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Detta är boken som hjälper alla som jobbar med HTML och CSS att
skapa 100% moderna webbsidor.

Att jobba som webbdesigner är att förhålla sig till en spretig
verklighet - å ena sidan webbstandarden, som följs ganska bra av
Firefox, Opera och Safari, och å andra sidan specialfunktioner och
hack för äldre versioner av Internet Explorer. I Max räckvidd med
HTML & CSS - webbguruns smartaste stilknep hjälper webbgurun
Tommy Olsson både nybörjare och mer erfarna webbutvecklare att

hålla balansen.

Med bara lite extra kunskap går det att både jobba mindre och nå
fler. Tommy Olsson kan knepen, och delar gärna med sig av dem.

Med kunskap om smarta knep och praktisk erfarenhet av mängder av
exempel kommer läsaren av den här boken att kunna skapa 100%
moderna webbsidor, som funkar bra oavsett val av webbläsare och
operativsystem, eller eventuellt funktionshinder. Resultatet blir
webbsidor som rankar högre i sökmotorerna och som får den

maximala publik de förtjänar.

Boken visar dig bland annat:

· varför du bör utgå från innehållet när du formger webbsidor

· varför det är smartare att använda HTML 4.01 än XHTML

· hur selekteringsmetoder i CSS kan spara tid och kraft



· hur JavaScript kan förhöja användarupplevelsen
... med mycket, mycket mera. Med Max räckvidd med HTML &
CSS -- webbguruns smartaste stilknep kan du ge din hemsida den

maximala publik som den förtjänar.

Boken ger alla webbproffs och aspirerande webbproffs ...

· en solid förståelse av hur HTML, CSS och JavaScript
fungerar tillsammans,

· mängder av konkreta exempel på hur du kan utnyttja smarta,
nya finesser i CSS och HTML,

· praktisk erfarenhet av ett webb- projekt med högt ställda
krav på webbläsarkompatibilitet,

· alla relevanta referenser och massor av länkar till
fördjupning -- så att du kan utvecklas vidare.

Tommy Olsson har tidigare skrivit The Ultimate CSS Reference och
ett otal artiklar om CSS för Opera.com, Sitepoint med flera. Tommy
har listats som en av Sveriges skarpaste utvecklare av Computer
Sweden, för sin pedagogiska och entusiasmerande förmåga.
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