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Õppemeetod, mida praegu kasutama hakkame, on eriline

sinna ilmaasjata uudistama. Pealegi võib panna mõned

selles, et tegevusel on kindel fookus,

keskne

ülesanne.

kohad „keelu alla“.

kodulehekülje

tegemine.

Maailmas on sadu ja tuhandeid kodulehekülgi, nii isiklikke

Õppimine toimub juhendi põhimõttel. Lühivorm vähese

kui firmade omi. Neid võib internetist vaadata, uurida ja

seletava tekstiga tagab iseavastamise efekti. Mitu korda

matkida. Kahjuks ei ole nad kõik tasemel. Ei ole veel

tehes ja eksides töötab protseduuriline mälu ning toimub

väljakujunenud kindlat vormi, kuidas kodulehti teha, nagu

märkamatu meeldejätmine. Seletuste nappus või hoopis

seda on näiteks raamatutel. Siin võiks kehtida samad

nende puudumine soodustab iseseisvat mõtlemist. Tavaline

kirjutamata reeglid nagu trükistel. Püüa teha selline

õppimine ja mahukad õpperaamatud õpetavad fragmentide

koduleht:

Ülesandeks

on

antud

juhul

kaupa ja õppija ei suuda sageli neid osi tervikuks kokku

n
mida ise meeleldi loeks või vaataks;

panna. Seega ei õnnestu õppimine nii edukalt või võtab

n
nagu kirjutaks sõbrale;

palju aega.

n
mis sisaldaks uut ja vajalikku;

Soovitused kodulehe tegemisel.

n
kus reklaam, „pähemäärimine“ ei tõukaks;

Igal inimesel võiks olla internetis oma kodulehekülg, nii

n
mis on lihtne ja mõistetav;

nagu igaühel on nimi. Igaühel võiks olla öelda, mida ta on

n
mis liigselt ei ilutse.

teinud, teeb ja kavatseb korda saata ning millega saab

Häirivad need kodulehed, mis on poolikud. Häirib üleliigne

kasulik olla. Näiteks vanematel inimestel, kel on tohutud

ameerikapärane kirevus ja

elukogemused, on nad kui “elavad teatmikud“. Miks

vormi varju.

nooremad ei võiks neid internetis tutvustada. Karta pole

mõne kodulehe kõik võimalused ja ei olegi midagi vajalikku

midagi, kui kodulehekülje aadressi ei avaldata, ei saa keegi

leidnud. Vaevalt sa seda kodulehte enam kunagi avad.
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efektitsemine, kus sisu jääb

Suur on pettumus, kui oled läbiklõpsinud
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Võimalikud kodulehekülje väljad:

Kõige parem võimalus piltide saamiseks on skanner ja
digikaamera ning mõnedel juhtudel internet.
"VISIITKAART"

PEALKIRI

Tel.

GSM

Mihkel Välk

LOGO
TEHTUD

TULEVIKU PLAANID

TEOKSIL

Harjutamiseks võib kasutada arvutis leiduvaid lõikepilteklippe.
Alustamine

tegelen

Microsoft

kodulehekülje
tegeleme

FrontPage

on

2002

toimetamiseks.

arvutiprogramm

Käivitamisel

avaneb

peaaken, vt. hoolega lk. 10-11.
Siin on kõik olemas, et teha valmis oma kodulehekülg.

maailmavaatelised arusaamad

Tausta tegemine
1. v

Esimesel

real on

tegevuse kohta

andmed isiku

või

firma

juhtkonna

minevikus, käesoleval ajal ja tulevuku

Format --

v

Background...

avaneb aken

( vajuta vasaku hiireklahviga menüüst
vasaku

Page Properties

Format,

sõnal

siis vajuta

hiireklahviga

rippmenüüst

Background...,

plaanid;

avaneb aken nimega

Page Properties.)

Teine rida selgitab tegevust kollektiivis või partneritega;

kirjeldus. Meie, nagu kokku leppisime, kasutame edaspidi

Kolmas rida on abstraktsem, filosoofilisem.

lühivormi. Vaata veel kord leppemärke!

