Az NVU honlapszerkesztő program
A programról
A program felülete
A program indítása után a következő felület jelenik meg:

A fenti képen bemutatott eszköztárakat a Nézet / Megjelenítés/Elrejtés menüpont
segítségével tudjuk megjeleníteni, illetve elrejteni. Én az NVU Webhelykezelőt nem
használom, ajánlom hogy zárd be az x re kattintva, felesleges és elveszi a helyet a
látványoldaltól.

A program használata
A Szerkesztőmód eszköztáron kiválaszthatjuk, hogy milyen módban szeretnénk az oldalt
szerkeszteni. Normál módban a Látványoldali szerkesztési mód lehetséges, (tehát egyből úgy
látszik minden, mint majd a bőngékőszben fog,) a menük és eszköztárak segítségével
illeszthetünk be komponenseket, vagy formázhatjuk meg azokat.
A Minden HTML-elem megjelenítése nézetben a lapon láthatóvá válnak az egyes HTML
címkék is. Ez a funkció sokszor igen jól jön, ha például megfelelően akarunk egymásba
ágyazni listákat, táblázatokat, stb. Ez inkább már gyakorlott szerkesztőknek való, akik már
tudnak pl hibátkeresni.
A Forrás nézetben az oldal HTML kódját láthatjuk és szerkeszthetjük. A szerkesztést
megkönnyíti, hogy eltérő színnel láthatók a HTML tagek és paramétereik.
Az Előnézet módban pedig láthatjuk, hogy a szerkesztett oldal hogyan is nézne ki a
böngészőprogramban.

A szerkesztett oldal tulajdonságait a Formátum / Oldal címe és tulajdonságai menüpontban
adhatjuk meg (cím, szerző, nyelv, karakterkészlet, stb.)

Arra is lehetőségünk van, hogy oldalsablont hozzunk létre (Ez a dokumentum egy sablon
jelölőnégyzet), amelyet felhasználhatunk akkor, ha több, azonos kinézetű, de tartalmilag
különböző oldalt akarunk létrehozni. Az oldalsablon .mzt kiterjesztéssel kerül elmentésre.

A program legfontosabb funkcióit a Szerkesztés eszköztárról érhetjük el. Ezek a
következők:

Új oldal létrehozása
(Fájl/Új)
Ha az ikonra kattintunk új oldal jön létre egy új böngészőlapon.

Az oldalt új ablakban is létrehozhatjuk, ehhez kattintsunk a
jelre, majd a
megjelenő menüből válasszuk ki az Oldal új ablakban menüpontot. Ezzel elérhetjük,
hogy több NVU ablakunk legyen.
Helyi fájl megnyitása
(Fájl/ Fájl megnyitása)
HTML állományokat, sablonokat, szövegfájlokat olvashatunk be.
Fájl mentése helyi lemezre
(Fájl / Mentés)
A szerkesztett állományt menthetjük el.
Fájl feltöltése távoli kiszolgálóra
(Fájl / Közzététel)
Az ikon segítségével fel tudjuk tölteni az állományainkat egy távoli kiszolgálóra
(FTP), vagy akár egy szervermappában is elhelyezhetjük.
Az oldal megtekintése a böngészőben
(Fájl / Oldal megtekintése)
Az alapértelmezett böngészőben meg tudjuk tekinteni a szerkesztett oldalt
Új horgony beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
(Beszúrás / Horgony)

A lapon belüli ugrásokat lehetővé tévő horgonyokat tudjuk elhelyezni. Ebben az
alkalmazásban csak különálló horgony létrehozására van lehetőség, a kijelölt
szövegre nem tudunk horgonyt elhelyezni.

Ha az adott horgonyon állunk és úgy nyomjuk meg az ikont, akkor módosítani tudjuk
a tulajdonságait. Igaz ugyanezt egyszerűbben is megtehetjük, ha duplán kattintunk az
adott horgonyon.

