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En Websiet mit Frontpage XP 

In düssen Workshop lehrt Se ahn veel Theorie, woans Se gau en egen Homepage op de Been 
stellt. Dat Programm, mit dat wi dat hier maakt, is Microsoft Frontpage. Wi benütt de Ver-
schoon XP, de öllern Verschoonen funscheneert avers nich veel anners. Wenn Se sik in dat 
Programm Word al ’n beten utkennt, is dat ’n Vördeel; Se köönt avers ok good ahn so’n Vör-
kenntnissen utkamen. 

De Biller in düssen Workshop sünd mit Windows XP opnahmen. Ok de Befehlen sünd de ut 
Windows XP.  

Wat brukt Se? 
•  Normale Kenntnisse in’t Ümgahn mit Windows – Datein spiekern, opmaken, de Taskliest 

benütten usw., 

•  en poor digitaliseerte Biller – sülven scannt, vun Frünnen scannt orrer nootfalls ut dat In-
ternet kopeert (Copyright!), 

•  ’n eenfaches Bildbearbeitungsprogramm, so as dat t.B. mit’n Scanner mitlevert warrt, or-
rer Paint Shop Pro, dat dat as Testverschoon ümsüß gifft,  

•  Frontpage. 

Wat is denn Frontpage? 
Frontpage is en Programm, dat dat kinnerlicht 
maakt, Internetsieden tosamentoklüstern, as de to 
Millioonen in’t WWW staht. Eentlich sünd düsse 
Sieden in en komplizeerte Befehlsspraak affaat, de 
HTML heet, un fröher weer dat dorüm nich jedeneen 
sin/ehr Saak, solk Internetsieden to basteln. Man 
meddewiel gifft dat en ganze Reeg Programmen, mit 
de dat würklich jedeneen henkriegt, totaal ahn 
HTML-Weten schöne Websieden to maken. Front-
page is en vun düsse Programmen, un twoors dat 
an’n mehrsten brukte.  

Frontpage is en Produkt vun de Firma Microsoft. 
Fröher steck Frontpage in Microsoft ehr Office-
Paket in, dat is de Sammlung vun Büroprogramme; 
vundaag is dat bloots noch in de De-Luxe-Utgaav 
vun Microsoft Office inclusive. Avers dat kann een 
ok enkelt köpen.  

Wat warrt wi maken? 
En Homepage för en Deert – in unsen Bispill för de 
Amsel Finchen. Dorbi lehrt Se binah dat kumplette 
Handwarkstüüch vun Frontpage kennen. 

Denn man to! 
Frontpage starten in Windows XP 
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Frontpage starten un benütten 

Start Se Frontpage mit Start | Alle Programme | Microsoft FrontPage (süh Bild baven). 

Se landt in Frontpage, un wenn Se al mal mit Office-Programme orr annere Programme ar-
beit’t hebbt, denn findt Se sik in de Ümgevung gau trecht. 

 

 

Baven sünd de Liesten, de in so Programmen begäng sünd: 
Titel-, Menü- un Symbolliesten; in de Midd is de Arbeitsbe-
riek. Nieg is avers de Ansichtenliest links. Düsse Liest un 
de Opgavenberiek rechts nütt us nu rein goor nix, dorüm 
verschafft Se sik nu eersmal den maximaalen frieen Ruum 
dordör, dat Se de beed utblendt. Wählt Se Menü Ansicht | 
Symbolleisten un klickt Se de Ansichtenleiste ut, so dat 
de lütte Hoken dorför verswinnt.  

De Arbeitsümgevung vun Frontpage 

 
De Ansichtenliest utknipsen 
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Dat Se nu ok den Opgavenberiek loswarrt, klickt Se eenfach bloots op dat lütte 
Krüüz rechts baven an’n Opgavenberiek.  

 

Woneem kaamt denn alle de Liesten her?  
 

 

Nu hebbt Se al veel mehr Platz; de Siet is neegto so breed as SeEhr Billschirm, un dat schall 
se ja ok ween. Avers lerrig is se jümmers noch.  

De Startsiet 
De lerrige Siet, de Frontpage hier wiest, warrt nu to de Startsiet vun SeEhr Homepage. Wi 
maakt to’n Öven hier en Deertensiet; mennig Lü stellt Sieden för jümehr leevsten Deerten in’t 
Internet. Se brukt ’n poor digitaliseerte (t.B. scannte) Fotos vun SeEhr Deert, süß nix. Wenn 
Se keen Fotos hebbt, nehmt Se stellvertreten poor annere digitale Biller. In uns Bispill hebbt 
wi nich Hund un nich Katt, man en Amsel – se nist elk Johr op den Balkon un heet Finchen 
(spreek: Fienchen). 

