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1 INLEIDING

1.1 Het World Wide Web en HTML
Het World Wide Web - ook wel WWW of Web genoemd - is één van de meest
populaire internettoepassingen. Het is een wereldwijd informatiesysteem met
miljoenen pagina’s aan gegevens. Een geheel van samenhorende pagina’s wordt in
het vakjargon een website genoemd (bijvoorbeeld de website van de VDAB). Het
belangrijkste documentformaat voor deze pagina’s is HyperText Markup Language
of HTML.

HTML werd in 1989 ontwikkeld door Tim Berners-Lee van het European Laboratory
for Particle Physics (CERN) . De voornaamste kenmerken zijn:
platformonafhankelijkheid, hypertekst en structuur. HTML was in de eerste plaats
bedoeld als een taal die op elk systeem kon gebruikt worden. Door de
platformonafhankelijkheid konden wetenschappers zonder problemen informatie
met elkaar uitwisselen. De taal is opgebouwd uit woorden of zinsdelen die bij het
selecteren ervan naar een gekoppelde tekst springen. Dit principe wordt hypertekst
genoemd. Een andere belangrijke eigenschap van HTML is de gestructureerde
opmaak. Elke pagina bestaat uit een vast schema. Binnen dit schema worden de
verschillende onderdelen van de pagina gedefinieerd.

De essentie van HTML zit in het woord zelf vervat: het is een Markup Language of
markeertaal. Dit betekent dat HTML gebruikt wordt om tekst te markeren. Deze
markeringen geven aan hoe de tekst moet worden weergegeven.

HTML is vergelijkbaar met een ouderwetse tekstverwerker (bijvoorbeeld
WordPerfect 5.1). Om in HTML een tekst cursief te plaatsen moeten volgende
markeringen worden aangebracht:

<I>Deze tekst staat in cursief.</I>

De markeringen bestaan uit codes, ook wel tags genoemd. In het bovenstaande
voorbeeld onderscheiden we een begin- en een eindcode. De code <I> markeert
het begin van de cursief te plaatsen tekst, de code </I> het einde. Deze codes
worden uiteraard niet op het scherm weergegeven. Je ziet enkel de tekst tussen de
codes. Het resultaat zal als volgt worden weergegeven:

Deze tekst staat in cursief.

De codes worden door speciale programma’s geïnterpreteerd. Deze programma’s
worden webbrowsers genoemd. De meest gebruikte webbrowsers zijn Netscape
Navigator en Microsoft Explorer. Omdat deze webbrowsers eigen codes en functies
gaan ontwikkelen komt de platformonafhankelijkheid van HTML in het gedrang. Een
pagina die je bekijkt in Netscape Navigator kan er dan ook anders uitzien in
Microsoft Explorer.

Voor het maken van HTML-pagina’s zijn tegenwoordig tientallen programma’s in
omloop. Je kan deze programma’s onderverdelen in 3 groepen: tekst-editors, code-
editors en WYSIWYG-editors. Tekst-editors worden tegenwoordig nog zelden
gebruikt. Het zijn gewone ASCII-tekstverwerkers waar de codes worden ingetikt
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(bijvoorbeeld Notepad in Windows 95/98/2000). Veel interessanter zijn de code-
editors. Deze programma’s hebben menu’s en knoppen die de nodige codes
kunnen invoegen. Meestal verschijnt dan de begin- en de eindcode en hoef je enkel
de gewenste tekst ertussen te tikken. De WYSIWYG-editors (What You See Is
What You Get) zijn de recentste HTML-programma’s. Een WYSIWIG-editor toont
de pagina’s zoals die eruit zullen zien. Je komt hier niet in contact met de
bovenvermelde codes en je hebt geen webbrowser nodig om je resultaat te
bekijken. Een WYSIWIG-editor is dus een ideaal hulpmiddel voor de gebruiker die
niet meteen nood heeft aan de eindeloze lijst met codes.

1.2 Doelstellingen van de cursus
Het is de bedoeling dat je na het volgen van deze cursus een website kunt
ontwerpen met een WYSIWIG-editor. Je zal hier dus weinig of niet in contact
komen met de HTML-codes.

In het verder verloop van de cursus zullen we gebruik maken van Microsoft
FrontPage 2000. Dit programma is nu volledig geïntegreerd in Microsoft Office
2000 Premium, en het volgt dan ook de conventies en vormgeving van de
verschillende Office 2000 toepassingen. Voor deze cursus wordt er dan ook vanuit
gegaan dat je vertrouwd bent met de manier van werken in Office 2000. Zo moet je
bijvoorbeeld in staat zijn om bestanden te openen en bewaren, teksten te
selecteren, het klembord te gebruiken en andere courante Office 2000
vaardigheden.

Naast een basiskennis Office 2000 wordt er verondersteld dat je vertrouwd bent
met Windows 95/98/2000 en dat je al enige praktijkervaring hebt met de
belangrijkste Internettoepassingen.
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2 NIEUW IN FRONTPAGE 2000
Voor gebruikers die overschakelen van FrontPage 98 naar FrontPage 2000 wordt
hier een opsomming gegeven van de nieuwe mogelijkheden van dit pakket. Dit
overzicht is niet volledig en behandelt enkel de onderwerpen die in deze cursus ter
sprake komen. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar het onderdeel
“What’s New” van het FrontPage Help systeem.

• Geïntegreerde FrontPage Editor en FrontPage Explorer.

• Functionaliteit van de FrontPage Editor wordt overgenomen door de Page View.

• Vormgeving vergelijkbaar met Microsoft Office 2000.

• Weergeven van de HTML-codes op de pagina zelf.

• Rapportweergave om het FrontPage Web uitgebreid te analyseren.

• Rekening houden met specifieke webbrowsers en webservers.

• Pagina’s beheren in een werkgroepomgeving.

• Verbeterd gebruik van trapsgewijze opmaakmodellen.

• Elementen tot op de pixel nauwkeurig plaatsen.

• Uitgebreide alinea-opmaakmogelijkheden.

• Toevoegen van randen en arcering aan een alinea.

• Aanwijseffecten instellen voor hyperlinks.

• Nieuwe FrontPage thema’s.

• Mogelijkheid tot aanpassen van de FrontPage thema’s.

• Verbeterde kleurhulpmiddelen.

• Vereenvoudigd publiceerproces.
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3 WERKEN MET EEN FRONTPAGE WEB
In tegenstelling tot losse documenten die je aanmaakt op een tekstverwerker,
vormen webpagina’s een samenhorend geheel. Deze pagina’s zijn gelinkt aan
elkaar, hebben een uniforme opmaak en zijn gemaakt voor het verstrekken van een
bepaalde soort informatie die de verschillende pagina’s gemeen hebben. Dit geheel
van webpagina’s wordt in FrontPage een FrontPage Web genoemd. Naast de
eigenlijke webpagina’s bevat een FrontPage Web nog andere bestanden
(bijvoorbeeld figuren of geluiden), mappen en speciale FrontPage bestanden.

Het eerste FrontPage Web in een bepaalde map wordt het “Root Web” genoemd.
Dit Root Web kan verschillende andere FrontPage Webs gaan bevatten. Deze
onderliggende webs worden subwebs genoemd. De subwebs kunnen op zich terug
andere subwebs gaan bevatten. Zo ontstaat een geordende webstructuur waarbij
eventueel verschillende toegangsrechten kunnen ingesteld worden.

Naast het bijeenhouden van webpagina’s in een FrontPage Web kunnen ook
webpagina’s worden aangemaakt zonder dat ze behoren tot een bepaald
FrontPage Web. Samenvattend kan men stellen dat binnen FrontPage vier
manieren kunnen onderscheiden worden om webpagina’s te beheren:

1. Als losse bestanden op je eigen computer

Dit is de gemakkelijkste manier van werken. Nadat je FrontPage hebt opgestart
voeg je tekst en figuren toe, kies je een bepaalde opmaak en bewaar je de
pagina op je eigen computer. Deze manier van werken komt sterk overeen met
de andere Office toepassingen. Naarmate echter meerdere pagina’s
aangemaakt worden en deze aan elkaar gelinkt worden, is het nuttig je werk te
organiseren in een FrontPage Web.

2. Als een FrontPage Web op je eigen computer

In deze manier wordt een bepaalde map op je computer omgevormd tot een
FrontPage Web. Dit kan een nieuw te maken map zijn of een reeds bestaande
map met pagina’s en andere bestanden. Dankzij FrontPage heb je nu talrijke
nieuwe mogelijkheden. Zo kun je onder meer de hyperlinks tussen de
verschillende pagina’s visueel laten voorstellen, de hyperlinks
herberekenen/herstellen, een spellingscontrole uitvoeren op het volledige
FrontPage Web en de webpagina’s publiceren op een webserver of andere
computer.

3. Als een FrontPage Web op een Webserver

Deze manier is noodzakelijk wanneer je gebruik wenst te maken van de
speciale mogelijkheden binnen FrontPage. Het betreft hier bijvoorbeeld het
invoegen van een teller, het verwerken van formulieren en de koppeling met een
databank. Het FrontPage Web wordt gepubliceerd op een Webserver die ervoor
zorgt dat deze speciale mogelijkheden worden uitgevoerd. Om de webpagina’s
optimaal te laten werken moeten op de webserver de FrontPage Server
Extensions geïnstalleerd zijn. Beschikt de webserver niet over deze extensies
dan kun je overwegen om van je eigen computer een webserver te maken.
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4. Als een FrontPage Web op je eigen computer die als Webserver fungeert

Indien je beschikt over een Internetconnectie en een webserverprogramma, dan
kun je van je eigen computer een webserver maken. Tabel 1 biedt een overzicht
van de beschikbare Microsoft webservers op de verschillende Microsoft
platformen.

Op die webserver kun je dan de FrontPage Server Extensions installeren. Er
zijn drie mogelijkheden om deze extensies te installeren:

• De FrontPage Server Extensions worden direct met de webserver
meegeïnstalleerd.

• De FrontPage Server Extensions worden automatisch geïnstalleerd wanneer
op een webserver FrontPage 2000 wordt geïnstalleerd.

• De Office Server Extensions worden geïnstalleerd, waarvan de FrontPage
Server Extensions een onderdeel zijn.

Platform Webserver

Windows NT Server
Windows 2000

Internet Information Server (IIS)

Windows NT  Workstation
Windows 98
Windows 95
Windows 2000

Personal Web Server

 Tabel 1: Overzicht van de beschikbare Microsoft webservers op de Microsoft platformen

In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe je met een FrontPage Web kunt werken.
Eerst volgen de procedures om een FrontPage Web te maken, vervolgens de
procedures om een FrontPage Web te openen, de procedures om een FrontPage
Web te analyseren en te beheren, de procedures om een FrontPage Web te sluiten
en tenslotte de procedures om een FrontPage Web te verwijderen.

3.1 Maken van een FrontPage Web
Je kunt een FrontPage Web maken op twee manieren:

• Door een nieuw web te maken.

• Door een bestaand web te importeren van je lokale computer, het netwerk of het
World Wide Web.

 Om een nieuw web te maken:

1. Kies het menu File/New/Web of klik op het pijltje naast de knop New  op
de Standard Toolbaar en kies voor Web.
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 Figuur 1: Het menu File/New/Web en de knop New/Web

2. Het dialoogvenster New verschijnt. Selecteer in het tabblad Web Sites het
sjabloon of wizard die je wil gebruiken om het nieuwe web te maken. Kies je
het sjabloon One Page Web dan krijg je een nieuw web met één enkele
pagina. Kies je voor een wizard dan zal FrontPage om meer informatie
vragen. Tabel 2 bevat een beschrijving van de verschillende sjablonen en
wizards voor een nieuw te maken FrontPage Web.

Sjabloon of wizard Beschrijving

One Page Web Een nieuw web maken met één enkele lege
pagina

Corporate Presence Wizard Een nieuw web maken voor een professionele
organisatie

Costumer Support Web Een nieuw web maken voor de
klantenondersteuning te verbeteren, in het
bijzonder voor softwarebedrijven

Discussion Web Wizard Een nieuw web maken voor een
discussiegroep met discussielijnen, een
inhoudsopgave en de mogelijkheid om de
volledige tekst te doorzoeken

Empty Web Een nieuw web maken dat helemaal leeg is

Import Web Wizard Een nieuw web maken met pagina’s uit een
map of de lokale computer of een extern
bestandssysteem

Personal Web Een nieuw web maken voor persoonlijke
informatie met je interesses, foto’s en favoriete
websites

Project Web Een nieuw web maken voor een project met
een ledenlijst, een planning, een status, een
archief en discussies.

 Tabel 2: Beschrijving van de sjablonen en wizards van het dialoogvenster New
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 Dialoogvenster 1: New

3. Typ of selecteer in het vak Specify the location of the new web een locatie
en een naam voor het nieuwe web.

• Als je bijvoorbeeld het web myweb1 wil maken op de vaste schijf van je
lokale computer en opslaan in de map My Documents\My Webs van het
station c:, dan tik je C:\My Documents\My Webs\myweb1.

• Als je bijvoorbeeld het web myweb1 wil maken op de webserver
Myserver, dan tik je http://Myserver/myweb1.

4. Klik op de knop OK om het nieuwe web te maken.

 Om een bestaand web te importeren:

1. Kies één van de volgende drie manieren om een bestaand web te
importeren:

• Kies het menu File/Import.
• Kies het menu File/New/Web en selecteer de sjabloon Import Web

Wizard in het dialoogvenster New.

• Klik op het pijltje naast de knop New  op de Standard Toolbar, kies
voor Web en selecteer de sjabloon Import Web Wizard in het
dialoogvenster New.

2. Indien geen webs zijn geopend in FrontPage, dan verschijnt het
dialoogvenster New.

• Selecteer in dit dialoogvenster de optie Import Web Wizard. Deze optie is
reeds geselecteerd indien je hebt gekozen voor het menu File/Import.
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• Typ of selecteer in het vak Specify the location of the new web een
locatie en een naam voor het nieuwe web.

• Klik op de knop OK. Het eerste scherm van de Import Web Wizard
verschijnt.

3. Indien je werkt aan een web in FrontPage, dan verschijnt het dialoogvenster
Import.
• Klik op de knop From Web. Het eerste scherm van de Import Web

Wizard verschijnt.

 Dialoogvenster 2: Import

4. Stap 1: kies het web dat je wil importeren.

• Selecteer de optie From a source directory of files on a local
computer or network indien je een map wil importeren met bestanden
vanaf de lokale computer of het netwerk.



13/130

WEBSITES ONTWERPEN
MET MICROSOFT FRONTPAGE 2000

 Dialoogvenster 3: Import Web Wizard - Choose Source

• Typ in het tekstvak Location het pad naar de map of klik op de knop
Browse om de map te selecteren.

• Selecteer het selectievakje Include subfolders als je de gehele map
wil importeren, inclusief eventuele submappen of subwebs.

• Klik op de knop Next.
• Selecteer de optie From a World Wide Web site indien je een web wil

importeren vanaf een webserver.

 Dialoogvenster 4: Import Web Wizard - Choose Source
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• Typ in het vak Location het volledige URL van de pagina waar je wil
beginnen met importeren.

• Selecteer het selectievakje Secure connection required (SSL) indien
je een web wil importeren waarop de transacties beveiligd zijn met
Secure Sockets Layer (SSL).

• Klik op de knop Next.
5. Stap 2: bepaal welke bestanden je wil importeren. De inhoud van het

volgende scherm is afhankelijk van de optie die je hebt gekozen in Stap 1.

• Indien je de optie From a source directory of files on a local computer
or network hebt geselecteerd verschijnt een lijst met bestanden die
moeten geïmporteerd worden.

 Dialoogvenster 5: Import Web Wizard - Edit File List

• Klik op de knop Next indien alle bestanden uit de lijst moeten
geïmporteerd worden.

• Indien bepaalde bestanden niet moeten geïmporteerd worden, dan
seleceteer je deze bestanden en klik je op de knop Exclude. Klik
vervolgens op de knop Next.

• Klik op de knop Refresh als je de lijst met bestanden wil bijwerken.
Klik vervolgens op de knop Next.

• Indien je de optie From a World Wide Web site hebt geselecteerd dan
kun je eventueel beperkingen opgeven voor de bestanden die moeten
geïmporteerd worden.
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 Dialoogvenster 6: Import Web Wizard – Choose Download Amount

• Selecteer de optie Limit to this page plus indien je bestanden wil
importeren tot een bepaald niveau vanaf de homepage. Tik of
selecteer in het vak levels below het aantal niveaus dat moet
geïmporteerd worden.

• Selecteer de optie Limit to indien je niet meer dan een bepaalde
hoeveelheid bestanden wil importeren (bijvoorbeeld 500 KB). Tik in het
tekstvak KB de gewenste hoeveelheid.

• Selecteer de optie Limit to text and image files indien je alleen tekst-
en afbeeldingsbestanden wil importeren.

• Klik op de knop Next.
6. Na deze twee stappen verschijnt het laatste scherm van de Import Web

Wizard. Klik nu op de knop Finish om het web te importeren.
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 Dialoogvenster 7: Import Web Wizard - Finish

3.2 Openen van een FrontPage Web

 Om een FrontPage Web te openen:

1. Kies het menu File/Open Web of klik op het pijltje naast de knop Open 
op de Standard Toolbar en kies voor Open Web.

  

 Figuur 2: Het menu File/Open Web en de knop Open/Open Web

2. Het dialoogvenster Open Web verschijnt.
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 Dialoogvenster 8: Open Web

• Selecteer in de keuzelijst Look in het station en de map met het
FrontPage Web die je wil openen.

• Selecteer in de lijst met webs de het gewenste FrontPage Web.

3. Klik op de knop Open om het web te openen.

Indien meerdere FrontPage Webs worden geopend dan zal FrontPage elk web in
een apart venster openen. Je kan nu tussen de verschillende vensters schakelen
op de typische Windows manier: via de iconen op de Windows Taakbalk of via de
toetsencombinatie Alt+Tab.

Indien je een web wil openen dat je recent nog hebt gebruikt dan kun je via het
menu File/Recent Webs het gewenste web versneld openen.

Indien je bij het starten van FrontPage het web wil openen waaraan je het laatst
hebt gewerkt, dan kies je het menu Tools/Options en selecteer je in het tabblad
General de optie Open last Web automatically when FrontPage starts.

