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Tässä opetusohjelmassa tutustut Adobe Muse -työtilaan ja siihen, miten voit luoda täysin toiminnallisen verkkosivuston kirjoittamatta riviäkään
koodia. Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen Adobe Musella -opetusohjelman osassa 1 on ohjeita Musen käytön aloittamiseen. Opit
käsittelemään sivupohjia, widgetejä, sijoitettuja kuvia ja linkkejä. Kun käyt opetusohjelmaa läpi, voit milloin tahansa tutustua lopputulokseen
siirtymällä verkossa olevaan Katie's Cafe -sivustoon.

Ohjelmiston asentaminen ja esimerkkiprojektin määrittäminen

1. Lataa ja asenna Adobe Muse CC:n viimeisin versio.
2. Lataa näytetiedostot (ZIP, 78MB).
3. Pura ZIP-tiedosto ja tallenna kansio Katies Café Building v3 työpöydällesi.
4. Käynnistä Muse. Aloitusnäyttö avautuu. Valitse Tiedosto > Uusi sivusto.
5. Valitse Adobe Muse CC > Oletusarvot. Valitse Yleiset-osiossa työtilalle haluamasi väriteema ja valitse sitten OK (katso kuva 1).

Kuva 1. Aseta Adobe Musen väriteema napsauttamalla jotakin harmaista värimalleista.

Uusi sivusto -valintaikkuna avautuu. Tätä valintaikkunaa käytetään koko sivustossa käytettävien asetusten muokkaamiseen.

6. Määritä sarakkeiden määräksi 9.  Määritä Marginaalit-osiossa ylä- ja alamarginaaliksi 0, kun kenttien linkitys on poistettu. Määritä
vasemmaksi ja oikeaksi marginaaliksi 4. Määritä Täyte-osiossa ylä- ja alatäytteeksi 0. Määritä sivun leveydeksi 960 ja vähimmäiskorkeudeksi
872 (katso kuva 2).
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Huomautus:

Kuva 2. Päivitä sarakkeiden määrä Uusi sivusto -valintaikkunassa.

Valitse Resoluutio-valikossa joko Vakio tai HiDPI (2x). Tällä asetuksella voit määrittää kohteiden muodostuslaadun, kun julkaiset tai
viet Muse-sivuston. Lisätietoja on osiossa Suuren resoluution verkkosivustojen luominen.

Tässä opetusohjelmassa opit luomaan sivuston Musella pöytäkoneita varten. Jätä oletusarvon mukaisesti Alkuasettelu-valikon asetukseksi
Työpöytä. Huomaa, että jos haluat myöhemmin luoda sivuston, jossa on eri sivuasettelut älypuhelimia ja tabletteja varten, tästä valikosta voit valita,
minkä sivuasettelun suunnittelet ensin.

Valinta nimeltä Alareunassa pysyvä alatunniste on oletusarvoisesti käytössä. Sen ansiosta alatunniste pysyy halutussa paikassa, vaikka
selainikkuna olisi merkittävästi suurempi kuin verkkosivuston suunnittelu, kuten esimerkiksi Apple Cinema -näytöllä (katso kuva 3).

Kuva 3. Alareunassa pysyvä alatunniste -asetus on oletusarvoisesti käytössä.

Kun Alareunassa pysyvä alatunniste -asetus on käytössä, alatunnisteen sisältö pysyy tasattuna selainikkunan alareunan kanssa vierailijan
pöytäkoneen näytön tarkkuudesta ja koosta riippumatta (katso Kuva 4).

2

http://idiom-q-win-1/fi/muse/using/retina-display.html


Alkuun

Kuva 4. Pienennetty julkaistu sivusto, jossa Alareunassa pysyvä alatunniste -asetus on käytössä (vasemmalla), verrattuna sivustoon, jossa
Alareunassa pysyvä alatunniste -asetus ei ole käytössä (oikealla).

Tässä esimerkkisivustoprojektissa ja useimmissa muissa tapauksissa Alareunassa pysyvä alatunniste -asetus pidetään käytössä Uusi sivusto -
valintaikkunassa.

Huomautus: Näytetiedostojen katiesCafe-kansiossa on valmis versio esimerkkiprojektista nimellä katiescafe-final.muse. Halutessasi voit avata
.muse-tiedoston lopullisen version napsauttamalla sitä sen jälkeen, kun olet tallentanut oman versiosi projektista nimellä katiesCafe.muse. Adobe
Musessa voi avata useita sivustoprojekteja samanaikaisesti, joten voit katsella katiescafe-final-tiedostoa ja käyttää sitä viitteenä, kun seuraat näitä
ohjeita.

Seuraavassa osassa alat lisätä sivustoon uusia sivuja.

7. Tallenna muutokset ja sulje Uusi sivusto -valintaikkuna valitsemalla OK.
8. Valitse Tiedosto > Tallenna sivusto. Anna Tallenna Adobe Muse -tiedosto nimellä -valintaikkunassa sivustolle nimi katiesCafe.muse. Siirry

sijaintiin, johon haluat tallentaa näyteprojektin (esimerkiksi työpöydällä olevaan katiesCafe-kansioon), ja valitse Tallenna.

Sivukartan luominen

Sivukartta on jäsennetty luettelo verkkosivuston hierarkiassa olevista sivuista. Voit luoda sivuja, jotka ovat samalla tasolla (ei alisivuja), tai
sivukarttoja, jotka sisältävät eri sivutasoja. (Laajassa sivustossa voi olla esimerkiksi Tietoja-sivu, jolla on kaksi alisivua, esimerkiksi Yrityksen
toiminta-ajatus ja Yrityksen henkilöstö.) Musella on helppo luoda sivuja ja järjestää ne uudelleen haluttuun järjestykseen, eikä sinun tarvitse
koskaan huolehtia katkenneista linkeistä. On kuitenkin hyvä käyttää aikaa uuden sivuston sisällön järjestämiseen, tarpeellisten sivujen
määrittämiseen ja sen päättämiseen, miten sivuston tiedot esitetään. Kun kyseessä on todellinen projekti, esisuunnitteluvaiheessa määritetään
sivuston osat ja valitaan sivujen järjestys. Lisätietoja on osiossa Sivukartan luominen.

Kun olet sulkenut Uusi sivusto -valintaikkunan, siirryt automaattisesti Musen Suunnittele-näkymään. Kaikissa sivustoissa on oletusarvoisesti yksi
verkkosivu (Home), joka on linkitetty yhteen sivupohjaan (A-sivupohjaan). Voit halutessasi nimetä kummatkin uudelleen.

Jotta käyttökokemuksesta tulee yhtenäinen, toistuvat sivukohteet, kuten ylätunniste, alatunniste ja sivustonavigointi, sijoitetaan sivupohjiin. Kun
käytät tätä strategiaa, sinun tarvitsee lisätä vain yksilöivät tiedot yksittäisille sivuille sivustoa luodessasi. 

Tämä esimerkkiprojekti on pieni sivusto, joka sisältää yhteensä viisi sivua, muun muassa Home-sivun. Lisää uusia sivuja seuraavasti:

Kun napsautat sivun miniatyyrin alapuolella olevaa pluskuvaketta (+), luot alitason sivun. Näin voit luoda tiettyyn aiheeseen liittyvien sivujen
ryhmän.

Tässä vaiheessa sivukartassa on yhteensä viisi sivua: Home, food, events, about ja visit (katso Kuva 5).

1. Vie osoitin Home-sivun miniatyyrin päälle ja luo toinen sivu samalle tasolle ensimmäisen kanssa napsauttamalla Home-sivun miniatyyrin
oikealla puolella olevaa pluskuvaketta (+). Napsauta uuden sivun alapuolella olevaa tunnistetta ja anna sille nimi "food".

2. Luo toinen uusi sivu napsauttamalla food-sivun miniatyyrin oikealla puolella olevaa pluskuvaketta (+). Napsauta tunnistetta ja anna sivulle
uusi nimi "events". Luo uusi sivu napsauttamalla events-sivun miniatyyrin oikealla puolella olevaa pluskuvaketta (+). Anna uudelle sivulle nimi
"about". Luo vielä yksi uusi sivu samalle tasolle Home-sivun kanssa toistamalla tämä toiminto ja anna sille nimi "visit".

Kuva 5. Luo yhteensä viisi sivua sivukarttaan.
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Huomautus:

Alkuun

Tässä näytesivustossa on viisi samantasoista sivua. Voit myös luoda alitason sivuja järjestääksesi sivut haluamallasi tavalla.
Alitason sivuja käytetään usein luomaan sivustolle eri osioita. Jos luot sivupohjia enemmän kuin yhden, voit linkittää ne tiettyyn sivupohjaan
napsauttamalla sivun miniatyyreja hiiren kakkospainikkeella (tai paina Ctrl-näppäintä napsauttaessasi) Suunnittele-tilassa. Kun luot uuden sivuston,
sivut linkitetään automaattisesti A-sivupohjaan.

Suunnittele-tilassa käytössäsi on työkaluja sivuston jäsentelyyn ja sivukartan luomiseen. Jos haluat muuttaa sivuston organisaatiota, voit muokata
sivujen järjestelyä vetämällä sivujen miniatyyreja sivukartassa.

3. Vie hiiren kohdistin GALLERY-sivun miniatyyrin päälle ja napsauta sitten sen alla olevaa plusmerkkiä (+). Napsauta uuden alatason sivun
kenttää ja anna sille nimi: Gallery-fullscreen (katso kuva 6).

Kuva 6. Lisää sivukarttaan uusi alatason sivu Gallery-osiota varten.

Kun nämä muutokset on tehty, sivukartta on valmis.

Huomaa, että Suunnittele-näkymän käyttöliittymän yläosassa on kolme asettelupainiketta Työpöytä-, Tablet- ja Puhelin-sivuasetteluille. Tässä
esimerkkiprojektissa luot vain työpöytäasettelun, jolla sivusto näytetään tietokoneiden näytöillä. Tablet- ja Puhelin-asettelujen nimien vieressä on
plusmerkki (+), joka ilmaisee, että niitä ei ole vielä luotu (katso Kuva 7).

Kuva 7. Sivuasettelupainikkeilla voit luoda sivustolle kolme vaihtoehtoista sivuasettelua ja siirtyä niiden välillä.

Sen lisäksi, että voit siirtyä sivustojen sivuasettelujen välillä napsauttamalla asettelupainiketta, voit myös käyttää pikanäppäimiä sivustojen
suunnitelmien vaihtamiseen, kun sivuasetteluja on enemmän kuin yksi:

Painamalla näppäinyhdistelmää komento+7 (Mac) tai Ctrl+7 (Windows) siirryt Työpöytä-sivukarttaan.
Painamalla näppäinyhdistelmää komento+8 (Mac) tai Ctrl+8 (Windows) siirryt Tablet-sivukarttaan.
Painamalla näppäinyhdistelmää komento+9 (Mac) tai Ctrl+9 (Windows) siirryt Puhelin-sivukarttaan. 

Nämä pikanäppäimet ovat käytettävissä vain sivustoprojekteissa, joissa on vähintään kaksi Työpöytä-, Tablet- ja/tai Puhelin-asettelua.

Tämän artikkelin loppuosassa jatkat työpöytäsivuasettelun luomista. Lisätietoja verkkosivustojen suunnittelusta tableteille ja mobiililaitteille on
artikkelissa Mobiilisivuasettelujen luominen Musessa.

Seuraavassa osiossa opit muokkaamaan A-sivupohjaa lisätäksesi jaettuja sivustoelementtejä, mukaan lukien alatunnisteen sisältöä.

A-sivupohjan muokkaaminen

Ala suunnitella sivuston ensimmäistä sivupohjaa lisäämällä grafiikkaa, joka näkyy kaikilla sivuston linkitetyillä sivuilla.

Vaikka Musea voi käyttää kuin mitä tahansa suunnittelutyökalua, se luo taustalla alan standardien mukaista HTML-, JavaScript- ja CSS-koodia
sivujen luonnin yhteydessä. Kun käytät tyyliä (esim. pyöristettyjä kulmia tai liukuväritäyttöä), Muse ei luo vektorimuotoa tai pikseliruudukkoa.
Julkaistu .muse-projekti on täysin toiminnallinen verkkosivusto. Aloitat vaihtamalla sivupohjan taustavärin.
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1. Kaksoisnapsauta Suunnittele-tilassa kenttää, joka sijaitsee A-sivupohjan sivuminiatyyrin alapuolella, ja anna sivupohjalle nimi: Footer. Avaa
sitten A-sivupohjan miniatyyri Suunnittele-tilassa kaksoisnapsauttamalla sen sivuminiatyyria. Sivupohja avautuu omaan välilehteensä työtilan
yläosaan (katso Kuva 8).

Kuva 8. A-sivupohja on valmis muokattavaksi Muoto-tilassa.

Valintaosoitin sijaitsee Hallinta-paneelin vasemmassa yläkulmassa. Kun mitään muuta ei ole valittuna, valintaosoittimessa näkyy sana Sivu, mikä
tarkoittaa, että ainoastaan itse sivu on valittuna. Jos valitset sivulla olevan objektin, kuten suorakulmion, näkyviin tulee sana Suorakulmio.

Seuraa työskennellessäsi valintaosoitinta ja varmista, että olet valinnut elementin, jota haluat muokata. Jos muita sivun elementtejä on valittu, voit
aina valita koko sivun uudelleen napsauttamalla harmaata aluetta sivun oikealla tai vasemmalla puolella.

Kun sivu on valittuna, voit käyttää Hallinta-paneelin valikoita täyttövärin ja viiva-asetusten päivittämiseen. Oletuksena sivulla ei ole täyttöväriä ja
sivun viiva-asetuksena on 0. Jätä tätä suunnittelua varten oletusasetukset voimaan.

2. Määritä selainikkunalle sivualueen ulkopuolella näkyvä taustaväri tai -kuva napsauttamalla Selaimen täyttö -linkkiä.
3. Määritä tätä sivusuunnittelua varten selaimen täyttöväriksi määrätty väri syöttämällä kenttään heksadesimaaliarvo: #F5F1EE (katso kuva 9).

Kuva 9. Päivitä värimalli Selaimen täyttö -valikossa.

4. Sulje Selaimen täyttö -valikko napsauttamalla sen ulkopuolella.
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Alkuun

Väripaletin määrittäminen ja värimallien nimeäminen uudelleen Värimallit-paneelissa

Jotta samaa väriä olisi helppo käyttää sivuston muissa elementeissä, voit lisätä värimalleja ja nimetä niitä uudelleen. Tällä tavoin voit myös
muuttaa nimetyn värimallin siten, että sen kaikki sivustolla käytetyt esiintymät päivitetään yhdessä.

1. Avaa Värimallit-paneeli (Ikkuna > Värimallit). 
2. Valitse Tiedosto > Sijoita. Valitse esimerkkitiedostojen kansiosta tiedosto color-palette.png. Sijoita kuva napsauttamalla mitä tahansa kohtaa

sivulla.
3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Värimallit-paneelia ja valitse Poista kaikki käyttämättömät (katso kuva 10).

Kuva 10. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa värit, joita ei käytetä sivustossa.

Värien nimeäminen uudelleen

Näkyvissä ovat nyt värit, joita sivuston suunnittelussa käytetään pääasiallisesti, mukaan lukien tavanomaiset 50 % harmaa, valkoinen ja musta
värimalli. Seuraavaksi nimeät värit uudelleen.

1. Kaksoisnapsauta ruskeaa värimallia oikeassa reunassa. Värimalliasetukset-valintaikkuna avautuu, ja siinä näkyvät värin määritykset. Sen
lisäksi, että voit määrittää värimallille eri väriarvon, voit päivittää Värimalliasetukset antamalla värimallille kuvaavan nimen. 

2. Poista valinta Nimeä väriarvolla -valintaruudusta ja syötä uusi nimi Värimallin nimi -kenttään: Tummanruskea (katso kuva 11).

Kuva 11. Anna värimallille kuvaava nimi.

3. Sulje Värimalliasetukset-valintaikkuna valitsemalla OK.
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Alkuun

Huomautus:

Alkuun

4. Anna uusi nimi toiselle värimallille oikealta toistamalla vaiheet 1–3. Anna nimeksi: Lähes valkoinen.
5. Nimeä kaksi jäljellä olevaa väriä oikealta vasemmalle: Vaaleanruskea ja Ruskea.
6. Valitse sijoitettu kuva (color-palette.png) ja poista se painamalla Delete/Backspace-näppäintä.

Seuraavaksi luot alatunnisteen, joka näkyy kaikilla sivuilla.

Leveydeltään 100 % elementtien käsitteleminen

Kohteet, joiden leveydeksi on määritetty 100 %, täyttävät selaimen vaakasuunnassa riippumatta siitä, kuinka leveäksi vierailijan selainikkuna on
muutettu. Jos määrität sivun elementin tasatuksi myös selainikkunan ylä- ja alareunan kanssa, yhtenäisellä värillä tai ruudukkokohteella täytetty
objekti laajenee myös sopimaan käytettävissä olevaan tilaan.

1. Piirrä lähelle sivun alaosaa Suorakulmio-työkalulla suorakulmio, joka kattaa sivun leveyden ja on noin 250 pikseliä korkea. 
2. Kun suorakulmio on valittuna, määritä sen täyttöväriksi Täyttö-valikossa tummanruskea ja viivan paksuudeksi 0. Huomaat, että suorakulmio

on valittuna, koska kahvoilla varustettu sininen muokkausalue ympäröi sen reunat ja vasemman yläkulman valintaosoittimessa näkyy sana
Suorakulmio (katso kuva 12).

Kuva 12. Muuta suorakulmion kokoa vetämällä sen sivuilla olevista kahvoista.

3. Siirrä suorakulmio oikeaan paikkaansa valintatyökalulla. Näkyviin pitäisi nopeasti tulla punainen reunus, joka korostaa selainikkunan
vasemman puolen, oikean puolen ja alapuolen. Tämä punainen reunus ilmaisee, että suorakulmio on määritetty näkymään 100% leveydellä.

Halutessasi voit myös avata Muunna-paneelin (Ikkuna > Muunna) ja napsauttaa 100% leveys -painiketta.

4. Jos haluat tarkastella sivuston suunnittelua ilman apuviivoja, valitse Näytä > Piilota apuviivat. Voit myös piilottaa ja näyttää apuviivat
hallintapaneelin Näkymän asetukset -valikossa.

Tilapainikkeiden ja sijoitettujen Photoshop-painikkeiden käyttö

Tilapainikkeet ovat sivuelementtejä, joita voit vetää ja pudottaa Widgetkirjastosta. Ne tarjoavat kätevän säilön päällesiirtymispainikkeiden
luomiseen. Eräs tilapainikkeiden hyödyistä on se, että kaikki niiden sisällä olevat elementit muuttavat tilaa samanaikaisesti vierailijan toimien
mukaan. Luo mukautettuja painikkeita lisäämällä tekstikehyksiä, kuvia, suorakulmioita, sijoitettua grafiikkaa ja Photoshop-painikkeita, jotka sopivat
sivuston suunnitteluun.

Tilapainikkeessa on harmaa piste ja paikkamerkkinä tekstikehys sanoilla "Lorem Ipsum". Vaikka kullakin elementillä on omat tilansa, ne reagoivat
yhdessä, kun viet hiiren kohdistimen tilapainikkeen päälle tai napsautat sitä. Jos manuaalisesti luot painikkeen, joka sisältää useita elementtejä,
mahdollisesti vain teksti tai harmaa piste reagoi vierailijan hiirenliikkeisiin riippuen siitä, mihin kohdistin viedään.

