EDB undervisning.

Office.

Hjemmesider på Nettet.
Et program til at se hjemmesider fra Nettet kaldes en Browser.

(F.eks. Mozilla Firefox.)

For at se en side fra Nettet skal man bruge sidens adresse - web-adresse.
Eksempel på en web-adresse: http://www.aktivsenior.dk
http:// kan normalt udelades – behøver ikke blive skrevet.
www kan ofte udelades. Altså er det nok at skrive aktivsenior.dk i adresselinjen.
I Firefox kan man nøjes med at skrive aktivsenior.

Normalt kan man
skrive adresserne i
adressefeltet med
små bogstaver.

Endnu undgår en del webadresser at bruge de nordiske bogstaver æ – ø & å.
(Dem kan MS Explorer 7 og ældre versioner ikke håndtere uden et hjælpeprogram fra VeriSign.)
(MS Exllorer 8 og nyere + alle andre browsere – f.eks. Firefox – Safari og Opera – kan alle bruge æ – ø & å.)

Prøv f.eks.:

blåbær.dk

-

buskelundhøjen.dk

Hvis der er behov for bogstaverne løses det forskelligt.
I nogle web-adresser erstattes æ med ae – ø erstattes med oe og å skrives som aa.
En anden løsning kan ses ved sos-børnebyerne. Deres webadresse er: sos-borneby.dk
Hjemmesider som bruges til at søge efter oplysninger kaldes søgemaskiner.
Eksempler på søgemaskiner ?

Øvelser: Nu er det tid at komme på Nettet og bruge en søgemaskine.
Forslag til søgning:
Er der noget om en af dine hobbies på Nettet?
Er der noget om en forening, du er medlem af?
Er der noget om byens busforbindelser på Nettet?
Nyheder?
Madopskrifter?
Strikkeopskrifter?
Sammenhørende ord skrives i anførselstegn. F.eks.: ”fornavn efternavn”.
Er der noget om dig på Nettet?
Prøv at søge på dit navn uden anførselstegn. Hvor mange 'hits' – sider foreslås?
Søg igen dit navn. Denne gang med anførselstegn. Hvor mange 'hits' denne gang?

Konklusion: ?
Silkeborg Kommunes Forside er et Site. Her fra kan vælges mange forskellige Sider.

Prøv at undersøge mulighederne på kommunens site.
Til personlig selvbetjening skal man logge ind med NemID.
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