3.3 Analyseren en beheren van een FrontPage Web

Nadat een nieuw FrontPage Web werd gemaakt of een bestaand FrontPage Web
werd geopend kan het FrontPage Web op zes verschillende manieren worden
voorgesteld: Page View, Folders View, Reports View, Navigation View,
Hyperlinks View en Tasks View. Via de Views Toolbar of het menu View kan je
tussen deze zes manieren van voorstellen schakelen.
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 Figuur 3: De Views Toolbar en het menu View

In de volgende paragrafen worden deze zes voorstellingswijzen kort besproken. Dit
gebeurt aan de hand van de sjabloon Project Web.

3.3.1 De Page View

De Page View is het onderdeel van FrontPage dat de eigenlijke WYSIWYG editor
bevat. Wanneer je dubbelklikt op een bestand in de Folder List, de Folders View,
de Navigation View of de Hyperlinks View, dan zal de pagina in de Page View
worden geopend. Nu kan je de pagina editeren. In de volgende hoofdstukken zal
uitvoerig op de Page View worden ingegaan.



19/130

WEBSITES ONTWERPEN
MET MICROSOFT FRONTPAGE 2000

 Figuur 4: De Page View van de pagina index.htm in het sjabloon Project Web

3.3.2 De Folders View

In de Folders View worden bestanden en mappen van het FrontPage Web
getoond zoals in de Windows Explorer. Aan de linkerkant zie je alle mappen en
aan de rechterkant zie je de inhoud van de geselecteerde map. Per map/bestand
worden verschillende eigenschappen getoond zoals grootte, type en
wijzigingsdatum.

Je kan hier bijvoorbeeld bestanden en mappen aanmaken, verplaatsen, kopiëren,
hernoemen en wissen. Bij het hernoemen of verplaatsen van bestanden/mappen
zal FrontPage zelf de hyperlinks naar de pagina’s aanpassen.
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 Figuur 5: De Folders View van het sjabloon Project Web

3.3.3 De Reports View

De Reports View geeft een inventaris van het FrontPage Web. Dit gebeurt aan de
hand van 14 rapporten die hier kunnen opgevraagd worden: Site Summary, All
Files, Recently Added Files, Recently Changed Files, Older Files, Unlinked
Files, Slow Pages, Broken Hyperlinks, Component Errors, Review Status,
Assigned To, Categories, Publish Status en Checkout Status. Je kunt een
bepaald rapport op twee manieren opvragen:

• Via het menu View/Reports.
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 Figuur 6: Het menu View/Reports met de 14 rapporten

• Via de Reporting Toolbar. Is de Toolbar niet zichtbaar dan kun je via het menu
View/Toolbars/Reporting deze Toolbar zichtbaar maken.

 Figuur 7: De Reporting Toolbar met de 14 rapporten

In Figuur 8 wordt het rapport Site Summary weergeven. Dit rapport bevat
verschillende belangrijke statistische gegevens over het FrontPage Web; zoals het
aantal bestanden en figuren, het aantal en de verschillende typen hyperlinks en het
aantal onvoltooide taken. Je kunt hier ook bestanden groeperen op de persoon of
werkgroep waaraan ze zijn toegewezen of ze sorteren op grootte.  Het rapport Site
Summary moet dan ook gezien worden als een uitgebreide inventaris en diagnose
van het FrontPage Web.
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 Figuur 8: Het rapport Site Summary in de Hyperlinks View

3.3.4 De Navigation View

In de Navigation View wordt de huidige webstructuur weergegeven. Hier worden
de onderlinge relaties tussen de pagina’s van het FrontPage Web aangegeven.
FrontPage zal deze navigatiestructuur gebruiken voor het instellen van
navigatiebalken. In Hoofdstuk 13 leer je hoe je met deze navigatiebalken en de
Navigation View kunt werken.

De navigatiestructuur bevat op zijn minst de introductiepagina. Dit is de eerste
pagina die aan de navigatiestructuur wordt toegevoegd. De introductiepagina wordt
aangegeven door een . In Figuur 9 is Home de introductiepagina. Tussen de
introductiepagina en de andere pagina’s kunnen vier verschillende relaties worden
onderscheiden:

1. Pagina’s op het bovenste niveau

Deze bevinden zich op hetzelfde niveau als de introductiepagina. In Figuur 9
zijn er geen andere pagina’s op het bovenste niveau naast de introductiepagina.

2. Bovenliggende pagina’s

Deze omvatten zowel de bovenliggende pagina van een andere pagina als
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pagina’s die rechtstreeks verbonden zijn met de bovenliggende pagina op
hetzelfde niveau. In Figuur 9 is Home de bovenliggende pagina van Members,
Schedule, Status, Archive, Search en Discussions.

3. De onderliggende pagina’s

Deze pagina’s bevinden zich direct onder een andere pagina. In Figuur 9 zijn de
onderliggende pagina van Home de pagina’s Members, Schedule, Status,
Archive, Search en Discussions.

4. Pagina’s op hetzelfde niveau

Deze pagina’s bevinden zich in de structuur op hetzelfde niveau en hebben
dezelfde bovenliggende pagina. In Figuur 9 bevinden de pagina’s Members,
Schedule, Status, Archive, Search en Discussions zich op hetzelfde
niveau.

 Figuur 9: De Navigation View van het FrontPage Web

Je kan de weergave van de Navigation View op verschillende manieren
aanpassen. We beperken ons hier tot enkele knoppen van de Navigation Toolbar.
Is de Toolbar niet zichtbaar dan kun je via het menu View/Toolbars/Navigation
deze Toolbar zichtbaar maken.
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Figuur 10: De Navigation Toolbar

• Selecteer in de keuzelijst Zoom  het percentage waarmee je wil
in- of uitzoomen. Kies de optie Size To Fit als je een grote navigatiestructuur
automatisch passend wil weergeven.

• Klik op de knop Portrait/Landscape  om de navigatiestructuur te draaien.

• Klik op de knop View Subtree Only  om van een pagina enkel de
substructuur weer te geven.

3.3.5 De Hyperlinks View

De Hyperlinks View geeft een grafische representatie van de hyperlink van en naar
bestanden in het FrontPage Web. Interne hyperlink in het web worden automatisch
gerepareerd waneer een bestand wordt verplaatst of hernoemd. Externe hyperlinks
kunnen gecontroleerd worden via het menu Tools/Recalculate Hyperhyper.

De grafische representatie van de hyper gebeurt via een “center page”.  Deze
pagina wordt in het midden van het hoofdvenster geplaatst en toont aan de
linkerkant de hyperlink van andere pagina’s naar de center page en aan de
rechterkant de hyperlink van de center page naar andere pagina’s. Je kan op twee
manieren van een pagina een center page maken:

• Via dubbel te klikken op een bestand in de Folder List.

• Via rechts te klikken op een bestand in het hoofdvenster en te kiezen voor Move
to Center.

Een pagina met een plus teken wijst op bijkomende hyper die niet getoond worden.
Klik je op het icoon dan worden de bijkomende hyper getoond en wijzigt het icoon
in een min teken. Klik je op het min teken dan worden de hyper verborgen en wijzigt
het icoon terug in een plus teken.

Bekijk even de onderstaande Figuur. De center page is het bestand index.htm.
Deze pagina is gelinkt aan de bestanden members.htm, schedule.htm,
status.htm, archive.htm, search.htm en discuss.htm (de rechterkant van
index.htm). Deze bestanden zijn op hun beurt gelinkt aan het bestand
index.htm (de linkerkant van index.htm). Het bestand members.htm is gelinkt
aan een email adres (someone@microsoft.com), een externe link
(http://example.microsoft.com), schedule.htm en index.htm.
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 Figuur 11: De Hyperlink View met de standaard opties

Standaard worden alleen de hyperlinks getoond van een webpagina naar een
andere webpagina. Wanneer je met de rechtermuisknop op het hoofdvenster klikt
van de Hyperlinks View kan je bijkomende gegevens zichtbaar maken: Show Page
Titles, Hyperlinks to Pictures, Repeated Hyperlinks en Hyperlinks Inside Page.

 Figuur 12: Bijkomende opties in de Navigation View via de rechtermuisknop

• De optie Show Page Titles toont de paginatitels in plaats van de
bestandsnamen.

• De optie Hyperlinks to Pictures toont de hyperlinks naar figuren.

• De optie Repeated Hyperlinks toont de verschillende hyperlinks die verwijzen
naar dezelfde pagina, dezelfde figuur of hetzelfde bestand.
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• De optie Hyperlinks Inside Page toont de hyperlinks naar bookmarks op
dezelfde pagina.

In Figuur 13 werd de pagina members.htm als center page ingesteld. De opties
Show Page Titles, Hyperlinks to Pictures, en Hyperlinks Inside Page werden
aangevinkt. Je ziet nu ook de paginatitels van de verschillende bestanden, de
hyperlinks naar vier figuren en een hyperlink naar een bookmark op dezelfde
pagina.

 Figuur 13: De Hyperlinks View met bijkomende opties

3.3.6 De Tasks View

In de Tasks View worden de werkzaamheden bijgehouden die nog moeten
uitgevoerd worden. Je kunt hier een taak toewijzen aan een bepaalde persoon of
werkgroep, de taak een bepaalde prioriteit geven en de taak koppelen aan een
specifiek bestand of het gehele FrontPage Web.

Je kunt een nieuwe taak maken op twee manieren:

• Via het menu File/New/Task.

• Via het klikken met de rechtermuisknop in het hoofdvenster van de Task View
en in het snelmenu te kiezen voor Add Task.
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 Figuur 14: Het menu File/New/task en de opdracht New Task via de rechtermuisknop

 Om een nieuwe taak te maken:

1. Kies het menu File/New/Task of klik met de rechtermuisknop in het
hoofdvenster van de Task View en kies in het snelmenu voor Add Task.

2. Het dialoogvenster New Task verschijnt.

 Dialoogvenster 9: New Task

• Tik in het tekstvak Task name de naam van de taak.

• Tik of selecteer in de keuzelijst Assigned to de naam van de persoon, de
werkgroep of het andere element waaraan de taak moet worden
toegewezen.

• Tik in het vak Description een korte beschrijving van de taak.

• Kies in het onderdeel Priority een prioriteit voor de taak. Je hebt de keuze
tussen High, Medium en Low.

3. Klik op de knop OK om de nieuwe taak te maken.



28/130

WEBSITES ONTWERPEN
MET MICROSOFT FRONTPAGE 2000

Indien je een taak maakt in de Page View terwijl je het document bewerkt, dan
wordt de nieuwe taak automatisch gekoppeld aan die pagina. Als je een taak in een
andere weergave wil koppelen, dan selecteer je de pagina en maak je vervolgens
de nieuwe taak. Indien geen pagina werd geselecteerd dan zal de taak niet worden
geassocieerd met een pagina.

De status van de taken wordt nu weergeven in de Tasks View. Hier zie je voor elke
taak de naam, de prioriteit, de status en andere relevante gegevens. De status van
een taak kan je wijzigen door met de rechtermuisknop op de taak te klikken en in
het snelmenu te kiezen voor Edit Task, Start Task, Mark as Completed of Delete.

 Figuur 15: Status van een taak wijzigen via de rechtermuisknop

• De optie Edit Task opent het dialoogvenster Task Details, dat gelijkaardig is
met het bovenstaande dialoogvenster New Task. Je kan hier de eigenschappen
van de taak wijzigen.

• De optie Start Task opent het bestand met het gekoppelde bestand. Indien de
taak niet gekoppeld is aan een bepaald bestand dan is deze keuze niet
beschikbaar.

• De optie Mark as Completed wijzigt de status van de taak naar “Completed”.

• De optie Delete verwijdert de taak uit de lijst.
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 Figuur 16: Aanpassen van de status van een taak

3.4 Sluiten van een FrontPage Web

 Om een FrontPage Web te sluiten:

1. Kies het menu File/Close Web.

3.5 Verwijderen van een FrontPage Web

 Om een FrontPage Web te verwijderen:

1. Selecteer het FrontPage Web in de Folder List.

2. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies in het snelmenu voor Delete.

3. Het dialoogvenster Confirm Delete verschijnt.
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 Dialoogvenster 10: Confirm Delete

• Kies de optie Remove FrontPage information from this Web only,
preserving all other files and folders om enkel de FrontPage systeem
bestanden te verwijderen. Het FrontPage Web wordt nu terug een
gewone map met bestanden en eventuele andere mappen.

• Kies de optie Delete this Web entirely om het volledige FrontPage Web
permanent te verwijderen.

4. Klik op de knop OK om het FrontPage Web te verwijderen.

3.6 Opdrachten

3.6.1 Opdracht 1:
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4 HET STARTVENSTER VAN FRONTPAGE
Wanneer FrontPage wordt opgestart, zal de Page View worden geopend met een
nieuwe pagina. Het startvenster bevat minstens de volgende onderdelen: de
titelbalk, de menubalk, de Standard Toolbar, de Format Toolbar, de Views
Toolbar, het werkgebied, de statusbalk en eventueel de schuifbalk(en).

 Figuur 17: Startvenster van de FrontPage

• De titelbalk bevat het systeemmenupictogram van FrontPage  en de knoppen
Minimize , Vorig Restore  of Maximize  en Close . Deze knoppen
hebben steeds betrekking op het toepassingsvenster van FrontPage. Indien een
FrontPage Web wordt aangemaakt of geopend, dan zal de naam en het pad van
het FrontPage Web in de titelbalk worden weergegeven.

Titelbalk Menubalk

Standard Toolbar

Format Toolbar

Werkgebied

Views Toolbar Statusbalk
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• De menubalk bevat de menu-onderdelen File, Edit, View, Insert, Format,
Tools, Table, Frames, Window en Help.

• De Standard Toolbar bevat de knoppen van veel voorkomende algemene
opdrachten zoals bijvoorbeeld openen, bewaren en afdrukken van webpagina’s.

• De Format Toolbar bevat de knoppen van veel voorkomende opmaak
opdrachten zoals bijvoorbeeld lettertype-opmaak, alinea-opmaak en het
invoegen van opsommingtekens.

• De Views Toobar bevat de hierboven reeds besproken zes verschillende
weergaven om een FrontPage Web voor te stellen: Page View, Folders View,
Reports View, Navigation View, Hyperlinks View en Tasks View.

• Het werkgebied bevat boven aan de naam van de pagina en de knop Close 
om deze pagina te sluiten. Daaronder bevindt zich het eigenlijke werkgebied met
de invoegpositie van de cursor. Onder aan het werkgebied staan de drie
tabbladen Normal, HTML en Preview (zie verder).

• De statusbalk bevat onder meer helpinformatie en het aantal seconden dat een
webbrowser nodig heeft om de webpagina in te lezen. Standaard wordt als
communicatiesnelheid een modem van 28,8 Kbs gebruikt. Wil je de
communicatiesnelheid aanpassen, dan klik je met de rechtermuisknop op het
vak, en kies je de gewenste communicatielijn.

 Figuur 18: Aanpassen van de communicatiesnelheid

De weergave van de verschillende onderdelen wordt voornamelijk geregeld via het
menu View. In het eerste onderdeel van het menu View kan je overschakelen naar
één van de zes verschillende weergaven: Page View, Folders View, Reports
View, Navigation View, Hyperlinks View en Tasks View.

In het tweede onderdeel van het menu View kan je het werkgebied aanpassen. De
optie Views Bar bevat de mogelijkheid om het weergeven of verbergen van de
Views Toolbar. De optie Folder List bevat de mogelijk om het weergeven of
verbergen van de Folder List. De optie Reveal Tags bevat de mogelijkheid om het
weergeven en verbergen van HTML codes.

In het derde onderdeel kan je via de optie Toolbars de weergave van de
werkbalken aanpassen. Naast de bovenvermelde Standard Toolbar en Format
Toolbar heb je hier de mogelijkheid om het weergeven en verbergen van de
DHTML Effects Toolbar, de Navigation Toolbar, de Pictures Toolbar, de
Positioning Toolbar, de Reporting Toolbar, de Style Toolbar en de Tables
Toolbar. Via de optie Customize de mogelijkheid om de werkbalken en menu’s
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volledig aan te passen. Tenslotte kan je via de optie Refresh de pagina of
weergave vernieuwen, zodat je steeds de meest actuele informatie ziet.

 Figuur 19: Het menu View

Zoals reeds vermeld werd, behoort FrontPage tot de WYSIWYG-editors. Je komt
hier dus niet in aanraking met de eigenlijke HTML-codes van de webpagina’s.
Hierboven heb je gezien dat je via het menu View/Reveal Tags de HTML codes in
het werkgebied van de Page View kunt weergeven. Daarnaast kan je via het
tabblad HTML onder aan het werkgebied de HTML codes bekijken en eventueel
aanpassen. In Figuur 20 zie je een webpagina zoals deze in het tabblad Normal
van de Page View wordt ingetikt en opgemaakt. In Figuur 21 zie je de gecodeerde
versie zoals deze door de webbrowser zal geïnterpreteerd worden.
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 Figuur 20: WYSIWYG-voorstelling van een webpagina in de FrontPage Editor

 Figuur 21: De HTML-codes een webpagina in het tabblad HTML

Aangezien webbrowsers webpagina’s op verschillende manieren weergeven is het
belangrijk dat je de pagina’s in zoveel mogelijk webbrowsers gaat bekijken. Indien
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op je PC Microsoft Explorer 3.0 of hoger geïnstalleerd is krijg je een derde tabblad
Preview. Je kan hier de webpagina zien zoals deze door Microsoft Explorer zal
getoond worden. Daarnaast kan de pagina ook bekeken worden in de eigenlijke
webbrowser. Dat gebeurt via de knop Preview in Browser  op de Standard
Toolbar. Via het menu File/Preview in Browser kan je een webbrowser
toevoegen en deze als standaard instellen. Je kan hier eveneens de grootte van
het webbrowservenster gaan bepalen.

 Dialoogvenster 11: Preview in Browser
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5 OPENEN EN BEWAREN VAN WEBPAGINA’S

5.1 Openen van webpagina’s

5.1.1 Openen van een nieuwe webpagina

Als je FrontPage opstart krijg je automatisch een nieuwe webpagina. FrontPage zal
de niet bewaarde pagina’s zelf een naam geven: new_page_#.htm (# staat hier
voor een volgnummer).

 Om een nieuwe webpagina te openen:

1. Kies het menu File/New/Page of klik op het pijltje naast de knop New 
op de Standard Toolbar en kies voor Page.

  

 Figuur 22: Het menu File/New/Page en de knop New/Page

2. Via de knop New/Page krijg je onmiddellijk een nieuwe blanco pagina. Via
het menu File/New/Page verschijnt het dialoogvenster New. Dit
dialoogvenster bevat drie tabbladen: General, Frames Pages en Style
Sheets.

• Het tabblad General bevat een lijst met sjablonen en wizards om een
gewone pagina aan te maken. Kies je de sjabloon Normal Page dan
komt dit overeen met de knop New. Kies je een bepaald sjabloon of
wizard dan zie je in het onderdeel Preview een verkleinde afbeelding van
de bladspiegel.