1. Avaa Widgetkirjasto (Ikkuna >Widgetkirjasto). Laajenna Painikkeet-kategoria napsauttamalla sitä.
2. Valitse Tilapainike-widget ja vedä se sivulle.
3. Tuo näkyviin sivun esikatselu valitsemalla Esikatselu. Vie kohdistin päälle ja napsauta oletuspainiketta.

1. Jatka sivun muokkausta valitsemalla Muoto.
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Huomautus:

2. Valitse paikkamerkkitekstin vasemmalla puolella oleva harmaa piste ja poista se painamalla Delete/Backspace-näppäintä.
3. Valitse Tiedosto > Sijoita Photoshop-painike ja valitse sitten Assets-kansiosta tiedosto nimeltä banner.psd. Jätä kaikki oletusasetukset

voimaan Tuo Photoshopista -valintaikkunaan ja napsauta OK (katso kuva 13).

Kuva 13. Valintaikkunassa näkyvät Photoshop-tiedoston tasot, ja Tila-valikoissa voit valita, mikä taso näkyy painikkeen kussakin tilassa.

7. Sijoita Photoshop-tiedosto napsauttamalla uudelleen Tila-painikkeen sisäpuolella.
8. Kun sijoitettu grafiikka on yhä valittuna, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Järjestä > Vie taakse (katso kuva 14).

Kuva 14. Järjestä Photoshop-bannerikuva näkymään tekstikehyksen takana.

9. Valitse Lorem Ipsum -paikkamerkkiteksti tekstityökalulla ja kirjoita: DOWNLOAD MENU.
10. Kun teksti on valittuna, vaihda tekstin väriksi "Lähes valkoinen" Hallintapaneelissa tai Tekstipaneelissa. Valitse ensimmäinen vaihtoehto

Kirjasin-valikosta: Lisää verkkokirjasimia. Etsi ja valitse avautuvassa näkymässä Open Sans Condensed Bold tekstin muotoilua varten.

 

Huomautus: Open Sans Condensed Bold on verkkokirjasin, jonka voit ladata valitsemalla Lisää verkkokirjasimia -valinnan Kirjasin-
valikosta. Lisätietoja verkkokirjasinten käytöstä on kohdassa Typografia Musessa: verkkokirjasinten, verkossa käytettävien kirjasinten ja
järjestelmäkirjasinten käyttäminen.

11. Määritä kirjasinkooksi 15 ja valitse keskitetty tasaus. Määritä merkkitiheydeksi 0 ja rivivälistykseksi 24 pikseliä. Jätä linkkityyli
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Alkuun

oletusarvoiseksi. Valitse Kappaletason nimiö -valikossa Alaotsikko (h2) parantaaksesi sivuston hakukoneoptimointia (katso kuva 15).

Kuva 15. Muuta muotoilutyylit Tekstipaneelin valinnoilla.

Tarkista Tilat-paneelista, että kaikki tekstikehyksen neljä tilaa ovat identtiset. Se määrittää tämän suunnittelun ulkoasua. Voit kuitenkin halutessasi
muuttaa eri tilojen tekstin värit.

12. Vedä tekstikehyksen sivukahvoista valintatyökalulla ja tee siitä leveämpi, jotta teksti ei rivity. Vedä tekstikehystä vaakasuunnassa, kunnes se
on keskitetty Tila-painikkeen sisälle. Tummansininen pystysuuntainen apuviiva tulee näkyviin, kun tekstikehys on keskitetty Tila-painikkeen
sisälle.

13. Valitse koko Tilapainike painamalla kerran Esc-näppäintä.
14. Avaa Tilat-paneeli (Ikkuna > Tilat), josta näet neljän eri tilan ulkoasun: Normaali, Päälle siirtyminen, Hiiren painikkeen painaminen ja

Aktiivinen. Normaali-tila on valittuna. Tässä paneelissa voit muokata osoittimen sijainnin mukaan määräytyviä eri tapoja, joilla painikkeen
kuva näytetään.

15. Määritä Täyttö-valikossa, että Tila-painikkeella ei ole täyttöväriä.
16. Määritä kaikkien tilojen täyttöväriksi ei mitään toistamalla vaiheet 14–15.
17. Sijoita Tila-painike valintatyökalulla lähelle ruskean suorakulmion yläosaa ja varmistamalla apuviivojen avulla, että se on keskitetty sivulle

pystysuunnassa (katso kuva 16).

Kuva 16. Keskitä mukautettu Tila-painike alatunnistealueen yläosaan.

Suorakulmion viiva-asetusten määrittäminen viivojen luomiseksi

Lisää visuaalisia yksityiskohtia luomalla viiva ja monistamalla sitä.

1. Piirrä Suorakulmio-työkalulla Tila-painikkeen vasemmalle puolelle noin 377 pikseliä leveä ja 15 pikseliä korkea suorakulmio.
Työkaluvihjeessä näkyvät suorakulmion mittasuhteet piirtämisen aikana.

2.  Määritä täyttöväriksi ei mitään ja viivan väriksi "Lähes valkoinen".
3. Avaa viiva-asetukset napsauttamalla hallintapaneelissa sanaa Viiva.
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

4. Jätä tasausasetus oletusarvoiseksi: Tasaa viiva keskustaan. Napsauta linkkikuvaketta, jotta viivan paksuus voi olla erilainen suorakulmion eri
sivuilla. Määritä ala-, vasemman ja oikean viivan paksuudeksi 0, jotta vain yläreunan viivan paksuus on 1 (katso kuva 17).

Kuva 17. Muuta viiva-asetuksia siten, että vain suorakulmion yläreunassa näkyy viiva.

5. Sulje viiva-asetusten valintaikkuna napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivulla.
6. Sijoita suorakulmio valintatyökalulla siten, että se on Tila-painikkeen vasemmalla puolella ja yläreuna on keskitetty vaakasuunnassa.
7. Optio/Alt-vedä suorakulmiota kopioidaksesi sen. Sijoita se Tila-painikkeen oikealle puolelle (katso kuva 18).

Kuva 18. Tasaa kaksi suorakulmiota vaakasuunnassa keskenään ja Tila-painikkeen kanssa.

Jatka tämän opetusohjelman lukemista. Seuraavassa luvussa opit käyttämään Valikko-widgetejä. Widgetien avulla voit lisätä lisätoimintoja sivuille
nopeasti kirjoittamatta riviäkään koodia. Näet, miten widgetien näyttötapaa sivustossa mukautetaan muokkaamalla widgetien toimintaa ja ulkoasua.
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Luku 2

Alkuun

Valikkowidgetien käyttäminen
Kappaletyylien luominen ja käyttäminen
Font Awesome -tuotemerkkikuvakkeiden lisäys sivulle
Linkittäminen ladattaviin tiedostoihin
Ulkoisten verkkosivustojen linkkien lisääminen  
Sähköpostilinkkien luominen
Apuviivojen käyttäminen sivun ylä- ja alatunnistealueiden määrittämiseen
Sivun elementtien määritys alatunnistekohteiksi
Ankkurin lisäys sivun yläosaan

Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen -opetusohjelman luvussa 1 loit uuden sivuston, loit sivustolle sivuja Suunnittele -tilassa ja lisäsit sitten
sivuelementtejä alatunnisteeseen muokkaamalla sivupohjaa Muoto-tilassa. Tässä osassa opit lisäämään ja mukauttamaan widgetejä. Ensimmäisen
lisättävän widgetin tyyppi on nimeltään Valikko-widget, jonka avulla vierailijat voivat siirtyä sivuston sivuille. Saat myös tietoa erilaisista linkeistä,
joita voit lisätä Adobe Musessa.

Valikkowidgetien käyttäminen

Sivupohjien alatunnisteessa on tyypillisesti sivuston navigointivalikko, joten lisäät sen seuraavaksi.

1. Avaa Widgetkirjasto valitsemalla Ikkuna > Widgetkirjasto. 
2. Laajenna Widgetkirjasto-paneelissa Valikot-osa napsauttamalla sitä. Valitse Vaakasuuntainen widget ja vedä se paneelista A-sivupohjan

alatunnistealueelle (katso Kuva 19). 

Kuva 19. Vaakasuuntaisessa widgetissä on käytössä oletusmuotoilu, kun vedät sen sivulle.

Musta paneeli, joka tulee näkyviin vetäessäsi widgetin Widgetkirjastosta, on nimeltään Asetukset-paneeli. Sulje Asetukset-paneeli napsauttamalla
sen ulkopuolella. Kun haluat taas käyttää sitä, voit napsauttaa sinistä nuolipainiketta.

Luomiesi sivujen nimet näkyvät valikossa automaattisesti siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät sivukartassa. Sivujen nimet linkitetään
automaattisesti sivuihin ja ne ovat dynaamisia. Jos myöhemmin nimeät uudelleen tai siirrät sivuja Suunnittele-tilassa, Valikko-widgetit päivittyvät ja
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valikkolinkit toimivat odotetusti.

Vaikka jokainen widgetin tyyppi tarjoaa erilaisia toimintoja, monet widgetien käytön käsitteistä ovat samoja. Etsi haluamasi widget Widgetkirjastosta
ja vedä se sivulle. Kukin widget sisältää hierarkian sisäkkäisiä widgetelementtejä. Kun olet valinnut widgetin, voit siirtyä sen alielementteihin
napsauttamalla sitä useamman kerran. Kun valitset alielementit, näet vasemman yläkulman valintaosoittimessa valitun elementin nimen.

Kun esimerkiksi napsautat widgetiä ensimmäistä kertaa, kyseinen widget valitaan. Jos napsautat uudelleen, valitset alielementin, esimerkiksi
säilön, ja napsauttamalla vielä kerran voit valita säilön sisällä olevan tekstikehyksen. Voit palata takaisin valitsemastasi alielementistä painamalla
Esc-näppäintä. Napsauttamalla sivua missä tahansa widgetalueen ulkopuolella voit poistaa sen valinnan. 

Kun koko widget on valittuna, voit siirtää sitä. Voit skaalata tai muuttaa koko widgetin kokoa vetämällä sen muokkauskahvoja. Voit määrittää täytön
ja viivan värin sekä käyttää tyylejä koko widgetin tyylin hallitsemiseen. 

3. Sijoita Valikko-widget valintatyökalun kanssa Tila-painikkeen alapuolelle pystysuuntaisesti keskitettynä.

Widgetien määrittäminen ja mukauttaminen

Voit määrittää widgetit päivittämällä Asetukset-paneelin asetuksia. Asetukset-paneeli muuttuu asiayhteyden mukaan. Sen avulla voit määrittää
asetuksia, jotka koskevat koko widgetiä tai widgetin valittua alielementtiä. Joillain widgeteillä on vähemmän asetuksia kuin toisilla. Asetukset-
paneelin avulla voit hallita, kuinka widgetit käyttäytyvät ja kuinka niiden sisältö esitetään.

Kun valittuna on säilöelementti, esimerkiksi valikkokomento, voit muokata widgetin tyylejä määrittämällä Täyttö- ja Viiva-valinnat. Kun valittuna on
tekstiä, voit käyttää Teksti-paneelia tai Hallinta-paneelin tekstiasetuksia tekstin tyylin muuttamiseen. Toisinaan saatat muokata widgetien
tekstitunnisteita – mutta jos et määritä Valikko-widgetejä käyttämään valikon tyyppiä Manuaalinen, sivun nimet on jo määritetty valmiiksi sivukartan
sivujen perusteella.

1. Napsauta Valikko-widgetiä kerran ja huomaa, että valintaosoittimessa näkyy sana Valikko. Avaa Asetukset-paneeli napsauttamalla sinistä
nuolta (katso Kuva 20).

Kuva 20. Määritä widgetin asetukset avaamalla Asetukset-paneeli.

Varmista, että seuraavat oletusasetukset on valittu kuten kuvassa 22:

Valikon tyyppi: Ylätason sivut
Suunta: Vaaka
Muokkaa yhdessä: Käytössä
Kohteen koko: Sama koko
Näytä vasen kuvake: Pois käytöstä
Näytä tunniste: Käytössä
Näytä oikea kuvake: Vain alivalikot
Osien sijoittelu: Vaakasuunnassa, tasaus keskelle

Asetuspaneelin asetusten avulla voit määrittää, miten valikko toimii.

Seuraavaksi opit muokkaamaan valikon painikkeiden ulkoasua ja hallitsemaan tekstin muotoilua, jotta se sopii sivustoon.

2. Sulje asetuspaneeli napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivulla.

Painikkeiden tilat
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Huomautus:

1. Esikatsele sivusto ja testaa Valikko-widgetiä valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivusto selaimessa.
2. Katso valikon painikkeita, kun sivu latautuu ensimmäisen kerran (tätä tilaa kutsutaan Normaali-tilaksi). Vie hiiren kohdistin painikkeiden

päälle, jotta Päälle siirtyminen -tila aktivoituu. Kun napsautat painiketta, vastaava sivu latautuu ja painike näkyy tummemmalla harmaalla
värillä, joka on oletusarvoinen Aktiivinen-tila. Aktiivinen-tila ilmaisee tällä hetkellä valittuna olevan sivun, kun vierailijat navigoivat sivustolla.

Huomautus: Jos pidät hiiren painiketta alhaalla, käyttöön tulee tila Hiiren painikkeen painaminen, joka näyttää mukautetun ulkoasun vierailijan
napsauttaessa painiketta.

Painikkeiden tilojen muokkaaminen

Seuraavaksi näet, miten painikkeen tiloja muokataan.

1. Sulje selain ja palaa Adobe Museen.
2. Valitse koko valikko napsauttamalla widgetiä kerran. Valitse food-valikkokomento napsauttamalla food-painiketta vielä kerran (katso Kuva

23). Jos napsautat sitä vahingossa kolmannen kerran ja valintaosoittimessa näkyy sana Tunniste, painamalla kerran Esc-näppäintä siirryt
hierarkiassa tason ylöspäin ja näkyviin tulee sana Valikkokomento.

Jos napsautat sitä vahingossa kolmannen kerran ja valintaosoittimessa näkyy sana Tunniste, painamalla kerran Esc-näppäintä siirryt
hierarkiassa tason ylöspäin ja valintaosoittimeen tulee uudelleen näkyviin sana Valikkokomento.

.

Koska Muokkaa yhdessä -asetus on käytössä Asetukset-paneelissa, kaikkia valikkokomennon ulkoasuun tekemiäsi muutoksia käytetään kaikissa
muissa painikkeissa Valikko-widgetissä. Tämä nopeuttaa muokkaamista huomattavasti. Ellei sinun tarvitse muotoilla kutakin painiketta eri tavoin,
pidä Muokkaa yhdessä -valinta valittuna.

Harmaat painikkeet määrittävät kunkin tilan ulkoasun (katso kuva 21).

3. Avaa Tilat-paneeli valitsemalla sen välilehti tai valitsemalla Ikkuna > Tilat.

Kuva 21. Tilat-paneelin avulla voit valita eri tilat ja muokata niiden ulkoasua.

4. Napsauta Tilat-paneelissa kutakin luettelon kohtaa: Normaali-, Päälle siirtyminen-, Hiiren painikkeen painaminen- ja Aktiivinen-tiloja. Huomaa,
että kun napsautat kutakin tilaa paneelissa, sivun Valikko-widget päivittyy näyttämään tilan ulkoasun.

5. Napsauta Normaali-tilaa. Kun HOME-valikkokomento on valittuna, määritä Täyttö-valikossa sen täyttöväriksi ei mitään. Kun valitset HOME-
painikkeen täyttövärin, kaikkien valikkokomentojen Normaali-tila päivittyy, koska Muokkaa yhdessä -asetus on käytössä. 

6. Napsauta Päälle siirtyminen -tilaa Tilat-paneelissa ja määritä täyttöväriksi ei mitään. Toista tämä prosessi vielä kaksi kertaa määrittääksesi
Hiiren painikkeen painaminen- ja Aktiivinen-tilojen täyttöväriksi ei mitään. Tämä luo läpinäkyvät painikkeet poistamalla taustan täyttövärin.

Kun teet myöhemmin omia sivustoja, voit kokeilla täyttövärin määrittämistä koko widgetille ja eri täyttövärin määrittämistä valikkokomennoille. Voit
myös lisätä taustakuvia valikkokomentojen täyttämiseksi.

Seuraavaksi muokkaat painiketunnisteiden ulkoasua samantapaisen prosessin avulla.

Valikkowidgetin tunnisteiden muokkaaminen

Muokkaa niiden tekstitunnisteiden muotoilua, joissa näkyvät kunkin valikkokomennon sivunimet.

Lisätietoja verkkokirjasinten käytöstä on kohdassa Typografia Musessa: verkkokirjasinten, verkossa käytettävien kirjasinten ja järjestelmäkirjasinten
käyttäminen.
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Alkuun

Huomautus:

1. Kun HOME-valikkokomento on valittuna, valitse painikkeen sisällä oleva teksti napsauttamalla painiketta uudelleen. Valintaosoittimessa
näkyy sana Tunniste.

2. Varmista Tilat-paneelissa, että Normaali-tila on valittu.
3. Avaa Teksti-paneeli napsauttamalla sen välilehteä tai valitsemalla Ikkuna > Teksti.
4. Muokkaa tekstiä hallintapaneelin Teksti-valikon tai Teksti-paneelin avulla. Määritä väriksi "Lähes valkoinen". Valitse ensimmäinen vaihtoehto

Kirjasin-valikosta: Lisää verkkokirjasimia. Etsi ja valitse avautuvassa näkymässä Open Sans -verkkokirjasin sen lisäämistä varten. Ota se
sitten käyttöön valitsemalla se kirjasinluettelosta.

5. Määritä kirjasinkooksi 12 ja valitse keskitetty tasaus. Määritä merkkitiheydeksi 1 ja rivivälistykseksi 120% (katso kuva 22):

Kuva 22. Päivitä valikkokohtien ulkoasu määrittämällä asetukset Teksti-valikossa.

Kappaletyylien luominen ja käyttäminen

1. Avaa Kappaletyylit-paneeli napsauttamalla välilehteä tai valitsemalla Ikkuna > Kappaletyylit.
2. Tallenna tämä kirjasintyylien joukko napsauttamalla Uusi tyyli -painiketta (sivukuvaketta) paneelin alaosassa. Tämän ansiosta niiden käyttö

muissa tekstielementeissä on myöhemmin helppoa.
3. Kaksoisnapsauta uutta tyyliä, jonka loit juuri Kappaletyylit-paneelissa ja jolle on annettu oletusarvoinen nimi Kappaletyyli. Anna sen nimeksi

menu footer (katso kuva 23).

Kuva 23. Luo uusi kappaletyyli valitsemalla Uusi tyyli (sivukuvake). Kaksoisnapsauta sen jälkeen uutta tyyliä ja syötä kuvaava nimi Tyylin nimi -
kenttään.

Jos kaksoisnapsautat (tai pidät Ctrl-näppäimen painettuna ja napsautat) tyylin nimeä Kappaletyylit-paneelissa, näkyviin tulee valikko,
jossa voit monistaa tai poistaa tyylejä tai poistaa niiden linkityksen. Voit myös valita Tyyliasetukset valikosta sen sijaan, että kaksoisnapsauttaisit
tyylin nimeä. Tämä tuo näkyviin Kappaletyylin asetukset.

Huomaa, että Tyyliasetukset-ikkunassa voi määrittää tyylin tietylle HTML-nimiölle.

Jos katsot Tilat-paneelia, huomaat, että kaikki tilat, eli Normaali, Päälle siirtyminen, Hiiren painikkeen painaminen ja Aktiivinen, käyttävät samaa
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Alkuun

kirjasinten muotoilua valikkokomennon tunnisteissa.