Toeerst de Överschrift! Se schall zentreert ween un heel groot. De Symbolliesten 
erinnert verdächtig an Word; un dat mit Recht, allens funscheneert hier jüst so. 
Zentreert Se (süh Bild) un schreevt Se Finchens Siet. (Natüürlich köönt Se 
ok Waldis Siet orrer Minkas Siet schrieven, je nadem!) Denn markeert 
Se dat Ganze un wählt as Schriftgrött 7 (36 pt) (süh Bild). Wenn de Överschrift 
to dull an’n bovern Rand „klebt“, denn klickt Se dorvör un drückt eenmal Enter 
(Return). Dordör steiht vör de Överschrift nu en lerrigen Afsatz. 

Rode Well? 
Sünd enkelte Wöör rood ünnerslängelt, to’n Bispill dat Woort „Finchen“? Dat 
is bloots de Rechtschrievpröverie – jüst as in Word. Frontpage kennt dat Woort 
nich un denkt, dat weer falsch schreven.  

Symbolliesten wedder inschalten 

Alle Symbolliesten köönt Se in’t Me-
nü Ansicht orr in’n Ünnerpunkt An-
sicht | Symbolleisten an- un utschal-
ten. Wenn Se also mal Lengen kriegt 
na den Opgavenberiek orrer een anner 
Liest, maakt se dat eenfach so as in dat 
Bild.  
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En Bild infögen 
Ünner de Överschrift schall en Bild vun Finchen prangen. Klickt Se achter de Överschrift un 
drückt Se Enter (Return). De niege Afsatz is ok zentreert. Nu löppt dat allens so as in Word. 
Nehmt wi an, Se hebbt SeEhr Biller in den Ordner Eigene Bilder afleggt, denn geiht dat so: 

Bild infögen 
•  Wählt Se Menü Einfügen | Grafik | Aus 

Datei (süh Bild rechts) orr de Afkörten över 

dat Symbol op de Symbolliest. 

•  De Dialoog Bild geiht op. Dat Se dat ok 
komodig hebbt, klickt Se in düssen Dialoog 
eersmal rechts baven op dat Symbol Ansicht 

un wählt ut dat Menü 
Vorschau (süh Bild 
links). 
 

 
•  Nu seht Se, op welk Bild Se graad klickt. Villicht sünd Se avers noch in’n 

verkehrten Ordner. Denn klickt Se in de linke Liest vun’t Dialoogfenster op 
Eigene Dateien (Bild rechts). 

•  Nu duppelklickt Se Eigene Bilder.  

•  Nu köönt Se dör SeEhr Biller wannern un dat rechte utsöken. Hebbt Se 
dat funnen, denn klickt Se Einfügen. 

Nu steiht dat Bild ünner de Överschrift. Villicht wüllt Se avers dat Bild 
nich ünner, sünnern blangen de Överschrift hebben? Dor lett sik dat nich 

henbewegen. Dat Se en Bild frie verschuven köönt, mööt Se beten mit rümformateern. 

Bild löschen 
Wüllt Se dat Bild doch nich hebben? Denn klickt Se dat eenfach an un drückt denn op de 
Taste Entf. Swupps is dat löscht. Dat geiht as in Word. 

In’n Dialoog „Bild“: De 
Vörschau för de Biller 
inschalten 
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Bild formateern 
„Formateern“ nöömt een de Egenschapen vun en Saak verstelln – ok in Frontpage, ok bi de 
Egenschapen vun Biller. Leggt wi los! 

•  Klickt Se dat Bild an, wenn dat noch nich anklickt is. En kaptaale Grafik-Symbolliest 
kümmt vörtüüg.  

•  En Klick op dat Icon Absolut positionieren op de Grafiken-
Symbolliest löst dat Probleem.  

•  Se köönt dat Bild nu frie verschuven – dat seht Se ok an den veer-
fachen Piel A, to den de Muuswieser sik verännert hett. De veer-
fache Piel heet jümmers, datSe wat frie trecken köönt. – Se köönt dat Bild sogaar över den 
Text trecken. 

 

•  Se köönt mit de Grafiken-Symbolliest dat Bild sogoor dreihn orr spe-
geln, wenn Se de Richt nich gefallt! Dorto mutt bloots dat Bild markeert 
(anklickt) ween, denn klickt Se op een vun düsse Icons:  

•  Wüllt Se nu noch en Bild? T.B. een, dat rechts vun de 
Överschrift sitt? Denn köönt Se dat Ganze nochmaal 
maken – orr Se kört dat af un klickt op dat eerste Icon op de Grafiken-
Symboolliest. 