Nii näeks välja pikk

Loomulikult ei pea kodulehe skeem täpselt selline olema,

2. v

Backgroud

kuid siiski peaks olema terviklik.

3. v

More Colors...

Vältida tuleb pikki tekste, lisada rohkem pilte ja graafikat,

4. või v

sest lugemine arvutist on väsitav.

5. v paremal oleval värvitulbal, täpsustades värvitooni
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lipikul, kui vaja ja -- v

Custom...

Background:

märgil

avaneb samanimeline aken, vali värv
-- v värvitablool ja jälgi
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ColorSolid

ruutu

1. v

Add to Custom Colors --

v

OK --

v

OK --

v

Tabeli abil saab määrata lehekülje skeemi. Tabeli lahtrile

OK

Tulemuseks saab taustvärvi. Kui tehtu ei meeldi, kustuta

võib anda pikkuse, laiuse ja värvi ning paigutada kõik

see ja korda toimingut nii kaua kuni leiad meeldiva

vajalik. Igasse lahtrisse saab teha veel uusi tabeleid.

taustavärvi.

Tee nii:
1. v kuvari ülemises vasakus nurgas, kuhu tuleb pealkiri

Kuvari all vasakus nurgas on kolm klahvi.
1. v

Preview,

nüüd näed kuidas tehtu näeks välja

3. w

internetis.
2. v

ja näed kuidas tehtu näeb välja HTML

HTML

Normal,

File --

2. v

Change title...

Save,

avanev
b aken

Kui

avaneb

ja veendu: v

FrontPage

index.htm

üle nelja horisontaalruudu, kuvaril

tekkib väike nelja lahtriga ristkülik

kasuta varem tuttavaid tekstitöötluse võtteid, muutes

Save As

Set Page Title --

k oma kodulehe

pealkirjaks näiteks Mihkel Välk -- v OK
Save

(vt. leppemärke)

5. w üle äsja kirjutatud pealkirja, märgistades see ja

1. v

3. v

mis asub tööriistaribal, avaneb tabel

näiteks Mihkel Välk

siin võib jälle tööd jätkata.

Salvestamine
v

Insert Table,

4. v kolmandas lahtris -- k (kirjuta) kodulehe pealkiri,

keeles, mida interneti server lugeda oskab.
3. v

2. v

Open

Kas on uus kirje

FrontPage
index.htm?

uuesti avamisel teha topelt vajutus sõnal

peab avanema kodulehe värviline taust. Kui

see on nii, siis kõik on õige!

teksti suurust, värvi, paiknevust jne.

Size

ja

Decrease Font Size.

Increase Font

Kui tekst on märgistatud, siis nendel

ikoonidel korduv vajutamine vasaku hiireklahviga kas
suurendab või vähendab teksti suurust.

A

A

Piltide saamiseks:
1. v
2. v
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tööriistaribal on vaid kaks uut ikooni

Insert -- Picture --

v

Clip Organizer...

Clip Art...

avaneb samanimeline aken
9

FrontPage peaaken

avab parempoolse paani
avab vasakpoolse paani

asetab tabeli
asetab pildi

teksti suurus

l paan
lll paan

kodulehe valjanägemine
vaade HTMLis
kodulehe tegemine
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3. v

ja püüa leida mõni sobiv pilt

Office Collections
Copy

ja

Paste

2. v

abil saab pilte kohale toimetada.

Mujalt toodud pildid peavad olema GIF- või JPEG-failid,
paraja suurusega.
1. v
aken

-- v

Insert Hyperlink

klahvil ja kirjuta meili aadress, näiteks

E-mail Address

mihkel@hot.ee

ikoonil tööriistaribal, avaneb aken,

ja v

OK.

