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Inngangur 

 

Höfundur þessarar skrár hefur lengi haft áhuga á þeim möguleikum sem 

opnuðust skapandi fólki og frumkvöðlum með tilkomu veraldarvefsins. Útgáfa 

upplýsinga á veraldarvefnum er eitt ódýrasta útgáfuform sem til er og 

dreifingarmöguleikar gífurlegir, aðeins þarf viðeigandi vélbúnað, hugbúnað og 

búa yfir þekkingu til að notfæra sér möguleikana.1 

 

Að stofna eigið fyrirtæki, skrifa texta til útgáfu eða annarskonar sköpunarverk 

blundar í mörgum. Með útgáfu vefseturs á veraldarvefnum er hægt að gera allt 

þetta, jafnvel á sama tíma. Vefsetrið sjálft getur bæði verið skrifin, 

sköpunarverkið og fyrirtækið.  

 

Umfang og takmarkanir 

 

Gengið er út frá því að notandi skrárinnar hafi aðgang að nettengdri tölvu og 

kunni að nota hana, sé byrjandi með enga reynslu af vefútgáfu eða sérhæfða 

tækniþekkingu til þess, geti lesið (og skrifað) ensku, geti borgað fyrir lénsnafn 

og vefhýsingu með kreditkorti (eigin eða einhvers sem er treyst) og að 

viðkomandi hafi fyrst og fremst áhuga, þolinmæði og tíma en ekki svo mikla 

fjármuni til verkefnisins. 

 

Út frá þessu var mótuð hugmynd um hverskonar vefútgáfa hentaði best 

byrjanda hvað varðar tæknilega umgjörð, efnisinnihald, markaðssetningu og 

tekjuöflun.  

 

Heimildir um tæknilega umgjörð varða að mestu svokölluð statísk vefsetur (e. 

static websites). Við gerð slíkra vefsetra og vefsíðna er einungis forritað í þeim 

forritunarmálum sem vafrar lesa; css, html, javascript og/eða xhtml. Vefsíða 

sem þannig er útbúin er hlaðið upp á vefþjón og þangað komin breytist hún ekki 

nema nýrri útgáfu sé hlaðið upp. Önnur gerð vefsetra kallast dýnamísk (e. 

dynamic websites) eða gagnagrunnsdrifin. Þá er notað forrit á vefþjón til að 

                                                 
1
 Þórdís T. Þórarinsdóttir (1999) Netið sem heimild 
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sækja upplýsingar í gagnagrunna (e. database) og raða saman vefsíðu í hvert 

skipti sem kallað er eftir henni.  

 

Nauðsynlegt er að kunna statískar vefsmíðar áður en reynt er við hina 

tegundina. Statísk vefsetur eru ekki bara tæknilega einfaldari heldur hlaðast líka 

hraðar, eru stöðugri, krefjast minna viðhalds og eru öruggari því einungis er 

hægt að brjótast inn í þau gegnum aðgang eiganda á vefþjóni. Þess vegna er 

slík útfærsla að öllu leiti vel til fallin fyrir byrjendur að spreyta sig á. 

 

Þó er gerð undanþága hvað varðar blogg, en þau eru gagnagrunnsdrifin. 

Vinsældir þeirra eru miklar enda er tæknileg umgjörð t.d. 

bloggumsjónarkerfisins Wordpress sífellt að verða einfaldari og þarfnast í raun 

minni tækniþekkingar til að byrja að nota það en til statískra vefsmíða þó eftir 

sem áður sé skynsamlegt að kynna sér eldra formið fyrst. 

 

Hvað form útgáfu varðar er miðað við að vefsetur sé af þeirri tegund sem er 

algengust á veraldarvefnum og er beint framhald af prentmiðlinum; tímaritum, 

bókum og blöðum. Þó eru fáeinar heimildir um innsetningu vefmyndbanda á 

vefsíður enda er það með aðstoð YouTube og álíkra aðila orðið litlu flóknara 

eða kostnaðarsamara en að setja inn venjulegar myndir. 

 

Aðallega er vísað til heimilda sem fjalla um framsetningu og aðgengi að 

efnisinnihaldi, en ekki svo mjög um viðfangsefni. Í þessari skrá skipta 

tekjumöguleikar máli ekki síður en aðrir þættir eins og sköpunargleði og að 

koma sér á framfæri. Skoðun höfundar er að affarsælast sé að velja 

viðfangsefni útfrá áhugasviði en ekki gróðavon. Þó er hyggilegt að kanna áður 

en af stað er farið annarsvegar eftirspurn eftir viðfangsefni (eðli ekki síður en 

fjölda eftirspurna) og hinsvegar að kanna tekjumöguleika, hvaða vörur eða 

þjónusta sé seld í tengslum við það og því hægt að auglýsa á vefsetri með 

sama viðfangsefni.  

 

Allar heimildir eru á ensku og gera ráð fyrir að gefið sé út á ensku. Þó er hægt 

að nýta upplýsingarnar til vefútgáfu á hvaða tungumáli sem er.  
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Þær aðferðir til markaðssetningar sem vísað er til heimilda um eiga það 

sameiginlegt að kosta ekkert. Aðallega er um að ræða gesti frá leitarvélum (e. 

search engine optimization), að gestir geti mælt með vefsetri við aðra (e. social 

bookmarking) og að afla tengla til vefseturs (e. linkbuilding). Einnig er vísað til 

heimilda um að kanna eftirspurn á veraldarvefnum og greina hegðun gesta á 

vefsetri, t.d. hvað þeir lesi og leiti eftir. 

 

Ekki er ætlast til þess sérstaklega að útgefandi vefsíðu vilji stofna og reka 

fyrirtæki utan vefsins, framleiða vöru eða bjóða uppá þjónustu sem krefst 

viðveru. Né heldur reka verslun á vefnum með vörulager og leyfi til að taka við 

greiðslu af kreditkortum.  

 

Þá er eftir auglýsingapláss sem hægt er að hafa tekjur af, sem sagt 

lykilorðasmáauglýsingar (e. contextual adwords) frá t.d. Google Adsense eða 

kynna vöru/þjónustu fyrir þriðja aðila gegn söluprósentu. Báðar þessar leiðir 

kostar ekkert að taka þátt í heldur þarf einungis samþykki viðkomandi 

auglýsinga- eða söluaðila og forritunarbút fyrir lykilorðasmáauglýsingar eða 

rekjanlega sölutengla fyrir vörukynninguna. 

 

Leit og val á heimildum 

 

Fljótlega var ákveðið að fara ekki þá leið að finna og velja eingöngu vefsetur og 

gefa þeim efnisorð eins og ef um bækur væri að ræða, vegna þess af hversu 

litlum notum slík skrá væri. Það hefði orðið að gefa hverju vefsetri langa runu af 

efnisorðum og lesandi hefði sjálfur orðið að leita innan vefsetra að upplýsingum 

sem varðaði hvert það efnisorð sem áhugi væri á. Fljótlegara væri að nota aðrar 

leiðir til að finna upplýsingarnar. Því var ákveðið að velja þess í stað texta eða 

stakar vefsíður af færri vefsetrum (sem hverju er gefin umsögn), gera útdrátt og 

gefa efnisorð fyrir efnisorðaskrá. Var talið að það gæfi mun betra yfirlit yfir þau 

hugtök og efnissvið sem byrjandi þarf að kunna skil á og spari viðkomandi tíma. 

 

Ferlinu við val á heimildum er gróflega lýst að neðan undir fyrirsögninni 

vinnuferli en taka skal fram að ferlið var ekki eins línulegt og halda mætti af 

lýsingunni, heldur var oft hoppað til baka þegar upplýsingaþörf uppgötvaðist. 
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Ákveðið var að gera að útgangspunkti eða upphafsreit, upplýsingar sem finna 

mætti á vefsetrum háskóla og annarra opinberra aðila. Ályktað var að slíkar 

heimildir væru traustar þar sem hlutlaust fagfólk skrifar og vegna þeirrar hefðar 

sem ríkir í akademísku samfélagi sérstaklega um ritstjórnun og ritrýni (e. peer 

review). Einnig var notað vefsetur vefmælingarfyrirtækisins Alexa.com sem 

gefur upplýsingar um heimsóknafjölda vefsetra á veraldarvefnum, og þær 

upplýsingar notaðar sem vísbending um gagnsemi þeirra. 

 

Samhliða vali á vefsetrum var valinn hluti af þeim vefsíðum innan þeirra sem 

skráð eru. Eftir að búið var að velja öll vefsetrin var lagt mat á það hverskonar 

upplýsingar væru þegar komnar og hvað vantaði helst og því næst farin yfir 

valin vefsetur aftur með það í huga að bæta inn upplýsingum um efnissvið sem 

ekki kæmu nógu vel fram eða vantaði.  

 

Vinnuferli 

 

Byrjað var með leitum í Google og Yahoo! leitarvélunum eftir lykilorðum og 

setningum sem notuð eru við skrif um vefútgáfu, sem dæmi má nefna 

eftirfarandi leitarorð: web development, online publishing, building websites, 

website marketing, social media, affiliate marketing  og contextual adwords. Var 

það gert að leitarskilyrðum að niðurstöður skyldu hafa í slóð lénsendingar frá 

annaðhvort bandarískum háskólum (.edu), breskum háskólum (ac.uk) eða 

opinberum bandarískum aðilum (.gov). Þessi aðferð gaf góða raun til að finna 

sérstaklega upplýsingar um tæknilega umgjörð og framsetningu efnisinnihalds. 

Mikið fannst af heimildaskrám og tenglasöfnum þar sem vísað er til heimilda um 

þessi efni en minna af upplýsingum sem aðilarnir sjálfir birtu á vefsetrum sínum. 

Engar breskar heimildir fundust sem heppilagt var að vísa í en þær bandarísku 

eru eftirfarandi: 

 

Case western reserve university: Web development blog 

College of agriculture & natural resources: Marketing & Media Services 

Colorado state university: Web design tips in the libraries 

Digital enterprise: Managing the digital enterpris 
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Tuscaloosa city school: Online techonlogy learning center 

Usability.gov: Your guide for developing usable & useful web sites 

USAID Leland initiative: Leland Initiative web tutorial series 

 

Næst skref var að víkka út val heimilda með tilliti til þess hvaða vefsetra þessar 

opinberu heimildir vísuðu til á fyrrnefndum heimildaskrám og tenglasöfnum. 

Með þeim hætti var bætt við fleiri upplýsingum um tæknilega umgjörð, 

framsetningu efnisinnihalds og markaðssetningu og nýjar upplýsingar sem 

vörðuðu tekjuöflun en nær ekkert var rætt um þau atriði á vefsetrum hinna 

opinberu aðila. Eftirfarandi heimildum var þannig bætt við: 

 

A list apart: For people who make websites 

Building accessible websites: Joe Clark  

Copyblogger: Copywriting tips for online marketing success 

Digital Web Magazine: The web professional´s online magazine of choice 

Gerry McGovern: New thinking 

Internet publishing handbook: Mike Franks 

Philip and Alex´s guide to web Publishing: Philip Greenspun 

Tizag.com: Unlock your potential 

Useit.com: Jakob Nielsen´s website 

W3 Schools: Online web tutorials 

Web marketing today: Your trusted internet marketing resource since 1995 

Webmaster resources: Internet marketing tutorial 

Webmonkey: The web developers resource 

World wide web consortium: Leading the web to its full potential… 

 

Þá var ákveðið að bæta við upplýsingum sem kæmu frá fyrstu hendi, fólki sem 

hefur atvinnu af vefútgáfu. Sérstaklega bættust þannig við upplýsingar um 

markaðssetningu og tekjuöflun. Eftirfarandi heimildum var bætt við: 

 

Nerdy nomad: No destination. No time limit. No plan. No worries 

Problogger: Blog tips to help you make money blogging 

V7N: Web development community 

Webmaster world: News and discussion for the web professional 
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Einnig var ákveðið var að bæta við fjórum vefsetrum fyrirtækja sem fyrri 

heimildir höfðu nefnt eða rætt um og sem bjóða vefsmiðum þjónustu. Þau eru: 

 

Google: Webmaster Central  

Wordpress codex: Getting started with WordPress 

Wordtracker academy: Website keywords research & analysis 

YouTube: Broadcast yourself! 

 

Að lokum var bætt við alfræðisöfnum af vefnum til að dýpka skilning og gefa 

betri skilgreiningar á nokkrum hugtökum sem fram höfðu komið í ofannefndum 

heimildum. Þau eru eftirfarandi: 

 

About: Web design / HTML 

How stuff works: Learn how everything works! 

Wikipedia: The free encyclopedia 

 

Þegar búið var að fara í gegnum þetta ferli og á meðan verið var að gera 

umsagnir og útdrætti uppgötvuðust eftirfarandi heimildir sem jafnframt var 

ákveðið var að bæta við: 

 

Entrepreneur magazine: Business & small business 

Site pro news: The nets most widely read webmaster news source 

Site point: New articles, fresh thinking for web developers and designers 

Web pro news: The worlds forum for ebusiness professionals 

 

Leit og val á heimildum, skráning umsagna og útdrátta hófst síðustu vikuna í 

nóvember og var verkefnið unnið að mestu í desember 2008 og í fyrstu vikum 

janúar 2009. Alls inniheldur skráin umsagnir um 36 vefsetur og útdrætti af 153 

vefsíðum, samtals 189 færslur. 
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Skráning heimilda 

 

Við skráningu heimilda var sá háttur hafður á að hvert vefsetur var skráð í 

stafrófsröð eftir titli. Var aðaltitill hafður feitletraður og á eftir tvípunkti kom 

undirtitill. Skráð er eftir íslenskri hefð hvað varðar stóra stafi og litla. 

Þar á eftir er sagt til um hverskonar heimild sé að ræða. Gefnar eru tvær 

vefslóðir, önnur á heimasíðu og hin á efnisyfirlit sé slík síða til og aðskilin frá 

heimasíðu.  

 

Þær undantekningar eru á fyrirkomulagi við skráningu titla að ef um vefsetur 

háskóla eða annars opinbers aðila er að ræða þá er nafn stofnunar gefið sem 

titill og undirtitill er titill umrædds vefsvæðis (sjá dæmi b). Sé um að ræða bók á 

netinu er titill bókar gefinn sem titill í skrá og því næst nafn höfundar en ekki 

undirtitill (sjá dæmi c). 

Í sumum tilfellum er ekki eiginlegur undirtitill og er þá notað slagorð eða 

einkennisorð tiltekins vefseturs eins og það kemur fyrir í titilstiku efst til hægri í 

glugga vafra eða á heimasíðu (sjá dæmi a) 

 

Undir hverju vefsetri er svo völdum vefsíðum raðað í stafrófsröð eftir titli sem er 

hafður skáletraður. Ef titlarnir eru númeraðir á vefsetri eru raðað eftir þeim en 

ekki stafrófsröð. Innan sviga, á eftir titli er dagsetning þegar síðan var gefin út, 

sé hún vituð. Í sumum tilvikum er einungis gefið upp hvenær síðan var síðast 

uppfærð eða yfirfarin og er þá sú dagsetning notuð. Stundum er einungis hægt 

að sjá mánuðinn eða árið sem vefsíðan var gefin út og er það þá notað. 

 

Þar næst kemur nafn höfundar ef um höfundargreinda heimild er að ræða og 

þar á eftir er gefin upp vefslóð. Tvær útgáfur eru af hverri vefslóð vefsíðna, 

annarsvegar á veraldarvefnum og hinsvegar afrit hjá webcitation.org en það er 

þjónusta fyrir þá sem vilja vitna til heimilda á veraldarvefnum án þess að hafa 

áhyggjur af stöðugleika þeirra. Við gerð þessarar skrár gerðist það í eitt skipti að 

allar slóðir breyttust að völdum textum einnar heimildar áður en búið var að taka 

afrit af þeim. Höfðu vefsíðurnar verið færðar til og fundust aftur en dæmið 

sannar nauðsyn á þessari þjónustu fyrir verkefni sem þetta. 
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Á eftir vefslóðum koma upplýsingar um hvenær síðan var sótt af vefnum. Loks 

er útdráttur og þar á eftir efnisorð. Hver vefsíða er merkt númeri í hlaupandi röð 

og er hægt að fletta þeim upp eftir efnisorðalykli. 

 

Dæmi um skráningu 

 

a) Vefsetur og vefsíða: 

 

How stuff works: Learn how everything works! 

Tegund heimildar: Alfræðirit á vefnum 

Heimasíða: http://www.howstuffworks.com 

Umsögn: Þetta alfræðirit sérhæfir sig í upplýsingum um hvernig hlutir virki eða gangi fyrir sig. 

Vefsetrið er hluti af fjölmiðlafyrirtækinu Discovery sem sendir út samnefndar sjónvarpsstöðvar. 

Undir síðuhaus er stika þar sem yfirsvið eru talin upp. Yfir hverju sviði eru sérfræðingar sem 

ritstýra innihaldi og skrifa mikið af því sjálfir. 

 

58.  How affiliate programs work  

Höfundur: Harris, Tom 

Slóð: http://money.howstuffworks.com/affiliate-program.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgRj4hdD 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir sölukynningar á vefnum. Hvernig eigendur vefsetra geta 

skráð sig hjá fyrirtækjum og fengið hjá þeim sérútbúna tengla til að setja á 

vefsíður sínar. Þegar einhver gestur vefseturs fylgir slíkum tengli til fyrirtækisins 

og kaupir eitthvað þar þá fær eigandi vefsetursins söluprósentu. 

Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

b) Vefsetur háskólabókasafns og vefsíða: 

 

Case western reserve university: Web development blog 

Tegund heimildar: Blogg fræðimanns 

Heimasíða: http://blog.case.edu/webdev/ 

Efnisyfirlit: http://blog.case.edu/webdev/categories 

Umsögn: Case háskólinn bandaríski er staðsettur í Cleveland, Ohio fylki og er vel þekktur og 

virtur rannsóknarháskóli. Þetta blogg um vefþróun er gefið út undir lénsnafni skólans. Höfundar 

eru annarsvegar núverandi og hinsvegar fyrrum starfsmaður skólans. Á kynningarsíðu segir að 

tilgangur bloggsins sé að „skiptast á hugmyndum, tillögum og ráðleggingum við vefsamfélag 

háskólans sem og aðra sem búa til, viðhalda eða þróa innihald fyrir vefsetur og blogg.”  
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16.  Afraid of outbound links? Don’t be (21. október 2008) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: http://blog.case.edu/webdev/2008/10/21/outboundlinks.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgAl307M 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í greininni segir að sama hversu gott innihald vefseturs er sem 

gestur heimsækir þá munu þeir að lokum fara aftur. Það sé ekki spurningin 

heldur hvort þeir komi aftur. Góðir tenglar auki upplýsingavirði vefútgáfu og bæti 

þannig fyrir að gestir skuli nota þá sem útgöngudyr. 