• Het tabblad Frames Pages bevat een lijst met sjablonen en wizards om
een pagina te maken bestaande uit verschillende frames (zie Hoofdstuk
14).

• Het tabblad Style Sheets bevat een lijst met sjablonen om een stijlblad te
maken. Deze stijlbladen bevatten een aantal opmaakprofielen voor de
verschillende onderdelen van een pagina (het gebruik van stijlbladen
komt in deze cursus niet aan bod).
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 Dialoogvenster 12: New

5.1.2 Openen van een bestaande webpagina

Om een bestaande webpagina te openen heb je twee mogelijkheden: een
webpagina openen van het actieve FrontPage Web, of een webpagina openen van
een ander FrontPage Web of het lokale bestandensysteem.

 Om een webpagina te openen van het actieve FrontPage Web:

1. Dubbelklik in elke willekeurige weergave op het pictogram of op de
bestandsnaam van de pagina.

 Om een pagina te openen van een ander FrontPage Web of het lokale
bestandensysteem

1. Kies het menu File/Open of klik op het pijltje naast de knop Open  op de
Standard Toolbar en kies voor Open.
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 Figuur 23: Het menu File/Open en de knop Open

2. Het dialoogvenster Open File verschijnt.

 Dialoogvenster 13: Open File

• Selecteer in de keuzelijst Look in het FrontPage Web of de map met de
pagina die je wil openen.

• Selecteer in de lijst met bestanden de pagina en klik op de knop Open.

Indien meerdere webpagina’s worden geopend dan kan je via het menu Window
tussen de verschillende webpagina’s schakelen.

Indien je een webpagina wil openen dat je recent nog hebt gebruikt dan kan je via
het menu File/Recent Files de gewenste webpagina versneld openen.

5.2 Bewaren van webpagina’s
Indien je de webpagina voor de eerste keer wenst te bewaren dan kies je het menu
File/Save of de knop Save  op de Standard Toolbar.

Als je de pagina reeds bewaard hebt en de pagina onder een andere naam wenst
te bewaren dan kies je het menu File/Save As.

Bij het bewaren van bestanden moeten minstens twee elementen worden
opgegeven: een titel en een bestandsnaam. Webbrowsers zullen de titel van de
pagina dan in de titelbalk van het venster weergeven. FrontPage zal de pagina zelf
de extensie .htm meegeven.

 Om een webpagina voor de eerste keer te bewaren:

• Kies het menu File/Save of de knop Save  op de Standard Toolbar.
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• Het dialoogvenster Save As verschijnt.

 Dialoogvenster 14: Save As

• Selecteer in de keuzelijst Save in het station en de map waarin de
webpagina moet bewaard worden.

• Tik in het tekstvak File name de bestandsnaam.

• Klik op de knop Change om de titel van de webpagina aan te passen. Het
dialoogvenster Set Page Title verschijnt dan. Tik in het tekstvak Page
Title de titel en klik op de knop OK.

 Dialoogvenster 15: Set Page Title

3. Klik op de knop Save.

Indien figuren, geluiden of andere objecten in een pagina zijn opgenomen, zal
FrontPage vragen om deze bestanden te bewaren. In het dialoogvenster Save
Embedded Files heb je dan de mogelijkheid om deze objecten al of niet te
bewaren.
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 Dialoogvenster 16: Save Embedded Files

FrontPage zal voorstellen om de objecten te bewaren in de map van de zojuist
opgeslagen webpagina. Klik op de knop Rename om het object een andere naam
te geven. Klik op de knop Change Folder om een andere map te kiezen. Via de
knop Set Action kun je de optie Don’t Save kiezen. FrontPage zal dan enkel een
link plaatsen naar de originele locatie van het object en het object niet bewaren.

 Dialoogvenster 17: Set Action
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6 LETTERTYPE-OPMAAK
De opmaak van het lettertype gaat het gemakkelijkst na het intikken van de tekst.
Als de tekst werd ingetikt kun je het woord, de zin, de alinea of de pagina
selecteren om een gewenste opmaak toe te passen. In het menu Format/Font zijn
alle mogelijke lettertype-opmaakopties opgenomen. Een selectie van de meest
gebruikte opmaakopties is samengebracht op de Format Toolbar.

 Om de lettertypes op te maken via het menu Format/Font:

• Kies het menu Format/Font.
• Het dialoogvenster Font verschijnt.

 Dialoogvenster 18: Font, tabblad Font

• In het tabblad Font kan je de lettertypenaam van de tekst wijzigen, de
tekenstijl, de tekengrootte en de kleur. Ook kan je hier bepaalde effecten
toevoegen.

• Font
Kies het soort lettertype. Je hebt de keuze tussen een groot aantal
lettertypes, gaande van Arial tot de meest exotische lettertypes.
Pas op wanneer je lettertypes gebruikt uit de laatstgenoemde groep.
Indien deze lettertypes niet geïnstalleerd staan op de computer
waarop de pagina bekeken wordt, zal het lettertype genegeerd
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worden. De Webbrowser zal dan het standaardlettertype weergeven.
Indien je deze lettertypes wilt gebruiken, kan je deze best als een
figuur op de webpagina plaatsen (zie verder).

• Font syle
Kies de letterstijl. Je hebt de keuze tussen Regular, Italic, Bold en
Bold Italic.

• Size
Kies de lettergrootte. Je hebt de keuze tussen 7 lettergroottes, gaande

van 8 punten tot 36 punten. De
standaardlettergrootte Normal is 12 punten.

• Color
Kies de letterkleur. Je hebt de keuze tussen de standaardkleuren. Dit
is een palet met de 16 basiskleuren.

 

 Figuur 24: Palet van 16 basiskleuren

Kies de optie More Colors om zelf een kleur te definiëren. In het
dialoogvenster More Colors kan je op de volgende manieren zelf een
kleur definiëren:

• Een kleur selecteren in het palet van geschikte kleuren voor de
webbrowser door op een kleur te klikken.

• Een hexadecimale waarde opgeven in het tekstvak Value
(bijvoorbeeld Hex={FF,00,33}).

• Een kleur op het scherm selecteren door eerst op de knop Select
te klikken en vervolgens met de pipet op de kleur te klikken.

• Een gemiddelde kleur op het scherm selecteren door eerst op de
knop Select te klikken en vervolgens met de pipet een vak over het
gebied te tekenen.

• Een bepaalde combinatie voor tint-intensiteit-helderheid of voor
rood-groen-blauw opgeven door op de knop Custom te klikken.
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 Dialoogvenster 19: More Colors

• Effects
Kies het lettereffect. Je hebt de keuze tussen de volgende
teksteffecten:

• Underline
Geeft een streep onder de tekst.

• Striketrough
Geeft een streep door de tekst.

• Overline
Geeft een streep boven de tekst

• Blink
Geeft de tekst weer als een knipperende animatie.

• Superscript
Plaatst de tekst boven de basislijn in een kleinere tekengrootte.

• Subscript
Plaatst de tekst onder de basislijn in een kleinere tekengrootte.

• Capitalize
Geeft de eerste letter van elk woord van de tekst in een hoofdletter
weer.

• Small Caps
Geeft de kleine letters als hoofdletters weer in een kleinere
tekengrootte.
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• All Caps
Geeft de gehele tekst in hoofdletters weer.

• Hidden
Geeft de tekst onzichtbaar weer.

• Strong
Geeft weer dat de tekst meer benadrukt moet worden (bijvoorbeeld
vet).

• Emphasis
Geeft weer dat de tekst een bepaalde nadruk moet krijgen
(bijvoorbeeld cursief).

• Sample
Geeft weer dat het een voorbeeldtekst betreft. Wanneer geen
lettertype is opgegeven wordt een niet-proportioneel lettertype
gebruikt.

• Definition
Geeft weer dat de tekst een definitie is.

• Citation
Geeft weer dat de tekst een citaat is.

• Variable
Geeft weer dat de tekst een variabele is.

• Keyboard
Geeft weer dat de tekst door de gebruiker moet worden ingevoerd.
. Wanneer geen lettertype is opgegeven wordt een niet-
proportioneel lettertype gebruikt.

• Code
Geeft weer dat de tekst een computercode is. Wanneer geen
lettertype is opgegeven wordt een niet-proportioneel lettertype
gebruikt.
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 Figuur 25: Voorbeelden van de verschillende lettereffecten

• In het tabblad Character Spacing kan je de tekenafstand en de
verticale positie van de tekst wijzigen.
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• Spacing
Kies dit onderdeel om de ruimte tussen de tekens te vergroten of te
verkleinen. Selecteer in de keuzelijst de optie Expanded (verbreed) of
Condensed (versmald). Selecteer in het tekstvak By de gewenste
optie voor de ruimte tussen de tekens in punten.

• Position
Kies dit onderdeel om de positie van de tekst te verhogen of te
verlagen. Selecteer in de keuzelijst de optie Raised (verhoogd) of
Lowered (verlaagd). Selecteer in het tekstvak By de gewenste optie
voor de plaats van de tekst in punten.

 Om de tekens op te maken via de Format Toolbar:

1. Kies één van de knoppen op de Format Toolbar.
2. Op de Format Toolbar kan je de lettertypenaam van de tekst wijzigen, de

tekengrootte en de tekenstijl (vet, cursief en onderlijnen) en de kleur. Tabel 3
geeft een overzicht van de mogelijkheden van de tekenopmaak op de
Format Toolbar.

Knop Naam Beschrijving

Font Wijzigt het lettertype van de
geselecteerde tekst.
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Font Size Wijzigt de tekengrootte van de
geselecteerde tekst.

Bold Plaatst de geselecteerde tekst vet.

Italic Plaatst de geselecteerde tekst
cursief.

Underline Plaatst de geselecteerde tekst
onderstreept.

Font Color Wijzigt de kleur van de geslecteerde
tekst. Kies uit een palet met 16
basiskleuren of definieer zelf een
kleur.

Tabel 3: Tekenopmaak via de Format Toolbar
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7 ALINEA-OPMAAK
In het vorige hoofdstuk heb je gezien hoe je tekenopmaak kunt toepassen op een
geselecteerde tekst. In dit hoofstuk zal worden ingegaan op de mogelijkheden van
de alinea-opmaak. In tegenstelling tot de tekenopmaak worden de eigenschappen
van een alinea toegepast op de volledige alinea. Zo bijvoorbeeld kan je een
bepaald woord in een alinea cursief plaatsen, maar als je probeert dat woord rechts
uit te lijnen, dan wordt de volledige alinea rechts uitgelijnd. Alinea-opmaak wordt
dan ook toegepast op de alinea waar de cursor staat. Wil je een alinea-opmaak
toepassen op meerdere alinea’s dan moet je deze selecteren.

Een alinea is een blok met tekst dat gescheiden is van een andere alinea door een
Enter. FrontPage zal na elke Enter een witregel invoegen. Indien je op een nieuwe
regel wil beginnen zonder witregel ervoor gebruik je Shift+Enter. FrontPage zal de
nieuwe regel direct op de volgende lijn laten beginnen. Het geheel van de regels
wordt dan aanzien als één alinea. Je kan de alineamarkeringen ( ) en regeleinden
( ) zichtbaar maken via de knop Show All  op de Standard Toolbar.

De mogelijkheden van alinea-opmaak zijn sterk uitgebreid ten opzichte van de
vorige versie van FrontPage. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij het veelvuldig
gebruik van trapsgewijze opmaakmodellen of cascading stylesheets (CSS). In een
trapsgewijs opmaakmodel zijn opmaakprofielen gedefinieerd die je kan toepassen
op de verschillende pagina-elementen. Elke opmaakprofielregel bestaat uit een
selector, gevolgd door de eigenschappen en waarden van die selector.  Het
eigenhandig maken of bewerken van trapsgewijze opmaakmodellen komt in deze
cursus niet aan bod. Wel zullen we gebruikmaken van het automatisch toepassen
van de trapsgewijze opmaakmodellen door FrontPage in bepaalde
opmaakvoorzieningen.

Het hoofdstuk van de alinea-opmaak is uitgesplitst in 4 paragrafen: enerzijds
komen de algemene alinea-eigenschappen aan bod, vervolgens de lijsten, daarna
de randen en arcering en tenslotte de opmaakprofielen.

7.1 Algemene alinea-eigenschappen
Onder de algemene alinea-eigenschappen verstaan we de tekstuitlijning, de alinea-
inspringing en de alinea-afstand. Deze eigenschappen worden ingesteld via het
menu Format/Paragraph. Een selectie is samengebracht op de Format Toolbar.

 Om de alineaeigenschappen in te stellen via het menu Format/Paragraph:

1. Kies het menu Format/Paragraph.
2. Het dialoogvenster Paragraph verschijnt.
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 Dialoogvenster 20: Paragraph

• Alignment

Kies dit onderdeel om de tekstuitlijning in te stellen. Selecteer in de
keuzelijst de optie Left (links), Right (rechts), Center (centreren) of
Justify (uitvullen) om de tekst op de gewenste manier uit te lijnen.

• Spacing

Kies dit onderdeel om de alinea-inspringing in te stellen. Selecteer één
van de 3 mogelijkheden:

• Tik een waarde in het tekstvak Before text om de alinea van links te
laten inspringen.

• Tik een waarde in het tekstvak After text om de alinea van rechts te
laten inspringen.

• Tik een waarde in het tekstvak Indent First Line om alleen de eerste
regel te laten inspringen.

• Indentation

Kies dit onderdeel om de alineaafstand in te stellen. Selecteer één van de
4 mogelijkheden:
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• Tik een waarde in het tekstvak Before om de afstand boven de alinea
in te stellen.

• Tik een waarde in het tekstvak After om de afstand onder de alinea in
te stellen.

• Kies een waarde uit de keuzelijst Line spacing om de verticale afstand
tussen de tekstregels in te stellen.

• Tik een waarde in het tekstvak Word om de afstand tussen woorden in
te stellen.

 Om alinea-eigenschappen in te stellen via de Format Toolbar:

• Kies één van de knoppen op de Format Toolbar.
• Op de Format Toolbar kan je de tekstuitlijning instellen (links, centreren of

rechts) en de alinea-inspringing instellen. Tabel 4 geeft een overzicht van de
mogelijkheden van de alinea-opmaak op de Format Toolbar.

Knop Naam Beschrijving

Align Left Uitlijnen van de alinea op de linkermarge van
de pagina

Center Centreren van de alinea op de het midden van
de pagina

Align Right Uitlijnen van de alinea op de rechtermarge van
de pagina

Decrease Indent Alinea minder laten inspringen

Increase Indent Alinea laten inspringen

 Tabel 4: Alinea-eigenschappen via de Format Toolbar

7.2 Lijsten
In webpagina’s zal je dikwijls overzichten moeten geven in lijstvorm. Een lijst maakt
een pagina leesbaarder en gebruiksvriendelijker. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen drie soorten lijsten: ongenummerde lijsten (bulleted lists),
genummerde lijsten (numbered lists) en definitie lijsten (definition lists).

Je kan lijsten maken met meerdere niveaus en voor elk niveau een andere soort
lijst gebruiken. Ook kan je samenvouwbare lijsten (Dynamic Outlining) maken,
zodat bezoekers de verschillende niveaus kunnen weergeven of verbergen door op
de kopteksten te klikken.
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7.2.1 Ongenummerde lijsten

Bij ongenummerde lijsten wordt een opsommingsteken (bullet) gebruikt. Enerzijds
heb je de mogelijkheid een standaard opsommingsteken te gebruiken (rond,
vierkant of cirkel), anderzijds heb je de mogelijkheid een aangepast
opsommingsteken te gebruiken die je zelf maakt. Als de pagina een thema
gebruikt, dan zal het opsommingsteken bepaald worden door het gekozen thema
(zie hiervoor Hoofdstuk 9).

 Figuur 26: Voorbeeld van een ongenummerde lijst

 Om een ongenummerde lijst aan te maken:

1. Zet de cursor op de plaats waar je de lijst wil starten.
2. Om een ongenummerde lijst aan te maken heb je drie mogelijkheden:

• Kies uit de keuzelijst Style  op de Format Toolbar voor
Bulleted List.

• Klik op de knop Bullets  op de Format Toolbar.
• Kies het menu Format/Bullets and Numbering. In tegenstelling tot de

twee voorgaande methodes kan je hier het soort opsommingsteken
kiezen.

• In het tabblad Picture Bullets kan je een bepaalde figuur als
opsommingsteken gebruiken. Je kunt de figuren kiezen van het thema
dat werd gekozen of zelf een figuur selecteren via de knop Browse.

 Dialoogvenster 21: Bullets and Numbering, tabblad Picture Bullets
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• In het tabblad Plain Bullets kan je kiezen voor een rond
opsommingsteken, een vierkant opsommingsteken of een cirkel
opsommingsteken.

 Dialoogvenster 22: Bullets and Numbering, tabblad Plain Bullets

3. Kies één van de bovenvermelde mogelijkheden en je krijgt een nieuwe
ingesprongen alinea die voorzien is van het gekozen opsommingsteken.

4. Tik de tekst in en druk op Enter.
5. Nu krijg je opnieuw een ingesprongen alinea met het opsommingsteken. Je

kunt nu de tekst intikken en vervolgens steeds op Enter drukken om een
nieuw opsommingsteken te krijgen.

6. Sluit de laatste alinea af met Ctrl+Enter of druk twee maal op Enter. De
alinea begint nu opnieuw tegen de marge en het opsommingsteken is
verdwenen.

7.2.2 Genummerde lijsten

Bij genummerde lijsten wordt een nummer gebruikt. Je hebt de mogelijkheid om
Arabisch cijfers, Romeinse cijfers of letters te gebruiken.

 Figuur 27: Voorbeeld van een genummerde lijst

 Om een genummerde lijst aan te maken:

1. Zet de cursor op de plaats waar je de lijst wil starten.
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2. Om een genummerde lijst aan te maken heb je drie mogelijkheden:

• Kies uit de keuzelijst Style  op de Format Toolbar voor
Numbered List.

• Klik op de knop Numbering  op de Format Toolbar.
• Kies het menu Format/Bullets and Numbering en selecteer het tabblad

Numbers. In tegenstelling tot de twee voorgaande methodes kan je hier
het soort nummer kiezen.

• In het tabblad Numbers kun je kiezen voor Arabische cijfers,
Romeinse cijfers of letters. In de keuzelijst Start At kun je eventueel
het beginnummer opgeven van de lijst.

 Dialoogvenster 23: List Properties, tabblad Numbered

3. Kies één van de bovenvermelde mogelijkheden en je krijgt een nieuwe
ingesprongen alinea die voorzien is van het gekozen nummer.

