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A WEBLAPKÉSZÍTÉS ALAPJAI – SHAREPOINT DESIGNER 2007
Mivel a SharePoint Designer 2007 program nem képezi részét a Microsoft Office alap
programcsomagnak. Ezért le kell tölteni az Internetről. Szerencsére ingyenesen
hozzáférhető, ezért egy kereséssel könnyen rátalálhatunk, letölthetjük és telepíthetjük.
A feltelepítés után az első indításkor célszerű beállítani, hogy melyik eszköztár legyen kint.
Mivel a program még a régi MS Office menüfelépítését alkalmazza ezért az Általános
eszköztárt cseréljük le a Szokásos és a Formázás eszköztárra!
Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy jobb oldalon az Általános eszköztár mellet – az üres
részen – jobb egeret nyomunk és kicseréljük a pipákat! Az újonnan megjelenített
eszköztárakat megfogjuk az egérrel - az elején lévő pontozott résznél -és felpakoljuk
a menü alá, a lenti mint szerint !

Az előhozott két eszköztáron ismerős ikonokat találunk.
A Wordben megismert „Minden látszik” (
Szokásos eszköztár végén!

) gombot is meg kell nyomni, a

Aki az új MS Office – fülekkel megoldott – menürendszeréhez van szokva annak
furcsa lesz, hogy a „Betűtípus”, a „Bekezdés”, „Felsorolás és számozás” és a
„Szegély és mintázat menüpontjait, egy külön „Formátum” menüpontban
találjuk. Tulajdonképpen ugyanazokat a funkciókat érjük el, mit az újabb
Office programokban, csak máshol.
A gördülékeny munkához szükség van a munkaterület bal oldalán
elhelyezkedő Mappalistára. Ennek a ki-be kapcsolását a Nézet menü /
Mappalista menüpontjával érhetjük el. (Alt + F1)
A baloldalon alul megtaláljuk még az „Elrendezéstáblázatok” segédablakot,
melyre a későbbiekben még szükségünk lesz. Ha véletlenül bezártuk az
ablakot, akkor a Táblázat menüpontban újra láthatóvá tudjuk tenni.
Végül, amire még biztosan szükségünk lesz az elején, az a Beszúrás menüben
található almenü pontok:







HTML/vonal
Hiperhivatkozás
Könyvjelző
Kép
Interaktív gomb
Szimbólum

A képernyő bal alján lehet változtatni azon, hogy „grafikus” Tervezés
nézetben dolgozzunk, vagy „karakteres” Kód nézetben gépeljük be a HTML
utasításokat. (A második lehetőség akkor célszerű használni, ha emelt szinten
szeretnénk érettségizni.) De lehet osztott képernyőt használni, a Felosztás
kiválasztásával.
A felesleges segédablakokat, amelyek a képernyőn esetlegesen megjelennek, nyugodtan zárjuk be!
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08/1. FELADAT
A legjobb módszer a program használatának megismerésére, ha egy komplett példán
keresztül ismerkedünk meg a SharePoint Designer programmal.
WEBHELY LÉTREHOZÁSA
1. Másold ki a Varosok mappát az asztalra! Majd nevezd át web01-re! Nagyon fontos, hogy egy
webhely elkészítésénél amit felhasználunk képet, szöveget, … és minden egyéb dolgot, azt egy
mappában tároljuk. Erre azért van szükség, mert ha áthelyezzük a webhelyünket, akkor
az esetleges hivatkozások nem működnének. (Nagyobb webhelynél mindent előre el
kell tervezni.)
Tehát minden esetben az első lépés, hogy egy mappát hozzunk létre és abban egy
esetleges könyvtárszerkezetben logikusan felépítve tároljuk képeket, szövegeket!
2. A mappában lévő képek közül a roma* jpg képeket,
fájlokat helyezd át egy új, roma_kepek nevű általad
létrehozott almappába! (Erre azért van szükség, hogy
rendszerezetteb legyen a könyvtárstruktúránk.)
3. A következő lépés a SharePoint Designer 2007
indítása! Kereséssel, vagy az asztalon lévő ikonnal
indítsuk el a programot!
Az elindított programban ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva a minden látszik gomb,
a két (Szokásos, Formázás) eszköztár kint van-e a menüsor alatt!
4. Az asztalra kihelyezett mappából webhelyet fogunk
készíteni!
A Fájl menü alatt, a fehér lap melletti kis fekete nyilat le kell
gördíteni és kiválasztani a Webhely lehetőséget!
Majd tallózunk az asztalon lévő web01 mappára és OK gomb
lenyomása után, már készen is
van a webhelyünk.
Leellenőrizni úgy tudjuk, hogy
a webhely létrehozása sikeres
volt, az asztalon megnézzük a
mappánk ikonját és egy földgömb jelent meg rajta! (Lehet, hogy egy F5 frissítés
gombot nyomnunk kell!)
5. Visszatérve a SPD programhoz a képernyőnkön a Mappalisában
és a Webhely fülön is látjuk a fájljainkat!
Célszerű rendezni típus szerint.
6. A következő lépés a default.htm átnevezése index.htm-re!
Erre azért van szükség, mert amikor feltöltjük egy webtárhelyre
az elkészült fájljainkat, akkor ezt az index.htm oldat fogja
főoldalként megjeleníteni a webböngészőnk.
7. Ezután kezdhetjük az oldalak elkészítését, formázását!
Nyissuk meg az index.htm oldalt! Kétszer kattintsunk rá!
8. Aztán hozzunk létre annyi új oldalt, amennyire szükségünk lesz! Egyébként – ahogy már említettem
- , ha egy webhelyet akarunk készíteni, akkor előtte mindent meg kell tervezni. Hány oldalra lesz
szükségünk, milyen tartalmak, szöveg, kép és egyéb dolog kell hozzá.
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Tehát ennél az adott példánál, hat városról fogunk weboldalt készíteni,
így az index mellett még 6 új oldalt szúrunk be!
A bal felső sarokban a „fehér” lapon kell kattintani, új weboldal
létrehozásához!
9. Miután beszúrtuk az oldalakat, jobb egér gomb
mentéssel, nevet kell adni a htm oldalnak!
Arra figyelni kell, hogy azoldalaknak ékezetek
nélküli neveket adjunk, mert, vannak olyan
külföldi szerver tárhelyek, amelyek nem tudják
kezelni az ékezetes karaktereket és így nem működnek hibátlanul a hivatkozások!
A lentik ép alapján nevezd el az oldalakat!