•  Dat tweete Bild köönt Se natüürlich ok mit Absolut positionieren frie 
verschuuvbaar maken usw. 

•  Speelt Se man driest mit de Icons op de Symboolliest! Wenn Se wat vermurkst hebbt, 
köönt Se dat ja mit de Rückgängig-Funkschoon (Menü Bearbeiten | Rückgängig) wed-
der trüchdreihn. 

De Grafik hier gifft en Översicht över de Funkschoonen vun de Grafiken-Symbolliest. 

 

 

 

nieges Bild 

Bild beschriften. Bild 
warrt automaatsch is’t 

Gif-Format ümwannelt. 

Miniatuuransicht. Bild 
kriggt automaatsch Hyper-

link to de grote Ansicht. 

absolut 
positionieren 

4 Icons to’n Dreihn 
un Spegeln 

Bi mehrere Biller: 
in Ebenen anordnen 

Kuntrast rop/rünner 

Tosnieden: En Bildut-
snitt bestimmen. Ankli-

cken un an’n Rand 
vun’e Grafik trecken.

Rahmenlinie 

Helligkeit rop/rünner

Formateern-
Dialoog 

Gesliffen Rand. 
Is schick! 

En Farv trans-
parent maken 

Farv instelln 

nieg inlesen 

Grafik ut-
wählen 

4 Icons för 
Hotspots 

Bild in de 
uursprüngliche 
Fassong wed-
derherstelln  
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Grött ännern…? 
De Grött vun en Grafik köönt Se in Frontpage (un in de mehrsten annern Programme ok!) 
veränndern, indem dat Se an de Anfaters an de Kanten un Ecken  mit de Muus treckt. 
Treckt Se an en Kant, denn verännert sik bloots de Hööcht orr Breed; treckt Se an en Eck, 
denn verännert sik Hööcht un Breed tosamen, dat de Proporschoon bestahn blifft un dat Ob-
jekt sin natüürlich Utsehn behöllt. 

 
 

 

 
 

Man dat Verännern vun de Grött vun en Bild is in Frontpage gor nich 
so antoraden. Grafiken hebbt nämli en bestimmte Oplösung; dat is de 
Dichte vun Pünkt, un de de Biller tosamensett sünd. Treckt Se en Gra-
fik heel groot, denn seht Se, wat dat bilütten anfangt, „pixelig“ utto-
sehn.  

 

 

Wenn Se avers partu de Grafik grötter trecken wüllt, gifft dat dor en 
Tipp för: Treckt Se ehr grötter un klickt Se denn op dat 

Icon Erneut einlesen op de Grafiken-Symboolliest. Denn maakt FrontPage dat 
Pixelige beten weg, dat dat nich mehr so schaneerlich utsüht. Dat Bild warrt denn 
avers ok so afspiekert – in de verännerte Grött un Scharpde. 

Man noch leger is dat, wenn Se en grotes Bild insett un dat denn dör Trecken lütter maakt. 
Wos so is dat leeg? Na, dat Bild süht denn bloots lütter ut – is avers vun de Dateigrött liekso 
groot as tovöör! In’t Internet kümmt dat avers ok op an, dat SeEhr Websiet gau laadt warrt. 
Mit so en lütt trocken groot Bild verschenkt Se Laadtied! En lütter Bild woor gauer laadt. 
Fuustregel: Biller jümmers so groot insetten, as se bruukt warrt. 

 

Nu staht dor al de Överschrift un dat Bild. Dat warrt Tied, dat wi dat Ganze spiekert. 

 

En Utsnitt vun en groottro-
cken Bild: „pixelig“ 

Dat Bild vun de Mümmel... ...warrt mit den neddern Anfa-
ter anfaat un trocken... 

...un dordör deformeert! 

Beter is dat, Se faat an en Eck 
an, denn blifft de Mümmel en 
Mümmel. 
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Spiekern (speichern) 
Dat Spiekern funscheneert hier ok so üm un bi liek as in Word. Poor Saken gifft’t avers doch 
to beachten. 

To’n eersten Mal spiekern  
•  Klickt Se, as Se dat wennt sünd, op den Knoop Speichern op de Symbolliest.  

•  Wieldat dat nu avers en nagelnieges Dokment is, geiht de Dialoog Speichern unter op – 
allens as in Word. De Dialoog maakt sik avers automaatsch in den Ordner Eigene Webs 
apen. Praktisch. 