4. Typ de tekst in en druk op Enter.
5. Nu krijg je opnieuw een ingesprongen alinea met het nummer. Je kunt nu de

tekst intikken en vervolgens steeds op Enter drukken om een nieuw nummer
te krijgen.

6. Sluit de laatste alinea af met Ctrl+Enter of druk twee maal op Enter. De
alinea begint nu opnieuw tegen de marge en het nummer is verdwenen.
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7.2.3 Definitie lijsten

Definitie lijsten leunen heel dicht aan bij de andere lijsten. Hier ga je een lijst van
termen aanmaken die één voor één verklaard worden.

Je hebt telkens 2 elementen:

• De naam van de term (Defined Term).

• De uitleg die bij de term hoort (Definition).

 Figuur 28: Voorbeeld van een definitie lijst

 Om een lijst met definities te maken:

1. Zet de cursor op de plaats waar je de lijst wil starten.

2. Kies uit de keuzelijst Style  op de Format Toolbar voor Defined
Term.

3. Tik de naam van de term in en druk op Enter.
4. De volgende alinea wordt van links ingesprongen en de stijl is veranderd

naar Definition.
5. Typ de verklarende tekst in en druk op Enter.
6. Nu krijg je opnieuw de stijl Defined Term en de cursor bevindt zicht terug

tegen de marge. Nu kun je op dezelfde manier de resterende termen en
definities intikken.

7. Sluit de laatste definitie af met Ctrl+Enter of druk twee maal op Enter. De
alinea begint nu opnieuw tegen de marge en kreeg terug de Normal stijl.

7.2.4 Lijsten aanpassen

Soms wil je na het aanmaken van een lijst één of meerdere opsommingstekens,
nummers of definitie lijsten wijzigen of van een bestaande alinea een lijst maken.

 Om de opsommingstekens, nummers of definitie lijsten te wijzigen:

1. Selecteer de alinea’s waarvan je de opsommingstekens, nummers of
definitielijsten wilt wijzigen.

2. Kies het menu Format/Bullets and Numbering.
3. Je krijgt nu het dialoogvenster List Properties dat op het tabblad staat met

de soort lijst waartoe de selectie behoort.
4. Verander het opsommingsteken, nummer of definitie lijst door in één van de

bovenvermelde tabbladen in het voorbeeld venstertje te klikken. Je kunt ook
in het tabblad Other in de keuzelijst List Style de gewenste lijst selecteren.
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 Dialoogvenster 24: List Properties, tabblad Other

 Om van een bestaande alinea een lijst maken:

1. Selecteer de alinea’s die je wil omzetten naar een lijst.
2. Kies één van de geziene mogelijkheden om lijsten aan te maken.
3. De alinea’s krijgen automatisch de gekozen opsommingstekens, nummers of

definitie lijsten.

7.2.5 Samenvouwbare lijsten

Wanneer je in een lijst werkt met meerdere niveaus kan je in Microsoft Exlorer 4.0
en hoger bepaalde niveaus verbergen of weergeven. In FrontPage wordt deze optie
samenvouwbare lijsten of Dynamic Outlining genoemd. Het instellen van deze optie
gebeurt in de tabbladen Picture Bullets, Plain Bullets, Numbers of Other van het
dialoogvenster Bullets and Numbering of List Properties.

Wanneer je voor deze optie hebt gekozen zal FrontPage een Javascript toevoegen
aan de pagina. Dit kan je controleren door bijvoorbeeld op het tabblad HTML te
klikken.

Wanneer de pagina in Microsoft Explorer 4.0 en hoger wordt bekeken zullen
standaard alle niveaus worden weergegeven. Klikt de gebruiker op een bepaalde
koptekst dan zal de webbrowser het onderliggende niveau verbergen. Klikt de
gebruiker opnieuw op deze koptekst dan zal het onderliggende niveau terug
zichtbaar worden.
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Omdat het werken met samenvouwbare lijsten een recente Microsoft uitbreiding is,
kan je dit voorlopig enkel gebruiken in Microsoft Explorer 4.0 en hoger. In vroegere
versies van Microsoft Explorer zal je de verschillende niveaus niet kunnen
verbergen of weergeven. De volledige structuur zal hier weergegeven worden.

Om een samenvouwbare lijst te maken moet je met meerdere niveaus werken. In
de volgende procedure zal worden uitgelegd hoe je een lijst kunt maken met
meerdere niveaus. Vervolgens komt de procedure aan bod om de eigenlijke
samenvouwbare lijst te maken.

 Om een lijst te maken met meerdere niveaus:

1. Kies één van de geziene methodes om een opsommingsteken of nummer in
te voegen. Tik de tekst in en druk op Enter.

2. Er verschijnt nu een nieuw opsommingsteken. Klik op de knop Increase
Indent  op de Format Toolbar. Het opsommingsteken verdwijnt en de
cursor verschijnt onder de inspringing van het voorgaande niveau. Tik nu
eventueel een nieuwe tekst in of klik nogmaals op de knop Increase Indent.
Je krijgt nu opnieuw een inspringing en een nieuw opsommingsteken of
nummer. Nu kan je de tekst tikken.

3. Indien je terug naar links wenst te gaan om verder te werken aan het
voorgaande niveau, dan klik je op de knop Decrease Indent  op de
Format Toolbar. De cursor verschijnt nu terug onder de inspringing van het
voorgaande niveau. Klik je nogmaals op de knop Decrease Indent dan krijg
je opnieuw het opsommingsteken of nummer van het huidig niveau.

 Om een samenvouwbare lijst te maken:

1. Maak een lijst met meerdere niveaus.
2. Selecteer de volledige lijst of een bepaald niveau uit de lijst.
3. Kies het menu Format/Bullets and Numbering.
4. Selecteer het tabblad Pictue Bullets, Plain Bullets, Numbers of Other.
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 Dialoogvenster 25: List Properties, tabblad Plain Bullets

• Selecteer de optie Enable Collapsible Outlines.

• Selecteer de optie Initially Collapsed indien je wil dat de lijst is
samengevouwen wanneer de pagina de eerste keer in de Webbrowser
wordt geopend.

5. Klik op de knop OK.

7.3 Randen en arcering
Het toevoegen en opmaken van randen en arcering gebeurt via trapsgewijze
opmaakmodellen. Hierdoor kunnen talrijke effecten worden toegepast. Zo kan je bij
randen de eigenschappen instellen voor de stijl, kleur, opvulling en dikte van de
rand. Voor de arcering kan je de eigenschappen instellen voor de kleur of eventueel
een figuur als achtergrond selecteren.

Wanneer je een rand of arcering toevoegt, wordt dit effect toegepast op de
volledige alinea. Als je bijvoorbeeld een rand toepast op een geselecteerd woord,
dan wordt de rand toegepast op de volledige alinea.

Het instellen van de randen en arcering gebeurt via het menu Format/Borders and
Shading.

 Om een rand toe te voegen:

1. Selecteer de alinea’s waaraan je een rand wilt toevoegen.
2. Kies het menu Format/Borders and Shading.
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3. Het dialoogvenster Borders and Shading verschijnt. Kies het tabblad
Borders.

 Dialoogvenster 26: Borders and Shading, tabblad Borders

• Kies in het onderdeel Setting voor Box indien je een normale rand wil
toevoegen. Stel de eigenschappen in voor de volledige rand via de
onderdelen Style, Color en Width.

• Kies in het onderdeel Setting voor Custom indien je een aangepaste
rand wil maken. Een aangepaste rand kan verschillende randen hebben
aan bepaalde zijden. Stel de eigenschappen in voor een onderdeel van
de rand via de onderdelen Style, Color en Width. Je kan dit toepassen
door in het onderdeel Preview te klikken op de zijden van het diagram of

door te klikken op de knoppen , ,  of .

• In het onderdeel Padding kan je de afstand tussen de tekst en de rand
instellen. Tik in de tekstvakken Top, Bottom, Left een Right een waarde
in punten.

 Om een arcering toe te voegen:

1. Selecteer de alinea’s waaraan je een arcering wil toevoegen.
2. Kies het menu Format/Borders and Shading.
3. Het dialoogvenster Borders and Shading verschijnt. Kies het tabblad

Shading.
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 Dialoogvenster 27: Borders and Shading, tabblad Shading

• Kies in het onderdeel Fill voor Background color indien je de
achtergrondkleur wil instellen voor de geselecteerde tekst.

• Kies in het onderdeel Fill voor Foreground color indien je de kleur wil
instellen van de geselecteerde tekst.

• In het onderdeel Patterns kan je een achtergrondfiguur instellen voor de
geselecteerd tekst.

• Tik in het tekstvak Background picture de naam en locatie van de
figuur of klik op de knop Browse om de figuur te selecteren.

• Via de keuzelijsten Vertical position en Horizontal position kan je
de positie van de figuur binnen de alinea instellen.

• Via de keuzelijst Repeat kan je opgeven hoe de figuur moet worden
geplaatst. Als je bijvoorbeeld de figuur horizontaal wenst te herhalen,
dan kies je voor repeat-x.

• Via de keuzelijst Attachment kan je opgeven of de figuur statisch
moet worden weergegeven (fixed) of dat de figuur mee moet schuiven
met het document (scroll).

7.4 Opmaakprofielen
Een opmaakprofiel is een verzameling van lettertype- en alinea-instellingen. Door
het gebruik van opmaakprofielen kan je een tekst snel opmaken en hoef je niet elke
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alinea afzonderlijk op te maken. Zo kan je bijvoorbeeld het opmaakprofiel Heading
1 toepassen op elke titel en de overige tekst het opmaakprofiel Normal geven. De
titels en de tekst zullen dan op een uniforme manier worden opgemaakt.

Je kan de tekst waarop een opmaakprofiel is toegepast ook nog extra opmaken,
bijvoorbeeld een stuk van de tekst in een groter lettertype plaatsen. In deze cursus
zullen we enkel gebruik maken van de standaard opmaakprofielen, maar je kunt
ook opmaakprofielen wijzigen of nieuwe opmaakprofielen maken.

 Om een standaard opmaakprofiel toe te passen:

1. Selecteer de alinea’s waaraan je een opmaakprofiel wil toepassen.

2. Kies uit de keuzelijst Style  op de Format Toolbar het gewenste
opmaakprofiel.

• Kies de optie Normal om de standaardinstelling van de gewone tekst
weer te geven.

• Kies de optie Formatted om spaties, regels en tabs exact weer te geven.
De tekst verschijnt dan in de webbrowser op dezelfde plaats waar het in
FrontPage werd ingetikt. De tekst wordt in een proportioneel lettertype
weergegeven.

• Kies de optie Address om de naam van de auteur en zijn e-mail adres te
vermelden. Deze optie is vaak het laatste onderdeel van een pagina en de
Webbrowser geeft dit meestal in cursief weer.

• Kies de optie Heading # om een kopniveau aan de pagina toe te voegen.
Je hebt de keuze tussen 6 kopniveau’s met elk een eigen opmaak.
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8 PAGINA-OPMAAK
De betekenis van een World Wide Web pagina is anders dan een pagina op een
gewone tekstverwerker. Op het World Wide Web kan men geen pagina-einde
invoegen. Indien je op een nieuwe pagina wenst verder te gaan, moet deze pagina
als een apart bestand worden opgeslagen. Beide pagina’s zullen dan aan elkaar
gelinkt worden via een hyperlink (zie verder).

De pagina-opmaak gebeurt via het menu File/Properties. Via het dialoogvenster
Page Properties kunnen de algemene eigenschappen van de pagina worden
ingesteld. Het betreft hier onder meer de titel, het kleurenschema en andere
specifieke karakteristieken van de pagina. Het dialoogvenster Page Properties
bevat 6 tabbladen: General, Background, Margins, Custom, Language en
Workgroup.

8.1 Dialoogvenster Page Properties, tabblad General
Het tabblad General bevat algemene informatie over de pagina. Zo bijvoorbeeld
bevat het tekstvak Location het URL van de pagina en het tekstvak Title de titel.

 Om de algemene eigenschappen van een pagina aan te passen:

1. Kies het menu File/Page Properties.
2. Het dialoogvenster Page Properties verschijnt. Kies het tabblad General.

 Dialoogvenster 28: Page Properties, tabblad General

• Het tekstvak Location bevat de locatie van het bestand. De locatie kan
hier niet aangepast worden. Dit gebeurt via het menu File/Save As.
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• Het tekstvak Title bevat de titel van de pagina.

• In het tekstvak Base location kan een URL worden opgegeven dat als
basis dient voor alle hyperlinks.

• In het tekstvak Default target frame kan de naam worden opgegeven
van het frame waarin standaard alle hyperlinks moeten geopend worden
(zie hiervoor Hoofdstuk 14).

• In het onderdeel Background sound kan een geluidsbestand worden
opgegeven. Dit geluidsbestand wordt dan afgespeeld bij het openen van
de pagina.

• Kies bij de optie Loop het aantal keren dat het geluidsbestand moet
afgespeeld worden.

• Selecteer de optie Forever indien je wenst dat het geluidsbestand
voortdurend moet herhaald worden.

• Kies in het onderdeel Design-time control scripting of de scripts op de
client of op de server moeten uitgevoerd worden.

• Selecteer in de keuzelijst Platform de optie Client wanneer het script
op de client moet worden uitgevoerd of de optie Server wanneer het
script op de server moet worden uitgevoerd.

• Selecteer in de keuzelijst Server de scripttaal voor de server.

• Selecteer in de keuzelijst Client de scripttaal voor de client

8.2 Dialoogvenster Page Properties, tabblad Background
Het tabblad Background bevat informatie over de achtergrond en kleuren van de
pagina. Via het menu Format/Background kom je rechtstreeks op dit tabblad.

 Om de achtergrond en kleuren van de pagina aan te passen:

1. Kies het menu File/Properties.
2. Het dialoogvenster Page Properties verschijnt. Kies het tabblad

Background.
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 Dialoogvenster 29: Page Properties, tabblad Background

• In het onderdeel Formatting kan je een achtergrondfiguur kiezen en
aanwijseffecten instellen voor de hyperlinks.

• Selecteer de optie Background picture om een figuur te gebruiken
als achtergrond van een pagina. De figuur wordt steeds herhaald
zodat de volledige pagina gevuld is met de achtergrondfiguur.

• Selecteer de optie Watermark als je de figuur als een watermerk
wil weergeven. Een watermerkfiguur schuift niet mee met de tekst,
maar blijft vast op de achtergrond staan.

• Tik in het tekstvak de bestandsnaam van de figuur of klik op de
knop Browse om het bestand te selecteren. Het dialoogvenster
Select Background Picture verschijnt.
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• Als de figuur in een FrontPage Web voorkomt, selecteer dan in
de keuzelijst Look in het web waarin de figuur voorkomt.
Selecteer de figuur en klik op de knop OK.

• Als de figuur in het lokale bestandensysteem voorkomt, klik dan
op de knop Select a file on your computer . Selecteer de
figuur en klik op de knop OK.

• Als de figuur in het World Wide Web voorkomt, klik dan op de
knop Use your Web Browser to select a page or file .
Zoek met de webbrowser naar de gewenste figuur en keer
vervolgens terug naar FrontPage. De locatie van de bezochte
pagina wordt nu weergegeven in het tekstvak URL. Klik op de
knop OK.

• Als de figuur voorkomt in de Clip Art Gallery, klik dan op de knop
Clip Art. Selecteer een categorie en klik met de
rechtermuisknop op de gewenste figuur en kies voor Insert.

• Via de knop Properties kan je de eigenschappen van de
achtergrondfiguur bekijken of bewerken.

• Selecteer de optie Enable hyperlink rollover effects om bepaalde
effecten aan een hyperlink toe te voegen waardoor het lettertype van
een hyperlink wijzigt wanneer een bezoeker de muisaanwijzer op een
hyperlink plaatst.

• Via de knop Rollover style kan je de eigenschappen instellen voor
de hyperlinks op de pagina.

• In het onderdeel Colors kan je de kleuren van de verschillende pagina-
elementen wijzigen.
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• Selecteer in de keuzelijst Background de gewenste kleur voor de
achtergrond van de pagina.

• Selecteer in de keuzelijst Text de gewenste kleur voor de
standaardkleur van de tekst.

• Selecteer in de keuzelijst Hyperlink de gewenste kleur voor de niet
bezochte hyperlinks.

• Selecteer in de keuzelijst Visited hyperlink de gewenste kleur voor de
bezochte hyperlinks.

• Selecteer in de keuzelijst Active hyperlink de gewenste kleur voor de
actieve (geselecteerde) hyperlinks.

• In het onderdeel Get background information from another page kan
je de achtergrond en kleuren van een andere pagina van het FrontPage
Web te importeren. Klik op de knop Browse om de pagina te selecteren.

8.3 Dialoogvenster Page Properties, tabblad Margins
Het tabblad Margins bevat informatie over de marges van de pagina. Hier kan je de
linker- en de bovenmarge instellen. De rechter- en ondermarge is afhankelijk van
het gebruikte beeldscherm. De waarden moeten in pixels worden opgegeven.

 Dialoogvenster 30: Page Properties, tabblad Margins

8.4 Dialoogvenster Page Properties, tabblad Custom
Het tabblad Custom bevat speciale informatie over de pagina. Het betreft hier de
zogenaamde meta-informatie. FrontPage maakt een onderscheid tussen de
systeem afhankelijke variabelen en de gebruiker afhankelijke variabelen. Deze
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variabelen moeten via de knop Add als HTML-code worden toegevoegd. De
toegevoegde variabelen zullen in de pagina niet zichtbaar zijn. Ze worden immers
door de webbrowser geïnterpreteerd en kunnen dan ook enkel in de HTML-code
bekeken worden. Standaard wordt “GENERATOR” en “ProgId” als een gebruiker
afhankelijke variabelen opgegeven.

 Dialoogvenster 31: Page Properties, tabblad Custom

• De systeem afhankelijke variabelen maken gebruik van het HTTP-EQUIV
attribuut. Deze codes geven speciale instructies aan de webbrowser,
bijvoorbeeld wanneer een pagina vervalt of wanneer een pagina moet
heringeladen worden. Wanneer je wenst dat een pagina na 120 seconden een
andere pagina moet inladen, dan voeg je de volgende instructies via de knop
Add toe:

 Dialoogvenster 32: System Meta Variable (HTTP-EQUIV)

• De gebruiker afhankelijke variabelen maken gebruik van het NAME attribuut.
Deze codes geven bijvoorbeeld informatie over de editor, de auteur en het
copyright. Wanneer je wenst dat de naam van de auteur moet vermeld worden,
dan voeg je de volgende instructies via de knop Add toe:
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 Dialoogvenster 33: User Meta Variable

De bovenvermelde meta-informatie wordt nu toegevoegd aan de betreffende
pagina. In Figuur 29 zie je hoe deze instructies in de HTML-code vertaald worden.