Efnisorð: markaðssetning, tenglar 

 

c) Bók gefin út á vefnum og vefsíða (kafli) 

 

Internet publishing handbook: Mike Franks 

Tegund heimildar: Bók gefin út á vefnum 

Heimasíða: http://www.mikeandnaomi.com/book/ 

Umsögn: Þessi bók um útgáfu á netinu (og vefnum) er skrifuð 1995 og ennþá fáanleg hjá 

Amazon.com. Höfundur vinnur við viðhald og tölvuþjónustu í félagsfræðideild UCLA háskólans í 

bandaríkjunum. 

 

63. Chapter 1: Overview of internet pulishing, WWW, Gopher, and WAIS 

Höfundur: Franks, Mike 

Slóð: http://www.mikeandnaomi.com/book/ch01.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgS3nh0l 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Stutt ágrip af net- og vefútgáfu. 

Efnisorð: tölvunet 

 

Efnisorð og efnisorðalykill 

 

Við val á efnisorðum var stuðst við leiðbeiningar í ÍST 90 staðli; 

Heimildaskráning – leiðbeiningar um gerð og þróun kerfisbundinna 

efnisorðaskráa á einu tungumáli, og valin efnisorð úr Kerfisbundnum 

efnisorðalykli Margrétar Loftsdóttur og Þórdísar T. Þórarinsdóttur, ásamt 

Tölvuorðbók Skýrslutæknifélags Íslands. Sú breyting var gerð á efnisorðum frá 

síðastnefnda að setja þau í fleirtölumynd. Tvö nýyrði voru samin með því að 

bæta forskeytinu vef- framan við viðurkennd efnisorð í efnisorðalykli, þ.e. 

vefmyndbönd og vefmælitæki.  
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Þegar notað er efnisorð úr efnisorðalyklinum er það í óbreyttri leturgerð, þegar 

notað er efnisorð úr tölvuorðasafn með fleirtölubreytingu er það skáletrað og 

þegar notað er nýyrði er það með stjörnu (*) á eftir.  

 

Valdar vefsíður af hverri heimild eru með hlaupandi númeraröð og þannig tengd 

við efnisorð í efnisorðaskrá. Efnisorðalykill er í stafrófsröð eftir efnisorðum með 

númer vefsíðuútdrátta á eftir. 

  

Lokaorð 

 

Skrá sem þessi getur aldrei verið tæmandi, í þessu tilfelli er hún mjög langt frá 

því. Þó er von höfundar að hún veiti gott yfirlit yfir helstu hugtök og efnissvið 

sem byrjandi í vefútgáfu þarf að kunna skil á og sé um leið nógu nákvæm til að 

innihalda allar þær upplýsingar sem þarf til að byrja.  
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Heimildir 

 

Alexa.com, sótt af vefnum 9. janúar 2009 

 

Google.com, sótt af vefnum 9. janúar 2009 

 

Margrét Loftsdóttir og Þórdís T. Þórarinsdóttir (1996) Kerfisbundinn 

efnisorðalykill 

 

Staðlaráð Íslands (1991) ÍST 90 Heimildaskráning – leiðbeiningar um gerð og 

þróun kerfisbundinna efnisorðaskráa á einu tungumáli 

 

Yahoo.com, sótt af vefnum 9. janúar 2009 

 

Þórdís T. Þórarinsdóttir (1999) Netið sem heimild 
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Efnisorðalykill 

 

Aðgengi 6, 14, 15, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 118, 

148 

 

Atvinnumál 5, 7, 32, 40, 76, 125, 127, 128, 134, 141 

 

Auglýsingar 37, 48, 50, 56, 58, 61, 65, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 123, 

124, 127, 128, 132, 134, 139 

 

Áætlanagerð 1, 2, 5, 19, 20, 22, 25, 42, 64, 66, 72, 74, 85, 88, 94, 95, 98, 

105, 118, 123, 124, 126, 134, 148 

 

Blogg 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 74, 75, 76, 77,  79, 143, 144 

 

Enska 34, 138 

 

Forritun 8, 9, 13, 18, 22, 26, 27, 29, 31, 45, 64, 72, 73, 89, 90, 93, 

98, 99, 100, 101, 102, 114, 115, 116, 121, 129, 133, 141, 

142, 143, 144, 147, 149, 150, 152 

 

Heimasíður 6, 23, 46 

 

Leitarvélar 9, 10, 12, 27, 28, 51, 55, 56, 57, 70, 100, 117, 120, 121, 

126, 135, 136, 145, 146, 151 

 

Lénsnöfn 59, 86, 93, 115  

 

Markaðssetning 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 27, 30, 39, 44, 49, 51, 60, 69, 71, 

79, 80, 81, 82, 84, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 126, 131, 133, 135, 136, 145, 146, 152 

 

Ritun 1, 2, 6, 8, 9, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 56, 74, 109, 110, 

112, 119, 121, 126, 134, 138, 143, 146 
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Sköpunargáfa 3, 33, 35, 40, 76, 125, 127, 128 

 

Staðlar 4, 15, 17, 18, 96, 116, 150 

 

Tekjur 7, 32, 37, 40, 48, 50, 58, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 82, 83, 107, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 132, 137, 139 

 

Tenglar 10, 16, 32, 70, 101, 102, 117, 135, 136, 148 

 

Tölvunet 59, 62, 63, 64, 114, 140, 142 

 

Útlitssnið 1, 6, 23, 43, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 66, 73, 78, 92, 93, 

94, 97, 98, 103, 106, 107, 108, 109, 129, 144 

 

Vefmyndbönd* 4, 17, 152, 153  

 

Vefþjónar 62, 64, 85, 87, 88, 91, 93, 115, 130 

 

Vefmælitæki* 21, 30, 39, 41, 44, 119, 131, 151 

 

Öryggismál 83, 88 
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A list apart: For people who make websites 

Tegund heimildar: Fagtímarit á vefnum 

Heimasíða: http://www.alistapart.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.alistapart.com/topics/ 

Umsögn: Tilgangur tímaritsins er að kanna hönnun, þróun og tilgang 

vefinnihalds (e. web content) með sérstaka áherslu á vefstaðla og bestu 

vinnubrögð (e. best practice).    

 

1.  Better writing through design (31. júlí 2007) 

Höfundur: Jones, Bronwyn 

Slóð: http://alistapart.com/articles/betterwritingthroughdesign 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg7wHcha 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Hér er rætt um mikilvægi þess að vinna samtímis að 

útlitshönnun og innihaldi til að ná fram réttum áherslum og 

áhrifum. Mælt er með því að þegar vefsíðuhugmynd er komið í 

framkvæmd vinni sá sem sér um útlit frá fyrsta degi með þeim 

sem sér um innihald. 

Efnisorð: áætlanagerð, ritun, útlitssnið 

 

2.  The cure for content-delay syndrome (20. maí 2008) 

Höfundur: Ronalds, Pepi 

Slóð: http://alistapart.com/articles/thecureforcontent-

delaysyndrome  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg80ye4T 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um hvernig innihaldið, sem annars ætti að 

skipta mestu máli, lendir oft aftast í forgangsröðun þegar nýjar 

vefhugmyndir eru skipulagðar. Mælt er með úrbótum og rætt um 

hvers vegna það sé ódýrara til lengri tíma litið að gera ráð fyrir 

ritstjórn og yfirlestri texta strax í upphafi. 

Efnisorð: áætlanagerð, ritun 

   

 

http://www.alistapart.com/
http://www.alistapart.com/topics/
http://alistapart.com/articles/betterwritingthroughdesign
http://www.webcitation.org/5dg7wHcha
http://alistapart.com/articles/thecureforcontent-delaysyndrome
http://alistapart.com/articles/thecureforcontent-delaysyndrome
http://www.webcitation.org/5dg80ye4T
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3.  Staying motivated (14. ágúst 2007) 

Höfundur: Cornell, Kevin 

Slóð: http://alistapart.com/articles/stayingmotivated 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg84Csj1 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Sett eru fram ráð um hvernig hver sá sem vinnur við 

eitthvað skapandi getur þjálfað sig við að halda áhuga og að 

lokum gert það að vana að koma sér í skapandi hugarástand. 

Efnisorð: sköpunargáfa 

 

4.  This is how the Web gets regulated (18. nóvember 2008) 

Höfundur: Clark, Joe 

Slóð: http://alistapart.com/articles/thisishowthewebgetsregulated 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8DFWHC 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Líkur eru á því að vefstaðlar verði færðir í lög í 

framtíðinni til að tryggja jafnt aðgengi hreyfi-, sjón- og 

heyrnarskertra. Sérstaklega er fjallað um textasetningu 

vefmyndbanda. 

Efnisorð: staðlar, vefmyndbönd*,  

 

5. When you are your own Client, who are you going to make fun of 

at the bar? (22. ágúst 2005) 

Höfundur: Coudal, Jim 

Slóð: http://alistapart.com/articles/beyourownclient  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8JnN9t 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein segir einn af eigendum 

vefhönnunarfyrirtækis frá því hvernig þeir ákváðu að gerast í 

auknum mæli sínir eigin viðskiptavinir því þeir höfðu komist að 

þeirri niðurstöðu að það væri eina leiðin fyrir skapandi fólk sem 

vildi ráða eigin örlögum. 

Efnisorð: atvinnumál, áætlanagerð 

 

http://alistapart.com/articles/stayingmotivated
http://www.webcitation.org/5dg84Csj1
http://alistapart.com/articles/thisishowthewebgetsregulated
http://www.webcitation.org/5dg8DFWHC
http://alistapart.com/articles/beyourownclient
http://www.webcitation.org/5dg8JnN9t
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About: Web design / HTML 

Tegund heimildar: Alfræðirit á vefnum 

Heimasíða: http://webdesign.about.com/ 

Efnisyfirlit: http://webdesign.about.com/od/webdesignhtmlatoz/  

Umsögn: Vefsetrið About er alfræðisafn sem skipulagt er eftir 14 efnissviðum. 

Yfir hverjum sviði er sérfræðingur eða fagmanneskja sem skrifar um það og 

vísar á frekari heimildir. Eitt af efnissviðunum fjallar um vefhönnun. Aðaláhersla 

er lögð á tæknilega umgjörð en líka er að finna ráð um innihald og 

markaðssetningu. 

 

6.  Create a great home page (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer 

Slóð: http://webdesign.about.com/library/weekly/aa112299.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8i73bL 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Nýr gestur á heimasíðu gerir upp hug sinn innan örfárra 

sekúntna um hvort hann smelli á til baka hnappinn og fari annað, 

eða þá einhvern tengil á heimasíðunni og halda áfram að skoða 

vefsetrið. Ræddar eru þrjár mismunandi tegundir upphafssíðna. 

Efnisorð: aðgengi, heimasíður, ritun, útlitssnið 

 

7.  Earn money on the web (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer 

Slóð: http://webdesign.about.com/od/jobs/p/earn_money.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8UhCa9 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Allar leiðir til að hafa tekjur á veraldarvefnum krefjast 

vinnu og fyrirhafnar en fæstar kosta hinsvegar mikið að byrja á. 

Rætt er um eftirfarandi leiðir; (1) að selja auglýsingapláss, (2) 

sölukynningar gegn prósentu, (3) verslun á vefnum, (4) að selja 

innihald, (5) að vera verktaki (e. advertising, affiliate programs, 

ecommerce, selling content, freelancing). 

Efnisorð: atvinnumál, tekjur, markaðssetning 

 

http://webdesign.about.com/
http://webdesign.about.com/od/webdesignhtmlatoz/
http://webdesign.about.com/library/weekly/aa112299.htm
http://www.webcitation.org/5dg8i73bL
http://webdesign.about.com/od/jobs/p/earn_money.htm
http://www.webcitation.org/5dg8UhCa9
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8.  Finding the perfect web editor (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer  

Slóð: 

http://webdesign.about.com/od/htmleditors/a/find_great_edit.htm 

 Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8XOdL5 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Hægt er að nota ritþór fyrir html (e. html editors) til að 

létta undir með kóðun vefsíðna. Farið er yfir nokkur mikilvæg atriði 

til að hafa í huga við val á slíku tæki. 

Efnisorð: forritun 

 

9.  GaGa for Google (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer 

Slóð: http://webdesign.about.com/cs/promotion/a/aaaagoogle.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8cXudc 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Samantekt á hvað sé hægt að gera  til að vefsíða líti 

vel út í augum Googlebot, forritsins sem skoðar og skráir vefsetur 

fyrir leitarvélina. Einnig hvað sé ekki ráðlegt að gera vilji maður 

komast hjá banni. 

Efnisorð: forritun, leitarvélar, markaðssetning 

 

10. Getting people to link to you - link love, how to (and how not to) 

get it (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer 

Slóð: http://webdesign.about.com/od/seo/a/get_links_to_yo.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg8fFO0e 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Ráðleggingar um hvernig sé best að bera sig að þegar 

falast er eftir tengli frá annarri vefsíðu.  

Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning, tenglar 

 

 

 

http://webdesign.about.com/od/htmleditors/a/find_great_edit.htm
http://www.webcitation.org/5dg8XOdL5
http://webdesign.about.com/cs/promotion/a/aaaagoogle.htm
http://www.webcitation.org/5dg8cXudc
http://webdesign.about.com/od/seo/a/get_links_to_yo.htm
http://www.webcitation.org/5dg8fFO0e
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11.  If you build it … will they come? (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer 

Slóð: http://webdesign.about.com/od/promotion/a/aa032398.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg943bFf 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útlistuð eru sex skref við öflun áhugasamra lesenda; 

(1) komast að því hver lesendahópurinn er, (2) komast að því 

hvað hann vilji fá, (3) tryggja að hægt sé að finna vefsetur og láta 

sem flesta vita af því, (4) sjá til þess að vefsíður hlaðist hratt, (5) 

að auðvelt sé að finna upplýsingar á þeim og (6) að svara 

tölvupósti. 

Efnisorð: markaðssetning 

 

12.  Search engine optimization made simple (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer  

Slóð: http://webdesign.about.com/od/seo/a/aa061305.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg9aJ8HZ 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Fimm skref sem hægt er að taka til þess að vefsíður 

birtist hærra á niðurstöðulistum leitarvéla; (1) velja eina 

lykilsetningu sem lýsir því hvað vefsetrið er um, (2) greina vefsetur 

keppinautanna, (3) skrifa textann með ákveðin atriði í huga sem 

útlistuð eru, (4) setja lýsandi texta í akkeri tengla (e. link anchor) 

þegar vefsíðan er kynnt og (5) skoða að lokum niðurstöðurnar og 

gera lagfæringar. 

Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webdesign.about.com/od/promotion/a/aa032398.htm
http://www.webcitation.org/5dg943bFf
http://webdesign.about.com/od/seo/a/aa061305.htm
http://www.webcitation.org/5dg9aJ8HZ
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13.  WYSIWYG vs. hand coding, the great debate (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kyrnin, Jennifer 

Slóð: 

http://webdesign.about.com/cs/htmleditors/a/aa021400a.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg9dk9NH 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Fjallað er um muninn á því að kóða html í höndunum 

og nota WYSIWYG (e. what you see is what you get) 

forritunartæki.   

Efnisorð: forritun 

 

Building accessible websites: Joe Clark  

Tegund heimildar: Bók gefin út á vefnum 

Heimasíða: http://joeclark.org/book/sashay/serialization/ 

Umsögn: Þessi bók um aðgengi og notendavæni (e. access, usability) kom út á 

prenti árið 2002 og fékk góða dóma í fagritum. Höfundur fékk útgáfuréttindi til 

sín aftur í febrúar 2008 og gaf bókina út aftur á vefnum með leiðréttingum og 

athugsemdum um úrelt ráð, t.d. að ekki sé lengur mælt með notkun taflna til 

umbrotshönnunar (e. layout design). 

 

14.  03. How do disabled people use computers? (Án dagsetningar) 

Höfundur: Clark, Joe 

Slóð: http://joeclark.org/book/sashay/serialization/Chapter03.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg9kDuIw 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Helstu hópar einstaklinga með sérstakar þarfir taldir 

upp og rætt um það hvernig þeir nota tölvur og kanna 

veraldarvefinn. Farið er yfir notkun og erfiðleika hjá; 

heyrnarskertum, heyrnarlausum, sjónskertum, blindum, 

hreyfihömluðum, einstaklingum með námsörðugleika og hvers 

þurfi að gæta til að hamla ekki aðgengi þeirra. 

Efnisorð: aðgengi 

 

 

http://webdesign.about.com/cs/htmleditors/a/aa021400a.htm
http://www.webcitation.org/5dg9dk9NH
http://joeclark.org/book/sashay/serialization/
http://joeclark.org/book/sashay/serialization/Chapter03.html
http://www.webcitation.org/5dg9kDuIw
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15.  05. The structure of accessible pages (Án dagsetningar) 

Höfundur: Clark, Joe 

Slóð: http://joeclark.org/book/sashay/serialization/Chapter05.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dg9mm1pp 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir grunnþætti html skjala (vefsíðna) og 

hvernig vefstaðlar eru notaðir og þeir útskýrðir, hvernig hægt sé 

að fá aðgengisvottun fyrir vefsetur og notkun slíkrar vottunar. 

Mikilvægustu atriði eru; (1) að gefa til kynna skjalategund (e. 

doctype) á hverri síðu, (2) nota einungis staðlað html og (3) 

sannreyna (e. validate) hverja vefsíðu með þar til gerðum tólum, til 

að ganga úr skugga um að þau uppfylli örugglega staðla um 

aðgengi. 

Efnisorð: aðgengi, staðlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joeclark.org/book/sashay/serialization/Chapter05.html
http://www.webcitation.org/5dg9mm1pp
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Case western reserve university: Web development blog 

Tegund heimildar: Blogg fræðimanns 

Heimasíða: http://blog.case.edu/webdev/ 

Efnisyfirlit: http://blog.case.edu/webdev/categories 

Umsögn: Case háskólinn bandaríski er staðsettur í Cleveland, Ohio fylki og er 

vel þekktur og virtur rannsóknarháskóli. Þetta blogg um vefþróun er gefið út 

undir lénsnafni skólans. Höfundar eru annarsvegar núverandi og hinsvegar 

fyrrum starfsmaður skólans. Á kynningarsíðu segir að tilgangur bloggsins sé að 

„skiptast á hugmyndum, tillögum og ráðleggingum við vefsamfélag háskólans 

sem og aðra sem búa til, viðhalda eða þróa innihald fyrir vefsetur og blogg.”  

