Snickeriföreningen Gyllene Spikens hemsida.
Jag har just ersatt hemsidan med en enkel HTML-baserad sida som inte
använder komplicerade eller odokumenterade funktioner som gjorde att
den gamla inte fungerar efter uppdatering av WordPress. På mappen
för gyllenespiken.se i webb-hotellet One.com finns allt material
till de nya sidorna i startfilen index.html på översta nivå, resten
finns i mappen ’hemsida’. övriga filer och mappar innehåller rester
av tidigare hemsidor som jag inte har gått igenom. Det finns säkert
mycket användbara resurser där för den som har tid att fördjupa sig
i det.
Underhåll av den nya sidan förutsätter viss kunskap om HTML, men
inte särskilt mycket. Guiden
https://www.w3schools.com/html/ eller någon av flera liknande räcker
gott. Uppdateringen sker genom att html-filerna redigeras exempelvis
med den inbyggda filhanteraren (File Manager) i One.com.
Alternativt kan man skapa/uppdatera html-filer i sin egen PC/Mac/
Linux och använda ’upload’-funktionen i filhanteraren. Det går också
lätt att ladda up foton (.jpg e.d.) eller texter (.pdf). Den här
metoden rekommenderar jag eftersom man kan testa ändringar man gjort
på sin egen dator utan att störa den officiella hemsidan, och
filerna på din dator är också användbara som backup. OBS dock att
det verkar besvärligt att redigera html-filer i Apples dåliga Text
Editor, jag använder Emacs i stället. Om du hellre använder File
Manager på servern kan du i stället kopiera ner en backup/testsida
på din egen dator med 'download'-funktionen.
Det är viktigt att använda en fullt uppdaterad dator till arbetet
eftersom servern i one.com verkar gå vilse (utan diagnos) om
browsern tycker att servern inte är tillräckligt bra. Om man får
texten ’inte säker’ eller motsv. i browserns URL-fönster är det stor
risk att man inte lyckas uppdatera sidan, man ramlar in på sidor som
verkar rätt efemära.
Om du vill uppdatera sidorna:
Kontonamn och lösenord liksom data för two-phase verification
tillhandahålles av GS styrelse. Det finns en mängd olika lösenord
men du behöver nog bara logga in på serverns kontrollpanel (Control
Panel, CP) som (nyår 2022) hittas på
https://www.one.com/cp/. Efter inloggning väljer du File Manager och
får tillgång till mapp-orienterad download, upload, redigering av
html-filer mm. Du ser även andra resurser som GS inte använder fn:
Word Press, Website builder, blog, email (utom kontaktadressen
info@gyllenespiken.se).
Stefan
stefana at kth dot se