 Figuur 29: Meta-informatie in de HTML-code van een webpagina

8.5 Dialoogvenster Page Properties, tabblad Language
Het tabblad Language bevat informatie over de gebruikte paginataal en
paginacodering.
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 Dialoogvenster 34: Page Properties, tabblad Language

• In het onderdeel Page language kun je de paginataal instellen. Deze instelling
bepaalt welk spellingsbestand door FrontPage wordt gebruikt en kan ook
gebruikt worden door bepaalde zoekprogramma’s om de zoekopdrachten te
beperken tot een bepaalde taal.

• In het onderdeel HTML encoding kan je de paginacodering wijzigen voor het
opslaan of het laden van een pagina.

• Selecteer in de keuzelijst Save the document as de tekenset waarmee je
de huidige pagina wilt opslaan.

• Selecteer in de keuzelijst Reload the current document as de tekenset
waarin je de huidige pagina wilt laden. Gebruik deze optie alleen als de
huidige tekenset niet goed wordt weergegeven.

8.6 Dialoogvenster Page Properties, tabblad Workgroup
Het tabblad Workgroup verschijnt enkel wanneer de pagina een onderdeel is van
een FrontPage Web. In dit tabblad kan je een pagina toewijzen aan een categorie
of een persoon en een revisiestatus instellen.
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 Dialoogvenster 35: Page Properties, tabblad Workgroup

• Selecteer in de keuzelijst Available categories de categorieën waaraan je de
pagina wil toewijzen. Via de knop Categories kan je een categorie aanmaken of
verwijderen.

• Selecteer in de keuzelijst Assigned to de personen waaraan je de pagina wil
toewijzen. Via de knop Names kan je een persoon aanmaken of verwijderen.

• Selecteer in de keuzelijst Review status de revisiestatus van de pagina. Via de
knop Statuses kan je statussen aanmaken of verwijderen.

• Selecteer de optie Exclude this file when publishing the rest of the Web
wanneer je de pagina wil uitsluiten wanneer de rest van het FrontPage Web
wordt gepubliceerd.
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9 WERKEN MET THEMA’S
Een thema is een verzameling van ontwerpmodellen die op een pagina wordt
toegepast. Met een thema kan je snel en gemakkelijk een pagina opmaken.
FrontPage beschikt over verschillende vooraf ingestelde thema’s die onmiddellijk
op de pagina kunnen toegepast worden. Je kunt ze ongewijzigd gebruiken of
eventueel gaan aanpassen. In Figuur 30 zie je aan de linkerkant een pagina zonder
thema, en aan de rechterkant een pagina met een thema.

 Figuur 30: Toepassen van een thema op een pagina

Een thema beïnvloedt de volgende aspecten van een pagina:
1. Kleuren

Een thema bevat een kleurenschema voor de verschillende onderdelen van een
pagina, zoals bijvoorbeeld kopteksten en hyperlinks. Je kan de gewone of de
levendige kleuren gebruiken.

2. Figuren
Een thema bevat figuren voor de verschillende onderdelen van een pagina,
zoals bijvoorbeeld de achtergrondfiguur, opsommingstekens, navigatieknoppen
en horizontale lijnen. Je kan de gewone of de actieve figurenset gebruiken. De
actieve figurenset gebruikt bewegende elementen, zoals bijvoorbeeld
navigatieknoppen met aanwijseffecten.

3. Opmaakprofielen
Een thema bevat opmaakprofielen voor de standaardtekst en de kopteksten.

In dit hoofdstuk leer je hoe je een thema op een pagina kunt toepassen, hoe je een
bestaand thema kunt aanpassen en hoe je een thema kunt verwijderen.

9.1 Toepassen van een thema
Je hebt drie mogelijkheden om een thema toe te passen. Je kan een thema
toepassen op de huidige pagina, een thema toepassen op een aantal
geselecteerde pagina’s of een thema toepassen op het volledige FrontPage Web.
Indien je een thema toepast op de huidige pagina of een aantal geselecteerde
pagina’s, dan gebruiken deze pagina’s niet langer de instellingen van het
standaardthema van het FrontPage Web. De wijzigingen die dan op het FrontPage
Web worden toegepast zullen dan geen effect hebben op deze pagina’s.
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Het toepassen van een thema gebeurt via het menu Format/Theme.

 Om een thema toe te passen:

1. Kies één van de volgende drie mogelijkheden:

• Om een thema toe te passen op de huidige pagina: open de pagina in de
Page View en kies het menu Format/Theme. Selecteer in het
dialoogvenster Themes de optie Selected Page(s).

• Om een thema toe te passen op een aantal geselecteerde pagina’s:
selecteer de pagina’s in de Folders View of de Folders List en kies het
menu Format/Theme. Selecteer in het dialoogvenster Themes de optie
Selected Page(s).

• Om een thema toe te passen op het FrontPage Web: kies het menu
Format/Theme. Selecteer in het dialoogvenster Themes de optie All
Pages.

2. Kies uit de keuzelijst het thema dat je wil toepassen. In het onderdeel
Sample of Theme wordt een voorbeeld van het thema weergeven.

 Dialoogvenster 36: Themes

• Selecteer het keuzevakje Vivid colors om levendige kleuren te
gebruiken.

• Selecteer het keuzevakje Active Graphics om een actieve figurenset te
gebruiken.

• Selecteer het keuzevakje Background picture om een achtergrondfiguur
te gebruiken.

• Selecteer het keuzevakje Apply using CSS om een trapsgewijs
opmaakmodel in het thema te gebruiken.

3. Klik op de knop OK. Het gekozen thema wordt nu toegepast.
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9.2 Aanpassen van een thema
Indien je een bestaand thema wil aanpassen dan zal FrontPage een nieuw thema
aanmaken. In dit nieuwe thema kan je dan de kleuren, figuren en opmaakprofielen
aanpassen. De wijzigingen worden dan opgeslaan met een nieuwe naam voor het
gewijzigde thema.

 Om een thema aan te passen:

1. Kies het menu Format/Theme.
2. Kies uit de keuzelijst een bestaand thema.

3. Klik op de knop Modify . Verschillende nieuwe knoppen
verschijnen nu boven deze knop.

 Figuur 31: Nieuwe knoppen via de knop Modify in het dialoogvenster Themes

4. Klik op de knop Colors  om de kleuren van het thema aan te
passen.

• Selecteer het tabblad Custom.

 Dialoogvenster 37: Modify Theme, knop Colors, tabblad Custom

• Kies in het onderdeel Theme color set of je de kleuren in gewone of in
levendige kleuren wil wijzigen.

• Selecteer in de keuzelijst Item het onderdeel waarvoor je de kleur wil
wijzigen en selecteer in de keuzelijst Color de gewenste kleur.
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• Herhaal de twee laatste stappen voor elk onderdeel waarvoor je de kleur
wil wijzigen.

• Je kunt de kleur ook wijzigen door het algemene kleurenschema aan te
passen.

• Via het tabblad Color Schemes kan je een ander vooraf ingesteld
kleurenschema kiezen.

• Via het tabblad Color Wheel kan je een nieuw kleurenschema maken.

• Klik op de knop OK om de nieuwe kleuren toe te passen.

5. Klik op de knop Graphics  om de figuren van het thema aan te
passen.

 Dialoogvenster 38: Modify Theme, knop Graphics

• Kies in het onderdeel Theme graphic set of je de figuren in gewone of in
actieve figuren wil wijzigen. Indien in de keuzelijst Item het onderdeel
Background Picture is geselecteerd kan je deze optie niet gebruiken.

• Selecteer in de keuzelijst Item het onderdeel waarvoor je de figuur wil
wijzigen.

• Geef in het tabblad Picture de figuur of figuren op die je wil wijzigen.
Afhankelijk van het geselecteerde onderdeel worden er een of
meerdere opties opgegeven.

• Als in het geselecteerde onderdeel tekst wordt weergegeven, zijn de
opties op het tabblad Font aanwezig en kan je het lettertype wijzigen.

• Klik op de knop OK om de nieuwe figuren toe te passen.
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6. Klik op de knop Text  om de opmaakprofielen van het thema aan
te passen.

 Dialoogvenster 39: Modify Theme, knop Text

• Selecteer in de keuzelijst Item het onderdeel waarvoor je het
opmaakprofiel wil wijzigen.

• Selecteer in de keuzelijst Font het lettertype dat je wil gebruiken.

• Via de knop More Text Styles kunnen andere wijzigingen in het
opmaakprofiel aangebracht worden.

• Klik op de knop OK om de nieuwe opmaakprofielen toe te passen.
7. Indien de kleuren, figuren en opmaakprofielen werden toegepast, dan klik je

op de knop Save as. Tik in het dialoogvenster Save Theme een nieuwe
naam voor het thema.

 Dialoogvenster 40: Save Theme

8. Klik op de knop OK. Het nieuwe thema wordt nu toegevoegd in de keuzelijst.
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9. Pas nu het thema toe op het FrontPage Web of op de geselecteerde
pagina’s zoals beschreven in de vorige paragraaf.

9.3 Verwijderen van een thema
Je kunt een thema verwijderen dat is toegepast op het volledige FrontPage web of
op een aantal geselecteerde pagina’s. Op die manier verwijder je de kleuren,
figuren en opmaakprofielen van die pagina’s.

 Om een thema te verwijderen uit het FrontPage Web:

1. Kies het menu Format/Theme.
2. Selecteer de optie All pages.
3. Kies in de keuzelijst voor (No Theme).
4. Klik op de knop OK. De kleuren, figuren en opmaakprofielen van het

FrontPage Web zijn nu verwijderd.

 Om een thema te verwijderen uit een aantal geselecteerde pagina’s:

1. Selecteer de pagina’s in de Folders View of de Folders List.
2. Kies het menu Format/Theme.
3. Selecteer de optie Selected page(s).
4. Kies in de keuzelijst voor (No Theme).
5. Klik op de knop OK. De kleuren, figuren en opmaakprofielen van de

geselecteerde pagina’s zijn nu verwijderd.
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10 WERKEN MET FIGUREN
Eén van de grote troeven van het World Wide Web is dat het zich niet beperkt tot
uitsluitend tekst zoals vele andere Internet-toepassingen. Je kunt ook werken met
figuren, geluiden, animaties en videobeelden. In dit hoofdstuk zul je zien hoe je
figuren kunt gebruiken in webpagina’s.

10.1 Inline-figuren en externe figuren
In een webpagina kun je werken met twee soorten figuren: inline-figuren en externe
figuren.

Inline-figuren zijn figuren die direct met de webpagina worden ingeladen en op de
pagina verschijnen. Ze staan als het ware “op één lijn” met de tekst waar ze naast
komen te staan. Het spreekt voor zich dat deze figuren het inladen van de pagina
sterk gaan vertragen. Zorg dan ook dat je bij het gebruik van inline-figuren niet te
sterk gaat overdrijven. Controleer altijd hoeveel seconden nodig zijn om de pagina
in te laden.

Externe figuren zijn figuren die op verzoek van de lezer worden ingeladen. Deze
figuren worden in een apart venster ingeladen en zijn dus minder belastend voor
het inladen van de pagina. Het invoegen van een externe figuur gebeurt door een
link te leggen naar de betreffende figuur.

Het belangrijkste aandachtpunt bij het gebruik van figuren is het bestandsformaat.
webbrowsers kunnen immers niet alle bestandsformaten weergeven. De twee
meest gebruikte bestandsformaten zijn GIF en JPEG.

GIF staat voor Graphics Interchange Format. Dit gecomprimeerd bestandsformaat
kan tot 8-bit kleuren bevatten. JPEG of JPG staat voor Joint Photographic Expert
Group. Dit gecomprimeerd bestandsformaat kan tot 24-bit kleuren bevatten.

Wanneer je de pagina opslaat zal FrontPage vragen de figuren in het FrontPage
Web op te slaan. Als de figuur geen GIF op JPEG formaat heeft, dan wordt de
figuur automatisch geconverteerd naar het juiste bestandsformaat.

10.2 Invoegen van inline-figuren
Voor het invoegen van inline-figuren heb je twee manieren: via het menu
Insert/Picture of via de knop Insert Picture From File  op de Standard
Toolbar. Via deze twee manieren kan je een figuur van een FrontPage Web
invoegen, een figuur van het lokale bestandensysteem invoegen, een figuur van
een site op het World Wide Web invoegen, een figuur van de Clip Art Gallery
invoegen en een figuur inscannen en vervolgens invoegen.

 Om een figuur in te voegen:

1. Kies het menu Insert/Picture/From File of de knop Insert Picture From
File  op de Standard Toolbar.

2. Het dialoogvenster Picture verschijnt.
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 Dialoogvenster 41: Picture

• Als de figuur in een FrontPage Web voorkomt, selecteer dan in de
keuzelijst Look in het web waarin de figuur voorkomt. Selecteer de figuur
en klik op de knop OK.

• Als de figuur in het lokale bestandensysteem voorkomt, klik dan op de
knop Select a file on your computer . Selecteer de figuur en klik op
de knop OK.

• Als de figuur in het World Wide Web voorkomt, tik dan in het vak URL de
exacte locatie en naam van de figuur. Je kunt ook de webbrowser openen
via de knop Use your Web Browser to select a page or file . Zoek
met de webbrowser naar de gewenste figuur en keer vervolgens terug
naar FrontPage. De locatie van de bezochte pagina wordt nu
weergegeven in het tekstvak URL. Tik nu na de locatie van de pagina de
naam van de figuur en klik op de knop OK.

• Als de figuur voorkomt in de Clip Art Gallery, klik dan op de knop Clip
Art. Selecteer een categorie en klik met de rechtermuisknop op de
gewenste figuur en kies voor Insert. Je kan ook direct een Clip Art figuur
invoegen via het menu Insert/Picture/Clip Art.

• Klik op de knop Scannen om een figuur in te scannen en vervolgens in te
voegen in de pagina.
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10.3 Aanpassen en bewerken van inline-figuren

10.3.1 Aanpassen via de Picture Properties

Na het invoegen van een figuur kun je eventueel nog de verschillende
eigenschappen aanpassen. Dit gebeurt via het menu Format/Properties of via het
klikken met de rechtermuisknop op de figuur en te kiezen voor Picture Properties.
In beide gevallen wordt het dialoogvenster Picture Properties geopend.

Voor het aanpassen van inline-figuren zijn de tabbladen General en Appearance
van belang. In het tabblad General worden de algemene eigenschappen van de
figuur geregeld. In het tabblad Appearance worden de layouteigenschappen en
grootte van de figuur geregeld.

 Om de algemene eigenschappen van een figuur te wijzigen:

1. Selecteer de figuur.
2. Kies het Format/Properties of klik met de rechtermuisknop op de figuur en

kies in het snelmenu voor Picture Properties.
3. Het dialoogvenster Picture Properties verschijnt. Kies het tabblad General.

 Dialoogvenster 42: Picture Properties, tabblad General

• Het onderdeel Picture Source bevat het URL van de figuur. Klik op de
knop Browse om een ander URL te selecteren en klik op de knop Edit
om de figuur aan te passen (enkel indien een Editor geïnstalleerd is).
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• Het onderdeel Type bevat het bestandsformaat van de figuur (GIF, JPEG
of PNG) en de eigenschappen ervan.

• Het onderdeel Alternate Representations bevat alternatieve
voorstellingen van de figuur. Kies de optie Low-Res om een figuur te
plaatsen met een lagere resolutie terwijl de pagina aan het inladen is.
Kies de optie Text om een tekst te plaatsen indien de muis op de
tekening wordt geplaatst of indien het weergeven van figuren in de
webbrowser is uitgeschakeld.

• Het onderdeel Default hyperlink bevat het URL van de hyperlink
waarnaar de figuur eventueel kan verwijzen (zie hiervoor Hoofdstuk 12).

 Om de layouteigenschappen en grootte van een figuur te wijzigen:

1. Selecteer de figuur.
2. Kies het Format/Properties of klik met de rechtermuisknop op de figuur en

kies in het snelmenu voor Picture Properties.
3. Het dialoogvenster Picture Properties verschijnt. Kies het tabblad

Appearance.

 Dialoogvenster 43: Picture Properties, tabblad Appearance

• Het onderdeel Layout bevat de uitlijning van de figuur (Alignment), de
horizontale plaats tussen de figuur en de tekst (Horizontal Spacing), de
verticale plaats tussen de figuur en de tekst (Vertical Spacing) en de
randdikte van de figuur (Border Thickness).
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• Het onderdeel Size bevat informatie over de grootte van de figuur.
Hoogte en breedte van de figuur kunnen hier aangepast worden.
Selecteer de optie Keep aspect ratio indien de verhoudingen moeten
behouden worden.

10.3.2 Bewerken via de Image Toolbar

Naast het aanpassen van de eigenschappen kun je nu ook nog de figuur zelf gaan
bewerken. Dit gebeurt via de Pictures Toolbar. Wanneer je een tekening
selecteert verschijnt de Pictures Toolbar onderaan het scherm. Je kunt de
Pictures Toolbar ook permanent zichtbaar maken via het menu
View/Toolbars/Pictures.

 Figuur 32: Pictures Toolbar

De Pictures Toolbar bestaat uit de volgende knoppen: de knop Insert Picture
From File, de knop Text, de knop Auto Thumbnail, de knop Position Absolutely,
de knop Bring Forward, de knop Send Backward, de knop Rotate Left, de knop
Rotate Right, de knop Flip Horizontal, de knop Flip Vertical, de knop More
Contrast, de knop Less Contrast, de knop More Brightness, de knop Less
Brightness, de knop Crop, de knop Set Transparent Color, de knop Black and
White, de knop Wash Out, de knop Bevel, de knop Resample, de knop Select, de
knop Rectangular Hotspot, de knop Circular Hotspot, de knop Polygonal
Hotspot, de knop Highlight Hotspots en de knop Restore.

• De knop Select  staat standaard ingeklikt. Nu kun je een figuur selecteren en
het formaat wijzigen via de formaatgrepen.

• Klik op de knop Insert Picture From File  om een nieuwe figuur in te voegen
(zie hierboven).

• Klik op de knop Text  om op de tekening een tekstvak in te voegen. Indien
de figuur een JPEG formaat heeft zal FrontPage vragen om de figuur te
converteren naar een GIF.

