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I Hjemmesideskolens seks kapit-
ler kan du lære at lave din egen
hjemmeside. Det eneste, du be-
høver, er et Internetabonnement. I
langt de fleste tilfælde er pladsen til
en privat hjemmeside nemlig inklu-
deret i prisen. Og skulle det ikke
være tilfældet for dig, kan du benyt-
te nogle af de mange gratis hjemme-
sidetjenester, der findes rundt om-
kring.

Det koster dig altså intet at gå i
gang med din hjemmeside. Ikke an-
det end arbejdet med at lave den –
og det er faktisk ret sjovt.

Du har sikkert set, at andre familier
har hjemmesider, hvor de fortæller
om deres hobbyer og oplevelser. Hvis

du vil dele dine interesser med hele
verden på Internettet, kan du gøre
det samme. Det er ikke svært.
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Byg din egen hjemmeside, og fortæl om dig selv.

Så let kan du få
en hjemmeside

Sådan hænger en 
hjemmeside sammen

Hjemmesider på Internet består
som regel af flere sider. Siderne er
bundet sammen af hyperlinks, som
man kan klikke på for at komme vi-
dere.  Derudover kan der være bil-
leder, video og lyd. Det hele er pla-
ceret i separate filer. Selve hjemme-
siden og de efterfølgende sider er
tekstfiler, kaldet HTML-filer. Disse
filer indeholder udelukkende tekst.
Billeder, video og andre særlige ef-

fekter findes i separate filer. HTML-
filerne indeholder tekst og links
samt henvisninger til fx billeder.
Det betyder, at du skal holde styr
på dine filer. Når du fx indsætter et
billede, skal du også huske at få det
med, når du overfører siden til din
Internetudbyder.

En side på Internet har ikke faste
mål. Siden tilpasser sig efter den
skærm, som den bliver vist på. Det
betyder, at siden kan komme til at
se helt anderledes ud hos læseren
end på din egen skærm. Jo mindre
du gør siden, desto bedre.

OVERSKRIFT: Ligesom i tekstbe-
handlingsprogrammet skal siden ha-
ve en overskrift.

BILLEDER: Et billede siger som
bekendt mere end tusind ord. 

LINKS: Dine gæster skal have mu-
lighed for at skifte til andre sider.
Det kan være sider, som du har lavet,
eller andre sider på Internet.

TEKST: Og endelig er der teksten
på siden, som fortæller, hvad det he-
le drejer sig om.
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I gamle dage (for et par år siden) var det
nødvendigt at have kendskab til HTML,
som er det kodesprog, hjemmesider er la-
vet i. I dag kan du stort set springe de
tekniske koder over og gå i gang med
selve indholdet med det samme. Hjem-
mesideskolen bygger på programmet
FrontPage Express, som gør dig i stand til
at lave hjemmesider stort set uden at be-
skæftige dig med HTML.

To store fordele ved FrontPage Ex-
press er, at det er gratis, og at det følger
med Windows 98. Der er altså en god
chance for, at du allerede har det pro-
gram, som du skal bruge, på din compu-
ter. Når du senere skal udgive din hjem-
meside på Internet, skal du bruge “Gui-
den Webudgivelse”. Også dette program
følger med Windows og er sandsynligvis
på din pc allerede.Hvad skal med?1

Har du ikke allerede FrontPage Express,
skal det installeres. Bruger du Internet
Explorer 4 eller 5, kan du gøre følgende:

1 Åbn Kontrolpanel. Det finder du under
Start-menuen, Indstillinger. Dobbeltklik

på Tilføj/fjern programmer.

4 Sørg for, at mindst Guiden Web-udgivel-
se og FrontPage Express er afkrydset.

Klik OK to gange for at lukke dialogboksene.

5 Indsæt din Windows 98-cd, når du bli-
ver bedt om det.

Har du allerede opdateret til Internet
Explorer 5.5, kan du installere FrontPage
Express fra Komputer for alles cd; ”Alt til
din hjemmeside”. Her er hele skolen også
gengivet i pdf-format. FrontPage Express
kan også installeres fra K-CD 16-2000 til
04-2001. Programmet er på dansk og en
del af Internet Explorer, som er gratis.
Guiden Web-udgivelse installeres under
alle omstændigheder som ovenfor.

Sådan installerer du
FrontPage Express

FrontPage Express 
klarer det meste

2 Klik på
fanen

Windows
Installation.

3 Klik på
Internet-

værktøjer. 

Klik på “Detaljer”-knappen.
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I gang med din hjemmeside
Der indgår mange elementer i en
hjemmeside, men det er lettere, end
det ser ud til. Det første, du skal

gøre, er at oprette en tom side og
skrive tekst på den. Når teksten er
på plads, kan du udvide med links

og billeder. Du kan også gøre siden
lækker med farver og baggrundsbil-
lede, inden du lægger den på nettet.

Det er en god idé at lave en mappe
på harddisken til din hjemmeside.
Så ved du, at du får alle filer med.

1Dobbeltklik på
“Denne computer”.

2 Dobbeltklik på
ikonet for din

harddisk, fx drev C:.

3 Klik på Filer-
menuen, og vælg

“Ny”, “Mappe”.

4 Skriv navnet
Hjemmeside.

5 Nu har du en mappe
på dit C-drev, der

hedder Hjemmeside. Gem
alle dine HTML-dokumen-
ter og billeder til hjemme-
siden i den mappe.

Orden i tingene

1Start med at ind-
taste lidt tekst. 

Du kan skifte afsnit
med Enter-tasten.
Programmet skifter
selv linie, når du
kommer til kanten 
af skærmen.

2 Skriv fx en tekst,
der skal blive til

en overskrift , og
tryk på Enter, og skriv
lidt mere tekst
nedenunder .2

1

Ligesom en tekstbehandler4

Start FrontPage Express. Den findes under
Start-menuen, “Programmer”, “Internet
Explorer”, “FrontPage Express”. Det første,
du ser, er en helt blank side.

1Øverst er der en værktøjslinie , hvor du
fx kan ændre skriftstørrelse, vælge over-

skrift og lave fed skrift. 

