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Introducerea hiperlegăturilor 

Vom pune hiperlegăturile în prima coloană. 
� Scrieţi numele celorlalte pagini în câte o celulă din prima coloană. 

Introduceţi câteva rânduri libere pentru a spaţia uniform textul, sau apelaţi la meniul 
Tabel, Proprietăţi tabel, Celulă, La centru. 

� Selectaţi fiecare nume de pagină şi apoi selectaţi Hyperlink din 
caseta Style. 

 
Caseta Style 

Creaţi o hiperlegătură la pagina corespunzătoare, astfel: 
� Selectaţi prima hiperlegătură, Home, şi apoi selectaţi Hyperlink, din 

meniul Insert. 
� În caseta de dialog Insert Hyperlink, scrieţi default.htm în caseta de 

text Type the file or Web page name (scrieţi numele fişierului sau al paginii Web). 
� În mod asemănător, creeaţi hiperlegături pentru celelalte două pagini, 

scriind numele fişierelor corespunzătoare: Musica.htm, pentru pagina despre 
muzică, respectiv, Sport.htm, pentru pagina despre sport. 

Va trebui să faceţi ca pagina să arate foarte bine. Pentru început, există câteva celule libere 
care trebuie să dispară. 

Le puteţi face invizibile, dacă ştergeţi chenarele din prima coloană pentru toate celulele, cu 
excepţia celei care conţine hiperlegăturile. 

� Selectaţi celulele din prima coloană. 
� Ştergeţi chenarele: selectaţi None (fără chenare) în partea din stânga a 

casetei de dialog Borders and Shading, aşa cum se vede în figură. 
� Selectaţi celula care conţine hiperlegăturile. Pentru a face aceasta, 

puneţi cursorul în colţul din stânga jos al celulei. Când acesta ia forma unei săgeţi 
diagonale, execută clic. 

� Din meniul Format, selectaţi Borders and Shading 
� Executaţi clic pe tab-ul Borders şi, din lista de figuri Setting, situată 



Lucrarea 4 

2 

în partea stângă a ecranului, selectaţi Box. (Vezi figura ) 
� Executaţi clic pe OK. 

Pentru a selecta toate celulele dintr-o coloană, fie trageţi cu mouse-ul peste celulele unei 
coloane, fie plimbaţi prompterul pe marginea de sus a coloanei când cursorul ia forma unei săgeţi 
cu vârful în jos 

Colorarea barei de navigare 

Bara de navigare ar arăta mai bine colorată. 
� Reveniţi la caseta de dialog Borders and Shading. 
� Executaţi clic pe tab-ul Shading (culoare) în partea de sus a casetei de dialog. 
� Selectaţi o culoare şi executaţi clic pe OK. 

 
Colorarea barei de navigare 

Pagina Filme va arăta acum ca în figură 

 
Salvaţi pagina. 

� Selectaţi Web Page Preview din meniul File pentru a testa pagina, 
inclusiv hiperlegăturile. 
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� Închideţi Web Page Preview, apoi închideţi documentul Word. 
 
Aşa cum aţi văzut în lucrările precedente, când aţi explorat alte site-uri Web, paginile Web 

conţin nu numai text, ci şi imagini, iar uneori şi alte elemente media, cum ar fi: sunet, animaţie şi 
videoclipuri. 

Introducerea imaginilor 

Puteţi introduce imagini din mai multe surse, ca de exemplu: Internet, CD-ROM-uri,  
Scanner, Aparat foto digital. 

Imaginile pot fi stocate în computer în diferite formate. Puteţi afla formatul după extensia 
din trei litere adăugat la sfârşitul numelui de fişier. Unul dintre formatele obişnuite pentru imagini 
este bitmap, în care caz, numele fişierului se termină în .bmp 

Problema care apare atunci când se lucrează cu imagini în Web este că, browser-ele Web pot 
accepta (pot „vedea") numai anumite formate de imagini. Totuşi, din fericire, Word va converti, de 
obicei, în format GIF sau JPG orice imagine introdusă. În general, imaginile în aceste formate arată 
bine în pagini le Web. 

Găsirea imaginilor potrivite 

Tabelul din pagina Web Filme va conţine imagini din diferitele filme menţionate. Puteţi 
folosi un motor de căutare pentru a găsi site-uri cu imagini din filme.Conectaţi-vă la Internet. În 
caseta Address, scrieţi adresa motorului preferat de căutare (de exemplu, www.google.com). 

