
World Wide Web – gör din egen webbsida och presentera dig själv

Mål

Målet med den här laborationen är att du skall lära dig tillräckligt mycket om HTML och CSC:s
hantering av webbsidor för att själv kunna gå vidare och skapa nya egna webbsidor. Du ska lära
dig mycket själv och söka internet efter relevanta källor.

Efter laborationen ska du:

• ha kännedom om de regler som gäller för utformning av webbsidor på KTH

• själv kunna bygga upp en webbsida med hjälp av en textredigerare

• kunna lära dig mer genom att titta på andras webbsidor

• kunna hitta relevant information på internet

Förberedelser

1. Läs igenom laborationen.

2. Läs igenom KTH:s regler om webbsidor och publicering på internet:
http://intra.kth.se/regelverk/overgripande-styrning/webbpublicering

3. Tänk efter hur du vill presentera dig själv på Internet.

4. Förbered eventuellt material som du vill ha med på din webbsida.

Efter att du blivit godkänd på den här laborationen får du naturligtvis ändra webbsidan så länge
du följer KTH:s riktlinjer.

Examination

Redovisning av labben sker genom att du visar upp din webbsida för en handledare som kommer
att ställa ett par frågor angående den. Du ska t.ex. kunna svara på var du hittat information
angående HTML, vad som varit svårt och vad du skulle vilja göra mer.
Webbsidan är godkänd om:

• det inte finns några trasiga länkar eller andra liknande felaktigheter på den

• koden valideras utan fel enligt W3C (http://validator.w3.org/)

• du har lärt dig en del HTML men minst kan: rubriker, stycken, listor, länkar, bilder, tabeller
och dessutom HTML-taggarna html, head, title och body. Du behöver inte ha med alla
de olika delarna på din webbsida men dock kunna redogöra för hur du skulle använda dem.
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Förutsättningar

För att kunna lägga ut information på World Wide Web krävs att du har katalogen public_html
i din hemkatalog. Allting som finns där kommer att synas på webbadressen http://www.d.kth.
se/~användarnamn/ eller http://www.f.kth.se/~användarnamn/ där ”användarnamn” är ditt
användarnamn på CSC:s Unixdatorer.

Om du har anmält dig till kursen och gjort course join [kursomgång] skall katalogen
public_html redan ha skapats åt dig. Om du av någon anledning inte har katalogen public_html
i din hemkatalog skapar du den så här:

dator:~>mkdir ~/public_html

Du måste också ge rättigheter till vem som helst att läsa i katalogen:

dator:~>fs sa ~/public_html system:anyuser rl

Hitta information

Ett bra ställe att börja på för att lära dig mer om hur du ska göra din webbsida är att söka
efter information om HTML i en sökmotor på internet. Om du är osäker på var du ska börja kan
du kolla på länkarna från kurshemsidan: http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/
DD1301/datintro11/labbar/

Att lära av andra

I denna laboration kan du även få inspiration av hur andras webbsidor ser ut och hanterar
information. Ofta ser du någonting på webben som du vill använda dig av och då är det bara att
titta efter hur det är gjort genom att enkelt högerklicka och välja ”Visa källa. . . ”. Ofta kan det
vara med en del Javascript och annat men försök att hitta något som intresserar dig och som du
skulle vilja använda dig av. Ta hjälp av handledarna för tips. Gå in på dina faddrars och daddors
webbsidor och bli inspirerade.

Kom ihåg att ladda ner hela verk och använda dem på din egen webbsida är olagligt om
det inte uttryckligen står nämnt att man får använda verket i fråga. Således kan man inte
ladda hem bilder och textstycken och använda på din webbsida utan att först få tillstånd från
upphovsmannen.

Det du ska använda dig av när du tittar på andras webbsidor är det konceptuella, som t.ex.
att titta efter hur de gjorde för att få till den där häftiga blinkande texten eller hur de lyckades
med att få den där snygga gula bakgrundsfärgen på deras webbsidor.

En webbsidas innehåll

Din egen webbsida bör innehålla information som du tror att andra är intresserade av att läsa
om dig och vad du sysslar med. Tänk på att webbsidan är ditt ansikte utåt, och den bör vara
någorlunda seriös om du vill bli tagen på allvar. Genom att ha en någorlunda seriös presentation
av sig själv kan du sedan länka till å ena sidan studierelaterade saker och å andra sidan saker av
mer lustfylld karaktär.

Att ha med på din webbsida

Din webbsida får se ut näst intill hur som helst men det är några saker som ska finnas med för
att du ska bli godkänd. Du ska använda dig av olika HTML-taggar (taggar är alla kommandon i
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HTML, <tag>). Du ska använda dig av rubriker, stycken, listor, länkar, tabeller och bilder. Sedan
ska du ha en sidfot där du har med ”senast ändrad” med datum, ”sidansvarig” med namn och en
länk till http://www.kth.se/gemensamt/disclaimer som handlar om att det är en personlig
webbsida. Detta för att särskilja på personliga webbsidor på KTHs nät och de webbsidor som är
en del av myndigheten KTH.

HTML-standarder

För att alla webbläsare ska tolka din kod ungefär likadant har man skrivit standarder för HTML.
De vanligaste standarderna idag är HTML 4.01, XHTML 1.0 och XHTML 1.1. Just nu arbe-
tar man på att utveckla HTML 5 som ska ersätta de tidigare versionerna av både HTML och
XHTML.

Kolla igenom relevanta länkar från länksamlingen på kurshemsidan och välj en standard att
följa. Om du har skrivit HTML tidigare, kolla på några nya funktioner i HTML 5 som du kan
använda på din sida.

När du har valt standard måste du markera detta i källkoden till din sida. Det gör du
genom att sätta ut något som kallas för Doctype. Mer information om Doctype kan du få på
http://www.w3.org/QA/Tips/Doctype.

Design

Om du är intresserad av hur webbsidan presenteras grafiskt så kan det vara en idé att inkludera
CSS (Cascading Style Sheets). Tänk på att det är snyggt med struktur och CSS är till för att
presentera innehållet för en webbsida så att innehåll och layout separeras. Ett snyggt sätt att visa
detta på finns på http://www.csszengarden.com/ där du kan byta CSS-fil och se hur webbsidan
helt ändrar utseende men innehållet och HTML koden är densamma.

Validering av webbsidan

Ofta är webbläsare snälla med hur du skriver din kod för de lyckas ändå presentera det du vill.
Dock kan olika webbläsare rita upp det du skrivit på olika sätt och därför kan det vara bra att
skriva korrekt kod även om det ser bra ut i din förvalda webbläsare. För att skriva mer korrekt
kod ska du validera webbsidan med W3C validerare (http://validator.w3.org/). Validera din
webbsida kontinuerligt för att på så sätt göra rätt från början. Läs felmeddelandena du får, lär
dig och rätta till.

För dig som redan kan en del webbprogrammering

Du kan antagligen en del HTML och något språk som genererar webbsidor som PHP, ASP eller
Perl. Då kan denna laboration kännas lite lätt men tveka inte att göra mer. På CSC webbservrar
finns stöd för PHP, Java och CGI med bland annat Perl och C. Testa alltid koden på din egna
dator innan du kör den på webbservern så att du ser att den inte fastnar i oändliga loopar och
gör servern seg för andra. När du experimenterar själv tänk på att du inte får förstöra för andra
och inte heller göra något osäkert.
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