2 Den næste værktøjslinie bruger du til at
åbne, gemme, klippe-klistre og indsætte

links .

3 Den nederste værktøjslinie bruges til at
indsætte specielle formularfelter. Det skal

vi ikke benytte .

4 Resten af siden, det store hvide felt, er
helliget din hjemmeside. Her kan du skri-

ve tekst og indsætte billeder . 4

3

2

1

VÆRKTØJERNE:
Når du skal ændre
på et ords udseende, skal du markere
det. Du kan markere ord ved at klikke
og trække med musen, eller du kan
holde Skift-tasten nede, mens du
flytter med piletasterne.

EFFEKTEN:
Klik på knapperne
“Fed”, “kursiv” eller “understreget”
for at vælge én af disse effekter. Du
kan vælge flere effekter samtidig og
lave en fed, 
kursiv tekst. 

FARVER:
Klik på far-
vepaletten for at få en dialogboks,
hvor du kan vælge en farve. I dialog-
boksen kan du klikke på “Definer
farver”-knappen for at blande din
helt egen farve.

Det, der binder hele World Wide
Web sammen, er hyperlinks – også
kaldet links. Et link er en henvisning
til en anden side. Ved at klikke på
linket kan man springe videre til
den side, som linket peger på. Et
link kan henvise til en anden side,
du har lavet. Et link kan også henvi-
se til andre hjemmesider. Hvis du
gerne vil vise den hjemmeside, som
din arbejdsplads eller dine venner
har lavet,
kan du lave
et link til
den.

1Start med at gemme den aktuelle
side. Så kan programmet nemme-

re finde ud af, hvor hjemmesiden
hører til. Klik på Gem-knappen, og
indtast en titel .1

2 Klik på knappen Som fil , giv fi-
len et navn , og klik på Gem.3

2

3 Nu skal du
åbne den si-

de,  du vil linke
til. Klik på
“Åbn”. Så får du
en dialogboks på
skærmen, hvor du kan søge med
“Gennemse”. Klik
derefter på “Åbn” .4

4 Start med at markere teksten,
som skal være et link .5

5 Klik på “Hyperlink”-knap-
pen for at vælge adressen.

6 På fanen “Åbne sider” kan du se,
hvilke sider der er åbne. Klik på

den rigtige side , og vælg OK .
Læg mærke til, hvad der står nederst
i dialogboksen . Der skulle gerne
stå navnet på din fil og ikke andet.
Hvis der står noget i retning af “fi-
le:///”, kan du få problemer. I så fald
skal du annullere og sikre dig, at du
har gemt filerne samme sted.

8
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7 Linket
vises på 

siden.

1Markér teksten,
som skal blive til 

et link.

2 Klik på “Hyper-
link”-knappen.

3 Vælg fanen World
Wide Web .

4 Vælg Hyperlinkty-
pen http: , og

indtast adressen efter 
http:// .3

2

1

Ændring af tekstens udseende5

Tilføj links6

2

Opret en ny hjemmeside3

5 Nederst findes statusli-
nien, som kommer med

meddelelser en gang imel-
lem . Bemærk, at der står
“2 sekunder” lidt til højre
for midten. Her kan du se,
hvor lang tid det vil tage at
hente din hjemmeside med
et almindeligt modem. Når
du begynder at sætte bille-
der på siden, kan tallet stige
en hel del.

5

1

2

3

4

5

3

1
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Links til andres sider
Du kan også lave links til andres hjemmesider.3 Den øverste linie skal

blive til en overskrift.
Klik et sted i linien, eller
flyt markøren op i linien
med piletasterne. Vælg
Overskrift 1 <h1> i listen
øverst til venstre .

4 FrontPage Express
omdanner hele linien 

til en overskrift . I listen
kan du se, at der er mange
forskellige typografier at
vælge mellem.

4

3
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2 Afkryds Bag-
grundsbillede,

og klik på “Gennemse”-knappen.
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Som udgangspunkt laver FrontPage
Express altid en ny side med sort
tekst på en hvid baggrund. Hvis det
ikke passer til din smag eller sidens
emne, kan du ændre standardfar-
verne på tekst, links og selve bag-
grunden. Det betyder også, at du
ikke behøver ændre farven på tek-
sten manuelt, hver gang du indsæt-
ter ny tekst på siden.
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I stedet for en ensfarvet baggrund
kan du bruge et billede som bag-
grund. Billedet må helst ikke være
for stort, og du skal regne med, at
billedet bliver gentaget hen over
hele siden. Et fotografi vil typisk se
fjollet ud, når det bliver gentaget
ved siden af og under sig selv hen
over hele siden. 

Du skal også tænke på billedets
udseende, da der jo vil være tekst
over billedet. Hvis der er store kon-
traster i baggrundsbilledet, bliver
teksten svær at læse. Det bedste
baggrundsbillede er et billede, som
ikke tiltrækker særlig meget op-
mærksomhed, og hvor der ikke er
stor forskel på de lyseste og mørke-
ste steder på billedet.

1Vælg “Egen-
skaber for si-

de” i Filer-menu-
en, og klik på
“Baggrund”-fa-
nen. På samme
måde som når du
ændrer farver.

8

9 Ny baggrund

3 Vælg at bruge
en fil. Klik på

“Gennemse” for at søge.

4 Udpeg
bille-

det, og klik
“Åbn”.

1Klik på “Filer”-menuen, og vælg
“Egenskaber for side”.

4Med nye farver kan en
side fx komme til at

se ud som herover.

5 Klik OK, og baggrundsbilledet
indsættes på siden.

6 Billedet ser ud
som vist her. På

hjemmesiden bliver
det gentaget hen
over siden, derfor ser
det ud som et stort billede.

2 Vælg fanen “Bag-
grund”. Her kan du

ændre baggrundsfarve,
indsætte et baggrundsbil-
lede og ændre farver på
teksten og på links.

Skift sidens standardfarver
Du vil sikkert have billeder på din hjemmeside.
Inden du sætter billeder ind af hele din familie,
hund, kat og bil, skal du være klar over, at billeder
fylder meget. En god tommelfingerregel er at vælge
billeder på 5 til 30 kilobytes. Så tager det ikke uen-
delig lang tid at hente siden hjem fra Internettet.