Ha készen vagy ne felejts el visszamenni az index.htm oldalra,
mert mindig a fő oldallal kezdjük a munkát!
A WEBLAP TULAJDONSÁGAI
10. Az oldal tulajdonságainak beállítása egy nagyon fontos dolog!
Az index.htm oldalon a fehér részen jobb egér, majd Lap
tulajdonságai…
Az ablakban hat fület találunk. Az általános
fülön megadhatjuk a „Cím:” –nél, hogy mi
jelenjen meg a böngésző címsorában. Ezt
nagyon sok feladatban kérik.
De lehetőség van:
 A lap rövid leírására
 Kulcsszavak megadására
 Háttérhang megadására (csak wav)
11. A Formázás fülön be lehet állítani, háttérképet,
esetleg vízjellé alakítva. De a modern
weblapokon már nem alkalmaznak ilyet.
Viszont a háttér, a betűk és a hivatkozások
minden „állásának” színét, azt be kell állítani!
Az alapszínek közül lehet választani, viszont a
feladattokban általában nekünk kell kikeverni a
színeket.
Megadnak egy hexadecimális számot
pl.: #CCFFCC; vagy egy
RGB számot
Pl.: (204,255,204)
és azt kell hozzáadni az egyéni színekhez!
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A színek „kikeverésénél” tudni kell, hogy az RGB színkeverést alkalmazzuk. Tehát a vörös, zöld, kék színek
összeadásával hozzuk létre. Ha hexadecimális (tizenhatos) számrendszeren van megadva a kívánt szín, akkor
a bal oldali képen látható módon beírjuk a betűket, számokat. pl.: Hex = {CC,FF,CC}. Ha decimálisan (tízes)
számrendszerben van megadva, akkor pedig a jobb oldali képen látható módon a jobb alsó sarokban kell
megadin a vörös, zöld, kék árnyalat számait. Pl.: (204,255,204). Ebben az esetben hozzá kell adni az egyéni
színekhez a választott színt. (A program hibájából adódóan előfordul, hogy feketének mutatja a kevert színt.
De ha tovább megyünk, akkor már jól fogja megjeleníteni.)
12. A Formázás fülön még a linkek színeit is be kell
állítani! Az alapbeállítás szerint a link színe kék, a
felkeresett link színe lila és az aktív, mutatott link színe
a piros.
Általában a feladatoknál ezeket, az előző pontban
leírtak alapján meg kell változtatni.
A konkrét példában a böngésző címsorában jelenjen meg a „Főoldal” szöveg; a főoldal (index.htm) háttere
legyen Hex={99,CC,FF}; a szöveg színe legyen: (0,0,102); a linkek minden állásában legyen: az alapszínek
közül a szürke!
ALAPFORMÁZÁSOK A WEBOLDALON
13. Az index.htm Lapbeállítása után kezdjük elkészíteni a főoldalt.
Írd be az első sorba az „Európai városok” szöveget! Majd állítsd be,
hogy legyen Címsor1 stílusú, nagybetűs és középre rendezett!
Fontos, hogy úgy mit a Wordben,
mindig legyen egy szabad,
formázatlan
bekezdésjel a következő sorban.
14. A következő sorban elkészítünk egy
menüsort a hivatkozásokkal.
Gépeljük be a minta szerinti
szöveget! Az elválasztó vonalakat az
alt gr + w billentyűkombinációval
írhatod be!
A hivatkozások az oldalak közötti közlekedést biztosítja.
Ezért amikor hivatkozásokat szeretnénk használni, először jelöld ki azt
a szöveget amelyre hivatkozást szeretnél rátenni, aztán jobb egér
lenyomása után a legalsó menüpont a Hiperhivatkozás…
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15. A megjelenő ablakban ki kell
választani, azt az oldalt amire
szeretnék lépni.
Ebben az esetben, amikor a
„Főoldal” szövegre szeretnék
hivatkozást tenni, akkor az
index.htm oldalt kell
kiválasztani!
Egyébként hivatkozhatunk
képre, szövegre, egyéb fájlra,
esetleg megnyithatunk egy
közvetlen URL címet!
A hivatkozás elérését, mappaváltással, egérkattintással választhatjuk ki!
A megjelenítési hely (keret)… menüpontban beállíthatjuk, hogy egy új ablakban nyissuk meg a
hivatkozott oldalt, vagy ugyanabban az ablakban amiben vagyunk.
A menüsor összes városára készítsd el a hivatkozást! Majd az OK gombbal érvényesíthetjük a
beállításainkat!
16. A menüsor alá be fogunk szúrni egy vízszintes
vonalat!
A Beszúrás / HTML / Vízszintes vonal
menüpontot kell kiválasztani!
Itt be lehet állítani, hogy milyen széles legyen.
Százalékban, vagy képpontban lehet megadni.
Magasságot, rendezést és színt is állíthatunk.
Szúrjál be egy 800 kp széles vonalat!
TÁBLÁZATOK BESZÚRÁSA
17. A weblap készítés egyik legfontosabb
eleme a táblázatok készítése!
A Táblázat menü / Táblázat beszúrása…
kiválasztásával indíthatjuk a táblázat
beszúrását!
Meg kell adni:
hogy hány oszlopot és sort szeretnék a
táblázatba!









