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Innholdsfortegnelse



Kapittel 1

Til toppen av siden

Installere programvaren og konfigurere eksempelprosjektet
Bygge et områdekart
Redigere A-malsiden
Angi fargepaletten, og gi nytt navn til fargeprøver i Fargeprøver-panelet
Jobbe med elementer angitt til 100 % bredde
Arbeide med Tilstand-knapper og plasserte Photoshop-knapper
Angi Strøk-alternativene for et rektangel for å lage linjer

I denne opplæringen vil du bli kjent med arbeidsområdet i Adobe Muse og se hvordan du bygger et fullt funksjonelt webområde uten å skrive kode
i det hele tatt. Del 1 av Bygge ditt første webområde med Adobe Muse inneholder instruksjoner for å hjelpe deg å komme i gang med Muse. Du
vil lære å jobbe med malsider, kontrollprogrammer, plasserte bilder og koblinger. Når du jobber deg gjennom denne opplæringen, kan du når som
helst se hvordan det ferdige området vil se ut, ved å besøke det aktive webområdet Katie's Cafe.

Installere programvaren og konfigurere eksempelprosjektet

1. Last ned og installer nyeste versjon av Adobe Muse CC.
2. Last ned eksempelfilene (ZIP, 78 MB).
3. Pakk ut ZIP-filen og lagre mappen Katies Café Building v3 på skrivebordet.
4. Start Muse. Velkomstskjermen vises. Velg Fil > Nytt område.
5. Velg Adobe Muse CC > Innstillinger. I Generelt-delen velger du ønsket fargetema for arbeidsområdet, og klikker deretter OK (se figur 1).

Figur 1. Klikk én av de grå fargeprøvene for å angi fargetemaet for Adobe Muse.

Dialogboksen Nytt område vises. Du kommer til å bruke dette grensesnittet til å redigere innstillingene som brukes på hele området.

6. Angi antallet spalter til 9.  I Marger-delen angir du topp- og bunnmargen til 0 mens koblingen til feltene er opphevet. Angi venstre og høyre
marg til 4. I Utfylling-delen angir du utfylling øverst og nederst til 0. Angi sidebredden til 960 og minimumshøyden til 872 (se figur 2).
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Merk:

Figur 2. Oppdater antallet spalter i dialogboksen Nytt område.

Bruk Oppløsning-menyen til å velge mellom alternativene Standard og HiDPI (2x). Med denne innstillingen kan du definere
utskriftskvaliteten på innholdselementer når du publiserer eller eksporterer et Muse-område. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette
webområder med høy oppløsning.

I denne opplæringen vil du lære å lage ditt første webområde i Muse for stasjonære datamaskiner. Behold den opprinnelige layoutmenyen angitt til
Skrivebord, som er standard. Vær oppmerksom på at hvis du vil bygge et webområde med alternative layouter for smarttelefoner og nettbrett, kan
du bruke denne menyen til å velge hvilken layout du vil designe først.

Alternativet Påklistret bunntekst er aktivert som standard. Det gjør at bunnteksten beholdes på ønsket sted, selv om webleservinduet er betydelig
større enn websidedesignen, som det er på en Apple Cinema Display-skjerm (se figur 3).

Figur 3. Alternativet Påklistret bunntekst er aktivert som standard.

Når alternativet Påklistret bunntekst er aktivert, forblir bunntekstinnholdet på linje med bunnen av webleservinduet, uansett oppløsningen og
målene til skjermen til den besøkende (se figur 4).
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Til toppen av siden

Figur 4. Et utzoomet aktivt område med Påklistret bunntekst aktivert (til venstre) sammenlignet med et område uten Påklistret bunntekst aktivert (til
høyre).

For dette eksempelområdeprosjektet – og i de fleste tilfeller – vil du beholde alternativet Påklistret bunntekst aktivert i dialogboksen Nytt område.

Merk: Eksempelfilmappen katiesCafe inneholder en ferdig versjon av eksempelprosjektet med navnet katiescafe-final.muse. Hvis du ønsker det,
kan du dobbeltklikke den ferdige versjonen av .muse-filen for å åpne den etter at du har lagret din versjon av prosjektet som katiesCafe.muse. I
Adobe Muse kan du åpne flere områdeprosjekter samtidig, så du kan se gjennom katiescafe-final-filen og bruke den som referanse etter hvert
som du følger disse instruksjonene.

I den neste delen vil du begynne å legge til sider på området.

7. Klikk OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Nytt område.
8. Velg Fil > Lagre område. I dialogboksen Lagre Adobe Muse-fil som angir du et navn for området: katiesCafe.muse. Naviger til plasseringen

hvor du vil lagre dette eksempelprosjektet (for eksempel mappen katiesCafe på skrivebordet), og klikk Lagre.

Bygge et områdekart

Et områdekart er en strukturert liste over filene som finnes i hierarkiet til et webområde. Du kan opprette sider som er på samme nivå (ingen
undersider), eller du kan lage områdekart som inneholder ulike lag med sider. (Et større område kan for eksempel ha en Om-side som inneholder
to undersider, Vår oppgave og Våre medarbeidere.) Muse gjør det enkelt å opprette og omorganisere sidene i en hvilken som helst rekkefølge du
ønsker, og du trenger aldri bekymre deg for brutte koblinger. Det er imidlertid viktig å bruke litt tid på å organisere innholdet til det nye området,
definere hvilke sider som trengs, og bestemme seg for hvordan informasjonen på området skal presenteres. I et virkelig prosjekt er det en del av
planleggingsfasen å gjøre ferdig de ulike delene av området og velge siderekkefølgen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et
områdekart.

Når du har lukket dialogboksen Nytt område, kommer du automatisk til Planlegg-visningen i Muse. Som standard inneholder alle nye områder én
webside (med navnet Hjem) som er koblet til én malside (med navnet A-mal). Du kan gi begge disse sidene nytt navn etter ønske.

For å skape en konsistent opplevelse kommer du til å plassere repeterende områdeelementer, som toppteksten, bunnteksten og
områdenavigasjon, på malsider. Med denne strategien vil du bare trenge å legge til det unike innholdet på de individuelle sidene etter som du
bygger ut områdedesignen. 

Dette eksempelprosjektet er et mindre område som inneholder totalt fem sider, inkludert Hjem-siden. Følg trinnene nedenfor for å legge til nye
sider:

Når du klikker plusstegnikonet (+) under en sideminiatyr, lager du en undernivåside for å utvide en del med sider som er relatert til et bestemt
emne.

På dette punktet har områdekartet totalt fem sider, med navnene Hjem, Mat, Arrangementer, Om og Besøk (se figur 5).

1. Hold markøren over miniatyren for Hjem-siden, og klikk plusstegnikonet (+) til høyre for miniatyren for Hjem-siden for å lage en ny side på
samme nivå som den første. Klikk etikettfeltet under den nye siden, og kall den Mat.

2. Klikk plusstegnikonet (+) til høyre for miniatyren for Mat-siden for å lage en side til. Klikk etiketten, og endre navnet på siden til
arrangementer. Klikk plusstegnikonet (+) til høyre for miniatyren for arrangementer-siden for å lage en ny side. Gi den nye siden navnet Om.
Gjenta denne operasjonen på nytt for å opprette enda en side på samme nivå som Hjem-siden, og gi den navnet Besøk.
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Til toppen av siden

Figur 5. Opprett totalt fem sider i områdekartet.

Dette eksempelområdet inneholder fem sider på samme nivå. Du kan imidlertid opprette underordnede sider for å ordne sidene etter
ønske. Underordnede sider brukes ofte til å opprette forskjellige deler av området. Hvis du oppretter mer enn én malside, kan du høyreklikke (eller
holde nede Kontroll og klikke) sideminiatyrene i planleggingsmodus for å koble dem til en bestemt malside. Når du oppretter et nytt område,
kobles sidene til malsiden A-mal automatisk.

Planleggingsmodus inneholder verktøy for å strukturere et område og bygge områdekartet. Hvis du vil endre områdets organisasjon, kan du
justere ordningen av sider ved å dra sideminiatyrer i områdekartet.

3. Hold musepekeren over GALLERI-sideminiatyren, og klikk deretter plusstegnet (+) under den. Klikk feltet under den nye underordnede siden
og gi den navnet: Galleri-fullskjerm (se figur 6).

Figur 6. Legg til en ny underordnet side i områdekartet for Galleri-delen.

Når du har gjort disse endringene, er områdekartet ferdig.

Legg merke til at det over Planlegg-visningsgrensesnittet er tre layoutknapper, for Skrivebord-, Nettbrett- og Telefon-layout. I dette
eksempelprosjektet vil du bare opprette en skrivebordsdesign, for levering av området til datamaskinskjermer. Nettbrett- og Telefon-layoutene har
et plusstegn (+) ved siden av navnet sitt, noe som angir at de ikke er opprettet ennå (se figur 7).

Figur 7. Med layoutknapper kan du opprette og veksle mellom tre alternative layouter for området.

I tillegg til å klikke en layoutknapp for å veksle mellom områdelayouter kan du også bruke tastatursnarveier til å veksle mellom områdeplaner
når du har mer enn én layout:

Trykk Kommando + 7 (Mac) eller Ctrl + 7 (Windows) for å veksle til Skrivebord-områdekartet.
Trykk Kommando + 8 (Mac) eller Ctrl + 8 (Windows) for å veksle til Nettbrett-områdekartet, eller:
Trykk Kommando + 9 (Mac) eller Ctrl + 9 (Windows) for å gå til Telefon-områdekartet. 

Disse tastatursnarveiene er bare aktive i områdeprosjekter som inneholder minst to layouter, Skrivebord, Nettbrett og/eller Telefon.

Du skal fortsette å opprette skrivebordslayouten ved å følge resten av denne artikkelen. Hvis du vil lære mer om utforming av websider for
nettbrett og mobile enheter, kan du lese Opprette mobillayoutdesigner i Muse.

I den neste delen skal du lære hvordan du redigerer A-malsiden for å legge til de felles områdeelementene, inkludert bunntekstinnholdet.

Redigere A-malsiden

Begynn å designe den første malsiden for området ved å legge til grafikken som vises på alle de andre koblede sidene på området.

Selv om du kan bruke Muse som et designverktøy, genererer det bransjestandard HTML, JavaScript og CSS bak kulissene for å lage websider.
Når du velger å ta i bruk stiler (for eksempel avrundede hjørner og graderingsfyllfarger), lager ikke Muse en vektorform eller et rutenett av
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bildepunkter. Det publiserte .muse-prosjektet er et fullt fungerende webområde. Du begynner med å oppdatere bakgrunnsfargen for malsiden.

1. I planleggingsmodus dobbeltklikker du feltet under miniatyren av A-malsiden og endrer navnet på malsiden til Bunntekst. Deretter
dobbeltklikker du miniatyren for A-malsiden for å åpne den i Design-modus. Malsiden åpnes i en egen fane langs toppen av arbeidsområdet
(se figur 8).

Figur 8. A-malsiden er klar til å redigeres i Design-modus.

Valgindikatoren befinner seg i øvre venstre hjørne av Kontroll-panelet. Når ikke noe annet er valgt, viser valgindikatoren ordet Side, noe som betyr
at bare selve siden er valgt. Hvis du velger et objekt på siden, for eksempel et rektangel, vises ordet Rektangel.

Mens du jobber, bør du passe på å følge med på valgindikatoren for å forsikre deg om at du har valgt elementet du vil redigere. Hvis andre
sideelementer er valgt, kan du alltid velge hele siden på nytt ved å klikke i det grå området på hver side av siden.

Mens siden er valgt, kan du bruke menyene på Kontroll-panelet til å oppdatere innstillingene for fyllfarge og strektype. Som standard er
fyllinnstillingene for siden angitt til Ingen farge og strøkinnstillingene angitt til 0. For denne designen beholder du standardinnstillingene.

2. Klikk webleserfyllkoblingen for å angi bakgrunnsfargen eller bildet for webleservinduet som vises utenfor sideområdet.
3. For denne sidedesignen angir du webleserfyllfargen til en bestemt farge, ved å angi en heksadesimalverdi i feltet: #F5F1EE (se figur 9).

Figur 9. Oppdater fargeprøven på Webleserfyll-menyen.

4. Klikk hvor som helst utenfor Webleserfyll-menyen for å lukke den.
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Til toppen av siden

Angi fargepaletten, og gi nytt navn til fargeprøver i Fargeprøver-panelet

Hvis du vil gjøre det enkelt å bruke den samme fargen senere på andre elementer på området, kan du legge til og gi et nytt navn til fargeprøven.
Dette gjør det også mulig å endre en navngitt fargeprøve for å oppdatere alle forekomster av denne fargen som brukes på området.

1. Åpne Fargeprøver-panelet (Vindu > Fargeprøver). 
2. Velg Fil > Plasser. Bla for å velge filen i eksempelfilmappen color-palette.png. Klikk én gang på siden for å plassere bildet. 
3. Høyreklikk Fargeprøver-panelet og velg Slett alle ubrukte (se figur 10).

Figur 10. Velg alternativet for å slette alle ubrukte farger på området.

Gi nytt navn til farger

Fargene som primært brukes i områdedesignen, vises nå, sammen med de generelle 50 % grå, hvite og svarte fargeprøvene. Deretter skal du gi
nytt navn til fargene.

1. Dobbeltklikk den brune fargeflisprøven helt til høyre. Dialogboksen Fargeprøvevalg åpnes for å vise attributtene til fargen. I tillegg til å angi
en annen fargeverdi for fargeprøven, kan du oppdatere fargeprøvevalgene for å gi fargeprøven et beskrivende navn. 