1 Placér markøren
der, hvor bille-

det skal være. 4 Billedet bliver nu placeret, der
hvor markøren var.

Sæt billeder på siden7

3 Klik på knappen
“Gennemse”,

og find billedet 
på harddisken. 

1

Du kan til en vis grad bestemme, hvordan billedet skal vises
på skærmen. Det gør du ved hjælp af “Billedegenskaber”.

Et billede kan også være et link. Det kan du fx
bruge til at lave flotte knapper med.

1Klik med højre museknap på billedet, og vælg
“Billedegenskaber” .1

2 Vælg fanen “Generelt” , og klik på “Gen-
nemse”-knappen ved “Standardhyperlink” .3

2

3 Lav et link til en åben side eller til et andet
sted på Internet, som du kender .4

2 Vælg “Billedegenskaber”
, og klik på fanen 

“Udseende”.
2

1Klik med højre museknap
på billedet. Nu får du en

lille menu på skærmen. 3Vælg
fx at

placere
billedet 
i højre
side .3

4 Klik på OK for at lukke dialogboksen igen ,
når linket er færdigt.

54 Klik OK. Nu vil billedet blive vist til
højre, og teksten vil følge billedkanten.

2 Klik på “Indsæt
billede”-knap-

pen for at vælge billedet.

1

2

1

2

3
4

5

6

3 Farverne for teksten
og baggrunden giver

sig selv. Links har tre
farver. Den første farve
(Hyperlink) bruges, når
gæsten endnu ikke har
klikket på linket. Den an-
den farve (Besøgt hyper-
link) bruges, når gæsten
har besøgt hyperlinket. På
den måde kan vedkom-
mende se, at der har han
eller hun allerede været.
Den sidste farve (Aktiv
hyperlink) bruges, mens
man klikker på linket.

Ret billedets placering Lad et billede være et link

3
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Overfør til Internet
Nu skal den store prøve stås. Siden
skal ud på Internet, så andre også
kan se den. Til det formål skal du
bruge Guiden Webudgivelse, som
er beregnet til at overføre sider til
Internet. Du har dog brug for nogle

2 Første side er
en lille vel-

komst. Klik på
“Næste” .1

4 Giv den nye
profil et 

navn . Det hjæl-
per dig, når du skal
opdatere siden.

4

5 Nu skal du
bruge adres-

sen på din udby-
ders server ,
hvor du skal gem-
me din hjemme-
side. Husk, at du
skal bruge den
højrevendte
skråstreg (/) til at
adskille under-
mapper.

5

3 Skriv navnet på mappen på din harddisk , hvor fi-
lerne findes. Du kan bruge knappen “Søg efter map-

per” til at finde den rigtige mappe.3

2

oplysninger om din Internetudbyder:
Disse oplysninger står som regel i
dit velkomstbrev fra din Internet-
udbyder, ellers kan de findes på ud-
byderens servicesider på deres
hjemmeside. 

• FTP-adresse til hjemmeside. 
• Brugernavn og adgangskode. 
Det er som regel de samme, som du
benytter til at gå på Internet.
• Evt. navnet på en mappe. 
Skal siden gemmes et særligt sted?

Hvis din
Internet-
udbyder 
ikke tilby-
der gratis
hjemmesi-
deplads,
kan du få
en gratis
hjemmesi-
de hos
Geocities:
www.geo-
cities.com

Tips!Tips!
1 Klik på Start-

knappen,
“Programmer” og
“Internet Explo-
rer”, “Guiden
Webudgivelse” for
at starte guiden.

6 Nu er du
næsten klar

til at udgive fi-
lerne. Klik på
“Udfør” .6

7 Du skal ind-
taste dit bru-

gernavn og din
adgangskode . 7

8 Nu begynder
din compu-

ter at kopiere fi-
lerne til Internet.

9 Når du er færdig, kan du prøve at besøge din hjem-
meside. Adressen står i det materiale, som du har fået

af din Internetudbyder. Typisk er det noget i retning af
www.udbyder.dk/brugernavn.

Inden du bruger tid og telefon-
penge på at overføre siderne til
Internet, er det en god idé at
kontrollere sidernes udseende på
din egen computer.

10 Lav punkter
Nogle gange egner teksten på siden
sig bedre til en punktopstilling i
stedet for en masse korte afsnit. I
FrontPage Express er det nemt at
lave teksten om til en punktopstil-
ling eller en nummereret liste.

1 Markér teksten, som skal opstil-
les i punktform. Du markerer

teksten ved at klikke og trække med
musen eller holde Skift-tasten nede,
mens du bruger piletasterne.

2 Klik på knap-
pen “Op-

stilling med
punkt-
tegn”.

3 FrontPage
Express ind-

sætter punkttegn
foran alle linierne.

4 Du kan bruge
knapperne

“Formindsk 
indrykning” og
“Forøg indryk-
ning” til at rykke
teksten ind og ud
og skabe et bedre
over-
blik. 

Se siderne i din browser11

1 Åbn Internet Explorer. Klik
“Arbejd Offline”, hvis den for-

søger at ringe op til Internet.

2 Klik på Filer-menuen, og vælg
“Åbn”. Klik på “Gennemse” .1

4 Klik
OK.

3 Find den fil, som indeholder din
hjemmeside. Fx index.htm .

Klik på “Åbn” .3

2

5 Siden vises nu i Explorer. Hvis siden indeholder et link til en anden
af dine sider, kan du afprøve det ved at klikke på det .4

6 Linket virkede. Husk også at afprøve de links, som peger på 
andre hjemmesider på Internettet . 5

Det har du lært i dette afsnit:

1) Hvad en hjemmeside består af.

2) At installere FrontPage Express. 

3) At oprette en ny hjemmeside og lave tekst,

formatering og overskrifter. 

4) At lave links til andre hjemmesider. 

5) At sætte billeder på din side. 

6) At ændre hjemmesidens baggrund. 

7) At overføre siden til Internettet.  