Cautaţi Titanic (sau orice alt film pe care l-aţi ales). 
Citiţi descrierile diferitelor pagini şi găsiţi pagina care conţine imagini. 

 

Motorul de căutare google 

� Când găseşti o imagine potrivită, execută clic dreapta pe ea şi selectează Save Picture As 
� Găseşte folderul Filme.Files, care a fost creat automat de Word, când ai creat pagina 

Filme. Acesta ar trebui să fie un subfolder al folderului Web Site 
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Salvarea imaginii 

� Alege un nume potrivit pentru fişier (de exemplu, Titanic) şi execută clic pe OK 
� Urmaţi aceiaşi paşi pentru a găsi şi salva imagini pentru celelalte filme. 
� Când aţi terminat, deconectaţi-vă de la Internet. 

 
 
Introducerea imaginilor 

 
� Lansaţi programul Word şi deschideţi fişierul Filme.htm. 
� În tabel, selectaţi prima celulă în care veţi introduce o imagine şi şterge 

textul Loc pentru imagine. 
� Din meniul Insert, selectaţi Picture, From File (imaginea, din fişierul). 
� În caseta de dialog Insert Picture, găsiţi locaţia imaginii dorite. 
� Executaţi clic pe numele fişierului şi apoi pe Insert. 
� Dimensionaţi imaginea, trăgând de „mânerele" (handies) din jurul marginii 

exterioare a imaginii.  
� Repetaţi procesul pentru a introduce imaginile corespunzătoare celorlalte 

filme. 
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Imagini introduse în pagina Web Filme 

Bara de instrumente de imagini (Picture) 

Când într-un document Word este introdusă o imagine, de obicei, apare bara de instrumente 
de imagini (Picture). Aceasta este utilă pentru a specifica modul în care doriţi să se aranjeze textul 
în jurul imaginii, precum şi pentru a controla contrastul, strălucirea şi dimensiunile imaginii. 
Butonul Crop vă permite să decupaţi o anumită parte a imaginii. 

 
Bara de instrumente Picture 

 
Unii dintre cei care navighează pe Web şi folosesc tipuri mai vechi de browser nu vor putea 
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vedea imaginile. Puteţi introduce un text care descrie imaginea, şi care poate fi afişat ca alternativă 
pentru aceasta. 

� Selectaţi prima imagine din tabel şi executaţi clic pe butonul Format Picture de pe bara 
Picture. 

� Executaţi clic pe tab-ul Web, în caseta de dialog Format Picture. 
� Scrieţi descrierea în casetă şi executaţi clic pe OK. 

 

Introducerea imaginilor Clip Art 

Puteţi introduce şi imagini Clip Art, furnizate de programul Word 2000. Puteţi introduce 
imaginile într-o celulă din tabelul existent sau oriunde în pagină. Problema care apare atunci când 
lucraţi cu aceste imagini este că la previzualizarea paginii Web, veţi descoperi că s-au mutat din 
locul în care fuseseră aşezate! 

Veţi ancora aceste imagini, plasându-le în tabel. 
� Executaţi clic în celula de deasupra imaginii Titanic. 
� Din meniul Insert, selectează Picture, Clip Art sau Miniatura. 

 
Galeria Clip Art 
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� Selectaţi categoria Entertainment şi găsiţi o imagine potrivită. 
� Executaţi clic dreapta şi selectaţi Insert. 

Introducerea unei imagini animate 

Galeria Clip Art conţine şi imagini animate în format GIF, pe care le puteţi introduce în 
paginile Web. 

 
� Executaţi clic în celula de deasupra barei de navigare (prima celulă a tabelului). 
� Din meniul Insert, selectaţi Picture, Clip Art sau Miniatura. 
� În caseta de dialog Clip Art, selectaţi categoria Cartoon sau Motion Clips 

(desene animate). 
� Executaţi clic pe tab-ul Motion Clips (imagini în mişcare), disponibilă şi importaţi 

imaginea. 

 
Introducerea unei imagini animate 

 
� Dimensionaţi imaginea corespunzător celulei.  
� Salvaţi pagina Web.  
� Testeaţi animaţia, selectând Web Page Preview din meniul File. 
 


