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HOLCZER JÓZSEF: WEBSZERKESZTÉS EGYSZERŰEN

Ennek a nézetnek a segítségével gyorsan áttekinthetjük a webhelyünkön ta-
lálható hivatkozások rendszerét. Jelöljünk ki egy elemet a mappalista ablakából, 
majd a nézet megjelenítéséhez a képernyő alján, a nézetsávon kattintsunk a
  gombra.

Hivatkozások nézet

Hivatkozások nézet

Az ábrán a bal.htm oldaltól balra látjuk azokat a lapokat, amelyek hivatkoznak rá, 
jobbra pedig azokat az oldalakat, amelyekre hivatkozik a középen található oldal. 
Az egyes elemeket szimbolizáló ábrákon található + és – jelek segítségével nyithatjuk 
és csukhatjuk az ágakat. Például a bal szélen azt látjuk, hogy a matlogi.htm lapra nem 
mutat hivatkozás, a jobb szél kezmuves.htm lapja pedig nem mutat más elemekre. Az 
elemek ábráiból leolvashatjuk az elem típusát is. Figyeljük meg, hogy a www.jos.hu ol-
dal felé mutató nyíl középen megtörött, ami annyit jelent, hogy ez a hivatkozás jelenleg 
nem érhető el. Az ábrán kétszer látjuk a kezmuves/index.html sort, ami annyit jelent, 
hogy a bal.htm lap kétszer hivatkozik az említett lapra. Ha az ilyen többszörös hivatko-
zások megjelenítése és eltüntetése között szeretnénk váltani, akkor üres területre kat-
tintsunk jobb gombbal, majd a helyi menüből válasszuk az Ismétlődő hivatkozások 
pontot. Ha az ismétlődő hivatkozások eltüntetését választottuk, akkor a nyitott ágak is 
eltűnnek, és csak a kiválasztott lap marad középen a reá mutató, illetve a róla kiinduló 
hivatkozásokkal. Ha a példa szerinti bal.htm helyére más lapot szeretnénk középre 
helyezni, akkor a mappalista ablakából válasszunk új elemet.

Ha webszerverre van szükségünk

A FrontPage2003-ban számos hasznos alkotóelemet találunk weblapjaink színe-
sebbé tételéhez. Az elemek közül azonban, például a találatszámláló vagy az elő-
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re elkészített keresés a webhelyen önállóan működésképtelen. Az ASP oldalakat is 
elkészíthetjük ugyan gépünkön, de ha működés közben szeretnénk látni munkánk 
eredményét, akkor ebben az esetben is webszerverre lesz szükségünk. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy szükséges egy komoly szervergép beszerzése. Működni 
fognak a szervert igénylő komponensek, ha munkánkat elhelyezzük egy szolgálta-
tónál. Van egy másik lehetőség is, amiről sokan talán nem is tudnak. A WindowsXP 
operációs rendszer beépítetten tartalmaz egy webszervert, de ez egy alapértelmezett 
rendszerben nem lesz megtalálható. Nézzük meg, hogyan érhető el? A Start menü-
ből válasszuk Vezérlőpult pontot, majd kattintsunk a Programok telepítése és törlé-
se hivatkozásra. A megjelenő ablakban a bal oldali oszlopból a Windows összetevők 
hozzáadása vagy eltávolítása lehetőséget kell választanunk. Rövid várakozás után a 
megjelenő ablakban áttekinthetjük operációs rendszerünk összetevőit.

Jó tudni, hogy az egyes összetevők előtti jelölőnégyzetek háromállapotúak lehet-
nek. A  azt jelenti, hogy a jelölt összetevő és minden alatta található ág összetevői 
megtalálhatóak rendszerünkben. Az üres négyzet azt jelöli, hogy a kérdéses ág egyet-
len összetevője sincs még telepítve rendszerünkbe. A  arra utal, hogy a megfelelő 
ágról és az alatta található ágakról nincs minden összetevő feltelepítve gépünkre.

Az összetevők listájából keressük meg az Internet Information Services (IIS) sort, 
és kattintsunk az előtte található négyzetre. Ekkor  formájú lesz a jelölő, és ennek 
megfelelően az ág alatt található komponenseknek csak egy része lesz kiválasztva 
telepítésre. Ezek az alapértelmezetten kiválasztott komponensek további munkánk-
hoz már elegendőek. Gépünk kérni fogja a WindowsXP telepítőkészletét tartalmazó 
CD-t, majd rövid várakozás után rendelkezésünkre áll a webszerverünk.

Frissen telepített webszerver nyitólapja