•  Nu kunnen Se SeEhr Siet eenfach lose hier binnen spiekern; man wi wüllt dat denn doch 
beten wat orrnlicher hebben. To de Homepage warrt ja bilütten 
jümmers mehr un mehr Datein kamen. Wi wüllt en egen Ordner för 
de Homepage. Dorto gaht Se so vör: 

•  Klickt Se in düt Dialoogfenster rechts baven op dat Symbol Neuen 
Ordner erstellen.  

•  In den Dialoog Neuer Ordner, de nu 
kümmt, seggt Se Frontpage, woans de 
niege Ordner heten schall. As’n vernünf-
tigen Naam köönt Se t.B. den Naam vun 
SeEhr Deert nehmen. OK.  

•  Nu duppelklickt Se den Naam vun den 
niegen Ordner, so dat he bi Speichern in: steiht.  

In’n bövern Deel vun’t Dialoogfenster is dormit allens trecht. 
Kiekt wi doch mal na nerrn, ’neem de Dateinaam steiht. 

•  Seht Se sik den ünnern Deel vun’t Dialoogfenster mal nee-
ger an. Dor steiht as Seitentitel de Överschrift. Dat warrt later bi’t Surfen in de Titelliest 
vun’n Browser to sehn ween! 

•  Babento sleit Frontpage ’n ganz komischen Dateinamen vör: index. Laat Se düssen Da-
teinaam op jeden Fall stahn! Dat is en Standardnaam för de Hauptsieden vun Homepages 
in’t WWW, un düsse Seit schall ja so en Hauptsiet warrn. En betern Naam kann SeEhr 
Siet goor nich kriegen! 

•  De Dateityp is Webseiten, un dat is good so. De Dateiendung vun düssen Typ is .htm. 
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•  Wenn dat allens utsüht as in düt Bild, köönt Se nu Speichern klicken. 

 

Uns Siet heet nu also index.htm. 

Startsiet = index! 
De Startsiet vun en Homepage heet jümmers index.htm! Wenn Se bi’t Surfen en We-
badress intippt so as www.beispieladress.de, denn warrt op den Webserver, ’neem de Ho-
mepage www.beispieladress.de liggt, automaatsch de Siet index.htm rutkraamt un in 
SeEhr Browser wiest. Wenn dat dor keen Siet index.htm gifft, denn kann dat passeern, dat 
Se nix to sehn kriggt! Dorüm schullt Se ok as Baas vun SeEhr Homepage dorför sorgen, 
dat index.htm de Startsiet is. 

Inbettete Datein 
Wat, is dat noch nich toenn mit dat Spiekern? Nee, dor kümmt noch en nieges Dialoogfenster, 
de Dialoog Eingebettete Dateien speichern. Woto? Tja, wi hebbt ja al en Bild inföögt. Bi 
Word warrt sowat allens in een eenzigen Dokment spiekert, bi Websieden avers nich! Dorüm 
mutt Frontpage nu de Bilddatei 
extra spiekern. Un dorto will dat 
nu de Bestätigen, dat dat de Bild-
datei in densülvigen Ordner as de 
Datei index.htm afleggen dröff. 
Dat dröff dat! Klickt Se also een-
fach op OK.  

 
 

Un wat passeert mit de Bilddatei? 
Warrt de nu ut den Ordner Eigene 
Bilder ümschüffelt in den Web-
sieden-Ordner? Nee, de warrt 
bloots kopeert! Övertüügt Se sik 

So mööt de 
Instellungen 

in’n Spei-
chern unter-
Dialoog ut-

sehn 

 

De Dialoog „Eingebettete Da-
teien speichern“ 
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mit den Windows-Explorer orr’n annern Dateiverwaltungs-Programm, dat de Oginaal-Datei 
noch an ehrn Platz is. 

Mit alle „inbetteten Datein“ warrt dat Frontpage in Tokumft jüst so maken. 

Naspiekern 
Wenn Se en Datei to’n eersten Mal spiekert hebbt, is dat Gröffste daan. Wenn Se denn la-
ter Ännerungen dörföhrt hebbt, köönt Se eenfach jümmer wedder naspiekern; dorto klickt 
Se eenfach wedder op den Knoop Speichern  op de Symbolliest. Dütmaal warrt se nix 
fraagt, de Datei warrt jümmers ünner densülvigen Naam an’n sülvigen Oort spiekert. – 
Dat Naspiekern schullt Se nich vergeten, elk Mal, wenn Se wichtige Ännerungen maakt 
hebbt! 

