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Ezúttal kattintsunk a munkaterületre az egér jobb gombjával, és a Számítógép 
programban megszokott módon hozzunk létre egy új üres HTML-fájlt. Ha mást 
nem adunk meg, akkor a fájl neve default.htm lesz. A nyitólapot speciális ikon 
jelzi. Ha a fájl nevére kettőt kattintunk az egér bal gombjával, máris kezdhetjük a 
szerkesztést.

A weblapok formázásaA weblapok formázása
A weblap elkészítése és formázása sok szempontból hasonló a szövegszer-

kesztéshez. Nem tudhatjuk azonban, hogy az, akinek a gépére weblapunk le-
töltődik, milyen operációs rendszert és milyen böngészőprogramot használ. 
Így monitorának felbontása vagy színmélysége is jelentősen eltérhet az általunk 
használttól.

Betű- és bekezdésformázásBetű- és bekezdésformázás
A WYSIWYG webszerkesztő programokban, így a SharePoint Designerben is, 

a szöveg beírása, módosítása és formázása a szövegszerkesztő programok-
hoz hasonló módon történik. Az eszköztáron vagy a menüben ugyanúgy meg-
találjuk az ehhez szükséges ikonokat és parancsokat. Vegyük azonban figyelembe 
a következőket!

Betűk formázásánál lehetőleg ne használjunk különleges betűtípusokat, mert az 
lehet, hogy nincs a felhasználó gépére telepítve. A HTML-szabvány szerint a 
betű méretét csak 7 fokozatban állíthatjuk be. Ennek ellenére többnyire meg-
adhatjuk a betűk méretét pontokban is, azonban elképzelhető, hogy a böngésző-
ben az mégsem így fog megjelenni.

A betűk színét a szokásos módon választhatjuk ki, de a  lista legördítésével 
lehetőségünk van megadni azt színkóddal vagy a szín angol nevével is.

Az alapvető bekezdésstílusok (például címsor1, címsor2, címsor3) a HTML-
nyelvben is léteznek, így ezeket is nyugodtan használhatjuk. A SharePoint 
Designer a bekezdéseket egy vékony pontvonalból álló kerettel határolja. A ke-
ret bal felső sarkában találunk utalást a bekezdés stílusára, amely alapértelme-
zés szerint p (bekezdés), de pl. a h1 a címsor1 stílusra utal. Mintapéldánk szerint 
a címsor1 <h1> stílusra kattintva beírhatjuk a weblap címét.

Weblapunk címét megformázhatjuk pl. Címsor 1 stílusúként.
Biztosan az ábrán látható módon fog megjelenni, amikor valaki megnyitja? Mitől függ ez?Biztosan az ábrán látható módon fog megjelenni, amikor valaki megnyitja? Mitől függ ez?
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Kép beillesztése és formázásaKép beillesztése és formázása
A webszerkesztő programokkal a szövegszerkesztő programokhoz hasonlóan 

szúrhatunk be képeket. A SharePoint Designerben például ehhez a Beszúrás 
menü Kép pontjára kell kattintanunk. Célszerű ezúttal egy kész képet beilleszteni 
(Fájlból… lehetőség), de választhatunk egyet a ClipArtról is (mint az ábrákon lát-
ható példában).

A kép beszúrásakor a SharePoint 
Designer kéri az ún. alternatív szö-
veg megadását. Az alternatív szö-
veg azok részére fontos, akik 
nem tudják a képet letölteni vagy 
megtekinteni, ezért mindig ad-
juk meg! Például a látásukban kor-
látozottak beszélő rendszere képes 
arra, hogy az így megadott alterna-
tív szöveget felolvassa.

Alternatív szöveg megadása a kép beszúrásakor. 
Webszerkesztés közben csak néhány másodperWebszerkesztés közben csak néhány másodper--
cet igényel, míg mások számára nagyon fontos cet igényel, míg mások számára nagyon fontos 

lehet. Miért? lehet. Miért? 

A kép formázásánál megadhatjuk:
• a körülfuttatás stílusát (körülfuttatás balról vagy jobbról, illetve ne legyen),
• a kép igazítását a szöveghez (a bekezdés tetejéhez, közepéhez, aljához, stb.),
• a kép és szöveg közötti távolságot (vízszintes és függőleges margó),
• legyen-e a képet határoló szegély, s ha igen, mekkora,
• milyen méretben jelenjen meg a kép (ettől még a fizikai mérete nem változik).

Kép adatainak szerkesztése a kép tulajdonságlapján, illetve a Címke tulajdonságai ablakban.
Milyen paraméterek felelnek meg a HTML-nyelvben a kép egyes tulajdonságainak?Milyen paraméterek felelnek meg a HTML-nyelvben a kép egyes tulajdonságainak?

Próbálgatással derítsünk ki néhányat!Próbálgatással derítsünk ki néhányat!