 

16.  Afraid of outbound links? Don’t be (21. október 2008) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: http://blog.case.edu/webdev/2008/10/21/outboundlinks.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgAl307M 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í greininni segir að sama hversu gott innihald vefseturs 

er sem gestur heimsækir þá munu þeir að lokum fara aftur. Það sé 

ekki spurningin heldur hvort þeir komi aftur. Góðir tenglar auki 

upplýsingavirði vefútgáfu og bæti þannig fyrir að gestir skuli nota 

tenglana sem útgöngudyr. 

Efnisorð: markaðssetning, tenglar 

 

17. Embedding YouTube videos the standards compliant way-

SFWobject 2.0 (20. apríl 2008) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: http://blog.case.edu/webdev/2008/04/20/youtube.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgAo3D91 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Með tilkomu YouTube er hægt að fella inn í vefsíður 

myndbandsskeið á auðveldan máta. Þessi grein sýnir hvernig best 

er að gera það samkvæmt viðurkenndum vefstöðlum. 

Efnisorð: staðlar, vefmyndbönd* 

   

http://blog.case.edu/webdev/
http://blog.case.edu/webdev/categories
http://blog.case.edu/webdev/2008/10/21/outboundlinks.html
http://www.webcitation.org/5dgAl307M
http://blog.case.edu/webdev/2008/04/20/youtube.html
http://www.webcitation.org/5dgAo3D91
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18.  An introduction to web standards (28. ágúst 2007) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: http://blog.case.edu/webdev/2007/08/28/webstandards.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgAu2U7U 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Um mikilvægi vefstaðla og hverjir af þeim séu 

mikilvægri en aðrir. 

Efnisorð: forritun, staðlar 

 

19.  More about your target audiences  (28. júlí 2005) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: 

http://blog.case.edu/webdev/2005/07/28/more_about_your_target

_audiences.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgBJcwgi 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Þegar vefsetur er útbúið þarf að finna jafnvægið milli 

markmiða eigandans og hvað gestirnir vilja. Í þessari grein er 

mælt með að byrja á því að útbúa lista um það fyrir hverja 

vefsetrið er ætlað og hvað þeir séu líklega að leita eftir.  

Efnisorð: áætlanagerð 

 

20.  So you want to build a website (1. júlí 2005) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: 

http://blog.case.edu/webdev/2005/07/01/so_you_want_to_build_a

_website.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgBebrem 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Fyrsta grein í flokki sem fjallar um skipulagningu 

vefsetra. Það fyrsta sem þarf  að ákveða er afhverju þörf sé á 

vefsetri og hver markmiðin með því eru. 

Efnisorð: áætlanagerð 

 

http://blog.case.edu/webdev/2007/08/28/webstandards.html
http://www.webcitation.org/5dgAu2U7U
http://blog.case.edu/webdev/2005/07/28/more_about_your_target_audiences.html
http://blog.case.edu/webdev/2005/07/28/more_about_your_target_audiences.html
http://www.webcitation.org/5dgBJcwgi
http://blog.case.edu/webdev/2005/07/01/so_you_want_to_build_a_website.html
http://blog.case.edu/webdev/2005/07/01/so_you_want_to_build_a_website.html
http://www.webcitation.org/5dgBebrem
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21. Tips for installing Google Analytics on Case and other web 

servers (18. júní 2008) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: http://blog.case.edu/webdev/2008/06/18/google.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgBk8sw8 

 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Google Analytics er þjónusta sem leitarvélarisinn býður 

upp á. Ákveðinn kóði er límdur inn í allar vefsíður sem fylgjast á 

með sem notaður er til að fylgjast með því hversu margir gestir 

heimsækja síðurnar, hvað þeir skoða/gera og hvaðan þeir koma. 

Ef þeir koma frá leitarvél er hægt að sjá hvaða leitarorð voru 

notuð. Leiðbeint er um hvernig þessi þjónusta er notuð og hvernig 

eigi að setja kóðann inn á vefsetur og vefsíður.  

Efnisorð: markaðssetning, vefmælitæki* 

 

22.  Web file organization and naming conventions (20. júní 2006) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: 

http://blog.case.edu/webdev/2006/06/20/web_file_organization_an

d_naming_conventions.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5diYaKvpP 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein fer höfundur yfir þær aðferðir sem hún 

notar til að hafa skipulag á öllum þeim fjölda skráa sem notaðar 

eru við gerð vefseturs. Bæði á vefþjónum og tölvum sem notaðar 

eru. 

Efnisorð: áætlanagerð, forritun 

 

 

 

 

 

 

http://blog.case.edu/webdev/2008/06/18/google.html
http://www.webcitation.org/5dgBk8sw8
http://blog.case.edu/webdev/2006/06/20/web_file_organization_and_naming_conventions.html
http://blog.case.edu/webdev/2006/06/20/web_file_organization_and_naming_conventions.html
http://www.webcitation.org/5diYaKvpP
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23. Your home page is NOT your index; it´s your store front (16. 

janúar 2008) 

Höfundur: Cool, Heidi 

Slóð: http://blog.case.edu/webdev/2008/01/16/homepage.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5diYVf2pr 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Hér segir að rétt eins og búðareigandi reyni ekki að 

koma öllum vörum sínum á framfæri í búðarglugganum eða við 

afgreiðsluborðið þá sé best að reyna ekki að setja allar 

upplýsingar um hvert vefsetur á heimasíðu þess. 

Efnisorð: útlitssnið, heimasíður 

 

College of agriculture & natural resources: Marketing & media services 

Tegund heimildar: Vefsetur fjölmiðladeildar í háskóla 

Heimasíða: http://agnradmin.umd.edu/MMS/ 

Efnisyfirlit: Vefsetrið er undir lénsnafni landbúnaðarháskóla í Maryland fylki 

Bandaríkjunum. Á mynd á upphafssíðu sjást þeir kennarar sem aðstoða og 

ráðleggja með verkefni tengd fjölmiðlun, markaðssetningu og auglýsingum. Þar 

með talið útgáfa á vefnum. 

 

24.  Creating effective web content (1. október 2008) 

Höfundar: Wright, Kathy og Bale, Susan 

Slóð: http://agnradmin.umd.edu/MMS/WebSites/Content.cfm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgDL10nE 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Samantekt á helstu atriðum sem hafa ber í huga þegar 

skrifað er fyrir vefinn; (1) að textinn sé hnitmiðaður, (2) auðvelt að 

skanna hann og (3) gefi til kynna trúverðugleika.   

Efnisorð: ritun 

 

 

 

 

 

http://blog.case.edu/webdev/2008/01/16/homepage.html
http://www.webcitation.org/5diYVf2pr
http://agnradmin.umd.edu/MMS/
http://agnradmin.umd.edu/MMS/WebSites/Content.cfm
http://www.webcitation.org/5dgDL10nE
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25.  Planning your publication (1. október 2008) 

Höfundur: Johnson, Denni 

Slóð: 

http://agnradmin.umd.edu/MMS/PublishProcess/PubPlanning.cfm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgDN5YMj 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Á efsta hluta síðu eru nefndir nokkrir punktar um hvað 

sé gott að spyrja sig að áður en byrjað er á samskipta verkefni (e. 

communications project) á prenti og/eða vefnum; (1) markmið 

útgáfu, (2) fyrir hverja hún sé, (3) hvaða þörf hún eigi að uppfylla, 

(4) hvað sé besta form útgáfunnar, (5) fé til útgáfunnar (e. budget), 

(6) hvernig útgáfan eigi að rata til markhópsins, (7) hvernig eigi að 

mæla árangur og (8) hvað vill útgefandi að lesendur geri í 

framhaldi af því að sjá útgáfuna. 

Efnisorð: áætlanagerð 

 

Colorado state university: Web design tips in the libraries 

Tegund heimildar: Vefsetur háskólabókasafns 

Heimasíða: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/ 

Umsögn: Heimasíða þessi er hluti af vefsetri bandarísks háskólabókasafns í 

Colorado fylki. Tilgangur vefseturs er meðal annars, eins og segir á 

kynningarsíðu (e. about page), að hjálpa öðrum bókasöfnum við að koma sér 

upp eigin vefsetri. Um þennan hluta vefsetursins sem hér er skráður sem 

sjálfstæð heild inniheldur tæknilegar upplýsingum, ásamt tenglum sem vísa á 

upplýsingar um vefhönnun og kóðun. 

 

26.  Hypertext Markup Language (HTML) (16. mars 2007) 

Höfundur: Vogl, Greg 

Slóð: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/html.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgDdSdrg 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrð eru grundvallaratriði html. Hvað það 

samanstandi af, hvernig og til hvers það er notað. 

Efnisorð: forritun 

http://agnradmin.umd.edu/MMS/PublishProcess/PubPlanning.cfm
http://www.webcitation.org/5dgDN5YMj
http://lib.colostate.edu/rds/webtips/
http://lib.colostate.edu/rds/webtips/html.html
http://www.webcitation.org/5dgDdSdrg
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27.  Search engine optimization (SEO) (19. september 2008) 

Höfundur: Vogl, Greg 

Slóð: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/seo.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgDgoG24 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrð grundvallaratriði kenninga um hvernig ganga 

skuli frá vefsíðum svo leitarvélar finni þær, flokki og setji fram 

ofarlega í leitarniðurstöðum.  

  Efnisorð: forritun, leitarvélar, markaðssetning 

 

28.  Search tools for your web site (19. september 2008) 

Höfundur: Vogl, Greg 

Slóð: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/searchtools.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgDwcjv3 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Yfirlit yfir helstu leitartæki sem hægt er að setja á 

vefsíðu og mismunandi útfærslur þeirra. 

Efnisorð: leitarvélar 

 

29.  Server-side includes (SSI) (14. mars 2007) 

Höfundur: Vogl, Greg 

Slóð: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/ssi.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgDzQHKR 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessar grein segir að á statískum (þ.e. ekki 

gagnagrunnsdrifnum eða dýnamískum) vefsetrum geti borgað sig 

að nota þessa aðferð til að breyta haus (e. header), fót (e. footer), 

efnisyfirliti (e. menu) og öðrum hlutum vefsíðna öllum á einum 

stað í stað þess að gera það fyrir eina vefsíðu í einu. 

  Efnisorð: forritun 

 

 

 

http://lib.colostate.edu/rds/webtips/seo.html
http://www.webcitation.org/5dgDgoG24
http://lib.colostate.edu/rds/webtips/searchtools.html
http://www.webcitation.org/5dgDwcjv3
http://lib.colostate.edu/rds/webtips/ssi.html
http://www.webcitation.org/5dgDzQHKR
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30.  Web usage statistics: Analysis and uses (19. nóvember 2008) 

Höfundur: Vogl, Greg 

Slóð: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/statistics-uses.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgE4MMPe 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Yfirlit um hvernig sé hægt að nota þær upplýsingar sem 

fást með vefmælingum. 

Efnisorð: markaðssetning, vefmælitæki* 

 

31.  XHTML (2.maí 2007) 

Höfundur: Vogl, Greg 

Slóð: http://lib.colostate.edu/rds/webtips/xhtml.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgE7bJtI 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvernig xhtml er strangari útgáfa af html, gefin 

dæmi um það og tenglar á frekari upplýsingar. 

Efnisorð: forritun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.colostate.edu/rds/webtips/statistics-uses.html
http://www.webcitation.org/5dgE4MMPe
http://lib.colostate.edu/rds/webtips/xhtml.html
http://www.webcitation.org/5dgE7bJtI
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Copyblogger: Copywriting tips for online marketing success 

Tegund heimildar: Blogg atvinnumanns í vefútgáfu 

Heimasíða: http://www.copyblogger.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.copyblogger.com/archives/ 

Umsögn: Umfjöllunarefni þessa bloggs er ritun og framsetningu texta á vefnum. 

Höfundur er eins og segir á kynningarsíðu; „rithöfundur/framleiðandi í þessum 

nýja miðli, framkvæmdaskáld og lögfræðingur í bata.” Samkvæmt leit á Google 

leitarvélinni eru um þúsund tilvísanir á þetta blogg frá vefsetrum háskóla (með 

.edu lénsendinguna). 

 

32. Affiliate marketing disclosure now required by law?  

(desember 2006) 

Höfundur: Clark, Brian 

Slóð:  

http://www.copyblogger.com/affiliate-marketing-disclosure-now-

required-by-law/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgMz4iOf 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Umfjöllun um það hvort eiganda vefseturs beri að gefa 

það til kynna og þá hvernig hvaða tenglar séu sölutenglar, þ.e. ef 

gestur fylgi tenglinum á vefsetur fyrirtækis og kaupi þar eitthvað þá 

fær sá sem á tengilinn þóknun. 

Efnisorð: atvinnumál, blogg, tekjur, tenglar 

 

33. Bathtubs, lightning bolts, and myth of writer´s block  

(desember 2008) 

Höfundur: Rieck, Dean 

Slóð: http://www.copyblogger.com/myth-of-writers-block/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNAUThw 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt um það vandamál sem skapast þegar 

sköpunargáfu þrýtur og gefnar leiðbeiningar til þess að vinna á 

því. 

Efnisorð: blogg, sköpunargáfa 

http://www.copyblogger.com/
http://www.copyblogger.com/archives/
http://www.copyblogger.com/affiliate-marketing-disclosure-now-required-by-law/
http://www.copyblogger.com/affiliate-marketing-disclosure-now-required-by-law/
http://www.webcitation.org/5dgMz4iOf
http://www.copyblogger.com/myth-of-writers-block/
http://www.webcitation.org/5dgNAUThw
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34.  Five grammatical errors that make you look dumb (maí 2007) 

Höfundur: Clark, Brian 

Slóð: http://www.copyblogger.com/5-common-mistakes-that-

make-you-look-dumb/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNDV7a0 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Það mikilvægasta fyrir trúverðugleika vefseturs er rétt 

stafsetning og málfræði. Nefndar eru fimm algengar málfræðivillur 

í enskum texta. 

Efnisorð: enska, blogg, ritun 

 

35.  How to write an article in 20 minutes (september 2008) 

Höfundur: Estill, Jim 

Slóð: http://www.copyblogger.com/write-article-fast/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNLEv8F 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Höfundur segir frá þeirri aðferð sem hún notar til að 

skrifa bloggfærslur alltaf hratt og vel, meðal annars með því að 

eiga alltaf lager af ómótuðum hugmyndum. 

Efnisorð: blogg, ritun, sköpunargáfa 

 

36.  The ultimate blogger writing guide (nóvember 2008)  

Höfundur: Rieck, Dean 

Slóð: http://www.copyblogger.com/blogging-writing-guide/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNUxDbJ 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Höfundur gefur leiðbeiningar fyrir skrif sem hann hefur 

aðlagað að bloggfærsluskrifum eftir bókinni The elements of style 

eftir William Strunk yngri og E. B. White. 

Efnisorð: blogg, ritun 

 

 

 

http://www.copyblogger.com/5-common-mistakes-that-make-you-look-dumb/
http://www.copyblogger.com/5-common-mistakes-that-make-you-look-dumb/
http://www.webcitation.org/5dgNDV7a0
http://www.copyblogger.com/write-article-fast/
http://www.webcitation.org/5dgNLEv8F
http://www.copyblogger.com/blogging-writing-guide/
http://www.webcitation.org/5dgNUxDbJ
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37.  Why affiliate marketing will save free online content (apríl 2008) 

Höfundur: Clark, Brian 

Slóð: http://www.copyblogger.com/why-affiliate-marketing/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNbMAdm 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Vitnað til rannsókna sem sýna að lesendur eru síðustu 

tíu ár í auknum mæli farnir farnir að hundsa auglýsingar á vefnum. 

Því telji höfundur það vænlegra til árangurs að í stað þess að 

auglýsa við hliðina á innihaldinu sé auglýsingin hluti af því eða á 

stundum innihaldið sjálft.  

Efnisorð: auglýsingar, blogg, ritun, tekjur 

 

38.  Why brains crave beneficial copy (desember 2008) 

Höfundur: Clark, Brian 

Slóð: http://www.copyblogger.com/brains-want-benefits/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNlvgfl 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er rætt um tauga- og sálfræðirannsóknir 

á því hvað fær manneskju til að líka vel við eitthvað, í þessu tilfelli 

skrif eða efnisinnihald. 

Efnisorð: blogg, ritun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copyblogger.com/why-affiliate-marketing/
http://www.webcitation.org/5dgNbMAdm
http://www.copyblogger.com/brains-want-benefits/
http://www.webcitation.org/5dgNlvgfl
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Digital enterprise: Managing the digital enterpris 

Tegund heimildar: Vefsetur háskólakennara 

Heimasíða: http://digitalenterprise.org 

Umsögn: Höfundur síðunnar er prófessor við bandarískann háskóla í Norður-

Karólínu og sérhæfir sig í tækniumhverfi fyrirtækja. Þessi heimild fjallar um 

notkun tölvunnar og veraldarvefsins í viðskiptum í dag. Efnisyfirlit er fellistika 

fyrir miðju undir mynd á heimasíðunni.  

 

39.  4. Web analytics (8. september 2008) 

Höfundur: Rappa, Michael 

Slóð: http://digitalenterprise.org/metrics/metrics.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNpKuwk 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Stutt útskýring á hvað vefmælingar eru, hvaða not séu 

af þeim og útlistuð nokkur velþekkt verkfæri sem notuð eru við 

vefmælingar. 

Efnisorð: markaðssetning, vefmælitæki* 

 

40.  5. Business models on the web (1. september 2008) 

Höfundur: Rappa, Michael 

Slóð: http://digitalenterprise.org/models/models.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgNv23Sm 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Talin eru upp helstu viðskiptamódel á vefnum 

samkvæmt höfundi, flest ganga út frá því að um sé að ræða 

vefsetur með fyrirtæki og vöru á bak við sig en ekki öll.  