1. Valitsemalla Esikatsele voit tarkastella suunnittelua siten kuin se näkyy selaimessa. Muse käyttää sivun näyttämiseen WebKitin versiota, jota
käytetään monissa uusissa selaimissa. Kun käytät valikkoa, huomaa, että painikkeissa näytetään vain niiden tunnisteet (valikkokomentojen
säiliöt ovat läpinäkyviä). Huomaa myös, että tunnisteet eivät muutu, kun viet osoittimen painikkeen päälle valikossa tai napsautat valikon
painikkeita.

2. Kun olet testannut valikon, jatka A-sivupohjan muokkausta valitsemalla Muoto.

Font Awesome -tuotemerkkikuvakkeiden lisäys sivulle

Sen sijaan, että lisäisit sijoitettuja kuvia, joiden lataus kestää kauemmin ja joiden luomisessa ja muokkauksessa on enemmän työtä, voit vetää ja
pudottaa Font Awesome -elementtejä sivulle. Nämä elementit muistuttavat verkkokirjasimia. Lisäät kirjasinelementtejä, joihin sisältyy monia yleisiä
kuvakkeita. Voit muokata niitä hallintapaneelin tai tekstipaneelin asetuksilla samaan tapaan kuin muotoilet tekstikehyksiä.

1. Siirry selaimessasi Font Awesome -widgetiin Adobe Musen Add-On-kirjastossa.
2. Lataa pakattu Font Awesome -laajennus (.mulib-tiedostopäätteellä) työpöydällesi. Älä pura ladattua tiedostoa.
3. Avaa Kirjasto-paneeli (Ikkuna > Kirjasto). 
4. Napsauta Tuo-painiketta ja valitse sitten vaiheessa 2 lataamasi .mulib-tiedosto.
5. FontAwesome (icons) -kirjastokohde näkyy Kirjasto-paneelissa (katso kuva 24).

Kuva 24. Kun olet tuonut Kirjasto-kohteet, ne näkyvät paneelin luettelossa käyttövalmiina.

6. Laajenna FontAwesome-kuvakkeiden kansio napsauttamalla nuolta.
7. Vedä Brand Icons (Tuotemerkkikuvakkeet) -kohde sivun alatunnisteeseen.
8. Avaa Asetukset-paneeli napsauttamalla sinistä nuolipainiketta ja valitse valikosta Facebook.

Näkyviin saattaa tulla edistymistä kuvaava palkki, kun kuvake latautuu Muoto-näkymään. Tämä johtuu siitä, että kuvakkeet on tallennettu erilliselle
palvelimelle, aivan kuten verkkokirjasimet.

9. Määritä hallintapaneelissa täyttöväriksi "Ruskea". Määritä Teksti-paneelissa kirjasimen väriksi "Lähes valkoinen" (katso kuva 25).

Kuva 25. Muokkaa Facebook-kuvakkeen ulkoasua määrittämällä täytön ja tekstin väri.

10. Luo 4 muuta kuvaketta palveluille Google+, Tumblr ja Twitter toistamalla vaiheet 7–9. Tasaa ne vaakatasossa valintatyökalun avulla (katso
kuva 26).
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Alkuun

Alkuun

Kuva 26. Tasaa neljä sosiaalisen median kuvaketta riviin käyttäen älykkäitä apuviivoja niiden välistyksen yhdenmukaistamiseen.

11. Valitse kaikki sosiaalisen median kuvakkeet ja ryhmitä ne yhdeksi joukoksi valitsemalla Objekti > Ryhmitä. Vedä ryhmä sivulle, kunnes se on
pystysuunnassa keskellä Download Menu -painikkeen ja Valikko-widgetin alapuolella.

Linkittäminen ladattaviin tiedostoihin

Monet ravintolat julkaisevat ruokalistansa PDF-muodossa sivustollaan, jotta vierailijat voivat tallentaa kopion omalle työpöydälleen tai tulostaa sen.

1. Valitse Tilapainike-widget.
2. Valitse kohde Linkitä tiedostoon hallintapaneelin Linkit-valikon alareunan Tiedostot-osiosta. Valitse Tuo-valintaikkunassa

esimerkkitiedostojen kansiosta tiedosto Katie's Cafe Menu.pdf. Valitse se napsauttamalla Avaa-painiketta (katso Kuva 27).

Kuva 27. Valitse ruokalistan PDF-versio.

Kun käytät Linkitä tiedostoon -toimintoa, tiedosto ladataan palvelimelle sivustoa julkaistaessa tai sisällytetään sivuston kansioon sivustoa
vietäessä. Paras käytäntö on kopioida kaikki sivuston tiedostot sivuston paikalliseen kansioon.

Jos nyt katsot Kohteet-paneelia, huomaat, että tiedosto KatiesCafeMenu.pdf on sivustokohteiden luettelossa. 

Käyttämäsi selaimen mukaan PDF-tiedosto voi joko näkyä selainikkunassa tai se voidaan ladata työpöydälle.

3. Valitse Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa.
4. Napsauta Download Menu -linkkiä ja katso, kuinka linkitetty PDF-tiedosto näkyy.

Ulkoisten verkkosivustojen linkkien lisääminen  
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Alkuun

Voit lisätä absoluuttisia linkkejä muille ulkopuolisille verkkosivustoille. Lisää ulkoiset linkit kuhunkin sosiaalisen median kuvakkeeseen
noudattamalla näitä vaiheita.

1. Valitse Facebook-kuvake ja kirjoita (tai kopioi/liitä) Linkit-valikon kenttään seuraava linkki Katie's Cafen Facebook-sivulle:
http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Valitse Google+-kuvake ja syötä linkki Katie's Cafen Google+-sivulle:  https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts
3. Valitse Tumblr-kuvake ja syötä linkki Katie's Cafen Tumblr-sivulle: http://katiessf.tumblr.com
4. Valitse Twitter-kuvake ja syötä linkki Katie's Cafen Twitter-sivulle: http://twitter.com/katiescafesf
5. Valitse Facebook-kuvake napsauttamalla sitä uudelleen. Napsauta sinistä alleviivattua Linkit-sanaa hallintapaneelissa. Valitse esiin tulevassa

valintaikkunassa Avaa linkki uuteen ikkunaan tai välilehteen -valintaruutu. Syötä myös Työkaluvihje sille kuuluvaan kenttään (katso kuva 28).

Kuva 28. Merkitse valintaruutu Avaa linkki uuteen ikkunaan tai välilehteen.

6. Toista vaihe 5 ja määritä Google+-, Tumblr- ja Twitter-linkit avautumaan uuteen selainikkunaan. Syötä kullekin linkille työkaluvihje (joka tulee
näkyviin, kun vierailija vie hiiren kohdistimen sosiaalisen median kuvakkeiden päälle).

Tämä on web-suunnittelussa yleinen käytäntö – saman sivuston sivuille ohjaavat linkit avautuvat samaan selainikkunaan (mikä tapahtuu Adobe
Musessa oletuksena), ja ulkoisten sivustojen linkit avautuvat tyypillisesti uuteen selainikkunaan tai välilehteen.

Sähköpostilinkkien luominen

Tällä esimerkkisivustolla käytetään Yksinkertainen yhteystietolomake -widgetiä, jonka kautta vierailijat voivat lähettää viestejä. Myöhemmin tässä
artikkelissa opit lisäämään yhteystietolomakkeen Contact-sivulle.

Halutessasi voit lisätä sähköpostilinkkejä (jotka napsautettaessa saavat vierailijan sähköpostiohjelman avaamaan uuden viestin, jonka
vastaanottajakentässä näkyy kyseinen sähköpostiosoite).

Syötä sähköpostiosoite mailto:-etuliitteellä Linkit-valikkoon tähän tapaan:

mailto:osoite@esimerkki.com

Suurilla verkkosivustoilla Linkit-valikon linkkiluettelo voi muodostua pitkäksi. Voit etsiä tiettyä sivua, ankkurilinkkiä, linkitettyä tiedostoa tai ulkoista
URL-osoitetta suodattamalla listan. Syötä linkin ensimmäiset kirjaimet Linkit-valikon kenttään. Tämä tuo näkyviin vastaavat hakutulokset.

Apuviivojen käyttäminen sivun ylä- ja alatunnistealueiden määrittämiseen

Kun suunnittelet yksittäisiä sivuja, niiden korkeudet voivat vaihdella kullekin sivulle lisätyn sisällön mukaan. Muse antaa sinun määrittää alueet niin,
että ylätunniste on paikallaan yläreunassa ja alatunnisteen sisältö näkyy suoraan sivun sisällön alapuolella kunkin sivun korkeudesta riippumatta.

Saat apuviivat näkyviin ja voit määrittää sivun alueet seuraavasti:

1. Tuo näkyviin ylä- ja alatunnisteen apuviivat valitsemalla Näytä > Näytä ylä- ja alatunniste. Voit myös käyttää Hallinta-paneelin Näytä-valikkoa
ja ottaa Ylä- ja alatunniste -apuviivat käyttöön. Kun ne ovat näkyvissä, ylä- ja alatunnistekohteen vieressä näkyy valintaruutu (katso kuva
29).
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Huomautus:

Kuva 29. Varmista, että Ylä- ja alatunniste -apuviivat ovat näkyvissä.

Halutessasi voit myös napsauttaa hiiren oikealla painikkeella työtilan vasenta puolta selainikkunan alueen ulkopuolella ja valita esiin tulevasta
valikosta vaihtoehdon Näytä ylä- ja alatunniste.

Viivainten on myös oltava näkyvissä, jotta ylä- ja alatunnisteen apuviivat voi sijoittaa uudelleen. Tällöin asetat apuviivat määrättyyn pikselisijaintiin.

Viisi sinistä vaakasuuntaista apuviivaa ovat sivun levyisiä. Nämä viisi apuviivaa määrittävät ylhäältä alkaen sivun yläosan, ylätunnisteen alareunan,
alatunnisteen yläreunan, verkkosivun alaosan ja selainikkunan alaosan. Kun määrität alueet vetämällä apuviivoja, työkaluvihje näyttää kunkin
apuviivan ja sen nykyisen sijainnin. Voit suurentaa sivua zoomaamalla sisäänpäin, jotta apuviivojen tarkka sijoittaminen on helpompaa.

Selainikkunan alareunan apuviiva määrittää näytön alimman vieraille näkyvän osan. Rakenteen mukaan voit määrittää täyttövärin tai
taustakuvan selaimen täyttöä varten ja määrittää apuviivan sivun alaosaan selaimen apuviivan alareunan yläpuolelle, jos haluat selaimen täytön
näkyvän kunkin sivun sisällön alapuolella.

Tässä esimerkkiprojektissa selaimen täyttö ei näy sivun sisällön alapuolella.

2. Vedä sekä Sivun alareuna -apuviiva että Selaimen alareuna -apuviiva samaan kohtaan sivun alaosassa heti alatunnisteen suorakulmion
alapuolelle, kuten kuvassa 30.

Kuva 30. Kun Sivun alareuna- ja Selaimen alareuna -apuviivat ovat samassa kohdassa, selaimen täytön sisältöä ei näytetä sivun alareunan
alapuolella.

Neljä ylempää apuviivaa määrittävät alueet sisällölle, joka näkyy ylä- ja alatunnisteessa, sekä sivun yksilölliselle sisällölle; keskusta-alue laajenee
kullekin sivulle lisättyjen elementtien korkeuden mukaisesti.
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Alkuun

Alkuun

Kun nämä muutokset on tehty, alatunnistealue on valmis. 

3. Vedä alatunnisteen apuviivaa, kunnes se on hieman alatunnisteen suorakulmion yläreunan yläpuolella, noin kohdassa 620 px.
4. Jätä Sivun yläosa -apuviiva ylimmäs (kohtaan Y: 0 px). Vedä myös ylätunnisteen apuviiva kohtaan 0 px.

Sivun elementtien määritys alatunnistekohteiksi

Varmista, että alatunnistealueen elementit on määritetty alatunnistekohteiksi. Tällä varmistetaan, että alatunniste näkyy aina kunkin sivun
yksilöllisen sisällön alapuolella. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Valitse kaikki alatunnistesivun sisältö valintatyökalulla. Voit napsauttaa ja vetää valinnan alatunnisteen kohteiden ylitse tai valita Muokkaa >
Valitse kaikki.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohteita ja varmista, että Alatunnistekohde-valinta on valittuna esiin tulevassa valikossa.
Vaihtoehtoisesti voit varmistaa, että hallintapaneelin Alatunniste-valintaruutu on valittuna (katso kuva 31).

Kuva 31. Varmista, että valitut alatunniste-elementit on määritetty alatunnistekohteiksi.

Ankkurin lisäys sivun yläosaan

Footer-sivupohjan sisältö näkyy sivuston kaikilla muilla sivuilla. Se on hyvä paikka lisätä ankkuri, jonka avulla vierailijat voivat hypätä takaisin
pitempien sivujen yläreunaan.

1. Napsauta hallintapaneelin Ankkuri-painiketta ladataksesi ankkurin sijoitustyökaluun.
2. Anna ankkurille nimi "top" ja sijoita se sivun yläreunaan (katso kuva 32).

Kuva 32. Luo ankkuri nimeltä "top" ja siirrä se sivualueen yläreunaan.

Jatka Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen -opetusohjelman lukuun 3, jossa opit hierarkkisista sivupohjista ja sivupohjien käytöstä
yksittäisillä sivuilla. Saat myös tietoa siitä, kuinka voit luoda uudelleen käytettäviä sivustokohteita ja tallentaa ne Kirjasto-paneeliin.
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Luku 3

Alkuun

Hierarkkisten sivupohjien käsitteleminen
Interior-sivupohjan ylätunnisteen luominen
Landing-sivupohjan ylätunnisteen luominen
Sivupohjien määrittäminen suunnittelun sivuille
Suorakulmion täyttäminen taustakuvalla
Tekstisisällön muotoilu ja tyylit
Koristeellisen sivuerottimen suunnittelu ryhmitetyillä elementeillä
Uudelleen käytettävän kirjastokohteen luominen
Sivuelementtien tasaaminen sivuruudukon apuviivojen avulla
Eri tekstirivien muotoilu saman tekstikehyksen sisällä
Home-sivun loppuosan täyttäminen

Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen Adobe Musella -opetusohjelman luvussa 2 loit uusia sivupohjia ja lisäsit sivustonavigoinnin käyttämällä
Valikko-widgetiä. Opit siirtymään widgetien alielementteihin, valitsemaan ne ja muokkaamaan tilojen ja tunnisteiden ulkoasua Tilat-paneelissa.
Perehdyit myös tekstisisällön lisäämiseen ja muotoiluun kappaletyylien avulla sekä tutustuit Musen Kirjasto-tiedoston käyttöön, jonka avulla lisäsit
Font Awesome -kirjaston nopeasti latautuvia sivukuvakkeita. Tässä osiossa opit luomaan omia kirjastokohteitasi ja käyttämään niitä uudelleen
sivuilla.

Hierarkkisten sivupohjien käsitteleminen

Napsauttamalla Suunnittele-linkkiä tai katiesCafe-välilehteä voit palata Suunnittele

-tilaan.
Huomaa, että kaikissa sivuston sivujen miniatyyreissa näytetään nyt suunnitteluelementit, jotka lisäsit linkitetylle Footer-sivupohjalle (katso Kuva
33).

Kuva 33. Footer-sivupohjan suunnittelu näytetään kaikkien linkitettyjen sivujen miniatyyreissa Suunnittele-näkymässä.

Kun suunnittelet sivustoa, sivupohjaan tekemäsi muutokset päivitetään linkitetyille sivuille automaattisesti. Sivupohjat helpottavat sivuston päivitystä
tai ylläpitoa. Voit muuttaa sivun ulkoasua päivittämällä yhden sivupohjan.

Voit käyttää sivupohjia myös muilla sivupohjilla. Yksittäinen sivupohja voi sisältää jaettuja elementtejä, jotka näkyvät eri sivupohjassa (esimerkiksi
aiemmissa kappaleissa kuvatun alatunnisteen). Voit sitten luoda lisäsivupohjia, jotka perivät kaikki kyseisen sivupohjan elementit sekä mitkä
tahansa elementit, jotka kuuluvat juuri tähän sivuston osaan.
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Voit myös siirtää kopioituja elementtejä sivupohjien välillä valitsemalla Muokkaa > Liitä sijaintiin.

Kun viet osoittimen sivun tai sivupohjan nimen päälle, työkaluvihje näyttää kyseisessä sivussa tai sivupohjassa käytettyjen sivupohjien hierarkian.

Luo näiden vaiheiden mukaisesti uusi sivupohja, joka perii Footer-sivupohjan sisällön:

1. Vie Suunnittele-tilassa hiiren kohdistin Footer-sivun miniatyyrin päälle ja luo uusi sivupohja napsauttamalla oikealla puolella olevaa
plusmerkkiä (+).

2. Uusi sivupohja nimeltä B-sivupohja tulee näkyviin alatunnisteen oikealle puolelle. Anna sivupohjalle nimi "Landing".
3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Footer Copy -sivupohjaa ja valitse pikavalikosta Sivupohjat > Alatunniste. Huomaa, että tämä saa

tunnisteen [Footer] näkymään miniatyyrin alla. Tämä ilmaisee, että Landing-sivupohja perii Footer-sivupohjan sisällön (katso kuva 34).

Kuva 34. Määritä Landing-sivupohja perimään Footer-sivupohjan sisältö.

On tärkeää huomata, että Landing-sivupohja ei todellisuudessa sisällä Footer-sivupohjan elementtejä – kyse ei ole siitä, että olisit vain monistanut
Footer (A-sivupohja) -sivun. Sen sijaan käytit Footer-sivupohjaa Landing-sivupohjassa, mikä tarkoittaa, että kaikki Footer-sivupohjaan lisäämäsi
uusi sisältö näkyy automaattisesti myös Landing-sivupohjassa. Jos sinun tarvitsee muokata alatunnisteen sisältöä, avaa Alatunniste-sivupohja
suoraan kaksoisnapsauttamalla sen miniatyyria.

Kun olet lisännyt suunnitteluelementtejä Landing- ja Interior-sivupohjiin, määrität nämä sivupohjat sivukartan sivuille. Tässä suunnittelussa Home-
sivu käyttää Landing-sivupohjaa ja sivuston kaikkiin muihin sivuihin sovelletaan Interior-sivupohjaa.

Jos viet hiiren kohdistimen Landing- tai Interior-sivupohjan miniatyyrin päälle, näkyviin tulee työkaluvihje, jossa lukee: Käytetty sivupohja: Footer.

Tässä esimerkkisivustossa sivupohjien hierarkia on vain yhden tason syvyinen. Voit kuitenkin ketjuttaa sivupohjia siten, että toinen sivupohja perii
sisältöä ensimmäiseltä sivupohjalta, kolmas sivupohja perii sisältöä toiselta sivupohjalta ja niin edelleen. Tällä tavoin voit rakentaa useiden tasojen
syvyisiä periytymissuhteita. Suunnitteluelementtien lokerointi muistuttaa symbolien luomista. Paras käytäntö on luoda erillisia sivupohjia sivuston
eri osille.

4. Vie hiiren kohdistin Landing-sivupohjan miniatyyrin päälle ja luo kolmas sivupohja napsauttamalla oikealla puolella olevaa plusmerkkiä (+).
Anna sille nimi "Interior".

5. Napsauta ja vedä Footer-sivupohjan miniatyyri uuden Interior-sivupohjan miniatyyriin. Huomaa, että kun vedät ja pudotat Footer-sivupohjan
miniatyyrin Interior-sivun miniatyyriin, Interior-sivun miniatyyrin alapuolella oleva sininen teksti päivittyy tekstistä [Ei sivupohjaa] tekstiksi
[Footer].

Interior-sivupohjan ylätunnisteen luominen

Interior-sivupohja määrittää useimpien sivustoon kuuluvien sivujen ulkoasun.

