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brugervenlig hjemmeside sammen. Henvender sig mest til begyndere.
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I denne artikel vil jeg komme lidt ind på, hvordan man lettest og hurtigst får skruet en ordentlig
hjemmeside sammen. Artiklen vil mest henvende sig til begyndere, da den skærer nogle ting ud i pap om
hjemmesider.

Start på en hjemmeside

Inden man overhovedet begynder at tænke på kodning, design osv. skal man selvføgelig finde ud af emnet
på ens kommende hjemmeside. De fleste har nok et emne i forvejen, men ellers kan alle jo bruge en
personlig side. Hvis jeg f.eks vil lave en hjemmeside om min hobby klatring, kunne jeg skrive.

Klatring
- Udstyr
- Teknik
- Information

Emnet for hjemmesiden er det helt og aldeles grundlæggende, sørg derfor at finde et meget bredt emne til
at starte med, som man derefter kan tilpasse sine egne ønsker. Det er meget vigtigt at du finder et emne
som alle klatrere forstår, og en hjemmeside der kun handler om isklatring i 1983-85 er ikke sjovt for andre
end dem der var på tur med Dansk Isklatrer-forbund til Frankrig i 1983-85. Derfor skal man helst vide så
meget om emnet som muligt, og efterhånden er der ikke flere informationer man kan samle ind om
isklatring i 80´erne.

Sidens form

Som du sikkert ved, består hjemmesider somregel af en forside, den første side man kommer ind på når
man har trykket Enter i adresselinjen. På forsiden, og helst på alle siderne skulle der gerne være en menu.
Nu skal man så til at vælge hvad der skal stå i den menu. Som jeg skrev før, skal min side til at starte med
bestå af tre emner: Udstyr, Teknik og Information. Desuden har jeg min Forside. Desuden vil jeg gerne i
kontakt med andre klatrere, så derfor laver jeg en kontakt side, hvor jeg har tænkt mig at min mail-
adresse og mit telefon-nummer skal stå. Vi kan lige så godt få smækket en hurtig menu sammen med det
samme. Skriv menuen op i et ganske almindeligt HTML dokument, f.eks sådan:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Menu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<B>Menu</B>
- Forside
- Udstyr
- Teknik
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- Information
- Kontakt
</BODY>
</HTML>

Indhold

Nu skal jeg til at tænke på sidens indhold. Jeg kan passende bruge et tekst-behandlingsprogram spom
Word til at skrive al min information ned som rå tekst. Dette er nok en af de mest vigtigste faser i en
hjemmesides tilblivelse, så her skal man være omhyggelig.
Herefter kan jeg begynde så småt af sætte det hele op, men billeder, tabeller og fremhævet tekst. Start
med at gør det i Word, for vi kommer først til kodningen af siden mm. senere.

Kodning

Nu skal vi til at lave al vores information om til hjemmesider. Hvis man ikke er fortrolig med HTML, som er
det grundlæggende kodningssprog bag en hjemmeside, vil jeg anbefale at man kigger sig omkring her på
eksperten, eller læser de fremragende tutorials på www.html.dk eller www.webcafe.dk. Man kommer
nemlig ikke ret langt, hvis man ikke kender til HTML. Man kan også anskaffe sig en WYSIWYG editor,
WYSIWYG står for
What You See Is What You Get, og derfor er det klart, at informationerne behandles på skærmen, faktisk
ligesom i et tekstprogram. Hvis man har Microsofts Frontpage kan man hurtigt komme igang, men det er
igen godt at have kodningen bag sig, især hvis man senere vil hen og udvikle interaktive scripts med PHP,
ASP og MySQL. Word kan faktisk også bruges som en WYSIWYG editor, men den er ikke den bedste. Hvis
man alligevel har sat sine informationer op der, kan man starte med at gemme som HTML-fil.

Format

Hvis man kan lide at kæle for sin tekst, er det nok en god idé at lære sig CSS, der går ind og ændrer din
tekst, der er sat urørt op med farver, skrifttyper, linjeafstande osv. Jeg vil stærkt anbefale at man igen
tager en smut forbi www.html.dk, og lærer sig endnu et kodnings-sprog, da det kan peppe dine sider
meget op.

Design

Nu skal du til at tænke på et design, farver, logo, menu osv. Det er en meget god idé at tegne det først.
Bagefter kan man enten sætte det op via tabeller, hvor man skal have styr på HTML, eller vha. et billed-
behandlingsprogram som Adobe Photoshop. Photoshop gør ganske vist loadetiden betydeligt større, men
kan også tilføje mange gode effekter på ens layout og design. Hvis du skal igang med Photoshop vil jeg
nok foreslå at man kigger en tur forbi www.good-tutorials.com eller www.tutorialized.com, begge to på
engelsk, men det er ikke et stort problem, hvis man ellers har den engelske version af programmet. Jeg vil
ikke komme videre ind på hvordan man sætter sit layout op i denne artikel.

