
A FRONTPAGE HASZNÁLATA 
 
Weblap szerkesztő program. Parancsikonja: 

 
 
Új webhely létrehozása 

 
 
Fájl menü � Új Dokumentum �Új weblap vagy 
webhely ablak � Egylapos webhely. 
�Webhelysablonok � elérési út beállítása. 

 



A WEBHELY SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA 
 
A számítógépek kialakított mappaszerkezetet 
változatlanul töltjük fel a szerverre, hogy a 
hiperhivatkozások működjenek. 
 

1. Keretrendszer 
A megjelenő képernyő több részre van osztva. A 
keretek arányait az index.html oldal határozza 
meg. 
Lépések: 
a. Megnyitjuk az Egylapos webhelyet 
b. Új lap létrehozása 

 
c. További weblapsablonok 
d. Kereteket tartalmazó weblapok 



 
e.  Választás �a kereteket Új lappal töltjük ki: 

 
f. A keretek mentése � a végén az index.html 

oldalt is mentjük. 
 
  



MENÜRENDSZER 
Célja a weblapon belüli navigáció. 
 

1. Menükeretbe interaktív gomb beszúrása. 

 
2. A gomb típusának kiválasztása, elnevezése 

 
 
 
 
 



3. A szükséges mappák és htm fájlok létrehozása 
(ezekre hivatkozunk majd) 

 
A Mappalistában az Új mappa / új lap gombra 
kattintunk, majd átnevezzük. (nincs ékezetes betű, 
a mappának nincs kiterjesztése, a fájl kiterjesztése 
= .htm) 

4. A gomb hiperhivatkozásának beállítása: 

 
 
 

 



5. Az oldalt megjelenítő keret beállítása 

 
 
VIDEÓK BEÁGYAZÁSA 
A filmfájlok nagy mérete miatt a YouTube-ra feltöltött 
videó beágyazását alkalmazzuk. 
 

1. A film kiválasztása. 
2. A beágyazási kód kimásolása 
 

 



3. A FrontPage megfelelő oldalának Kód nézetében 
beillesztjük a kimásolt kódot. 

 
 
4. Tervező nézet � megtekintés 

 
 
 



TÉRKÉP BEÁGYAZÁSA 
A videókhoz hasonlóan forráskód beillesztésével 
történik. 
Google maps �a kívánt részlet kiválasztása � 
Google menü � megosztás/beágyazás � kód 
kimásolása � FrontPage � megfelelő oldal � kód 
nézet � beillesztés. 

 
 
FOTÓALBUMOK KÉSZÍTÉSE 
Elve: kis méretű előnézeti képekből választunk és a 
nagy képeket egyesével jelenítjük meg. 
Az albumot táblázatba foglaljuk (rögzíti az 
elrendezést). 



 
 
 
 
 
 
 

 
Tökéletesebb megoldást jelent a J-Album program 
használata. 

 

Előnézeti képek 
méret: 120 pixel 
széles 
A hivatkozás:  

Beágyazott keret: Ebben 
jelenik meg a nagy kép. Neve: 
I1. Mérete 800x800 pixel 



 
KÖNYVJELZŐK 
Ugyanazon oldal egy-egy hiperhivatkozási célpontjai. 

Alkalmazás: Beszúrás menü 
�könyvjelzők. 
A könyvjelző mindig a kurzor 
pozíciójába szúródik be. 
 

A könyvjelzőt névvel azonosítjuk (Mi adjuk meg). 

 
A beszúrt hiperhivatkozás célpontja az egyik 
kiválasztott könyvjelző. A megjelenítés azonos 
keretben. 



 
 
HÁTTÉRKÉP RÖGZÍTÉSE 
Hosszú oldalak esetén. 
Helyi menü � Lap tulajdonságai �Formázás � 
Háttérkép kitallózása � Vízjellé alakítás. 

 
 



LETÖLTÉSEK 
 

1. Zenehallgatás 
MP3 formátumú hang. A hivatkozás az MP3 fájlra 
történik, egy beágyazott keretre mutat. 

 
 

2. Egyéb dokumentum letöltése 
A hivatkozás a dokumentumra mutat (ez 1 db fájl). 
Több mappát tartalmazó állományt össze kell 
tömöríteni. 
Ha a böngészőben a fájl nevére kattintunk, az 
felajánlja a megnyitást vagy a letöltést. 

 
 

beágyazott keret neve: 
I1. A Mozilla ebben 
keretben jeleníti meg 
a lejátszó eszközt. 



ANIMÁCIÓK 
Mozgó alakzatok. 

1. Animált Gif � képként illeszthető be. 
2. Animnációs programok (Óra, naptár) 

http://liaszerkesztesek.hu 

 
A kiválasztott alakzat forráskódját a megfelelő lap 
kód nézetében illesztjük be. A működés a 
böngészőben látható. 

 
3. Flash-banner készítés 

Mozgó főcím. A liaszerkesztesek.hu/weblap-
kellékek/generátorok menüpontban előre gyártott 
sablonok testre szabásával. 



 
 

 
A testre szabáshoz ide kattintunk. 
A szövegeket írjuk át – nem lehet ékezetes betű, ne 
legyen túl nagy betűméret. Néha a kép is 
változtatható. 



 
Ha kész, ezt a gombot nyomjuk meg: 

 
 
Az elkészült bannert elmentjük. (flashwortex.swf) 

 
A fájlt képként szúrjuk be a megfelelő oldalra. 