Ebben az esetben legyen 2 sor és 6
oszlop!
Igazítsuk középre!
Legyen 900 kp széles!
Cellamargó legyen: 1 kp
Cellaköz legyen: 2 kp
Szegély mérete: 1 kp
A szegély színe legyen: sötétkék
Háttér színe legyen: fehér
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18. A táblázat beszúrása után szükséges a cellák tulajdonságainak
beállítása is.
 Ha jobb egeret nyomunk a táblázaton belül (kijelölt cellákon),
akkor látjuk hogy a Lap tulajdonságai.. mellet, már a Táblázat
tulajdonságai…-t és a Cellák
tulajdonságai…-t is formázhatjuk.
 Amikor beállítottuk a táblázat
szélességét 900 képpontra és külső
szegélyeket helyeztünk el körben,
utána még a cellákat is be kell
állítanunk. Tesszük ezt azért, hogy ne
változzon a cellák szélessége
aránytalanul!
 Tehát válasszuk ki a Cella
tulajdonságai… menüpontot és állítsuk
be a cellák szélességét 150 kp-ra, a
szegély legyen 1 kp és sötétkék, a
háttér legyen Hex = {33,33,33}!
19. Fontos, hogy munka közben
folyamatosan mentsük az eddig
elkészült weboldalt! A megnyitott oldal
tetején, a fülön egy „*” jelzi, hogy változás történt a weblapon. A
fülön jobb egér nyomása után a mentést kell kiválasztani! Ezt
bizonyos időközönként ismételni kell!
Illetve mindenkor menthetünk a Szokásos eszköztár mentés
ikonjával!
KÉPEK BESZÚRÁSA, FORMÁZÁSA A WEBOLDALON
20. Következő feladatunk, hogy képeket helyezzünk el a
táblázat első sorába!
A Mappalistából húzzuk be a barcelona.jpg képet a
táblázat első sorának első cellájába!
Először meg kell adni a Helyettesítő
szöveget, ami akkor fog kiíródni, ha a kép
valami miatt nem megjeleníthető a
böngészőben!
A kép tulajdonságai ablakban két fül
található. Az első az Általános fül, ahol a
jobb oldali képen látható tulajdonságot
állíthatjuk be.
Képeket a Beszúrás menüben a Kép…
alpont alatt is be lehet szúrni, tallózással!
Itt viszont arra kell figyelni, hogy a
beszúrandó kép a webhely mappában
legyen!
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21. A kép beszúrásakor a Megjelenés fülön
fontos tulajdonságot lehet beállítani!
 Például, amikor összefüggő szövegbe
szeretnénk képet elhelyezni és körbe
szeretnénk futtatni, akkor
kiválaszthatjuk jobbra vagy balra
akarjuk a képet elhelyezni, a minta
szerint.
 Aztán lehetőség van a képet
egyszerűen csak igazítani.
 Adhatunk szegélyt a képnek.
 Margóval láthatjuk el vízszintesen és
függőlegesen.
 Megadhatjuk a kép pontos méretét.
Méretarány megtartásával, vagy
anélkül.
A konkrét példában, húzd be a képeket abc
sorrendben egymás után a felső sor celláiba! Méretarány megtartása nélkül (pipa kivétele), legyen az összes
kép 148*96 kp!
A táblázat második sorába gépeld be a városok nevét a minta szerint! A szöveg színe legyen fehér!

A képekre tegyél hivatkozást, mellyel megnyitod a képet nagy méretben!
A táblázat második sorában lévő városnevekre tegyél hivatkozásokat, amellyel megnyitod a weblapokat!
A táblázat alá írd be a következő sorba: Fővárosok; Az alatta lévő sorba pedig írd be: Kvízek
Nyisd meg a linkek.txt fájlt, tedd vágólapra az első
sorban lévő hivatkozást!
Készíts hivatkozást a Fővárosok szóra!
Illeszd be a „Cím:” sorba a vágólapról a hivatkozást!
Állítsd be , hogy új ablakban nyíljon meg!
Az előzőekben leírtak alapján készítsd el a
„Kvízek” szóra is a hivatkozást!