Sõna e-mail alla tekkis joon ja värv

muutus siniseks. Kui miski ei õnnestu, kustuta tehtu ja

Insert Picture From File

ikoonil tööriistaribal, avaneb

Picture

uuri akent uuesti.
Kuvari all vasakul on kolm klahvi, v

2. v sobiva pildi nimetusel -- v

Insert,

pilt ilmub

kodulehele sinna, kus kursor oli

e-mail ja kontrolli, kas lingi lisamine õnnestus. v
Save

4. v

Eraldusjoone saab järgmiselt:

menüüs

-- Toolbars --

siit näed kuidas

koduleht hakkab välja nägema internetis. Vii kursor sõnale

3. w pildi nurgas oleval ruudul ja vea pilt mõõtu
View

Preview,

v

Picture

avaneb sama-

Normal

-- v

ja jätka tööd.

nimeline tööriistariba. Nende tööriistadega saab muuta

1. tee pealkirja alla üherealine tabel ja venita see noolte

pildi heledust, pöörata pilti, teha pilt must-valgeks, välja

abil parajaks, pane kursor kasti algusesse. Ka ilma

lõigata pildi osi jne.

tabelita saab tekitada joont sinna, kuhu kursor

Sai tehtud nelja lahtriga tabel,, kus on pilt ja pealkiri. Nüüd

pannakse.

tee

neljandasse

lahtrisse

veel

kolmerealine

tabel.

Esimesele reale kirjuta aadress, näiteks Morna, Õnne 13,
teisele sõna e-mail ja kolmandale reale telefoni number.

2. v

Insert --

v

Horisontal Line,

tekkib joon

3. v tekkinud joonel, märgistades see, -- p
hiireklahviga)

märgistusel, avaneb rippmenüü

Sellise mudeli järgi võib jätkata kodulehe tegemist.

4. v

e-mail lingi lisamine

5. vali joone paksus Height ja värvus

1. w üle sõna

e-mail,

Horizontal Line Properties...

avaneb aken

mille äsja kirjutasid, märgista see
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(vajutus parema

13

Color

-- v

OK

Liikuv tekst

Kui puudub vasak paan:

1. v kohas, kuhu tahad liikuvat teksti
2. v

Insert --

3. v

Dynamic Effect --

1. v

v Web Component... avaneb samanimeline aken
v topelt sõnal

paremal veerul, avaneb

Marquee,

Repeat –

liikumissuund;

Speed –

kiirus;

ikoonil, mis asub tööriistaribal. Avaneb

Navigation Pane,
Navigation,

mis asub paani all.

Navigatsioonis on lehtede loetelu. Kui teha topeltklõps
OK

mõnel neist, avaneb vastav leht. Navigatsioonis saab teha

Liikuva teksti parameetrite muutmise märksõnad:
Direction –

vasak paan

2. v klahvil

Marquee Properties

1. k tekst, mida soovid liikuvana näha – v

Toggle Pane

Behavior –

muudatusi: redigeerida, kustutada, lisada uusi lehti, muuta

käitumine;

korduvus.

nimetusi ja hierarhiat ning hooldada lehte. Navigatsioonis
tehtud muudatused salvestatakse automaatselt. Viimati

Nüüd, kus oled veidi tutvunud kodulehe tegemisega näed,

tehtud muudatust saab tühistada korraldusega

et tegemist on parasjagu. Algus on tehtud ja kes ei alusta,

Vajuta vasaku hiireklahviga navigatsioonis lehe nimetusel

see ei saavuta kunagi midagi. Siin kohas on õige aeg

nii, et märgistuks ainult tekst ja tipi selle asemele uus

ulatada „päästerõngas“ –KODULEHE NÄIDIS:

sõna.

1. v

Page or Web... --v Web Side Templates...

mujal

ning

uuesti

topeltvajutus

äsja

mis

asendatud sõnal, siis avastad, et avanenud lehe nimetus

asub paremal paanil (kui parem paan on avatud, siis võib

on asendunud uuega. Nii saab teha muudatusi ja asendada

sealt kohe leida

teksti, näiteks antud juhul asenda võõrkeelsed sõnad eesti

File -- New --

v

Vajuta

Edit -- Undo.