• Klik op de knop Auto Thumbnail  om een verkleinde weergave (een
thumbnail of miniatuur) te maken van een figuur. Op de thumbnail ligt dan een
hyperlink naar de figuur op ware grootte. Je kunt de grootte van de thumbnail
eventueel gaan aanpassen via het menu Tools/Page Options/AutoThumbnail.

• Klik op de knop Position Absolutely  om de exacte positie van de figuur op
de pagina aan te geven. Deze positie wordt in pixels weergeven ten opzichte
van de linkerbovenhoek. Om een absolute positie te bepalen versleep je de
figuur naar een nieuwe positie op de pagina.

• Klik op de knoppen Bring Forward  en Send Backward  om een figuur
vóór of achter een andere figuur te plaatsen.
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• Klik op de knoppen Rotate Left , Rotate Right , Flip Horizontal  en
Flip Vertical  om de figuur te draaien en te spiegelen.

• Klik op de knoppen More Contrast , Less Contrast , More Brightness
 en Less Brightness  om het contrast en de helderheid te vermeerderen

of te verminderen.

• Klik op de knop Crop  om de figuur bij te snijden. Wijzig het formaat van het
selectiekader over het gedeelte dat je wil behouden. Klik nogmaals op de knop
Crop om het bijsnijden van de figuur te voltooien.

• Klik op de knop Set Transparent Color  om een figuur transparant te
maken. Klik in de figuur op de kleur dat moet transparant worden. JPEG
ondersteunt geen transparante kleuren. FrontPage zal daarom een JPEG figuur
omzetten naar een GIF figuur bij het bewaren van de pagina.

• Klik op de knop Black and White  om een kleurenfiguur om te zetten naar
een zwart-wit figuur.

• Klik op de knop Wash Out  om de figuur om te zetten naar een onscherpe
figuur met een laag contrast. Indien geen figuur is geselecteerd, wordt dit
toegepast op de achtergrondfiguur van de huidige pagina.

• Klik op de knop Bevel  om rond de figuur een 3D rand te plaatsen.

• Klik op de knop Resample  om de resolutie van de figuur te optimaliseren
nadat de grootte werd aangepast.

• Gebruik de knoppen Rectangular Hotspot , Circular Hotspot ,
Polygonal Hotspot  en Highlight Hotspots  om aanklikbare velden te
maken op een figuur. Deze knoppen komen in Hoofdstuk 12 aan bod.

• Klik op de knop Restore  om de figuur in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen.
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11 TABELLEN
Een tabel bestaat uit één of meerdere rijen en kolommen. De scheiding tussen een
rij en een kolom wordt een cel genoemd. In cellen kan zowel tekst als figuren
worden ingevoegd. Je kunt tabellen gebruiken als je gegevens wil presenteren in
een rastervormige indeling, zoals bijvoorbeeld productgegevens en
dienstregelingen. Daarnaast kan je ook tabellen gebruiken om tekst en figuren te
ordenen in een pagina.

In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de verschillende manieren om
tabellen in te voegen. Daarna komen de verschillende mogelijkheden aan bod om
tabellen aan te passen.

11.1 Invoegen van tabellen
Je kunt een tabel invoegen op vier manieren: via het menu Table/Insert/Table, de
knop Insert Table  op de Standard Toolbar, het menu Table/Draw Table en
de knop Draw Table  op de Tables Toolbar. Daarnaast kan je ook een
bestaande tekst converteren naar een tabel.

 Om een tabel in te voegen via het menu Table/Insert/Table:

1. Kies het menu Table/Insert/Table.
2. Het dialoogvenster Insert Table verschijnt.

 Dialoogvenster 44: Insert Table

• Het onderdeel Size bevat het aantal rijen en kolommen.

• Het onderdeel Layout bevat de uitlijning van de tabel (Alignment), de
breedte van de tabelrand in pixels (Border size), de ruimte tussen de
celmarge en de celinhoud (Cell padding) in pixels en de ruimte tussen de
celmarges (Cell spacing) in pixels.
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 Figuur 33: Onderscheid tussen Cel Padding en Cel Spacing

• Het onderdeel Specify width bevat de breedte van de tabel in pixels of in
een percentage.

3. Klik op de knop OK om de tabel in te voegen.

 Om een tabel in te voegen via de knop Insert Table op de Standard
Toolbar:

1. Klik op de knop Insert Table  op de Standard Toolbar.
2. Selecteer in het rooster het aantal cellen dat de tabel moet bevatten.

 Figuur 34: Invoegen van een tabel via de de knop Insert Table

 Om een tabel in te voegen via het menu Table/Draw Table:

1. Kies het menu Table/Draw Table.

2. De Tables Toolbar verschijnt en de knop Draw Table  is ingeklikt. De
muispunt wordt nu een pen.

3. Sleep met de pen in het werkgebied en teken een kader. Teken binnen het
kader een horizontale lijn om een rij te maken en een verticale lijn om een
kolom te maken. Herhaal deze handelingen totdat het gewenst aantal rijen
en kolommen wordt bekomen.

4. Klik terug op de knop Draw Table om het tekenen van de tabel te
beëindigen.

5. Heb je een foute lijn getekend dan kun je een lijn wissen via de knop Eraser
 op de Tables Toolbar. Indien je klikt op de knop Eraser dan wordt de
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cursor een gom. Sleep met de muis over de lijn die moet gewist worden. Klik
terug op de knop Eraser om het wissen te beëindigen.

 Om een tabel in te voegen via de Tables Toolbar:

1. Maak de Tables Toolbar zichtbaar via het menu View/Toolbars/Tables.

2. Klik op de knop Draw Table . Volg nu dezelfde werkwijze zoals in de
bovenstaande methode.

 Om een bestaande tekst te converteren naar een tabel:

1. Selecteer de tekst die je wil converteren naar een tabel.
2. Kies het menu Table/Convert/Text To Table.
3. Kies welk scheidingsteken je wil gebruiken of kies None om een tabel met

één cel te maken.

 Dialoogvenster 45: Convert Text To table

11.2 Aanpassen van tabellen
Eens je een tabel hebt ingevoegd kan je natuurlijk de lay-out ervan gaan
aanpassen. Volgende handelingen kunnen hier onderscheiden worden:

• Cellen, rijen of kolommen selecteren.

• Cellen, rijen of kolommen invoegen.

• Cellen, rijen of kolommen verwijderen.

• Cellen samenvoegen of splitsen.

• Rijen of kolommen even hoog of breed maken.

• Overtollige ruimte tussen rijen en kolommen verwijderen.

• Een bijschrift toevoegen.

• Celeigenschappen aanpassen.

• Tabeleigenschappen aanpassen.
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 Om cellen, rijen of kolommen te selecteren:

Te selecteren Werkwijze

Cel(len) Klik met de muis in de te selecteren cel en kies het
menu Table/Select/Cell of houdt de muisknop
ingeklikt en sleep eventueel over andere te
selecteren cellen.

Rij(en) Klik met de muis in een cel binnen de te selecteren rij
en kies het menu Table/Select/Row of klik met de
muisknop vlak voor de te selecteren rij. Sleep
eventueel over andere te selecteren rijen.

Kolom(men) Klik met de muis in een cel binnen de te selecteren
kolom en kies het menu Table/Select/Column of klik
met de muisknop vlak boven de te selecteren kolom.
Sleep eventueel over andere te selecteren
kolommen.

Tabel Klik met de muis in de tabel en kies het menu
Table/Select/Table.

 Tabel 5: Cellen, rijen of kolommen selecteren

 Om cellen, rijen of kolommen in te voegen

In te voegen Werkwijze

Cel(len) Klik met de muis rechts van de in te voegen cel(len)
en kies het menu Table/Insert/Cell.

Rij(en) of kolom(en) Klik met de muis in een cel boven of onder de in te
voegen rij(en) of links of rechts van de in te voegen
kolom(men) en kies het menu Table/Insert/Rows or
Columns. Kies of je rijen of kolommen wenst in te
voegen, kies het aantal in te voegen rijen of
kolommen en kies de plaats van de in te voegen rijen
of kolommen.

 Dialoogvenster 46: Insert Rows or Columns
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Werk je met de Tables Toolbar dan selecteer je de
rij of kolom waarvoor je wenst in te voegen en kies je
de knop Insert Rows  of Insert Columns .

 Tabel 6: Cellen, rijen of kolommen invoegen

 Om cellen, rijen of kolommen te verwijderen:

1. Selecteer de te verwijderen cel(len), rij(en) of kolom(en) en druk op Delete of
kies het menu Table/Delete Cells. Werk je met de Tables Toolbar dan klik
je op de knop Delete Cells .

 Om cellen samen te voegen:

1. Selecteer de samen te voegen cellen en kies het menu Table/Merge Cells.
Werk je met de Tables Toolbar dan klik je op de knop Merge Cells .

 Om een cel te splitsen:

1. Selecteer de te splitsen cel en kies het menu Table/Split Cells. Werk je met
de Table Toolbars dan klik je op de knop Split Cells .

2. Kies in het dialoogvenster Split Cells of je de cel wenst te splitsen in
kolommen of in rijen en kies het gewenst aantal kolommen of rijen.

 Dialoogvenster 47: Split Cells

 Om rijen en kolommen even hoog of breed te maken:

1. Selecteer de rijen of kolommen die even hoog of breed moeten zijn.
2. Kies het menu Table/Distribute Rows Evenly of Table/Distribute

Columns Evenly. Werk je met de Tables Toolbar dan kies je de knop
Distribute Rows Evenly  of Distribute Columns Evenly .

 Om overtollige ruimte tussen rijen en kolommen te verwijderen:

1. Kies het menu Table/AutoFit. Werk je met de Tables Toolbar dan kies je
de knop AutoFit .

 Om een bijschrift toe te voegen:

1. Plaats de cursor in de tabel en kies het menu Table/Insert/Caption.
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2. Tik het bijschrift dat standaard boven de tabel staat. Wens je het bijschrift
onder de tabel te plaatsen dan klik je met de rechtermuisknop op het
bijschrift en kies je in het snelmenu voor Caption Properties. Selecteer in
het dialoogvenster de optie Top of Table of Bottom of Table.

 Dialoogvenster 48: Caption Properties

 Om de celeigenschappen aan te passen:

1. Selecteer de aan te passen cel(len) en kies het menu Table/Properties/Cell
of klik met de rechtermuisknop op de cel(len) en kies in het snelmenu voor
Cell Properties.

2. Het dialoogvenster Cell Properties verschijnt.

Dialoogvenster 49: Cell Properties

• Het onderdeel Layout bevat de horizontale uitlijning van de cel(len)
(Horizontal alignment), de verticale uitlijning van de cel(len) (Vertical
alignment), de mogelijkheid om rijen samen te voegen (Rows spanned)
en kolommen samen te voegen (Columns spanned), de mogelijkheid
om de cel(len) vet te plaatsen en te centreren (Header Cell), de
mogelijkheid te voorkomen dat de webbrowser de celinhoud over
meerdere regels gaat verdelen (No Wrap) en de mogelijkheid de breedte
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(Specify width) en de hoogte (Specify height) van de cel(len) aan te
passen. Werk je met de Tables Toolbar dan kun je de vertikale uitlijning
van de cel(len) ook aanpassen via de knoppen Align Top , Center
Vertically  en Align Bottom .

• Het onderdeel Borders bevat de kleur van de celrand (Color). Indien je
een celrand met twee kleuren wil instellen om een 3D effect toe te
passen, selecteer dan de kleuren in de keuzelijsten naast Light Border
en Dark Border.

• Het onderdeel Background bevat de mogelijkheid om een
achtergrondkleur te kiezen voor de cel(len) (Color) of een
achtergrondfiguur (Use background picture). Klik op de knop Browse
om een achtergrondfiguur te selecteren. De eigenschappen van de figuur
kun je eventueel instellen via de knop Properties. Werk je met de Tables
Toolbar dan kun je de achtergrondkleur ook aanpassen via de knop Fill
Color .

3. Klik op de knop OK om de aanpassingen toe te passen.

 Om de tabeleigenschappen aan te passen:

1. Plaats de cursor in de tabel en kies het menu Table/Properties/Table of klik
met de rechtermuisknop op de tabel en kies in het snelmenu voor Table
Properties.

2. Het dialoogvenster Table Properties verschijnt.

 Dialoogvenster 50: Table Properties

• Het onderdeel Layout bevat de horizontale uitlijning van de tabel
(Alignment), de plaats van de tabel ten opzichte van de tekst (Float), de
ruimte tussen de celmarge en de celinhoud (Cell padding) in pixels en de
ruimte tussen de celmarges (Cell spacing) in pixels en de mogelijkheid
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de breedte (Specify width) en de hoogte (Specify height) van de
cel(len) aan te passen.

• Het onderdeel Borders bevat de grootte van de tabelrand (Size) en de
kleur van de tabelrand (Color). Indien je een tabelrand met twee kleuren
wil instellen om een 3D effect toe te passen, selecteer dan de kleuren in
de keuzelijsten naast Light Border en Dark Border.

• Het onderdeel Background bevat de mogelijkheid om een
achtergrondkleur te kiezen voor de tabel (Color) of een achtergrondfiguur
(Use background picture). Klik op de knop Browse om een
achtergrondfiguur te selecteren. De eigenschappen van de figuur kun je
eventueel instellen via de knop Properties. Werk je met de Tables
Toolbar dan kun je de achtergrondkleur ook aanpassen via de knop Fill
Color .

3. Klik op de knop OK om de aanpassingen toe te passen.
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12 HYPERLINKS
In de inleiding van deze cursus werd vermeld dat hypertext één van de belangrijke
kenmerken van HTML was. Bij hypertext lees je een tekst niet van voor naar achter
zoals in een gewoon boek, maar kun je op geregelde tijdstippen naar een ander
punt in de tekst springen.

Het gebruik van hypertext wordt in het World Wide Web meestal aangeduid met de
term hyperlink, of kortweg link. Een hyperlink is de verbinding tussen een
webpagina en een bepaald doel. Dit doel is meestal een andere webpagina, maar
het kan ook een multimedia bestand zijn, een programma of een figuur. Een
hyperlink hoeft niet noodzakelijk te verwijzen naar een extern bestand. Er bestaan
ook hyperlinks naar een bepaalde plaats binnen een pagina. In FrontPage wordt dit
een bladwijzer of bookmark genoemd.

Wanneer een bezoeker van een website op een hyperlink klikt, dan wordt het doel
in de webbrowser weergegeven en, afhankelijk van de soort hyperlink, geopend of
uitgevoerd. Zo bijvoorbeeld zal een hyperlink naar een videofragment in de
mediaspeler worden geopend, en zal een hyperlink naar een andere webpagina in
de webbrowser worden geopend. In de onderstaande Figuur 34 is het woord
“magEzine” een hyperlink. Wanneer een bezoeker op dit woord klikt, dan wordt de
webpagina met het electronische magazine weergegeven.

 Figuur 35: Een voorbeeld van een hyperlink op de website van de VDAB

In webpagina’s kunnen we twee soorten hyperlinks onderscheiden: teksthyperlinks
en figuurhyperlinks. Als hyperlink gebruikt men vaak een woord of een reeks
woorden. Deze tekst wordt door de webbrowsers meestal in een ander kleur en
onderlijnd weergeven (de bovenstaande hyperlink “magEzine” in Figuur 34 is
hiervan een voorbeeld). Naast tekst is het gebruik van figuren als hyperlink
algemeen verspreid. De hyperlink is hier op het eerste zicht onzichtbaar, maar
wordt kenbaar gemaakt door het aanwijzend handje dat verschijnt wanneer men de
muis op de figuur plaatst.

Er bestaat ook een speciale vorm van figuurhyperlinks die bekend staan onder de
namen aanklikbare afbeeldingen, image maps of clickable maps. Dit is een gewone
figuur waarin bepaalde gebieden dusdanig gemarkeerd zijn dat ze verwijzen naar
verschillende doelen. De verschillende gebieden worden in FrontPage hotspots
genoemd.
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In dit hoofdstuk zul je leren hoe je hyperlinks kunt maken en aanpassen in
webpagina’s. Het gebruik van aanklikbare afbeeldingen en bladwijzers komt hier
eveneens aan bod. In een voorbereidend onderdeel zal kort worden ingegaan op
het gebruik van een URL.
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12.1  Het gebruik van een URL

Wanneer een hyperlink in een pagina wordt ingevoegd, moet het doel steeds
opgegeven zijn in een Uniform Resource Locator of URL. Een URL-adres bestaat
uit vier onderdelen: het protocol, de domeinnaam, het pad en de bestandsnaam.

 

 Figuur 36: Onderdelen van een URL-adres

Hyperlinks kunnen relatief of absoluut zijn. Een absoluut URL bevat het volledige
adres van het doel, zoals bijvoorbeeld opgegeven in de bovenstaande Figuur 35.
Je krijgt hier dus steeds de opgave van een protocol, een domeinnaam, een pad en
een bestandsnaam.

In een relatief URL onderbreken één of meerdere onderdelen. De ontbrekende
gegevens worden van de webpagina gehaald die de URL bevat. Wanneer
bijvoorbeeld het protocol en het domein ontbreekt, zal de webbrowser het protocol
en domein van de actieve pagina overnemen. Veronderstel dat een webpagina het
volgende URL heeft: http://www.microsoft.com/frontpage/learn.htm. Wil je een
hyperlink leggen naar de “What’s New” pagina met het URL
http://www.microsoft.com/frontpage/brochure/whatsnew.htm dan kan je echter ook
het relatief adres opgegeven. Het URL kan dan vereenvoudigd worden tot
/brochure/whatsnew.htm.

Het gebruik van relatieve URL’s wordt veelvuldig gebruikt. Wanneer een website
naar een andere server wordt verplaatst, blijven de hyperlinks gewoon werken
zolang de relatieve positie van de webpagina's hetzelfde blijft.

Wanneer je in FrontPage hyperlinks maakt, hoeft je weining rekening te houden
met de relatieve of absolute addressering. Je kunt gewoon naar de webpagina in
het FrontPage Web bladeren en dan wordt automatisch een relatief URL
ingevoegd. Wanneer je een bestand in een FrontPage Web verplaatst of een
andere naam geeft, worden alle URL adressen die naar dat bestand verwijzen
automatisch bijgewerkt.

12.2 Aanmaken van hyperlinks

Het gebruik van hyperlinks kan onderverdeeld worden in drie grote groepen.
Enerzijds zijn er de hyperlinks om te navigeren binnen de website. Daarnaast zijn
er de hyperlinks om koppelingen te leggen met bestanden en andere webpagina’s.
Tenslotte zijn er de hyperlinks om een e-mailbericht te maken.