Új hivatkozás beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
(Beszúrás / Hivatkozás)

Hivatkozást beszúrhatunk úgy is, hogy az ikon megnyomása után adjuk meg a
hivatkozás szövegét és a címét. Ha már előtte beírtuk a szöveget és kijelöltük azt,
akkor már csak a hivatkozás címét kell megadnunk az ikonra kattintás után.

Amennyiben e-mail címre hivatkozunk, ne felejtsük el bejelölni a "A fenti egy e-mail
cím" jelölőnégyzetet sem.

Ha az adott linken állunk és úgy nyomjuk meg az ikont, akkor módosítani tudjuk a
tulajdonságait. Ugyanezt elérhetjük úgy is, hogy duplán kattintunk a linkre.
Új kép beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
(Beszúrás / Kép)
A kép beillesztésénél a különböző paraméterek fülecskéken csoportosítva érhetőek el.

Nagyon jó, hogy alapállapotban kötelező a képhez tartozó (elsősorban a
képernyőfelolvasó szoftvert használó, láttássérült felhasználók számára nagyon
fontos ) magyarázó szöveg megadása, ennek hiányára figyelmeztet is a program.

Ha egy képhez nem kell magyarázó szöveg (mert például csak design célból
szerepeltetjük), akkor egy választókapcsolóval állíthatjuk be, hogy nem adunk meg
magyarázó szöveget.

Szintén itt adhatjuk be a buboréksúgót is, amely a képhez tartozó tipp,vagy leírás
lehet. A böngészőkben (általában) ez a szöveg jelenik meg, ha a kép fölé visszük az
egeret)

A méret fülön állíthatjuk be a kép méretét. A valódi méret a kép eredeti, tényleges
méretét jelenti. Ha a megjelenítés méretét meg akarjuk változtatni, válasszuk ki az
egyéni méret opciót, és állítsuk be a kívánt képméretet. Amennyiben a Rögzített
méretarány jelölőnégyzet be van kapcsolva, a kicsinyítés/nagyítás csak az eredeti
képaránynak megfelelően történik.

Természetesen a kép átméretezése úgy is megtörténhet, hogy a kép kijelölése után
megragadjuk, majd vonszolni kezdjük a sarkain található négyzeteket (ez
oldalaránytartó kicsinyítést/nagyítást tesz lehetővé). Ha torzítani szeretnénk a képet,
akkor a kép oldalán, illetve tetején látható csomópontokat kell megragadnunk.

A Megjelenés fülön beállíthatjuk a kép körüli térközt, a megjelenő szegély
vastagságát, illetve a kép igazítását (felül, középen, alul, bal oldalra tördelve, jobb
oldalra tördelve).

A Hivatkozás fülön lehetőségünk van arra, hogy a képen elhelyezzünk egy
hivatkozást a megadott oldalra, vagy e-mail címre.

Új táblázat beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
(Táblázat / Beszúrás)
A táblázatok fontos szerepet töltenek be a honlapszerkesztésben, hiszen nem csak
adatsorok megjelenítését teszik lehetővé, hanem design okokból is rendkívül sokszor
kell használnunk őket.

A táblázat ikon megnyomása után kiválaszthatjuk, hogy milyen módon kívánjuk
beilleszteni a táblázatot.

A Gyorsan fülön az egérrel jelölhetjük ki a táblázat sorainak, és oszlopainak számát.

A Pontosan fülön begépelhetjük a sorok/oszlopok számát, a táblázat szélességét (a
rendelkezésre álló hely százalékában, vagy képpontban), valamint meghatározhatjuk
a szegély vastagságát.

A Cella fülön a cellatartalomra érvényes vízszintes és függőleges igazítást, a cellák
közti, illetve a cellákon belüli térköz méretét, és a szövegtörés tulajdonságait
állíthatjuk be.