Web Side Templates...

ja vajutada sellel),

avaneb samanimeline aken
2. v

Personal Web

keelsetega nagu avaleht, hobid, pildialbum, lemmiklingid,

-- k asukohakasti märksõna -- v

Kui sinu arvutis on

FrontPage

OK

mõni teine versioon, siis ikkagi

leia kodulehe näidis ja jätka analoogiliselt.
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tagasiside jne. Kodulehe failinime

index.htm

ei muudeta. Uue

lehe lisamiseks vajuta lehe nimetusel ja siis parema
hiireklahviga tekkinud rippmenüüst vali
15

New -- Page.

Kui see

ei meeldi, saab märgistatud lehte kustutada vajutades
Navigatsioonis saab nimekaste pukseerida.

Delete.

Näha

saab

loendurit

peale

kodulehe

publitseerimist.

Loendur töötab serveritel, millele on installeeritud

FrontPage

Veel kord TABELIST ja veidi põhjalikumalt.

s
Server Extensionns

Tabeli veergude ja ridade mõõtmete muutmiseks peale

arvu.

hiirega vedamise on veel teisi võimalusi:

NUPUD muudavad välimust juhul, kui viia neile kursor või

1. v tabelil -- p -- v

Table Properties

avaneb sama-

nimeline aken
2. k
-- v

ja

Specify height:

ja tabel muutub

Table Properties

käsk

servadest ja

Cell pedding

Borders

neil vajutada vasaku hiireklahviga. Muutuda võib värv või
pilt, tekst võib näiliselt kerkida või vajuda.

Specify width:
OK

ja hakkab näitama kodulehe külastajate

akendesse uued arvud

(Cell Properties

Cell spacing

muudab lahtrit).

määrab teksti kauguse veeru

veeru servade vahelise laiuse,

võimaldab raamijooni, värvi ja

Background

tabeli

1. v kohas, kuhu tahad nuppu
2.

v

Web Component

tööriistariba ikoonil, avaneb sama-

nimeline aken
3. v

Finish,

avaneb

Hover Button Properties,

kus saab määrata

nupu omadusi.

taustavärvi.

4. kirjuta nupu nimetus väljale

LOENDUR

5. kirjuta nupuga avaneva lehele nimetus väljale

Button Text:

1. v kohas, kuhu tahad loendurit

6. värv määra väljal

2. v

7. nupu tüüp tuleb valida katsetamise teel väljalt

Insert --

v

Web Component...

3. v paremas veerus

avaneb samanimeline aken

Hit Counter

--

v

Finish,

avaneb

Web

Component Properties
OK

Valitav on numbri kohtade arv ja loenduri algväärtus.
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Button Color:
Effect:

Valiku tulemusi saab kontrollida, kui minna eelvaatesse ja
vajutada klahvile

4. v sobival loenduri stiilil -- v

Link to:

Preview,

mis on all vasakul kuvari nurgas.

REKLAAMIKAST on koht, kus võivad olla teatud aja järel
muutuvad pildid või tekstid.
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1. v kohas, kuhu tahad reklaamikasti. Reklaamikast
pannakse tavaliselt lehe algusesse või lõppu.
2. v

Web Component

tööriistariba ikoonil, avaneb sama-

nimeline aken
3. v

v

Finish,

avaneb

Banner Ad Manager

kus saab määrata milliseid pilte ja kuidas

vahetada
4.

Picture to display:

näidatakse mis pildiga on tegemist.

kausta kopeeritud.
Show each picture fir:

näitab mitme sekundi jooksul pilti

näidatakse
6.

Form,

tühjendamisnupuga

Reset.

2. v

Enter

-- v

tekkib riba ärasaatmise ja

Insert -- Form --

v teistel vajaminevatel

Lihtsam on kasutada valmis vorme:
1. v

File -- New --

v

Page or Web... --

paremal paanil, avaneb aken

Vajalikud pildid olgu ühesuurused ja eelnevalt vajalikku

5.

v

Insert -- Form --

võimalustel, valides neid.