Efnisorð: atvinnumál, tekjur 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalenterprise.org/
http://digitalenterprise.org/metrics/metrics.html
http://www.webcitation.org/5dgNpKuwk
http://digitalenterprise.org/models/models.html
http://www.webcitation.org/5dgNv23Sm
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Digital web magazine: The web professional´s online magazine of choice 

Tegund heimildar: Fagtímarit á vefnum 

Heimasíða: http://www.digital-web.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.digital-web.com/topics/ 

Umsögn: Veftímaritið Digital Web Magazine er ætlað fagfólki í vefhönnun, 

vefþróun og skipulagi upplýsinga. Það er gefið út án endurgjalds og unnið í 

sjálfboðavinnu að mestu. Allar greinar eru samkvæmt kynningarsíðu ritrýndar 

fyrir birtingu af annarsvegar jafningjum (e. peers) og hinsvegar styrktaraðilum 

(e. sponsors). Í efnisyfirliti eftir viðfangsefni er flokkað í 4 yfirsvið; (1) að 

uppgötvað, (2) að hanna, (3) að byggja og (4) að leggja mat á (e. discover, 

design, build, evaluate). 

 

41.  Building a website for analytics (16. október 2006) 

Höfundur: Cram, Jeff 

Slóð:  

http://www.digital-

web.com/articles/building_a_website_for_analytics/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgO02eNF 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Yfirlit yfir helstu leiðir til að mæla umferð á vefsetrum. 

Helstu útfærslur eru; (1) að nota kóðabút sem límdur er inn á allar 

vefsíður, (2) nota smákökur (e. cookies) og (3) mæla umferð á 

vefþjóni. Önnur skyld mál sem rætt er um er hvort 

vefumsjónarkerfi (e. content management systems) séu góð eða 

slæm fyrir vefmælingar, og hvernig sé hægt að stilla leitarvél 

vefseturs þannig að hægt sé að sjá hvaða orðum er leitað eftir. 

  Efnisorð: vefmælitæki* 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digital-web.com/
http://www.digital-web.com/topics/
http://www.digital-web.com/articles/building_a_website_for_analytics/
http://www.digital-web.com/articles/building_a_website_for_analytics/
http://www.webcitation.org/5dgO02eNF
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42.  Competitive analysis (21. ágúst 2006)  

Höfundur: Brown, Dan 

Slóð: http://www.digital-web.com/articles/competitive_analysis/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgOGh5YH 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Samkeppnisrannsóknir þekkjast í flestum tegundum 

fyrirtækjareksturs. Í þessari grein er rætt um hvernig hægt er að 

gera á vefnum samkeppnisrannsóknir á keppinautum og koma 

þannig auga á tækifæri. 

  Efnisorð: áætlanagerð 

 

43.  Designing for the web (9. janúar 2006) 

Höfundur: McClurg-Genevese, Joshua David 

Slóð: http://www.digital-web.com/articles/designing_for_the_web/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgORkd7D 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Skoðað er útlitshönnun fyrir vefsetur út frá 5 þáttum; (1) 

skjáupplausn, (2) vöfrum, (3) litum, (4) myndaskrám og (5) textum. 

  Efnisorð: útlitssnið 

 

44.  Extract: Know your site (4. nóvember 2008) 

Höfundur: Boag, Paul 

Slóð: http://www.digital-web.com/articles/extract_know_your_site/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgOwSJke 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Þessi grein er útdráttur á kafla úr bókinni Website 

owner´s manual ef sama höfund. Greint frá eigindlegum og 

meigindlegum aðferðum við að greina vefsetur. 

  Efnisorð: markaðssetning, vefmælitæki* 

 

 

 

 

 

http://www.digital-web.com/articles/competitive_analysis/
http://www.webcitation.org/5dgOGh5YH
http://www.digital-web.com/articles/designing_for_the_web/
http://www.webcitation.org/5dgORkd7D
http://www.digital-web.com/articles/extract_know_your_site/
http://www.webcitation.org/5dgOwSJke
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45.  Fluid thinking (2. október 2002)  

Höfundur: Koch, Peter-Paul 

Slóð: http://www.digital-web.com/articles/fluid_thinking/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPBSAal 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Kennd eru undirstöðuatriði fljótandi útlitshönnunar sem 

lætur efnisinnihald vefsíðu aðlaga sig eftir mismunandi gerðum 

vafra og breidd glugga sem vefsíður eru skoðaðar í. 

  Efnisorð: forritun, útlitssnið 

 

46.  How environments, real and virtual, influence us (5. ágúst 2008) 

Höfundur: Muller, Kyle 

Slóð:  

http://www.digital-

web.com/articles/environments_real_and_virtual/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPFm9td 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein segir að umhverfi, bæði á vefnum og í 

raunveruleikanum geta haft neikvæð áhrif á líðan og valdið 

flóttaviðbrögðum. Segir að stærsta ástæðan fyrir þessu sé drasl 

eða of mikið af dóti á einum stað. Einnig litir, letur og myndefni geti 

haft þau áhrif á vefsíðum að gestur vilji koma sér þaðan sem fyrst. 

Efnisorð: heimasíður, útlitssnið 

 

47.  Keep it simple, stupid! (14. júní 2001) 

Höfundur: Almqvist, Pär 

Slóð: http://www.digital-web.com/articles/keep_it_simple_stupid/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPOARgu 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í greininni er farið yfir kenningar sem varða mikilvægi 

einfaldleika í hönnun allra hluta þar með talið útlitshönnun 

vefsíðna. 

Efnisorð: útlitssnið 

 

http://www.digital-web.com/articles/fluid_thinking/
http://www.webcitation.org/5dgPBSAal
http://www.digital-web.com/articles/environments_real_and_virtual/
http://www.digital-web.com/articles/environments_real_and_virtual/
http://www.webcitation.org/5dgPFm9td
http://www.digital-web.com/articles/keep_it_simple_stupid/
http://www.webcitation.org/5dgPOARgu
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Entrepreneur magazine: Business & small business 

Tegund heimildar: Vefútgáfa tímarits 

Heimasíða: http://www.entrepreneur.com/ 

Umsögn: Markhópur þessa tímarits eru frumkvöðlar og eigendur fyrirtækja með 

sértaka áherslu á lítil fyrirtæki. Ekki er sérstakur flokkur um framtaksemi á 

vefnum en með leit má finna upplýsingar um útgáfu vefsetra. 

 

48.  4 Easy ways to get advertisers on your site (24. júlí 2006) 

Höfundur: Gehl, Derek 

Slóð: 

http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/articl

e159412.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPaeOnm 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Leiðir taldar upp til að fá auglýsendur á vefsíður; (1) 

sölukynningar (e. affiliate marketing), (2) fá lykilorða 

smáauglýsingar (e. contextual adwords) frá Google Adsense og 

(3) selja auglýsingar beint. Fjórða leiðin er það sama og fyrstu 

þrjár nema hvernig snýr að blogg vefsetrum. 

  Efnisorð: auglýsingar, blogg, tekjur 

 

49.  21 Ways to promote your site online and off (5. júní 2006) 

Slóð: 

http://www.entrepreneur.com/ebusiness/gettingtraffic/onlineadverti

sing/article60916.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPjZLaU 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Tuttugu og eitt ráð til að markaðssetja vefsíður á 

vefnum og utan hans. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

 

 

  

http://www.entrepreneur.com/
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/article159412.html
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/article159412.html
http://www.webcitation.org/5dgPaeOnm
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/gettingtraffic/onlineadvertising/article60916.html
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/gettingtraffic/onlineadvertising/article60916.html
http://www.webcitation.org/5dgPjZLaU
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50.  Make more money from your online ads (31. október 2005) 

Höfundur: Gehl, Derek 

Slóð: 

http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/articl

e80736.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPmH6eo 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Fjallað eru um hvernig best sé að fella auglýsingar inní 

vefsíðu. Taldar eru upp þrjár leiðir; (1) láta lit þeirra blandast 

efnisinnihaldi, (2) raða myndum í línu við auglýsingarnar og (3) 

ramma þær inn.  

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur, útlitssnið  

 

51. Write a keyword-rich article to increase site traffic  

(22. janúar 2007) 

Höfundur: Gehl, Derek 

Slóð: 

http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/articl

e173448.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgPo5pmU 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Grein þessi leggur áherslu á mikilvægi þess að vefsetur 

fyrirtækis innihaldi þau lykilorð sem viðskiptavinir nota til að leita 

eftir upplýsingum, vöru eða þjónustu. Ráðlögð eru þrjú skref til að 

markaðssetja vörur betur í gegnum vefsetur þess; (1) búa til lista 

yfir lykilorð, (2) skrifa greinar sem innihalda réttu lykilorðin og (3) 

dreifa á vefnum.  

  Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning, ritun 

 

 

 

 

 

 

http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/article80736.html
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/article80736.html
http://www.webcitation.org/5dgPmH6eo
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/article173448.html
http://www.entrepreneur.com/ebusiness/ebusinesscolumnist/article173448.html
http://www.webcitation.org/5dgPo5pmU
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Gerry McGovern: New thinking 

Tegund heimildar: Safn tölvupósts fréttabréfa  

Heimasíða: http://www.gerrymcgovern.com/new_thinking.htm 

Efnisyfirlit: http://gerrymcgovern.com/nt/class/index.htm 

Umsögn: Gerry McGovern er ráðgjafi og fræðilegur rithöfundur sem sérhæfir 

sig í innihaldi vefsetra sem hluti af eignasafni (e. assets) fyrirtækja. Sá hluti sem 

hér um ræðir er vefútgáfa fréttablaðs sem hann hefur skrifað og sent í gegnum 

tölvupóstslista síðan 1996.   

 

52.  Block reading: how we read on the web (6. október 2008) 

Höfundur: McGovern, Gerry 

Slóð: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2008/nt-2008-10-06-

block-reading.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgQ6ii9W 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Gestir vefsetra skanna ekki vefsíður í heild heldur búta 

þær ósjálfrátt niður í minni blokkir til að skanna. Þegar verið sé að 

leita að ákveðnum hlutum síðu skanna þeir ekki alla síðuna heldur 

þann hluta þar sem þeir búast við að það sé að finna. 

  Efnisorð: ritun, útlitssnið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerrymcgovern.com/new_thinking.htm
http://gerrymcgovern.com/nt/class/index.htm
http://www.gerrymcgovern.com/nt/2008/nt-2008-10-06-block-reading.htm
http://www.gerrymcgovern.com/nt/2008/nt-2008-10-06-block-reading.htm
http://www.webcitation.org/5dgQ6ii9W
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53.  Information architecture: Webpage mental maps emerge  

(13. október 2003)  

Höfundur: McGovern, Gerry 

Slóð: 

http://www.gerrymcgovern.com/nt/2003/nt_2003_10_13_map.htm 

 Afrit: http://www.webcitation.org/5dgQ9MnIv 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Hér segir að eftir því sem vefsetur líkist meira því sem 

fólki finnst vefsetur eigi að líta út, þeim mun betur vegnar 

vefsetrinu. Greint er frá leiðum til þess að komast að því hvernig 

fólki finnist almennt að vefsetur ætti að líta út, annarsvegar með 

því að skoða sjálfur mikið magn af vefsetrum og hinsvegar með 

því að leggja skoðunarkönnun fyrir almenna notendur. 

  Efnisorð: útlitssnið 

 

54.  Why simplicity is essential to web design (16. apríl 2007)  

Höfundur: McGovern, Gerry  

Slóð: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2007/nt-2007-04-16-

simplicity.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgQDZ2oZ 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Einföld vefsetur kosta minni tíma að heimsækja heldur 

en flókin. En tími er það mikilvægasta á vefnum samkvæmt 

höfundi. Hann útskýrir afhverju fyrirtæki freistast samt til þess að 

hanna eða láta hann fyrir sig flókin vefsetur og andmælir þeim 

rökum sem þau nota til þess að réttlæta það. 

  Efnisorð: útlitssnið 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerrymcgovern.com/nt/2003/nt_2003_10_13_map.htm
http://www.webcitation.org/5dgQ9MnIv
http://www.gerrymcgovern.com/nt/2007/nt-2007-04-16-simplicity.htm
http://www.gerrymcgovern.com/nt/2007/nt-2007-04-16-simplicity.htm
http://www.webcitation.org/5dgQDZ2oZ
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Google: Webmaster central  

Tegund heimildar: Vefsetur fyrirtækis 

Heimasíða: http://google.com/support/webmasters 

Umsögn: Fyrir utan leitarvélina og margvíslega aðra þjónustu til handa 

upplýsingaleitendum býður Google fyrirtækið upp á ýmislegt fyrir eigendur 

vefsetra, t.d. vefmælingu Google Analytics, landakort Google Maps, myndbönd 

frá YouTube og lykilorðasmáauglýsingar (e. contextual ads) Google Adsense. 

Sá hluti vefseturs sem hér er skráður, er heimasetur þeirrar þjónustu og veitir 

líka almennar leiðbeiningar um hvernig sé best að haga vefsetursgerð til að 

Google leitarvélinni líki. 

 

55.  About sitemaps (Án dagsetningar) 

Slóð: 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answe

r=40318&cbid=oobr690v9uoi&src=cb&lev=answer 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgQK8buE 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrðar eru tvær tegundir vefseturskorta (e. sitemap), 

gerð ýmist með html eða xml, sem leitarvélar nota til að skrásetja 

innihald vefsíðna. Til hvers þau eru og í hvaða tilfellum það sé 

sérstaklega gagnlegt að nota þau. 

  Efnisorð: leitarvélar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://google.com/support/webmasters
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40318&cbid=oobr690v9uoi&src=cb&lev=answer
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40318&cbid=oobr690v9uoi&src=cb&lev=answer
http://www.webcitation.org/5dgQK8buE


41 

 

56.  Affiliate programs (Án dagsetningar) 

Slóð: 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answe

r=76465&topic=15260 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgQLiyTd 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Hér er útgefendum vefsetra sem stunda sölukynningu 

gegn þóknun (e. affiliate) ráðlagt að nota frumsamið efni því  ef 

einungis eru notaðar upplýsingar um vöru frá framleiðanda er 

hætta á að upplýsingar séu þær sömu og á mörgum öðrum 

vefsetrum. Það leiði svo til lélegrar staðsetningar í 

leitarniðurstöðunum (e. search engine rank position). 

  Efnisorð: auglýsingar, leitarvélar, ritun 

 

57.  Google 101: How Google crawls, indexes, and serves the web  

(Án dagsetningar)   

Slóð: 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answe

r=70897  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgQN3pbQ 

 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt er hvernig Googlebot forritið fer um vefinn, 

uppgötvar nýjar vefsíður, færir þær í efnisskrá Google og hvernig 

leitarvélin ber saman leitarstrengi við þær upplýsingar sem þar er 

að finna til þess að setja fram leitarniðurstöður.  

  Efnisorð: leitarvélar 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=76465&topic=15260
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=76465&topic=15260
http://www.webcitation.org/5dgQLiyTd
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=70897
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=70897
http://www.webcitation.org/5dgQN3pbQ
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How stuff works: Learn how everything works! 

Tegund heimildar: Alfræðirit á vefnum 

Heimasíða: http://www.howstuffworks.com 

Umsögn: Þetta alfræðirit sérhæfir sig í upplýsingum um hvernig hlutir virki eða 

gangi fyrir sig. Vefsetrið er hluti af fjölmiðlafyrirtækinu Discovery sem sendir út 

samnefndar sjónvarpsstöðvar. Undir síðuhaus er stika þar sem yfirsvið eru talin 

upp. Yfir hverju sviði eru sérfræðingar sem ritsýra innihaldi og skrifa mikið af því 

sjálfir. 

 

58.  How affiliate programs work (Án dagsetningar) 

Höfundur: Harris, Tom 

Slóð: http://money.howstuffworks.com/affiliate-program.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgRj4hdD 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir sölukynningar á vefnum. Hvernig eigendur 

vefsetra geta skráð sig hjá fyrirtækjum og fengið hjá þeim 

sérútbúna tengla til að setja á vefsíður sínar. Þegar einhver gestur 

vefseturs fylgir slíkum tengli til fyrirtækisins og kaupir eitthvað þar 

þá fær eigandi vefsetursins söluprósentu. 

Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

59.  How domain name servers work (Án dagsetningar) 

Höfundur: Brain, Marshall 

Slóð: http://computer.howstuffworks.com/dns.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgRYTX67 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvernig nafnaþjónar (e. domain name servers) 

virka, hvað ip tölur eru og hvað forskeyti og endingar lénsnafna 

þýða. Lénsnafn vefsetursins howstuffworks.com er tekið sem 

dæmi og farið í gegnum það frá byrjun hvernig það var skráð og 

framvísað á vefþjón í gegnum nafnaþjón. 

Efnisorð: lénsnöfn, tölvunet 

 

 

http://www.howstuffworks.com/
http://money.howstuffworks.com/affiliate-program.htm
http://www.webcitation.org/5dgRj4hdD
http://computer.howstuffworks.com/dns.htm
http://www.webcitation.org/5dgRYTX67


43 

 

60.  How social networks work (Án dagsetningar) 

Höfundur: Roos, Dave 

Slóð: http://communication.howstuffworks.com/how-social-

networks-work7.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgRlYgu3 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Samfélagsvefmiðlar (e. social media) útskýrðir og 

greint frá helstu útfærslum þeirra. Hver tilgangur þeirra er, hvernig 

sé hægt að nota þá og á hverju vinsældir þeirra byggjast. 

Efnisorð: markaðssetning 

 

61.  How web advertising works (Án dagsetningar) 

Höfundur: Brain, Marshall 

Slóð: http://computer.howstuffworks.com/web-advertising.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgRrNoqU 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um auglýsingaborðana sem voru fyrsta form 

auglýsinga á vefnum og mismunandi útfærslur á þeim.  

Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

62.  How web servers work (Án dagsetningar) 

Höfundur: Brain, Marshall 

Slóð: http://computer.howstuffworks.com/web-server.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgRuP1HW 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvernig vefþjónar virka, bæði frá sjónarhóli 

þess sem er að nota þá og einnig á bak við tjöldin. Rætt er 

samspil nafnaþjóna og vefþjóna og hvernig þessar tvær gerðir 

mynda í sameiningu veraldarvefinn. 