1. Avaa Interior-sivupohja Muoto-tilassa napsauttamalla sen miniatyyria. 
2. Piirrä noin 90 pikseliä korkea suorakulmio, joka kattaa selainikkunan koko yläosan. Vedä sivukahvoista, kunnes leveydeksi on määritetty

100%. Tasaa suorakulmion yläosa sivun yläosaan.
3. Määritä suorakulmion täyttöväriksi "Ruskea" ja määritä viivan paksuudeksi 0. 
4. Palaa Suunnittele-tilaan ja avaa Footer-sivupohja Muoto-tilassa kaksoisnapsauttamalla sen miniatyyria. Valitse koko Valikko-widget ja kopioi

se.
5. Palaa Interior-sivupohjaan ja liitä Valikko-widget. Vedä se valintatyökalulla ylös ruskean ylätunnisteen oikealle puolelle. 
6. Kaksoisnapsauta HOME-painiketta kahdesti valitaksesi tämän valikkokomennon. Ota käyttöön seuraavat asetukset Teksti-paneelissa tai

hallintapaneelin Teksti-valikossa: 

Verkkokirjasin: Open Sans Condensed Bold
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Kirjasinkoko: 20
Väri: Vaaleanruskea
Tasaustapa: Vasen
Merkkitiheys: 0
Rivivälistys: 24px
Tilaa jälkeen: 24
Kappaletason nimiö: Alaotsikko (h2)

Huomaa, että kaikki valikkokohteet päivittyvät käyttämään samaa muotoilua. 

7. Luo Kappaletyylit-paneelissa uusi kappaletyyli ja anna sille nimi "subhead".
8. Valitse Tilat-paneelista Päälle siirtyminen -tila. Määritä Päälle siirtyminen-, Hiiren painikkeen painaminen- ja Aktiivinen-tilan tekstin väriksi

Ruskea (katso kuva 35).

Kuva 35. Määritä loput valikkokohteiden tilat käyttämään tekstin väriä "Ruskea".

Tämän jälkeen sinun on lisättävä vielä yksi kohde Interior-sivupohjan ylätunnisteeseen.

Tässä vaiheessa Interior-sivupohjan ylimmän tason sivustonavigointi on valmis.

1. Avaa Tuo-valintaikkuna valitsemalla Tiedosto > Sijoita (tai pikanäppäimellä komento+D Macissa tai Ctrl+D Windowsissa). Valitse
esimerkkitiedostojen kansiosta tiedosto logo-interior.png ja valitse sitten OK.

2. Sijoita logokuva sivulle napsauttamalla kerran ylätunnisteen vasemmalla puolella. Siirrä grafiikka valintatyökalulla siten, että se on keskitetty
Valikko-widgetiin, pystysuunnassa ruskean suorakulmion keskelle.

3. Tuo näkyviin sivupohjan esitys Musessa valitsemalla Esikatsele (ks. kuva 36).

Kuva 36. Valmis ylätunniste näkyy Interior-sivupohjassa.

4. Jatka sivupohjien muokkausta valitsemalla Muoto.

Landing-sivupohjan ylätunnisteen luominen

Seuraavaksi lisäät sisältöä Landing-sivupohjaan, joka määrittää Home-sivun ylätunnisteen. Tämä ylätunniste on hyvin samankaltainen, mutta siinä
ei ole ruskeaa suorakulmiota.

Tässä vaiheessa Interior-sivupohjan ylimmän tason sivustonavigointi on myös valmis.

1. Kopioi Muoto-tilassa Valikko-widget Interior-sivulle.
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2. Avaa Landing-sivupohja Muoto-tilassa ja valitse Muokkaa > Liitä sijaintiin.
3. Kun valikko on vielä valittuna, pidä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun painat alanuolta neljä kertaa. Tämä siirtää valikkoa noin 40

pikseliä alaspäin sivun yläreunasta.
4. Valitse Tiedosto > Sijoita ja valitse sitten esimerkkitiedostojen kansiosta tiedosto logo-landing.png ja valitse OK.
5. Sijoita läpinäkyvä logokuva sivulle napsauttamalla kerran ylätunnisteen vasemmalla puolella. Siirrä grafiikkaa valintatyökalun ja älykkäiden

apuviivojen avulla siten, että se on keskitetty Valikko-widgetiin.

Sivupohjien määrittäminen suunnittelun sivuille

Halutessasi voit napsauttaa hiiren kakkospainikkeella kutakin sivun miniatyyriä ja valita sen sivupohjan nimen, jonka haluat määrittää kullekin
sivulle. Yleensä on kuitenkin nopeampaa vain vetää ja pudottaa sivupohjat:

Vedä ja pudota Interior-sivupohjan miniatyyri kaikille sivukartassa jäljellä oleville sivuille. Huomaa, että miniatyyrit päivitetään, kun määrität kunkin
sivupohjan.

1. Määritä Landing-sivupohja HOME-sivulle vetämällä ja pudottamalla sen miniatyyri HOME-sivun miniatyyriin. Sininen teksti HOME-sivun
miniatyyrin alapuolella päivittyy muodosta [Ei sivupohjaa] muotoon [Landing].

Suorakulmion täyttäminen taustakuvalla

1. Avaa HOME-sivu Muoto-näkymässä kaksoisnapsauttamalla sen miniatyyriä Suunnittele-näkymässä.

Huomaa, että et voi valita sivun ylä- ja alatunnisteen elementtejä. Ne sijaitsevat sivupohjissa (Landing ja Footer), ja niitä voi muokata vain kyseisillä
sivuilla.

2. Piirrä suorakulmio, joka kattaa sivun koko yläosan ja jonka leveydeksi on määritetty 100 %.
3. Napsauta Täyttö-valikossa kansiokuvaketta, joka sijaitsee Kuva-osion vieressä. Valitse näyttöön tulevassa Tuonti-valintaikkunassa

esimerkkitiedostojen kansiosta tiedosto img-salad-darker.png ja valitse Avaa (katso kuva 37).

Kuva 37. Määritä suorakulmiolle taustan täyttökuva.

4. Määritä Sovitus-valikon asetukseksi Sovita täyttöön ja napsauta Sijainti-osiossa oikeaa yläkulmaa, mikä tasaa kuvan sivulle sen oikean
yläkulman mukaan.

5. Sulje Täyttö-valikko napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivulla.
6. Vedä valintatyökalulla kahvoista ja muuta suorakulmion kokoa tarpeen mukaan. Keskitä grafiikka sivulle älykkäiden apuviivojen avulla ja

tasaa kuvan yläreuna selainikkunan yläreunaan.

Tekstisisällön muotoilu ja tyylit

23



Alkuun

Seuraavaksi lisäät muutaman tekstikehyksen ja määrität kappaletyylejä, jotka hallitsevat tekstin ulkoasua.

Verkkokirjasin: Open Sans Condensed Bold
Kirjasinkoko: 50
Kirjasimen väri: Ruskea
Tasaus: Keskitetty
Merkkitiheys: 1
Rivivälistys: 48px
Kappaletason nimiö: Otsikko (h1)

Verkkokirjasin: Gentium Book Basic Bold Italic
Kirjasinkoko: 16
Kirjasimen väri: Vaaleanruskea
Tasaus: Vasen
Merkkitiheys: 1
Rivivälistys: 24px
Kappaletason nimiö: Alaotsikko (h3)

1. Piirrä tekstityökalulla tekstikehys, joka on keskitetty otsikkoalueelle luomasi suorakulmion alle.
2. Kirjoita sanat: WELCOME TO KATIE'S CAFÉ. Aseta Teksti-paneelissa tai hallintapaneelin Teksti-valikossa seuraavat määritykset:

3. Luo uusi kappaletyyli ja anna sille nimeksi "heading"
4. Luo otsikon alle toinen tekstikehys ja kirjoita siihen sanat: A small family-owned chain of cafés in San Francisco.
5. Aseta seuraavat määritykset:

6. Luo uusi kappaletyyli ja anna sille nimeksi "Subhead serif"

Yleensä alaotsikon teksti tasataan vasemmalle. Mutta tällä aloitussivulla tasaat sen poikkeuksellisesti keskelle.

7. Kun teksti on vielä valittuna, määritä tasaukseksi keskitetty.

Huomaa, että Kappaletyylit-paneelissa näkyy nyt plusmerkki (+) kappaletyylin nimen vieressä. Tämä ilmaisee, että tällä hetkellä valitussa
tekstissä käytetään kyseistä kappaletyyliä, mutta ainakin yhtä tyylin määritystä on muutettu.

8. Vie hiiren kohdistin kappaletyylin nimen päälle. Näkyviin tulee työkaluvihje, josta näet tekstin asetukset. Kaikki määritykset, jotka poikkeavat
alkuperäisen tyylin määrityksistä, näkyvät viivan alapuolella. Tässä tapauksessa viivan alapuolella lukee: tasaus: keskitetty (katso kuva 38).

Kuva 38. Plusmerkki ilmaisee, että tekstissä käytetään eri muotoilua, ja työkaluvihje ilmaisee, mikä ero on valitun tekstin ja kappaletyylin välillä.

Koristeellisen sivuerottimen suunnittelu ryhmitetyillä elementeillä

Kahden tekstikehyksen alapuolelle lisäät koristeellisen sivuerottimen.
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Tälle koristeelliselle tekstikehykselle ei tarvitse määrittää kappaletason nimiötä.

1. Tuo apuviivat näkyviin valitsemalla Näytä > Näytä apuviivat.
2. Piirrä Suorakulmio-työkalulla 445 pikseliä leveä ja 20 pikseliä korkea suorakulmio. Sijoita se niin, että se kattaa sivun vasemman puolen

(tasattuna 9-sarakkeisen sivuruudukon vasempaan reunaan) ja ulottuu sivun keskustaan asti.
3. Määritä suorakulmion täyttöväriksi ei mitään. Määritä viivan väriksi Vaaleanruskea. Poista Viiva-asetuksissa kenttien linkitys. Määritä

yläviivan paksuudeksi 2 ja kaikkien muiden viivojen paksuudeksi 0, samaan tapaan kuin loit viivan alatunnistetta varten.
4. Pidä Optio/Alt-näppäintä painettuna ja vedä valintatyökalun avulla kopio suorakulmiosta vaakasuunnassa siten, että se on tasattu

ensimmäiseen suorakulmioon ja sen pääty on tasattu sivuruudukon oikeaan reunaan.
5. Luo tekstityökalulla pieni tekstikenttä kahden suorakulmion väliin keskelle sivua.
6. Avaa Musen ulkopuolella Merkistö (Macissa Character Viewer), josta voit lisätä erikoismerkin. Hae termiä "valkoinen nelisakarainen tähti"

(White Four Pointed Star) ja luo kaksi tähteä lisäämällä merkki kaksi kertaa.
7. Määritä Teksti-paneelissa seuraavat asetukset:

Verkkokirjasin: Gentium Book Basic
Kirjasinkoko: 24
Väri: Vaaleanruskea
Tasaus: Keskitetty
Merkkitiheys: 3
Rivivälistys: 24px

8. Valitse kaksi suorakulmiota ja tekstikehys ja valitse sitten Objekti > Ryhmitä.

Uudelleen käytettävän kirjastokohteen luominen

1. Avaa Kirjasto-paneeli valitsemalla Ikkuna > Kirjasto.
2. Luo uusi kansio napsauttamalla Kirjasto-paneelin oikeassa alareunassa olevaa kansiokuvaketta. 
3. Napsauta uuden kansion kenttää ja anna sille nimi "Page Designs". 
4. Valitse ryhmä, jonka loit edellisessä osiossa. Lisää elementtien ryhmä kansioon napsauttamalla Lisää valittu kohde -painiketta

(sivunkääntökuvaketta) . Anna kirjastokohteelle nimi "Page Separator" (katso kuva 39). 

Kuva 39. Luo ja nimeä uusi kohde Kirjasto-paneelin kansioon.

Huomaa, että ryhmän esikatselu näkyy Kirjastossa, jotta elementtien tunnistaminen on helpompaa.

Tämän artikkelin tulevissa osioissa laajennat Kirjasto-paneelin Page Designs -kansion napsauttamalla sitä ja vedät sitten sivulle kopion Page
Separator -kohteesta.

Sivuelementtien tasaaminen sivuruudukon apuviivojen avulla
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Seuraavaksi piirrät kolme suorakulmiota, käytät sivun sarakeruudukkoja niiden tasaamiseen ja täytät ne taustakuvilla.

1. Piirrä Suorakulmio-työkalulla noin 304 x 304 pikselin kokoinen suorakulmio.
2. Tasaa valintatyökalulla suorakulmion vasen reuna sivun vasempaan reunaan. 
3. Pidä Optio/Alt-näppäintä painettuna ja vedä kopio suorakulmiosta sivun keskelle siten, että suorakulmioiden väliin jää vähän tilaa. Optio/Alt-

vedä keskustan suorakulmiota ja sijoita toinen kappale siten, että se on tasattu sivun oikeaan reunaan. 
4. Valitse uudelleen vasemmalla oleva ensimmäinen suorakulmio. Määritä Täyttö-valikossa taustakuvaksi tiedosto img-coffee.jpg. Valitse

Sovitus-valikossa Sovita täyttöön ja napsauta sitten Sijainti-osion keskimmäistä pistettä. Sulje Täyttö-valikko napsauttamalla sen ulkopuolella.
5. Toista vaihe 4 määrittämällä keskimmäisen suorakulmion ja oikeiden suorakulmioiden taustatäyttö samojen asetusten mukaan. Määritä

kuitenkin keskimmäisen suorakulmion täytöksi tiedosto img-baking.jpg ja oikean suorakulmion täytöksi img-dinner.jpg (katso kuva 40).

Kuva 40. Tasaa kolme täytettyä suorakulmiota sivun apuviivojen avulla.

Eri tekstirivien muotoilu saman tekstikehyksen sisällä

Kolmen täytetyn suorakulmion alapuolelle luot kolme muotoiltua tekstikehystä.

1. Piirrä sivun vasempaan reunaan tasatun suorakulmion alle tekstikehys, joka kattaa samat kolme ensimmäistä saraketta. Kirjoita seuraava
teksti siten, että luot rivinvaihdon tekstin ensimmäisen rivin ja loppuosan välille painamalla Return/Enter-näppäintä:

The finest coffee & tea

We serve only premium roast coffees from around the world and offer fresh coffee for each customer. We also offer a selection of loose leaf
teas, everything from exotic flavors to the classics.

2. Valitse vain ensimmäinen lause valintatyökalulla. Napsauta tekstiä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Vaihda isot tai pienet kirjaimet >
ISOT KIRJAIMET, jotta tekstikehyksen otsikko nousee esiin.

3. Avaa Kappaletyylit-paneeli ja ota käyttöön alaotsikon tyyli (subhead).
4. Valitse muu tekstikehyksessä oleva teksti. Määritä Teksti-paneelissa seuraavat asetukset:

Kirjasin:  Gentium Book Basic
Kirjasinkoko: 16
Väri: Ruskea
Tasaus: Vasen
Merkkitiheys: 0
Rivivälistys: 24px
Tilaa jälkeen: 24
Kappaletason nimiö: Oletus (p)

5. Tulet käyttämään tätä tyyliä toistuvasti, joten luo uusi kappaletyyli ja anna sille nimi "body".

6. Luo keskimmäisen suorakulmion alle toinen tekstikehys, joka kattaa kolme keskimmäistä sivuruudukon saraketta. Kirjoita seuraava teksti:

Delicious home baking

Based on Katie’s original award-winning recipes, we serve a full menu of baked goods. These items are made fresh each morning to ensure
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you are getting the best quality possible.
7. Vaihda otsikkoon isot kirjaimet. Ota käyttöön subhead- ja body-kappaletyylit.
8. Luo kolmas tekstikehys oikean suorakulmion alle. Muotoile teksti samaan tapaan kuin kahdessa muussa tekstikehyksessä, kun olet ensin

kirjoittanut:

Fresh & healthy meals

With an extensive breakfast, lunch, and dinner menu, we do more than your typical café. All our meals are made to order and contain only
the freshest ingredients.

9. Luo tekstityökalulla kolmen muun tekstikentän alle uusi tekstikenttä, joka kattaa ensimmäiset neljä saraketta sivun vasemmalla puolella.
Kirjoita:

Introducing our seasonal cupcake

For a limited time, you can get one of our Maple Walnut Cupcakes. Based on the same ingredients that make all our cupcakes taste so
good, plus the rich and decadent flavors of maple and walnut, you won’t want to pass these up.

Katie Ricks

10. Määritä otsikkoon isot kirjaimet ja ota käyttöön kappaletyyli "subhead".
11. Valitse kaksi keskimmäistä lausetta ja ota käyttöön kappaletyyli "body".
12. Valitse nimi Katie Ricks. Määritä Teksti-paneelissa seuraavat asetukset:

Verkkokirjasin: La Belle Aurore
Kirjasinkoko: 42
Väri: Ruskea
Tasaus: Oikea
Merkkitiheys: 0
Rivivälistys: 24px
Tilaa jälkeen: 6

Tämä kirjasinmuotoilu luo vaikutelman allekirjoituksesta.
13. Valitse koko tekstikehys valintatyökalulla. Määritä Täyttö-valikossa täyttöväriksi valkoinen ja aseta peittävyysliukusäätimen arvoksi 77.

Home-sivun loppuosan täyttäminen

Lisää sisältöä Home-sivun alaosaan näiden ohjeiden mukaisesti.

Seuraavaksi käytät aiemmin luomiasi elementtejä uudelleen kopioimalla niitä.

OUR STORY

Katie's Café is a small family-owned chain of cafés in San Francisco, California, USA. The original Katie's location in Noe Valley opened it's doors
in the summer 2006 after founder Katie Ricks decided to spread her love of delicious baked goods and quality coffee to the neighborhood she
resided in.

Katie's in Noe expanded its menu to include full meals in addition to baked goods in 2007. Soon afterward in spring 2008 Katie's opened a new
location in Laurel Heights just north of the University of San Francisco. A third location in Cole Valley opened in winter 2011.

Every item served at Katie's Café is created from Katie's own recipes, painstakingly crafted through years of baking for friends and family.  

Lopuksi luot alaosaan vielä yhden joukon, joka sisältää täytetyn suorakulmion ja tekstikehyksiä.

 

AWARDS

Katie's Café has won several awards in the annual San Francisco Times Best of SF competition, most notably Café of the Year in 2010.

Katie's was also recently featured in an episode of No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin; Andrew pronounced her Abomination Unto
the Lord Cake "a life-changing experience that has ruined me for all other cakes."

Seuraavaksi luot täytetyn suorakulmion.

1. Piirrä suorakulmio, joka kattaa sivun leveyden kolmen tekstikehyksen alapuolella ja jonka leveydeksi on määritetty 100 %.
2. Avaa Täyttö-valikko ja täytä suorakulmio taustakuvalla nimeltä img-cupcakes.jpg. Määritä Sovitus-valikon asetukseksi Sovita täyttöön ja

napsauta Sijainti-osiossa vasenta yläkulmaa, mikä tasaa kuvan sivulle sen vasemman yläkulman mukaan.
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3. Sulje Täyttö-valikko napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivulla.
4. Vedä valintatyökalulla kahvoista ja muuta suorakulmion kokoa tarpeen mukaan. Sen tulisi olla keskitetty, näkyä 100 % leveydellä ja olla

tasattu suorakulmion yläreunaan noin 1214 pikselin päässä sivun yläreunasta.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella suorakulmiota ja valitse Järjestä > Vie taakse. Aiemmin luomasi allekirjoituksen tekstikehyksen pitäisi nyt

näkyä päällimmäisenä, ja puoliksi läpinäkyvän taustan ansiosta kuppikakun kuva näkyy sen takaa.