2. Opphev merkingen av Navn med fargeverdi, og angi et nytt navn i feltet Fargeprøvenavn: Mørkebrun (se figur 11).

Figur 11. Tilordne et beskrivende navn til fargeprøven.
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Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

3. Klikk OK for å lukke dialogboksen Fargeprøvevalg.
4. Gjenta trinn 1-3 for å gi nytt navn til den andre fargeprøven fra høyre. Gi den navnet Gråhvit.
5. Gi nytt navn til de gjenværende to fargene ved å flytte fra høyre til venstre: Lys brun og Brun.
6. Velg det plasserte bildet (color-palette.png), og trykk Slett/Tilbake for å slette det.

Deretter skal du lage bunnteksten som skal vises på alle sidene.

Jobbe med elementer angitt til 100 % bredde

Elementer som er angitt til 100 % bredde, fyller webleseren horisontalt, uansett hvor bredt webleservinduet til den besøkende er. Hvis du angir at
et sideelement også skal rettes inn etter toppen og bunnen av webleservinduet, vil et objekt fylt med en heldekkende farge eller som det er valgt
Flis for, også utvide seg til å dekke den tilgjengelige plassen.

1. Tegn et rektangel med rektangelverktøyet som strekker seg over hele sidebredden og er ca. 250 bildepunkter høyt, nær bunnen av siden. 
2. Mens rektangelet er merket, bruker du Fyll-menyen til å angi fyllfargen for rektangelet til Mørk brun, og angi strøkbredden til 0. Du kan se

når rektangelet er merket, ettersom det vises en blå grenseboks med håndtak rundt kantene, og valgindikatoren øverst i venstre hjørne viser
ordet Rektangel (se figur 12).

Figur 12. Dra i håndtakene på sidene av rektangelet for å endre størrelsen.

3. Beveg rektangelet i posisjon med markeringsverktøyet. Du skal en kort stund se en rød ramme som uthever venstre, nedre og høyre side i
webleservinduet. Denne røde rammen angir at rektangelet er satt til å vises med 100 % bredde.

Hvis du foretrekker det, kan du også åpne Transformering-panelet (Vindu > Transformering) og klikke 100 % bredde-knappen.

4. Hvis du vil vise områdedesignen uten hjelpelinjeoverlegget, velger du Vis > Skjul hjelpelinjer. Du kan også bruke Visningsvalg-menyen i
Kontroll-panelet for å vise og skjule hjelpelinjer.

Arbeide med Tilstand-knapper og plasserte Photoshop-knapper

Tilstand-knapper er sideelementer du kan dra og slippe fra kontrollprogrambiblioteket. De gir en praktisk beholder for å opprette
overrullingsknapper. Én fordel med å bruke Tilstand-knapper er at alle elementene inni endrer tilstand samtidig, basert på samhandlingen til den
besøkende. Legg til tekstrammer, bilder, rektangler, plassert grafikk og Photoshop-knapper for å opprette egendefinerte knapper som passer til et
områdes design.

Tilstand-knappen inneholder en grå prikk og en tekstramme med ordene Lorem Ipsum som plassholderinnhold. Selv om hvert av disse
elementene har sin egen tilstand, reagerer de unisont når du ruller over Tilstander-knappen eller klikker den. Hvis du manuelt oppretter en knapp
som inneholder ulike elementer, kan det hende at bare teksten eller bare den grå prikken reagerer på musebevegelsene til den besøkende,
avhengig av hvor den besøkende plasserer markøren.

1. Åpne kontrollprogrambiblioteket (Vindu >Kontrollprogrambibliotek). Klikk kategorien Knapper for å utvide den.
2. Velg kontrollprogrammet Tilstand-knapp, og dra det til siden.
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Merk:

3. Klikk Forhåndsvisning for å se en forhåndsvisning av siden. Bruk markøren for å rulle over, og klikk Standard-knappen.

1. Klikk Design for å fortsette å redigere siden.
2. Velg den grå prikken til venstre for plassholderteksten, og trykk Slett/Tilbake for å slette den.
3. Velg Fil > Plasser Photoshop-knapp, og bla deretter for å velge filen banner.psd i mappen Innholdselementer. Behold alle

standardinnstillingene i dialogboksen Importer Photoshop-valg som vises, og klikk OK (se figur 13).

Figur 13. Dialogboksen viser lagene i Photoshop-filen, og med Tilstand-menyer kan du velge hvilket lag som skal vises for hver tilstand for
knappen.

7. Klikk én gang i Tilstand-knappen for å plassere Photoshop-filen.
8. Mens den plasserte grafikken fortsatt er merket, høyreklikker du og velger Ordne > Plasser lengst bak (se figur 14). 

Figur 14. Omorganiser Photoshop-bannerbildet som skal vises bak tekstrammen.

9. Velg Lorem Ipsum-plassholderteksten med tekstverktøyet, og skriv inn DOWNLOAD MENU.
10. Mens teksten er merket, oppdaterer du tekstfargen i Kontroll-panelet eller i Tekst-panelet til Gråhvit. Bruk Skrift-menyen til å velge det første

alternativet: Legg til webskrifter. I grensesnittet som vises, kan du søke etter og velge Open Sans Condensed Bold for å formatere teksten.

 

Merk: Open Sans Condensed Bold er en webskrift som du kan laste ned ved å velge Legg til webskrifter på Skrift-menyen. Hvis du vil lære
mer om hvordan du jobber med webskrifter, kan du lese Typografi i Muse: Bruke webskrifter, websikre skrifter og systemskrifter.
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Til toppen av siden

11. Angi skriftstørrelsen til 15, og velg midtstilt justering. Angi tegnavstanden til 0 og linjeavstanden til 24 bildepunkter. Behold standard
koblingsstil. På menyen Kode på avsnittsnivå velger du Underoverskrift (h2) for å forbedre områdets søkemotoroptimalisering (se figur 15).

Figur 15. Oppdater formateringsstiler med alternativene i Tekst-panelet.

Se i Tilstand-panelet for å se at alle fire tilstander for tekstrammen er identiske. Det er utseendet til denne designen. Hvis du vil, kan du imidlertid
oppdatere fargene for teksten til forskjellige tilstander.

12. Bruk markeringsverktøyet til å dra sidehåndtakene for tekstrammen for å gjøre den bredere, slik at teksten ikke brytes. Dra tekstrammen
vannrett til den er midtstilt i Tilstand-knappen. En mørkeblå vertikal hjelpelinje vises et kort øyeblikk når tekstrammen er midtstilt i Tilstand-
knappen.

13. Trykk Esc én gang for å merke hele Tilstand-knappen.
14. Åpne Tilstander-panelet (Vindu > Tilstander) for å se utseendet til de fire tilstandene: Normal, Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv.

Tilstanden Normal er valgt. Ved hjelp av dette panelet kan du redigere de ulike metodene for å vise knappens grafikk, avhengig av hvordan
den besøkende beveger markøren.

15. Bruk Fyll-menyen til å sette fyllfargen til Tilstand-knappen til ingen.
16. Gjenta trinn 14–15 for å angi fyllfargen for alle tilstander til ingen.
17. Bruk markeringsverktøyet til å plassere Tilstand-knappen nær toppen av det brune rektangelet, ved å bruke hjelpelinjene for justering til å

midtstille det vertikalt på siden (se figur 16).

Figur 16. Midtstill den tilpassede Tilstand-knappen øverst i bunntekstområdet.

Angi Strøk-alternativene for et rektangel for å lage linjer

For å legge til noen visuelle detaljer skal du lage en linje og deretter duplisere den.

1. Bruk Rektangelverktøyet til å tegne et rektangel til venstre for Tilstand-knappen som er omtrent 377 bildepunkter bredt og 15 bildepunkter
høyt. Et verktøytips viser dimensjonene for et rektangel etter hvert som du tegner det.

2.  Angi fyllfargen til ingen og strøkfargen til Gråhvit. 
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3. Klikk ordet Strøk i Kontroll-panelet for å åpne alternativene for strøk.
4. Behold standardinnstillingen for justering: Midtstill strek. Klikk koblingsikonet for å tillate forskjellige strøkbredder for hver side av rektangelet.

Angi nedre, venstre og høyre strøkbredde til 0, slik at bare den øvre har en strøkbredde på 1 (se figur 17).

Figur 17. Oppdater innstillingene for strøkalternativ til bare å vise et strøk på toppen av rektangelet.

5. Klikk hvor som helst på siden for å lukke dialogboksen Strøk-alternativer.
6. Bruk markeringsverktøyet til å plassere rektanglet slik at det er på venstre side av Tilstand-knappen og den øverste kanten er midtstilt

horisontalt.
7. Trykk og hold nede Tilvalg-/Alt-tasten mens du drar rektangelet for å duplisere det. Plasser det på høyre side av Tilstand-knappen (se figur

18).

Figur 18. Juster de to rektanglene horisontalt med hverandre og Tilstand-knappen.

Fortsett å lese denne veiledningen. I neste kapittel skal du lære hvordan du arbeider med kontrollprogrammer for meny. Med kontrollprogrammer
kan du raskt legge til avansert funksjonalitet på sider uten å skrive noen kode. Du vil lære å redigere virkemåten og utseendet til
kontrollprogrammer og tilpasse hvordan de vises i webdesignen.
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Kapittel 2

Til toppen av siden

Jobbe med kontrollprogrammer for meny
Opprette og bruke avsnittstiler
Legge til Font Awesome-varemerkeikoner på en side
Legge til koblinger i nedlastbare filer
Legge til koblinger på eksterne webområder  
Opprette e-postkoblinger
Bruke hjelpelinjer til å definere topptekst- og bunntekstområder for en side
Angi sideelementer som bunntekstelementer
Legge til et anker til toppen av siden

I kapittel 1 av Bygge ditt første webområde med Muse opprettet du et nytt område, du brukte planleggingsmodus til å opprette områdesidene, og
deretter redigerte du malsiden i designmodus for å legge til sideelementer i bunnteksten. I denne delen skal du lære hvordan du legger til og
tilpasser kontrollprogrammer. Den første typen kontrollprogram du legger til, kalles et kontrollprogram for meny, og besøkende kan bruke det til å
gå til sidene på området. Du får også lære om de forskjellige typene koblinger du kan legge til i Adobe Muse.

Jobbe med kontrollprogrammer for meny

Bunnteksten i malsider omfatter vanligvis områdenavigasjon, så du skal nå legge til dette.               

1. Åpne kontrollprogrambiblioteket ved å velge Vindu > Kontrollprogrambibliotek. 
2. Klikk Menyer-delen i kontrollprogrambiblioteket for å utvide den. Velg kontrollprogrammet for horisontal, og dra det fra panelet til

bunntekstområdet på A-malsiden (se figur 19). 

Figur 19. Kontrollprogrammet for horisontal viser standardstilen når du drar den til en side.

Det svarte panelet som vises når du drar et kontrollprogram fra kontrollprogrambiblioteket, kalles Alternativer-panelet. Klikk utenfor panelet for å
lukke det. Du kan klikke den blå pilknappen når du vil ha tilgang til det igjen.

Menyen viser automatisk navnene på sidene du opprettet, i samme rekkefølge som de vises på områdekartet. Navnene på sidene er automatisk
koblet til sidene, og de oppdateres dynamisk. Hvis du senere gir nytt navn til eller flytter sider i planleggingsmodus, oppdateres
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kontrollprogrammer for meny og menykoblingene fortsetter å fungere som forventet.

Selv om hver type kontrollprogram har ulik funksjonalitet, er mange av konseptene du bruker når du jobber med kontrollprogrammer, de samme.
Finn kontrollprogrammet du ønsker å bruke, i kontrollprogrambiblioteket, og dra det deretter til siden. Hvert kontrollprogram inneholder et hierarki
med nestede kontrollprogramelementer. Når du har valgt et kontrollprogram, kan du fortsette å klikke for å gå til kontrollprogrammets
underelementer. Når du merker underelementer, viser valgindikatoren øverst i venstre hjørne navnet på elementet som for øyeblikket er merket.

Når du for eksempel klikker kontrollprogrammet for første gang, merkes selve kontrollprogrammet. Hvis du klikker på nytt, merker du et
underelement, for eksempel en beholder, og deretter klikker du på nytt for å merke tekstrammen i en beholder. Hvis du vil oppheve valget av det
merkede underelementet, trykker du Esc-tasten. Du kan også klikke siden utenfor kontrollprogramområdet for å oppheve merkingen. 

Du kan plassere kontrollprogrammet på nytt mens det er merket. Du kan dra transformeringshåndtakene for å skalere eller endre størrelse på
dimensjonene for hele kontrollprogrammet. Du kan angi fyll- og strøkfarge, og i tillegg kan du bruke stiler til å kontrollere utseendet til hele
kontrollprogrammet. 

3. Bruk markeringsverktøyet til å plassere kontrollprogrammet for meny under Tilstand-knappen, midtstilt vertikalt.

Konfigurere og tilpasse kontrollprogrammer

Hvis du vil konfigurere kontrollprogrammer, oppdaterer du innstillingene i Alternativer-panelet. Alternativer-panelet er kontekstavhengig og lar deg
bruke endringer for å oppdatere innstillinger som er spesifikke for hele kontrollprogrammet, eller det merkede underelementet til
kontrollprogrammet. Noen kontrollprogrammer har flere alternativer enn andre. I Alternativer-panelet kan du bestemme hvordan
kontrollprogrammer fungerer samt hvordan innholdet vises.

Mens et beholderelement er merket, for eksempel et menyelement, kan du formatere kontrollprogrammet ved å angi fyll- og strøkalternativer. Når
tekstetiketter er merket, kan du bruke Tekst-panelet eller tekstalternativene i Kontroll-panelet til å formatere teksten. Noen ganger redigerer du
tekstetikettene i kontrollprogrammer – hvis du ikke angir kontrollprogrammer for meny til den manuelle menytypen, er sidenavnene allerede
konfigurert for deg basert på sidene på områdekartet.