Banner Ad Manager –

Properties,

1. v

2. v valides
Wizard

Form Page Wizard

v

Page Tempates...

mis on

Form Page Wizard

(edaspidi vali kohe

Form Page

paremalt paanilt)

3. v

Next> --

v

Add --

4. v

Next> --

v

Finish

v valides

contact information

Avanenud aknas võib kustutada ja muuta tekste eesti

Transition effect:

valitakse üks mitmest

võimalusest

keelseks ja lõpuks vajutades parema hiireklahviga lõpetada

vahetada pilti

vormid. Liikudes akendes

7.

klahvi abil vali teisi vormitüüpe, ja sealt
varm ära võttes ja

Link

to:

kirjutatakse koha viide, mis selle avab,

vajutades reklaamikastile.

Form Page Wizard

lisades vormi ridasid. Kolmandas

<Back

Form Page Wizard

ja

Next>

aknas

Kuidas reklaamikast töötab, saab kontrollida kui minna

saab muuta paigutust, neljandas aknas valitakse kuidas

brauseri aknasse.

andmeid salvestada.

VORMID võimaldavad teada saada kodulehe vaataja

Saab ka internetist FontPage abil „laenata“ mõni meeldiv

arvamust ja korraldada mitmesuguste andmete kogumist.

koduleht ja hakata seda enda jaoks kohandama.
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Et PUBLITSEERIDA koduleht internetis, selleks peab

Arvutiõpe vajab teistsuguseid õppevahendeid ja õppemeetodeid, kui näiteks füüsika.
Füüsikas algul õpitakse teooriat ja siis
lahendatakse ülesandeid. Arvuti õppimisel
on vastupidi, käeline tegevus eelneb mõistmisele.

omama internetis ruumi, kuhu see paigutada. Interneti
ruumi saab tasuta näiteks registreerudes aadressil www.hot.ee
Kodulehe internetti saatmiseks kasuta näiteks programmi
WS_FTP_LE.

Tippides NETi otsingusse ftp, on võimalik leida

programm (kui seda arvutis ei ole) ja mitmeid kasutamise
juhendeid selle programmi kohta.
95

WS_FTP LE

avamisel täida

1. k kodulehe nimi väljale
NB!

Kodulehe failinime

3. k

User ID:

aknen:

Profile Name:

index.htm

2. k www. hot.ee väljale

Session Properties

ei muudeta.

Host Name/Address:

väljale kasutaja nimi, mille registreerimisel

panid
4. k

1.

Save Pwd --

v

Apply --

v

OK,

avaneb aken

Local System

veerult saada kõik oma kodulehe failid

Remote Site

veergu, vajutades vasaku hiireklahviga

v

Exit

Tallinna Raamatutrükikoda OÜ
Laki 26 Hulgi Tel. 6 50 99 55
KOOLIDELE SOODUSTUS

väljale parool, mille registreerimisel panid

paremale suunatud noole ikoonile
2.

Õppimine toimub j u h e n d i p õ h i m õ t t e l. Lühivorm,
vähese seletava tekstiga, tagab iseavastamise efekti. Mitu
korda tehes ja eksides, töötab protseduuriline mälu ning
meeldejätmine on märkamatu. Seletuste nappus või hoopis
nende puudumine, soodustab iseseisvat mõtlemist. Selline
õppimine sobib eriti andragoogikas.
Tavaline õpetamine ja mahukad õpperaamatud õpetavad
fragmentide kaupa ja õppija ei suuda sageli neid osi kokku
panna. Seega ei õnnestu õppimine nii edukalt või võtab
palju aega.

CO R EL

Password:

5. märgista

Meetod, mida käesolevas õppevahendis
kasutatakse erineb selle poolest, et tegevusele antakse
kindel fookus, k e s k n e ü l e s a n n e. Selle lahendamine on siin kodulehekülje tegemine.

ja

vaata

oma

kodulehekülge

aadressil www. hot.ee/ kasutajanimi.
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COREL
SELGEKS

TUNNIGA

3

EXCEL
SELGEKS

TUNNIGA

4
internetis

PAINT
SELGEKS

TUNNIGA

AutoCAD
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SELGEKS

TUNNIGA

PowerPoint
LOENGUGRAAFIKA

ISBN 9949-10-387-8
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