1. Vieritä ylöspäin ja valitse otsikon tekstikehys: WELCOME TO KATIE’S CAFÉ.
2. Pidä Optio/Alt-näppäintä painettuna ja vedä se alaspäin kuppikakuilla täytetyn suorakulmion alapuolelle. Kirjoita tekstityökalulla otsikon

päälle ja korvaa se tekstillä: ABOUT KATIE’S CAFÉ.
3. Avaa Kirjasto-paneeli. Laajenna Page Designs -kansio ja vedä kopio Page Separator -sivuerottimesta tekstikehyksen alapuolella olevalle

sivulle. Keskitä molemmat elementit sivulle.
4. Piirrä suorakulmio, joka on noin 450 pikseliä leveä ja 300 pikseliä korkea. Täytä suorakulmio käyttämällä taustakuvaa nimeltä img-cookie.jpg.

Valitse Sovitus-valikossa Sovita täyttöön ja napsauta keskimmäistä sijaintipistettä.
5. Tasaa suorakulmio sivun vasempaan reunaan.
6. Piirrä noin 450 pikselin levyinen tekstikehys pikkuleipiä sisältävän suorakulmion oikealle puolelle. Kirjoita tai liitä seuraava teksti:

1. Määritä otsikolle subhead-tyyli ja muulle tekstikehykselle body-tyyli.
2. Tasaa tekstikehyksen oikea reuna sivun oikeanpuoleisiin apuviivoihin.

1. Vieritä alaspäin ja piirrä noin 450 pikselin levyinen tekstikehys pikkuleipiä sisältävän suorakulmion alapuolelle. Kirjoita tai liitä seuraava teksti:

1. Määritä otsikolle subhead-tyyli ja muulle tekstikehykselle body-tyyli.
2. Tasaa tekstikehyksen vasen reuna sivun vasemmanpuoleisiin apuviivoihin.

1. Piirrä suorakulmio, joka on noin 450 pikseliä leveä.
2. Määritä suorakulmion täyttöväriksi ja viivaksi ei mitään. Määritä taustan täytöksi kuva img-breakfast.jpg, Sovitus-asetukseksi Sovita täyttöön

ja Sijainti-osion asetukseksi vasen yläkulma.
3. Tasaa suorakulmio sivun oikeanpuoleisiin apuviivoihin Our Story -tekstikehyksen alle.
4. Avaa Kirjasto-paneeli ja laajenna FontAwesome-kansio. Vedä Suuntakuvakkeet-kohde sivun oikeaan alaosaan välittömästi alatunnisteen

apuviivan yläpuolelle, tasattuna sivun oikeaan reunaan.
5. Avaa Asetukset-valikko napsauttamalla sinistä nuolipainiketta. Valitse valikosta Ympyränuoli ylöspäin -valinta. Määritä tekstin väriksi Ruskea

(katso kuva 41).

Kuva 41. Määritä Font Awesome -kuvake ja muotoile sen tyylit siten, että se sopii sivuston suunnitteluun.

6. Kun nuoli ylös -kuvake on vielä valittuna, valitse Linkit-valikosta ankkurilinkki nimeltä "top" (katso kuva 42).
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Kuva 42. Määritä linkki osoittamaan ankkuriin nimeltä "top", jonka olet luonut sivupohjaan.

7. Valitse Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Tarkastele sivun sisältöä vierittämällä sivua alaspäin. Napsauta nuoli ylös -kuvaketta ja katso,
kuinka sivu hyppää takaisin yläreunaan.

8. Jatka Home-sivun muokkausta valitsemalla Muoto. Halutessasi voit valita Näyttö > Piilota apuviivat, jos haluat piilottaa sivun apuviivat.

Tämän opetusohjelman seuraavassa luvussa 4 opit käyttämään vieritystehosteita liikkeen hallintaan ja luomaan aloitussivulle vuorovaikutteisen
tehosteen. Opit myös luomaan Menu-sivulle alinavigoinnin käyttämällä manuaalista Valikko-widgetiä. Lisäksi käytät sivulla ankkureita ja linkität
valikkokomentoja näihin ankkureihin. Sitten lisäät toisen "piilotetun" valikon, joka tulee näkyviin, kun vierailijat vierittävät sivua alaspäin.
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Vieritystehosteiden lisääminen taustakuvilla täytettyihin suorakulmioihin
Menu-sivun luominen
Manuaalisen Valikko-widgetin määrittäminen
Ankkurinimiöiden alueiden ja aktiivisten tilojen käyttäminen  
Ankkurilinkkien lisääminen valikkokohtiin
Viiden osion lisääminen Menu-sivulle
Eri osien ruokalistojen täyttäminen tekstisisältöä sijoittamalla
Vieritystehosteiden lisääminen Menu-sivun osioiden otsikoihin
"Kiinnitetyn" valikon lisääminen ylätunnisteeseen käyttämällä vieritystehosteita

Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen Adobe Musella -opetusohjelman luvussa 3 lisäsit ja muokkasit sivupohjia ja lisäsit sivustonavigoinnin
käyttämällä Vaakasuuntainen valikko -widgetiä. Opit muotoilemaan ulkoasuvalikon kohteita ja tunnisteita käyttämällä Tilat-paneelia. Opit myös
käyttämään kirjastokohteita ja luomaan uudelleen käytettäviä elementtejä, joita voit vetää ja pudottaa sivuille.

Vieritystehosteiden lisääminen taustakuvilla täytettyihin suorakulmioihin

Voit lisätä Musessa monenlaisia vieritystehosteita, mukaan lukien liike-, peittävyys-, diaesitys- ja Edge Animate -tehosteita. Voit käyttää
vieritystehosteita Vieritystehosteet-paneelin avulla ja hallita liikettä myös käyttämällä Täyttö-valikon Vieritys-välilehteä.

1. Vieritä ylöspäin ja valitse suuri suorakulmio, joka on tasattu sivun yläreunaan.
2. Valitse Ikkuna > Vieritystehosteet. Määritä Vieritystehosteet-paneeliin seuraavat asetukset (katso kuva 43).

Merkitse Liike-valintaruutu

Jätä Liike alussa -osion molempien kenttien arvoksi 0

Määritä perussijainniksi (keskimmäisen kentän arvoksi) 0px

Ota käyttöön Ylös-suunta Liike lopussa -osiossa ja määritä sen arvoksi 0,5

Jätä vaakasuunnan arvoksi 0 

Kuva 43. Määritä vieritystehosteen liikeasetukset sivun ylätunnisteen suorakulmiolle.

Nämä asetukset ilmaisevat, että kun sivua on vieritetty perussijainnin ohitse (0 pikseliä, sivun yläreuna), suorakulmiota tulee vierittää ylöspäin 0,5-
kertaisella nopeudella suhteessa muun sivun vieritykseen.

Merkitse Liike-valintaruutu

Ota käyttöön Ylös-suunta Liike alussa -osiossa ja määritä sen arvoksi 0,5

Jätä vaakasuunnan arvoksi 0
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Määritä perussijainniksi (keskimmäisen kentän arvoksi) 1114px

Ota käyttöön Ylös-suunta Liike lopussa -osiossa ja määritä sen arvoksi 0,5

Jätä vaakasuunnan arvoksi 0

3. Valitse Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Vieritä sivua alaspäin ja katso, miten ylätunnisteen suorakulmio liikkuu puolet hitaammin kuin
sivun muut elementit.

4. Palaa Museen, vieritä alaspäin ja valitse suuri suorakulmio, joka on täytetty kuppikakkujen kuvalla.
5. Avaa Vieritystehosteet-paneeli (Ikkuna > Vieritystehosteet) ja syötä seuraavat (katso kuva 44).

Kuva 44. Ota käyttöön vieritystehosteet, joilla hallitset suorakulmion liikettä sivua vieritettäessä.

6. Valitse uudelleen Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Vieritä sivua alaspäin ja katso, miten molemmat 100 % leveydelle määritetyt
suorakulmiot liikkuvat puoleet hitaammin kuin sivun muut elementit.

7. Palaa Museen. Sulje Home-sivun välilehti Muoto-näkymässä napsauttamalla X-painiketta.

Menu-sivun luominen

Menu-sivulla on lueteltu erilaisia ruokia, joita voi ostaa aamiaiseksi, lounaaksi, päivälliseksi ja jälkiruoaksi, sekä myös juomia. Vierailijat siirtyvät
tälle sivulle käyttämällä valikkopalkkia, jonka ankkurilinkeistä siirrytään eri osioihin.

1. Avaa Muoto-näkymässä Menu-sivu. Tuo näkyviin apuviivat, jotta sivun suunnittelu on helpompaa. 
2. Piirrä tekstityökalulla tekstikehys, joka on keskitetty otsikkoalueen alapuolelle. 
3. Kirjoita sanat: FRESH LOCAL INGREDIENTS & INNOVATIVE RECIPES
4. Ota käyttöön kappaletyyli "heading".
5. Muuta tekstikehyksen kokoa valintatyökalulla siten, että se kattaa koko sivun. Esimerkkitekstissä teksti rivitetään et-merkin jälkeen toiselle

riville. 
6. Vedä Kirjasto-paneelista kopio Page Separator -sivuerottimesta ja keskitä se tekstin alapuolelle.

Manuaalisen Valikko-widgetin määrittäminen

Kun suunnittelit alatunnisteen sivupohjaa, lisäsit Valikko-widgetin, joka linkitettiin sivuston kaikille sivuille. Seuraavaksi lisäät manuaalisen Valikko-
widgetin, joka linkittää saman sivun eri osioihin.

Valikon tyyppi: Manuaalinen

Suunta: Vaakasuunta

Muokkaa yhdessä: Käytössä

Kohteen koko: Yhdenmukainen välistys

Näytä vasen kuvake: Ei käytössä

Näytä tunniste: Käytössä

Näytä oikea kuvake: Vain alivalikot
Osien sijoittelu: Vaakasuunta, Keskitetty
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1. Laajenna Widget-kirjastossa Valikot-osio ja vedä Vaakasuuntainen valikko -widget sivulle.
2. Muuta koko valikon leveyttä valintatyökalulla siten, että se kattaa ruudukon apuviivojen viisi keskimmäistä saraketta.
3. Avaa Asetukset-paneeli napsauttamalla sinistä nuolipainiketta. Ota käyttöön seuraavat asetukset (katso kuva 45):

Kuva 45. Määritä Asetukset-paneelissa valikkotyypiksi Manuaalinen.

4. Sulje Asetukset-paneeli napsauttamalla sen ulkopuolella ja katso, miten valikko muuttuu yksittäiseksi valikkokohdaksi, jolla on tunniste [Nimi]
5. Napsauta valikkokohtaa kahdesti: ensimmäinen napsautus valitsee koko Valikko-widgetin ja toinen valitsee valikkokohdan. Valitse

paikkamerkin tunniste tekstityökalulla ja kirjoita BREAKFAST.
6. Vaihda valintatyökaluun ja vie hiiren kohdistin valikkokohdan päälle. Luo uusi valikkokohta napsauttamalla plusmerkkiä (+), joka näkyy

BREAKFAST-valikkokohdan oikealla puolella. Anna tekstityökalulla uuden painikkeen nimeksi LUNCH.
7. Lisää vaihetta 6 toistamalla vielä kolme valikkokohtaa ja anna niille seuraavat nimet: DINNER, DESSERT ja DRINKS.
8. Kun jokin valikkokohdista on valittuna, avaa Tilat-paneeli. Valitse tilaksi Normaali ja määritä valikkokohdan täyttöväriksi ei mitään. Napsauta

sitten jäljellä olevia tiloja – Päälle siirtyminen, Hiiren painikkeen painaminen ja Aktiivinen – ja määritä niiden täyttöväriksi ei mitään.
9. Valitse Normaali-tila ja määritä viivan väriksi Vaaleanruskea. Poista Viiva-asetuksissa neljän kentän linkitys ja määritä niiden kaikkien arvoksi

0, lukuun ottamatta oikean puolen viivaa, jonka arvoksi määritetään 2. Tämä luo erottimet kaikkien valikkokohtien välille.
10. Poista Asetukset-paneelissa Muokkaa yhdessä -asetuksen valinta. Valitse BEVERAGE-valikkokohta ja Normaali-tila ja määritä sitten viivan

väriksi ei mitään. Toista tämä vaihe Aktiivinen-tilan kohdalla. Ota sitten uudelleen käyttöön Muokkaa yhdessä -asetus.
11. Valitse Normaali-tila uudelleen. Ota käyttöön subhead-kappaletyyli.   Tee Teksti-paneelissa seuraavat lisämuutokset tekstin muotoiluun:

Kirjasin: Open Sans

Koko: 16

Tasaus: Keskitetty

Tila jälkeen: 0

Subhead-tyylin vieressä näkyy nyt plusmerkki (+), joka ilmaisee sen muuttuneen. Halutessasi voit luoda uuden kappaletyylin, mutta voit
myös jättää sen tällaiseksi.

12. Päälle siirtyminen- ja Hiiren painikkeen painaminen -tilat päivitetään automaattisesti. Ota käyttöön sama muotoilu Aktiivinen-tilassa
toistamalla vaihe 9.

13. Tasaa valikko valintatyökalulla siten, että se on keskitetty pystysuunnassa ja että sen sijainti on noin 52 pikseliä sivuerottimen alapuolella.

Tällä hetkellä valikossa ei ole yhtään linkkiä. Manuaaliset Valikko-widgetit on määritettävä käyttämään haluamiasi linkkejä, koska ne eivät peri
sivun linkkejä Suunnittele-näkymästä.

Ankkurinimiöiden alueiden ja aktiivisten tilojen käyttäminen  

Menu-sivulla on yhteensä viisi eri osiota, joissa on ruoka- ja juomavaihtoehtoja, ja niitä erottavat suuret 100 % leveydelle määritetyt suorakulmiot.
Siksi sivun koko sisältöä ei voi tarkastella vierittämättä sitä alaspäin. Tämä on tärkeä näkökohta käytettäessä sekä ankkurinimiöitä että
vieritystehosteita. Molemmat sivuston toiminnot näyttävät siltä, etteivät ne toimi, mikäli sivu ei ole riittävän pitkä vieritettäväksi alaspäin.

32



Huomautus:

Alkuun

Kuvittele, että ankkurinimiöitä lisätessäsi ikään kuin kiinnität merkin joihinkin kohtiin sivua. Kun vierailijat napsauttavat kyseiseen ankkuriin
osoittavaa linkkiä, sivua vieritetään alaspäin siihen kohtaan, jossa merkki sijaitsee.

Aloitat luomalla viisi ankkuria (breakfast, lunch, dinner, dessert ja drinks), jotka vastaavat viittä sivualuetta. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Lataa ankkurityökalu napsauttamalla hallintapaneelin Ankkuri-painiketta (katso kuva 46).

Kuva 46. Lataa sijoitusase ensimmäistä ankkuria varten napsauttamalla Ankkuri-painiketta.

2. Sijoita ankkuri napsauttamalla kerran sivun vasemmassa yläkulmassa juuri sivuerottimen alla.
3. Kirjoita Nimeä ankkuri uudelleen -valintaikkunaan ankkurin nimi: breakfast. Siirrä sitä valintatyökalun avulla noin 303 pikseliä sivun

yläreunasta (katso kuva 47).

Kuva 47. Nimeä lähellä sivun yläreunaa oleva aamiaismenun ankkuri.

4. Toista nämä vaiheet. Napsauta tällä kertaa Ankkuri-painiketta neljä kertaa, ja sijoita sitten sivua napsauttamalla ankkurit seuraaviin kohtiin
sivun yläreunasta katsottuna:

lunch: 1255px

dinner: 1731px

dessert: 2798px

drinks: 3200px

Halutessasi voit valita kunkin ankkurin Muunna-paneelista ja määrittää sen Y-arvon.

Välistys ensimmäisen ankkurin ja linkitetyn sisällön (manuaalisen Valikko-widgetin) ensimmäisen esiintymän välillä määrittää
"aktiivisen alueen", joka saa aktiivisen tilan muuttumaan kullakin alueella. Jos esimerkiksi ensimmäinen ankkuri on sijoitettu 100 pikseliä valikon
yläpuolelle, kunkin alueen valikkokohtien aktiivinen tila päivittyy 100 pikseliä ennen kuin valikko tulee näkyviin, kun vierailija vierittää sivua alaspäin.

Seuraavaksi luot navigoinnin linkittämällä valikkokohdat ankkurinimiöihin, jotta vierailijat voivat siirtyä sivulla alaspäin lukemaan kunkin ruokalistan.

Ankkurilinkkien lisääminen valikkokohtiin

1. Valitse BREAKFAST-valikkokohta napsauttamalla sitä kahdesti. Valintaosoittimessa näkyy sana Valikkokomento.
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2. Valitse breakfast-ankkurinimiö Linkit-valikosta Menu-sivulla (katso kuva 48).

Kuva 48. Määritä BREAKFAST-painikkeen linkiksi breakfast-ankkurinimiö.

3. Lisää ankkurit jäljellä oleviin neljään valikkokohtaan toistamalla vaihe 2.
4. Testaa valikkoa valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa ja katso, että voit siirtyä sivulla alaspäin kuhunkin osioon. Napsauta

jokaista painiketta vierittämällä takaisin ylös.

Manuaalinen vieritys ylöspäin on hieman vaivalloista, joten myöhemmin lisäät Back to Top (Takaisin ylös) -painikkeita ja piilotetun,
vieritystehosteilla varustetun valikon, jonka ansiosta toinen Valikko-widget voidaan jättää ylätunnistealueelle.

5. Palaa Museen ja jatka Menu-sivun muokkausta.

Viiden osion lisääminen Menu-sivulle

Tämä sivu käyttää samantapaista suunnittelua kuin Home-sivu: suorakulmioiden leveydeksi on määritetty 100 %, ja ne hyödyntävät
vieritystehosteita ja muotoiltuja tekstikehyksiä.

Osien otsikot ovat nyt valmiit. Halutessasi voit napsauttaa Esikatselu-valintaa ja katsoa, kuinka voit Back to Top (Takaisin ylös) -painikkeiden
avulla siirtyä takaisin sivun yläosaan, kun olet ensin siirtynyt kuhunkin osioon.

1. Luo noin 52 pikseliä Valikko-widgetin alapuolelle suorakaide, joka kattaa koko selainikkunan leveyden. 
2. Määritä täyttöväriksi ja viivan väriksi ei mitään. Määritä suorakulmion taustakuvaksi tiedosto img-breakfast.jpg. Määritä kuvan asetukseksi

Sovita täyttöön ja määritä sen sijaintipisteeksi keskimmäinen vasen piste. 
3. Muuta suorakulmion kokoa vetämällä sen kahvoista, kunnes sen reunat on tasattu molempiin sivuihin ja leveydeksi on määritetty 100 %.