1. Hyperlinks om te navigeren binnen de website

Wanneer een bezoeker de homepage van een website opent moeten hij ook
kunnen navigeren naar de andere pagina’s. In veel sites worden dan ook
knoppen of teksthyperlinks gebruikt om naar de andere belangrijke webpagina’s
van de website te gaan.
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 Figuur 37: Knoppen en teksthyperlinks om te navigeren binnen de website

2. Hyperlinks om koppelingen te leggen met bestanden en andere
webpagina’s

Je kunt bijvoorbeeld een hyperlink maken om in de webbrowser een bepaalde
figuur weer te geven, of je kunt bijvoorbeeld een lijst weergeven met hyperlinks
naar je favorite sites op het World Wide Web.

3. Hyperlinks om een e-mailbericht te maken

Je kunt een hyperlink maken om een bericht te verzenden naar een e-
mailadres. Wanneer je bijvoorbeeld wilt dat bezoekers commentaar kunnen
geven op de website, dan kan je een koppeling maken waarmee een e-
mailbericht wordt verzonder naar de webmaster.

 Figuur 38: Een hyperlink om een e-mailbericht te maken

Het maken van een hyperlink gebeurt via het menu Insert/Hyperlink of de knop
Hyperlink  op de Standard Toolbar. In het dialoogvenster Create Hyperlink
heb je vijf mogelijkheden om een hyperlink te leggen: (1) een hyperlink naar een
pagina of een bestand in het FrontPage Web, (2) een hyperlink naar een pagina of
een bestand in het World Wide Web, (3) een hyperlink naar een pagina of een
bestand in een bestandssysteem, (4) een hyperlink naar een e-mailadres of (5) een
hyperlink naar een nieuwe pagina. Tenslotte vermelden we hier ook de alternatieve
manier om een figuurhyperlink te leggen.

 Om een hyperlink te leggen naar een pagina of een bestand in het
FrontPage Web:

1. Selecteer de tekst of de figuur die de hyperlink moet leggen.
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2. Kies het het menu Insert/Hyperlink of de knop Hyperlink  op de
Standard Toolbar.

3. Het dialoogvenster Create Hyperlink verschijnt.

 Dialoogvenster 51: Create hyperlink

• Selecteer in de keuzelijst Look in het FrontPage Web.

• Selecteer in de lijst het bestand waarnaar je een hyperlink wil leggen.

• Het geselecteerde bestand verschijnt nu in het tekstvak URL.
4. Klik op de knop OK om de hyperlink te leggen naar het gekozen bestand.

Selecteerde je bijvoorbeeld een pagina, dan zal de hyperlink gelegd worden
naar de gekozen pagina. Selecteerde je bijvoorbeeld een figuur, dan zal de
hyperlink gelegd worden naar de gekozen figuur.

 Om een hyperlink te leggen naar een pagina of een bestand in het World
Wide Web:

1. Selecteer de tekst of de figuur die de hyperlink moet leggen.

2. Kies het het menu Insert/Hyperlink of de knop Hyperlink  op de
Standard Toolbar.

3. Het dialoogvenster Create Hyperlink verschijnt.
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 Dialoogvenster 52: Create Hyperlink

• Indien je het URL weet van het bestand, dan kun je het direct intikken in
het tekstvak URL.

• Indien je het URL van het bestand niet weet, dan kun je via de knop Use
your Web Browser to select a page or a file  surfen naar het
betreffende bestand. Keer via de Taakbalk terug naar FrontPage en je
zal zien dat de bezochte locatie nu ingevuld is in het tekstvak URL.

4. Klik op de knop OK om de hyperlink te leggen naar het opgegeven URL.

 Om een hyperlink te leggen naar een pagina of een bestand in een
bestandssysteem:

1. Selecteer de tekst of de figuur die de hyperlink moet leggen.

2. Kies het het menu Insert/Hyperlink of de knop Hyperlink  op de
Standard Toolbar.

3. Het dialoogvenster Create Hyperlink verschijnt.

4. Klik op de knop Make a hyperlink to a file on your computer .
5. Het dialoogvenster Select File verschijnt.
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 Dialoogvenster 53: Select File

• Selecteer het gewenste bestand op het lokale netwerk. Pas op met een
dergelijke hyperlink. FrontPage zal immers een hyperlink leggen naar een
bestand buiten het FrontPage Web zodat de pagina’s niet meer zichtbaar
zullen zijn wanneer je enkel het FrontPage Web gaat publiceren.
Wanneer een bezoeker dit bestand zou opvragen dan zal de webbrowser
het bestand op het c:\-station van de bezoeker proberen te vinden en die
krijgt dan hoogstwaarschijnlijk een foutbericht.

6. Klik op de knop OK om de hyperlink te leggen naar het opgegeven bestand.

 Om een hyperlink te leggen naar een e-mailadres:

1. Selecteer de tekst of de figuur die de hyperlink moet leggen.

2. Kies het het menu Insert/Hyperlink of de knop Hyperlink  op de
Standard Toolbar.

3. Het dialoogvenster Create Hyperlink verschijnt.

4. Klik op de knop Make a hyperlink that sends E-mail .
5. Het dialoogvenster Create E-mail Hyperlink verschijnt.

 Dialoogvenster 54: Create E-mail Hyperlink

• Tik in het tekstvak het e-mailadres van de persoon die moet gemaild
worden wanneer men op de hyperlink klikt. Klik op de knop OK.

6. Het e-mailadres wordt nu ingevuld in het tekstvak URL. FrontPage heeft zelf
het protocol mailto: voor het e-mailadres geplaatst.
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 Figuur 39: Leggen van een hyperlink naar een e-mailadres

7. Klik op de knop OK om de hyperlink te leggen naar het opgegeven e-
mailadres.

 Om een link te leggen naar een nieuwe pagina:

1. Selecteer de tekst of de figuur die de hyperlink moet leggen.

2. Kies het menu Insert/Hyperlink of de knop Hyperlink  op de Standard
Toolbar.

3. Het dialoogvenster Create Hyperlink verschijnt.

4. Klik op de knop Create a page and link to the new page .
5. Het dialoogvenster New verschijnt.
6. Selecteer in het tabblad General een sjabloon of een wizard om een gewone

pagina aan te maken.
7. De hyperlink wordt nu automatisch gemaakt en de pagina wordt

weergegeven zodat je deze kunt bewerken. De nieuwe hyperlink zal pas
werken wanneer je deze pagina hebt bewaard.

 Om een figuurhyperlink te leggen:

1. Selecteer de figuur die de hyperlink moet leggen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de figuur en kies in het snelmenu voor

Picture Properties.

 Figuur 40: Opvragen van de Picture Properties met de rechtermuisknop

3. Het dialoogvenster Picture Properties verschijnt.
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 Dialoogvenster 55: Picture Properties

• Selecteer het tabblad General. Tik in het tekstvak Location het doel van
de hyperlink. Je kunt ook op de knop Browse klikken. Het dialoogvenster
Edit Hyperlink verschijnt dan met de hierboven geziene mogelijkheden
om een hyperlink te leggen.

4. Klik op de knop OK om een hyperlink op de figuur te leggen.
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12.3 Aanklikbare afbeeldingen
In het vorige onderdeel heb je geleerd hoe je figuurhyperlinks kunt aanmaken. De
volledige figuur legde daarbij een hyperlink naar een ander bestand. Nu zullen
verschillende gebieden in de figuur een hyperlink leggen naar een ander bestand.
Daarvoor moeten deze gebieden gedefinieerd worden. Elk van deze vaste
gebieden verwijst naar een URL die de bezoeker kan aanklikken. Deze methode
staat bekend onder de namen aanklikbare afbeeldingen, image maps, of clickable
maps. In FrontPage worden de aanklikbare gebieden hotspots genoemd.

Het leggen van de hotspots gebeurt via de Pictures Toolbar. Deze Toolbar kwam
in het hoofdstuk over figuren reeds aan bod. Je kan de Pictures Toolbar Toolbar
zichtbaar maken door de figuur te selecteren of via het menu
View/Toolbars/Pictures. Van belang zijn de knoppen Rectangular Hotspot ,
Circular Hotspot , Polygonal Hotspot  en Highlight Hotspots . Met de
eerste drie knoppen kies je welke soort hotspot je wil leggen. Je kunt kiezen tussen
een rechthoek, een cirkel of een veelhoek. Eens je de hotspots hebt gemarkeerd
kun je deze laten oplichten via de knop Highlight Hotspots. Het opgeven van een
URL gebeurt in het geziene dialoogvenster Create Hyperlink.

 Om een aanklikbare figuur te maken:

1. Selecteer de figuur zodat de Pictures Toolbar verschijnt.

2. Klik op de knop Rectangular Hotspot , Circular Hotspot  of
Polygonal Hotspot  op de Pictures Toolbar om een hotspot aan te
maken.

3. De cursor verandert nu in een pen. Sleep over het gebied dat je wil
markeren. Indien je de muis loslaat verschijnt het dialoogvenster Create
Hyperlink. Kies nu één van de vijf geziene mogelijkheden om een hyperlink
te leggen.

4. Herhaal telkens de laatste twee stappen totdat alle hotspots gelegd zijn.
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12.4 Bladwijzers
De hyperlinks die we voorheen hebben aangemaakt verwijzen steeds naar een
extern bestand. De webbrowser toont de pagina vanaf de eerste lijn van het
bestand. Je kunt echter ook een hyperlink leggen naar een bepaalde plaats in een
bestand. Deze plaats wordt in FrontPage een bladwijzer of bookmark genoemd. Je
kan een hyperlink leggen naar een bladwijzer in dezelfde pagina van waaruit de
hyperlink werd opgeroepen, maar je kan ook een hyperlink leggen naar een
bladwijzer in een andere pagina. De webbrowser zal dan in beide gevallen de
pagina tonen vanaf de bladwijzer.

In FrontPage worden bladwijzers gemarkeerd met een stippellijn onder de tekst. In
het URL wordt een bladwijzer voorafgegaan door een hekje (#). Zo bijvoorbeeld
wordt een hyperlink naar de bladwijzer op de microsoft website als volgt
aangegeven: http://www.microsoft.com/index.htm#mark.

Voor het werken moet bladwijzers moeten twee stappen ondernomen worden:
enerzijds een bladwijzer maken, anderzijds een hyperlink leggen naar een
bladwijzer.

 Om een bladwijzer te maken:

1. Selecteer de tekst die je als bladwijzer wenst te markeren.
2. Kies het menu Insert/Bookmark.
3. Het dialoogvenster Bookmark verschijnt.

 Dialoogvenster 56: Bookmark

• In het tekstvak Bookmark name verschijnt nu de geselecteerde tekst. Tik
eventueel een andere naam om aan de bladwijzer te benoemen.

• Klik op de knop OK om de Bladwijzer in te voegen.
4. De geselecteerde tekst is nu een bookmark geworden en wordt met een

stippellijn gemarkeerd.
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 Om een hyperlink te leggen naar een bookmark:

1. Selecteer de tekst of de figuur die de hyperlink moet leggen.

2. Kies het menu Insert/Hyperlink of de knop Hyperlink  op de Standard
Toolbar.

3. Het dialoogvenster Create Hyperlink verschijnt.
4. Kies uit de keuzelijst Bookmark de gewenste bookmark.

 Figuur 41: Keuzelijst Bookmark in het dialoogvenster Create Hyperlink

5. De gekozen bookmark verschijnt nu in het tekstvak URL.

 Figuur 42: Weergave van de gekozen bookmark in het tekstvak URL

6. Klik op de knop OK om een hyperlink te leggen naar de gekozen bookmark.
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12.5 Aanpassen en verwijderen van hyperlinks
Eens de hyperlink werd gelegd kun je deze natuurlijk aanpassen of verwijderen. In
beide gevallen blijft de tekst of figuur die de hyperlink verzorgt ongewijzigd.

 Om een hyperlink aan te passen:

1. Plaats de cursor ergens in de tekst of selecteer de figuur die de hyperlink
verzorgt.

2. Kies het menu Insert/Hyperlink, de knop Hyperlink  op de Standard
Toolbar of klik met de rechtermuisknop op de tekst of de figuur en kies in
het snelmenu voor Hyperlink Properties.

3. Het dialoogvenster Edit Hyperlink verschijnt.
4. Tik of selecteer nu een ander doel voor de hyperlink.
5. Klik op de knop OK om de aangepaste hyperlink te leggen.

 Om een hyperlink te verwijderen:

1. Plaats de cursor ergens in de tekst of selecteer de figuur die de hyperlink
verzorgt.

2. Kies het menu Insert/Hyperlink, de knop Hyperlink  op de Standard
Toolbar of klik met de rechtermuisknop op de tekst of de figuur en kies in het
snelmenu voor Hyperlink Properties.

3. Het dialoogvenster Edit Hyperlink verschijnt.
4. Selecteer de inhoud van het tekstvak URL en druk op de toets Delete.
5. Klik op de knop OK om de hyperlink te verwijderen.
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13 WERKEN MET NAVIGATIEBALKEN
Navigatiebalken zijn hyperlinks die men gebruikt om binnen een website te
navigeren. De navigatiebalk bevat meestal de introductiepagina en de belangrijkste
pagina’s van de website. Navigatiebalken worden op elke pagina van de website
geplaatst zodat bezoekers snel en gemakkelijk naar deze webpagina’s kunnen
gaan.

Navigatiebalken kunnen uit knoppen of uit teksthyperlinks bestaan. Ze staan
meestal bovenaan en/of links van de webpagina.

 Figuur 43: Navigatiebalk met knoppen op bovenaan een pagina.

Wanneer je een navigatiebalk aan een webpagina toevoegt, moet je aangeven
welke hyperlinks er moeten opgenomen worden. Deze hyperlinks zijn dan relatief
ten opzichte van de van de positie van de webpagina in de navigatiestructuur.

In dit hoofdstuk zul je leren hoe je met navigatiebalken kunt werken. Eerst komt aan
bod hoe je een navigatiestructuur kunt maken. Deze navigatiestructuur ligt aan de
basis voor het maken van de eigenlijke navigatiebalken. Vervolgens zie je hoe je
een navigatiebalk aan een webpagina kunt toevoegen. Tenslotte wordt uitgelegd
hoe je navigatiebalken kunt gebruiken in een gemeenschappelijke rand.

13.1 Maken van een navigatiestructuur
Het maken van een navigatiestructuur gebeurt in de Navigation View. De
navigatiestructuur kwam reeds in Hoofdstuk 3 van de cursus aan bod. In deze
weergave worden de onderlinge relaties van de pagina’s in het FrontPage Web
weergegeven. Zo bijvoorbeeld wordt hier weergegeven welke webpagina’s tot het
bovenste niveau behoren. De navigatiestructuur bepaalt welke hyperlinks er op een
navigatiebalk moeten komen; de paginatitels bepalen de labels van de hyperlinks.



104/130

WEBSITES ONTWERPEN
MET MICROSOFT FRONTPAGE 2000

 Figuur 44: Voorbeeld van een navigatiestructuur

In de Navigation View wordt de huidige webstructuur weergegeven van het
FrontPage web. Deze structuur bevat minstens de introductiepagina. Nu kun je
deze structuur verder gaan aanpassen. Volgende handelingen kunnen hier
onderscheiden worden:

• Toevoegen van een nieuwe webpagina aan de navigatiestructuur

• Toevoegen van een bestaande webpagina aan de navigatiestructuur

• Verplaatsen van een webpagina in de navigatiestructuur

• Wijzigen van de paginatitel

• Toevoegen van een externe webpagina

• Verwijderen van een webpagina uit de navigatiestructuur

 Om een nieuwe webpagina aan de navigatiestructuur toe te voegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de bestaande pagina en kies in het
snelmenu voor New Page.

2. De nieuwe pagina wordt nu toegevoegd aan de navigatiestructuur.
Dubbelklik eventueel op de pagina om deze te editeren.
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 Figuur 45: Toevoegen van een nieuwe pagina aan de navigatiestructuur

 Om een bestaande webpagina aan de navigatiestructuur toe te voegen:

1. Klik op een pagina in de Folders List en sleep deze pagina naar de
gewenste positie in de structuur.

 Figuur 46: Toevoegen van een bestaande pagina aan de navigatiestructuur

 Om een webpagina in de navigatiestructuur te verplaatsen:

1. Klik op de pagina en sleep deze pagina naar een andere locatie.

 Om de paginatitel te wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de pagina en kies in het snelmenu voor
Rename.

2. De titel is nu geselecteerd. Tik nu een andere titel om deze aan te wijzigen.
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 Figuur 47: Wijzigen van de paginatitel

 Om een externe webpagina toe te voegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de pagina en kies in het snelmenu voor
External Hyperlink.

2. Het dialoogvenster Select Hyperlink verschijnt. Tik in het tekstvak URL het
doel van de hyperlink.

 Om een webpagina uit de navigatiestructuur te verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de pagina en kies in het snelmenu voor
Delete. Het dialoogvenster Delete Page verschijnt.

 Dialoogvenster 57: Delete Page

• Selecteer de optie Remove this page from all navigation bars om de
pagina uit alle navigatiebalken te verwijderen.

• Selecteer de optie Delete this page from the Web om de pagina
permanent te verwijderen.
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13.2 Toevoegen van een navigatiebalk
Je kunt navigatiebalken toevoegen aan elke pagina. Indien je echter een
navigatiesysteem wil instellen voor het gehele FrontPage Web is het beter om de
navigatiebalk te plaatsen in een gemeenschappelijke rand (zie verder). Eens je een
navigatiebalk hebt toegevoegd, kun je natuurlijk ook de eigenschappen ervan gaan
aanpassen of de navigatiebalk verwijderen.

 Om een navigatiebalk toe te voegen:

1. Klik in de paginaweergave op de plaats waar je de navigatiebalk wil
invoegen. Kies het menu Insert/Navigation Bar. Het dialoogvenster
Navigation Bar Properties verschijnt.

 Dialoogvenster 58: Navigation Bar Properties

• Kies in het onderdeel Hyperlinks to add to page de hyperlinks die je op
de navigatiebalk wil weergeven. In Tabel 5 worden de verschillende
mogelijkheden kort samengevat. Het symbool  staat voor de pagina
waarop de navigatiebalk wordt geplaatst, het symbool  voor de
hyperlinks op de navigatiebalk, het symbool  voor de introductiepagina
en het symbool  voor de overige pagina’s.

Voorbeeld Optie Beschrijving

Parent level Hyperlinks naar pagina's
boven de huidige pagina
(bovenliggend niveau).
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Same level Hyperlinks naar pagina's op
hetzelfde niveau als de huidige
pagina.

Back and next De hyperlinks Vorige en
Volgende voor het bladeren
door een reeks pagina's op
hetzelfde niveau.