Det sidste udråb til hjemmesider

Nu har du forhåbentlig fået et par ting skåret ud til pap omkring hvordan man starter sin egen
hjemmeside. Men jeg vil lige give dig et par råd med på vejen omkring et par ting.

For mange effekter Det er meget ærgerligt at ingen gider at besøge din side med 200 siders
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http://www.tutorialized.com


information, hvis hele siden blinker og musemarkøren laves om. Det er spild af loadetid, da dine brugere
sjældent vil blive glad for mange effekter.

Pop-up vinduer Sørg for ikke at have for mange af dem, det er utrolig irrirende at få smækket 3 tilbud fra
tyske købmænd op i hovedet hver gang siden opdateres. Undgå at have dem.

Hold dit design i neutrale farver Sørg for Guds skyld for at dit design bliver hold i neutrale farver. Man
får ondt i øjnene af at se på en skrigende rød farve hele tiden. Sørg også for at din skrift-farve ligger langt
væk fra den farve du skriver på.

Artiklen er slut

Jah, det var vist alt for denne gang. Husk at spørg her på eksperten, hvis der er noget du ikke kan finde ud
af, eller som du vil have hjælp til. De fleste herinde er meget flinke og modtagelige over for nybegyndere,
det har de i det mindste været overfor mig.

Mads Kjær aka. Venchil

Kommentar af nanoq d. 19. Jan 2005 | 1

Simpelt hen ikke godt nok. Selv en nybegynder lærer intet af en artikel som denne. Det eneste positive, er
de links til sider hvor mere info kan findes.

Kommentar af janomel d. 28. Jan 2005 | 2

Hvis der ellers kommer flere artikler så det bliver en serie. Er den ok som en indledning (grundliggende
tanker). Men som enkelt stående artikel. Er det en begrænset  nytte værdi.

Kommentar af ysubhi d. 23. Jun 2005 | 3

husk <!DOCTYPE .. når du selv laver hjemmesider. Der skal meget meget mere kød på. Du forklarer
ingenting om de tags du benytter.

Kommentar af jokum78 d. 18. Jan 2005 | 4

Virker generelt ikke som om du har meget forstand på det du skriver om, der er mange ting man studser
over eller som er direkte forkerte eller gammeldags...hvorfor anbefaler du fx at man skal sætte sit design
op via tabeller? Tabeller skal kun benyttes til tabulære data!

Kommentar af lfclausen d. 02. Jan 2006 | 5

Kommentar af cronck d. 17. Jan 2005 | 6

Ved sq' ikk helt...

Kommentar af triple-x d. 16. Jan 2005 | 7

Mangler at du går i dybden, du går lige hurtig over at man skal have tekst og et design , og selvfølgelig en
ide.
Men for mig at se er der langt mere i det end bare skrive noget tekst i word og så smide det ind i
Frontpage.
Men synes du kommer omkring de fleste ting, du mangler bare at gå lidt mere i dybden



Kommentar af norbert d. 16. Jan 2005 | 8

Jeg har absolut intet begreb om, hvordan man laver hjemmesider, men blev dog ikke klogere af at læse
din artikel. Men du skal da lidt for forsøget :-)

Kommentar af steffansteffan d. 16. Jan 2005 | 9

Udmærket skrevet, men mangler meget meget mere dybdegående forklaringer.

Kommentar af mobius6 d. 19. Jul 2005 | 10

komplet nonsens som mere beskriver "forfatterens" mangelfulde viden om www end yder brugbar
information til ahem... "nybegyndere"
der står INTET om forskellige formater, og det er tydeligt at "forfatter" ikke har et klap forstand på hvordan
en reel opbygnngsprocess bør se ud.
Fy skamme!

Kommentar af ravsted-dk d. 18. Jan 2005 | 11

Kommentar af freehelp d. 18. Jan 2005 | 12

Alt for tynd beskrevet

Kommentar af rhandersen d. 27. Jan 2005 | 13

Virkelig dårlig artikel

Kommentar af andr3as d. 16. Jan 2005 | 14

*lol*

Kommentar af sjatten d. 16. Jan 2005 | 15

Enig med trible-x

Kommentar af net-city d. 19. Jan 2005 | 16

Dog ikke den bedste.

Kommentar af huset d. 13. Jun 2005 | 17

Totalt ubrugelig. Til andre, så benyt www.html.dk.

Kommentar af schwarz84 d. 15. Jun 2005 | 18

Der var godt nok ikke meget kød på...

Kommentar af per1291 d. 30. Jun 2005 | 19

Der er ting jeg selv ville have gjort anderledes. Men udmærket læsning.

Kommentar af rambuk d. 23. Jun 2006 | 20
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