Efnisorð: tölvunet, vefþjónar 

 

 

 

 

http://communication.howstuffworks.com/how-social-networks-work7.htm
http://communication.howstuffworks.com/how-social-networks-work7.htm
http://www.webcitation.org/5dgRlYgu3
http://computer.howstuffworks.com/web-advertising.htm
http://www.webcitation.org/5dgRrNoqU
http://computer.howstuffworks.com/web-server.htm
http://www.webcitation.org/5dgRuP1HW
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Internet publishing handbook: Mike Franks 

Tegund heimildar: Bók gefin út á vefnum 

Heimasíða: http://www.mikeandnaomi.com/book/ 

Umsögn: Þessi bók um útgáfu á netinu (og vefnum) er skrifuð 1995 og ennþá 

fáanleg hjá Amazon.com. Höfundur vinnur við viðhald og tölvuþjónustu í 

félagsfræðideild UCLA háskólans í bandaríkjunum. 

 

63. Chapter 1: Overview of internet pulishing, WWW, Gopher, and 

WAIS (1995) 

Höfundur: Franks, Mike 

Slóð: http://www.mikeandnaomi.com/book/ch01.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgS3nh0l 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Stutt ágrip af net- og vefútgáfu. 

Efnisorð: tölvunet 

 

64.  Chapter 4: world-wide web (1995) 

Höfundur: Franks, Mike 

Slóð: http://www.mikeandnaomi.com/book/ch04.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgS5bC0U 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Hér er rætt hvað veraldarvefurinn er, hvernig hann er 

samansettur og hvaða kostir og gallar fylgi því gefa út á honum. 

Yfirlit um hvað html er hvað það er ekki, hvað http og unix 

vefþjónar eru og hvernig þeir eru notaðir. Hvað séu góð 

vinnubrögð við hönnun vefsíðna og nefnd nokkrar tæknilegar 

útfærslur. 

Efnisorð: áætlanagerð, forritun, tölvunet, vefþjónar 

 

 

 

 

 

 

http://www.mikeandnaomi.com/book/
http://www.mikeandnaomi.com/book/ch01.htm
http://www.webcitation.org/5dgS3nh0l
http://www.mikeandnaomi.com/book/ch04.htm
http://www.webcitation.org/5dgS5bC0U
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Nerdy nomad: No destination. No time limit. No plan. No worries 

Tegund heimildar: Blogg atvinnumanns í vefútgáfu 

Heimasíða: http://www.nerdynomad.com/ 

Umsögn: Höfundur ferðast um heiminn og fjármagnar með innkomu af 

vefsetrum sínum. Hún heldur þetta blogg um vefútgáfu sína og miðlar af reynslu 

sinni. 

 

65.  Affiliate program: The big money maker (20. ágúst 2007) 

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/2007/08/20/affiliate-programs-

the-big-money-maker/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgSR3OtA 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um þá tegund auglýsinga sem eru 

sölukynningar á vefnum, að seljendur var borga þeim þóknun sem 

vísa viðskiptavinum til þeirra með þartilgerðum tenglum. 

Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

66.  The early days of a new site (19. desember 2007) 

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/2007/12/19/the-early-days-of-

a-new-site/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgSTGN9j 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari færslu fer höfundur yfir fyrstu skrefin sem hún 

tekur við gerð vefseturs; (1) gerir sér hugmynd um efnisflokka, (2) 

skoðar svipaðar síður, (3) hanna leiðsagnarkerfi (e. navigation 

system) og (4) hannar síðusnið (e. layout). 

Efnisorð: áætlanagerð, útlitssnið 

 

 

 

 

 

http://www.nerdynomad.com/
http://www.nerdynomad.com/2007/08/20/affiliate-programs-the-big-money-maker/
http://www.nerdynomad.com/2007/08/20/affiliate-programs-the-big-money-maker/
http://www.webcitation.org/5dgSR3OtA
http://www.nerdynomad.com/2007/12/19/the-early-days-of-a-new-site/
http://www.nerdynomad.com/2007/12/19/the-early-days-of-a-new-site/
http://www.webcitation.org/5dgSTGN9j
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67.  Google adsense: Steady Eddy … sometimes (19. ágúst 2007) 

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/2007/08/19/google-adsense-

steady-eddy-sometimes/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgSbjkUM 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Önnur af aðaltekjulindum höfundar eru 

lykilorðasmáauglýsingar Google. Í þessari færslu talar hún um 

þær og fer yfir reynslu sín. 

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

68.  Income report (Án dagsetningar) 

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/category/income-report/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgSfko8Y 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Þessi vefsíða samanstendur af þeim færslum sem 

höfundur hefur birt um tekjuöflun á vefsetrum sínum frá 18. ágúst 

2007 til 5. janúar 2009 (við skráningu). Greint er frá mismunandi 

tekjustraumum og upphæðum. Einnig fleiri athugasemdir sem 

málið varða. 

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

69.  Target markets without borders (21. nóvember 2007)  

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/2007/11/21/151/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgSqKztS 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um hvernig veraldarvefurinn býður upp á það 

tækifæri að markaðssetja vefsetur hvar sem er í heiminum eftir því 

sem hentar höfundi hverju sinni. 

  Efnisorð: markaðssetning, tekjur 

 

 

http://www.nerdynomad.com/2007/08/19/google-adsense-steady-eddy-sometimes/
http://www.nerdynomad.com/2007/08/19/google-adsense-steady-eddy-sometimes/
http://www.webcitation.org/5dgSbjkUM
http://www.nerdynomad.com/category/income-report/
http://www.webcitation.org/5dgSfko8Y
http://www.nerdynomad.com/2007/11/21/151/
http://www.webcitation.org/5dgSqKztS


47 

 

70.  Thinking about giving text links the heave-ho  (17. október 2008) 

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/2008/10/17/thinking-about-

giving-text-links-ads-the-heave-ho/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgT273Fe 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Höfundur hefur hluta af tekjum sínum af því að selja 

tengla beint til annarra vefsíðna. Oftast fara slík viðskipti fram 

aðallega í þeim tilgangi að bæta stöðu í leitarniðurstöðum 

leitarvélar (search engine rank position). Í þessari grein ræðir hún 

hvernig hana gruni að það sé farið að koma niður á stöðu eigin 

vefsetra í leitarniðurstöðum vegna þess að leitarvélum líki ekki slík 

viðskipti. 

  Efnisorð: tekjur, tenglar 

 

71.  A tip for more targeted affiliate marketing (7. október 2008) 

Höfundur: Henderson, Kirsty 

Slóð: http://www.nerdynomad.com/2008/10/07/a-tip-for-more-

targeted-affiliate-marketing/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgTBzwnZ 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er hvernig það sé vænlegt til árangurs, hvað 

varðar innkomu vefsetur, að sækjast sem mest eftir gestum sem 

eru í verslunarleiðangri en ekki bara upplýsingaleit. 

  Efnisorð: markaðssetning, tekjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nerdynomad.com/2008/10/17/thinking-about-giving-text-links-ads-the-heave-ho/
http://www.nerdynomad.com/2008/10/17/thinking-about-giving-text-links-ads-the-heave-ho/
http://www.webcitation.org/5dgT273Fe
http://www.nerdynomad.com/2008/10/07/a-tip-for-more-targeted-affiliate-marketing/
http://www.nerdynomad.com/2008/10/07/a-tip-for-more-targeted-affiliate-marketing/
http://www.webcitation.org/5dgTBzwnZ
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Philip and Alex´s guide to web publishing: Philip Greenspun 

Tegund heimildar: Bók gefin út á vefnum 

Heimasíða: http://philip.greenspun.com/panda/ 

Umsögn: Höfundur er kennari við MIT, tölvunarfræðingur og frumkvöðull í 

vefsamfélögum (e. online communities). Meðhöfundurinn Alex er af hundakyni 

og í eigu Greenspun. Þessi bók var gefin út  fyrst 1998 og síðast endurskoðuð 

2003. Hún fjallar bæði um gerð statískra og gagnagrunnsdrifinna (dýnamískra) 

vefsetra. 

 

72.  Chapter 4: Static site development (júní 2003)   

Höfundur: Greenspun, Philip 

Slóð: http://philip.greenspun.com/panda/static 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgTPQstv 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum kafla útskýrir höfundur hvað statísk vefsetur 

eru og gefur skilgreiningu á þeim. Hann ályktar að hingað til hafi 

áhersla verið lögð á að leysa rangt vandamál sem sé tæknileg 

útfærsla, t.d. með wysiwyg ritþór (what you see is what you get 

editor) vefumsjónarkerfum. Áhersla er lögð á skipulagningu 

vefsetra áður en byrjað er að forrita. 

Efnisorð: áætlanagerð, forritun 

 

73.  Chapter 5: Learn to program HTML in 21 minutes (júní 2003) 

Höfundur: Greenspun, Philip 

Slóð: http://philip.greenspun.com/panda/html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgTR10aO 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum kafla er farið yfir mikilvægustu html táknin 

sem þarf til að búa til vefsíðu og skipuleggja útlit fyrir hana. Mælt 

er með að nota eins fá og einföld html tákn og hægt er að komast 

af með. Útskýrt er hvað xml er og samband þess við html, einnig 

flash og javascript.  

Efnisorð: forritun, útlitssnið 

 

http://philip.greenspun.com/panda/
http://philip.greenspun.com/panda/static
http://www.webcitation.org/5dgTPQstv
http://philip.greenspun.com/panda/html
http://www.webcitation.org/5dgTR10aO
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Problogger: Blog tips to help you make money blogging 

Tegund heimildar: Blogg atvinnumanns í vefútgáfu 

Heimasíða: http://www.problogger.net/ 

Efnisyfirlit: http://www.problogger.net/archives/ 

Umsögn: Á þessu bloggi deilir höfundur reynslu sinni af því að gefa út þetta 

blogg og nokkur fleiri um aðskiljanleg málefni og hafa af því fullar tekjur. 

Samkvæmt leit á Google leitarvélinni eru rúmlega fimmhundruð tilvísanir á þetta 

blogg frá vefsetrum háskóla (með .edu lénsendinguna). 

 

74. 10 reasons why many blogs don´t make much money  

(6. maí 2006)  

Höfundur: Rowse, Darren 

Slóð: http://www.problogger.net/archives/2006/05/06/10-reasons-

why-many-blogs-dont-make-much-money/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgTgMcoJ 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir tíu helstu ástæður sem geta verið fyrir því 

að blogg standi ekki undir væntingum. 

  Efnisorð: áætlanagerð, blogg, tekjur, ritun 

 

75.  Can you really make money blogging? (3. desember 2008)  

Höfundur: Rowse, Darren 

Slóð: http://www.problogger.net/archives/2008/12/03/can-you-

really-make-money-blogging/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgTpJWMV 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Höfundur segist oft spurður að því hvort það sé 

virkilega hægt að lifa af því að gefa út blogg á vefnum. Í þessari 

grein fer hann yfir tekjukönnun sem hann hefur gert meðal þeirra 

lesenda bloggsins sem eru með sín eigin blogg og gefur nokkur 

ráð fyrir byrjendur. 

  Efnisorð: auglýsingar, blogg, tekjur 

 

 

http://www.problogger.net/
http://www.problogger.net/archives/
http://www.problogger.net/archives/2006/05/06/10-reasons-why-many-blogs-dont-make-much-money/
http://www.problogger.net/archives/2006/05/06/10-reasons-why-many-blogs-dont-make-much-money/
http://www.webcitation.org/5dgTgMcoJ
http://www.problogger.net/archives/2008/12/03/can-you-really-make-money-blogging/
http://www.problogger.net/archives/2008/12/03/can-you-really-make-money-blogging/
http://www.webcitation.org/5dgTpJWMV
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76.  How I make money blogging (15. nóvember 2007) 

Höfundur: Rowse, Darren 

Slóð: http://www.problogger.net/archives/2007/11/15/how-i-make-

money-blogging/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgTtUA2X 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Höfundur telur upp helstu leiðir sem hann notar til að 

hafa tekjur af bloggum sínum, lykilorðasmáauglýsingar, 

sölukynningar (e. affiliate links), að selja tengla beint og í gengum 

millilið. Hann nefnir fyrirtækin sem hann á í viðskiptasamböndum 

við og gefur grófa hugmynd um tekjur frá hverju. 

  Efnisorð: atvinnumál, auglýsingar, blogg, tekjur 

 

77. How to make money from your blog – direct methods (22. febrúar 

2006) 

Höfundur: Rowse, Darren 

Slóð: http://www.problogger.net/archives/2006/02/22/making-

money-from-your-blog-direct-methods/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgUUV47d 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Gerður er greinarmunur á því að hafa beinar tekjur af 

bloggi og óbeinar. Farið er yfir helstu aðferðir sem höfundur þekkir 

til þess að hafa beinar tekjur.  

  Efnisorð: auglýsingar, blogg, tekjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.problogger.net/archives/2007/11/15/how-i-make-money-blogging/
http://www.problogger.net/archives/2007/11/15/how-i-make-money-blogging/
http://www.webcitation.org/5dgTtUA2X
http://www.problogger.net/archives/2006/02/22/making-money-from-your-blog-direct-methods/
http://www.problogger.net/archives/2006/02/22/making-money-from-your-blog-direct-methods/
http://www.webcitation.org/5dgUUV47d


51 

 

78.  Introduction to advertising optimization – ad position  

(7. mars 2006) 

Höfundur: Rowse, Darren 

Slóð: http://www.problogger.net/archives/2006/03/07/introduction-

to-advertising-optimization-ad-position/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgUc6ExN 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um nokkrar reglur og sem gott er að taka 

viðmið af þegar auglýsingum er valinn staður á vefsíðu. 

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur, útlitssnið 

 

79.  When should I put advertising on my blog? (23. júní 2008) 

Höfundur: Rowse, Darren  

Slóð: http://www.problogger.net/archives/2008/06/23/when-

should-i-put-advertising-on-my-blog/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgUfTS2B 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um kosti þess og galla að setja auglýsingar 

strax eða snemma á blogg í stað þess að bíða með það. 

  Efnisorð: auglýsingar, blogg, markaðssetning, tekjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.problogger.net/archives/2006/03/07/introduction-to-advertising-optimization-ad-position/
http://www.problogger.net/archives/2006/03/07/introduction-to-advertising-optimization-ad-position/
http://www.webcitation.org/5dgUc6ExN
http://www.problogger.net/archives/2008/06/23/when-should-i-put-advertising-on-my-blog/
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http://www.webcitation.org/5dgUfTS2B
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Site pro news: The nets most widely read webmaster news source 

Tegund heimildar: Fagtímarit á vefnum 

Heimasíða: http://www.sitepronews.com/ 

Umsögn: Site pro news gefur út fréttabréf og er ætlað að vera samfélag fólks 

sem vinnur við gerð, þróun og rekstur vefsetra eins og segir á kynningarsíðu. 

Þar er að finna greinar skrifaðar af sérfræðingum og ýmist tæki og tól sem 

nýtast eigendum vefsetra. 

 

80.  Generating online website traffic (6. desember 2008) 

Höfundur: Macdonald, Garry 

Slóð: http://www.sitepronews.com/2008/12/06/generating-online-

website-traffic/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgaYIyUL 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir nokkrar leiðir til þess að fá gesti á vefsetur 

sem höfundur segir sannað að gefi góða raun. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

81. Making money in your home business using classified ads  

(2. desember 2008) 

Höfundur: Lai, Jaz 

Slóð: http://www.sitepronews.com/2008/12/02/making-money-in-

your-home-business-using-classified-ads/  

 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgadARB3 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein fjallar höfundur um þá aðferða að 

auglýsa vefsetur á smáauglýsingavefsetrum. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

 

 

 

 

http://www.sitepronews.com/
http://www.sitepronews.com/2008/12/06/generating-online-website-traffic/
http://www.sitepronews.com/2008/12/06/generating-online-website-traffic/
http://www.webcitation.org/5dgaYIyUL
http://www.sitepronews.com/2008/12/02/making-money-in-your-home-business-using-classified-ads/
http://www.sitepronews.com/2008/12/02/making-money-in-your-home-business-using-classified-ads/
http://www.webcitation.org/5dgadARB3
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82.  Niche marketing with SEO – A valid choice (19. ágúst 2008)  

Höfundur: Podolsky, Bob 

Slóð: http://www.sitepronews.com/2008/08/19/niche-marketing-

with-seo-a-valid-choice/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dganCiCM 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvað markaðssetning á sérvöru (e. niche 

marketing) er og leitarvélatæki (e. search engine optimization). 

Höfundur ræðir um það hvernig þessi tvö hugtök eiga saman og er 

hægt að nota til að afla tekna með vefsetrum. 

  Efnisorð: markaðssetning, tekjur 

 

83.  Spyware cookies stealers (30. júlí 2007)  

Höfundur: Faulkner, David 

Slóð: http://www.sitepronews.com/2007/07/30/spyware-cookies-

stealers-an-emerging-threat-in-the-age-of-information/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgazbSUA 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um tegund þjófnaðar á netinu þegar einhver 

aðili skiptir út smákökum (e. cookies) fyrir sínar eigin og stelur 

þannig söluþóknunum. 

  Efnisorð: tekjur, öryggismál 

 

84.  Title tags – what´s in a name (11. mars 2008) 

Höfundur: Cerff, Robert 

Slóð: http://www.sitepronews.com/2008/03/11/whats-in-a-name/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbGQvjh 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um mikilvægi þess að nota titilstiku vefsíðu rétt 

til þess að það skráist vel af leitarvélum og auki þannig heimsóknir 

á vefsetur. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

 

http://www.sitepronews.com/2008/08/19/niche-marketing-with-seo-a-valid-choice/
http://www.sitepronews.com/2008/08/19/niche-marketing-with-seo-a-valid-choice/
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Site point: New articles, fresh thinking for web developers and designers 

Tegund heimildar: Vefsetur fjölmiðla- og útgáfufyrirtækis 

Heimasíða: http://www.sitepoint.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.sitepoint.com/recentarticles/ 

Umsögn: Sitepoint er fjölmiðla- og útgáfufyrirtæki sem þjónar upplýsingaþörfum 

þeirra sem vinna að vefhönnun og vefþróun (e. design, web development). Það 

gefur út bækur, veitir áskrift að fræðslumyndböndum, býður upp á markaðstorg 

og smáauglýsingar (e. classifieds) fyrir þennan hóp. Á vefsetrinu er að finna 

greinasafn, kennsluleiðbeiningar ásamt spjallborðum (e. forums).  

 

85.  Bursting the bubble – the cost of site popularity (3. apríl 2002) 

Höfundur: Wise, Rosemaie 

Slóð: http://www.sitepoint.com/article/bubble-cost-site-popularity/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbMrCcI 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessar grein segir að flestir ódýrir vefþjónar í dag 

ætlist til þess að þeir sem skipti við þá reki ekki of vinsæl vefsetur. 