 

In Tokumft mööt Se faken mal Dateinaams geven un Biller kopeern. Dat dat ok ahn Mal-
eschen afgeiht, sünd hier poor nüttliche Infos: 

Datein in’t Web: Naams, Grötten, Typen 
Dat Ganze, wat wi hier maakt, schall ja later in’t Web stellt warrn, dat dat vun överall op de 
Welt ansurft warrn kann. Dorbi mööt Se sik also an poor internaschonaale Konvenschoonen 
hollen. För Dateinaams gellt düt: 

Dateinaams 
•  Schreevt Se grunnsätzlich allens lütt. 

•  Verwennt Se keen Leerteken! 

•  Verwennt Se keen düütschen Sünnerteken so as ä, ö, ü, ß. Internaschonaale Computers 
köönt sik dormit dumm anstelln. 

•  De Startsiet vun en Homepage heet grunnsätzlich index.htm; Ünnersieden un Biller köönt 
denn heten, wo Se wüllt, wenn Se sik an de Regeln hollt, de baven staht. 

 

Ik mutt avers partu en Leerteken hebben! 
Mööt Se partu? Denn benütt Se staats dat Leerteken den Ünnerstrich („Underscore“) _ . 
He süht binah ut as’n Leerteken, is avers keen. Se kriggt em, wenn Se de Umschalt-Taste 
(de Taste för Grootbookstaven) drückt hollt un denn de Taste mit dat Minusteken 
(Bindestrich) drückt. 

Biller 
Mit Biller is dat in’t Web so en Saak. Natüürlich mööt se dor ween, dat Oog will ja ok wat 
Schönes hebben; avers Bilddatein sünd mehrst veel grötter (vun’t Dateivolumen her, also in 
Kilobytes) as Textdatein. Na un wat? Tja, alle düsse Datein mööt ja bi’t Surfen „laden“ warrn 
– se mööt dör de Datenleitungen to den Betrachter sin Computer susen, fleten orr drippeln. 
Dat kann lange duern – wenn Se to grote Datein anbeed! Un veele Surfers klickt denn arger-
lich weg un brekt den Besöök op SeEhr Siet af. Dat mutt nich ween!  

 



Frontpage-Kurs Siet 10 plattpartu.de   

   plattpartu.de  Frontpage-Kurs © M.-L. Lessing 

Biller 
•  Passt Se streng op de Dateigrött! Dat Bild mutt in sin Dateivolumen partu slank hollen 

warrn, ok wenn de Bildqualität dorbi lütt beten lieden deit. Veel Lü, de sik noch nich so 
utkennt, hebbt översteigerte Vörstelln vun Bildqualität in’t Web, avers to liberale 
Vörstelln vun Laadtied-Qualität. Fuustregel: Oplösung 72 dpi is noog. Hollt Se de Biller 
mööglichst düüdlich ünner 50 kB. – Testet Se mal mit en Bildbearbeitungsprogramm rüm! 
Se warrt wunnerwarken, wo good ok en „schrumpftes“ Bild noch utsehn deit! 

•  Jüst dorüm, wieldat dat in’t Web spaarsam togahn mutt, sünd de besten Dateiformate för’t 
Web JPG-Datein un GIF-Datein. Düsse beden Bildformaten schullt Se utprobeern. Wenn 
dat Bild man bloots ganz wenige Farven hett, is GIF mehrst beter, süß JPG. 

 

Oplösung? Dpi? JPG? GIF? Wenn düsse Begriffen Se nix seggt, köönt Se in dat Computer-
Lexikon op www.plattpartu.de nakieken, wat dat heet. Orr besorgt Se sik glieks en Heft to 
digitale Bildbearbeitung. Wenn Se en taagnackig Speeldreev hebbt, köönt Se sik avers ok mit 
SeEhr Bildbearbeitungsprogramm hensetten un dat allens dör Utprobeern un Hülptexten-
Lesen rutfinnen!  

Schriften in’t Web 
In Frontpage is dat heel eenfach, schöne Schriftaarten in den Text to setten – so eenfach as in 
Word. Avers dat düsse Schriftaarten later ok bi den Besöker vun SeEhr Homepage ahn Prob-
lemen to sehn sünd, mööt de op sin Computer installeert ween. Sünd se dat nich, denn warrt 
de Schrift dör en Standardschrift ersett, de jedereen hett – Times orr Arial. Dat süht denn 
glieks veel nüchterner ut. Also Wohrschu bi Exotenschriftaarten! Benütt Se beter Schriftty-
pen, de wied un sied begäng sünd. 

 