1. Klikk kontrollprogrammet for meny én gang, og legg merke til at valgindikatoren viser ordet Meny. Klikk den blå pilknappen for å åpne
Alternativer-panelet (se figur 20).

Figur 20. Åpne Alternativer-panelet for å konfigurere kontrollprogrammets innstillinger.

Kontroller at følgende standardalternativer er angitt, som vist i figur 22:

Menytype: Overordnede sider
Retning: Vannrett
Rediger sammen: Aktivert
Elementstørrelse: Lik størrelse
Vis venstre ikon: Deaktivert
Vis etikett: Aktivert
Vis høyre ikon: Bare undermenyer
Plassering av deler: Horisontalt; Senterjustert

Ved hjelp av innstillingene for Alternativer-menyen kan du konfigurere hvordan menyen fungerer.

Deretter skal du lære hvordan du redigerer utseendet av knapper på menyen, og hvordan du kontrollerer tekstformateringen slik at den samsvarer
med områdets design.

2. Klikk hvor som helst på siden for å lukke Alternativer-menyen.
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Merk:

Finne ut mer om knappetilstander

1. Velg Fil > Forhåndsvis område i webleser for å forhåndsvise området og teste kontrollprogrammet for meny.
2. Se på knappene på menyen når siden lastes første gang (denne tilstanden kalles Normal). Hold markøren over knappene for å se

Overrulling-tilstanden. Når du klikker en knapp, lastes den tilsvarende siden og knappen vises med en mørkere grå farge, noe som angir
standardtilstanden Aktiv. Tilstanden Aktiv indikerer den valgte siden når besøkende navigerer på et område.

Merk: Hvis du klikker og holder nede museknappen, finnes en ekstra tilstand, Museknapp trykket ned, som viser et tilpasset utseende når den
besøkende klikker knappen.

Redigere knappetilstander

Deretter skal du lære hvordan du redigerer tilstandene for en knapp.

1. Avslutt webleseren og returner til Adobe Muse.
2. Klikk kontrollprogrammet én gang for å merke hele menyen. Klikk matknappen på nytt for å velge matmenyelementet (se figur 23). Hvis du

tilfeldigvis klikker en tredje gang og markeringsindikatoren viser ordet Etikett, trykker du Esc én gang for å hoppe ett nivå oppover i hierarkiet
slik at ordet Menyelement vises.

Hvis du tilfeldigvis klikker en tredje gang og markeringsindikatoren viser ordet Etikett, trykker du Esc én gang for å hoppe ett nivå oppover i
hierarkiet slik at markeringsindikatoren viser ordet Menyelement på nytt.

Alternativet Rediger sammen er aktivert i Alternativer-panelet, og derfor blir endringer du gjør i utseendet til et menyelement, brukt på resten av
knappene i kontrollprogrammet for meny. Dette gjør redigeringen mye raskere. Med mindre du må bruke forskjellig formatering for hver knapp,
beholder du alternativet Rediger sammen aktivert.

De grå knappene definerer utseendet til hver tilstand (se figur 21).

3. Åpne Tilstander-panelet ved å velge panelets fane, eller velg Vindu > Tilstander.

Figur 21. Bruk Tilstander-panelet til å velge de ulike tilstandene og redigere utseendet deres.

4. I Tilstander-panelet klikker du hvert element i listen: Tilstandene Normal, Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv. Når du klikker hver
tilstand i panelet, må du være oppmerksom på at kontrollprogrammet for meny på siden oppdateres for å vise tilstandens utseende.

5. Klikk Normal-tilstanden. Mens menyelementet HJEM er valgt, bruker du Fyll-menyen til å angi fyllfargen til ingen. Når du angir fyllfargen for
HJEM-knappen, oppdaterer alle menyelementene Normal-tilstanden fordi alternativet Redigere sammen er aktivert. 

6. Klikk overrullingstilstanden i Tilstander-panelet, og angi fyllfargen til ingen. Gjenta denne prosessen to ganger til for å angi fyllfargen for
tilstandene Museknapp trykket ned og Aktiv til ingen. Dette fjerner bakgrunnsfyllfargen for å lage gjennomsiktige knapper.

Når du senere oppretter dine egne områder, kan du eksperimentere med å angi en fyllfarge for hele kontrollprogrammet og deretter angi en annen
fyllfarge for menyelementene. Du kan også legge til bakgrunnsbilder for å fylle menyelementer.

Deretter skal du oppdatere utseendet til knappeetikettene ved å bruke en lignende redigeringsprosess.

Redigere etiketter i et kontrollprogram for meny

Følg disse trinnene for å oppdatere formateringen av tekstetikettene som viser sidenavnene i hvert menyelement.
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Til toppen av siden

Merk:

Hvis du vil lære mer om hvordan du jobber med webskrifter, kan du lese Typografi i Muse: Bruke webskrifter, websikre skrifter og systemskrifter.

1. Mens menyelementet HJEM er valgt, klikker du knappen på nytt for å merke teksten inne i knappen. Ordet Etikett vises i valgindikatoren.
2. I Tilstander-panelet kontrollerer du at Normal-tilstanden er valgt.
3. Åpne Tekst-panelet ved å klikke panelets fane eller velge Vindu > Tekst.
4. Oppdater teksten ved hjelp av Tekst-menyen i Kontroll-panelet eller Tekst-panelet. Angi fargen til Gråhvit. På Skrift-menyen velger du det

første alternativet: Legg til webskrifter. I grensesnittet som vises, søker du etter og velger webskriften Open Sans for å legge den til. Deretter
velger du den fra listen over skrifter for å bruke den.

5. Angi skriftstørrelsen til 12, og bruk midtstilt justering. Angi tegnavstanden til 1 og linjeavstanden til 120 % (se figur 22):

Figur 22. Angi at alternativene på Tekst-menyen skal oppdatere utseendet på menyetiketten.

Opprette og bruke avsnittstiler

1. Åpne Avsnittstiler-panelet ved å klikke panelets fane eller velge Vindu > Avsnittstiler.
2. Klikk Ny stil-knappen (sideikonet) nederst i panelet for å lagre dette settet med skriftstiler, slik at det blir enkelt å bruke dem på andre

tekstelementer senere.
3. Dobbeltklikk den nye stilen du nylig opprettet i Avsnittstiler-panelet, som har blitt gitt standardnavnet Avsnittstil. Gi den det nye navnet

menybunntekst (se figur 23).

Figur 23. Klikk Ny stil (sideikon) for å legge til en ny avsnittstil, og dobbeltklikk deretter den nye stilen og angi et beskrivende navn i Ny stil-feltet.

Høyreklikk (eller Ctrl-klikk) navnet på en stil i Avsnittstiler-panelet for å vise en meny der du kan duplisere, slette eller oppheve kobling til
stiler. Du kan også velge Valg for stiler i menyen, i stedet for å dobbeltklikke navnet på stilen, for å få tilgang til alternativene for avsnittstil.

Merk at vinduet Valg for stiler inneholder muligheten til å bruke en stil for en bestemt HTML-kode.

Hvis du sjekker Tilstander-panelet, vil du se at tilstandene Normal, Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv bruker samme skriftformatering for
menyelementetikettene.
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Til toppen av siden

1. Klikk Forhåndsvisning for å vise designen slik den vil vises i en webleser. Muse bruker en versjon av Webkit til å vise siden, som brukes av
mange moderne weblesere. Når du samhandler med menyen, må du være oppmerksom på at knappene bare viser knappeetikettene
(menyelementbeholderne er gjennomsiktige). Vær også oppmerksom på at etikettene ikke endres når du holder markøren over eller klikker
knappene på menyen.

2. Når du har testet menyen, klikker du Design for å fortsette å redigere A-malsiden.

Legge til Font Awesome-varemerkeikoner på en side

I stedet for å legge til plasserte bilder som tar lengre tid å laste inn, og er mer tidkrevende å opprette og redigere, kan du dra og slippe Font
Awesome-elementer på siden. Disse elementene ligner på webskrifter. Du legger til skriftelementer, som inneholder mange vanlige ikoner. Du kan
oppdatere dem ved å bruke innstillingene i Kontroll-panelet eller Tekst-panelet på samme måte som du formaterer tekstrammer.

1. I en webleser kan du besøke kontrollprogrammet Font Awesome i Adobe Muse-tilleggsbiblioteket.
2. Klikk nedlastingsknappen for å laste ned det komprimerte Font Awesome-tillegget (i .mulib-filtypen) på skrivebordet. Ikke utvid den

nedlastede filen.
3. Åpne Bibliotek-panelet (Vindu > Bibliotek). 
4. Klikk Importer-knappen, og bla deretter for å velge .mulib-filen du lastet ned i trinn 2.
5. Bibliotekelementet FontAwesome (ikoner) er oppført i Bibliotek-panelet (se figur 24).

Figur 24. Importerte bibliotekelementer er oppført i panelet, klare til bruk.

6. Klikk pilen for å utvide mappen med FontAwesome-ikoner.
7. Dra et element for varemerkeikoner til siden i bunntekstområdet.
8. Klikk den blå pilknappen for å åpne Alternativer-panelet, og velg Facebook-alternativet på menyen.

Du ser kanskje en fremdriftslinje etter hvert som ikonet lastes inn i Design-visningen. Dette skjer fordi ikonene er plassert på en annen server
akkurat som webskrifter.

9. I Kontroll-panelet angir du fyllfargen til Brun. I Tekst-panelet angir du skriftfargen til Gråhvit (se figur 25).

Figur 25. Oppdater utseendet på Facebook-ikonet ved å angi fyll- og tekstfargen.

10. Gjenta trinn 7–9 for å opprette 4 ytterligere ikoner for Google+, Tumblr og Twitter. Bruk markeringsverktøyet til å justere dem horisontalt (se
figur 26).
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Figur 26. Juster settet med fire sosiale nettverksikoner i en rad, ved å bruke de smarte hjelpelinjene for å få like stort mellomrom mellom dem.

11. Velg alle sosiale nettverksikoner, og velg Objekt > Grupper for å gruppere dem i et sett. Dra gruppen på siden til den er midtstilt vertikalt
under Last ned meny-knappen og kontrollprogrammet for meny.

Legge til koblinger i nedlastbare filer

Mange restaurantområder legger ut menyen på Internett i PDF-format, slik at besøkende kan lagre en kopi på skrivebordet eller skrive den ut.

1. Velg kontrollprogrammet Tilstand-knapp.
2. Bruk Hyperkoblinger-menyen i Kontroll-panelet til å velge elementet i Filer-delen helt nederst på menyen, kalt Koble til fil. Bla for å velge

filen Katie's Cafe Menu.pdf i eksempelfilmappen i dialogboksen Importer som vises. Klikk Åpne for å velge den (se figur 27).

Figur 27. Bla for å velge PDF-versjonen av menyen.

Når du bruker funksjonen Koble til fil, blir filen lastet opp når området publiseres, eller inkludert i områdemappen når området eksporteres. Den
beste fremgangsmåten er å kopiere alle filene for området til den lokale mappen for området.

Hvis du tar en titt på Innholdselementer-panelet, vil du se at filen KatiesCafeMenu.pdf nå er oppført som et innholdselement på området. 

Avhengig av webleseren du bruker, vil noen weblesere vise PDF-filen i webleservinduet, mens andre bare vil laste ned PDF-filen til skrivebordet.

3. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser.
4. Klikk koblingen Last ned meny, og se hvordan den koblede PDF-filen vises.

Legge til koblinger på eksterne webområder  
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Du kan legge til absolutte koblinger i andre websider utenfor området. Følg disse trinnene for å legge til eksterne koblinger til hver av de sosiale
nettverksikonene.

1. Merk Facebook-ikonet, og skriv deretter inn (eller kopier og lim inn) koblingen til Facebook-siden for Katie's Cafe i feltet Koblinger-meny:
http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Merk Google+-ikonet, og angi koblingen til siden for Katie's Cafe på Google+:  https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts
3. Merk Tumblr-ikonet, og angi koblingen til bloggen for Katie's Cafe på Tumblr: http://katiessf.tumblr.com
4. Merk Twitter-ikonet, og angi koblingen til siden for Katie's Cafe på Twitter: http://twitter.com/katiescafesf
5. Klikk Facebook-ikonet på nytt for å merke det. Klikk det blå understrekede ordet Hyperkoblinger i Kontroll-panelet. I dialogboksen som vises,

merker du av for alternativet Åpne koblingen i et nytt vindu eller en ny fane. Legg også inn et verktøytips i Verktøytips-feltet (se figur 28).

Figur 28. Aktiver avmerkingsboksen for å åpne koblingen i et nytt vindu eller en ny fane.

6. Gjenta trinn 5 for å angi koblingene for Google+, Tumblr og Twitter slik at de åpnes i et nytt webleservindu. Legg inn verktøytips for hver
kobling (som vises når en besøkende holder markøren over sosiale ikoner-knappene).

Dette er en vanlig webdesignpraksis – koblinger som henviser til andre sider på det samme området, åpnes i det samme webleservinduet (som er
standard i Adobe Muse), og koblinger til sider på andre, eksterne webområder som vanligvis åpnes i et nytt vindu eller en ny fane.

Opprette e-postkoblinger

Dette eksempelområdet bruker kontrollprogrammet for enkelt kontaktskjema til å gi besøkende mulighet til å sende meldinger. Senere i denne
artikkelen skal du lære å legge til et kontaktskjema på kontaktsiden.

