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INTERNETTET

• Inspireret af Sputnik i 1957
• Født november 1969 med 2 filkopieringer fra UCLA til 

Stanford universitet
• Telnet, mail, newsgroup bredte sig i universiteter via 

Unix
• Gopher forsøgte sig som måden at vise og udbrede 

information – men forsvandt hurtigt igen fordi……!



WORLD WIDE WEB

• I 1990 skulle Tim Berners-Lee organisere 
informationsformidling på CERN

• Han kombinerede internettet med tekststandarden SGML 
og en gammel drøm: Hypertekst.

• I 1992 eksisterede kode til båre server og klient, men kun 
tekst. Udbredt i universitetsmiljøer.

• 1994 laver Marc Andresen browseren Mosaic – den første 
med billeder – nu kan raske drenge se på kønne piger 
med flotte forlygter – så sker der noget!



HTML

• <HTML>
• <HEAD>
• <TITLE>Det der står i den øverste blå bjælke</TITLE>
• Her kan skjult stå alt muligt, f.eks. Instruktioner til 

søgemaskiner
• </HEAD>
• <BODY>Her står alt det synlige.
• </BODY>
• </HTML>



TEKST

• <H1>Overskrift i størrelse 1 – der findes 1-7</H1>
• <B>Fed</B>
• <BR>Linieskift
• <P>Afsnit = 2 linieskift</P>
• <K>Kursiv</K><U>Understreg</U>
• <BLOCKQUOTE>Indrykning</BLOCKQUOTE>
• <FONT SIZE= FACE= COLOR=> alle mulige 

instruktioner </FONT>



HYPERLINK

• <A HREF=http://underdomæne.domæne.superdomæne/filnavn>Området 
man klikker på</A>
• F.eks. Booking.inerisaavik.gl

• Domæner købes af superdomæneadministrator:
• Tele Greenland administrerer .gl
• DK-Hostmaster administrerer .dk og sælger via forhandlere

• DNS viser vej til Ipnummeret domænet ligger på f.eks. Ligger uni.gl på 
194.177.237.210



BILLEDER

• <IMG SRC=”billede.jpg”>
• Billeder er .jpg eller .gif
• JPG er den bedste kompression og farvedannelse. 

Digitalkameraer laver jpg selv
• GIF kan transparens og animation
• Lav billederne færdig i den størrelse, der er brug for. 

F.eks. Passer 640 prikker i bredden til en printer.



HOTEL

• Kun få har egne servere til drift af hjemmesider f.eks. 
Universitetet med uni.gl og inerisaavik.gl

• Køber man plads og trafik på en server kaldes det ”hotel”
• Ekstraydelser må man spørge hoteludbyderen om:

• Trafiktælling
• PHP, SQL, betaling, …. 



CMS og VÆRKTØJER

• Kan man skrive HTML er notesblokken i Windows 
tilstrækkelig.

• HTML-editor og hjemmesideværktøj er betegnelser for det 
samme. Værktøjer der hjælper dig med at lave HTML.Eks. 
Frontpage, Stones Webwriter, Adobes Dreamweaver o.m.fl.

• CMS Content Management System er en serverbaseret måde at 
hjælpe med at lave HTML Universitetet bruger DotNetNuke
på nettet er der gratis muligheder i hjemmeside 123 o.a.

• Pas på brugen af ordet ”brugervenlig” – nogle gange betyder 
det at betjeningen pakkes i nye menuer man så skal lære og at 
de simpleste tung bliver helt umulige.



WÆV SÅ DIT SPINDELVÆV!