Child level Hyperlinks naar pagina's
onder de huidige pagina
(onderliggend niveau).

Top level Hyperlinks naar pagina's op
het bovenste niveau van het
web.

Child pages under Home Hyperlinks naar de
onderliggende pagina's van de
introductiepagina.

Home page Een hyperlink naar de
introductiepagina.

Parent page Een hyperlink naar
bovenliggende pagina.

 Tabel 7: Soorten hyperlinks op een navigatiebalk

• Kies in het onderdeel Orientation and appearance of de navigatiebalk
horizontaal (Horiontal) of verticaal (Vertical) moet worden weergegeven.
Kies hier ook of de navigatiebalk uit tekst (Text) of uit knoppen (Buttons)
moet bestaan. De optie knoppen kan je alleen selecteren indien je
gebruikmaakt van een thema.

2. Klik op de knop OK. De navigatiebalk wordt nu toegevoegd aan de pagina.
Indien je een bepaald thema hebt gekozen, dan worden op die navigatiebalk
de knoppen, lettertypen, kleuren en andere stijlelementen van het thema
gebruikt.

 Om een navigatiebalk aan te passen:

1. Dubbelklik in de navigatieweergave op de navigatiebalk of klik met de
rechtermuisknop op de navigatiebalk en kies in het snelmenu voor
Navigation Bar Properties. Het dialoogvenster Navigation Bar Properties
verschijnt.

2. Breng nu de gewenste aanpassingen aan en klik op de knop OK.
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 Om een navigatiebalk te verwijderen:

1. Selecteer de navigatiebalk en druk op de toets Delete.

13.3 Navigatiebalken in een gemeenschappelijke rand
Een gemeenschappelijke rand is een gebied van de pagina die wordt gedeeld door
een of meer pagina's in een web. Gemeenschappelijke randen worden gebruikt om
in één keer dezelfde inhoud toe te voegen aan verschillende pagina's, in plaats van
elke pagina afzonderlijk te bewerken. Als je bijvoorbeeld snel een logo wil
weergeven aan het begin van elke pagina, voeg je een afbeelding toe in een
gemeenschappelijke bovenrand.

Je kunt ook navigatiebalken gebruiken in een gemeenschappelijke rand. Hierbij
moet je wel rekening houden met het feit dat een navigatiebalk altijd relatief is ten
opzichte van een pagina. Een navigatiebalk kan handig zijn wanneer deze
beschikbaar is vanaf een bepaalde pagina, maar kan overbodig zijn op een andere
pagina omdat de hyperlinks dan niet relevant zijn.

 Om een navigatiebalk in een gemeenschappelijke rand toe te voegen:

1. Kies het menu Format/Shared Borders. Het dialoogvenster Shared
Borders verschijnt.

 Dialoogvenster 59: Shared Borders

2. Selecteer in het onderdeel Apply to de optie All pages.
3. Selecteer de optie Top en/of Left om een gemeenschappelijke rand boven

of links van de pagina te plaatsen. Selecteer ook de optie Include
navigation buttons om de navigatiebalk in de gemeenschappelijke rand toe
te voegen.

4. Klik op de knop OK. De gemeenschappelijke randen met de navigatiebalken
worden nu toegevoegd aan alle pagina’s. De gemeenschappelijke randen
worden aangeduid door streepjeslijnen.
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14 FRAMES
Frames worden tegenwoordig in veel websites gebruikt. Ze lijken in veel opzichten
op tabellen. In tegenstelling tot tabellen structureren frames niet alleen gegevens,
ze structureren ook het venster van de webbrowser. Frames verdelen het venster
immers in verschillende onafhankelijke delen of frames. Elk frame heeft zijn eigen
HTML-bestand als inhoud en kan onafhankelijk van de andere frames doorlopen
worden.

Bekijk even de onderstaande Figuur 48. Het scherm van de webbrowser is
onderverdeeld in vier frames. Het bovenste frame bevat het logo en de inhoud van
de website. Het middenframe bestaat uit een linker frame met de titels van de
verschillende artikels, en een rechter frame met de eigenlijke tekst van de artikels.
Het onderste frame bevat een formulier waarin je kunt stemmen. Indien je met
tabellen zou werken, dan zou een hyperlink die je aanklikt geopend worden in het
volledige venster van de webbrowser. Met frames kun je instellen dat de
webbrowser de hyperlink moet openen in een bepaald frame. In FrontPage wordt
dit het doelframe of target frame genoemd.

 Figuur 48: Voorbeeld van een framespagina
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Om de framespagina te maken van Figuur 48 heb je vijf bestanden nodig: een
bestand die de frames definieert, een bestand met de inhoud van het bovenste
frame, een bestand met de inhoud van het linker frame, een bestand met de inhoud
van het rechter frame en een bestand met de inhoud van het onderste frame.

Niet alle webbrowsers ondersteunen frames. Bij Netscape webbrowsers is dat
vanaf versie 2.0, bij Microsoft webbrowsers is dat vanaf 3.0. Webbrowsers die
frames niet ondersteunen negeren de HTML-codes. Daarom wordt vaak een
alternatieve tekst getoond voor webbrowsers die geen frames ondersteunen.

14.1 Maken en bewaren van Frames
Het maken van een framespagina gebeurt via het menu File/New/Page. In het
tabblad Frames Pages heb je de keuze tussen een aantal vooraf gedefinieerde
framepagina’s. Deze pagina’s kun je eventueel achteraf gaan aanpassen.

 Om een framespagina te maken:

1. Kies het menu File/New/Page.
2. Het dialoogvenster New verschijnt.
3. Selecteer het tabblad Frames Pages.

 Dialoogvenster 60: New, tabblad Frames

• In het linkergedeelte zie je tien sjablonen om een framespagina te
maken. Selecteer je een sjabloon dan krijg je in het onderdeel
Description een korte beschrijving en in het onderdeel Preview een
grafische voorstelling van de pagina. Kies je bijvoorbeeld voor de
sjabloon Header, Footer and Contents dan krijg je een indeling zoals
het voorbeeld in Figuur 48.
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4. Klik op de knop OK om de framespagina te maken.
Wanneer je een bepaalde framespagina hebt gekozen zal FrontPage de
verschillende frames in het werkgebied weergeven. Elk Frame bevat twee knoppen:
Set Initial Page en New Page. Klik je op de knop Set Initial Page dan krijg je het
dialoogvenster Create Hyperlink. Hier kun je de webpagina kiezen die moet
getoond worden in het frame wanneer de webbrowser de framespagina opent. Klik
je op de knop New Page dan verschijnt er een nieuwe blanco pagina in het frame.

 Figuur 49: Weergave van de framespagina

Indien je met frames werkt krijg je in plaats van drie tabbladen (Normal, HTML en
Preview) vijf tabbladen onderaan het werkgebied. Selecteer je het tabblad No
Frames, dan kun je de tekst weergeven die moet getoond worden voor
webbrowsers die geen frames ondersteunen. Standaard is dit de tekst This page
uses frames, but your webbrowser doesn't support them. Selecteer je het tabblad
HTML, dan zie je de HTML-codes van de pagina die de verschillende frames
definieert. Het tabblad Frames Page HTML daarentegen bevat de HTML-codes
van de pagina’s van de verschillende frames.

Wanneer je voor elk frame een pagina hebt gekozen kun je de verschillende
pagina’s gaan bewaren. Dit gebeurt via het menu File/Save (As), de knop Save 
op de Standard Toolbar of het menu Frames/Save Page (As). Kies je het menu
File/Save (As) of de knop Save dan worden alle pagina’s bewaard. Kies je het
menu Frame/Save Page (As) dan wordt enkel de geselecteerde pagina bewaard.
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 Om alle pagina’s te bewaren:

1. Kies het menu File/Save (As) of de knop Save  op de Standard
Toolbar.

2. Het dialoogvenster Save As verschijnt.

 Dialoogvenster 61: Save As

• In het voorbeeldvenster rechts wordt met blauw aangeduid welk frame
wordt bewaard. De rest van het scherm komt overeen met opties zoals
besproken in Hoofdstuk 5.

• Tik in het tekstvak File name de bestandsnaam en klik eventueel op de
knop Change om de titel van de pagina aan te passen.

3. Klik op de knop Save om de aangeduide pagina te bewaren. Vervolgens zal
FrontPage een nieuw dialoogvenster Save As openen om het volgende
frame te bewaren. Nadat alle frames werden bewaard zal FrontPage de
pagina bewaren die de definitie van de verschillende frames bevat.

 

 Figuur 50: Verschillende stappen in het bewaren van de framespagina van Figuur 45
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14.2 Aanpassen van frames
Eens je de pagina’s bewaard hebt kun je natuurlijk de verschillende frames gaan
aanpassen. Volgende handelingen kunnen hier onderscheiden worden:

• De grootte van een frame aanpassen.

• Een frame splitsen.

• Een frame verwijderen.

• De eigenschappen van één frame aanpassen.

• De eigenschappen van de pagina die de frames definieert aanpassen.

 Om de grootte van een frame aan te passen:

1. Plaats met de muis op de rand van een frame zodat je een dubbele pijl ziet.
2. Sleep met de muis totdat je de gewenste grootte hebt verkregen.
3. Een alternatieve manier gebeurt via het menu Frames/Frame properties

(zie verder).

 Om een frame te splitsen:

1. Plaats met de muis op de rand van een frame zodat je een dubbele pijl ziet.
2. Druk op de toets Ctrl en sleep met de muis totdat het nieuwe frame de

gewenste grootte heeft gekregen. Klik op de knoppen Set Initial Page of
New Page om een pagina in te voegen.

3. Een alternatieve manier gebeurt via het menu Frames/Split Frame. Zorg er
evenwel voor dat het juiste frame geselecteerd is. Kies in het dialoogvenster
Split Frame hoe je het geselecteerde frame wenst te splitsen. Klik op de
knop OK om het frame te splitsen.

 Dialoogvenster 62: Split Frame

 Om een frame te verwijderen:

1. Selecteer het frame dat je wenst te verwijderen.
2. Kies het menu Frames/Delete Frame.

 Om eigenschappen van één frame aan te passen:

1. Selecteer het frame waarvan je de eigenschappen wenst aan te passen.
2. Kies het menu Frames/Frame Properties of klik met de rechtermuisknop in

het frame en kies in het snelmenu voor Frame Properties.
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3. In beide gevallen verschijnt het dialoogvenster Frame Properties.

 Dialoogvenster 63: Frame Properties

• Tik in het tekstvak Name de naam van het frame. Dit is niet de
bestandsnaam van het frame (de bestandsnaam wordt opgegeven in het
tekstvak Initial Page). De opgegeven naam zal gebruikt worden wanneer
je een hyperlink wil leggen naar het betreffende frame (zie hiervoor de
volgende paragraaf).

• Kies in het onderdeel Frame Size de breedte en hoogte van het frame in
pixels, als percentage of ten opzichte van andere frames.

• Kies in het onderdeel Margins de breedte en hoogte van de marges in
pixels.

• Kies in het onderdeel Options of je wenst of bezoekers de grootte van
het frame kunnen aanpassen (Resizable in Browser) en of je al of niet
schuifbalken wenst (Show scrollbars).

4. Klik op de knop OK om de eigenschappen van het frame aan te passen.

 Om eigenschappen van de pagina die de frames definieert aan te passen:

1. Kies het menu Frames/Frame Properties.
2. Klik in het onderdeel Options op de knop Frames Page.
3. Het dialoogvenster Page Properties verschijnt.
4. Dit dialoogvenster heeft nu een nieuw tabblad Frames gekregen.
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 Dialoogvenster 64: Page Properties, tabblad Frames

• Tik of kies in het tekstvak Frame Spacing de ruimte tussen de
verschillende frames in pixels.

• Selecteer de optie Show Borders indien tussen de frames een rand
moet komen.

5. Klik op de knop OK om de eigenschappen van het framespagina aan te
passen.

14.3 Instellen van een doelframe
Wanneer je een framespagina hebt gemaakt is het noodzakelijk dat je voor elk
frame een doelframe of target frame instelt. Het doelframe is het frame waarin een
bepaalde hyperlink moet geopend worden.

Het instellen van een doelframe gebeurt in het dialoogvenster Create Hyperlink of
Edit Hyperlink. In het tekstvak Target frame wordt het ingestelde frame
weergegeven.

 Figuur 51: Weergave van een doelframe in het dialoogvenster Create Hyperlink

Indien je werkt met een sjabloon dan zal FrontPage reeds zelf een bepaald frame
weergeven. In de sjabloon Header, Footer and Contents bijvoorbeeld worden de
hyperlinks die je maakt in het bovenste frame  geopend in het linker
frame . De hyperlinks in het linker frame worden geopend in het rechter



117/130

WEBSITES ONTWERPEN
MET MICROSOFT FRONTPAGE 2000

frame . Voor het rechter frame is geen doelframe ingesteld. De hyperlinks
in het onderste frame  worden eveneens geopend in het linker frame.

 Figuur 52: Doelframes van de sjabloon Header, Footer and Contents

Via de knop Change Target frame  kun je zelf het doelframe instellen voor de
betreffende hyperlink of voor het gehele pagina.

 Om een doelframe in te stellen:

1. Klik in het dialoogvenster Create Hyperlink of Edit Hyperlink op de knop
Change Target Frame .

2. Het dialoogvenster Target Frame verschijnt.

top

contents main

bottom
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 Dialoogvenster 65: Target Frame

• Het onderdeel Current frames page bevat een afbeelding met de
verschillende frames van de pagina. Klik op een frame en de naam
verschijnt in het tekstvak Target setting. Ter herinnering: de naam van
een frame wordt ingesteld in het dialoogvenster Frame Properties die je
via het menu Frames/Frame Properties kunt openen.

• Het onderdeel Common targets bevat de ingebouwde doelframe namen.
Naast de door FrontPage ingestelde standaard doelframe (Page Default)
kun je kiezen voor Same Frame, Whole Page, New Window en Parent
Frame. Indien je kiest voor één van de vier laatstvernoemde ingebouwde
doelframes namen dan plaatst FrontPage de bijhorende HTML-code in
het tekstvak Target setting. Deze codes worden steeds voorafgegaan
door een underscore (_) en zijn _self (Same Frame), _top (Whole
Page), _blank (New Window) en _parent (Parent Frame).

• Same Frame opent de hyperlink in hetzelfde frame van de
aangeklikte hyperlink.

• Whole Page opent de hyperlink in het volledig webbrowservenster.

• New Window opent de hyperlink in een nieuw webbrowservenster.

• Parent Frame opent de hyperlink in het frame van de eersthogere
orde.

• Indien je in het tekstvak Target setting een naam intikt van een niet
bestaande frame dan zal de hyperlink geopend worden in een nieuw
webbrowservenster.

• Selecteer de optie Set as page default indien alle hyperlinks van het
frame in het geselecteerde doelframe moeten geopend worden. Deze
optie kan je ook instellen via het menu File/Properties.

3. Klik op de knop OK. Het gekozen doelframe is nu ingevuld in het tekstvak
Target frame.
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4. Klik op de knop OK om het doelframe in te stellen.
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15 PUBLICEREN VAN HET FRONTPAGE WEB
Wanneer het FronPage Web volledig klaar is, kan je het publiceren op het World
Wide Web of het intranet van je organisatie. Het publiceren houdt in dat alle
bestanden van het FrontPage Web worden gekopieerd naar een webserver zodat
anderen het web kunnen bezoeken.

Indien je het FrontPage Web gaat publiceren op het World Wide Web heb je een
Internet-provider (ISP) nodig. Bij voorkeur is dit een provider die een webserver
heeft waarop de FrontPage Server Extensions geïnstalleerd zijn. Eens je een
provider hebt dien je het URL te weten waarop het web moet worden gepubliceerd,
een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Indien je een FrontPage Web publiceerd op een webserver waarop de FrontPage
Server Extensions geïnstalleerd zijn, kan je het web publiceren via HTTP
(HyperText Transport Protocol). Indien niet, dan moet je het web publiceren via
FTP (File Transfer Protocol).

 Om het FrontPage Web te publiceren:

1. Kies het menu File/Publish Web of de knop Publish Web  op de
Standard Toolbar.

2. Het dialoogvenster Publish Web verschijnt.

 Dialoogvenster 66: Publish Web

• Tik in het tekstvak Specify the location to publish your web to het URL
waarop het web moet worden gepubliceerd.

• Klik eventueel op de knop Options om de lijst met opties uit te vouwen.
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 Dialoogvenster 67: Publish Web Options

• Geef op indien je alleen gewijzigde pagina’s of alle pagina’s wenst te
publiceren.

• Indien je subwebs wil publiceren, selecteer dan de optie Include
subwebs.

• Indien je via een beveiligde verbinding wil publiceren, selecteer dan de
optie Secure connection required (SSL). Indien je deze functie wil
gebruiken, moet de webserver wel SSL ondersteunen.

3. Klik op de knop Publish om het FrontPage Web te publiceren. Indien
FrontPage merkt dat op de webserver niet de FrontPage Server Extensions
geïnstalleerd zijn, zal het web via het FTP protocol worden gepubliceerd.

• FrontPage geeft eerst een dialoogvenster met de melding dat het web via
FTP moet gepubliceerd worden.

 Dialoogvenster 68: Microsoft FrontPage

• Het dialoogvenster Publish Web verschijnt nu opnieuw. Het HTTP
protocol is nu vervangen door het FTP protocol. Breng eventueel
veranderingen aan en klik terug op de knop Publish.
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 Dialoogvenster 69: Publish Web (via FTP)

• Het dialoogvenster Name and Password Required verschijnt indien
voor de publicatie een naam en een wachtwoord vereist is.

 Dialoogvenster 70: Name and Password Required

• Omdat gepubliceerd wordt naar een webserver waarop de FrontPage
Server Extensions niet geïnstalleerd zijn, word je gewaarschuwd als het
FrontPage Web functies bevat waarvoor deze extensies moeten
geïnstalleerd zijn. Klik op de knop Continue.
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 Dialoogvenster 71: Publishing FrontPage Components.

4. Het FrontPage Web wordt nu gepubliceerd. FrontPage toont de vooruitgang
van het publiceren in een dialoogvenster. Wanneer het web met succes is
gepubliceerd kan je het eventueel bekijken via een link in het dialoogvenster.
Pas op indien je via het FTP protocol hebt gepubliceerd. FrontPage zal
immers in de webbrowser het web via het FTP protocol openen. Wil je de
inhoud van het web zelf bekijken, verander dan het FTP protocol in het
HTTP protocol.
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 Dialoogvenster 72: Vooruitgang bij het publiceren van een FrontPage Web
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