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Innlevering består av å maile meg (erikh@hig.no) link til en side som oppfyller kravene i
oppgaven. Jeg vil maile tilbake (innen 15.03) om oppgaven er godkjent eller ikke.

1 Introduksjon

I denne oppgaven skal du lage to websider og publisere disse på www. Oppgaven baserer seg på
det du lærte sommeren 2000, så det kan være lurt å finne frem igjen notatene derfra og kikke på
det som ble delt ut da, som du finner på http://w3.hig.no/˜erikh/classes/larer0001

Du skal som sagt lage to websider. Disse skal du skrive selv i HTML, slik at du slipper tenke på å
finne deg en eller annen webeditor. Det eneste du trenger for å lage HTML sider er en teksteditor
som f. eks. Notepad (Notisblokk). Du kan også bruke MSWord, men da må du huske på å lagre
som ren tekst. Pass også på at du får riktig navn på filene, her er noen tips:

� ikke bruk mellomrom i filnavn! (hverken på HTML-filene selv eller på evn bilder du
inkluderer på siden)

� slå av skjuling av filendinger i Windows (dette kan du gjøre i Windows Utforsker ved å
klikke view-options og fjerne haken ved “hide file extensions”)

� husk at du kan se på HTML-koden på sider du ser på www ved å klikke på view-page
source i netscape (eller en tilsvarende funksjon i en annen webleser)

2 Oppgaven

1. Lag deg en hovedside som du kaller index.html
Denne siden skal minst inneholde:

� En overskrift og litt velkommen tekst
� Et bilde (gjerne av deg selv)
� En tabell (f.eks. ukeplan, eller du kan godt plassere noen bilder i en tabell)
� En link til den neste siden din som skal hete linker.html
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2. Lag den neste siden som du kaller linker.html
Denne siden skal minst inneholde:

� En overskrift
� En liste med linker til minst tre steder på www du liker å besøke
� En link tilbake til hovedsiden din

3. Publiser de to sidene dine et eller annet sted på www. Dette kan du gjøre på en av følgende
to måter:

� publisere på en konto du allerede har hos din ISP (f.eks. hos telenor, c2i, sensewave,
frisurf, el.l.)

� opprette en konto selv på et eller annet webhotell og publisere der
(forslag: www.start.no eller søk opp en fra www.freewebspace.net)

Det eneste du ikke kan gjøre er å publisere på kontoen din her på HiG, det vil gjøre oppgaven litt
for lett. Jeg vil også se på HTML koden at den ikke er generert av en HTML-editor. Lykke til!
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