9

1

3

4

5

1

6

7

2

3

4

5
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1Klik med højre museknap i den
venstre celle, og vælg Egenskaber.

1Klik i venstre celle
med højre museknap.

Vælg kommandoen
Egenskaber for celle .1

KO M P U T E R
1 2 3 4 5 6HJEMMESIDE

WWW.KOMPUTER.DKKOMPUTER FOR ALLE

Hvis du har leget lidt med din hjemmeside si-
den sidste lektion, har du nok opdaget, at det er
svært at styre placeringen på skærmen – layou-
tet – præcist. Alt afhængigt af skriftstørrelse og
størrelsen på skærmen vil teksten fylde forskel-
ligt på skærmen, og billederne vil flytte rundt
efter behov. Heldigvis er der hjælp at hente.

Tabeller er egentlig beregnet til at vise ske-
maer på skærmen, men de kan også bruges til
at styre layoutet på din hjemmeside. Faktisk
kan du placere hele din hjemmeside i en tabel
og få et pænt layout.

Få styr på layoutet på siden

Vi vil gerne have familien Hansens
hjemmeside delt op i to spalter. I ven-
stre side skal der være nogle links til de
enkelte familiemedlemmers egne sider.

1 Placér
markøren

der, hvor ta-
bellen skal
være. Klik på
Indsæt tabel-
knappen .1

2 Hold museknappen
nede, og træk, ind-

til tabellen får den
størrelse, du vil have,
fx 1 række og 2 kolon-
ner. Du kan altid sene-
re udvide tabellen, hvis
du har brug for det.

4 Tabellen vises med tynde
punkterede streger, så du kan

se, hvor den er. Det skyldes, at
som standard er der ingen synlig
ramme. Når du ser tabellen i Ex-
plorer, er der ingen punkterede
streger. Stregerne er kun en hjælp,
mens du arbejder med tabellen.

1 Al teksten og billedet skal flyttes ind i tabel-
len. Markér det hele ved at klikke og trække

hen over al teksten og billedet, eller brug pileta-
sterne, mens du holder Skift-tasten nede.

Opret en tabel1

Flyt indholdet ind i tabellen2

Med en tabel kan du styre layoutet mere præcist.

1

3 Alt andet end tabellen forsvinder fra skærmen.
Anbring markøren i den højre celle.

Du kan bruge denne metode mange steder til at
flytte rundt på tekst og billeder.

Justér kolonnebredden3

Bestem tekstens placering4

Indsæt en baggrundsfarve5 Indsæt tekst i cellen6

Indsæt rammer7

Normalt placeres al teksten bare
midt i cellen. Den kommer ikke al-
tid til at se pæn ud. I vores tilfælde
er det bedre, hvis teksten altid star-
ter i toppen af cellerne.

2 I listen Lodret justering skal du
vælge Top .1

3 Lav det
samme

nummer i den
højre celle.

4 Hvis tek-
sten i den

højre celle
ikke placerer sig helt i toppen, skyldes det, at der er et li-
nieskift i starten. Flyt markøren helt op i starten af cellen,
og tryk på Delete-tasten for at slette linieskiftet.

4 Klik på
Føj til

brugerdefine-
rede farver ,
så du kan
vælge farven
igen senere. Klik OK, når du er tilfreds.

2 Du kan nu indtaste noget i den venstre celle. Her præsen-
terer vi familien. Senere skal der links på de enkelte
navne. Bemærk, at du kan lave et “blødt”
linieskift ved at trykke på Skift+Enter.

Du kan vælge at have en ramme omkring din
tabel. I vores tilfælde ville det ikke se særligt
smart ud, men i andre situationer kan det
være en god idé. Bemærk, at rammerne gæl-
der for hele tabellen. Du kan ikke vælge for-
skellige rammetykkelser til de enkelte celler –
men du kan dog opnå næsten samme effekt
ved at anbringe flere tabeller inden i hinanden.

Fra starten af er kolonnerne altid lige brede.
Du kan ændre bredden på kolonnerne én ad
gangen. Bredden angives enten i procent af
tabellens bredde eller i et fast antal pixels.
Her vil vi lade den venstre kolonne være 200
pixels bred, mens den
højre fylder resten.

2 Nu kan du bestemme, hvordan den celle skal være. Du
skal justere bredden. Under Angiv bredde indtaster du 200

og vælger ”i pixel” . Klik på OK.32

3 Nu vises cellen med
den nye bredde.

4 Den højre celle skal
ikke have nogen

bredde. Klik med højre
museknap i den højre
celle, og vælg Egenska-
ber for celle.

2

3

4

1

3 Indstil
ramme-

tykkelsen
til fx 3 pix-
els , og
klik OK.

1

For at adskille cellerne fra hin-
anden skal du vælge en bag-
grundfarve til den venstre celle.

1Højreklik i en
vilkårlig celle. 2 Vælg Egenska-

ber for tabel.

1

3 Den sid-
ste giver

dig mulig-
hed for at
blande din
egen farve.

Enter

➧➧

3 Slip
muse-

knappen,
og tabellen
oprettes.

4 Tryk på Ctrl+V, eller vælg Sæt ind i Redigér-
menuen. Det hele kommer frem igen, men nu

er det placeret inde i tabellens 
ene celle.

Ctrl X

Ctrl V

2 Tryk på Ctrl+X for at klippe alt det, du har
markeret. Du kan også bruge 

Klip-kommandoen i Redigér-menuen.

5 Fjern afkrydsningen
af Angiv bredde .4

1

2 I listen
Bag-

grundsfarve kan du vælge én af
farverne eller Brugerdefineret . 1

1

1Højreklik
i en celle.

Vælg Egen-
skaber for
celle.