A következő sorba jobbra rendezve, Arial betűtípussal, 8 kp-os
méretben a minta szerint írd be a nevedet!
Mentsd az eddigi munkádat!
9
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WEBLAPOK MENTÉSE, ELLENŐRZÉSE, ÚJRA MEGNYITÁSA
22. Fontos, hogy a weblapkészítés folyamán mindig ellenőrizd, hogy az eddigi
webhely működik-e! Ezért most zárjunk be a SPD programot, minden
megnyitott oldallal!
Lepjünk be a webhely mappájába és nyissuk meg az index.htm oldalt a
Google Chrome böngészővel! Ha esetleg nem az az alapértelmezett
böngésző, akkor jobb egér az index.htm ikonon, Társítás / Másik
alkalmazás választása, majd a Google Chrome kiválasztása után egy pipát
kell betenni, hogy mindig ezt a programot rendelje hozzá az
ilyen típusú fájlokhoz!
23. Azért zártunk be mindent, hogy most megnézzük, hogy
hogyan kell újra megnyitni szerkesztésre a webhelyünket!
Tehát, a webhelyen nyomjunk jobb egeret az index.htm
oldalon, majd társítás, MS Office SPD kiválasztása!
Aztán sorban a Mappalisában kétszer rákattintva meg kell
nyitni az összes többi weblapot egymás után! Majd
folyathatjuk a munkát!
24. Lépjünk át a barcelona.htm oldalra! Állítsuk be a Lap
tulajdonságait a következőképpen:
 A címsorban a „Barcelona” szöveg jelnejen meg!
 A lap hátterének a színe legyen: Hex={FF,FF,CC}
 A szöveg színe legyen: (0,128,0)
 A linkek színe minden állásában legyen: sötétkék!
A lapon állítsd be a következőket:
 Írd be az első sorba a „Barcelona” címet!
 A következő sorba szúrjál be egy 600 kp széles vonalat!
 A harmadik sorba másold át az előző oldalról a menüsort!
 Nyisd meg a webhely mappájában lévő barcelona.txt fájl, majd másold
át a teljes szöveget a weboldalra!
 A következő bekezdésbe húzd be a barcelona.jpg képet! A kép
szélessége, rögzített méretarány mellett legyen 300 kp-t! A képnek
legyen 3 kp vastag szegélye!
 A cím legyen Címsor 2 stílusú!
 Az oldalon minden bekezdést állítsál középre!
 Az oldalon minden bekezdés legyen Verdana betűtípusú és 14
méretű! (kivéve a címet!)
 A szöveges bekezdés legyen sorkizárt!
 A Formátum menü / Bekezdés menüpontjában állítsd be, hogy az
egész oldalon (Ctrl + A) bal illetve a jobb behúzás
legyen 200 kp!
 A bekezdések közötti térköz az egész oldalon
legyen előtte és utána 12 kp!
 Készítsél hivatkozást a képre, mellyel
megnyitod a barcelona.jpg képet, új ablakban!
 Végül mentsd az oldalt!
 Lépj át a böngészőbe, frissítsd a megnyitott oldalt
(F5) és próbáld ki az újonnan elkészült linkeket!
10
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25. Lépjünk át a berlin.htm oldalra! Ezen az oldalon a Könyvjelzők elhelyezését és az oldalon belüli
hivatkozásokat fogjuk megnézni!
A Lap tulajdonságainál állítsuk be a következőket:
 A böngésző címsorában a „Berlin” szöveg jelenjen meg!
 Az oldal háttérszíne legyen: Hex={CC,FF,CC}
 A szöveg színe legyen: fekete!
 A linkek színe maradjon az alapbeállítás!
A következő utasításokat végezzük el az oldalon:
 Az előző (barcelona.htm) oldalról másoljuk át a címet,a vonalat
és a menüt!
 A címet írjuk át „BERLIN”-re!
 A berlin.txt-ből minden szöveget másoljuk át az oldalra!
(Ha nem sikerül bekezdés tagolással beszúrni a szöveget, akkor először a txt-ből másoljuk
át egy üres Word dokumentumba, m ajd onnan másoljuk át a bekezdésekkel tördelt
szöveget a weboldalra!)
 Az átmásolt szöveg legyen Verdana betűtípusú, 10
p méretű!
 A bal és jobb behúzás legyen 200 kp!
 A szöveg legyen sorkizárt!
 A „Látványosságok” alcím legyen Címsor 2 stílusú,
Verdana, középre rendezett!
 A alcímeket másold fel a „látványosságok és a
„Brandenburgi kapu …” közé a minta alapján!
 Majd tegyél négyzet alakú felsorolás jeleket a
négy sorra!
KÖNYVJELZŐK HASZNÁLATA A WEBOLDALON
26. Most pedig helyezzük el a Könyvjelzőket az oldalon!
 Először is jelöljük ki az első alcímet (Brandenburgi
kapu… ), majd a Beszúrás menüben válasszuk ki a
Könyvjelző menüpontot!
 A felajánlott nevet fogadjuk el (ok)!
 Azt, hogy könyvjelző van a szövegen, úgy látjuk,
hogy szaggatott aláhúzás van a szövegen!
 Most tegyük hasonlóképpen még három
könyvjelzőt a maradék alcímre!
 Tegyünk egy külön könyvjelzőt a lap tetején lévő címre is!
 A lap aljára gépeljük be a „vissza a lap tetejére” szöveget!
27. Amikor minden szükséges pontra elhelyeztük a
könyvjelzőket, akkor oldalon belüli hivatkozásokat
(linkeket) tudunk készíteni.
Jelöljük ki a felsorolás első sorát! Majd jobb egér
Hiperhivatkozás…!
Bal oldalon ki kell választani, hogy a „Dokumentum egy
adott pontjára” akarok hivatkozni és kiválasztani az
alcímhez tartozó Könyvjelzőt! Aztán Ok gomb!
Majd lejjebb megyek egy sorral a felsorolásban és a
következő hivatkozást is elkészítem!
Végül a „vissza a tetejére” szövegnél a BERLIN könyvjelzőt választom ki!
Végül ne felejtsük elmenteni az oldalt!
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28. Lépjél át a London.htm oldalra és állítsd be a Lap tulajdonságait a következők szerint:
 A lap címe legyen: London
 A lap háttér színe legyen: (204,204,204)
 A szöveg színe legyen: fekete
 A linkek színe maradjon az alapként beállított!
Az oldalon a következő műveleteket végezd el:
 A lap tetején legyen egy szabad, középre rendezett bekezdésjel!
 Alá, a második sorba szúrjál be egy egy oszlopból és egy
sorból álló, közére rendezett, 960 kp széles táblázatot,
melynek ne legyen cellamargója és cellaköze! A szegélye 1 kp
vastag fekete színű legyen és fehét hátteret állítsál be!
 Ebbe a táblázatba szúrjál be egy 5 sorból és 6 oszlopból álló
táblázatot!
 Legyen középre igazítva, 900 kp széles, a cellamargó 2, a
cellaköz 3 kp!
 A táblázatnak legyen 1 kp –os fekete szegélye!
 A háttér legyen fehér!
 Aztán az összes cellát ki kell jelölnünk, hogy be tudjuk
állítani a következőket:
 A cellákon bellül a bekezdésjel kerüljön vizszintesen és
függőlegesen is középre!
 A cellák szélessége legyen 150 kp, a magasságuk
legyen 40 kp!
 A cellák szegélye legyen 1 kp-os fekete színű!
 A cellák háttesr legyen (204,204,204) szürke!
 Jelöld ki a legfelső sor hat celláját és egyesítsd őket!
Jobb egér a kijelölt cellákon, Módosítás  Cellák
egyesítése!















