
Albregtsen og Skagestein: Digital representasjon 

Løsningsforslag til kapittel 4 – Nettsider og XHTML 

Skulle du finne feil i et løsningsforslag, vennligst rapporter dette til 
ragnhilk@ifi.uio.no 

Oppgave 1 - XHTML-DTD'er 

a. Anta at det korrigerte XML-dokumentet fra kapittel 3 oppgave 1 er gyldig under 
en gitt DTD. Vil XHTML-filen i figur 4-3a kunne være gyldig under den samme 
DTDen?  
Det kommer an på hvor stram DTDen er. Det kan tenkes at den er satt opp slik at 
elementet eventyr skal ha visse underelementer. Men hvis dette ikke er et krav 
("skal" er erstattet med "kan"), er begge XML-dokumenter gyldige under den 
samme DTDen. 

b. For XHTML finnes det tre ulike DTDer, hvorav vi her bare interesserer oss for 
Strict og Transitional. Hva er de prinsipielle forskjellene mellom disse to 
DTDene? 
Strict er satt opp slik at ting som har med nettsidens detaljerte utseende å gjøre, er 
forbudt. Dette skal istedenfor spesifiseres i et Cascading Style Sheet (CSS). 
Transitional er satt opp for å kunne akseptere HTML-tekster i "gammel stil", der 
man ikke skiller så nøye mellom innhold og presentasjon. 

c.  Hvordan vet valideringstjenesten på http://validator.w3.org om nettsiden skal 
valideres i henhold til Strict, Frameset eller Transitional?  
Det er angitt i dokumenttypedeklarasjonen. 

d. Kan det tenkes at en nettleser aksepterer et XHTML-dokument som ikke er gyldig 
i henhold til en DTD? 
Så absolutt – nettlesere er programmert til å gjøre det beste ut av enhver XHTML-
tekst de får seg forelagt. I fremtiden kan vel dette endre seg, med tanke på å gjøre 
nettleserne mindre og raskere.  

Oppgave 2 - XHTML-elementer 

a. Hva brukes XHTML Title-elementet til, og hvorfor er det viktig å ha det med? 
- Brukes i ymse lister og oversikter, f.eks. ”Favoritter” 
- Brukes i søkemotorenes databaser over nettsider 
- Vises vanligvis i øverst i nettleservinduet 
Særlig i oversikter som gis fra søkemotorene (Google og lignende) er det 
irriterende å ikke få en skikkelig overskrift for en nettside. 
I Strict XHTML skal title være med.  

b. Hva er i XHTML forskjellen på markeringene <p> og <br>?  
<p> paragraph eller avsnitt.. Må som alltid i XHTML ha en sluttmarkering </p> 
Et avsnitt skilles standardmessig fra andre avsnitt med litt ekstra "luft". 
<br> Tvunget linjeskift. Må også ha en sluttmarkering, men siden elementet alltid 
er tomt, kan vi bruke en kombinert start-slutt-markering: <br />. Legg merke til 
mellomrommet foran /. Gir bare ny linje, ikke ekstra "luft". 
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c. Hva er i XHTML forskjellen på en unummerert og en nummerert liste? 
<ul> - hvert listeelement markeres med et punktsymbol (bombe, sirkel, kvadrat). 
<ol> - hvert listeelement nummeres (1,2,3,… , a,b,c,…)  

Oppgve 3 - Linker 

a. Hvorfor bør du bruke relative linker innen eget nettsted? 
Da kan du lett flytte hele nettstedet fra et publiseringssted til et annet. Dessuten er 
de kortere og greiere å skrive.  

b. Hvorfor bør alle undersider på et nettsted ha en link tilbake til hjemmesiden? 
Surferen kan ofte komme direkte inn på en underside, for eksempel fra en 
søkemotor eller gjennom en ekstern lenke. Da bør surferen ha en enkel måte å 
komme seg til hjemmesiden på.  

c. Hvorfor kan det være hensiktsmessig å åpne fremmede nettsteder i et nytt 
nettleser-vindu? 
Hvis du ikke gjør dette, forsvinner siden fra ditt eget nettsted, og surferen glemmer 
å gå tilbake igjen (eller finner kanskje ikke tilbake).  

d. Hva er hensikten med mailto-konstruksjonen? 
Vi bruker denne konstruksjonen for at surferen med et raskt dobbeltklikk skal 
kunne kalle opp sitt foretrukne e-post-program og der finne en ut-melding der to-
feltet er ferdig utfylt med e-post-adressen fra mailto-konstruksjonen. 

e. Hvorfor skal du aldri publisere en e-post-adresse i klartekst (verken din egen eller 
andres) på en nettside?  
Fordi identitetsstjelere bruker e-post-adresser som er publisert på nettsider som 
"fake" avsendere for spam. Det er muligens bare et tidsspørsmål før de tar hensyn 
til &#x0040;-trikset, men så lenge tilstrekkelig mange naive nettsideforfattere 
publiserer e-post-adressen sin i klartekst, går vel vi andre fri… 

Oppgave 4 - Bilder på nettsiden 

a. Hvorfor skal du alltid ha en alternativ tekst bak et bilde? 
Attributtet er påkrevet i XHTML-strict. Surferen kan ha slått av bildefremvisning, 
eller stopper nedlastingen av bildet fordi det tar for lang tid, og enkelte eldre 
nettlesere takler ikke bilder i det hele tatt. Da skal den alternative teksten komme 
fram for å best mulig grad formidle hva bildet viser. Rene pyntebilder uten 
informasjonsverdi kan ha en tom tekst. 

b. Hvorfor bør du alltid angi attributtene width og height for et bilde?  
Da kan nettleseren sette av plass til bildet når den har lest <img>-elementet og 
formatere fremvisningen med en gang – den behøver ikke å vente på lesingen av 
selve bildefilen. Dessuten kan du bruke dette til å skalere bildet, slik at det ikke 
blir mye større eller mye mindre enn planlagt. 

c. Hva er hensikten med å bruke "thumbnails"?  
Å gi surferen valget om hun vil laste ned et stort bilde – hun får jo en viss 
antydning av hvordan det er ut fra miniatyren. Thumbnails blir ofte brukt for å gi 
oversikt over en større mengde bilder. 
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