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Sammanfattning
Syftet med rapporten var att fördjupa mig inom HTML språket och jämföra nuvarande
HTML4 med kommande HTML5 samt att designa en hemsida åt företaget JL engineering.

En webbläsare tolkar och översätter HTML taggar till en synlig hemsida. Just nu stödjer bara
de nyare webbläsarna en del funktioner av HTML5 men det uppdateras ständigt. Syftet med
att man vill skapa HTML5 är att man vill ha ett enda språk som kommer att ersätta HTML4,
XML och DOM2HTML. Samlingsnamnet heter HTML. Det ska gå skrivas i både HTML-syntax
och XML-syntax. Doctype förklaringen blir förenklad och man kommer att få en bättre
struktur, med logiska sektioner. Det kan jämföras med en författare som skriver en bok med
olika kapitel. Kommer ett antal nya funktioner och jag ser fram emot det i framtiden.

Företaget hade ingen hemsida men det hade ett webhotell, uppgiften var att designa en
enkel och stilren hemsida. Till webdesignen användes Dreamweaver CS5.5 för att underlätta
arbetet. Gjorde en ram för att företaget enkelt ska kunna göra egna förändringar på
hemsidan. Sidan byggdes med hjälp av frameset och tabeller. Företaget blev nöjd med
slutresultatet.
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1. Inledning
Uppdraget är att designa en hemsida åt JL Engineering som är ett företag somspecialiserar
sig med injektering. Dåföretaget inte har något eget nätverk med en webserver, hardet ett
webhotell istället. Tanken med hemsidan är att annonsera ut sina tjänster på internet och
försöka locka till sig fler kunder. Företaget har ingen hemsida för tillfället. Uppgiften är att
designa en hemsida åt företaget enligt de önskemål som var sagt. Det viktigaste var att sidan
skulle ha en enkel och stilren design. Sedan i min fördjupningsdelska jag forska om HTML och
dess historia, hur det har utvecklats och jämföra HTML 5 med HTML 4 som används nu. Om
det kommer att bli den nya web standarden inom en snar framtid och vad den har för nya
funktioner.

2. Metod och Resultat
Nu när jag ska designa en hemsida åt företaget måste jag bekanta mig med HTML. Det är ett
språk som jag har testat mig på men vet väldigt lite om. Det finns en hel del program som
man kan använda sig av för att förenkla byggandet av hemsidan. Men jag kommer att
använda Dreamweaver CS5.5 för att det stödjer HTML 5 och har en trial period på 30 dagar.
Men kommer först att ta upp forskandet om HTML och dess utveckling.

2.1 Vad är HTML?
HTML som står för HyperText Markup Language, är det huvudspråket som används till
webbsidor. För att man ska kunna publisera information globalt så behövs det ett universiellt
språk som alla datorer förstår. HTML dokument består av element som består av taggar.
Kommer att gå in på det senare i rapporten. Syftet med en webbläsare är att läsa HTML
dokument och översätta dem till synliga eller ljudliga hemsidor. Webbläsaren använder
taggarna för att tolka innehållet av sidan. HTML ger författaren många möjligheter, tex till
attpublicera online-dokument med rubriker, text, tabeller, listor, bilder, etc. Hämta
information online via hypertextlänkar, genom att klicka på en knapp. Genomföra
transaktioner med fjärrservice, göra bokningar, beställa produkter, osv. Använda
kalkylprogram, videoklipp, ljudklipp och andra applikationer direkt i sina dokument.
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2.2 Historia
Det var Tim Berners-Lee som hade tagit kandidatexamen i fysik vid Oxford University i
England som uppfann HTML. Året var 1989 då han lade fram sitt föslag till ett globalt
hypertextprojekt. Han skrev seden den första webbservern httpd och den första
webbläsaren, World Wide Web för Nextstep. Den kunde både visa och redigera hypertext.

Han fortsätte med sitt arbete och förbättrade de redan existerande
kommunikationsprotokollen och standarder som användes. Det finns mycket som han själv
har grundat men ett av det stora är World Wide Web Consortium (W3C). Där finns allt om
HTML och dess specifikationer.

Den versionen som används nu är HTML 4.01 men innan den infördes fanns det andra
versioner som beskrivs här nedan, och dom största förändringarna med dem.