Määritä suorakulmion korkeudeksi 267 pikseliä.
4. Luo tekstikehys ja kirjoita siihen BREAKFAST. 
5. Laajenna Kirjasto-paneelissa FontAwesome-kuvakekansio ja vedä sivulle Suuntakuvake. Valitse Asetukset-paneelissa Ympyränuoli ylöspäin

-kuvake. Määritä tekstin väriksi Vaaleanruskea. 
6. Leikkaa Ympyränuoli ylöspäin -kuvake ja napsauta sitten tekstityökalulla välittömästi tekstikehyksessä BREAKFAST olevan B-kirjaimen

edellä. Liitä Ympyränuoli ylöspäin -kuvake BREAKFAST-tekstikehyksen sisään. 
7. Määritä Ympyränuoli ylöspäin -kuvakkeen linkki osoittamaan Menu-sivun top-ankkurilinkkiin.
8. Valitse teksti BREAKFAST ja ota käyttöön subhead-tyyli. Muokkaa sitten kirjasimen asetuksia määrittämällä kirjasimen väriksi Lähes

valkoinen ja tasaukseksi Vasen. 
9. Sijoita BREAKFAST-tekstikehys 600 pikseliä sivun yläreunasta (Y) ja 4 pikseliä vasemmasta reunasta (X). Voit käyttää sen sijoittamiseen

joko Muunna-paneelia tai työkaluvihjeitä.
10. Valitse BREAKFAST-tekstikehys, pidä painettuna vaihtonäppäintä ja valitse sitten suorakulmio, joka on täytetty aamiaiskuvalla. Vapauta

vaihtonäppäin ja pidä sitten painettuna Optio/Alt-näppäintä, kun vedät näistä kahdesta elementistä kaksoiskappaleen alemmas sivulle. Pidä
myös uusi elementtien joukko tasattuna keskelle. Tästä kopiosta tulee lounasosio (Lunch).
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11. Sijoita Lunch-osio 1205 pikseliä sivun yläreunasta. Valitse sana BREAKFAST tekstityökalulla ja kirjoita LUNCH. Määritä Täyttö-valikossa
taustakuvaksi tiedosto img-lunch.jpg. Säilytä Sovita täyttöön -asetus ja määritä sijainniksi keskioikea.

12. Kopioi Lunch-osio toistamalla vaiheet 10 ja 11. Sijoita Dinner-osio 1977 pikseliä sivun yläreunasta. Anna tekstikehykselle nimi DINNER.
Määritä taustakuvaksi img-dinner.jpg. Käytä samoja Sovitus- ja Sijainti-asetuksia.

13. Luo jälkiruokaosio (Dessert) toistamalla vaiheet 10 ja 11. Määritä Dessert-osion suorakulmio käyttämään taustakuvana tiedostoa img-
dessert.jpg, jonka sijainniksi on määritetty keskivasen. Muuta tekstikehykseen sana DESSERT ja sijoita Dessert-osion suorakaiteen yläreuna
siten, että sen Y-arvo on 2748. 

14. Luo juomaosio (Drinks) kopioimalla Dessert-osio. Muuta tekstikehyksen nimeksi DRINKS. Määritä suorakulmion taustakuvaksi tiedosto img-
drinks.jpg ja määritä sijainniksi ylävasen. Määritä Drinks-osion suorakulmion yläreunan Y-arvoksi 3446.

Eri osien ruokalistojen täyttäminen tekstisisältöä sijoittamalla

Seuraavaksi luot kaksi tekstikehystä osioiden välisiin tiloihin. Niissä näkyvät kunkin luokan ruokavaihtoehdot.

The Spike $9

Breakfast burrito with egg, black beans, guacamole, onion, cilantro, chipotle tomato salsa, and your

choice of potato, chicken, or beef

The Dazzler $7

Hash browns with scrambled eggs and locally sourced bacon

The Nessie $8

Two hearty buttermilk pancakes with your choice of chocolate chips or blueberries

1. Valitse Tiedosto > Sijoita ja valitse sitten tekstitiedosto nimeltä breakfast1.txt, joka sijaitsee Assets-kansion menu-alikansiossa. Sulje Tuo-
valintaikkuna valitsemalla Avaa.

2. Napsauta kerran sivulla Breakfast-otsikon alapuolella ja sijoita tekstitiedosto, jossa on seuraava sisältö:

3. Valitse kukin nimike (hintoineen) ja ota käyttöön subhead serif -kappaletyyli. Valitse sitten kuvaukset nimikkeiden alta ja ota käyttöön body-
kappaletyyli.

4. Tasaa tekstikehyksen vasen reuna sivun vasempaan reunaan. Muuta tekstikehyksen kokoa siten, että se on keskitetty pystysuunnassa
Breakfast- ja Lunch-otsikoiden väliin. Laajenna tekstikehyksen leveyttä niin, että se kattaa ensimmäiset neljä saraketta.

5. Sijoita tiedosto nimeltä breakfast2.txt toistamalla vaiheet 1–4. Muotoile teksti ja sijoita tekstikehys siten, että se on tasattu sivun oikeaan
reunaan ja kattaa viimeiset neljä saraketta.

6. Jatka näin ja täytä kukin ruokalistan osio sijoittamalla tiedostojen lunch1.txt ja lunch2.txt sisältö ja muotoilemalla tekstikehykset, ja lisää sitten
samalla tavalla ruokavaihtoehdot dinner-, dessert- ja drinks-osioihin. 

7. Tallenna sivusto ja esikatsele sivu. Se näyttää valmiilta, mutta lisäät vielä viimeisen silauksen ottamalla seuraavassa kappaleessa käyttöön
vieritystehosteita.

Vieritystehosteiden lisääminen Menu-sivun osioiden otsikoihin

Tässä osiossa toimit samaan tapaan kuin lisätessäsi vieritystehosteita Home-sivulle. Muistathan, että kun lisäsit taustakuvia 100 % levyisiin
suorakulmioihin, määritit niille erilaisia tasauksia valitsemalla eri sijoituksia Täyttö-valikossa. Huomaa myös, että kukin suorakulmio on vain 267
pikseliä korkea, mutta alkuperäiset taustakuvat ovat yli 1300 pikselin korkuisia ja niiden asetuksena Sovita täyttöön. Nämä asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka vieritystehosteet näkyvät selaimessa.

1. Valitse Breakfast-osion suorakulmio. Avaa Vieritystehosteet-paneeli (Ikkuna > Vieritystehosteet), valitse Liike-valintaruutu ja tee seuraavat
määritykset täyttösisällön liikkeen hallintaa varten (katse kuva 49).

Valitse Liike alussa -osiossa suunnaksi Ylös ja vieritysnopeudeksi 0,5x

Jätä vaakasuunnan asetukseksi 0x. 

Määritä perussijainniksi 440px (voit määrittää tämän myös vetämällä sivun T-kahvasta)

Määritä Liike lopussa -osiossa suunnaksi Ylös ja vieritysnopeudeksi 0,5x

Jätä vaakasuunnan asetukseksi 0x.
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Kuva 49. Merkitse Liike-valintaruutu ja ota käyttöön vieritystehosteiden asetukset.

2. Valitse Lunch-suorakulmio. Määritä Vieritystehosteet-paneelissa perussijainniksi 1205px. Määritä Ylös-suunnaksi 0,5x sekä Liike alussa- että
Liike lopussa -osioihin. Jätä vaakasuunnan asetukseksi 0x.

3. Ota vieritystehosteet käyttöön Dinner-suorakulmiossa toistamalla vaihe 2. Käytä samoja asetuksia, mutta määritä perussijainniksi 1977px.
4. Jatka toistamalla tämä toiminto vielä kaksi kertaa. Määritä Dessert-suorakulmion perussijainniksi 2748px. Määritä Drinks-suorakulmion

perussijainniksi 3446. 
5. Katso, miltä vieritystehoste näyttää käytännössä, valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Napsauta Dessert-valikkokohtaa ja

katso, kuinka suorakulmioiden otsikot liikkuvat, kun sivu siirtyy alaspäin Dessert-osioon. Siirry takaisin sivun yläosaan napsauttamalla
ylänuolta.

Kun olet testannut sivua tarpeeksi, sulje selain ja palaa Adobe Museen. 

"Kiinnitetyn" valikon lisääminen ylätunnisteeseen käyttämällä vieritystehosteita

Menu-sivu on melkein valmis, mutta navigointi on vielä hieman vaikeaa. Olisi helpompaa, jos sivun jokaisen osion yläpuolella näkyisi Valikko-
widget, jotta vierailija voisi helposti siirtyä kuhunkin osioon siirtymättä ensin sivun yläreunaan. Seuraavassa on kuvattu tekniikka, jonka avulla saat
Valikko-widgetin vierimään ylöspäin ja sitten "tarttumaan" sivun yläreunaan.

Häivytyssijainti 1:  5px kohdassa 0%
Perussijainti: 252px kohdassa 0%
Häivytyssijainti 2: 252px kohdassa 100%

1. Valitse sivun yläreunan Valikko-widget. 
2. Pidä painettuna Optio/Alt-näppäintä samalla, kun vedät widgetistä kopion ylöspäin kohti ylätunnistetta. Varmista vetäessäsi, että kopio on

pystysuunnassa tasattu sekä alkuperäiseen että sivun keskustaan. Hyödynnä näkyviin tulevia älykkäitä apuviivoja. 
3. Sijoita ylätunnisteen kopio suoraan ruskean ylätunnistesuorakulmion alapuolelle siten, että sen Y-arvo on 92 pikseliä. 
4. Avaa Vieritystehosteet-paneeli. Tuo näkyviin vieritystehosteiden peittävyysasetukset napsauttamalla Peittävyys-välilehteä (toinen

vasemmalta). 
5. Merkitse Peittävyys-valintaruutu ja ota käyttöön seuraavat asetukset (katso kuva 50).
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Kuva 50. Määritä asetukset, joilla hallitaan Valikko-widgetin läpinäkyvyyttä.

Voit myös määrittää Häivytyssijainti 1-, Perussijainti- ja Häivytyssijainti 2 -arvot vetämällä vastaavia osia T-kahvasta, joka näkyy
valikon yläpuolella, kun olet ottanut vieritystehosteet käyttöön.

Edellä olevat asetukset tarkoittavat, että valikko jää täysin läpinäkyväksi (0 % peittävyys), kunnes vierailija vierittää sivua alaspäin 252 pikseliä
yläreunasta. Kun näin tapahtuu, myös ensimmäinen (näkyvä) Valikko-widget siirtyy täsmälleen samaan paikkaan.

Jotta siirtymä olisi mahdollisimman sulava, kun valikon kopio ja alkuperäinen valikko vieritetään ylöspäin ja pois näytöstä, lisäät yksivärisen
suorakulmion, jonka taustaväri on sama kuin sivun tausta. Tällä tavoin suorakulmio (joka on piirretty valikon kopion yläpuolelle) voi myös
hyödyntää vieritystehosteita, mikä estää tilanteen, jossa valikko näyttäisi erityisen lihavoidulta (kun valikot näkyvät toistensa päällä). 

6. Piirrä suorakulmio suoraan ruskean ylätunnisteen alapuolelle. Määritä Muunna-paneelissa seuraavat arvot (katso kuva 51):

Korkeus: 45 pikseliä

Leveys: 1160 pikseliä

X: -100 pikseliä

Y: 87 pikseliä

Määritä näytöksi 100 % leveys

Kuva 51. Määritä valikon kopion peittävä suorakulmio näkymään 100 % leveydellä.

1. Määritä Vieritystehosteet-paneelin Peittävyys-välilehteen seuraavat arvot:

Häivytyssijainti 1:  5px kohdassa 0%

Perussijainti: 252px kohdassa 0%

Häivytyssijainti 2: 252px kohdassa 100%

Edellä olevat asetukset varmistavat, että valikon kopion yläpuolella oleva suorakulmio piilottaa sen siihen asti, kunnes alkuperäinen valikko
vieritetään sen yläpuolelle. Tämä luo saumattoman siirtymän.

2. Vieritä sivua alaspäin valittuasi Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Vieritä sivua hitaasti. Katso, kuinka ensimmäinen valikko vierittyy
ylöspäin ja valikon (läpinäkyvä) kopio tulee näkyviin juuri silloin, kun alkuperäinen vierittyy pois näkyvistä. Vieritystehosteet hallitsevat myös
valikon kopion liikettä. Se pysyy paikallaan, kun vierität sivua alaspäin.

Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen Adobe Musella -opetusohjelman seuraavassa luvussa opit, kuinka voit muuttaa sijoitettujen
kuvatiedostojen kokoa, rajata niitä ja tasata ne ruudukkosarakkeisiin. Lisäät myös Koko näytön diaesitys -widgetin ja määrität sen esittämään
kuvagalleriaa. Lisäksi opit hyödyntämään kolmansien osapuolien sivustojen sisältöä upottamalla HTML-koodia Blog-sivulle.

37



  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

38

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi


Luku 5

Alkuun

Gallery-sivun yläreunan tekstin muotoilu
Sijoitusaseen käyttö useiden kooltaan muutettujen kuvien sijoittamiseen
Sijoitettujen kuvien rajaaminen
Linkkien lisääminen tekstikehyksiin ja linkkien oletustyylin määrittäminen
Koko näytön diaesitys -widgetin lisääminen ja määrittäminen
Blog-sivun yläreunan tekstin muotoilu
Blogin julkaiseminen Muse-sivustossa upotetun HTML-koodin avulla  

Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen Musella -opetusohjelman luvussa 4 lisäsit vieritystehosteita, joilla loit vuorovaikutteisia liiketehosteita
Home-sivulle. Rakensit myös Menu-sivun ja loit manuaalisen valikon, josta linkitettiin sivuilla oleviin eri ankkureihin. Luvussa 5 opit muokkaamaan
sijoitettuja kuvia muuttamalla niiden kokoa ja rajaamalla niitä Musen työtilassa. Tutustut myös upotetun HTML-koodin käyttöön ja lisäät sen avulla
Tumblr-blogin Blog-sivulle.

Gallery-sivun yläreunan tekstin muotoilu

Gallery-sivulla on kuvasarja, joka on tasattu sivun apuviivojen avulla.

1. Avaa Gallery-sivu Muoto-näkymässä.
2. Jos apuviivat eivät ole näkyvissä, valitse Näyttö > Näytä apuviivat.
3. Luo tekstikehys ja kirjoita siihen GALLERY. Ota käyttöön header-kappaletyyli. 
4. Luo toinen tekstikehys, joka on tasattu sivun vasempaan reunaan. Kirjoita seuraava teksti:

Ever since Katie’s Café first opened its doors in 2006 we have been dedicated to sourcing fresh local

ingredients and providing the quality finished product to our customers. Founder, Katie Ricks,

ja ota sitten käyttöön body-kappaletyyli.

5. Luo kolmas tekstikehys, joka on tasattu sivun oikeaan reunaan. Kirjoita:

is passionate about food and customer service. This passion is what inspires every menu item and we are

proud of the classics, as well as the new items that we serve.

Ota jälleen käyttöön body-kappaletyyli.

6. Valitse valintatyökalulla sekä vasen että oikea kappale ja valitse sitten Objekti > Ryhmitä.
7. Vedä Kirjasto-paneelista kopio Page Separator -sivuerottimesta.
8. Keskitä valintatyökalun avulla kolme elementtiä (ylätunnisteen teksti, kahden tekstisarakkeen ryhmä ja sivuerotingrafiikka), jotta ne tasataan

pystysuunnassa sivulle (katso kuva 52).  

Kuva 52. Sijoita tekstikehykset ja sivuerotin siten, että ne mahtuvat ylätunnisteen sisällön alle.
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Sijoitusaseen käyttö useiden kooltaan muutettujen kuvien sijoittamiseen

1. Valitse Tiedosto > Sijoita ja valitse sitten esimerkkitiedostojen kansiosta tiedostot gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg, and gallery-9.jpg.
Avaa ne napsauttamalla Avaa ja sulje Tuo-valintaikkuna.

Huomaa, että sijoitusaseessa näkyy numero 4, joka ilmaisee, että neljä kuvaa on ladattu.

2. Napsauta ja vedä hiiren kohdistinta sivun vasemmalla puolella. Työkaluvihje tulee väliaikaisesti näkyviin. Siitä näet prosenttiosuuden, jonka
mukaisesti olet skaalaamassa ensimmäistä sijoittamaasi kuvaa. Vapauta hiiren painike, kun kuvan kokosuhde on noin 16 %. Tällöin kuvan
leveys on noin 330 pikseliä ja korkeus noin 220 pikseliä.

3. Sijoita kolme muuta kuvaa saman skaalan mukaisesti toistamalla vaihe 2.

Älä välitä niiden tasauksesta vielä tässä vaiheessa. Seuraavaksi muokkaat kuvia Musessa.

Sijoitettujen kuvien rajaaminen

Seuraavaksi rajaat jokaisen neljästä kuvatiedostosta siten, että niistä tulee neliön mallisia (220 x 220 pikseliä).

1. Valitse kuva gallery-1.jpg rajaustyökalulla.
2. Napsauta kerran keskellä. Tämä tuo esiin mustan pyöreän kuvakkeen. Kuvan ympärillä olevat reunukset muuttuvat sinisiksi ja avoin käsi -

kohdistin tulee näkyviin. Vedä kuvaa kuvakehyksissä vasemmalle, kunnes alusen vasen puoli rajautuu pois ja näkyy puoliksi peitetyllä
alueella.

3. Napsauta kuvaa uudelleen rajaustyökalulla. Keskimmäinen ympyräkuvake poistuu näkyvistä ja kuvan reunukset muuttuvat oransseiksi. Vedä
oikeaa keskikahvaa kohti keskustaa siten, että kuvan kooksi tulee 220 pikseliä (katso kuva 53). Voit tarkistaa mittasuhteet Muunna-
paneelista.

Kuva 53. Rajaa sijoitetun kuvan sivut rajaustyökalulla.

4. Toista vaiheet 1–2 ja rajaa kuvat gallery-2.jpg, gallery-3.jpg ja gallery-9.jpg siten, että niistä kaikista tulee 220 pikselin levyisiä.
5. Tasaa valintatyökalun avulla kaikki neljä kuvaa sivun leveydelle (katso kuva 54).
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Kuva 54. Tasaa neljä rajattua kuvaa sivun apuviivojen muodostamiin sarakkeisiin.

Muu osa Gallery-sivusta koostuu kuvista, joiden kokoa on muutettu, sekä tekstikehyksistä.

1. Sijoita kuva nimeltä gallery-4.jpg ja napsauta ja vedä kuvaa siten, että sen kooksi tulee 38 %. Rajaa rajaustyökalulla pois vasen reuna ja
pienennä sitten kuvakehyksen leveyttä, kunnes mittasuhteet ovat 464 x 512 pikseliä. Tasaa valintatyökalulla vasen reuna sivun vasempaan
reunaan. 

2. Sijoita kuva nimeltä gallery-5.jpg juuri rajaamasi suuremman kuvan oikealle puolelle. Napsauta ja vedä sitä, kunnes sen koko on noin 24 %.
Käytä samaa tekniikkaa kuin edellä: liu'uta kuvaa kuvakehyksessä, kunnes se on keskitetty. Vedä tällä kertaa alakahvaa ylöspäin ja oikean
puolen kahvaa kohti keskustaa, kunnes kuvan kooksi on rajattu 264 x 246 pikseliä. Tasaa oikea reuna sivun apuviivojen oikeaan reunaan ja
tasaa sitten alareuna kuvan gallery-4.jpg alareunaan.

3. Sijoita gallery-6.jpg ja napsauta ja vedä sen kooksi 50 %. Tämä kuva kattaa koko sivun. Keskitä kuva kuvakehykseen ja rajaa sen kooksi
953 x 516 pikseliä. Tasaa se pystysuunnassa sivulle.

4. Sijoita gallery-7.jpg ja napsauta ja vedä sen kooksi 23 % sivun vasemmassa reunassa. Rajaa kooksi 464 x 342 pikseliä ja tasaa kuva sivun
vasempaan reunaan.

5. Sijoita gallery-8.jpg ja napsauta ja vedä sen kooksi 23 % sivun oikeassa reunassa. Rajaa kooksi 464 x 310 pikseliä ja tasaa kuva sivun
oikeaan reunaan. Varmista valintatyökalun ja älykkäiden apuviivojen avulla, että kaikki kuvat on kohdistettu apuviivoihin ja toisiinsa (katso
kuva 55).
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Kuva 55. Järjestä rajatut galleriakuvat sivulle mosaiikkikuvioon.

Kuppikakkujen kuvan yläpuolella on tyhjä tila (gallery-5.jpg). Täytät sen tekstikehyksellä.