Majd egyesítsed külön a
harmadik sor celláit és külön a
negyedik sor celláit!
Az ötödik sort töröld!
Az első cellába írd be a
„LONDON” szöveget, legyen
Címsor 1 stílusú és középre
rendezett!
A második sor celláiba másold át
a berlin.htm oldal menüsorából
a városneveket! Kivéve a Londont, a minta alapján!
A harmadik és negyedik cellába másold át a london.txt két bekezdését!
A szöveg legyen Times New Roman és sorkizárt!
Az első cellába jobb oldalra szúrd be a london.jpg képet, 150 kp szélességben, szöveggel
körbefuttatva, 10-10 kp margóval és 2 kp szegéllyel! A kép megfelelő hely rakásához mozgasd a
szövegben a nyíl objektumot!
Aztán a london_eye.jpg képet az előzőekhez hasonlóan helyezd el a bal oldalon!
A belső táblázat előtt és után legyen egy szabad bekezdésjel a minta alapján!
Végül ellenőrizd a munkádat és mentsd az oldalt! Nézd meg böngészőben!
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29. Készítsd el a parizs.htm oldal a mint és a leírás alapján!
A lap tulajdonságai legyenek a következők:
 A címsorban a „Párizs” szöveg jelenjen meg!
 A lap hátterének a színe legyen „ezüst”!
A lapot a következőképpen készítsd el:
 A lap tetejére szúrjál be egy, egy sorból és egy oszlopból álló táblázatot!
 A táblázat legyen középre igazítva!
 A mérete legyen: 847*566 kp!
 A táblázat szegélye legyen 5 kp és a színe legyen sötétkék!
 Állítsd be a táblázat hátterének a parizs.jpg képet!
 A táblázat felső részébe szúrd be a parizs.txt ben lévő szöveget!
 A szöveget formázd Arial Narrow betípussal, 14-es betűmérettel és félkövér stílussal!
 A szöveg legyen sorkizárt!
 A táblázat alatt készíts a minta szerint egyszerű menüt!
 Szúrjál be három szimbólumot: Wingdings 213, 120, 214!
 Az első szimbólumra készíts hivatkozást, mellyel a london.htm-re ugrasz!
 A középső szimbólumra kattintással az index.htm oldalra juthass el!
 A jobb oldali szimbólumra kattintással a prága.htm-re hivatkozz!
 Mentsd az oldalt!

30. A lap aljára szúrjál be egy ClipArt-ot az Internetről!
 A Beszúrás menü / ClipArt.. kiválasztása után, írd be a
keresett szöveghez, hogy „Párizs”!
 Majd válassz ki egy olyan képet, amelyen a
„Diadalív” található!
 Állítsd be, hogy a kép legyen 150 kp magas!
 Végül metsd az oldalt!
Arra figyelj, hogy a „kívülről” szerzett
képet, azt el kell helyezni a saját webhelyen!
Mentsd a főmappába: parizs_2 néven!
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31. Lépjél át a praga.htm oldalra, és állítsd be a következőket!
 A címsorban a „Prága” szöveg jelenjen meg!
 Az oldal háttérszíne legyen: Hex={99,CC,FF}
 A betűk színe legyen, sötétkék: (0,51,204)
 A linkek maradjanak az alapbeállításban!
32. Készítsd el az oldalt a jobb oldali minta alapján!
 Miden legyen középre rendezve az oldalon!
 A „Prága” cím legyen Arial Black 32-es, nagybetűs!
 A két vonal legyen 100% széles!
 A két vonal között legyen egy szabad bekezdés!
 A praga.jpg kép legyen 320 kp széles,
rögzített méretaránnyal!
 A kép alatti szöveg az a praga.txt-ben van!
 A „Városok” alcím legyen Címsor 3, Arial Black!
 A városok neveinél a betűköz legyen 3 kp!
INTERAKTÍV GOMBOK HASZNÁLATA
33. A következőkben az Interaktív gombok beszúrását
nézzük meg.
 A két vonal között alakítunk ki gombokat!


Álljunk a két vonal közötti bekezdéshez!



A Beszúrás menüben válasszuk ki az Interaktív gomb…-ot!



A megjelenő ablakban nézzük meg, milyen gombok vannak!



Majd válasszuk ki a „Domború kapszula 1”-et!



A gomb szövege legyen: „vissza”!



Majd hivatkozzunk a parizs.htm oldalra!



Fent a középső fülön a gomb szövegének beállításait tudjuk
elvégezni. Most nem változtatunk semmin.
A fenti három fül közül válasszuk ki az utolsót (Kép fül)!



Ahol be tudjuk állítani a gomb méretét és azt, hogy
legyen-e a gombnak háttere.
Most ebben az esetben GIF képként fogjuk elmenteni,
hogy ne legyen háttere! Alul a rádiógombok közül a
megfelelőt kell kiválasztani!
Készítsünk még két gombot az előzőekben leírtak alapján!
A gombok között legyen egy-egy szóköz!
A főoldal az index.htm-re, az előre a roma.htm-re mutasson!
A gombokat képként menti el a program. Méghozzá minden
gombhoz tartozik három kép (alap, felkeresett, aktív). Ezért amikor
mentjük ezeket a gombokat, akkor egy külön mappát hozunk létre
„gombok” néven, hogy ne a főmappában legyen indokolatlanuk sok
kép!
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34. Az utolsó weboldalon ismét nézzük meg a képek beszúrását, és az oldalon belüli hivatkozásokat!
 Lépjünk a roma.htm oldalra!
 Az oldal címsorában jelenjen meg a Róma szöveg!
 A háttér színe legyen ezüst!
 A betűk színe az oldalon fekete legyen!
 A linkek minden állásában szintén fekete legyen!
 A cím legyen Arial Black, 32 kp, középre rendezett!
 Az oldal szövegét másoljuk be a roma.txt fájlból! A betűtípus legyen Verdana, 14 kp!
 Alakítsuk ki a menüsort a minta alapján! A betűméret legyen 10 kp!







Szúrjuk be a képeket a megfelelő helyekre a minta lapján!
A képek szélessége, rögzített méretarány szerint legyen 320 kp!
A képekre készítsünk hivatkozást, hogyha rákattintunk nyíljon meg az eredeti kép!
A képek között egy szóköz legyen!
A képek legyenek középre rendezve!