Ef vefsetur byrjar skyndilega að fá mikla umferð má eigandi þess 

eiga von á að vera sagt upp viðskiptum af hinum ódýra vefþjóni 

vegna ofnotkun á bandvídd. Í þessari grein er farið yfir nokkrar 

aðgerðir sem hægt er að framkvæma til að komast hjá eða 

minnka líkur á slíku.  

  Efnisorð: áætlanagerð, vefþjónar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sitepoint.com/
http://www.sitepoint.com/recentarticles/
http://www.sitepoint.com/article/bubble-cost-site-popularity/
http://www.webcitation.org/5dgbMrCcI
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86.  Buy the ultimate domain name (10. september 2002) 

Höfundur: O´Keefe, Patrick 

Slóð: http://www.sitepoint.com/article/buy-ultimate-domain-name/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbSt2i0 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er rætt um mismunandi tegundir 

lénsendinga. Einnig um notkun bandstrika í lénsnöfnum, notkun 

númera, stafsetningu, lengd, forskeyti, blótsyrði og vörumerki. Að 

lokum eru gefin ráð um hvernig skuli finna góða aðila til að skrá 

lénsnöfn hjá. 

  Efnisorð: lénsnöfn 

 

87.  Crash! The web hosting company from hell (1. janúar 2001) 

Höfundur: Daniels, Jim 

Slóð: http://www.sitepoint.com/article/web-hosting-company-hell/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbUmAFD 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Fjallað er um þá hættu að vefsetur hrynji undan mikilli 

umferð, sérstaklega ef notaður er ódýr vefþjónn. Höfundur greinir 

frá eigin reynslu, hvernig hann tókst á við hana og lærdóm sem 

draga megi af.  

Efnisorð: vefþjónar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sitepoint.com/article/buy-ultimate-domain-name/
http://www.webcitation.org/5dgbSt2i0
http://www.sitepoint.com/article/web-hosting-company-hell/
http://www.webcitation.org/5dgbUmAFD
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88.  Webhosting bandwith – an introduction (14. maí 2001) 

Höfundur: Eisner, Adam 

Slóð: http://www.sitepoint.com/article/bandwidth-introduction  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbdIU1I 

Sótt af vefnum: 8. janúar 2009 

Útdráttur: Þegar valinn er vefþjónn skipti miklu máli hversu mikið 

af bandvídd sé innifalin, þ.e. hversu mikið niðurhal frá vefsetrinu 

sé innifalið á mánuði áður en þarf annaðhvort að borga aukagjald 

eða að vefsetrinu sé lokað. Útlistað er hvernig hægt sé að greina 

not fyrir bandvídd út frá stærð vefsíðna og áætluðum fjölda gesta. 

Útskýrt er hvernig hægt sé að spara bandvídd og einnig hvernig 

sé hægt að verjast bandvíddar þjófum.  

  Efnisorð: áætlanagerð, vefþjónar, öryggismál 

 

Tizag.com: Unlock your potential 

Tegund heimildar: Vefsetur 

Heimasíða: www.tizag.com/ 

Umsögn: Eins og segir á upphafssíðu þá var Tizag búið til upphaflega til þess 

að hjálpa byrjendum með html og css. En einnig er boðið upp á fræðslu fyrir 

fleyri forritunarmál og annað sem viðkemur vefútgáfu eins og um vefþjóna og 

leitarvélar. 

 

89.  CSS tutorial (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.tizag.com/cssT/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbuZTbs 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er ítarlega yfir css skipanir og gefin dæmi um 

notkun þeirra. Leiðbeiningunum er skipt niður í 21 hluta og þarf að 

smella á áfram (e. continue) hnapp í lok hvers þeirra til að halda 

áfram. 

  Efnisorð: forritun 

 

 

 

http://www.sitepoint.com/article/bandwidth-introduction
http://www.webcitation.org/5dgbdIU1I
http://www.tizag.com/
http://www.tizag.com/cssT/
http://www.webcitation.org/5dgbuZTbs
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90.  HTML tutorial (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.tizag.com/htmlT/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbwOaAl 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er ítarlega yfir html skipanir og gefin dæmi um 

notkun þeirra. Leiðbeiningarnar eru í 49 hlutum, til að halda áfram 

frá einum hluta yfir á þann næsta þarf að smella á áfram (e. 

continue).  

  Efnisorð: forritun 

 

91.  Webhost tutorial (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.tizag.com/webhost/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgbyT3of 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir mismunandi gerðir vefþjóna og hvaða atriði 

þarf að kunna skil á til að nota þá. Leiðbeiningarnar eru í 13 

hlutum, hver á sinni síðu og þarf að smella á áfram hnappinn til að 

lesa næsta hluta.  

  Efnisorð: vefþjónar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tizag.com/htmlT/
http://www.webcitation.org/5dgbwOaAl
http://www.tizag.com/webhost/
http://www.webcitation.org/5dgbyT3of
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Tuscaloosa city school: Online techonlogy learning center 

Tegund heimildar: vefsetur opinbers aðila 

Heimasíða: http://online.tusc.k12.al.us/ 

Umsögn: Þetta vefsetur Tuscaloosa skólaumdæmisins í Alabama 

bandaríkjunum býður kennurum og öðrum starfsmönnum skóla í því umdæmi, 

upplýsingar og þjálfun fyrir ýmiskonar tæknileg atriði, aðallega hvað varða tölvur 

og því tengt.  

 

92.  The basics of graphic design (Án dagsetningar) 

Slóð: http://online.tusc.k12.al.us/tutorials/grdesign/grdesign.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgc7UKSd 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir grunnatriði grafískrar hönnunar, hvort sem 

það er á prenti eða á vefsetri, leiðbeiningar fyrir umbrot og snið (e. 

layout design), að fanga athygli lesenda og hvernig sé hægt að 

forðast algeng mistök og vandamál. 

  Efnisorð: útlitssnið 

 

93.  Web site fundamentals (Án dagsetningar) 

Slóð: http://online.tusc.k12.al.us/tutorials/webfun/webfund.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgc9Ibmi 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Yfirlit yfir tæknileg atriði sem varða vefsetur og útgáfu á 

vefnum. Hvaða hlutum vefsetur eru samansett úr, hvernig vefsíður 

eru búnar til, lénsnöfn og hvaða tækni þurfi að kunna skil á til þess 

að flytja síður á vefþjón hýsingaraðila. 

  Efnisorð: forritun, lénsnöfn, útlitssnið, vefþjónar 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.tusc.k12.al.us/
http://online.tusc.k12.al.us/tutorials/grdesign/grdesign.htm
http://www.webcitation.org/5dgc7UKSd
http://online.tusc.k12.al.us/tutorials/webfun/webfund.htm
http://www.webcitation.org/5dgc9Ibmi
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94.  Web site usability (Án dagsetningar) 

Slóð: http://online.tusc.k12.al.us/tutorials/webuse/webuse.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcBLjDn 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Skoðað er hvernig sé hægt að gera vefsetur 

notendavæn. Könnuð er merking og mikilvægi notendavænis (e. 

usability) og hvernig það skuli tekið með í reikninginn þegar 

vefsetur er hannað, innihald útbúið og leiðsögn (e. navigation) um 

vefsetrið skipulagt. 

  Efnisorð: aðgengi, áætlanagerð, útlitssnið 

 

Usability.gov: Your guide for developing usable & useful web sites 

Tegund heimildar: Vefsetur á vegum hins opinbera í bandaríkjunum 

Heimasíða: http://www.usability.gov/ 

Efnisyfirlit: http://www.usability.gov/sitemap.html 

Umsögn: Á kynningarsíðu segir að usability.gov sé ætlað að veita upplýsingar 

um notendavæni og aðgengi sem nýtist öllum þeim sem koma að gerð vefsetra. 

Farið er í gegnum það skref fyrir skref hvernig skuli skipuleggja, greina, hanna 

og kanna notendavæni og aðgengi vefsetra (e. usability, access). 

 

95.  Developing an online form (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.usability.gov/lessons/form.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcGB9fs 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er farið yfir ferlisathugun (e. case study) 

þar sem eyðublað (e. form) var útbúið fyrir vefinn eftir upprunalegri 

fyrirmynd á pappír og hvaða ferli var farið í gegnum til að tryggja 

að það uppfyllti kröfur um aðgengi og notendavæni (e. access, 

usability). 

  Efnisorð: aðgengi, áætlanagerð 

 

 

 

 

http://online.tusc.k12.al.us/tutorials/webuse/webuse.htm
http://www.webcitation.org/5dgcBLjDn
http://www.usability.gov/
http://www.usability.gov/sitemap.html
http://www.usability.gov/lessons/form.html
http://www.webcitation.org/5dgcGB9fs
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96.  What is usability? (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.usability.gov/basics/whatusa.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcHhCu9 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvað notendavæni (e. usability) er, hvernig það 

er mælt og skilgreint með tilvísun til gildandi ISO staðla. 

  Efnisorð: aðgengi, staðlar 

 

97.  What is user-centric design? (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.usability.gov/basics/usercntrd.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcKmN7i 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er útskýrt hvað notendamiðuð 

vefsíðuhönnun er, afhverju hún er mikilvæg og hvernig sé hægt að 

hanna vefsetur með notendur fyrst og fremst í huga. 

Efnisorð: aðgengi, útlitssnið 

 

USAID Leland initiative: Leland initiative web tutorial series 

Tegund heimildar: Vefsetur hjálparsamtaka 

Heimasíða: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/index.htm 

Umsögn: Þessar upplýsingar eru hluti af vefsetri USAID sem eru hjálparsamtök 

á vegum bandarískra stjórnvalda. USAID Leland Initiative var fimm ára átak 

ætlað að auka net- og vefvæðingu í Afríku sem fór af stað 1995. Sá hluti 

setursins sem vísað er til sem heimild er nokkuð yngri og er samsett af 

kennsluleiðbeiningum til að hjálpa afríkubúum að búa til vefsetur.  

 

98.  Lesson 2—First steps/anatomy of a web page (Án dagsetningar) 

Höfundur: Bland, Jeff 

Slóð: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/2.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcecQip 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Taldar upp spurningar að spyrja sig um tilgang og 

áheyrnarhóp vefseturs og grunnþættir vefsíðu útskýrðir. 

  Efnisorð: áætlanagerð, forritun, útlitssnið 

http://www.usability.gov/basics/whatusa.html
http://www.webcitation.org/5dgcHhCu9
http://www.usability.gov/basics/usercntrd.html
http://www.webcitation.org/5dgcKmN7i
http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/index.htm
http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/2.htm
http://www.webcitation.org/5dgcecQip
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99.  Lesson 3—Formatting paragraphs and characters, part 1  

  (Án dagsetningar) 

Höfundur: Bland, Jeff 

Slóð: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/3.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcfz14L 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Um html skipanir sem notaðar eru til að gefa vefsíðum 

titil og til að sníða texta og málsgreinar. 

  Efnisorð: forritun 

 

100.  Lesson 4—Formatting paragraphs and characters, part 2 

  (Án dagsetningar) 

Höfundur: Bland, Jeff 

Slóð: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/4.htm   

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgchUaYN 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum hluta kennsluleiðbeininganna er haldið áfram 

frá fyrri hluta að útskýrt hvernig html er notað til að sníða texta fyrir 

vefsíðu, gera fyrirsagnir, feitletra og miðjustilla. 

  Efnisorð: forritun 

 

101.  Lesson 5—Creating and using hyperlinks (Án dagsetningar) 

Höfundur: Bland, Jeff 

Slóð: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/5.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgck0d8e 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Tenglar útskýrðir og hvernig þeir eru notaðir. 

Efnisorð: forritun, tenglar 

 

 

 

 

 

http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/3.htm
http://www.webcitation.org/5dgcfz14L
http://www.webcitation.org/5dgchUaYN
http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/5.htm
http://www.webcitation.org/5dgck0d8e
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102.  Lesson 6—Using images in a web page (Án dagsetningar) 

Höfundur: Bland, Jeff 

Slóð: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/6.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgclg6uK 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt er í þessum hluta leiðbeininga hvernig myndir 

eru settar inn á vefsíður og umfjöllun um það. Html táknin sem 

notuð eru til þess eru útskýrð bæði þegar myndir standa einar og 

sér og þegar þær eru notaðar sem akkeri (e. anchor) tengla í stað 

texta. 

Efnisorð: forritun, tenglar 

 

103.  Lesson 10—Fundamentals of good web site design  

(Án dagsetningar) 

Höfundur: Bland, Jeff 

Slóð: http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/10.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgcmtS5j 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Undirstöðuatriði notendavænis vefsetra útskýrð; (1) að 

sjá til þess að notendur hafi gott efnisyfirlit, (2) vefsetrið sé sjálfu 

sér samkvæmt hvað varðar útlit og stíl og (3) að nota bæði texta 

og myndir sparlega. 

  Efnisorð: aðgengi, útlitssnið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/6.htm
http://www.webcitation.org/5dgclg6uK
http://www.usaid.gov/regions/afr/leland/tutorial/10.htm
http://www.webcitation.org/5dgcmtS5j
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Useit.com: Jakob Nielsen´s website 

Tegund heimildar: Vefsetur fræðimanns 

Heimasíða: http://www.useit.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.useit.com/alertbox/ 

Umsögn: Jakob Nielsen er danskur sérfræðingur í aðgengi og því hvernig hægt 

sé að skapa notendavæn vefsetur og eigandi ráðgjafafyrirtækis á því sviði 

(Nielsen Norman Group). Hann útskrifaðist frá tækniháskólanum í 

Kaupmannahöfn með gráðu í samskiptum tölvu og notenda (e. human 

computer interface) og starfar mest í Bandaríkjunum. Hann er einnig höfundur 

sex bóka um aðgengismál á vefnum. Á þessu vefsetri skrifar hann um eigin 

rannsóknir og það sem ber hæst í aðgengismálum vefsetra. 

 

104.  Breadcrumb navigation increasingly useful (10. apríl 2007)  

Höfundur: Nielsen, Jakob 

Slóð: http://www.useit.com/alertbox/breadcrumbs.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgdKHx1N 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í greininni er lýst hvernig brauðmolaslóðin svokallaða 

er tegund af leiðsögukerfi um vefsetur sem sýnir hvar gestur er 

staddur hverju sinni innan skipulags þess útfrá yfir og undirsíðum. 

  Efnisorð: aðgengi 

 

105.  Fighting linkrot (14. júní 1998) 

Höfundur: Nielsen, Jakob 

Slóð: http://www.useit.com/alertbox/980614.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgdNPZnp 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um það hvernig stór hluti tengla á vefnum séu 

brotnir (6%, 1998) og hvernig það komi niður á því hversu 

notendavænn veraldarvefurinn er sem heild. Rætt er um 

verklagsferla til að sporna gegn þessu vandamáli. 

  Efnisorð: aðgengi, áætlanagerð 

 

 

http://www.useit.com/
http://www.useit.com/alertbox/
http://www.useit.com/alertbox/breadcrumbs.html
http://www.webcitation.org/5dgdKHx1N
http://www.useit.com/alertbox/980614.html
http://www.webcitation.org/5dgdNPZnp
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106.  F-shaped pattern for reading web content (17. apríl 2006)  

Höfundur: Nielsen, Jakob 

Slóð: http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgdXai8p 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er farið yfir niðurstöður rannsóknar á 

hvernig 232 þáttakendur skoðuðu vefsíður. Sýnd eru hitakort af 

vefsíðum þar sem gefið er til kynna með mismunandi lit hvar augu 

lesenda stöldruðu lengst við og hvar styðst. Ályktað er um hvaða 

lærdóm meigi draga af rannsókninni. 

  Efnisorð: aðgengi, útlitssnið 

  

107.  Mastery, mystery, and misery: The ideologies of web design  

(30. ágúst 2004) 

Höfundur: Nielsen, Jakob 

Slóð:  http://www.useit.com/alertbox/20040830.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgped6DI 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein færir höfurndur rök fyrir því að þau 

vefsetur sem eru hönnuð með það í huga að notendur fái sem 

besta upplifun við það að heimsækja þau séu um leið þau 

arðvænlegustu. 

  Efnisorð: aðgengi, tekjur, útlitssnið 

 

108.  Screen resolution and page layout (31. júlí 2006) 

Höfundur: Nielsen, Jakob 

Slóð: http://www.useit.com/alertbox/screen_resolution.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgdZD8xT 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Rætt er um hverjar algengustu skjáupplausnirnar eru 

og hvernig skuli haga skipulagi og framsetningu efnis á vefsíðum í 

samræmi við það. 

  Efnisorð: útlitssnið 

 

http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html
http://www.webcitation.org/5dgdXai8p
http://www.useit.com/alertbox/20040830.html
http://www.webcitation.org/5dgped6DI
http://www.useit.com/alertbox/screen_resolution.html
http://www.webcitation.org/5dgdZD8xT
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109.  Top 10 mistakes in web design (2007) 

Höfundur: Nielsen, Jakob  

Slóð: http://www.useit.com/alertbox/9605.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dh0X82Sd 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Síðan 1996 hefur Jakob Nielsen gefið út topp tíu lista 

yfir verstu mistök sem hægt er að gera í hönnun vefsetra. Í 

þessum lista tekur hann saman þau mistök sem eru að hans mati 

þau allra verstu sem hægt er að fremja. 

  Efnisorð: aðgengi, ritun, útlitssnið 

 

110.  Use old words when writing for findability (28. ágúst 2006) 

Höfundur: Nielsen, Jakob 

Slóð: http://www.useit.com/alertbox/search-keywords.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dh1BoCS3 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Höfundur mælir með að þegar skrifaður er texti með 

það í huga að lykilorð úr honum komi upp í leitarniðurstöðum þá 

gefi það betri raun að nota gömul orð frekar en ný og útskýrir af 

hverju. 