Linkkien lisääminen tekstikehyksiin ja linkkien oletustyylin määrittäminen

Lisäät seuraavaksi painikkeen, jonka avulla vierailija voi katsella koko näytön diaesitystä.

1. Piirrä tekstikehys kuppikakkujen kuvan yläpuolelle. Muuta kooksi 464 x 242 pikseliä ja tasaa kuva sivun oikeaan reunaan. Määritä
tekstikehyksen täyttöväriksi Vaaleanruskea.

2. Kirjoita: VIEW GALLERY FULLSCREEN
3. Ota käyttöön heading-kappaletyyli.  Määritä sitten väriksi Lähes valkoinen ja aseta tasaukseksi Vasen. Teksti rivitetään kahdelle riville.
4. Kun tekstikehys on valittuna, lisää Linkit-valikosta linkki Gallery-fullscreen-sivulle (katso kuva 56). 
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Kuva 56. Määritä tekstikehys linkiksi sivulle, joka näyttää gallerian diaesityksen.

5. Tuo asetukset näkyviin napsauttamalla Linkit-tekstiä Linkit-valikon vasemmalla puolella. Huomaa, että esiin tulevassa valintaikkunassa teksti
on määritetty käyttämään linkkien oletustyyliä.

6. Avaa Sivuston ominaisuudet -valintaikkunan Asettelu-välilehti napsauttamalla Muokkaa linkkityylejä -painiketta.
7. Tässä näkymässä voit määrittää, kuinka sivuston tekstilinkit esitetään. Tässä sivustoprojektissa linkkien tilat on määritetty perimään kaikki

tekstin lihavoinnit ja kursivoinnit, mutta niitä ei missään tilassa alleviivata. Tekstin väri on määritetty kullekin tilalle:

Normaali: Vaaleanruskea

Hiiren kohdistin päällä: Ruskea

Vierailtu: Vaaleanruskea

Aktiivinen: Ruskea

Määritä, minkä laatuisina kuvat julkaistaan tai viedään sivustosta, valitsemalla Resoluutio-valikossa muodostuslaaduksi joko Vakio
tai HiDPI (2x). HiDPI-asetus edellyttää, että asettamiesi kuvien tarkkuus on kaksinkertainen, mutta silloin ne näkyvät parhaalla tavalla Retina-
näytöissä ja muissa tarkoissa näytöissä.

8. Sulje Sivuston ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK. 
9. Tallenna sivusto ja sulje Galleria-sivu Muoto-näkymässä.

Koko näytön diaesitys -widgetin lisääminen ja määrittäminen

Gallery-fullscreen-sivu sisältää Koko näytön diaesitys -widgetin, joka latautuu, kun vierailija napsauttaa linkkiä Gallery-pääsivulla.

Huomaa, että widget laajentuu välittömästi 100 % leveydelle.

Uusi pääkuva: Täytä kehys suhteessa

Uusi miniatyyri: Täytä kehys suhteessa

Siirtymä: Häivitys

Siirtymän nopeus: 0,5 sekuntia

Automaattinen toisto käytössä, määritetty aloittamaan toisto 3 sekunnissa

Jatka jälkeen: Ei käytössä

Toista kerran: Ei käytössä

Sekoita: Ei käytössä

Ota pyyhkäisy käyttöön: Käytössä

Asettelu
Valolaatikko: Ei käytössä
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Vapaamuotoiset miniatyyrit: Ei käytössä

Koko näyttö: Käytössä

Osat
Ensimmäinen: Ei käytössä

Seuraava: Käytössä

Edellinen: Käytössä

Viimeinen: Ei käytössä

Kuvatekstit: Käytössä

Laskuri: Ei käytössä

Sulje-painike: Ei käytössä

Miniatyyrit: Ei käytössä

Muokkaus
Näytä valolaatikko muokattaessa: Käytössä

Muokkaa yhdessä: Käytössä

1. Avaa Gallery-fullscreen-sivu Muoto-näkymässä.
2. Valitse halutessasi Näyttö > Piilota apuviivat.
3. Avaa Widgetkirjasto ja laajenna Diaesitys-osio. Vedä Koko näytön diaesitys sivulle.

4. Kun diaesitys on valittuna, kohdista yläreuna ylätunnisteen alareunaan, jotta selaimen taustan täyttöväri ei näy läpi. Tässä suunnittelussa
diaesityksessä ei näy Sulje-painiketta – vierailijat siirtyvät uudelle sivulle ja pois diaesityksestä napsauttamalla jotakin ylävalikon linkkiä.

5. Avaa Asetukset-paneeli napsauttamalla sinistä nuolipainiketta ja ota käyttöön seuraavat asetukset (katso kuva 58):

Kuva 58. Määritä Asetukset-paneelin diaesitys muuttamalla asetuksia.
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6. Napsauta Lisää kuvia -kansiota. Valitse esiin tulevassa valintaikkunassa seuraavat tiedostot: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg,
gallery-4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg ja gallery-8.jpg. Tuo nämä kahdeksan kuvatiedostoa valitsemalla Avaa ja sulje sitten
tuontivalintaikkuna.

7. Sulje asetuspaneeli napsauttamalla mitä tahansa muuta kohtaa sivulla.
8. Tuo keskeneräinen diaesitys näkyviin valitsemalla Esikatsele. Kahdeksan edellä lisäämääsi kuvaa tulevat näkyviin, kun napsautat Next- ja

Previous-painikkeita. Lisäksi, jos odotat kolme sekuntia, automaattinen toistotoiminto alkaa toistaa diaesitystä silmukkana. Huomaa, että
diaesityksen oletuskuva on poistettu automaattisesti.

9. Jatka Koko näytön diaesitys -widgetin muokkausta valitsemalla Muoto.
10. Valitse Previous-nuolipainike ja sijoita se sivun vasemman puolen keskelle. Vedä Next-nuolipainike sivun oikean puolen keskelle siten, että

se on vaakasuunnassa tasattu Previous-painikkeen kanssa. Vedä sitten Kuvateksti-ikkuna alas siten, että se on keskitetty ja noin 40 pikselin
päässä alareunasta.

Jos sinulla on vaikeuksia nähdä koko sivua, aseta zoomaustasoksi 75 %, jotta näet koko diaesityksen Muoto-tilassa.

1. Määritä sekä Next- että Previous-painikkeiden täyttöväriksi Vaaleanruskea.
2. Valitse tekstityökalulla Next ja Previous-painikkeiden sisällä olevat nuolet. Ota käyttöön subhead-tyyli ja määritä sitten tasaukseksi keskitys,

rivivälistykseksi 100 %, Tilaa jälkeen -asetukseksi 0 ja väriksi Valkoinen.
3. Jätä kuvatekstin täyttöväri valkoiseksi, mutta muuta peittävyysarvoksi 77. Valitse paikkamerkkinä toimiva kuvateksti ja ota käyttöön subhead-

tyyli. Määritä sitten Tilaa jälkeen -asetukseksi 0.
4. Ensimmäisessä kuvatekstissä näkyy paikkamerkkiteksti kahvikupin yhteydessä. Valitse kuvatekstissä oleva teksti napsauttamalla sitä

uudelleen. Korvaa paikkamerkkinä toimiva kuvateksti seuraavalla tekstillä:

Latté with fresh-ground espresso topped with premium chocolate shavings

5. Tuo Next-painiketta napsauttamalla näkyviin seuraava dia, jossa on limonaadia ja kulhollinen sitruunoita. Korvaa kuvateksti seuraavalla
tekstillä:

The Pink Lady with fresh-squeezed lemonade and a dash of cranberry juice

6. Päivitä jäljellä olevat kuvatekstit seuraaviksi:

Chocolate-Cinnamon Swizzle Sticks available for every hot beverage

Marshmallow Crisp Bars and Puffed Wheat Bars made fresh every morning

Seasonal Maple Walnut Cupcakes

Tart yet sweet Lemon Meringue Pie with fresh lemon juice and lemon zest

Katie's Café relies on the freshest organic ingredients purchased daily

Grilled Cheese with Rye Bread accompanies our home-made Gazpacho soup

7. Tuo näkyviin valmis diaesitys valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Voit katsoa sen joko automaattisella toistolla tai siirtyä
navigointipainikkeista seuraavaan tai edelliseen kuvaan. Kuvatekstit näkyvät jokaisessa diassa (katso kuva 59).
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Alkuun

Kuva 59. Koko näytön diaesitys -widget näkyy selainikkunan reunoille asti.

18. Siirry Gallery-sivulle napsauttamalla Gallery-valikkokohtaa. Muista aina tarjota vierailijoille jokin keino, jolla he voivat poistua Koko näytön
diaesitys -widgetistä, kun he haluavat palata takaisin sivustoon. Vie hiiren kohdistin linkin VIEW GALLERY FULLSCREEN päälle ja katso,
kuinka väri vaihtuu linkkien oletustyyliasetusten mukaisesti sekä kohdistinta päälle vietäessä että hiiren painiketta painettaessa.

19. Palaa Adobe Museen ja sulje Gallery-fullscreen-sivu Muoto-näkymässä.

Blog-sivun yläreunan tekstin muotoilu

Blog-sivulle upotetun Tumblr-blogisivun yläpuolella näkyy kuvaava ylätunniste

1. Avaa Blog-sivu Muoto-näkymässä.
2. Jos apuviivat eivät ole näkyvissä, valitse Näyttö > Näytä apuviivat.
3. Luo tekstikehys ja kirjoita siihen KATIE'S BLOG. Ota käyttöön header-kappaletyyli. 
4. Vedä Kirjasto-paneelista kopio Page Separator -sivuerottimesta.
5. Keskitä valintatyökalun avulla nämä kaksi elementtiä pystysuunnassa sivulle (katso kuva 60).

Kuva 60. Keskitä sivun otsikko ja sivuerotin sivulle ylätunnisteen alle.

Blogin julkaiseminen Muse-sivustossa upotetun HTML-koodin avulla  

Upotettu HTML-koodi viittaa lähdekoodiin, jonka on luonut kolmannen osapuolen verkkosivusto, esimerkiksi Google Maps, YouTube, SoundCloud,
Flickr tai Picasa. Voit luoda näihin verkkosivustoihin tilin, kirjautua sisään, kopioida upotettavan koodin näistä sivustoista ja lisätä sen omaasi.

Kun liität upotettua HTML-koodia sivulle, se toimii kuin ikkuna, joka esittää raamiensa sisällä sisältöä ulkopuolisesta sivustosta.

Upotettu HTML-koodi on erinomainen tapa lisätä nopeasti ja helposti monimutkaista tietoa (kuten karttoja, sääennusteita ja osakekursseja) sekä
multimediaa (kuten digitaalisia videoita, diaesityksiä ja äänitiedostoja).
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Huomautus:

Voit lisätä Blog-sivulle blogin kopioimalla lähdekoodin, jonka luo Tumblr.com. Voit kirjautua tähän ilmaiseen online-palveluun ja kirjoittaa
blogitekstejä, jotka ovat julkisesti saatavilla. Blogit ovat helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä etenkin silloin, jos haluat tehdä oman sivuston päivittämisestä
helppoa henkilölle, joka ei ole teknisesti suuntautunut. Useimmissa blogisivustoissa on verkon kautta käytettävä hallintapaneeli, joten voit kirjautua
tilille millä tahansa selaimella ja julkaista uusia kirjoituksia ilman minkäänlaista HTML-osaamista tai lisäsovelluksia.

Vierailijat eivät tarvitse Tumblr-tiliä lukeakseen sivulle upotettua blogia. Tarvitset sivustoa suunnitellessasi tilin, jolle sinun on
kirjauduttava, jotta voit lisätä blogitekstejä.

1. Näiden ohjeiden seuraamiseen ei tarvita Tumblr-tiliä. Kopioi alla oleva koodi (jonka Tumblr-sivusto on antanut maksuttoman blogin luomisen
jälkeen):

<iframe src="http://katiessf.tumblr.com/" width="916" height="3500" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling="no" 
style="border:0px;"></iframe>

2. Avaa Blog-sivu Muoto-näkymässä kaksoisnapsauttamalla sivun miniatyyriä Suunnittele-näkymässä.
3. Napsauta tyhjän Blog-sivun keskikohtaa ja valitse Objekti > Lisää HTML. Napsauta näkyviin tulevan Muokkaa HTML:ää -ikkunan kenttää ja

liitä sisältö. Sulje Muokkaa HTML:ää -ikkuna valitsemalla OK.

Kun olet upottanut HTML-koodin, näet sinisen muokkausalueen sekä kahvat niiden blogikirjoitusten ympärillä, jotka on syötetty Katie's Cafen
Tumblr-tilille.

4. Keskitä blogisisältö sivulle vetämällä valintatyökalulla kahvoista. Tummansininen tasausapuviiva ilmaisee, milloin valittu objekti on keskitetty
pystysuunnassa (katso kuva 61).

Kuva 61. Sijoita Tumblr-blogi siten, että se on keskitetty Blog-sivulle.

Edellä on kuvattu kaikki, mitä tarvitaan HTML-koodin upottamiseen Muse-sivuille. Jos haluat muokata HTML-koodia, voit napsauttaa upotettua
HTML-elementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valita esiin tulevasta pikavalikosta Muokkaa HTML:ää. Tämä avaa Muokkaa HTML:ää -ikkunan,
jossa pääset käsiksi aiemmin liittämääsi koodiin (katso kuva 62).
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Kuva 62. Pääset käsiksi upottamaasi lähdekoodiin ja voit muokata sitä avaamalla Muokkaa HTML:ää -ikkunan.

6. Avaa Blog-sivu uudessa selainikkunassa valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa.

Huomaa, että kun vierität blogikirjoitusten luetteloa alaspäin, ruskea ylätunniste näkyy blogisivun sisällön päällä. Näin tapahtuu, koska ylätunniste
sijaitsee Interior-sivupohjassa, ja sivupohjien sisältö näkyy oletuksena etualalla.

Olet nyt oppinut lisäämään upotettua HTML-koodia Tumblr-blogin esittämistä varten. Seuraavaksi voit jatkaa lukuun 6, jossa lisätään
vuorovaikutteinen Google-kartta Contact-sivulle. Kun olet ensin lisännyt Yhteydenottolomake-widgetin Contact-sivulle, opit lisäämään favicon-
kuvakkeen ja julkaisemaan kokeilusivuston.
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Luku 6

Alkuun

Google-kartan esittäminen upotetulla HTML-koodilla
Yksinkertainen yhteystietolomake -widgetin lisääminen ja määrittäminen
Koko Yksinkertainen yhteystietolomake -widgetin asetusten määrittäminen
Yksittäisten lomake-elementtien asetusten määrittäminen
Yhteystietolomakkeen kenttien ulkoasun muotoilu
Lähetä-painikkeen ulkoasun muotoilu
Lomakkeen testaaminen ja lähetettyjen viestien noutaminen
Contact-sivun osoitteiden muotoilu
Musen oikolukutoiminnon käyttäminen ja sanakirjan päivitys
Favicon-kuvakkeen lisääminen Sivuston ominaisuudet -paneelissa
Sivuston julkaiseminen maksuttomalla kokeiluversiolla

Ensimmäisen verkkosivustosi rakentaminen Musella -opetusohjelman luvussa 5 opit linkittämään ankkurinimiöitä, joiden avulla pystyt siirtymään
pitkän sivun eri osioihin. Lisäksi loit ja muotoilit Koko sivun diaesitys -widgetin. Tässä osassa opit lisäämään vuorovaikutteisen Google-kartan
käyttämällä upotettua HTML-koodia. Sen jälkeen rakennat Contact-sivun lisäämällä sille Yhteydenottolomake-widgetin. Lopuksi luot viimeisen
silauksen lisäämällä favicon-kuvakkeen, minkä jälkeen julkaiset valmiin kokeilusivuston.

Google-kartan esittäminen upotetulla HTML-koodilla

Google Maps on ilmainen palvelu – annat vain osoitteen (tai osoitteet) ja napsautat Create Map (Luo kartta) -painiketta, kun olet kirjautunut tilillesi.
Syötä otsikko ja kuvaus ja napsauta sitten Embed (Upota) -painiketta. Kopioi HTML-koodi, joka näkyy kentässä: Paste HTML to embed in website
(Upota verkkosivustoon liittämällä HTML).

1. Avaa Contact-sivu Muoto-näkymässä kaksoisnapsauttamalla sen miniatyyriä Suunnittele-näkymässä. 
2. Kopioi alla oleva Google Maps -sivuston luoma lähdekoodi:

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=218302982680021663941.00049fcd9cf93276f540e&amp;ll=37.7737,-
122.43782&amp;spn=0.067844,0.098877&amp;z=12&amp;output=embed">
</iframe>

Voit luoda mukautetun kartan yhteen tai useampaan osoitteeseen. Tässä esimerkissä kartassa näkyy osoitin Katie's Cafén jokaisen toimipisteen
kohdalla San Franciscossa.

3. Liitä koodi lähelle Contact-sivun yläosaa. Sijoita upotettu HTML-koodi sivun keskelle valintatyökalulla siten, että kartan yläosa näkyy
ylätunnistealueen alapuolella (katso kuva 63).

Kuva 63. Liitä Google-kartan upotuskoodi ja sijoita se sivulle ylätunnisteen alapuolelle.
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4. Vedä tekstityökalulla tekstikehys upotetun kartan alapuolelle ja kirjoita Contact.
5. Ota tekstikehyksessä käyttöön heading-tyyli.
6. Luo toinen tekstikehys sivun otsikon alle. Kopioi seuraava teksti ja liitä se tekstikehykseen:

Leipomomme edustavat jokaisen paikallisympäristönsä ainutlaatuisuutta, mutta niitä kaikkia yhdistää Katien pettämätön yksityiskohtien taju,
sitoutuminen asiakaspalveluun ja ennen kaikkea hyvän ruoan nautinto.

7. Ota käyttöön body-tyyli ja tasaa tekstikehys sivun vasempaan reunaan.
8. Optio/Alt-vedä kopio tekstikehyksestä ja tasaa se sivun oikeaan reunaan. Valitse teksti ja korvaa se tällä sisällöllä: attention to detail,

commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.
9. Valitse valintatyökalulla sekä vasen että oikea kappale ja valitse sitten Objekti > Ryhmitä.

10. Vedä Kirjasto-paneelista kopio Page Separator -sivuerottimesta.
11. Tasaa kolme elementtiä (ylätunnisteen teksti, kahden tekstisarakkeen ryhmä ja sivuerotingrafiikka) pystysuunnassa sivulle keskittämällä ne

valintatyökalun avulla.
12. Katso, miltä keskeneräinen Contact-sivu näyttää selaimessa, valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa (ks. kuva 64).

Kuva 64. Valmiilla Contact-sivulla on täysin toiminnallinen Google-kartta.

Upotettu HTML-muotoinen Google-kartta on vuorovaikutteinen. Liiku kartalla nuolien avulla ja zoomaa sitä plus (+)- ja miinus (-) -painikkeilla.

13. Sulje selain ja palaa Museen jatkamaan sivun muokkausta.

Diaesityksiä voidaan lisätä myös suoraan sivuille, mutta tässä esimerkissä asetat Miniatyyri-diaesityswidgetin Välilehtiin jaettu paneeli -widgetin
sisältöalueen sisälle. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Kun olet muokkaamassa about-sivua Muoto-näkymässä, napsauta Galleria-välilehteä. Tämä tuo näkyviin sisältöalueen säilön, jonka alla
näkyy paikkamerkkinä käytetty sisältö.

2. Valitse paikkamerkkisisältö (sisältöalueella oleva kuva- ja tekstikehys) ja poista se.
3. Avaa Widgetkirjasto ja laajenna Diaesitykset-osio. Valitse Miniatyyri-diaesityswidget listasta ja vedä se sivulle (katso Kuva 59).