2

Det har du lært i dette afsnit:

1. At oprette en tabel

2. At flytte indhold ind i tabellen

3. At justere kolonnebredde

4. At placere teksten rigtigt i en celle

5. At give tabellen baggrundsfarve

6. At få teksten i tabellen pæn

7. At tilpasse tabelrammer

Resultatet
kan fx se 
ud som vist.
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Det har du lært

1. Bruge CyD GIf Studio.

2. Tegne GIF-billeder.

3. Lave en animation.

4. Teste animationen.

5. Tilpasse animationen 

6. Sætte animationen på siden.WWW.KOMPUTER.DKKOMPUTER FOR ALLE

Tekst og billeder er naturlige ting på en hjem-
meside. Men det kan også være festligt med no-
get, der bevæger sig. Du kan lave billeder, som
ændrer sig og bevæger sig hele tiden. Det kal-
des for animerede billeder. Disse er lavet i det

Mads har været i gang
med Paint. Han har la-
vet en tegning af Oslo-
færgen, som han nu hu-
sker den. Mads vil gerne
have billedet på hjemmesiden, men det kunne
være sjovt, hvis færgen sejlede.

I CyD GIf Studio skal du nu indlæse alle enkelt-
billederne. Tøjdyret i nederste højre hjørne hjæl-
per med at indlæse alle billederne på én gang.

1Start CyD GIf
Studio. Efter in-

stallationen findes
den under Pro-
grammer.

2 Vælg “Close”
, når åb-

ningsbilledet vises.
1

4 Klik, og hold museknappen
nede. Træk markeringen hen

på tøjdyret, og slip museknappen.

5 Alle bil-
lederne

ligger nu i
GIF Studio.
Du ser det
sidste i
“Preview”-
boksen .3

3Åbn mappen
med dine GIF-fi-

ler ved hjælp af
“Denne computer”
eller “Stifinder”.
Markér alle de bil-
leder, du skal bruge

. Du kan klikke
og trække med mu-
sen for at markere
flere billeder, eller
du kan holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på
hvert enkelt billede.

2

1Ud fra den samme tegning skal du nu lave fle-
re versioner, hvor færgen har flyttet sig lidt.

Åbn billedet, og gem det straks under et nyt navn,
for eksempel Færge01.gif. Du kan bruge “Gem
som”-kommandoen i Filer-menuen.

6 For at kontrollere, at
alle billeder er inde,

kan du klikke på ”All fra-
mes”-knappen .4

7 Måske er rækkefølgen
ikke helt i orden. I så

fald klik på billederne ét
ad gangen, og brug pilene
til at skubbe et billede op
eller ned i rækkefølgen.

2 Markér færgen med
Markér-værkøjet ,

og klik, og træk færgen
lidt med højre med
musen.

1

3 Fyld det hvide om-
råde op med farve

igen. Gem den nye ver-
sion som Færge02.gif.

4Flyt igen færgen et
lille stykke, fyld det

hvide område, og gem
som Færge03.gif. 

billedformat, der kaldes GIF. Et animeret GIF-
billede består af en række enkeltbilleder. Du la-
ver en animeret GIF på samme måde som en
tegnefilm. Først tegnes hvert billede, og senere
samles billederne i en animeret GIF.

Få liv på hjemmesiden

Til dette afnit er brugt henholdsvis Paint og CyD
GIF Studio. Du kan dog anvende mange andre
programmer til at lave animerede billeder. Vil du
prøve CyD GIF Studio kan programmet hentes fra
Internet på adressen:
members.nbci.com/fcyd/download.htm

Programmer der kan lave flotte
animerede billeder

Animationer kan nemt
blive meget store. Husk på,
at du måske samler ti bille-
der eller mere. 

Undgå billeder med
meget forskellige farver.
Billederne i animationen
skal deles om 256 farver.

Et par gode råd Hav ikke flere animere-
de billeder på hver side.
Det ser meget forvirrende
ud. Et enkelt billede eller to
kan gå an.

Alle billeder i animatio-
nen skal have lige mange
punkter på hver led. Ellers
kommer der blanke områ-
der i animationen.

Lav nogle GIF’er1

Sammensæt animationen2

Se en prøve på animationen3

Indstil hastighed og gentagelsesmønster4

Gem animationen5 Indsæt på hjemmesiden6

1

5 Bliv ved, indtil du synes, færgen har sejlet
længe nok. Du bør have mindst seks billeder,

før effekten bliver god.

1

1 2

2

3

4

Inden du gemmer animationen og
sætter den ind på din hjemmeside,
er det en god idé at se den på
skærmen.

Du afgør animationens hastighed, og om
den skal gentage sig selv eller ej.

Du skal gemme din animation i en GIF-fil,
som du senere indsætter på hjemmesiden.

Animationen er nu færdig, og
du skal indsætte den på
hjemmesiden. 

1Klik på File-menuen, og vælg “Save
Project”. Du kan også trykke Ctrl+S på

tastaturet. 1Flyt eller kopiér animatio-
nen over i din hjemmeside-

mappe.

3 Klik på knappen
“Indsæt billede”. 

5 Billedet er
nu placeret

på siden. Du kan
ikke se animati-
onen i FrontPage
Express. 

6 Gem siden,
og åbn den i

Internet Explor-
er, så kan du se,
at færgen sejler.

4 Klik på “Gennemse”,
og vælg billedet . 1

2 Start FrontPage Express,
og indlæs én af dine sider,

hvor du gerne vil have animati-
onen. Færgen placerer vi under
beskrivelsen af færgeturen.
Der er valgt et ekstra indryk.

2 Find den rigtige mappe, og giv filen et
navn, fx “Animation” . Klik på

“Gem”-knappen .2

1

3 Nu kan du afslutte
CyD GIF Studio.

1Vælg først “Frame” øverst til
venstre i “Preview”-vinduet.

2 Klik så på knappen “Run animati-
on” (tredje ikon fra venstre) .

3 Færgen sejler af sted det bedste,
den har lært.

4 Klik på “Stop”-knappen , når
du har set nok.

2

1

1Åbn først
“Option of

frame”-vinduet.

3 Nu gentager animationen sig i uendelighed. Du kun-
ne have valgt at gentage kun et par gange ved at skri-

ve en værdi ud for “Loop GIF” i stedet.