Az alcímekre helyezzünk el könyvjelzőket, a címmel azonos néven!
A fenti menüsorra tegyünk hivatkozásokat, hogy ha rákattintuk a linkre, akkor ugorjon a
megfelelő könyvjelzőre!
 A lap alján legyen egy „vissza a tetejére” szöveg!
 A címre is tegyünk könyvjelzőt!
 Majd az alsó szöveget alakítsuk linkké, mellyel felugrunk a lap tetejére!
 Ha végeztünk, mentsük az oldalt!
35. Végül ellenőrizzük a teljes munkánkat!
 Mentsük az esetleges *-os (még nem mentett oldalakat)!
 Zárjuk be a SharePoint Designer programot!
 A webhelyünk index.htm oldalát nyissuk meg egy böngészőben!
 Minden linket, oldalt kipróbálva ellenőrizzük a munkánkat!
 Ha hiányosságot észlelünk, akkor vissza kell menni a szerkesztő programba és javítani a
hibákat! (Jobb egér a htm oldalon és társítás, SharePoint Designer!)
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08/2. FELADAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Másold ki a nyersanyag mappából a London mappát az asztalra!
Nevezd át a London mappát web02-re!
Indítsad el a SharePoint Designer 2007 programot!
Hozzál létre egy új webhelyet a web02 mappából!
Nevezd át a default.htm-et index.htm-re!
Nyisd meg az index.htm oldalt!
Hozzál létre még három új oldalt! Nevezd el a minta alapján őket!

8. Az index.htm lap tulajdonságainál állítsd be a következőket:
a. A böngésző címsorában a „London” szó jelenjen meg!
b. Az oldal hátterének a színe legyen: Hex={FF,FF,CC}!
c. Az oldalon megjelenő szöveg színe legyen: (51,51,250)!
d. A linkek minden állásában legyen sötétkék!
9. Az index.htm oldal alapja legyen egy táblázat:
a. A táblázat álljon három sorból és egy oszlopból!
b. A táblázat szélessége legyen 960 kp!
c. A táblázat legyen közére igazított!
d. Ne legyen cellamargója és cellaköze!
e. Ne legyen szegélye!
f. A táblázatnak ne legyen háttere!
10. Az index.txt fájlból másold át a szöveget az weboldalra, a
táblázat alá! (Ha szükséges először Word dokumentumba, majd
onnan át a htm oldalra, a bekezdések miatt!)
11. A táblázat felső celláját formázd meg a következő képpen:
a. A cella szélessége legyen 960 kp!
b. A magassága legyen 280 kp!
c. A bekezdésjel legyen függőlegesen és
vízszintesen középre rendezve!
d. A cellának legyen 6 kp-os sötétkék
szegélye!
e. A cellának legyen a 01a.jpg kép a háttere!
12. A szövegből húzd be az első cellába a
„LONDON” szöveget!
a. A cím legyen Címsor 1 stílusú, Arial Black
betűtípusú, 64 kp méretű és legyen
középre igazítva!
b. A szöveg színe legyen fehér!
c. A betűk között legyen 60 kp betűköz!
13. A második cellába másold be az összefüggő
szöveget, és formázd a következők szerint:
a. A betűtípus legyen Arial, 11 kp méretű!
b. A szöveg legyen sorkizárt!
c. A teljes bekezdés elött és után legyen 24 kp térköz!
d. Szúrd be jobb oldalra körbefuttatva a 01b képet!
e. A kép „alternatív” szövege legyen: London!
f. A kép legyen 160 kp széles rögzített méretarány mellett!
g. A képnek legyen 1 kp-os szegélye!
h. A képnek legyen vízszintesen és függőlegesen is 10 kp margója!
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14. A harmadik cellába felsorolást fogunk készteni!
a. Másoljuk be a hatsornyi szöveget a harmadik cellába!
b. Majd a Formátum menü Felsorolás és számozás… menüpontjába
válasszuk ki az Egyszerű listajelek közül a négyzet alakút!
c. A bekezdésekre tegyünk 100 kp baloldali behúzást!
(Formátum menü / Bekezdés … / Behúzás / Bal oldal )
15. A „Gazdasága” sorra készíts hivatkozást, mellyel a gazdasag.htm
oldalra mutatunk!
16. A táblázat alá szúrjunk be egy vízszintes vonalat! Melynek szélessége
legyen 600 kp és a színe legyen sötétkék! A vonal legyen középre
rendezve!
(Beszúrás menü / HTML / Vízszintes vonal…)
17. Az oldal aljára írjuk be a mintán látható szöveget (saját névvel)!
A szöveg legyen Arial, 10 kp, félkövér és jobbra rendezett!
18. Végül mentsük az index.htm oldalt!
19. Lépjünk át a gazdasag.htm oldalra!
20. A lap tulajdonságainál a következőket állítsuk be:
a. A címsorban a „London gazdasága” szöveg jelenjen meg!
b. Az oldal háttérszíne legyen: Hex={CC,FF,CC}
c. A szöveg színe legyen: (0,0,153)
d. A linkek maradjanak eredeti változatban!
21. Másold be a gazdasag.txt szöveget az oldalra!
(Ha szükséges, akkor használd a Word szövegszerkesztő
programot, hogy a bekezdések jók legyenek!)
22. Az oldalon az összes betű legyen Verdana!
23. A cím legyen középre rendezett, Címsor 1 stílusú!
24. Készíts a minta szerint menüsort a következő bekezdésbe!
Gépeld be a szöveget, a választóvonalaknak használd az
Alt Gr + w gombot!
25. Tegyél megfelelő hivatkozást a menüpontokra! (Főoldal  index.htm; Gazdaság  gazdasag.htm; …)
26. A teljes oldanak legyen balról és jobbról is 150 kp behúzása! (Formátum menü / Bekezdés… )
27. Az öt gazdasági körzet nevét tördeld külön bekezdésekbe a minta alapján!
a. Tegyél római számozást a bekezdésekre!
b. A térköz előtte, utána legyen 0!
c. A sortávolság legyen szimpla!
28. A következő bekezdéshez szúrjunk be egy 6*3-as táblázatot!
a. A táblázat szélessége legyen 600 kp!
b. A táblázat legyen középre rendezve!
c. A cellamargó és cellaköz legyen 2 kp!
d. A szegély legyen 2 kp és fekete!
e. A táblázat háttere legyen fehér!
29. A cellákat a következő módon formázd:
a. A cellák szélessége legyen 200 kp!
b. A cellák magassága legyen 40 kp!
c. A bekezdések legyen vízszintesen és
függőlegesen is középre igazítva!
d. Másoljuk be a minta alapján a cellákba
a szövegeket! (Áthúzással!)
e. A fejlécben a szöveg legyen félkövér!
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f. Szúrjunk be egy újabb sort a
táblázat első sora fölé! (Kijelölt
soron jobb egér / Beszúrás /
Sor felűre!)
g. Egyesítsük a cellákat! (Kijelölt
cellákon jobb egér / Módosítás
/ Cellák egyesítése!)
h. Gépeljük be a felső cellába: Gazdasági körzetek szöveget!
30. A táblázat alá szúrd be a 2.jpg képet! A kép szélességét állítsd, rögzített
méretarány mellett 600kp!
31. A képre készíts egy hivatkozást, mellyel megnyitod az eredeti képet egy
új ablakban!
32. Végül metsd az oldalt!