Hvis du vil, kan du legge til e-postkoblinger (som fører til at e-postklienten til den besøkende åpnes når du klikker koblingen, og et nytt vindu
åpnes med e-postadressen i Til-feltet).

Angi e-postadressen med prefikset mailto: på Hyperkobling-menyen, på denne måten:

mailto:epost@adresse.no

Noen ganger kan listen over koblinger på Hyperkoblinger-menyen bli lang på store webområder. Hvis du leter en bestemt side, ankerkobling,
koblet fil eller ekstern URL-adresse, kan du raskt filtrere listen ved å skrive inn de første bokstavene i koblingen i feltet Koblinger-meny, og dermed
vises samsvarende elementer.

Bruke hjelpelinjer til å definere topptekst- og bunntekstområder for en side

Når du utformer individuelle sider, har de ofte varierende høyde, basert på innholdet som er lagt til på hver side. Med Muse kan du definere
områder slik at topptekstinnholdet vises øverst, og bunntekstinnholdet vises rett under sideinnholdet, uavhengig av sidelengden.

Følg disse trinnene for å vise hjelpelinjene og definere sideområdene:

1. Hvis du vil vise hjelpelinjene for topptekst og bunntekst, velger du Vis > Vis topptekst og bunntekst. Alternativt kan du bruke Vis-menyen i
Kontroll-panelet til å aktivere hjelpelinjene for topptekst og bunntekst. Når de vises, vises en avmerkingsboks ved siden av topptekst- og
bunntekstelementet (se figur 29).
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Merk:

Figur 29. Kontroller at hjelpelinjene for topptekst og bunntekst vises.

Hvis du foretrekker det, kan du også høyreklikke på venstre side av arbeidsområdet, utenfor webleservinduet, og velge alternativet for å vise
topptekst og bunntekst i menyen som vises.

Linjaler må også vises for å omplassere hjelpelinjene for topptekst og bunntekst, slik at du kan innstille hjelpelinjene til en bestemt posisjon.

Fem blå, vannrette hjelpelinjer strekker seg over hele sidebredden. Fra toppen og nedover brukes disse fem hjelpelinjene til å definere toppen på
siden, bunnen av toppteksten, toppen av bunnteksten, bunnen av websiden og bunnen av webleservinduet. Når du drar hjelpelinjene for å definere
disse områdene, vises det et verktøytips som beskriver hver hjelpelinje og viser dens gjeldende posisjon. Det kan være nyttig å øke forstørrelsen
av siden slik at du kan zoome inn for å plassere hjelpelinjene mer presist.

Bunnen av webleservinduet bestemmer den nederste delen av visningsområdet når en besøkende viser området. Avhengig av designen
kan du angi en fyllfarge eller et bakgrunnsbilde for selve webleseren og sette hjelpelinjen for bunnen av siden over bunnen av
webleserhjelpelinjen, hvis du vil at innholdet i webleserfyllet skal vises under sideinnholdet.

I dette eksempelprosjektet vises ikke webleserfyllet under sideinnholdet.

2. Dra både hjelpelinjen for bunnen av siden og hjelpelinjen for bunnen av webleseren til den samme posisjonen på bunnen av siden, rett
under bunntekstrektangelet, som vist i figur 30.

Figur 30. Når hjelpelinjene for bunnen av siden og bunnen av webleseren er på samme sted, vises ikke innholdet i webleserfyllet under bunnen av
siden.

De tre midtre hjelpelinjene definerer innholdet som vil bli vist i toppteksten, bunnteksten og det unike sideinnholdet. Midtområdet utvides for å
passe til høyden på elementene som plasseres på hver side.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Når du har gjort disse endringene, er bunntekstinndelingen ferdig. 

3. Dra hjelpelinjen for bunnteksten til den er rett over toppen av bunntekstrektangelet, ved ca. 620 bildepunkter.
4. La hjelpelinjen for toppen av siden være helt øverst (i posisjonen Y: 0 bildepunkter). Dra også hjelpelinjen for toppteksten opp til 0

bildepunkter.

Angi sideelementer som bunntekstelementer

Husk å angi elementene i bunntekstområdet som bunntekstelementer. Dette sikrer at bunnteksten alltid vises under det unike sideinnholdet på
hver side. Følg disse trinnene:

1. Bruk markeringsverktøyet til å merke hele innholdet på bunntekstsiden. Du kan klikke og dra over elementene i bunnteksten, eller velge
Rediger > Velg alt.

2. Høyreklikk elementene og kontroller at alternativet Bunntekstobjekt er avmerket på menyen som vises. Du kan eventuelt bekrefte at
avmerkingsboksen Bunntekst i Kontroll-panelet er aktivert (se figur 31).

Figur 31. Kontroller at de valgte bunntekstelementene er angitt som bunntekstelementer.

Legge til et anker til toppen av siden

Malsideinnholdet for bunnteksten vises på alle andre sider i området. Det er et bra sted å legge til ankeret som vil gi besøkende mulighet til å gå
tilbake til toppen av lengre sider.               

1. Klikk ankerknappen i Kontroll-panelet for å laste inn et anker i plasseringsverktøyet.
2. Gi ankeret navnet øverst, og plasser det helt øverst på siden (se figur 32).

Figur 32. Opprett et anker kalt øverst, og flytt det til toppen av sideområdet.

Gå videre til kapittel 3 av Bygge ditt første webområde, der du får lære om hierarkiske malsider og hvordan du bruker malsider på individuelle
sider. Du får også se hvordan du kan opprette gjenbrukbare innholdselementer for området og lagre dem i Bibliotek-panelet.
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Kapittel 3

Til toppen av siden

Jobbe med hierarkiske malsider
Opprette toppteksten for Innvendig-malsiden
Opprette toppteksten for Landing-malsiden
Bruke malsider på sider i designen
Fylle et rektangel med et bakgrunnsbilde
Formatere tekstinnhold
Designe et dekorativt sideskilletegn med grupperte elementer
Opprette et gjenbrukbart bibliotekelement
Justere sideelementer ved hjelp av hjelpelinjene for siderutenettet
Formatere forskjellige linjer med tekst i den samme tekstrammen
Fylle ut resten av Hjem-siden

I kapittel 2 av Bygge ditt første webområde med Adobe Muse opprettet du nye malsider og la til områdenavigering ved hjelp av et kontrollprogram
for meny. Du testet hvordan du går til underelementene i kontrollprogrammer, hvordan du merker dem og redigerer utseendet for tilstander og
etiketter ved hjelp av Tilstander-panelet. Du utforsket også hvordan du legger til tekstinnhold og formaterer det ved hjelp av avsnittstiler, og så litt
på hvordan du bruker et Muse-bibliotek til å legge til Font Awesome-biblioteket med sideikoner som lastes raskt. I denne delen skal du se hvordan
du lager dine egne bibliotekelementer og bruker dem på nytt på sider.

Jobbe med hierarkiske malsider

Klikk Planlegg-koblingen, eller klikk fanen merket katiesCafe, for å gå tilbake til planleggingsmodusen.

Vær oppmerksom på at alle sideminiatyrene på området nå viser designelementene som du la til på den koblede Bunntekst-malsiden (se figur
33).

Figur 33. Malsidedesignen for bunntekst vises på alle de koblede sideminiatyrene i planleggingsmodus.

Når du designer et område, oppdateres koblede sider automatisk av endringer du gjør på malsiden. Malsider gjør det enkelt å oppdatere eller
vedlikeholde et område. Oppdater én malside for å endre utseendet til området.

Du kan bruke malsider på andre malsider. Én malside kan inneholde de delte elementene som vises på en annen malside (for eksempel
bunnteksten beskrevet i de forrige delene), og deretter kan du opprette flere malsider som arver alle elementene i malsiden, pluss eventuelle
elementer som er unike for en del av området.
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Til toppen av siden

Du kan også flytte kopierte elementer mellom malsider ved å velge Rediger > Lim inn på samme plassering.

Når du holder markøren over et sidenavn eller malsidenavn, viser et verktøytips hierarkiet av de brukte malene for den siden eller malsiden.

Følg disse trinnene for å opprette en ny malside som arver innholdet i malsiden for bunntekst:

1. I planleggingsmodus holder du markøren over miniatyren for bunntekstside og klikker plusstegnet (+) på høyre side for å opprette en ny
malside.

2. En ny malside vises til høyre for bunnteksten, kalt B-mal. Gi malsiden det nye navnet Landing.
3. Høyreklikk miniatyren for Bunntekstkopi-malsiden, og velg Maler > Bunntekst på hurtigmenyen. Merk at dette fører til at etiketten [Bunntekst]

vises under miniatyren, noe som betyr at Landing-malsiden arver innholdet i Bunntekst-malsiden (se figur 34).

Figur 34. Angi Landing-malsiden til å arve innholdet i Bunntekst-malsiden.

Det er en viktig forskjell at Landing-malsiden ikke faktisk inneholder elementer for Bunntekst-malsiden – du dupliserte ikke bare Bunntekst-siden
(A-mal). I stedet brukte du Bunntekst-malsiden på Landing-malsiden, noe som betyr at alt nytt innhold du legger til på Bunntekst-malsiden,
automatisk også vil vises på Landing-malsiden. Hvis du må redigere bunntekstinnholdet, dobbeltklikker du miniatyren for Bunntekst-malsiden for å
åpne den direkte.

Etter at du har lagt til designelementer på Landing-malsiden og den innvendige malsiden, bruker du malsidene på sidene i områdekartet. I denne
designen bruker Hjem-siden Landing-malsiden, og alle andre sider på området bruker den innvendige malsiden.

Hvis du holder markøren over miniatyren for Landing-malsiden eller den innvendige malsiden, vises et verktøytips med teksten Malside brukt:
Bunntekst.

I dette områdeeksempelet er malsidehierarkiet bare ett nivå dypt. Du kan imidlertid opprette en kjede av malsider, med en malside som arver alt,
en malside som kan brukes på en tredje malside, for å bygge arvenivåene flere nivåer dypt. Inndeling av designelementer kan sammenlignes med
å opprette symboler. Det er en beste praksis å lage separate malsider for forskjellige deler av et område.

4. Hold markøren over miniatyren for Landing-malsiden, og klikk plusstegnet (+) på høyre side for å opprette en tredje malside. Gi den det nye
navnet Innvendig.

5. Klikk og dra miniatyren for Bunntekst-malsiden til den nye miniatyren for Innvendig-malsiden. Legg merke til at når du drar og slipper
miniatyren for Bunntekst-malsiden på miniatyren for Innvendig-siden, oppdateres den blå teksten under miniatyren for Innvendig-siden fra
[Ingen mal] til [Bunntekst].

Opprette toppteksten for Innvendig-malsiden

Innvendig-malsiden definerer utseendet til de fleste av områdets sider.

1. Dobbeltklikk miniatyren for Innvendig-siden for å åpne den i Design-modus. 
2. Tegn et rektangel ca. 90 bildepunkter høyt som dekker hele toppen av webleservinduet. Dra i sidehåndtakene til det er satt til å vises med

100 % bredde. Juster toppen av rektangelet med toppen av siden.
3. Angi fyllfargen for rektangelet til Brun, og angi strøkbredden til 0. 
4. Gå tilbake til å planleggingsmodus, og dobbeltklikk miniatyren for Bunntekst-malsiden for å åpne den i Design-modus. Velg hele

kontrollprogrammet for meny og kopier det. 
5. Gå tilbake til Innvendig-malsiden, og lim inn kontrollprogrammet for meny. Bruk markeringsverktøyet til å dra det opp til høyre side av den

brune toppteksten. 
6. Klikk HJEM-knappen to ganger for å velge menyelementet. Bruk følgende innstillinger ved hjelp av Tekst-panelet eller Tekst-menyen i

Kontroll-panelet: 

Webskrift: Open Sans Condensed Bold
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Til toppen av siden

Skriftstørrelse: 20
Farge: Lys brun
Justering: Venstre
Tegnavstand: 0
Linjeavstand: 24 bildepunkter 
Mellomrom etter: 24
Kode på avsnittsnivå: Underoverskrift (h2) 

Legg merke til at alle menyelementene oppdateres for å bruke samme formatering. 

7. I Avsnittstiler-panelet oppretter du en ny avsnittstil og kaller den underoverskrift.
8. Velg tilstanden Overrulling i Tilstander-panelet. Angi tekstfargen til Brun for tilstandene Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv (se figur

35).

Figur 35. Angi resten av tilstandene for menyelement til å bruke brun tekstfarge.

Det er bare ett gjenstående element å legge til i toppteksten for Innvendig-malsiden.

Nå er den overordnede områdenavigeringen på Innvendig-malsiden komplett.

1. Velg Fil > Plasser (eller bruk Kommando + D på Mac eller Ctrl + D i (Windows) for å åpne dialogboksen Importer. Bla gjennom for å velge
filen i eksempelfilmappen logo-interior.png, og klikk deretter OK.

2. Klikk én gang på venstre side av toppteksten for å plassere logobildet på siden. Bruk markeringsverktøyet til å omplassere grafikken, slik at
den er midtstilt med kontrollprogrammet for meny, i den vertikale midten av det brune rektangelet.

3. Klikk Forhåndsvisning for å se malsiden gjengitt i Muse (se figur 36).

Figur 36. Den fullførte toppteksten vises på Innvendig-malsiden.

4. Klikk Design for å fortsette å redigere malsider.

Opprette toppteksten for Landing-malsiden

Deretter skal du fylle ut Landing-malsiden, som definerer toppteksten for Hjem-siden. Denne toppteksten er svært lik, men inkluderer ikke et brunt
rektangel.

Nå er den overordnede områdenavigeringen på Innvendig-malsiden også komplett.