Bizonyára már sokaknak feltűnt, hogy a táblázat igazítását (balra, középre, jobbra) itt
nem tudtuk megadni. Nem kell aggódni, ha a beillesztett táblázatra duplán
rákattintunk további beállítási lehetőségek is elérhetővé válnak (táblázat igazítás,
háttérszín, cellák magassága, szélessége).

A Táblázatok kezelésének külön menüpontja is van, ahol további műveleteket
végezhetünk el, például sorokat/oszlopokat törölhetünk, szúrhatunk be, cellákat
vonhatunk össze, vagy oszthatunk fel.

Új űrlap beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
(Beszúrás / Űrlap)
Az Űrlap ikonra kattintás után az űrlap általános tulajdonságait adhatjuk meg (név,
művelet url-je, kódolás, stb.)

Amennyiben a jelre kattintunk, a megjelenő menüből különböző űrlapelemeket
választhatunk ki:

A kívánt űrlapelem kiválasztása után meg kell adnunk annak tulajdonságait (név,
szélesség, magasság, stb.) is.

A kijelölt rész, vagy az egész oldal helyesírásának ellenőrzése
(Szerkesztés / Helyesírás-ellenőrzés)
Ezzel ellenőrizhetjük az oldal helyesírását. A magyar nyelvi szótárat
a http://downloads.mozdev.org/dictionaries/spell-hu.xpi címről tölthetjük le.

Letöltés után az Eszközök / Kiterjesztések menüpont kiválasztása után telepíthetjük
ezt a kiterjesztést.

Oldal kinyomtatása
(Fájl / Nyomtatás)

A Formázás eszköztár a különböző formázások, igazítások egyszerű elérését teszi lehetővé.

Bekezdésformátum választása
(Formátum / Bekezdés)
Itt választhatjuk ki, hogy bekezdéseket, címsorokat,
címeket szeretnénk-e létrehozni.
A szöveg és háttér színének beállítása.
(Formátum / Szövegszín
Formátum / Oldal színei és háttere)
Az előtérben lévő négyzetre kattintással a szöveg
színét, a háttérben látható négyzetre kattintással pedig
az oldal háttérszínét állíthatjuk be.

A megfelelő színeket a megjelenő palettából
választhatjuk ki, illetve van lehetőségünk konkrét
színkód (RGB - Vörörs/Zöld/Kék, HSL Árnyalat/Telítettség/Fényesség, HTML) megadására
is.

Kisebb betűméret / Nagyobb betűméret
(Formátum / Méret)
A betű méretét tudjuk kisebbíteni, nagyítani.
Félkövér / Dőlt / Aláhúzott betű
(Formátum / Szöveg stílusa)
A kijelölt szövegre vonatkozó formázásokat tudunk
elérni
Számozott lista / Felsorolás
(Formátum / Felsorolás)
Sorszámozott, illetve felsorolás listát tudunk készíteni.
Az egyes listák egymásba ágyazásához nyomjuk meg
a Tabulátor billentyűt.

Balra/ Középre/ Jobbra / sorkizártra igazítás
(Formátum / Igazítás)
A bekezdések igazítását tudjuk beállítani.
Behúzás növelése / csökkentése
(Formátum / Behúzás növelése, Behúzás
csökkentése)

A szöveg behúzásának mértékét tudjuk növelni,
csökkenteni.
Osztály alkalmazása a kijelölésre
A kijelölt szöveget osztályba tudjuk sorolni. A
szükséges stíluslapokat az Eszközök / CSSszerkesztő menüponttal tudjuk létrehozni.
Használatára a későbbiekben részletesebben kitérünk.
Betűkészlet kiválasztása
(Formátum / Betűkészlet)
Itt választhatunk a különböző betűkészletekből.
Réteg
Létrehozhatunk rétegeket (DIV) is, amelyeket
megfelelő pozícióba helyezhetünk el.