33. Lépjünk át a londonrol.htm oldalra és a következőlapbeállításokat végezzük el:
a. A böngésző címsorában a „London” szöveg jelenjen meg!
b. Az oldal háttérszíne legyen: ezüst!
c. A szöveg színe legyen fekete!
d. A linkek színe maradjon az eredeti beállítás!
34. Másold át az index.htm oldalon lévő táblázatot a londonrol.htm oldalra! Majd töröld ki az utolsó
két cella tartalmát! (Csak a „fejléc” maradjon!)
35. A londonrol.txt szövegét másoljuk át a harmadik cellába!
a. A szöveg legyen Arial, 12 kp, sorkizárt!
b. A bekezdések elött és után legyen 6 kp térköz!
c. Az alcímek legyenek Címsor 2-es stílusúak!
d. Az alcímekből készíts a középső (második) cellába menüsort a mint szerint!

36. A menüsor legyen Arial, 18 kp, középre rendezett!
37. Az alcímekre készítsünk „Könyvjelzőket”! A könyvjelzők neve legyen
maga az alcím! (Ctrl + G)
38. A fenti cellában lévő nagy címre (LONDON) is tegyünk egy
könyvjelzőt!
39. A táblázat alá középre, írd a „vissza a tatajére” szöveget!
40. Aztán készítsük el az oldalon belüli hivatkozásoka! Ha a menüben
rákattintunk a linkekre, akkor ugorjon az oldal azon pontjára!
41. Ugyanúgy készítsünk hivatkozást az oldal alján lévő szövegre, hogy ha
rákattintunk, akkor ugorjon a lap tetejére!
42. Végül mentsd az oldat!
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43. Lépjünk át a képgaléria.htm oldalra!
44. Állítsuk be a következőket a lapbeállításoknál:
a. Az oldal címe legyen „Képgaléria”!
b. Az oldal hátterének a színe legyen:
Hex={CC,CC,CC}
c. A szöveg színe legyen: zöld (Hex={00,99,33})
d. A linkek minden állása legyez az előzőekben
beállított zöld!
45. Az első sorba középre írjuk nagybetűkkel a
„KÉPGALÉRIA” szót, Arial Black, 24 kp méretben!
46. Alatta a feladat az, hogy a mintán látható képgalériát
elkészítsük! (3a.bmp-3g.jpg)
a. Hozzunk létre egy 3*3-as táblázatot! A táblázat
legyen középre rendezve!
b. A táblázat szélessége legyen 640 kp! A
cellamargó legyen 0, a cellaköz legyen 10!
c. A szegély mérete legye 5 kp, a színe legyen zöld!
d. A táblázat háttérszíne legyen sötétszűrke!
e. A cellák szélessége legyen 200 kp!
f. A cellákba helyezük el a 3-assal
kezdődő 7 db képet a minta szerin!
(3a.bmp-3g.jpg)
g. A képek mérete minden esetben
legyen 200*150 kp!
h. A cellákban esetlegesen lévő
bekezdéseket töröljük ki!
47. Minden képre tegyünk hivatkozást, mellyel
megnyitjuk az eredeti képet!
48. Végül metsük az oldalt!
49. Zárjunk be mindent és ellenőrizzük
munkánkat az oldalak megnyitásával
böngészőben!
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08/3. FELADAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Másold ki a Tavasz nevű mappát az asztalra!
Nevezd át a mappát web03-ra!
Nyisd meg a SharePoint Designer 2007 programot!
Hozzál létre webhelyet a web01 mappából!
Nevezd át a default.htm oldalt index.htm-re!
Hozzál létre az indexen kívül még két új oldalt! Az oldalak neve legyen: tavaszi_viragok.htm és
kepek.htm!
Mind a három oldalnak ugyan az lesz az alapja, ezért azindex.htm oldalon állítsd be és készítsük el a
következőket:
a. A lap tulajdonságainál állítsd be, hogy a háttér színe legyen: Hex={FF,FF,CC}
b. A szöveg színe legyen: (51,204,51)
c. A hivatkozások minden változata legyen sötétzöld!
Az oldal közepére szúrjunk be egy táblázatot!
a. A táblázat álljon egy sorból és egy oszlopból!
b. A táblázat szélessége legyen 960 kp!
c. A táblázatnak ne legyen cellamargója, cellaköze!
d. A szegélye legyen 5 pk és a szöveggel megegyező zöld színű!
e. A táblázat háttere legyen fehér!
Az előző táblázatba hozzunk létre még egy táblázatot!
a. A táblázat legyen három oszlopos és három soros!
b. Legyen középre igazítva, és legyen 800 kp széles!
c. A cellamargó legyen 0, a cellaköz 5 kp!
d. A táblázatnak ne legyen szegélye, a háttere legyen szűrke!
e. A táblázat első és harmadik sorának cellái legyenek egyesítve!
f. Az összes cella háttere legyen fehér! A cellák tartalma legyen vízszintesen és függőlegesen
is középre rendezve!
g. Az első cella mérete legyen 800*300 kp!
h. A cella hátterének legyen a 01b.jpg kép beállítva!
i. Ebben a cellába gépeljük be Algerian betűtípussal 60-as betűmérettel, nagybetűvel
„TAVASZI VIRÁGOK” szöveget a minta szerint!
j. A középső sorban a cellák szélessége legyen 266 kp!
k. A középső cellákba írjuk a következőket: Főoldal; Leírás; Képek!
l. A szöveg legyen ArialBlack, nagybetűs,!
m. Tegyünk hivatkozásokat a szavakra: A FŐOLDAL  index.htm; LEÍRÁS 
tavaszi_viragok.htm; KÉPEK  kepek.htm!
Ezzel készen vagyunk az oldalaink alapjaival, úgyhogy mentsük a munkánkat!