1. I Design-modus kopierer du kontrollprogrammet for meny på Innvendig-siden.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

2. Åpne Landing-malsiden i Design-modus, og velg Rediger > Lim inn på samme plassering.
3. Mens menyen fortsatt er valgt, trykker du og holder nede Skift-tasten mens du trykker pil ned fire ganger, for å flytte menyen ca. 40

bildepunkter ned fra toppen av siden.
4. Velg Fil > Plasser, og bla deretter for å velge filen i eksempelfilmappen logo-landing.png. Klikk deretter OK.
5. Klikk én gang på venstre side av toppteksten for å plassere det gjennomsiktige logobildet på siden. Bruk markeringsverktøyet og de smarte

hjelpelinjene til å plassere grafikken slik at den er midtstilt med kontrollprogrammet for meny.

Bruke malsider på sider i designen

Hvis du vil, kan du høyreklikke på hver sideminiatyr og velge navnet på malsiden du ønsker å bruke på hver side. Men det er vanligvis raskere
bare å dra og slippe malsidene:

Klikk og dra miniatyren for Innvendig-malsiden til alle de gjenværende sidene i områdekartet. Legg merke til at miniatyrdesignen oppdateres når
du bruker hver malside.

1. Klikk og dra miniatyren for Landing-malsiden til miniatyren for HJEM-siden for å bruke den. Den blå teksten under miniatyren for HJEM-
siden oppdateres fra [Ingen mal] til [Landing].

Fylle et rektangel med et bakgrunnsbilde

1. Dobbeltklikk HJEM-sideminiatyren i planleggingsmodus for å åpne den i Design-modus.

Vær oppmerksom på at du ikke kan velge topptekst- og bunntekstelementene på siden. De er i malsidene (Landing og Bunntekst) og kan bare
redigeres på disse sidene.

2. Tegn et rektangel som dekker toppen av siden, satt til å vises med 100 % bredde.
3. Bruk Fyll-menyen til å klikke mappeikonet ved siden av Bilde-delen. I dialogboksen Importer som vises, blar du for å velge filen i

eksempelfilmappen img-salad-darker.png, og deretter klikker du Åpne (se figur 37).

Figur 37. Angi bakgrunnsfyllbildet for rektangelet.

4. Sett Tilpassing-menyen til Skaler for å fylle, og klikk den øvre høyre posisjonen i Plassering-delen for å justere bildet i øverste høyre hjørne
på siden.

5. Klikk hvor som helst på siden for å lukke Fyll-menyen.
6. Bruk markeringsverktøyet til å dra håndtakene og endre størrelse på rektangelet etter behov. Bruk smarte hjelpelinjer for å plassere

grafikken slik at den er midtstilt, og juster den øverste kanten av bildet med toppen av webleservinduet.

Formatere tekstinnhold
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Til toppen av siden

Nå skal du legge til noen tekstrammer og angi avsnittstiler for å bestemme tekstens utseende.

Webskrift: Open Sans Condensed Bold
Skriftstørrelse: 50
Skriftfarge: brun
Justering: midtstilt
Tegnavstand: 1
Linjeavstand: 48 bildepunkter
Kode på avsnittsnivå: underoverskrift (h1)

Webskrift: Gentium Book Basic Bold Italic
Skriftstørrelse: 16
Skriftfarge: lys brun
Justering: venstre
Tegnavstand: 1
Linjeavstand: 24 bildepunkter
Kode på avsnittsnivå: underoverskrift (h3)

1. Bruk tekstverktøyet til å tegne en tekstramme som er midtstilt under rektangelet du opprettet i topptekstområdet.
2. Skriv inn ordene VELKOMMEN TIL KATIE’S CAFÉ. Bruk Tekst-panelet eller Tekst-menyen i Kontroll-panelet til å angi følgende attributter:

3. Opprett en ny avsnittstil med navnet overskrift
4. Opprett en tekstramme til under overskriften, og skriv inn: En liten, familieeid kafékjede i San Francisco.
5. Angi følgende attributter:

6. Opprett en ny avsnittstil og kall den Underoverskrift serif.

Teksten i underoverskriften er vanligvis venstrejustert. For denne bestemte forekomsten på hjemmesiden, skal du imidlertid justere den til
midten.

7. Mens teksten fremdeles er valgt, angir du justeringen til midtstilt.

Legg merke til at Avsnittstiler-panelet nå viser et plusstegn (+) ved siden av navnet på avsnittstilen. Dette indikerer at avsnittstilen er brukt
på den merkede teksten, men minst ett attributt for stilen er endret.

8. Hold markøren over navnet på avsnittstilen, så viser et verktøytips tekstinnstillingene. Alle attributter som er forskjellige fra den opprinnelige
stilens attributter, er oppført under linjen. I dette tilfellet har elementet under linjen følgende tekst: juster: midtstill (se figur 38).

Figur 38. Et plusstegn indikerer at teksten har forskjellig formatering, og verktøytipset angir hva som er forskjellig mellom den merkede teksten og
avsnittstilen.

Designe et dekorativt sideskilletegn med grupperte elementer
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Til toppen av siden

Under de to tekstrammene skal du legge til et dekorativt sideskilletegn.

Det er ikke nødvendig å angi en kode på avsnittsnivå for denne dekorative tekstrammen.

1. Vis hjelpelinjene ved å velge Vis > Vis hjelpelinjer.
2. Bruk Rektangelverktøy til å tegne et rektangel som er 445 bildepunkter bredt og 20 bildepunkter høyt. Plasser det slik at det dekker den

venstre halvdelen av siden (justert med venstre side av rutenettet på 9 kolonner) som strekker seg inn i midten av siden.
3. Angi fyllfargen for rektangelet til ingen. Angi strøkfargen til Lys brun. Opphev koblingen til feltene i strøkalternativene. Sett den øverste

strøkbredden til 2 og alle andre til 0, på samme måte som du opprettet en linje for bunntekstdesignen.
4. Trykk Tilvalg/Alt, og bruk markeringsverktøyet til å dra en kopi av rektangelet horisontalt, slik at det er justert med det første rektangelet, og

slutten er justert med høyre side av siderutenettet.
5. Bruk tekstverktøyet til å opprette et lite tekstfelt mellom de to rektanglene, i midten av siden.
6. Utenfor Muse åpner du tegnleseren for å sette inn et spesialtegn. Søk etter termen: White Four Pointed Star, og sett deretter inn elementet

to ganger, for å lage to stjerner.
7. I Tekst-panelet bruker du følgende innstillinger:

Webskrift: Gentium Book Basic
Skriftstørrelse: 24
Farge: lys brun
Juster: midtstill
Tegnavstand: 3
Linjeavstand: 24 bildepunkter

8. Merk de to rektanglene og tekstrammen, og velg Objekt > Grupper.

Opprette et gjenbrukbart bibliotekelement

1. Åpne Bibliotek-panelet ved å velge Vindu > Bibliotek.
2. Klikk mappeikonet nederst til høyre i Bibliotek-panelet for å opprette en ny mappe. 
3. Klikk i feltet for den nye mappen og kall den Sidedesigner. 
4. Velg gruppen du opprettet i forrige del. Klikk knappen Legg til valgt(e) element(er) (sidevekslingsikon) for å legge til gruppen med elementer

i mappen. Gi bibliotekelementet det nye navnet Sideskilletegn (se figur 39).

Figur 39. Opprett og gi navn til et nytt element i mappen for Bibliotek-panelet.

Vær oppmerksom på at en forhåndsvisning av gruppen vises i biblioteket for å hjelpe deg med å identifisere elementer.

I senere deler av denne artikkelen skal du klikke på Sidedesigner-mappen i Bibliotek-panelet for å utvide den og dra en kopi av sideskilletegnet til
siden.
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Justere sideelementer ved hjelp av hjelpelinjene for siderutenettet

Deretter skal du tegne tre rektangler, bruke spalterutenettene på siden til å justere dem, og fylle dem med bakgrunnsbilder.

1. Bruk Rektangelverktøy til å tegne et rektangel som er ca. 304 x 304 bildepunkter.
2. Bruk markeringsverktøyet til å justere venstre side av rektangelet med den venstre siden av siden. 
3. Trykk og hold nede Tilvalg-/Alt-tasten, og dra en kopi av rektangelet til midten av siden med et lite mellomrom mellom det. Trykk og hold

nede Tilvalg-/Alt-tasten mens du drar det midtre rektangelet, og plasser den andre kopien slik at den justeres med den høyre side av siden. 
4. Velg det første rektangelet på venstre side på nytt. Bruk Fyll-menyen til å angi bakgrunnsbildet til å bruke filen img-coffee.jpg. Sett

Tilpassing-menyen til Skaler for å fylle, og klikk deretter midtpunktet i Plassering-delen. Klikk utenfor Fyll-menyen for å lukke den.
5. Gjenta trinn 4 for å angi bakgrunnsfyllet for det midtre rektangelet og høyre rektangler ved å bruke de samme innstillingene. Du kan

eventuelt sette fyllet for det midtre rektangelet til å bruke img-baking.jpg og sette det høyre rektangelet til å bruke img-dinner.jpg-bildet (se
figur 40).

Figur 40. Juster de tre fylte rektanglene ved hjelp av hjelpelinjene for siden.

Formatere forskjellige linjer med tekst i den samme tekstrammen

Under de tre fylte rektanglene skal du lage tre formaterte tekstrammer.

1. Tegn ut en tekstramme som dekker de samme første tre spaltene under rektangelet, justert på venstre side av siden. Skriv inn følgende
tekst, og trykk Retur/Enter for å lage et linjeskift mellom den første linjen med tekst og resten av den:

Den fineste kaffe og te

Vi tilbyr bare førsteklasses kaffe fra hele verden og tilbyr alle kunder nykokt kaffe. Vi tilbyr også et utvalg av løse teblader, alt fra eksotiske
smaker til klassikere.

2. Bruk markeringsverktøyet til å merke bare den første setningen. Høyreklikk teksten, og velg deretter Endre små/store bokstaver > STORE
BOKSTAVER for å få toppteksten for tekstrammen til å skille seg ut.

3. Åpne Avsnittstiler-panelet, og bruk underoverskriftstilen.
4. Merk resten av teksten i tekstrammen. Bruk Tekst-panelet for å bruke disse innstillingene:

Skrift:  Gentium Book Basic
Skriftstørrelse: 16
Farge: brun
Justering: venstre
Tegnavstand: 0
Linjeavstand: 24 bildepunkter
Mellomrom etter: 24
Kode for avsnittsnivå: standard (p)

5. Siden du skal bruke denne stilen ofte, oppretter du ny avsnittstil kalt brødtekst.

6. Opprett en ny tekstramme som dekker de tre midtre rutenettkolonnene under det midtre rektangelet. Skriv inn følgende:
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Nydelig hjemmebakst

Vi tilbyr en full meny med bakevarer basert på Katie’s prisvinnende originaloppskrifter. Disse varene bakes hver morgen slik at du får best
mulig kvalitet.

7. Endre toppteksten fra små til store bokstaver. Bruk avsnittstilene underoverskrift og brødtekst.
8. Opprett en tredje tekstramme under høyre rektangel. Formater teksten som de andre to tekstrammene etter at du har skrevet inn:

Ferske og sunne måltider

Med en omfattende frokost-, lunsj- og middagsmeny tilbyr vi mer enn en vanlig kafé. Alle våre måltider er laget på bestilling og inneholder
bare de ferskeste ingredienser.

9. Bruk tekstverktøyet til å opprette et nytt tekstfelt under de andre tre tekstfeltene som dekker de første fire spaltene på venstre side av siden.
Skriv inn:

Vi presenterer våre sesongbaserte muffins

I en begrenset periode kan du få en av våre valnøttmuffins. Basert på de samme ingrediensene som gjør alle våre muffins smaker så godt,
pluss de fyldige smakene av lønn og valnøtter – disse vil du ikke gå glipp av.

Katie Ricks

10. Angi store bokstaver for toppteksten, og bruk avsnittstilen: underoverskrift. 
11. Velg de midterste to setningene, og bruk avsnittstilen brødtekst.
12. Velg navnet Katie Ricks. Bruk Tekst-panelet for å bruke følgende innstillinger:

Webskrift: La Belle Aurore
Skriftstørrelse: 42
Farge: brun
Justering: høyre
Tegnavstand: 0
Linjeavstand: 24 bildepunkter
Mellomrom etter: 6

Denne skriftformateringen skaper illusjonen av en signatur.
13. Bruk markeringsverktøyet til å merke hele tekstrammen. På Fyll-menyen angir du fyllfargen til hvit og angir tetthetsglidebryteren til 77.

Fylle ut resten av Hjem-siden

Følg disse trinnene for å legge til innhold til nederst på Hjem-siden.

Du skal nå endre noen av elementene du opprettet tidligere, ved å kopiere dem.

VÅR HISTORIE

Katie's Café er en liten, familieeid kafékjede i San Francisco, California i USA. Den opprinnelige plasseringen i Noe Valley åpnet dørene
sommeren 2006 etter at grunnlegger Katie Ricks besluttet å tilby sine deilige bakevarer og kvalitetskaffe til nærmiljøet sitt.

Katie's i Noe utvidet menyen til å inkludere hele måltider i tillegg til bakevarer i 2007. Våren 2008 åpnet Katie's et nytt sted i Laurel Heights like
nord for University of San Francisco. Et tredje sted i Cole Valley ble åpnet vinteren 2011.

Alle varer som serveres i Katie's Café, lages etter Katie's egne oppskrifter, omhyggelig utformet gjennom mange år med baking for venner og
familie.

Og til slutt skal du legge til et nytt sett med fylt rektangel og tekstrammer langs bunnen.

 

PRISER

Katie's Café har vunnet flere priser i den årlige konkurransen "San Francisco Times Best of SF", ikke minst vant hun prisen for årets kafé i 2010.