5 Se animationen igen ved
at klikke på “Frame” i

“Preview”-vinduet, og klik på
“Run Animation” .5

4

4 Hele animationens ha-
stighed ændrer du un-

der ”Play” i “Preview”-
vinduet. Klik på “Play opti-
on”-knappen . Under
speed kan du indtaste en
hastighed. Standard er 100,
men det går lige stærkt nok
til vores færge. Prøv at
ændre værdien til 60 .3

22 Klik ud for
“Loop infinity”

. Der står sikkert
“false” nu. Hvis du
krydser  feltet af,
skifter indstillingen
til “true”.

1

1

2

3

4

5
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Hvis du ikke har arbejdet med Internet og hjem-
mesider før, vækker Java sikkert minder om en
indonesisk ø med god kaffe. Hvis du har hørt om
Java i forbindelse med Internet, har du allerede
svedige hænder ved tanken om programmering
og er sikkert på vej til at smække bladet i. Men
du behøver faktisk ikke at programmere noget
selv. Det er der folk, der har gjort for dig, og via
Internettet kan du få glæde af deres arbejde i
form af smarte knapper til din hjemmeside.

Java er et programmeringssprog, der kan bru-
ges til at lave selv avancerede programmer, som
kan køre i din browser. Det har den fordel, at
man kan komme uden om mange af de begræns-
ninger, der ellers er i HTML. Programmerne kal-
des applets, der er en betegnelse for små pro-

grammer. Et eksempel på en applet er Virtual
Max HotButton, som er en værktøjskasse, fuld af
knapper til hjemmesider. Sætter du det ind på
din hjemmeside, kan du lave flotte knapper med
lyd og farver. Virtual Max HotButtons finder du
på: www.netfx.com/~vmax/packages/index.html

INSTALLATIONEN:
HotButton består af en uoverskuelig bunke en-
keltfiler, men faktisk er de fleste filer bare små
ikoner og lydstumper, som du kan bruge. Sørg
for, at filen hotbutton.class findes samme sted
som din hjemmeside, fx ved at kopiere den der-
hen. Du skal også kopiere de eventuelle ikoner
(gif-filer) og lyde (au-filer), som du bruger, sam-
me sted hen.

I vores eksempel har vi lavet en liste med nav-
nene på familiens medlemmer. Men navnene
skal ikke bare være navne. Så for at gøre det lidt
smart vil vi udskifte de fire navne med knapper
eller rettere sætte de fire navne ind på hver sin
knap. Når man herefter klikker på knappen med
fx Lene Hansens navn, åbnes Lene Hansens pri-
vate side med det samme. 

Husk at sikre dig, at filen hotbutton.class fin-
des samme sted som din hjemmeside.

1Placér markøren lige før det navn, som skal er-
stattes af knappen . 1

3 I dialogboksen skal du skrive navnet på din
Java-applet og angive en stribe parametre,

som bestemmer, hvordan Java-appletten opfører
sig. De gennemgås i det følgende.

7 Nu kan du ind-
taste den første

parameter, nemlig
baggrundsfarven. Skriv
BGCOLOR foroven 
og 006000 forneden

. Klik OK .1110

9

9 I FrontPage
Express ses

Java-appletten som
et J-symbol .
Gem siden, og åbn
den i Internet
Explorer for at se
knappen.

13

10 Før musen hen over
knappen for at se, at

farven skifter på teksten .14

12 Flyt markøren ned til det næste
navn , og tryk på >Ctrl+V<

for at indsætte knappen dér. Gør det
tilsvarende ved de to sidste navne.

15

13 Klik med højre
museknap på 

J-symbolet , og vælg
“Egenskaber for Java-
applet”. Parameteren
LINK fortæller knappen,
hvilken side der skal
åbnes, når man klikker
på knappen. Find para-
meteren LINK, og klik
på Redigér-knappen. Indtast den nye værdi, fx jan.htm .17

16

14 TEXT-pa-
ramete-

ren indeholder
knappens tekst

. Ret TEXT-pa-
rameteren til Jan
Hansen, ligesom
du rettede LINK-
parameteren.

18

15 Ret til-
svarende

de to parametre
for Ida og Mads.

16 Slet den
oversky-

dende tekst ved
hver Java-knap,
navnene står jo
nu i selve knap-
pen. Gem siden,
og se den i
Internet Explorer.

11 De tre andre knapper kan du heldigvis komme lidt
nemmere om ved. Du kan nemlig kopiere knappen tre

gange og nøjes med at rette parametrene. Klik på J-symbolet i
FrontPage Express, og tryk på >Ctrl+C< for at kopiere knappen.

8 Parameteren tilføjes i listen . I den hvide boks herunder kan
du se, hvilke parametre du skal skrive ind på samme måde:

12

6 HotButton kræver en masse parametre, som
forklarer den, hvordan knappen skal se ud. Der

er parametre til farver, teksten i knappen, kliklyd og
justering af teksten. Klik på “Tilføj”-knappen .8

4 Navnet er det samme som filnavnet, nemlig
hotbutton.class . Angiv også URL-rodadres-

sen , der fortæller, hvor Java-appletten er gemt.
Det lyder lidt kompliceret, men hvis du lægger
Java-filerne på samme sted som hjemmesiden, er
svaret “./”. 

5

4

5 Nederst i dialogboksen indstiller du størrelsen
på din knap. Den skal være 180 punkter bred

og 30 punkter høj .76

2 Åbn Indsæt-menuen, klik på “Andre kompo-
nenter” , og vælg “Java-applet” .32

Sæt smarte knapper
på din hjemmeside
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2

4

6

7

8

5

9

11

13

14

15

17

18

16

14

10

3

Sådan gør du

Oversigt over parametre 

Det har du lært 

1. Kende Virtual Max HotButton.

2. Indsætte en knap.

3. Indsætte Java-parametre.

4. Rette Java-parametre.

5. Definere farvekoder.

12

1

1514

TIP: Du kan få en
oversigt over alle 
parametre i filen 
Parameters.txt, som
følger med HotButton.

BGCOLOR 006000
Baggrundsfarve.

ACTIVECOLOR FFFFFF
Farve på tekst, når musen
er over knappen.

ACTIVESHADOW 20A020
Skygge på tekst, når musen
er over knappen.

PASSIVECOLOR 40E040
Farve på tekst normalt.

SHADOWCOLOR 006020
Farve på tekstens skygge.