20

Weblapkészíteés – SharePoint Designer
11. Mivel az előző oldalon elkészített táblázat az összes többi oldal alapja is ezért jelöljük ki az
index.htm oldal egészét Ctrl + A val! Majd tegyük vágólapra Ctrl + C vel és illesszük be kétszer a
másik két htm oldalra!
12. A beillesztés után csak annyit kell a lap tulajdonságainál beállítani, hogy a böngészöben megjelenő
cím legyen: „Tavaszi virágok” és „Képek”! A linkek összes színe legyen sötétzöld!
13. Lépjünk vissza az index.htm oldalra!
a. A 01_tavasz_vers.txt fájlból a szöveget másoljuk át a táblázatunk harmadik sorába! (Ha
szükséges, akkor a Word szövegszerkesztő közbe katatásával, hogy minden sor külön
bekezdés legyen!)!
b. A szöveg legyen Arial betűtípusú, 11 kp méretű és dőlt stílusú!
c. A cím legyen Cimsor 3 stílusú
d. A cím elött és után legyen 24 kp térköz!
e. A vers sorai között ne legyen térköz!
f. A vers alá szúrd be a 01a_tavaszi_viragzuhatag.jpg képet!
g. A kép legyen rögzített méretarány szerint ugyanolyan széles mint a táblázat!
h. Végül mentsd az index.htm oldalt!
14. Lépjünk át a tavaszi_viragok.htm oldalra!
a. 02_nyers_szoveg.txt fájlból a szöveget másoljuk át a táblázatunk harmadik sorába! (Ha
szükséges, akkor a Word szövegszerkesztő közbe katatásával, hogy minden sor külön
bekezdés legyen!)!
b. A szöveg legyen Calibri betűtípusú, 11-es méretű és sorkizárt!
c. A táblázat harmadik sorában a szöveg jobb és baloldali behúzása legyen 100 kp!
d. Készíts a szöveg fölé egy címet „ÖT TAVASZI VIRÁG” szöveggel! Legyen Címsor 1 stílusú!
e. Az öt alcímből csinálj másolatot a cím alá a minta szerint!
f. Az öt másolt alcím alá és fölé szúrjál be egy-egy vonalat a táblázat teljes szélességében!
g. A szövegben elhelyezkedő alcímek legyenek Címsor 3 stílusúak! (Maradjanak Times
New Roman betűtípusúak!)
h. A szöveg alá szúrjunk be egy „” szimbólumot! (Wingdings 233)
i. A szövegben elhelyezkedő alcímekre tegyünk könyvjelzőket, a címmel azonos néven!
j. Tegyünk egy plusz könyvjelzőt a főcím melletti bekezdés jelre, „teteje” néven!
k. Készítsük el az oldalon belüli hivatkozásokat a fent kigyűjtött alcímekre!
l. A leni szimbólumra is tegyünk hivatkozást, mellyel visszaugrunk a lap tetejére!
m. Mind az öt virág mellé szúrjuk be a hozzá tartozó képet!
15. Mentsük az elkészült oldalunkat!
16. Zárjuk be a SPD programot! Ellenőrizzük eddigi munkánkat, a hivatkozások működését!
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17. Lépjünk át a kepek.htm oldalra!
18. A belső táblázat negyedik cellájába hozzunk létre még egy 2-2-es táblázatot!
a. A legbelső táblázat szélessége legyen 100%-os, ne legyen cellaköze és ne legyen
cellamargója!
b. A táblázat celláit formázzuk meg 400*300 kp-osra!
c. A bekezdésjel legyen vízszintesen és függőlegesen is középre igazítva!
19. Húzzuk be a négy cellába a 03a.jpg, a 03b.jpg, a 03c.jpg, a 03d.jpg képeket a minta szerint!
20. A képek mérete legyen pontosan 400*300 kp!
21. Minden képre készítsünk hivatkozást, mellyel megnyitjuk az eredeti képet egy új ablakban!
22. Végül mentsük az oldalt!
23. Zárjuk be a SPD programot és böngészőben ellenőrizzük a munkánkat! Ha esetleg hibát találunk,
akkor menjünk vissza a SPD programba és javítsuk a hibákat!

Összefoglalva a webhelykészítés lépései:
1.) Minden fájlt, amire szükségünk lesz a webhelyünkön azt egy mappába
helyezzük!
2.) Elindítjuk a SharePoint Designer 2007 programot!
3.) Webhelyet hozunk létre, tallózással!
4.) Átevezzük a default.htm-et index.htm-re!
5.) Beállítjuk a lap tulajdonságait (lap címe, háttér színe, betűszín, linkek színe, stb.)
6.) Szöveget másolunk be, formázunk! (betűstílus, betűtípus, betűméret, szín,
térközök, behúzások, stb…)
7.) Képeket szúrhatunk be az oldalakra, melynek beállíthatjuk a tulajdonságait!
(méret, rögzített méretarány, körbefuttatás, margók, szegélyek, stb…)
8.) Táblázatot szúrunk be! (A táblázatok tulajdonságainál be lehet állítani a táblázat
méreteit; igazítását; cellamargót; cellaközt; a szegélyek vastagságát, színét; a
táblázat háttérszínét!
9.) Külön formázhatjuk a cellákat a táblázatban, ahol szintén beállíthatjuk a
szélességet, magasságot, igazítást szegélyeket, hátteret!
10.) Készíthetünk könyvjelzőket, oldalon belüli hivatkozásokat!
11.) Szúrhatunk be vonalakat, szimbólumokat az oldalakra!
12.) Ne felejtsünk el rendszeresen menteni és ellenőrizni!
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