  Efnisorð: ritun, leitarvélar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.useit.com/alertbox/9605.html
http://www.webcitation.org/5dh0X82Sd
http://www.useit.com/alertbox/search-keywords.html
http://www.webcitation.org/5dh1BoCS3
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V7N: Web development community 

Tegund heimildar: Spjallborð 

Heimasíða: http://www.v7n.com/ 

Umsögn: Þetta vefsetur er eins og segir á kynningarsíðu aðallega ætlað að 

vera samfélag fyrir fólk sem vinnur við gerð og hönnun vefsetra ásamt 

markaðssetningu á vefnum. Setrinu er skipt niður í spjallborð sem hafa 

eftirfarandi áherslur; (1) markaðssetning, (2) leitarvélar, (3) vefhönnun, (4) 

Google leitarvélin, (5) grafísk hönnun, (6) kóðun og (7-9) þrjú spjallborð fyrir 

mismunandi gerðir vefhýsingar. Einnig má þar finna skrá yfir ýmsa þjónustu 

sem tengist gerð og rekstri vefsetra, safn kóðabúta fyrir ýmis forritunarmál, safn 

kennsluleiðbeininga fyrir grafíska hönnun, markaðstorg og blogg um 

leitarvélatæki (e. search engine optimization) og annað um tækni tengd vefnum.  

 

111.  Buying traffic (14. júní 2006)  

Slóð: http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/32081-buying-

traffic.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgdwEJJG 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í spjallþræðinum er rætt um hvort það borgi sig að 

kaupa umferð eins og sumstaðar er boðið upp á. Kosti þess, galla 

og kostnað. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

112.  Does article marketing still work? (1. janúar 2009) 

Slóð: http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/103822-does-

article-marketing-still-work.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgdygXMZ 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum spjallþræði er rætt hvort um sú aðferð gagnist 

ennþá að skrifa greinar um eitthvað málefni, setja nafn og tengil 

aftast og gefa svo frjálst til dreyfingar á öðrum vefsetrum.  

  Efnisorð: markaðssetning, ritun 

 

 

http://www.v7n.com/
http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/32081-buying-traffic.html
http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/32081-buying-traffic.html
http://www.webcitation.org/5dgdwEJJG
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113.  List of free press release sites :) (12. desember 2006)  

Slóð: http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/43413-list-free-

press-release-sites.html 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dge0aLw8 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Upphafsmaður þessa spjallþráðs ræðir hvernig hann 

hafi prófað að senda út ókeypis fréttatilkynningar til að fjölga 

gestum á vefsetri sínu og að það hafi gengið vel. Hann birtir því 

næst lista af vefsetrum sem bjóða upp á þessa þjónustu og biður 

lesendur að bæta við slóðum ef þeir viti um fleyri. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

W3 schools: Online web tutorials 

Tegund heimildar: Vefsetur með fræðsluefni 

Heimasíða: http://www.w3schools.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.w3schools.com/sitemap.asp 

Umsögn: W3 Schools samanstendur aðallega af kennsluleiðbeiningum (e. 

tutorial) um flest sem kemur að tæknilegri umgjörð vefsetra. Þar er að finna 

spjallborð, heimildaskrár og uppflettiskrár fyrir forritunarmál og gegn greiðslu er 

boðið upp á fjarnám í ýmsum forritunarmálum. Samkvæmt leit á Google 

leitarvélinni eru meira en sjö þúsund tilvísanir á þetta vefsetur frá vefsetrum 

háskóla (með .edu lénsendinguna). 

 

114.  Web glossary (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.w3schools.com/site/site_glossary.asp  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgfTB1H6 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Listi í stafrófsröð yfir ensk orð og skammstafanir sem 

notuð eru í tengslum við vefsetursgerð. 

  Efnisorð: forritun, tölvunet 

 

 

 

 

http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/43413-list-free-press-release-sites.html
http://www.v7n.com/forums/marketing-forum/43413-list-free-press-release-sites.html
http://www.webcitation.org/5dge0aLw8
http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/sitemap.asp
http://www.w3schools.com/site/site_glossary.asp
http://www.webcitation.org/5dgfTB1H6
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115.  Web hosting tutorial (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.w3schools.com/hosting/default.asp 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgfaG7HB 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir það helsta sem viðkemur vefhýsingu og 

vefþjónum, lénsnöfnum, tölvupóstföngum, gagnagrunnum og 

fleyra. Leiðbeiningunum er skipt í 9 hluta og þarf að smella á næst 

(e. next) hnappinn í lok hvers hluta til að halda áfram. 

  Efnisorð: forritun, lénsnöfn, vefþjónar 

 

116.  Web quality (Án dagsetningar) 

Slóð: http://www.w3schools.com/quality/default.asp  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgfcCLqp 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum leiðbeiningum er farið yfir hvað þurfi að hafa í 

huga til þess að búa til vefsetur af sem bestu gæðum. 

Leiðbeiningarnar eru í sex hlutum; (1) vefstaðlar, (2) html, (3) css, 

(4) notendavæni, (5) aðgengi og (6) alþjóðareglur. Til að halda 

áfram í lok hvers hluta þarf að smella á næst hnappinn. 

  Efnisorð: aðgengi, forritun, staðlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3schools.com/hosting/default.asp
http://www.webcitation.org/5dgfaG7HB
http://www.w3schools.com/quality/default.asp
http://www.webcitation.org/5dgfcCLqp
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Web marketing today: Your trusted internet marketing resource since 1995 

Tegund heimildar: Fagtímarit á vefnum 

Heimasíða: http://www.wilsonweb.com/ 

Umsögn: Eins og segir á kynningarsíðu er tilgangur þessa vefseturs að hjálpa 

fyrirtækjum að nota vefsetur og veraldarvefinn við markaðssetningu. Einnig 

hvernig best er að bera sig að þegar auglýst er á öðrum vefsetrum eða eftir 

öðrum leiðum á vefnum. Boðið er upp á bæði ókeypis útgáfu og einnig er hægt 

að gerast áskrifandi og fá aðgang að fleiri skrifum.  

 

117. How do I get visitors to my site? Part 1. Traffic from search 

engines (30. september 2008)  

Höfundur: Wilson, Ralph F. 

Slóð: http://www.wilsonweb.com/seo/wilson-traffic-seo1.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgfrz2uE 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Þessi grein er fyrsta af fjórum um það hvernig sé hægt 

að fá heimsóknir til vefseturs. Byrjað er á að útlista fjórar aðal 

leiðir til þess; (1) frá leitarvélum, (2) frá keyptum leitarniðurstöðum, 

(3) frá annarskonar auglýsingum og (4) frá fyrrum gestum. Þessi 

grein fjallar um fyrsta atriðið. Komið er inná tvö atriði sem duga til 

að fjöga heimsóknum frá leitarvélum. Þau eru annarsvegar að 

gera vefsetrið vel leitarvélatækt (e. search engine optimized) og 

hinsvegar að afla tengla til vefseturs (e. incoming links).  

  Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning, tenglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wilsonweb.com/
http://www.wilsonweb.com/seo/wilson-traffic-seo1.htm
http://www.webcitation.org/5dgfrz2uE
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118. How do I get visitors to my site? Part 4. Traffic from former visitors  

(28. október 2008).  

Höfundur: Wilson, Ralph F.  

Slóð: http://www.wilsonweb.com/email/wilson-traffic-

newsletter4.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgfuqog0 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Síðasta grein af fjórum um hvernig sé hægt að fá fleiri 

heimsóknir til vefseturs. Í þessari grein er skoðað hvernig sé hægt 

að fá fyrri gesti til að koma aftur í heimsókn. Til dæmis með því að 

gefa út fréttabréf sem er sent í tölvupósti (e. e-mail newsletter), fá 

gesti til að skrá sig og byggja upp traust á fréttabréfi með góðu 

innihaldi. 

  Efnisorð: áætlanagerð, markaðssetning 

 

119. How to gain keyword insight from searches within your site  

(17. júní 2008)  

Höfundur: Marshall, John 

Slóð: http://www.wilsonweb.com/analytics/marshall-site-

search1.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgfzzNg5 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er útskýrt hvernig hægt er að nota 

leitarvél á vefsetri ásamt t.d. Google Analytics 

vefmælingarþjónustunni, til þess að komast að hvaða efni má 

bæta við út frá því hverju var leitað eftir án árangurs. 

Efnisorð: markaðssetning, ritun, vefmælitæki* 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wilsonweb.com/email/wilson-traffic-newsletter4.htm
http://www.wilsonweb.com/email/wilson-traffic-newsletter4.htm
http://www.webcitation.org/5dgfuqog0
http://www.wilsonweb.com/analytics/marshall-site-search1.htm
http://www.wilsonweb.com/analytics/marshall-site-search1.htm
http://www.webcitation.org/5dgfzzNg5
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Webmaster resources: Internet marketing tutorial 

Tegund heimildar: Vefsetur aðvinnumanns í vefútgáfu 

Heimasíða: http://www.webmasterresources.com/ 

Umsögn: Höfundur þessa vefseturs er atvinnumaður í því að búa til, 

markaðssetja og hafa tekjur af vefsetrum. Innihald þess eru aðallega 

kennsluleiðbeiningar (e. tutorials) um hvernig sé best að fá gesti á vefsetur sitt. 

Flestar upplýsingar miðast við að um sé að ræða vefsetur sem selur ákveðna 

vöru. 

 

120.  Search engine ranking tutorial for webmasters (Án dagsetningar) 

Höfundur: Zappia, Gabriel 

Slóð: 

http://www.webmasterresources.com/search_engine_ranking/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dggAZyef 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrður munur á leitarvélum og efnisskrám (e. 

directory), hvernig leitarvélar eru látnar vita af nýjum vefsetrum og 

gefið yfirlit um grundvallaratriði þess að fá leitarvélar til að birta 

vefsetur ofarlega á leitarniðurstöðum sínu. 

  Efnisorð: leitarvélar , markaðssetning 

 

121.  Website design tutorial: design for sales (Án dagsetningar) 

Höfundur: Zappia, Gabriel 

Slóð: http://www.webmasterresources.com/web_design/ 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dggKfGka 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009  

Útdráttur: Gátlisti yfir hvernig best sé að haga hönnun á 

vefsetrum sem selja eitthvað. Farið er yfir eftirfarandi; (1) 

grundvallaratriði sem öll vefsetur ættu að taka mið af, (2) lénsnafn, 

(3) sjálfvirkni, (4) titlar, (5) sala á internetinu og (6) ramma (e. 

frames). 

  Efnisorð: forritun, leitarvélar, markaðssetning, ritun, tekjur 

 

 

http://www.webmasterresources.com/
http://www.webmasterresources.com/search_engine_ranking/
http://www.webcitation.org/5dggAZyef
http://www.webmasterresources.com/web_design/
http://www.webcitation.org/5dggKfGka
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122.  Website traffic programs (Án dagsetningar) 

Höfundur: Zappia, Gabriel 

Slóð: 

http://www.webmasterresources.com/website_traffic_programs/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dggMZO6z 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir nokkrar aðferðir til þess að auka umferð til 

vefseturs (e. website traffic). Kosti þeirra, galla og kostnað. Vísað 

er á fleiri greinar um þær aðferðir. 

  Efnisorð: markaðssetning 

 

Webmaster world: News and discussion for the web professional 

Tegund heimildar: Spjallborð 

Heimasíða: http://www.webmasterworld.com/ 

Efnisyfirlit: http://www.webmasterworld.com/home.htm 

Umsögn: Þetta vefsetur er samkvæmt vefmælingafyrirtækinu Alexa.com meðal 

fimmþúsund mest heimsóttu á vefnum. Það er ókeypis að gerast meðlimur en til 

þess að hafa aðgang að nokkrum spjallborðum þarf að borga áskriftargjald. Í 

svokölluðu bókasafni (e. library) er safnað saman spjallþráðum sem 

umsjónaraðilum vefsetursins finnst að innihaldi gagnlegar upplýsingar. 

 

123.  Do beginners to a topic click more? (14. ágúst 2008) 

Slóð: 

http://www.webmasterworld.com/google_adsense/3722806.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dggVfRQ0 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum spjallþræði er rætt hvort byrjendur á einhverju 

tilteknu sviði séu líklegri en fræðingar til að smella á auglýsingar 

og hvort það þýði þá að arðvænlegra sé að búa til vefsetur sem 

eru ætluð byrjendum. 

  Efnisorð: auglýsingar, áætlanagerð, tekjur 

 

 

 

http://www.webmasterresources.com/website_traffic_programs/
http://www.webcitation.org/5dggMZO6z
http://www.webmasterworld.com/google_adsense/3722806.htm
http://www.webcitation.org/5dggVfRQ0
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124.  Finally crossed the $4000.00 mark (31. október 2008) 

Höfundur: Pilot, Susan 

Slóð: 

http://www.webmasterworld.com/google_adsense/3777648.htm 

 Afrit: http://www.webcitation.org/5dggX8nV7 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessum spjallþræði byrjar upphafsmaður þráðsins á 

því að nefna hvaða tekjur hún hafi núna af 

lykilorðasmáauglýsingum Google Adsense, hvaða skref hún hafi 

nýverið tekið til að berjast gegn aðilum sem stálu efnisinnihaldi 

hennar og hvernig það hafi borgað sig. 

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

125.  Inspiration to get involved in web development (6. janúar 2006) 

Slóð: http://www.webmasterworld.com/forum48/2649.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dggjcQCU  

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Þessi spjallþráður er skrifaður á þeim hluta vefseturs 

sem ætlaður er byrjendum. Upphafsmaður þráðsins fer yfir 

útgáfusögu sína á vefnum og gefur nokkur ráð. 

  Efnisorð: atvinnumál, áætlanagerð, tekjur 

 

126.  Successful site in 12 months with Google alone (3. febrúar 2002) 

Höfundur: Tabke, Brett 

Slóð: http://www.webmasterworld.com/forum3/2010.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgglsTYV  

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Sá sem skrifar upphafspóst þessa spjallþráðar er 

stofnandi og eigandi Webmasterworld.com og sérfræðingur um 

leitarvélar. Í honum gefur hann 26 ráð um hvernig sá/sú sem er að 

stofna nýtt vefsetur geti borið sig að til þess að fá senda marga 

gesti frá leitarvélum á degi hverjum. 

  Efnisorð: áætlanagerð, leitarvélar, markaðssetning, ritun, tekjur 

 

http://www.webmasterworld.com/google_adsense/3777648.htm
http://www.webcitation.org/5dggX8nV7
http://www.webmasterworld.com/forum48/2649.htm
http://www.webcitation.org/5dggjcQCU
http://www.webmasterworld.com/forum3/2010.htm
http://www.webcitation.org/5dgglsTYV
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127.  Who is making a living from affiliate marketing  

(12. september 2005 

Slóð: http://www.webmasterworld.com/forum20/5212.htm 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgh13w9v 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Upphafsmaður þessa spjallþráðs spyr hvort hægt sé að 

hafa lifibrauð af því að kynna vöru á vefsetri og fá söluprósentur. 

Svarendur eru flestir á því að það sé hægt og nefna dæmi af 

sjálfum sér. 

  Efnisorð: atvinnumál, auglýsingar, tekjur 

 

128.  Who is making a living (6. október 2005) 

Slóð: http://www.webmasterworld.com/forum89/9796.htm  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgh2WSjE 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Upphafsmaður þessa spjallþráðs biður um og fær 

dæmi af fólki sem hefur lifibrauð af vefsetursútgáfu og hvernig það 

fari að því. 

  Efnisorð: atvinnumál, auglýsingar, tekjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webmasterworld.com/forum20/5212.htm
http://www.webcitation.org/5dgh13w9v
http://www.webmasterworld.com/forum89/9796.htm
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Webmonkey: The web developers resource 

Tegund heimildar: Vefsetur veftímarits 

Heimasíða: http://www.webmonkey.com 

Efnisyfirlit: http://www.webmonkey.com/tutorial 

Umsögn: Þetta vefsetur er gefið út af sömu aðilum og tímaritið Wired sem er 

um vefinn og skylda tækni. Það samanstendur aðallega af 

kennsluleiðbeiningum um ýmis mál sem viðkoma vefsetursgerð og þá 

sérstaklega tæknilega umgjörð. 

 

129.  Detect which browsers are visiting your site (17. júlí 2008)  

Slóð: 

http://www.webmonkey.com/tutorial/Detect_Which_Browsers_Are

_Visiting_Your_Site 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghKwUhm 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Mismunandi vafrar sýna ekki sömu vefsíðurnar eins. 

Útskýrðar eru leiðir til að komast að því hverskonar vafrar eru að 

heimsækja vefsetur til þess að taka mið af því við útlitssnið 

vefsíðna. 

  Efnisorð: forritun, vefmælingartæki* 

 

130.  FTP for beginners (5. ágúst 2008) 

Slóð: http://www.webmonkey.com/tutorial/FTP_for_Beginners 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghPK1aw 

  Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvað ftp skrárfærsla er og hvernig það er notað 

til þess að hlaða upp skrám á vefþjón sem svo birtast sem 

vefsíður. Farið er yfir nokkur algeng ftp forrit og gefin ráð og 

leiðbeiningar. 

  Efnisorð: vefþjónar 

 

 

 

 

http://www.webmonkey.com/
http://www.webmonkey.com/tutorial
http://www.webmonkey.com/tutorial/Detect_Which_Browsers_Are_Visiting_Your_Site
http://www.webmonkey.com/tutorial/Detect_Which_Browsers_Are_Visiting_Your_Site
http://www.webcitation.org/5dghKwUhm
http://www.webmonkey.com/tutorial/FTP_for_Beginners
http://www.webcitation.org/5dghPK1aw
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131.  Gather user data from server logs (18. maí 2008) 

Slóð: 

http://www.webmonkey.com/tutorial/Gather_User_Data_From_Ser

ver_Logs 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghY0RVq 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir aðferðir til þess að safna upplýsingum um 

gesti vefsíðu útfrá gögnum sem vefþjónninn skráir hjá sér. 

  Efnisorð: markaðssetning, vefmælitæki* 

 

132.  Get started with adwords (8. maí 2008) 

Slóð: 

http://www.webmonkey.com/tutorial/Get_Started_With_AdWords 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghcDDYl 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Adsense lykilorðasmáauglýsingarnar (e. contextual 

ads) frá Google útskýrðar, hvernig forritið velur hvaða 

smáauglýsingar birtast hvar og hvernig eigendur vefsetra setja 

slíkar auglýsingar inn á vefsetur sín. 

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

133.  RSS for beginners (6. júní 2008)  

Slóð: http://www.webmonkey.com/tutorial/RSS_for_Beginners 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghfXWhm 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvað rss flæði er (e. rss feed), hvernig það er 

sett upp á vefsetri, hvernig það er sannreynt (e. validated) og 

dreyft á vefnum. 

