
Grundliggende Html Kun For Begyndere!
Hvad er HTML og hvad kan man bruge det til? Det får vi at vide i denne artikel.
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Hvad er HTML og hvad bruges det til?

Har du aldrig tænkt på hvordan en hjemmeside er opbygget? For det er ikke bare sådan lige til. Nej, det er
skam svært, og det kan tage lang tid. For en hjemmeside er bygget i PHP, ASP, CSS, MySQL, HTML osv.
Men her snakker vi altså om HTML. Det er klart det nemmeste inden for hjemmeside-kodesprog, syntes jeg
selv ihvertfald. Så lad os nu begynde.

Hvordan kommer jeg godt igang?

Først skal vi nok have skaffet et ordenligt program til at programere hjemmesider i. Du kan selvfølgelig
også bare bruge Notesblok, men det syntes jeg ikke rigtig om. Jeg vil forslå at du bruger Stones WebWriter
som du kan finde på http://webwriter.dk! Jeg bruger det selv og det er et meget godt program til at
redigere hjemmesider i. I dit HTML dokument skal du indsætte følgene kode:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="da"><head>
    <title>Titlen på hjemmesiden</title>
</head>
<body>
    Her indsætter du det der skal være på siden!
</body>
</html>

Da jeg skulle lære HTML vidste jeg intet om det, men nu har jeg lært mig selv det. Mit trick var at se rundt
på andre hjemmeside hvor der var HTML-koder som alle kunne bruge frit på hjemmesiden. Jeg kiggede i
koderne og lærte dem udenad. Sådan lærte jeg mig selv det, så måske det ikke var en ide at gøre det
samme? Det syntes jeg!

Hvad er vigtigt?

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://webwriter.dk!
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd
http://www.w3.org/1999/xhtml


Her er noget som er vigtigt når man laver en hjemmeside i HTML.

01. Den side som du vil have som din forside skal ikke hede forside.htm men index.htm eller index.html
02. Hvis du vil lave en < eller > som skal vises som < og > så brug &lt; som < og &gt; som >!

Hvor finder jeg mere HTML?

Her er nogle links til steder hvor du kan finde mere HTML

Webcafe.dk
Et fint sted at lede efter gode artikler!
http://webcafe.dk/

HTML.dk
En god hjemmeside, med masser af koder og artikler!
http://html.dk/

Slotø.dk
Ikke det bedste men ok sted!
http://xn--slot-jra.dk/

Ofte stillede spørgsmål

Ingen spørgsmål endnu!

Kommentar af nanoq d. 18. Jan 2006 | 1

Absolut ubrugeligt. Lær html, før du forsøger at lære det til andre.

Kommentar af olebole d. 17. Jan 2006 | 2

Her står absolut _intet_ om HTML ... der er derimod noget, der for den ukyndige kunne ligne XHTML.
Derudover er html.dk fyldt med fejl, mangler og udeladelser ... det er i hvert fald ikke dér, man kan lære at
kode. Derudover burde du måske vente med at skrive artikler, til du er voksen nok til at modtage
kompetent kritik - i stedet for at skide i andres artikler ... f.eks. her: http://www.eksperten.dk/artikler/537 -
og http://www.eksperten.dk/artikler/538. Lolda en lille, ubegavet nulbon!

Kommentar af the_email d. 07. Jan 2006 | 3

OK artikel. Indholder ting som virker indlysende, men måske meget god information, hvis man aldrig har
set HTML før. Godt at der bliver angivet DOCTYPE, en lille forklaring kunne dog være ønskelig

Kommentar af tofferman d. 15. Jan 2006 | 4

Den er godt nok noget af det tyndeste. Lidt ligesom en harboe-pilsner.

Kommentar af plazm d. 07. Jan 2006 | 5

Tja, små fejl rundt omkring, men en udemærket indledning til noget der kunne blive godt. The_email, jeg
er ked af at sige at den doctype er lige så lidt værd som ingen. Der mangler en url til en DTD, og uden så
kører IE stadig QUIRKmode

http://www.eksperten.dk/artikler/537
http://www.eksperten.dk/artikler/538.


Kommentar af the_ghost d. 21. Jan 2006 | 6

Du skal passe på med at poste eksempler, hvis du ikke har intentioner om at forklare disse. For personer
som intet aner om at lave hjemmeside (nybegyndere som du skriver), vil dit eksempel forvirre mere end
det gør gavn. - Og hvorfor må jeg ikke kalde min forside for forside.htm ?

Kommentar af huset d. 08. Jan 2006 | 7

www.html.dk

Kommentar af mstorgaard d. 30. Jan 2006 | 8

Og en anden ting, nogle hjemmesider bruger også default som standard navn på forside og ikke index :)

Kommentar af gentoo2005 d. 17. Jan 2006 | 9

morer mig lidt over at du bruger xhtml doctype, men at dit document ikke er valid xhtml. Du SKAL
indsætte et block element, før du må have tekst eller inline elementer.

http://www.html.dk