HTML 2.0
En form baserad fil uppladning, eftersom fil uppladdning komma att ge många fördelar till
applikationer så föreslås det till specifikationen.
Tabeller, stödjer många olika tabeller, grupp tabeller, cell editering etc.
Bildscheman, är element som tillåter att man klickar på olika områden av en bild för att
komma åt olika nätverksresurser.

HTML 3.0
Var den första versionen som blev publiserad som en W3C rekommendation. Den första
versionen som utvecklades och blev en standard.
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2.3 HTML vs HTML 5
Den nuvarande versionen som används är HTML4, den stöds av alla webbläsare.
Webbläsarna kan översätta alla taggar i den specifikationen. Den nya version HTML5 som i
framtiden kommer att ersätta HTML4 finns det bara en del funktioner som stödjs med de
modernare webbläsarna. Men det fortsätts att läggas till mer och mer. Stödjs inte fullt ut
pga HTML5 innehåller en massa nya element och taggar. Det mesta är gjort förenklat och
fungerar bättre ihop med CSS script.HTML4 blev en W3C standard år 1997. Den fortsatte att
fungera som en guide till alla kärn fuktioner som hörde till HTML. Det ger inte tillräckligt med
information för att bygga implementationer som fungerar med varandra, det gäller samma
sak med XHTML och DOM2HTML. HTML5 kommer att ersätta dessa dokument och
JavaScript APIs (application programming interfaces).

Målet med att man ska skapa HTML5 är att man vill definiera ett enda språk som kallas för
HTML, som kan skrivas i HTML-syntax och XML-syntax. Bearbeta modeller för att fixa
driftkompitabla implementationer och framväxande mål inom APIs som web applikationer.

Det har tillkommit en hel del nya element i HTML5 för att få en bättre struktur, tar upp en
del här:

Nav: det är en del av dokument som är gjort för navigering.

Header:det representerar en grupp av inledande navigationshjälpmedel.

Footer: det är en sidfot för ett avsnitt och kan innehålla information om bla. Författaren,
copyright information, osv.

Article: det är en självständig del av innehållet i ett dokument, till exempel en blogg inlägg
eller tidningsartikel.

Section: den representerar ett vanligt dokument och kan användas tillsammans med H1, H2,
H3, osv, för att visa dokument strukturen.

Hgroup:den representerar huvudet för en sektion.

Meter: det är en mätning, som tex. diskanvändning.
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Aside: den representerar en självständig del av innehållet i dokumentet, kan vara ett blog
inlägg eller tidningsartikel.

Time: det motsvarar ett datum och/eller tid.

Progress:den representerar när man har utfört en uppgift tex. Filhämtning eller när du utför
en serie av operationer.

Details: den representerar mer information eller kontroller som användaren kan få på
begäran.

Command: det är ett kommando som användaren kan ropa efter.

Det finns en hel del andra nya element också, tog upp dom viktigaste för att kunna visa ett
exempel på hur strukturen i ett HTML5 dokument kan se ut, se bild 1.Bild 2 visar hur det ser
ut grafiskt.

1. Struktur på ett HTML 5 dokument.



5

2. Visar grafiskt hur det exemplet ser ut.

Om man då jämför med ett standard HTML4 dokument som visas på bild 3.

3. Struktur på ett HTML4 dokument.

Man ser då att doctype förklaringen är mycket förenklad i HTML5, i själva verket finns det
bara en. För att din webbläsare ska tolka dokumentet med HTML5 specifikationer, skriver
man som på exempel bilden på HTML5 dokumentet: <!DOCTYPE html>

De nya HTML5 taggarna beskriver vilka typer av innehåll som de innehåller, och de hjälper
att dela dokumentet i olika logiska sektioner. Men det är upp till författaren att bestämma
när och var du ska använda de nya taggarna i ett dokument. Det finns flera sätt hur man kan
skriva ett HTML5 dokument, man kan dela upp sidan i flera olika kapitel för att få en fin
struktur. Det möjliggör fler alternativ än div-taggarna i HTML4 inte tillåter.

För att kunna spela upp ljud eller videofil via en HTML4 sida, behövs ett tredje part
verktyg som t.ex. Adobe Flash Player. Så är det inte med HTML5, där kommer multimedia
funktioner att finnas inbyggt i HTML5 specifikationen. Detta kommer att göras med
användning av enkla <Audio> och <video> taggar.
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Geolocation - En viktig egenskap som kommer att användas i många mobila webb-appar,
funktionen möjliggör sidan att lokalisera användaren, antingen genom GPS (mobiltelefoner,
iPads, etc), genom IP-adress, Wi-Fi och Bluetooth.