Katie's ble også nylig med i en episode av det amerikanske programmet "No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin". Andrew kalte kaken
hennes Abomination Unto the Lord Cake for en opplevelse som forandret livet hans ved at ingen andre kaker vil smake godt igjen.

Du skal nå lage et fylt rektangel.

1. Tegn et rektangel som dekker siden under de tre tekstrammene, satt til å vises med 100 % bredde.
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2. Bruk Fyll-menyen til å fylle rektangelet med et bakgrunnsbilde kalt img-cupcakes.jpg. Sett Tilpassing-menyen til Skaler for å fylle, og klikk
den øvre venstre posisjonen i Plassering-delen for å justere bildet i øverste venstre hjørne på siden.

3. Klikk hvor som helst på siden for å lukke Fyll-menyen.
4. Bruk markeringsverktøyet til å dra håndtakene og endre størrelse på rektangelet etter behov. Det skal være midtstilt og vises med 100 %.

Juster den øverste kanten av rektangelet med ca. 1214 bildepunkter fra toppen av siden.
5. Høyreklikk rektangelet, og velg Ordne > Plasser lengst bak. Tekstrammen med signaturen du laget tidligere, skal nå vises på toppen, og den

halvgjennomsiktige bakgrunnen gjør at muffinsbildet vises gjennom.

1. Bla opp og velg topptekstrammen: VELKOMMEN TIL KATIE’S CAFÉ 
2. Trykk og hold nede Tilvalg-/Alt-tasten, og dra den ned under rektangelet fylt med muffins. Bruk tekstverktøyet til å skrive over toppteksten,

og erstatt teksten med: OM KATIE’S CAFÉ.
3. Åpne Bibliotek-panelet. Utvid Sidedesign-mappen, og dra en kopi av sideskilletegnet til siden under tekstrammen. Midtstill begge elementene

på siden.
4. Tegn et rektangel som er omtrent 450 bildepunkter bredt og 300 bildepunkter høyt. Fyll rektangelet ved hjelp av bakgrunnsbildet img-

cookie.jpg. Sett bakgrunnen til Skaler for å fylle, og klikk den midterste posisjonen.
5. Juster rektangelet med den venstre siden av siden.
6. Tegn en tekstramme til høyre for informasjonskapselrektangelet – ca. 450 bildepunkter bredt. Skriv inn eller lim inn teksten nedenfor:

1. Bruk underoverskriftstilen på toppteksten og brødtekststilen på resten av tekstrammen.
2. Juster den høyre kanten av tekstrammen med den høyre siden av hjelpelinjene for siden.

1. Bla nedover og tegn en tekstramme under informasjonskapselrektangelet, ca. 450 bildepunkter bredt. Skriv inn eller lim inn teksten nedenfor:

1. Bruk underoverskriftstilen på toppteksten og brødtekststilen på resten av tekstrammen.
2. Juster den venstre kanten av tekstrammen med den venstre siden av hjelpelinjene for siden.

1. Tegn et rektangel som er omtrent 450 bildepunkter bredt.
2. Angi fyllfarge og strøk for rektangelet til ingen. Angi bakgrunnsfyllet til å bruke bildet img-breakfast.jpg, med Tilpassing satt til Skaler for å

fylle, og posisjonen satt til øverst til venstre.
3. Juster rektangelet langs høyre side av hjelpelinjene for siden, under tekstrammen for Vår historie.
4. Åpne Bibliotek-panelet og utvid FontAwesome-mappen. Dra elementet for retningsikoner til nedre høyre del av siden, like over hjelpelinjen

for bunntekst og justert med høyre side av siden.
5. Klikk knappen med den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen. Velg alternativet Sirkelpil opp på menyen. Sett tekstfargen til Brun (se figur

41).

Figur 41. Konfigurer Font Awesome-ikonet, og formater det slik at det passer til områdedesignen.

6. Mens Pil opp-ikonet fremdeles er valgt, bruker du Hyperkoblinger-menyen til å velge ankerkoblingen kalt øverst (se figur 42).
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Figur 42. Sett koblingen til å peke til ankeret kalt øverst som du opprettet på malsiden.

7. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser. Rull nedover siden for å se sideinnholdet. Klikk Pil opp-ikonet, og se hvordan siden hopper tilbake til
toppen av siden.

8. Klikk Design for å fortsette å redigere HJEM-siden. Hvis du vil, velger du Vis > Skjul hjelpelinjer for å skjule hjelpelinjene på siden.

I den neste delen i denne opplæringen – kapittel 4 – vil du se hvordan du bruker rulleeffekter for å kontrollere bevegelse og lager en interaktiv
effekt på hjemmesiden. Du får også se hvordan du oppretter et manuelt kontrollprogram for meny for å opprette undernavigering for menysiden.
Deretter skal du bruke ankere på siden, og koble menyelementene til ankerne, før du legger til en ekstra "skjulte" meny som vises når den
besøkende blar nedover siden.
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Kapittel 4

Til toppen av siden

Bruke rulleeffekter for rektangler fylt med bakgrunnsbilder
Opprette menysiden
Konfigurere et manuelt kontrollprogram for meny
Arbeide med regioner for ankerkoder og aktive tilstander  
Legge til ankerkoblinger i menyelementer
Legge til de fem delene på menysiden
Plassere tekstinnhold for å fylle ut menyinnholdet for hver del
Legge til rulleeffekter til deloverskrifter på menysiden
Legge til en festet meny i toppteksten ved hjelp av rulleeffekter

I kapittel 3 av Bygge ditt første webområde med Muse la du til og redigerte malsider for å legge til områdenavigering ved hjelp av et
kontrollprogram for horisontal meny. Du testet hvordan du formaterer elementer og etiketter på Utseende-menyen ved hjelp av Tilstander-panelet.
Du har også lært hvordan du arbeider med bibliotekelementer og oppretter gjenbrukbare elementer som du kan dra og slippe på sidene.

Bruke rulleeffekter for rektangler fylt med bakgrunnsbilder

Det finnes mange typer rulleeffekter du kan bruke i Muse, inkludert bevegelse, tetthet, lysbildefremvisning og Edge Animate-rulleeffekter. Du kan
bruke rulleeffekter ved hjelp av Rulleeffekter-panelet, og du kan også kontrollere bevegelse ved hjelp av Rull-fanen på Fyll-menyen.                      
      

1. Rull opp og velg det store rektangelet justert med toppen av siden.
2. Velg Vindu > Rulleeffekter. På Rulleeffekter-panelet angir du følgende innstillinger (se figur 43).

Merk av for Bevegelse

Behold verdiene i de to feltene i Startbevegelse-delen satt til 0

Sett nøkkelposisjonen (midtre felt) til 0 bildepunkter

Aktiver Opp-retningen i Startbevegelse-delen og sett den til 0,5

Behold horisontal retning satt til 0

Figur 43. Bruk bevegelsesinnstillingene for rulleeffekter på rektangelet i toppteksten på siden.

Disse innstillingene angir at når siden har rullet forbi nøkkelposisjonen (0 bildepunkter, helt øverst på siden), skal rektangelet rulle opp ved en
hastighet som er 0,5 ganger rullehastigheten for resten av siden.

Merk av for Bevegelse

Aktiver Opp-retningen i Startbevegelse-delen og sett den til 0,5
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Behold horisontal retning satt til 0

Sett nøkkelposisjonen (midtre felt) til 1114 bildepunkter 

Aktiver Opp-retningen i Sluttbevegelse-delen og sett den til 0,5

Behold horisontal retning satt til 0

3. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser. Rull ned på siden og legg merke til at det øverste rektangelet i toppteksten beveges halvparten så
raskt som resten av sideelementene.

4. Gå tilbake til Muse og rull ned for å velge det store rektangelet fylt med bildet av muffins.
5. Åpne Rulleeffekter-panelet (Vindu > Rulleeffekter), og angi følgende (se figur 44).  

Figur 44. Bruk rulleeffekter til å kontrollere bevegelse av rektangelet når siden ruller.

6. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser på nytt. Rull ned på siden og legg merke til at begge rektangler med 100 % bredde beveges opp
halvparten så raskt som resten av sideelementene.

7. Gå tilbake til Muse. Klikk X for å lukke Hjem-sidefanen i Design-modus.

Opprette menysiden

Menysiden har en rekke elementer som er tilgjengelige for frokost, lunsj, middag og dessert, samt drikke. For å navigere på siden bruker
besøkende en menylinje med ankerkoblinger som går til hver del.

1. Åpne menysiden i Design-modus. Vis hjelpelinjene for å hjelpe deg med å sette opp siden.
2. Bruk tekstverktøyet til å tegne en tekstramme som er midtstilt under topptekstområdet.
3. Skriv inn ordene: FERSKE LOKALE INGREDIENSER OG NYSKAPENDE OPPSKRIFTER
4. Bruk avsnittstilen topptekst.
5. Bruk markeringsverktøyet til å endre størrelse på tekstrammen, slik at den dekker hele siden. I eksempelområdet brytes teksten etter

ampersandtegnet til en ny linje. 
6. Dra en kopi av sideskilletegnet fra Bibliotek-panelet, og midtstill den under teksten.

Konfigurere et manuelt kontrollprogram for meny

Under utformingen av Bunntekst-malsiden la du til et kontrollprogram for meny som koblet til alle sidene på området. Nå skal du legge til et
manuelt kontrollprogram for meny som kobler til forskjellige deler av den samme siden.

Menytype: manuell

Retning: horisontal

Rediger sammen: aktivert

Objektstørrelse: likt mellomrom

Vis venstre ikon: deaktivert

Vis etikett: aktivert
Vis høyre ikon: bare undermenyer
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Plassering av deler: horisontalt, midtstilt

1. I kontrollprogrambiblioteket utvider du Menyer-delen og drar et kontrollprogram for horisontal meny til siden.
2. Bruk markeringsverktøyet til å endre størrelse på bredden på hele menyen, slik at den dekker de fem midtre kolonnene på hjelpelinjene for

rutenett.
3. Klikk knappen med den blå pilen for å åpne Alternativer-panelet. Bruk følgende innstillinger (se figur 45):

Figur 45. Angi menytypen til Manuell i Alternativer-panelet.

4. Klikk utenfor Alternativer-panelet for å lukke det, og legg merke til at menyen oppdateres til et enkelt menyelement med etiketten [Navn].
5. Klikk menyelementet to ganger, én gang for å merke hele kontrollprogrammet for meny, og en gang til for å merke menyelementet. Bruk

tekstverktøyet til å velge plassholderetiketten, og skriv inn: FROKOST.
6. Bytt til markeringsverktøyet, og hold markøren over menyelementet. Klikk plusstegnet (+) som vises til høyre for menyelementet FROKOST,

for å opprette et nytt menyelement. Bruk tekstverktøyet til å gi nytt navn til den nye knappen: LUNSJ.
7. Gjenta trinn 6 for å legge til tre menyelementer totalt, og gi dem følgende navn: MIDDAG, DESSERT OG DRIKKE.
8. Mens ett av menyelementene er valgt, åpner du Tilstander-panelet. Velg Normal-tilstanden, og angi fyllfargen for menyelementet til ingen.

Klikk deretter hver av de gjenstående tilstandene Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv, og angi fyllfargen til ingen.
9. Velg Normal-tilstanden, og angi strøkfargen til Lys brun. I strøkalternativene opphever du koblingen til fire felt og setter alle til 0, unntatt strøk

for høyre side, som settes til 2. Dette oppretter skilletegn mellom hvert menyelement.
10. I Alternativer-panelet fjerner du merket for alternativet Rediger sammen. Velg menyelementet DRIKKE og Normal-tilstanden, og angi deretter

strøkfargen til ingen. Gjenta dette trinnet for Aktiv-tilstanden. Aktiver deretter alternativet Rediger sammen på nytt.
11. Velg Normal-tilstanden på nytt. Bruk avsnittstilen underoverskrift.  Bruk Tekst-panelet for å gjøre følgende tilleggsendringer i

tekstformateringen:

Skrift: Open Sans

Størrelse: 16

Justering: midtstilt

Mellomrom etter: 0

Underoverskriftstilen viser nå et plusstegn (+) ved siden av seg, noe som angir at den er endret. Hvis du vil, kan du opprette en ny
avsnittstil, men dette er ikke nødvendig.

12. Tilstandene Overrulling og Museknapp trykket ned oppdateres automatisk. Gjenta trinn 9 for å bruke den samme formateringen på den
aktive tilstanden.

13. Bruk markeringsverktøyet til å justere menyen slik at den er midtstilt vertikalt og omtrent 52 bildepunkter under sideskilletegnet.

Menyen har for øyeblikket ingen koblinger. Manuelle kontrollprogrammer for meny må settes opp for å bruke koblingene du ønsker, siden de ikke
arver sidekoblingene fra planleggingsmodus.

Arbeide med regioner for ankerkoder og aktive tilstander  
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Merk:

Menysiden inneholder totalt fem forskjellige deler med mat- og drikkevarer, atskilt med store rektangler med 100 % bredde. Av den grunn er det
ikke mulig å vise hele innholdet på siden uten å rulle nedover. Dette er et viktig aspekt ved å arbeide med både ankerkoder og rulleeffekter. Ingen
av de to områdefunksjonene vil se ut til å fungere hvis siden ikke er lang nok til at den besøkende kan rulle ned den.

Tenk deg at når du legger til ankerkoder, fungerer det på samme måte som om du fester en markør et sted på siden. Når besøkende klikker en
kobling til dette ankeret, vil koblingen rulle ned til der markøren er plassert.