Az adott réteg mozgatásához vigyük az egeret az
ikon fölé, és vonszoljuk el a réteget a megfelelő
helyre.
Előrehozás/ Hátraküldés
Természetesen több réteget is létrehozhatunk, amelyek
akár takarhatják is egymást. Azt, hogy melyik réteg
legyen feljebb (takarja a másikat), vagy lejjebb (takart
állapotban) ezekkel az ikonokkal határozhatjuk meg.
Hangsúlyozás / Erős hangsúlyozás
(Formátum / Szöveg stílusa)

A kijelölt szövegrész hangsúlyozását állíthatjuk be. A
jel az <EM>, a
használatát jelenti.

jel pedig a <strong> tag

Definiálandó kifejezés / Definíció
(Formátum / Felsorolás)
Definíciós lista létrehozását végezhetjük el.
Ragasztás a bal szegélyhez
Az adott réteg vízszintes helyzete az oldal bal
oldalához képest kerül beállításra

Maradjon középen
Az adott réteg vízszintes helyzete relatív(százalékos)
formában kerül beállításra.

Ragasztás a jobb szegélyhez
Az adott réteg vízszintes helyzete az oldal jobb
oldalához képest kerül beállításra
Ragasztás a tetejéhez
Az adott réteg függőleges pozíciója az oldal tetejéhez
képest kerül beállításra

Maradjon középen
Az adott réteg függőleges pozíciója relatív
(százalékos) formában kerül beállításra

Ragasztás az aljához

Az adott réteg függőleges pozíciója az oldal aljához
képest kerül beállításra

További hasznos funkciók
CSS-szerkesztő
(Eszközök / CSS szerkesztő)
A CSS szerkesztőben hozhatjuk létre a belső és külső stíluslapokat, és osztályokat.

A Belső stíluslap létrehozásához kattintsunk a Stílus gombra, majd adjuk meg a stílus címét.

A belső stílusokat a Stílus exportálása és átváltás az exportált verzióra gombra kattintással
konvertálhatjuk külső stílusállománnyá.

Az egyes stílusokat a Szabálykészlet gombra kattintással adhatjuk meg. Először meg kell
adnunk, hogy milyen stílusszabályt hozunk létre, és be kell írnunk a nevét.

Ezek után rákattinthatunk a Stílusszabály létrehozása gombra, amikor is meghatározhatjuk a
különböző stílustulajdonságokat.

Itt láthatók, hogy az egyes füleken milyen beállítási lehetőségeink vannak:

Szöveg fül

A Szöveg fülön adhatjuk meg a különböző betűcsaládokat, méreteket, stílusokat,
szövegdíszítéseket.

Háttér fül

Itt adhatjuk meg a háttérszínt, vagy háttérképet, a csempézés módját, valamint a háttérkép
pozícióját.

Szegélyek fül

A szegélyek fülön a szegély stílusát, szélességét, színét tudjuk beállítani.

Doboz fül

A CSS szabványban dobozmodellt használunk. A különböző dobozok tulajdonságait
(szélesség, magasság, pozíció, lebegés, margók, térközök, stb.) tudjuk itt beállítani.

Listák fül

Itt választhatjuk a listastílus, akár magunk is megadhatunk olyan képet, amelyet a listaelemek
előtt szeretnénk látni.

Beszéd fül

Az adott stílus (beszédszintetizátorral történő) felolvasására vonatkozó tulajdonságokat tudjuk
beállítani.

Tartalomjegyzék készítése
(Beszúrás / Tartalomjegyzék)
Nagyon hasznos funkció, hogy a lapon szereplő címsorok alapján a program létrehozza a
tartalomjegyzéket is, mint ha egy szövegszerkesztő programot használnánk. Az így
elkészült tartalomjegyzékben linkek mutatnak a megfelelő címsorokra.

HTML ellenőrzése
(Eszközök / HTML ellenőrzése)
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Rad/0/29416/index2.html

Ezzel a funkcióval, az on-line elérhető W3C Markup Validation Service segítségével
ellenőrizhetjük, hogy az általunk készített oldal megfelel-e a szabványoknak. Az eredmény
angol nyelven látható.

