Uppgift 1 Den 14 maj 2007

Skapa en mapp med namnet mapp1.
Skapa ett xhtml-dokument.
Sätt ditt förnamn som webbsidans titel.
Ge dokumentet huvudrubriken Sida1a.
Spara dokumentet med filnamnet index i mappen mapp1. Välj själv lämplig filändelse.

Spara dokumnetet med det nya filanmnet dok1b, så att du nu har två identiska dokument i samma mapp.
Ändra rubriken på dokumentet dok1b till Sida1b.

Skapa en mapp med namnet mapp2 innanför mappen mapp1.
Spara dokumentet dok1b i mappen med namnet mapp2. Spara dokumentet så att filnamnet är dok2. Ändra rubriken till Sida 2.

Placera i dokument index minst tre valbara textstycken. Sätt underrubriken "stycke 3" över det tredje stycket.
Placera i domumentet index en länk som länkar till dokumentet dok1b.
Placera i första stycket i dokumentet index en länk som länkar till underrubriken i samma dokument.

Placera i dokument dok1b en länk som länkar till dukumentet dok2 i mapp 2.

Placera i dokumentet dok2 en länk som länkar till underrubriken dukument index.

Plasera i dokument dok1b en länk till underrubriken i dokumentet index.
Placera i dokument dok1b en länk som länkar till Helsinges hemsida (med domännamnet helsinge och toppdomänen fi). Gör länken så att sidan öppnas i ett nytt fönster.

Skapa en ny mapp innanför mappen mapp1. Ge mappen namnet bilder.
Kopiera en valbar bild av formatet jpeg. Spara bilden med filnamnet bild1i mappen bilder. Ange ”en bild” som alternativ text till bilden.
Infoga bilden i webbsidan med huvudrubriken Sida 1.
Kopiera an annan valbar bild och spara bilden med filnamnet bild2 i mappen bilder.
Infoga bilden i webbsidan med huvudrubriken Sida 2. Ange ”en bild” som alternativ text till bilden.

Skapa en yttre stilmall som ett skilt dokument. Spara dokumentet med ett lämpligt filnamn i mappen mapp1.
Länka de tre html-dokumenten till stilmallen.
Betona ett ord på dokumentet index. 
Ange i den yttre stilmallen att betonade ord inte skall vara kursiverade, men skrivna i fet stil.
Betona starkt ett ord i dokumentet dok2.
Ange i den yttre stilmallen att starkt betonade ord inte skall vara kursiverade.
Definiera i den yttre stilmallen att valig text i ett stycke skall ha typsnittet arial.
Definiera i den yttre stilmallen att rubrikerna skall ha typsnittet Times New Roman och att ubderrubriker inte skall vara skrivna i fet stil.
Ange i den yttre stilmallen med egenskaperna margin-left och margin-right att de tre webbsidorna skall ha vänster- och högermarginaler som utgör 10 % av sidodorna .
Ange med hexadecimal färgkod i den yttre stilmallen att webbsidornas bakgrundsfärg är 0,255,64.
Ange i den yttre stilmallen att webbsidornas fontfärg är 0,64,64.

Ange i en stilmall innanför dokumentet index att huvudrubriken skall vara understräckad.
Ange stilmallen innanför dokumentet index att typsnittet för vanlig brödtext (i ett textstycke) skall vara Times New Roman och fontfärgen svart då sidan skrivs ut (eller förhandsgranskas).

Ange i stilmallen innanför dokumentet index att länkarna skall ha färgen 128,0,0 oberoende om sidan som länken leder till är besökt eller inte. Ange dessutom att länkarna inte skall vara understreckad då kursorn är över länken, men att länkande text då skall ha gul bakgrundsfärg. 

Ange med en lokal stildefinition (innanför rubrik-blocket) att rubriken på dokumentet dok1b skall vara kursiverad.

Definiera i den yttre stilmallen en klass med namnet .sista.
Definiera i stilmallen att element som hör till klassen .sista skall ha fontfärgen red.
Markera att det sista ordet i varje stycke i dokumentet index hör till klassen .sista.

Ange som metainformation att du är författare till dokumentet index.
Ange nyckelord för samma dokument.
Ange att dukument dok1b skall laddas i samma fönster 10 s efter att dokument 10 har laddats.
Infoga i dokumentet dok1b ett JavaScript-block, som i dokumentet skriver ut en valbar text.