Du skal begynne med å opprette fem ankere med følgende navn: frokost, lunsj, middag, dessert og drikke, som tilsvarer de fem feltene på siden.
Følg disse trinnene:

1. Klikk ankerknappen i Kontroll-panelet for å laste ankerverktøyet (se figur 46).

Figur 46. Last plasseringsverktøyet for det første ankeret ved å klikke ankerknappen.

2. Klikk én gang nær øvre venstre del av siden, rett under sideskilletegnet, for å plassere ankeret.
3. I dialogboksen Gi nytt navn til et anker som vises, skriver du inn navnet på ankeret: frokost. Bruk markeringsverktøyet til å flytte det til ca.

303 bildepunkter fra toppen av siden (se figur 47).

Figur 47. Gi navn til ankeret for frokostmenyen nær toppen av siden.

4. Gjenta disse trinnene. Denne gangen klikker du ankerknappen fire ganger, og deretter klikker du siden for å plassere navngitte ankere på
følgende steder nedover siden:

lunsj: 1255 bildepunkter 

middag: 1731 bildepunkter

dessert: 2798 bildepunkter

drikke: 3200 bildepunkter

Hvis du vil, kan du bruke Transformering-panelet til å velge hvert anker og angi Y-verdien.

Størrelsen på mellomrommet mellom det første ankeret og den første forekomsten av det koblede innholdet (manuelt kontrollprogram for
meny) angir det "aktive området" som fører til at den aktive tilstanden endres i hvert område. Hvis for eksempel det første ankeret er plassert 100
bildepunkter over menyen, oppdateres den aktive tilstanden til menyelementene for hvert område med 100 bildepunkter før menyen vises når den
besøkende ruller nedover siden.

Deretter skal du koble menyelementene til ankerkoder for å opprette navigering slik at besøkende kan hoppe nedover siden for å lese hver meny.
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Legge til ankerkoblinger i menyelementer

1. Klikk menyelementet FROKOST to ganger for å merke det. Valgindikatoren viser ordet Menyelement.
2. Bruk Hyperkoblinger-menyen for å velge frokost-ankerkoden på menysiden (se figur 48).

Figur 48. Angi koblingen for FROKOST-knappen til frokost-ankerkoden.

3. Gjenta trinn 2 for å legge til ankerne til de gjenværende fire menyelementene.
4. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å teste menyen, og se hvordan den hopper ned til hver del av siden. Rull opp igjen for å klikke

hver av knappene.

Det er litt kjedelig stadig å rulle opp manuelt, så senere skal du legge til Tilbake til toppen-knapper og en skjult meny med rulleeffekter som gjør at
du kan beholde et ekstra kontrollprogram for meny i topptekstområdet.

5. Gå tilbake til Muse for å fortsette å redigere menysiden.

Legge til de fem delene på menysiden

Denne siden bruker en design som ligner på Hjem-siden, med rektangler satt til 100 % bredde som har rulleeffekter og formaterte tekstrammer.

Deloverskriftene er nå fullført. Du kan eventuelt klikke Forhåndsvisning for å teste hvordan du kan klikke Tilbake til toppen-pilknappene for å gå
tilbake til toppen etter at du har besøkt hver del.

1. Tegn ut et rektangel som dekker bredden på hele webleservinduet, omtrent 52 bildepunkter under kontrollprogrammet for meny. 
2. Angi fyll- og strøkfarge til ingen. Angi bakgrunnsbildet for rektanglet til å bruke filen mg-breakfast.jpg. Sett bildet til Skaler for å fylle, og angi

plasseringen til midtpunkt venstre. 
3. Endre størrelse på rektangelet ved å dra i håndtakene til kantene er justert på begge sider, noe som betyr at det vil vises med 100 %

bredde. Angi høyden på rektangelet til 267 bildepunkter.
4. Opprett en tekstramme og skriv inn: FROKOST. 
5. I Bibliotek-panelet utvider du FontAwesome-ikonmappen og drar et retningsikon til siden. Bruk Alternativer-panelet for å velge Sirkelpil opp-

ikonet. Angi tekstfargen til Lys brun. 
6. Klipp ut Sirkelpil opp-ikonet, og bruk deretter tekstverktøyet til å klikke rett foran F-en i tekstrammen: FROKOST. Lim inn Sirkelpil opp-ikonet

FROKOST-tekstrammen. 
7. Angi koblingen for Sirkelpil opp-ikonet til den øverste ankerkoblingen på menysiden.
8. Merk FROKOST-teksten, og bruk overskriftsstilen. Deretter redigerer du skriftattributtene ved å angi skriftfargen til Gråhvit og justeringen til

Venstre. 
9. Plasser FROKOST-tekstrammen 600 bildepunkter fra toppen (Y) og 4 bildepunkter fra venstre side av siden (X). Du kan bruke
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Transformering-panelet eller verktøytipsene som hjelp til å plassere den.
10. Merk FROKOST-tekstrammen, trykk og hold nede Skift-tasten, og merk deretter rektangelet fylt med frokostbildet. Slipp Skift-tasten og trykk

deretter på og hold nede Tilvalg-/Alt-tasten for å dra en kopi av de to elementene nedover siden, mens du holder det nye settet justert på
midten. Denne kopien vil bli lunsjdelen.

11. Plasser lunsjdelen satt til 1205 bildepunkter fra toppen av siden. Bruk tekstverktøyet til å velge order FROKOST, og skriv inn LUNSJ. På
Fyll-menyen angir du bakgrunnsbildet til å bruke filen img-lunch.jpg file. Behold innstillingen for Skaler for å fylle, og angi plasseringen til
midtpunkt høyre.

12. Gjenta trinn 10 og 11 for å duplisere lunsjdelen. Plasser middagdelen satt til 1977 bildepunkter fra toppen av siden. Gi tekstrammen det nye
navnet MIDDAG. Angi bakgrunnsbilde til å bruke img-dinner.jpg. Bruk samme innstillinger for Tilpassing og Plassering.

13. Gjenta trinn 10 og 11 for å opprette dessertdelen. Angi fyllfargen for dessertrektangelet til å bruke bakgrunnsfargen img-dessert.jpg, med
posisjonen satt til midtpunkt venstre. Oppdater tekstrammen til DESSERT, og sett den øverste kanten av dessertrektangelet til Y-verdien
2748. 

14. Dupliser dessertsettet for opprette drikkedelen. Skriv over tekstrammen for å endre navnet til DRIKKE. Angi bakgrunnsbildet for rektangelet
til img-drinks.jpg, og bruk venstre toppunkt. Angi den øverste kanten av drikkerektangelet til Y-verdien 3446.

Plassere tekstinnhold for å fylle ut menyinnholdet for hver del

Nå skal du legge til to tekstrammer i mellomrommet mellom delene for å vise de tilhørende matutvalgene for hver kategori.

The Spike USD 9

Frokostburrito med egg, svarte bønner, guacamole, løk, koriander, chipotle tomatsalsa, og valget mellom

potet, kylling eller storfekjøtt

The Dazzler USD 7

Hash browns med eggerøre og bacon levert lokalt

The Nessie USD 8

To mektige pannekaker med valget av sjokoladebiter eller blåbær

1. Velg Fil > Plasser og bla for å velge en tekstfil som kalles breakfast1.txt plassert i menyundermappen til mappen Innholdselementer. Klikk
Åpne for å lukke dialogboksen Importer.

2. Klikk én gang på siden under Frokost-toppteksten for å plassere tekstfilen med følgende innhold: 

3. Merk hvert av elementnavnene (med priser), og bruk avsnittstilen underoverskrift serif. Merk deretter elementbeskrivelsene under hver av
dem, og bruk avsnittstilen brødtekst.

4. Juster den venstre siden av tekstrammen med den venstre siden av siden. Endre størrelsen på tekstrammen for å midtstille den vertikalt
mellom frokost- og lunsjtopptekstene. Utvid bredden på tekstrammen slik at den strekker seg over de første fire kolonnene.

5. Gjenta trinn 1–4 for å plassere tekstfilen kalt breakfast2.txt. Formater teksten, og plasser tekstrammen for å justere den på høyre side av
siden, slik at den strekker seg over de siste fire kolonnene.

6. Fortsett denne prosessen for å fylle ut alle menydelene. Sett inn innholdet i lunch1.txt og lunch2.txt og formater de to tekstrammene, og
gjenta deretter disse trinnene for å legge til to tekstrammer med matvarealternativene til middag-, dessert- og drikkedelene. 

7. Lagre området og forhåndsvis siden. Siden ser fullført ut, men i den nesten skal du skal finpusse litt ved å bruke noen rulleeffekter.

Legge til rulleeffekter til deloverskrifter på menysiden

Denne delen er svært lik rulleeffektene du la til på Hjem-siden. Husk at da du la til bakgrunnsbildene for rektanglene med 100 % bredde, varierte
du justeringen ved å velge ulik plassering på Fyll-menyen. Merk også at hvert rektangel bare er 267 bildepunkter høyt, mens
bakgrunnskildebildene har en høyde på over 1300 bildepunkter og er satt til Skaler for å fylle. Disse innstillingene vil påvirke hvordan
rulleeffektene vises i en webleser.

1. Merk rektangelet i Frokost-delen. Åpne Rulleeffekter-panelet (Vindu > Rulleeffekter), merk av for Bevegelse og angi følgende attributter for
å kontrollere bevegelsen for fyllinnholdet (se figur 49).

I Startbevegelse-delen kan du sette Opp-retningen til å rulle med en hastighet på 0,5 x

Behold den horisontale retningen satt til 0x. 

Sett nøkkelposisjonen til 440 bildepunkter (du kan også dra T-håndtaket på siden for å angi dette)

I Sluttbevegelse-delen setter du Opp-retningen til å rulle med en hastighet på 0,5x
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Behold den horisontale retningen satt til 0x.

Figur 49. Merk av for Bevegelse, og bruk innstillingene for rulleeffekter.

2. Velg Lunsj-rektangelet. Angi nøkkelposisjonen til 1205 bildepunkter i Rulleeffekter-panelet. Sett Opp-retningene for både Startbevegelse- og
Sluttbevegelse-delen til 0,5x. Behold de horisontale retningene satt til 0x.

3. Gjenta trinn 2 for å bruke rulleeffekter på Middag-rektangelet. Bruk de samme innstillingene, men sett nøkkelposisjon til 1977 bildepunkter.
4. Fortsett å gjenta denne operasjonen to ganger til. Sett Dessert-rektangelet til å bruke nøkkelposisjonen 2748 bildepunkter. Sett Drikke-

rektangelet til å bruke nøkkelposisjonen 3446. 
5. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å se rulleeffekten. Klikk menyelementet Dessert, og se at rektangeltopptekstene beveger seg når

siden hopper ned til Dessert-delen. Klikk Pil opp-ikonet for å gå tilbake til toppen.

Når du er ferdig med testen, lukker du webleseren og går tilbake til Adobe Muse. 

Legge til en festet meny i toppteksten ved hjelp av rulleeffekter

Menysiden er nesten fullført, men det er fortsatt litt vanskelig å navigere. Det ville vært enklere hvis du hadde et kontrollprogram for meny som ble
vist over hver del på siden, slik at du enkelt kan gå til hver del uten å gå tilbake til toppen først. Dette er en teknikk du kan bruke for å få
kontrollprogrammet for meny til å rulle opp og deretter bli festet øverst på siden.

Fadeposisjon 1:  5 bildepunkter ved 0 %
Nøkkelposisjon: 252 bildepunkter ved 0 %
Fadeposisjon 2: 252 bildepunkter ved 100 %

1. Velg kontrollprogrammet for meny øverst på siden. 
2. Trykk og holde nede Tilvalg-/Alt-tasten mens du drar en kopi av det mot toppteksten. Når du drar, må du passe på at du holder kopien

vertikalt justert med det opprinnelige kontrollprogrammet og med midten av siden, ved hjelp av smarte hjelpelinjer som vises. 
3. Plasser den dupliserte toppteksten rett under det brune topptekstrektangelet, med en Y-posisjon på 92 bildepunkter. 
4. Åpne Rulleeffekter-panelet. Klikk Tetthet-fanen (nummer to fra venstre) for å se tetthetsinnstillingene for rulleeffekter. 
5. Merk av for Tetthet, og bruk følgende innstillinger (se figur 50).
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Figur 50. Angi innstillingene for å kontrollere gjennomsiktigheten i kontrollprogrammet for meny.

Du kan også angi verdier for Fadeposisjon 1, Nøkkelposisjon og Fadeposisjon 2 ved å dra de tilsvarende delene av T-håndtaket som vises
over menyen når du aktiverer rulleeffekter.

Innstillingene ovenfor betyr at menyen vil forbli fullstendig gjennomsiktig (0 % ugjennomsiktig) inntil den besøkende ruller på siden ned til 252
bildepunkter fra toppen. Når dette skjer, hender det også at første (synlige) kontrollprogram for meny beveger seg nøyaktig til samme sted.

For å jevne ut overgangen når den dupliserte menyen vises og den opprinnelige menyen skyves opp og bort, skal du legge til et fylt rektangel som
har samme fyllfarge som bakgrunnen på siden. På denne måten kan rektangelet (som er tegnet over den dupliserte menyen) også bruke
rulleeffekter slik at det forhindrer at menyen vises ekstra fet (når menyene vises oppå hverandre).

6. Tegn et rektangel rett under den brune toppteksten. Bruk Transformering-panelet for å bruke følgende verdier (se figur 51):

Høyde: 45 bildepunkter

Bredde: 1160 bildepunkter

X: -100 bildepunkter

Y: 87 bildepunkter

Sett til å vises med 100 % bredde

Figur 51. Angi rektangelet som dekker den dupliserte menyen, til å vise 100 % bredde.