Canvas - Den nya funktionen för bilder som gör att du kan manipulera grafik och fotografier.
Det använder JavaScript så att du kan rita grafik på en webbsida, i huvudsak är detta ett
alternativ till Flash.

Det är bara en del av dom nya funktionerna som kommmer till HTML5 och det är fortfarande
under utveckling och det kan ändras med framtiden så att det är svårt att veta när det
kommer att ta över HTML4. Men det ser mycket lovande ut och webbläsarna börjar stödja
mer och mer av HTML5 funktionerna, den som lever får se.

2.4 Hemsidan
Då var det dags att börja göra företagets hemsida. Efter att jag hade pratat med företaget
om hur de ville att hemsidan skulle se ut började jag att bekanta mig med Dreamveawer
CS5.5. Det är ett helt nytt program för mig,men det fanns ett väldigt bra klipp om hur
programmet fungerade i grunden. Om hur dom olika designer modes fungerade och hur
man skulle börja för att göra en hemsida. Efter att man hade läst tutorials och sett några
videoklipp om hur man använder sig utav programmet började man komma igång. Det är
gjort så att man kan välja olika ”design modes”, att se enbart koden man skriver eller en
kombination av kod och grafik. Vilket var mycket effektivt för då såg man direkt vad som
skedde då man skrev dit koder, enligt bild 4.

4. Visar en kombination av kod och hur det ser ut grafiskt.
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Företaget ville dela in sin sida till två stycken delar, alltså att man delar sidan horizonellt. Så
att den övre delen ska innehålla deras loggo och menyn och den andra delen ska innehålla
alla förfrågningar från menyn. Det kan man säkert ådstakomma på flera sätt men jag
använde mig av ett element som heter frameset. Jag skapade då ett HTML dokument,
index.html som då bara ska innehålla det förutom allt basic som ett HTML dokument
inehåller, enligt bild 5.

5. Exempel på hur man använder frameset.

Frameset rows för att dela sidan horizonellt, och det blir inte snyggt om man ser var sidan
delas, den vill man helst dölja och det kan man ådstakomma med frameborder 0. Sedan ska
man ange källorna till båda delarna så att när man öppnar upp index.html, ska dom sidorna
öppnas. Sedan namngav jag delarna för att man ska kunna länka sidor till dom olika delarna,
tex att man klickar på menyn som är på överdelen ska öppnas på underdelen.För att det var
själva tanken med att använda frameset.

Till allt annat, bilder och text, använde jag tabeller för att kunna placera ut det vars jag ville
ha det. Även det kan lösas på andra sätt men jag tycker att det var en enkel lösning och jag
kunde göra precis som jag ville ha det. Exempel på en tabell, se bild 6.

6. Exempel på hur man gör en tabell.

Man bestämmer höjd, bredd och hur många tabeller man vill ha, så att man kan ställa in
olika storlekar på tabeller för att kunna placera ut vars man vill ha dem på hemsidan. Det gör
att man får full kontroll av designen. Utan tabeller hade jag inte kunnat få ut text och bild på
sidan där jag velat ha dem.

Det kan hända mycket i ett företag, tex nya produkter och tjänster erbjuds. För att företaget
själv ska kunna uppdatera sidan har jag lämnat instruktioner åt dem.
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3Diskussion
Det här har varit ett svårt men ett intressant ämne att forska om. HTML språket och dess
utveckling, det har hänt mycket under en kort tid och det är fortfarande under utveckling.
Tanken med HTML5 är att man vill få ett universiellt språk som alla webbläsare stödjer fullt
ut. Att man kan skapa ett html dokument med olika logiska sektioner och få en fin struktur
kommer att förenkla byggandet av hemsidor i framtiden. Att man inte ska behöva ett tredje
part verkyg för att spela upp ljud och bild och andra fina funktioner som kommer låter helt
otroligt. Det är svårt att spekulera när det kommer att träda in och ta över när det
fortfarande är under utveckling. Men framtiden ser ljus ut.

Företagets hemsida ligger ute på nätet nu och de är väldigt nöjda. Sidan belv väldigt enkel
och informationsrik. Hoppas på att företaget kommer att växa i framtiden och att det kan
vara till hjälp av min hemsida.
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