
INF1040 løsningsforslag oppgavesett 2:

Nettsider og XHTML

(Kapittel 4)

Hvis du �nner feil i løsningsforslaget er det �nt om du gir beskjed om dette
ved å sende en mail til martingi@ifi.uio.no

�Tenk selv�-oppgaver

13. Hva brukes title-elementet til, og hvorfor er det viktig å ha det med?

� Brukes i diverse lister og oversikter, f.eks. standardnavnet i �Book-
marks�/�Favoritter�.

� Brukes i søkemotorenes databaser over nettsider.

� Vises vanligvis øverst i nettleservinduet.

Særlig i oversikter som gis fra søkemotorene (Google og lignende) er det
irriterende å ikke få en sikkelig overskrift for en nettside. I XHTML-strict
er title påkrevd.

14. Hva er forskjellen på markeringene <p> og <br>?

<p> står for paragraph eller avsnitt, og må som alltid i XHTML ha en
sluttmarkering </p>. Et avsnitt skilles standardmessig fra andre avsnitt
med litt ekstra �luft�.
<br> står for tvunget linjeskift. Denne må også ha en sluttmarkering,
men siden elementet alltid er tomt kan vi bruke en kombinert start/slutt-
markering: <br />. Gir bare ny linje, ikke ekstra �luft�.

15. Hva er forskjellen på markeringene <ul> og <ol>?

<ul>: Hvert listeelement markeres med et punktsymbol (f.eks. sirkel eller
kvadrat).
<ol>: Hvert listeelement nummereres (f.eks. 1, 2, 3, . . . eller a, b, c, . . . ).

16. Hva er forskjellen på markeringene <th> og <td>?

<th>: Angir at noe er en tabell-overskrift (table header) og vil typisk vises
frem med fet skrift.
<td>: Angir at noe er vanlig tabell-innhold (table data) og vil typisk vises
frem med normal skrift.

1



17. Hvorfor bør alle undersider på et nettsted ha en link tilbake til hjemmesi-
den?

Surferen kan ofte komme direkte inn på en underside, for eksempel fra
en søkemotor eller gjennom en ekstern link. Da bør surferen ha en enkel
måte å komme seg til hjemmesiden på.

18. 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 kanskje å gå tilbake igjen (eller �nner kanskje ikke tilbake).

19. Hvorfor skal du aldri publisere en e-post-adresse i klartekst (hverken din
egen eller andres) på en nettside?

Fordi identitetsstjelere bruker e-post-adresser som er publisert på nettsider
som falske 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. . .

20. Hvorfor bør du alltid ha en alternativ tekst bak et bilde?

Attributtet er påkrevd i XHTML-strict. Surferen kan ha slått av bilde-
fremvisning, eller stopper nedlastingen av bildet fordi det tar for lang tid.
Enkelte eldre nettlesere takler ikke bildet i det hele tatt. Da skal den al-
ternative teksten komme frem for å i best mulig grad formidle hva bildet
viser. Også ting som leselister og taleprogram for synshemmede har behov
for en alternativtekst å bruke i stedet for bildet. Rene pyntebilder uten
informasjonsverdi kan ha en tom tekst.

21. Hvorfor bør du alltid angi attributtene width og height for et bilde?

Da kan nettleseren sette av plass til bildet med en gang den har lest
<img>-elementet og formatere resten av fremvisningen med en gang �
den behøver ikke vente på lesingen av selve bilde�len. Dessuten kan width
og height brukes til å skalere bildet, slik at det ikke blir mye større eller
mindre enn planlagt.

22. Hva er hensikten med å bruke �thumbnails�?

Å gi surferen valget om han/hun vil laste ned det store bildet � han/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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