Yksinkertainen yhteystietolomake -widgetin lisääminen ja määrittäminen

Seuraavaksi lisäät yhteystietolomakkeen Contact-sivulle, jotta vierailijoiden on helppo lähettää viestejä sivustossa.

1. Jatka Contact-sivun muokkaamista Muoto-näkymässä.
2. Laajenna Widgetkirjastossa Lomakkeet-osio. Valitse Yksinkertainen yhteystietolomake -widget ja vedä se Contact-sivun oikealle puolelle

sivuerottimen alle (katso kuva 65).

50



Alkuun

Kuva 65. Vedä Yksinkertainen yhteystietolomake sivulle.

3. Sijoita lomake sivun oikeaan reunaan valintatyökalulla.

Koko Yksinkertainen yhteystietolomake -widgetin asetusten määrittäminen

Muokkaa Yhteystietolomake-widgetin asetuksia, jotka hallitsevat sen toimintaa.

Normaali

Lähetys käynnissä

Lähetys onnistui

Lähetysvirhe

1. Kun koko lomake on valittuna, valintaosoittimessa näkyy sana Lomake, joka ilmaisee, että lomake näkyy tällä hetkellä Normaali-tilassa.
2. Normaali-linkki on valikko, joka sisältää neljä mahdollista tilaa. Ne toimivat valikkokohtien tai painikkeiden tapaan (katso Kuva 66):

Kuva 66. Tilat-valikossa näkyvät koko lomakkeen tilat.

Jos haluat muuttaa lomakkeen ulkoasua eri tiloissa, voit valita vastaavan tilan nimen tästä valikosta tai Tilat-paneelista.

Jos valitset esimerkiksi Lähetysvirhe-tilan, lomake päivittyy siten, että virheilmoitus näkyy siinä. Kun Lähetysvirhe-tila on valittuna, voit muuttaa
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Alkuun

virheilmoituksen ulkoasua. Voit esimerkiksi muuttaa tekstisisältöä tai vaihtaa virhetekstin värin punaisesta siniseksi.

3. Kun koko lomake on edelleen valittuna Normaali-tilassa, avaa Asetukset-valikko valitsemalla sininen nuoli. Kirjoita sähköpostiosoitteesi
Lähetä sähköpostia -kenttään. Jätä kaikki muut asetukset oletusarvoisiksi (katso kuva 67).

Kuva 67. Koko yhteystietolomakkeen asetukset näkyvät asetusvalikossa.

Tutustu hetken ajan käytettävissä oleviin asetuksiin

Jos haluat, että lomakkeen kautta lähetetyt tiedot lähetetään edelleen useisiin sähköpostiosoitteisiin, voit kirjoittaa osoitteet
(erotettuna puolipisteellä) Lähetä sähköpostia -kenttään.

Lähettämisen jälkeen -valikossa voit valita kahdesta asetuksesta:

Pysy nykyisellä sivulla (oletus)
Valitse eri sivu (tai linkitetty tiedosto), joka näkyy lomakkeen lähettämisen jälkeen

Esimerkkisivustossa on käytetty vain kolmea lomakkeen oletuskenttää, mutta voit lisätä muita kenttiä ottamalla ne käyttöön Asetukset-paneelissa.

Muiden vakiokenttien luettelo sisältää seuraavat:

Matkapuhelinnumero
Kotipuhelinnumero
Kotiosoite
BC CAPTCHA

Yritys
Työpuhelinnumero
Työosoite
Verkkosivusto

Voit lisätä näitä kenttiä valitsemalla vastaavan valintaruudun.

Voit myös lisätä mukautettuja kenttiä Yksirivinen teksti- ja Monirivinen teksti -valinnoilla.

Valitse lisättävän mukautetun kentän vierellä oleva pluspainike (+) ja määritä Muoto-näkymässä tunniste uudelle lomakekenttäelementille, jota olet
lisäämässä lomakkeeseen.

Yksittäisten lomake-elementtien asetusten määrittäminen

Kun valitset lomake-elementtejä, valintailmaisimessa näkyy elementin nimi, esimerkiksi Tunniste, Tekstinsyöttö tai Lähetä. Tarkista valintailmaisin
säännöllisesti, jotta näet, mikä sisäkkäinen elementti lomakkeessa on kulloinkin valittuna.

1. Valitse koko lomake napsauttamalla sitä kerran ja napsauta Nimi-kenttää vielä kerran. Ensin valintailmaisimessa näkyy Lomake, sen jälkeen
Lomakkeen kenttä.

2. Kun Lomakkeen kenttä-, Tunniste- tai Tekstinsyöttö-lomake-elementti on valittuna ja avaat asetusvalikon napsauttamalla sinistä
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nuolipainiketta, esiin tulevat asetukset liittyvät kyseiseen elementtiin. Varmista tässä sivustossa, että Vaadi tieto- ja Näytä kehoteteksti, jos
tämä on tyhjä -valinnat ovat käytössä, ja ota Tunniste- ja Viestin teksti -valinnat pois käytöstä (katso kuva 68).

Kuva 68. Asetusvalikossa näkyvät valitun lomake-elementin pika-asetukset.

Vaadi tieto tarkoittaa, että näkyviin tulee virheilmoitus ja lomaketta ei voi lähettää, jos vierailija yrittää lähettää lomakkeen syöttämättä
tekstiä kyseiseen kenttään.

3. Määritä Sähköposti-lomakekenttä samaan tapaan kuin Nimi-kenttä toistamalla vaihe 2.
4. Muokkaa Viesti-lomakekenttää. Tällä kerralla ainoa valinta, jonka pitäisi olla käytössä, on Näytä kehoteteksti, jos tämä on tyhjä.

Kun olet tehnyt nämä muutokset, kunkin kentän yläpuolella olevat tekstitunnisteet eivät enää ole näkyvissä.

Yhteystietolomakkeen kenttien ulkoasun muotoilu

Kun lomake-elementti ja tietty tila on valittuna, voit muuttaa sen ulkoasua Täyttö-paneelista tai ohjauspaneelista.

Lomakekenttien tilat ovat seuraavat:

Tyhjä

Ei tyhjä

Päälle siirtyminen

Fokus

Virhe

1. Valitse Nimi-lomakekenttä ja napsauta Tilat-valikkoa valintailmaisimen lähellä (katso kuva 69).

Kuva 69. Avaa luettelo tiloista, jotka ovat kunkin lomake-elementin käytettävissä.
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2. Valitse Tekstinsyöttö napsauttamalla kenttää vielä kerran (tämä viittaa kentän tyyppiin). Kun Tyhjä-tila on valittuna, määritä kentän
täyttöväriksi ei mitään, viivan väriksi Ruskea ja viivan paksuudeksi 1.

3. Valitse teksti napsauttamalla uudelleen Nimi-kentän sisällä. Kirjoita oletusarvoisen Syötä nimi -tekstin tilalle NAME.
4. Ota käyttöön subhead serif -kappaletyyli, palauta sitten kirjasimeksi Gentium Book Basic ja määritä Vasen sisennys -arvoksi 7.
5. Toista vaiheet 2–4 ja muotoile Sähköposti- ja Viesti-lomakekenttien Tyhjä-tila.
6. Valitse Nimi-kenttä uudelleen. Valitse tällä kertaa Ei tyhjä -tila. Määritä kentän täyttöväriksi valkoinen ja katso, miten muut tilat päivittyvät

automaattisesti.
7. Toista vaihe 6 ja muotoile Sähköposti- ja Viesti-lomakekenttien Ei tyhjä -tila.
8. Vaihda Sähköposti-lomakekentän tekstiksi EMAIL ja vaihda viestin tekstiksi HOW CAN WE HELP YOU?

Lähetä-painikkeen ulkoasun muotoilu

Seuraavaksi määrität Lähetä-painikkeen täyttö- ja tekstin muotoiluasetukset.

Normaali

Päälle siirtyminen

Hiiren painikkeen painaminen

Lähetys käynnissä

Tässä esimerkissä kaikki Lähetä-painikkeen tilat näkyvät valkoisella tekstillä, mutta voit valita eri tilan Lähetä-painikkeen ollessa valittuna, jos
haluat määrittää jonkin muun tyylin.

Yhteystietolomake-widget on nyt valmis.

1. Valitse Lähetä-painike ja valitse sitten Tilat-valikosta Normaali-tila. Lähetä-painikkeen tilat näkyvät, kun Lähetä-painike on valittuna. Lähetä-
painikkeen tilat ovat seuraavat:

2. Kun Normaali-tila on valittuna, määritä painikkeen täyttöväriksi Vaaleanruskea.
3. Valitse Päälle siirtyminen -tila ja määritä täyttöväriksi Vaaleanruskea. Kaikki muut tilat päivittyvät automaattisesti.
4. Valitse Normaali-tila uudelleen Lähetä-painikkeelle. Valitse teksti tekstityökalulla ja kirjoita sen tilalle: SEND MESSAGE. Halutessasi voit

muuttaa painikkeen leveyttä.
5. Ota käyttöön subhead-tyyli ja määritä sitten tasaukseksi keskitys, Tilaa jälkeen -asetukseksi 0 ja väriksi Valkoinen. Kaikki muut tilat

päivitetään käyttämään samaa tekstin muotoilua.

Lomakkeen testaaminen ja lähetettyjen viestien noutaminen

Kun olet määrittänyt ja muotoillut lomakkeesi, muista tallentaa sivusto. Kun myöhemmin julkaiset sivuston, voit testata lomaketta selaimessa, jotta
se toimii varmasti oikein.

1. Siirry sivulle, jolla on yhteystietolomake, ja kokeile sitä julkaistussa sivustossa. Yritä lähettää lomake ilman, että olet syöttänyt sisältöä
vaadittaviin kenttiin. Tarkista, miten lomake toimii. Kiinnitä huomiota myös siihen, miten virheilmoitukset näkyvät.

2. Kun lomake toimii odotetusti ja näyttää oikealta, kirjoita lomakkeeseen testiviesti ja lähetä lomake. Varmista, että viesti tulee perille
sähköpostitilisi Saapuneet-kansioon.

Contact-sivun osoitteiden muotoilu

Lisää näiden vaiheiden mukaisesti kolme Katie's Cafén osoitetta yhteystietolomakkeen vasemmalle puolelle.

1. Piirrä tekstikehys sivun oikeaan reunaan tekstityökalulla. Kopioi ja liitä (tai kirjoita) seuraava teksti:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

Monday - Friday            06:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

2. Valitse kaksi ylintä riviä ja ota käyttöön subhead-tyyli. Määritä sitten kooksi 16 ja Tilaa jälkeen -asetukseksi 0.
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3. Valitse jäljellä oleva teksti (aukioloajat) ja ota käyttöön body-tyyli.
4. Optio/Alt-vedä kopio kappaleesta alaspäin. Vaihda tekstisisällön tilalle seuraava teksti:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Monday - Friday            07:00 - 22:00

Saturday - Sunday        09:00 - 22:00

5. Kopioi toinen tekstikehys ja kirjoita kolmas osoite. Vaihda tekstisisällön tilalle seuraava teksti:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Monday - Friday            05:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

6. Tasaa kaikki kolme tekstikehystä valintatyökalulla sivun vasempaan reunaan ja sijoita ne siten, että niiden välissä on suunnilleen yhtä paljon
tilaa (noin 30 pikseliä).

Musen oikolukutoiminnon käyttäminen ja sanakirjan päivitys

Adobe Muse sisältää oikolukutoiminnon, jonka avulla on helppo etsiä ja korjata tekstikehysten kirjoitusvirheitä. Oikolukutoiminto on aina käytössä.
Se näyttää punaisen alleviivauksen kaikkien niiden sanojen alapuolella, jotka eivät ole sen sanakirjassa. Esimerkiksi kolmannessa
tekstikehyksessä on alleviivattuna sana HIEGHTS (katso kuva 70).

Kuva 70. Väärin kirjoitetut sanat on alleviivattu punaisella.

1. Korjaa kirjoitusvirhe valitsemalla sana tekstityökalulla (kaksoisnapsauttamalla) ja tuo sitten näkyviin sanaehdotukset hiiren
kakkospainikkeella.

2. Jos jokin ehdotetuista sanoista on oikein, paina alanuolta tai napsauta ehdotettua sanaa. Ota se sitten käyttöön painamalla Return/Enter-
painiketta. Jos teet virheen ja valitset väärän sanan, voit kuumota muutoksen (Muokkaa > Kumoa) ja valita sitten eri sanan tai muokata
sanaa tekstityökalulla. Valitse tässä tapauksessa oikea kirjoitusasu: HEIGHTS.

Jos väärin kirjoitetuksi merkittyä sanaa käytetään vain kerran (esim. henkilön nimi tai paikka) ja tiedät, että se on kirjoitettu oikein, sitä ei tarvitse
korjata. Muoto-tilan punainen alleviivaus ei ole näkyvissä, kun esikatselet, julkaiset tai viet sivustoa.
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Kun kyse on usein käytetyistä sanoista, kuten yritysten nimistä tai osoitteista, voit lisätä sanat oikolukutoiminnon sanakirjaan, jotta niitä ei näytetä
kirjoitusvirheellisinä.

Valitse tekstityökalu ja napsauta hiiren kakkospainikkeella sanaa, jonka haluat lisätä sanakirjaan. Valitse sitten pikavalikosta Lisää sanakirjaan.

Voit määrittää haluamasi kielen (joka vuorostaan määrittää oikolukutoiminnon käyttämän sanakirjan kielen) koko sivustolle ja yksittäisille
tekstikehyksille.

Jos haluat määrittää oikolukutoiminnon sanakirjan koko sivustolle, valitse Tiedosto > Sivuston ominaisuudet. Napsauta Sisältö-välilehteä, valitse
haluamasi kieli Kieli-valikosta ja valitse sitten OK (katso kuva 71).

Kuva 71. Määritä koko sivuston kieli Sivuston ominaisuudet -valintaikkunassa.

Toisinaan sivustoprojekteissa on käytettävä useita eri kieliä. Näissä tapauksissa voit määrittää oletuskielen (yleisimmin käytetty) Sivuston
ominaisuudet -asetuksissa ja määrittää sitten oikolukutoiminnon kielen yksittäisille tekstikehyksille, joissa on eri kielistä tekstiä.

Määritä oikolukutoiminnon sanakirja tekstikehykselle valitsemalla tekstikehys valintatyökalulla. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse
pikavalikosta Kieli > (haluamasi kieli) (katso Kuva 72).
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Kuva 72. Määritä valitun tekstikehyksen kieli pikavalikossa.

Sivuston kaikki sivut ovat nyt valmiita. Tämän opetusohjelman loppuosassa opit lisäämään viimeisen silauksen ja julkaisemaan sivuston ilmaisella
kokeiluversiolla.

Favicon-kuvakkeen lisääminen Sivuston ominaisuudet -paneelissa

Favicon on pieni neliönmuotoinen kuva, jonka voit luoda, lisätä sivustoon ja ladata kirjanmerkkien ja URL-osoitteiden mukauttamista varten.
Favicon näkyy yleensä selaimen osoitepalkissa. Monissa selaimissa se näkyy myös kirjanmerkkeihin lisätyn sivun nimen vieressä sekä
välilehdessä, jossa kyseinen sivu on avoinna. Voit luoda favicon-tiedostona käytettävän neliönmuotoisen (tasasuhteisen) kuvatiedoston millä
tahansa kuvankäsittelyohjelmalla, kuten Photoshopilla tai Illustratorilla. 

Lisää favicon sivustoon seuraavasti:

1. Valitse Tiedosto > Sivuston ominaisuudet. Sivuston ominaisuudet -paneeli avautuu.
2. Napsauta Asettelu-välilehdessä kansiokuvaketta, joka on Favicon-osion oikealla puolella. Kun Valitse Favicon-kuva -valintaikkuna avautuu,

siirry esimerkkitiedostojen kansioon ja valitse tiedosto favicon.png (katso Kuva 73).
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Kuva 73. Määritä favicon.png-tiedosto Sivuston asetuksissa.

3. Valitse tiedosto valitsemalla Avaa ja sulje Valitse Favicon-kuva -valintaikkuna. Sulje sitten Sivuston ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla
OK.

4. Valitse Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa. Kun katsot selainikkunan yläreunaa, näet favicon-kuvakkeen osoitepalkissa. Jos sivusto on
ladattu välilehteen, saatat nähdä kuvakkeen myös siinä. Kokeile sivun lisäämistä kirjanmerkkeihin ja katso, näkyykö kuvake
kirjanmerkkiluettelossa sivun nimen vieressä.

Nyt, kun sivusto on viimeistelty, seuraava vaihe on sivuston lataaminen Adobe -hosting-palvelimeen.

Sivuston julkaiseminen maksuttomalla kokeiluversiolla

Kun sivusto on valmis, jäljellä on enää sen julkaiseminen. Kun ensi kertaa käynnistit Musen, kirjauduit sisään syöttämällä Adobe-tunnuksesi. Käytä
samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kaikkien Muse-sivustojesi julkaisuun.

1. Napsauta hallintapaneelin yläreunassa olevaa Julkaise-linkkiä. Voit antaa sivustonimen ja valita väliaikaisen URL-osoitteen esiin tulevassa
Julkaise-paneelissa (katso Kuva 74).

Kuva 74. Anna kokeilusivustolle nimi ja URL.

2. Aloita julkaisu valitsemalla OK.

Tiedostojen lataaminen etäpalvelimelle saattaa kestää muutaman minuutin. Kun sivusto on ladattu, sen etusivu näkyy uudessa selainikkunassa.
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3. Vieraile sivuilla napsauttamalla ylimmän tason sivustonavigoinnin linkkejä ja käytä eri widgetejä. Tarkista kaikki sivut ja varmista, että
elementit näkyvät oikein. Tee muistiinpanoja korjattavista asioista.

4. Kun olet valmis, sulje selain ja palaa Museen.

Julkaise-paneelissa näkyy nyt OK-painike ja Hallitse-linkki, jota voit napsauttaa, kun haluat julkaista sivuston verkossa (mikä tarkoittaa maksetun
hosting-tilauksen aloittamista, sivuston nimeksi määritettävän verkkotunnuksen luomista ja käyttäjien lisäämistä).

Julkaistu sivustosi käyttää alla olevan URL-osoitteen kaltaista osoitetta. Tätä osoitetta käyttämällä voit avata sivuja selaimessa ja jakaa verkkoon
julkaistun sivuston muiden kanssa:

http://my-new-website.businesscatalyst.com

Kun kokeilusivusto on julkaistu, voit kopioida URL-osoitteen osoitepalkkiin ja lähettää linkin asiakkaillesi, jotta he voivat tutustua sivuston verkossa
olevaan versioon. Asiakkaat voivat tutustua suunnitteluun, testata vuorovaikutteisia toimintoja selaimessa ja hyväksyä sivujen toimivan
näyteversion.

Kun asiakkaasi tai työtoverisi ovat tutustuneet kokeilusivustoon, he saattavat pyytää muutoksia.

Jos haluat päivittää olemassa olevaa kokeilusivustoa, voit avata .muse-tiedoston ja jatkaa sivujen muokkaamista. Kun muokkaukset on tehty,
valitse jälleen Julkaise.

Jos tällä kertaa haluat päivittää muutokset olemassa olevaan kokeilusivustoon, valitse Lataus: Vain muutetut tiedostot.

Jos päivität uutta sisältöä, siirry aina päivitettyyn verkossa olevaan sivustoon ja tarkista kahdesti, että tekemäsi muutokset toimivat ja näkyvät
odotetusti.

Lisätietoja kokeilusivuston julkaisusta on artikkelissa Verkkosivustojen julkaiseminen
.

Kuinka jatkaa tästä
Adobe Musen ohje

Adobe Musen opettelu ja tuki

Adobe Musen käytön aloittaminen
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