BUTTONHEIGHT 4
Højde på knap. Større tal
giver bredere 3D-ramme.

ALIGN LEFT
Justering. 
LEFT = venstre 
RIGHT = højre 
CENTER = centreret

FONT DIALOG, 1, 14
Skrifttype, udseende og
størrelse.

LINK lene.htm
Hyperlink-adresse. Kan og-
så være et eksternt link.

TEXT Lene Hansen
Teksten, som vises i knap-
pen.

VALIGN BOTTOM
Lodret justering. 
Bottom = bund 
TOP = øverst 
CENTER = i midten
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De fleste store hjemmesider har i dag en eller
anden form for søgefacilitet, der gør det muligt
for de besøgende at søge efter produkter eller
bestemt information på alle de tilknyttede sider.
Den slags har hidtil været svært at lave, og det

har krævet masser af dyrt programmørarbejde.
Men sådan er det ikke længere. Takket være en
gratis service fra webstedet Freefind kan du let
og uden udgifter udstyre din hjemmeside med
en velfungerende søgemaskine.

Få en søgemaskine
på din hjemmeside

Indsæt HTML-kode på hjemmesiden2

Lav indeks over siderne3

Søg på din side4

Den e-mail, du modtager
fra Freefind, indeholder de
oplysninger, du skal bruge
til at logge på med, også
din adgangskode (pass-
word). Derudover er der 
til sidst i e-mailen vist den
kode, du skal sætte ind på
din hjemmeside.

Inden du kan benytte søg-
ningen, skal du sørge for at
overføre filerne til Internet.
Derefter skal søgemaskinen
gennemgå siderne og op-
rette et indeks.

1Start FrontPage Express,
og åbn din hjemmeside.

Placér fx markøren under
beskrivelsen af Mads for at
indsætte søgefeltet dér.

1Brug Guiden Webud-
givelse til at udgive

siderne på dit Internetsted.

2 Gå ind på Freefind, og gå
til Control Center. Ind-

tast adressen på dit websted,
din e-mail-adresse og det
password , der stod i din
e-mail.

1

2 Klik på Indsæt-me-
nuen, og vælg ”HT-

ML-kode”. Et lille vindue
vises, hvor du kan indta-
ste HTML-koder .1

3 Åbn din e-mail, og
find HTML-koden et

stykke nede.

4 Koden skal anbringes i en
tabel. Markér koderne fra

<table> til </table>, og kopiér
koderne ved at tryk-
ke på:

1 Start din browser, 
og gå ind på din

webside. Nederst til
venstre ser du nu et
indtastningsfelt og et
par knapper . 1

5 Skift tilbage til FrontPage Express, og
indsæt koden i HTML-kode-vinduet ved

at trykke på Ctrl+V. 
Luk vinduet med OK .2

6 På din hjemme-
side ser du nu et

lille symbol, der for-
tæller, at her har du
indsat HTML-kode.

KO M P U T E R
1 2 3 4 5 6HJEMMESIDE

Den søgemaskine, vi bruger, hedder Freefind.
Det er gratis at benytte søgemaskinen, men 
til gengæld indsætter de nogle reklamer, som 
du og dine besøgende ser. Fordelen ved

Freefind er, at den er nem at bruge. Du skal 
kun tilmelde din hjemmeside og sætte en lille
smule HTML-kode ind på den. Koden får du
tilsendt på en e-mail, lige til at sætte ind. 

1Start din browser, og gå ind på siden 
www.freefind.com

3 Du kan melde dig til forskellige nyhedsbreve.
Hvis du afkrydser ét eller flere emner, får du

jævnligt e-mails om de emner . Du kan springe
denne del over, hvis du ikke ønsker at modtage
noget. Klik så på Skip .6

5

4 Så er du meldt til. Efter et kort øjeblik modta-
ger du en e-mail med yderligere oplysninger.

2 Indtast stien til din hjemmeside. Husk http://
foran, fx http://www.minside.dk/minside/

index.htm , indtast også din e-mail-adresse ,
og vælg evt. en kategori (det er frivilligt). Klik
på knappen “Instant Sign-up” .4

3

21

Efter at indekseringen
er overstået, kan du
prøve at søge i din
egen side.

1

1

2

3

4

2

4

3

2 Indtast fx skiferie , og tryk
på Find . Freefind viser en

side med links til dine sider, som
indeholder ordet skiferie.

3

2

3 På forsi-
den er der

også en mulig-
hed for at få
en oversigt
over de sider,
som Freefind
fandt. Det kaldes
et Site Map, dvs. et
kort over webste-
det. Klik på knap-
pen Site Map .
Du skal ikke indta-
ste noget søgeord.

4

7 Efter et par minutter får du en e-mail 
fra Freefind om, at de har besøgt

hjemmesiden og indekseret siderne. Hvis 
du får en besked, om at indekseringen ikke
kan foretages, skal du kontrollere den
adresse, du har opgivet.

3 Klik på “Spider
Site” . Nu starter

en guide, som starter
søgemaskinen op. Nor-
malt kan du bare klikke
på “Finish” med det
samme , hvis du ikke
vil angive yderligere
websteder eller sætte
automatisk genindekse-
ring op.

3

2

4 I andet trin kan du
indtaste yderligere

adresser, som skal in-
dekseres . Det er
nyttigt, hvis din hjem-
meside spreder sig over
flere web-adresser,
men normalt får du ikke
brug for det.

4

5 Du kan få Freefind til automatisk at be-
søge din hjemmeside en gang imellem.

På den måde sikrer du, at søgningen hele
tiden er frisk. Vælg fx månedligt besøg 
kl. 1 om natten i tidszonen GMT (svarer
til engelsk
tid uden
sommertid)

.7

6

5

1

2

CCtrl

VCtrl

1

2

3
5 6 7

8

4

6 Klik på
knappen

“Finish” .8

5

6

Tilmeld søgemaskine til Freefind1

1716

Det har du lært

1. Tilmelde dig til en
søgemaskine.

2. Indsætte HTML-kode

på siden.