  Efnisorð: forritun, markaðssetning 

 

 

 

 

 

http://www.webmonkey.com/tutorial/Gather_User_Data_From_Server_Logs
http://www.webmonkey.com/tutorial/Gather_User_Data_From_Server_Logs
http://www.webcitation.org/5dghY0RVq
http://www.webmonkey.com/tutorial/Get_Started_With_AdWords
http://www.webcitation.org/5dghcDDYl
http://www.webmonkey.com/tutorial/RSS_for_Beginners
http://www.webcitation.org/5dghfXWhm
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Web pro news: The worlds forum for ebusiness professionals 

Tegund heimildar: Vefsetur fréttamiðils 

Heimasíða: http://www.webpronews.com/ 

Umsögn: Eins og segir á kynningarsíðu sérhæfir þetta vefsetur sig í 

upplýsingum um leitarvélatæki (e. search engine optimization), 

leitarvélamarkaðssetningu (e. search engine marketing), samfélags 

markaðssetningu (e. social media marketing) og markaðssetningu vörumerkja á 

vefnum (e. online branding). Boðið er upp á fréttir, kennslu og hugleiðingar um 

ýmislegt sem varðar markaðssetningu vefsetra. 

 

134.  The great Google Adsense side effect (3. desember 2008) 

Höfundur: Ord, Rich 

Slóð: http://www.webpronews.com/topnews/2008/12/01/the-great-

google-adsense-side-effect  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghjhibN 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er rætt hvernig Google Adsense 

lykilorðasmáauglýsingarnar (e. contextual ads) hafa virkað sem 

hvati fyrir marga til að byggja vefsíður um ákveðin viðfangsefni 

sérstaklega til þess að geta sett slíkar auglýsingar þar. Rætt er um 

kosti þess og galla, farið yfir nokkur dæmi og gefnar skref fyrir 

skref leiðbeiningar um hvernig sé fýsilegt að framkvæma slíkt. 

  Efnisorð: atvinnumál, auglýsingar, áætlanagerð, ritun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webpronews.com/
http://www.webpronews.com/topnews/2008/12/01/the-great-google-adsense-side-effect
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135.  Google answers som tricky questions (30. nóvember 2008) 

Höfundur: Miller, Jason Lee 

Slóð: http://www.webpronews.com/topnews/2008/11/10/google-

answers-some-tricky-questions  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgho8IcH 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Þessi grein er samantekt á svörum sem fulltrúar 

leitarvélarinnar Google gáfu á opnum fundi á vefnum. Rætt er um 

nokkur atriði sem varðar PageRank en það er gæðamati Google á 

vefsetrum sem birtist í þar til gerðri stiku sem hægt er að sækja og 

setja í vafrann hjá sér. T.d. hvort það geti skaða að fá tengil frá 

vefsetri sem hefur verið bannað frá leitarniðurstöðum Google, að 

deila vefþjóni með slíku vefsetri og hvort sá tími sem tekur að birta 

vefsíðu skipti máli. 

  Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning, tenglar 

 

136. Link building: to link, or not to link, that is the question (13. október 

2004) 

Höfundur: Tailor, Vik 

Slóð: http://www.webpronews.com/topnews/2004/10/13/link-

building-to-link-or-not-to-link-that-is-the-question  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dghrqbnX 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er rætt um þá aðferð að skiptast á 

tenglum við vefsetur til þess að bæta stöðu vefseturs í 

leitarniðurstöðum leitarvélar. Mælt er með hvernig sé best að 

standa að því, við hverja skuli skiptast á tenglum við (og hverja 

ekki) og hvar sé hægt að finna aðila sem hafa áhuga á því að 

skiptast á tenglum. 

  Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning, tenglar 

 

 

 

 

http://www.webpronews.com/topnews/2008/11/10/google-answers-some-tricky-questions
http://www.webpronews.com/topnews/2008/11/10/google-answers-some-tricky-questions
http://www.webcitation.org/5dgho8IcH
http://www.webpronews.com/topnews/2004/10/13/link-building-to-link-or-not-to-link-that-is-the-question
http://www.webpronews.com/topnews/2004/10/13/link-building-to-link-or-not-to-link-that-is-the-question
http://www.webcitation.org/5dghrqbnX
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Wikipedia: The free encyclopedia 

Tegund heimildar: Alfræðirit á vefnum 

Heimasíða: http://www.wikipedia.org/ 

Umsögn: Wikipedia er samsafn greina um margskonar fræði. Þar með talin þau 

sem viðkoma útgáfu vefsetra á veraldarvefnum. Hver sem er getur búið til eða 

bætt við texta en til að sporna við skemmdarverkum og auglýsingamennsku er 

stórt samfélag sjálfboðaliða sem vaktar efnið sem þar er að finna. Ef grein er 

ekki talin mæta gæðakröfum Wikipedia þá birtist dálkur efst undir titli þar sem 

tekið er fram hvað þurfi að bæta úr.  

 

137.  Affiliate marketing (9. janúar 2009) 

Slóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgiMAc6f 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvernig það kerfi gengur fyrir sig þegar 

vefseturseigendur fá þóknun fyrir að afla söluvefsetrum 

viðskiptavina. Farið er yfir helstu útfærslur á vefnum í dag, kosti og 

galla þeirra og þessa kerfis í heild. 

  Efnisorð: tekjur 

 

138.  Basic english (3. janúar 2009) 

Slóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_English 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dkw3eF2F 

Sótt af vefnum: 11. janúar 2009 

Útdráttur: Einfölduð enska gerir fólki kleyft að tjá sig á ensku með 

orðaforða upp á 850 orð. Það er útbúið sérstaklega með þá í huga 

sem eiga ekki ensku að móðurmáli. Bæði til að hjálpa þeim að tjá 

sig rétt og til að útbúa efni fyrir það á ensku. 

  Efnisorð: enska, ritun 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing
http://www.webcitation.org/5dgiMAc6f
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_English
http://www.webcitation.org/5dkw3eF2F
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139.  Contextual advertising (3. nóvember 2008) 

Slóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Contextual_advertising  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgiNfvOD 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvernig lykilorðasmáauglýsingakerfið er byggt 

upp og hvernig þær eru notaðar af bæði auglýsendum og þeim 

sem eiga auglýsingaplássið. 

  Efnisorð: auglýsingar, tekjur 

 

140.  Internet (7. janúar 2009) 

Slóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgiYbMoO 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er farið yfir sögu internetsins, úr hvaða 

þáttum það er samsett, til hvers það er notað, aðgangur að 

internetinu og hvaða áhrif internetvæðingin hefur haft á 

samfélagið. Útskýrður er munurinn á veraldarvefnum og 

internetinu og nefndar mikilvægar stofnanir og samtök. 

  Efnisorð: tölvunet 

 

141.  Web development (31. desember 2008) 

Slóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_development  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgioiLvD 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útlistun á vefþróun sem er samheiti yfir hverskonar 

útgáfu og rekstur vefsetra á veraldarvefnum. Aðaláhersla er lögð á 

tæknilega umgjörð og talin upp mismunandi forritunarmál sem 

notuð eru við gerð vefsetra og um öryggismál. Rætt er um 

vefþróun sem starfsgrein og saga hennar rakin í stuttu máli. 

  Efnisorð: atvinnumál, forritun,  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contextual_advertising
http://www.webcitation.org/5dgiNfvOD
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.webcitation.org/5dgiYbMoO
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_development
http://www.webcitation.org/5dgioiLvD
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142.  Website (9. janúar 2009) 

Slóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Website  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgishmr2 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er farið yfir sögu vefsetra og 

veraldarvefsins. Útskýrt hvað fyrirbærið vefsetur er, hvernig það er 

saman sett og helstu tegundir af þeim. Hvað statísk og dýnamísk 

vefsetur eru og munurinn á milli þeirra.  

  Efnisorð: forritun, tölvunet 

 

Wordpress codex: Getting started with WordPress 

Tegund heimildar: Vefsetur fyrirtækis 

Heimasíða: http://codex.wordpress.org/Main_Page 

Efnisyfirlit: http://codex.wordpress.org/WordPress_Lessons 

Umsögn: Wordpress er blogg forrit sem er mikið notað á vefnum í dag og  

margir hýsingaraðilar bjóða upp á sjálfkrafa Wordpress uppsetningu sem hluta 

af þjónustu sinni. Stórt samfélag forritara og áhugafólks vinnur að þróun 

Wordpress í sjálfboðastarfi. Hægt er að ná í forritið sjálft og viðbætur án 

endurgjalds og einnig er til sérhæfður markaður fyrir vörur og þjónustu tengd 

forritinu, t.d. útlitssnið. Sá hluti vefseturs sem skráður er hér fæst við kennslu og 

leiðbeinngar fyrir byrjendur. 

 

143.  Introduction to blogging (Án dagsetningar) 

Slóð: http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgiwzea6 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Í þessari grein er farið yfir hvað blogg er og hver sé 

munurinn á þeim og öðrum tegundum vefsetra. Útskýrðir eru 

helstu þættir bloggs eins og athugasemdir og flæði (e. feeds) 

ásamt fleiri hugtökum sem eiga sérstaklega við blogg. Einnig eru 

gefin nokkur almenn ráð fyrir þá sem eru að byrja að blogga. 

  Efnisorð: blogg, forritun, ritun 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Website
http://www.webcitation.org/5dgishmr2
http://codex.wordpress.org/Main_Page
http://codex.wordpress.org/WordPress_Lessons
http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging
http://www.webcitation.org/5dgiwzea6
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144.  New to Wordpress – where to start (Án dagsetningar) 

Slóð: http://codex.wordpress.org/New_To_WordPress_-

_Where_to_Start  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgj3ALZx 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Yfirlit leiðbeininga fyrir þá sem eru að byrja að nota 

Wordpress bloggumsjónarkerfið með tilvísanir á texta sem varða 

hvert skref; (1) að lesa sér til, (2) aðgæta hvort vefþjónn uppfylli 

tæknilegar kröfur, (3) um uppsetninguna sjálfa og (4) að velja útlit 

og aukahluti (e. plugins). 

  Efnisorð: blogg, forritun, útlitssnið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codex.wordpress.org/New_To_WordPress_-_Where_to_Start
http://codex.wordpress.org/New_To_WordPress_-_Where_to_Start
http://www.webcitation.org/5dgj3ALZx
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Wordtracker academy: Website keywords research & analysis 

Tegund heimildar: Vefsetur fyrirtækis 

Heimasíða: http://www.wordtracker.com/academy 

Efnisyfirlit: http://www.wordtracker.com/academy/articles 

Umsögn: Wordtracker er þjónusta sem kaupir skrár yfir leitir fólks frá stórum 

leitarvélum og gerir áskrifendum kleyft að leita innan þeirra. Einnig gefur 

fyrirtækið vikulega út lista yfir vinsælustu leitarorðin. Hægt er að fá ókeypis 

vikulanga prufuáskrift. Sá hluti vefseturs sem hér er skráð er samansafn greina 

eftir ýmsa sérfræðinga um leitarvélatæki (e. search engine optimization) sem 

fyrirtækið hefur fengið til að skrifa fyrir sig um fræðin. Þjónustan er jafnframt 

stundum notuð til fræðirannsókna. Fyrirtækið er eitt af þeim fyrstu sem tók að 

veita þessa þjónustu og það stærsta sinnar tegundar í dag. 

 

145.  Keyword basics part 1: How search engines work  

(24. nóvember 2006) 

Höfundur: McGaffin, Ken 

Slóð: http://www.wordtracker.com/academy/keyword-basics-part-

1-how-search-engines-work 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgj6tsPM 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt er hvernig innviðir leitarvélar virka. Um er að 

ræða fyrsta hluta af þriggja hluta kynningu á markaðssetningu 

með lykilorðum gegnum leitarvélarnar. 

  Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordtracker.com/academy
http://www.wordtracker.com/academy/articles
http://www.wordtracker.com/academy/keyword-basics-part-1-how-search-engines-work
http://www.wordtracker.com/academy/keyword-basics-part-1-how-search-engines-work
http://www.webcitation.org/5dgj6tsPM
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146.  Stop the slaughter of innocent copy! (7. febrúar 2007) 

Höfundur: Thackston, Karon 

Slóð: http://www.wordtracker.com/academy/stop-the-slaughter-of-

innocent-copy  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgjBogrV 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Leitarvélar greina vægi vefsíðna gagnvart 

leitarstrengjum útfrá lykilorðum. Algengt er að skrif á vefnum séu 

full af lykilorðum í þeirri von að þau lendi hærra á niðurstöðulista 

leitarvéla (e. search engine rank position). Það getur hinsvegar 

komið niður á læsileika textans og er farið yfir það hvernig bæta 

má úr því. 

  Efnisorð: leitarvélar, markaðssetning, ritun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordtracker.com/academy/stop-the-slaughter-of-innocent-copy
http://www.wordtracker.com/academy/stop-the-slaughter-of-innocent-copy
http://www.webcitation.org/5dgjBogrV
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World wide web consortium: Leading the web to its full potential… 

Tegund heimildar: Vefsetur samtaka 

Heimasíða: http://www.w3.org/ 

Efnisyfirlit: http://www.w3.org/Consortium/siteindex 

Umsögn: W3C eru alþjóðleg samtök sem voru stofnuð af Tim Berners-Lee sem 

af flestum er talinn upphafsmaður veraldarvefsins. Höfuðstöðvar eru í háskólum 

í Bandaríkjunum, Frakklandi og Japan og skrifstofur eru víðar. Aðalhlutverk 

samtakanna er að semja og samræma staðla fyrir þau mál sem vafrar og álíka 

tæki lesa á vefnum. Samtökin hafa gefið út 110 slíka staðla, svokallaðar W3C 

tillögur  

(e. W3C Recommendations).  

 

147.  Getting started with HTML (24. maí 2005) 

Höfundur: Raggett, Dave 

Slóð: http://www.w3.org/MarkUp/Guide/  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgjErUpl 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Stutt kynning á hvernig html er skrifað. Farið yfir 

hvernig í html skjali gerður er haus, málsgreinar og áherslur, settar 

inn myndir og tenglar, búnir til listar og að lokum sagt hvernig skuli 

kóða snyrtilegan og vísað á frekari upplýsingar. 

  Efnisorð: forritun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/Consortium/siteindex
http://www.w3.org/MarkUp/Guide/
http://www.webcitation.org/5dgjErUpl
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148.  Cool URIs don´t change (1998) 

Höfundur: Berners-Lee, Tim  

Slóð: http://www.w3.org/Provider/Style/URI  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgzjqxPk 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Algengt vandamál á vefnum er þegar tenglar brotna, 

þ.e. slóð hættir að virka vegna þess að vefsíðan sem hún á að 

benda á hefur verið færð. Í þessari grein sem er skrifuð af 

upphafsmanni veraldarvefsins, segir að það sé ekki nein ástæða 

fyrir því að hverju slóðir ættu nokkurn tíman að breytast og gefur 

ráð um hvernig sé best að haga málum svo að aldrei þurfi að 

koma upp óvirk slóð. 

  Efnisorð: aðgengi, áætlanagerð, tenglar 

 

149.  More advanced featured (Án dagsetningar) 

Höfundur: Raggett, Dave 

Slóð: http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Advanced.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgjISx4W 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Kynning á flóknari útfærslum html. Fjallað er um línubil, 

sérstök tákn, tengla, forsniðinn texta, myndir, töflur, 

auglýsingaborðar, hljóðskrár og notkun javascript við að útbúa 

hluta vefsíðu þannig að þegar músarbendill er færður yfir þann 

hluta þá gerist eitthvað ákveðið (e. roll-over). 

  Efnisorð: forritun 

 

150.  Why validate? (Án dagsetningar) 

Höfundur: Kew, Nick 

Slóð: http://validator.w3.org/docs/why.html  

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgpIZ45Q 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Útskýrt hvað það er að sannreyna forritun (e. validate) 

og hversvegna það er mikilvægt. 

  Efnisorð: forritun, staðlar 

http://www.w3.org/Provider/Style/URI
http://www.webcitation.org/5dgzjqxPk
http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Advanced.html
http://www.webcitation.org/5dgjISx4W
http://validator.w3.org/docs/why.html
http://www.webcitation.org/5dgpIZ45Q
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YouTube: Broadcast yourself! 

Tegund heimildar: Vefsetur fyrirtækis 

Heimasíða: http://www.youtube.com/ 

Umsögn: Með tilkomu YouTube tóku myndskeið að birtast almennt á vefnum. 

Þjónusta YouTube auðveldar það mjög að fella myndskeið inn á vefsíður og sér 

líka um að hýsa efnið svo eigendur vefseturs þurfa ekki að hafa áhyggjur af 

bandvídd. Þær upplýsingar sem skráðar eru hér eru notendaleiðbeiningar fyrir 

þá sem hafa áhuga að nýta sér þjónustuna. 

 

151.  Playlist – webmaster tools (2008) 

Slóð: 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=8F37FE1AB0B7FC3E 

 Afrit: http://www.webcitation.org/5dgjMYFNu 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Efnisyfirlit yfir 14 kennslumyndbönd sem fjalla um ýmis 

þau tól og tæki Google leitarvélin býður vefgerðarmönnum upp á 

að nota. 

  Efnisorð: leitarvélar, vefmælitæki* 

 

152.  YouTube on your site (2008) 

Slóð: http://www.youtube.com/youtubeonyoursite 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgjQTgqH 

 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Farið er yfir grundvallaratriði þess að fella inn (e. 

embed) myndskeið af YouTube á vefsíðum ýmiskonar eða lista af 

slíkum myndskeiðum. Einnig hvaða hagur sé af því fyrir 

mismunandi tegundir vefútgáfu. 

  Efnisorð: forritun, markaðssetning, vefmyndbönd* 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/view_play_list?p=8F37FE1AB0B7FC3E
http://www.webcitation.org/5dgjMYFNu
http://www.youtube.com/youtubeonyoursite
http://www.webcitation.org/5dgjQTgqH
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153.  YouTube Handbook – Produce (2008) 

Slóð: http://www.youtube.com/t/yt_handbook_produce 

Afrit: http://www.webcitation.org/5dgjTvjBh 

Sótt af vefnum: 9. janúar 2009 

Útdráttur: Efnisyfirlit yfir kennslumyndbönd sem fjalla um: (1) að 

hlaða upp myndskeiðum, (2) tökutækni, (3) lýsing, (4) hljóð, (5) 

tæknibrellur, (6) og að nota myndbandsupptökuvél. 

  Efnisorð: vefmyndbönd* 

 

 

http://www.youtube.com/t/yt_handbook_produce
http://www.webcitation.org/5dgjTvjBh