3. Starte søgemaskinen.

4. Søge i teksten på din

egen side 
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Hvis du kigger dig omkring på Internettet, vil du
opleve utrolig mange ting, som det kunne være
sjovt at have på hjemmesiden. De færreste af os
har imidlertid evnerne til at programmere et
chatrum eller et statistikprogram, som holder re-

de på besøgene. Eller for den sags skyld til at la-
ve flotte ikoner, pile og knapper til at pynte op på
siden. Det er heldigvis heller ikke nødvendigt.
Internettet er et sandt skatkammer af gratis tje-
nester og ting, som du kan bruge kvit og frit.

Pile, knapper, bolde, streger, baggrunde, bille-
der og meget mere kan du finde på flere af net-
tets sider med gratis grafik. Det er let at låne
grafik. Men det skal naturligvis være fra et af de
steder, hvor ejeren af siden har givet lov til det.

De gratis glæder 
til din hjemmeside

1918
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2

3

Hent gratis grafik1

1Besøg fx
Absolute

Web Gra-
phics
Archive på
www.
grsites.com/
webgra-
phics/ .1

Opret en gæstebog til hilsener fra de besøgende4

Få dit eget private chatrum3

Hvis du selv skal lave et chatrum, får du brug for alle dine programmerings-
evner og adgang til en server, som kan håndtere alle beskederne. Heldigvis
har andre lavet det store arbejde, du kan bare nyde godt af arbejdet og få
dig et gratis chatrum. Besøg www.cyberscans.com/freechat.htm

Hvor kommer dine besøgende fra, og hvor mange kommer der? En
tæller eller webstatistik kan hjælpe dig med at svare på det spørgsmål.
Besøg Webstat på: www.webstat.com/, og få dig en webstatistik.

1Når du har meldt
dig til, skal du ind-

sætte lidt HTML-kode
på din hjemmeside.
Bare rolig, du kan
nøjes med at kopiere
koden fra Webstats
hjemmeside. Brug
“Indsæt HTML-kode”
i FrontPage Express til
formålet.

Koden kan for 
eksempel se sådan ud: 
<!— BEGIN WebSTAT 
Activation Code —>
<p align=”center”>
<script language=”Java
Script”><!— var ac=’
####’; //—></script>
<script language=”Java
Script” src=”http://www.
webstat.com/cgi/call_bt.j
s”> </script> <noscript>
<a href=”http://www.
webstat.com/” target=”
_top”><imgSRC=” http:
//www. webstat.com/
cgi/wsb.cgi?pg=1234&a
c=####” border=”0”>
</a><br></noscript>
</p><!— END Web
STAT Activation Code
—>

Hold styr på gæsterne2

3 Gem
grafik-

ken i den
mappe på
din harddisk,
hvor du også
har din
hjemmeside
liggende. .3

2 Klik med
højre

museknap
på den gra-
fik, som du
ønsker. Vælg
“Gem bille-
de som” i
menuen .2

2 Upload din
hjemmeside.

3 Send en mail til
Cyberscans, og

fortæl dem, hvor din
hjemmeside er. De
vil derefter besøge
din hjemmeside for
at konstatere, at du
har indsat billedet.

4 Derefter får du
en lille stump

HTML-kode, som du
skal indsætte, og
derefter er dit chat-
rum i luften. 

Det er altid sjovt at få
tilbagemeldinger fra
dem, der har besøgt din
hjemmeside. En god
måde er at have en
gæstebog, som de kan
skrive i. Sådan én kan
du få hos 1fx på adres-
sen: www.1fx.net/
main.shtml

4 Dem, der besøger din hjemmeside, kan nu skrive be-
skeder og kommentarer i din gæstebog.

5 Du kan sene-
re logge ind

på 1fx igen og
tilpasse din
gæstebog yderli-
gere med farver
med mere.

Flere gratis ting

Med et elektronisk
postkort kan dine gæs-
ter sende små hilsener
til deres venner. Besøg
Cybergreet på adressen
cybergreet.net/

1Du skal starte med at indsætte et lille stykke gra-
fik som en reklame for det gratis chatrum. Kopiér

evt. den viste HTML-kode ind på din hjemmeside.

1Klik på den blå understregede linie “Click
Here to Sign Up” . 1
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2 Indtast navn , e-mail
, hjemmesidens

adresse , vælg en kategori
, og indtast en overskrift
. Du kan også indstille en

del farver . Til sidst skal
du vælge et brugernavn 
og en adgangskode . Klik
på “Create my account” .10
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3 Du får nu en stump
HTML-kode, som du

skal indsætte på din hjem-
meside. Du kan vælge at
oversætte de to tekster
“Sign my guestbook” og
“View my guestbook”.

Det har du lært:

1. At finde gratis grafik

2. At få statistik på de besøgende

3. At oprette et chatrum

4. At lave en gæstebog

5. At søge efter flere gratis ting

Der er masser af andre gratis ting

Et godt sted at starte er
på The Freesite, der er
masser af ting til hjem-
mesiden. Gå ind på
adressen: 
www.thefreesite.com/

Et andet sted med
mange gratis ting er
Freechannel, som du
kan finde på:
www.freechannel.net/
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KO M P U T E R
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Det er blevet helt almindeligt, at have private hjemme-
sider på Internet. Det er en enestående mulighed, for at
dele sine oplevelser og interesser med andre. 

Med denne Hjemmesideskole lærer du dels de grund-
begreber, som er nødvendige at kende, for at lave
hjemmesider. Og du lærer, hvordan du bruger program-
met FrontPage Express, som er et meget simpelt web-
redigeringsværktøj. De fleste afsnit kan direkte overføres
til andre lignende programmer, fordi webredigerings-
værktøjer bygger på de samme principper.

I Hjemmesideskolen kan du blandt andet læse om: 

- Sådan kommer du i gang med hjemmesiden
- Siderne skal overføres til internet-serveren
- Tabeller der kan styre layoutet
- Levende billeder du selv kan lave
- Smarte knapper
- Personlige søgemaskiner
- Gratis ekstraudstyr til hjemmesiden

FrontPage Express finder du på Komputer for alles cd ”Alt
til din hjemmeside”. Programmet er på dansk.

God fornøjelse