1. I Tetthet-fanen i Rulleeffekter-panelet angir du følgende verdier:

Fadeposisjon 1: 5 bildepunkter ved 0 %

Nøkkelposisjon: 252 bildepunkter ved 0 %

Fadeposisjon 2: 252 bildepunkter ved 100 %

Innstillingene ovenfor sikrer at rektangelet over den dupliserte menyen skjuler den til den opprinnelige menyen ruller over den, slik at det
dannes en sømløs overgang.

2. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å rulle ned på siden. Rull sakte og se den første menyen rulle opp og den dupliserte
(gjennomsiktige) menyen vises i det øyeblikket den opprinnelige menyen forsvinner ut av syne. Rulleeffekter styrer også den dupliserte
menyens bevegelse, noe som holder den på plass mens du fortsetter å rulle nedover siden.

I neste kapittel av Bygge ditt første webområde med Adobe Muse får du se hvordan du endrer størrelsen på og beskjærer plasserte bildefiler og
justerer dem på rutenettkolonnene. Du kan også legge til et kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat og konfigurere det til å vise et
galleri med bilder. Deretter skal du lære hvordan du inkluderer innhold fra tredjepartsområder ved å bygge inn HTML på bloggsiden.
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Kapittel 5

Til toppen av siden

Formatere tekst øverst på Galleri-siden
Plassere flere tilpassede bilder ved hjelp av plasseringsverktøyet
Beskjære plasserte bilder
Bruke koblinger til tekstrammer og definere standard koblingsstil
Legge til og konfigurere et kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat
Formatere tekst øverst på bloggsiden
Bruke innebygd HTML til å vise en blogg på et Muse-område  

I kapittel 4 av Bygge ditt første webområde med Muse la du til rulleeffekter for å lage interaktive bevegelseseffekter på Hjem-siden. Du bygget
også ut menysiden og opprettet en manuell meny som koblet til ulike ankere på siden. I kapittel 5 får du se hvordan du redigerer plasserte bilder
ved å endre størrelse på dem og beskjære dem til arbeidsområdet i Muse. Du skal også se nærmere på hvordan du arbeider med innebygd HTML
for å legge til en Tumblr-blogg på bloggsiden.

Formatere tekst øverst på Galleri-siden

Galleri-siden inneholder en serie med bilder som justeres ved hjelp av hjelpelinjene for siden.

1. Åpne Galleri-siden i Design-modus.
2. Hvis hjelpelinjene ikke vises allerede, velger du Vis > Vis hjelpelinjer. 
3. Lag en tekstramme og skriv inn: GALLERI. Bruk avsnittstilen topptekst.
4. Opprett en ny tekstramme som er justert til venstre på siden. Skriv inn: 

Helt siden Katie’s Café først åpnet dørene i 2006, har vi jobbet for å tilby ferske, lokale ingredienser

og levere kvalitetsprodukter til kundene våre. Grunnleggeren, Katie Ricks,

, og bruk deretter avsnittstilen brødtekst.

5. Opprett en tredje tekstramme som er justert til høyre på siden. Skriv inn: 

er lidenskapelig opptatt av mat og kundeservice. Denne lidenskapen er inspirasjonen for alle retter på

menyen, og vi er stolte av både de gamle og nye rettene vi serverer.

Bruk avsnittstilen brødtekst på nytt.

6. Bruk markeringsverktøyet til å merke både venstre og høyre avsnitt, og velg Objekt > Grupper.
7. Dra en kopi av sideskilletegnet fra Bibliotek-panelet.
8. Bruk verktøyet for å midtstille de tre elementene (topptekst, gruppe med to tekstkolonner, og sideskilletegn-grafikk) for å justere dem

vertikalt på siden (se figur 52).  

Figur 52. Plasser tekstrammene og sideskilletegnet slik at de passer under topptekstinnholdet.
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Til toppen av siden

Plassere flere tilpassede bilder ved hjelp av plasseringsverktøyet

1. Velg Fil > Plasser og bla for å velge filene i mappen Innholdselementer kalt gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg og gallery-9.jpg. Klikk
Åpne for å velge dem, og lukk dialogboksen Importer.

Legg merke til at plasseringsverktøyet viser tallet 4, som indikerer at 4 bilder er lastet inn. 

2. Klikk og dra markøren på venstre side av siden. Et verktøytips viser midlertidig en prosentsats for å vise skaleringen av det første bildet du
plasserer. Slipp museknappen når bildet har blitt skalert ca. 16 %, slik at bildets dimensjoner er 330 bildepunkter bredt og 220 bildepunkter
høyt.

3. Gjenta trinn 2 for de andre tre bildene med samme skalering. 

Ikke tenk på justeringen ennå. Først skal du redigere bildene i Muse. 

Beskjære plasserte bilder

Deretter skal du beskjære hver av de fire bildefilene, slik at alle er firkantet (220 x 220 bildepunkter).

1. Bruk beskjæringsverktøyet til å velge bildet gallery-1.jpg. 
2. Klikk én gang i midten for å vise det svarte sirkelikonet. Kantlinjen rundt bildet blir blå og åpen hånd-markøren vises. Dra bildet inne i

bilderammen til venstre, til venstre side av flaskebrikken er kuttet av og vises i det halvgjennomsiktige området.
3. Klikk bildet på nytt med beskjæringsverktøyet. Midtsirkelikonet forsvinner og kantlinjen rundt bilderammen blir oransje. Dra høyre

midthåndtak mot midten for å endre størrelse på bildets bredde til 220 bildepunkter (se figur 53). Du kan se på Transformering-panelet for å
undersøke dimensjonene.

Figur 53. Beskjær sidene på det plasserte bildet ved hjelp av beskjæringsverktøyet.

4. Gjenta trinn 1-2 for å beskjære bildene gallery-2.jpg, gallery-3.jpg og gallery-9.jpg slik at alle har en bredde på 220 bildepunkter. 
5. Bruk markeringsverktøyet til å justere de fire bildene langs sidebredden (se figur 54). 
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Figur 54. Tilpass de fire beskårede bilderammene i kolonnene opprettet av hjelpelinjene for siden.

Resten av Galleri-siden består av tilpassede bilder og tekstrammer.

1. Plasser bildet kalt gallery-4.jpg, og klikk og dra det for å plassere det ved 38 %. Bruk beskjæringsverktøyet for å beskjære venstre kant, og
reduser deretter bredden på bilderammen til dimensjonene er 464 x 512 bildepunkter. Bruk markeringsverktøyet til å justere den venstre
kanten med den venstre siden av siden.

2. Plasser bildet kalt gallery-5.jpg til høyre for det større bildet du nettopp har beskåret. Klikk og dra det til ca. 24 %. Bruk samme
fremgangsmåte som før ved å skyve bildet over inne i bilderammen for å midtstille det. Denne gangen drar du det nedre håndtaket opp og
det høyre håndtaket mot midten for å beskjære det til 264 x 246 bildepunkter. Juster den høyre kanten med høyre side av hjelpelinjene for
siden, og juster den nedre kanten med bunnen av bildet gallery-4.jpg.

3. Plasser gallery-6.jpg og klikk og dra det til 50 %. Dette bildet vil strekke seg over hele siden. Midtstill bildet i bilderammen og beskjær det til
953 x 516 bildepunkter. Juster det vertikalt på siden.

4. Plasser gallery-7.jpg og klikk og dra det til 23 % på venstre side av siden. Beskjær det til 464 x 342 bildepunkter og juster det med venstre
side av siden.

5. Plasser gallery-8.jpg og klikk og dra det til 23 % på høyre side av siden. Beskjær det til 464 x 310 bildepunkter og juster det til høyre side av
siden. Bruk markeringsverktøyet og de smarte hjelpelinjene for å sikre at alle bildene er på linje med hjelpelinjene for siden og med
hverandre (se figur 55).
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Til toppen av siden

Figur 55. Ordne de beskårede galleribildene i et mosaikkmønster på siden.

Det er et tomt punkt over bildet av muffins (gallery-5.jpg). Du skal fylle det med en tekstramme.

Bruke koblinger til tekstrammer og definere standard koblingsstil

Du skal legge til en knapp som gjør det mulig for besøkende å vise lysbildefremvisningen i fullskjermformat.

1. Tegn en tekstramme over bildet av muffins. Endre størrelsen på bildet til 464 x 242 bildepunkter, og juster det med høyre side av siden.
Angi fyllfargen for tekstrammen til Lys brun.

2. Skriv inn: SE GALLERIET I FULL SKJERM
3. Bruk avsnittstilen overskrift. Angi deretter fargen til Gråhvit og angi justeringen til Venstre. Teksten brytes til to linjer. 
4. Mens tekstrammen er merket, bruker du Hyperkoblinger-menyen for å bruke en kobling til Galleri-fullskjermssiden (se figur 56). 
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Til toppen av siden

Figur 56. Angi tekstrammen som en kobling til siden som viser lysbildefremvisningen av galleriet.

5. Klikk Hyperkoblinger-teksten til venstre for Hyperkoblinger-menyen, for å se de tilgjengelige alternativene. I dialogboksen som vises, legger
du merke til at teksten er satt til å bruke standard koblingsstil.

6. Klikk knappen Rediger koblingsstiler for å åpne Layout-fanen i dialogboksen Egenskaper for område.
7. Bruk dette grensesnittet til å angi hvordan tekstkoblinger skal vises på området. For dette områdeprosjektet, er koblingstilstandene satt til å

arve eventuell fet eller kursiv skrift på teksten, men vil aldri bli understreket for noen av tilstandene. Tekstfargene er angitt for hver tilstand:

Normal: lys brun

Beveg over: brun

Besøkt: lys brun

Aktiv: brun

Bruk Oppløsning-menyen til å velge mellom utdata for Standard og HiDPI (2X) – for å angi kvaliteten på bilder publisert eller eksportert fra
området. HiDPI-innstillingen krever at du plasserer bilder med dobbel størrelse, men vises optimalt på Retina-skjermer og andre HD-skjermer.

8. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for område. 
9. Lagre området og lukk Galleri-siden i Design-visning.

Legge til og konfigurere et kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat

Galleri-fullskjermssiden inneholder et kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat som lastes når den besøkende klikker koblingen fra
hovedsiden for galleriet.

Vær oppmerksom på at kontrollprogrammet umiddelbart utvides for å fylle 100 % bredde av siden.

Nytt bilde i full størrelse: fyll ramme proporsjonalt

Ny miniatyr: fyll ramme proporsjonalt

Overgang: uttoning

Overgangshastighet: 0,5 sekunder

Autoavspilling aktivert, satt til å begynne å spille om 3 sekunder

Gjenoppta etter: deaktivert

Spill av én gang: deaktivert

Bland: deaktivert

Aktiver sveip: aktivert

Layout
Lysboks: deaktivert
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Miniatyrer med fri form: deaktivert

Full skjerm: aktivert

Deler
: Første: deaktivert

Neste: aktivert

Forrige: aktivert

Siste: deaktivert

Bildetekster: aktivert

Teller: deaktivert

Lukkeknapp: deaktivert

Miniatyrer: deaktivert

Redigering
Vis lysboksdeler mens du redigerer: aktivert

Rediger sammen: aktivert

1. Åpne Galleri-fullskjermssiden i Design-visning.
2. Velg eventuelt Vis > Skjul hjelpelinjer.
3. Åpne kontrollprogrambiblioteket og utvid delen Lysbildefremvisninger. Dra en lysbildefremvisning i fullskjermformat til siden.  

4. Mens lysbildefremvisningen er valgt, plasserer du den øverste kanten langs den nederste kanten av toppteksten, slik at ingen
bakgrunnsfyllfarge vises gjennom i webleseren. I denne designen vises det ingen Lukk-knapp i lysbildefremvisningen – besøkende klikker en
av koblingene på den øverste menyen for å gå til en ny side og gå ut av lysbildefremvisningen. 

5. Klikk den blå pilknappen for å åpne Alternativer-panelet, og bruk følgende innstillinger (se figur 58):

Figur 58. Oppdater innstillingene for å konfigurere lysbildefremvisningen i Alternativer-panelet.

6. Klikk mappen Legg til bilder. I dialogboksen Importer som vises, velger du følgende filer: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg, gallery-
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4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg og gallery-8.jpg. Klikk Åpne for å importere de åtte bildefilene, og lukk deretter dialogboksen
Importer.

7. Klikk hvor som helst på siden for å lukke Alternativer-panelet.
8. Klikk Forhåndsvisning for å se den pågående lysbildefremvisningen. De 8 bildene du la til, vises når du klikker Neste- eller Forrige-knappen.

Hvis du venter i 3 sekunder, startes avspillingen av lysbildefremvisningen automatisk, og den fortsetter å gjenta avspillingen. Legg merke til
at standardbildet i lysbildefremvisningen er fjernet automatisk.

9. Klikk Design for å fortsette å redigere kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat.
10. Velg Forrige-piltasten og plasser den til midtpunkt venstre på siden. Dra Neste-piltasten til midtpunkt høyre på siden, justert horisontalt med

Forrige-knappen. Dra deretter Bildetekst-vinduet ned til bunnen, slik at det er midtstilt og ca. 40 bildepunkter fra den nederste kanten.

Hvis du har problemer med å se hele siden, angir du zoomnivået til 75 %, slik at du kan vise hele lysbildefremvisningen i Design-modus.

1. Angi fyllfargen for både Neste- og Forrige-knappen til Lys brun.
2. Bruk tekstverktøyet til å velge pilene inne i Neste- og Forrige-knappen. Bruk underoverskriftstilen, og angi deretter justeringen til midten,

som fører til 100 %, Mellomrom etter til 0, og farge til Hvit.
3. Behold Hvit som Bildetekst-fyllfargen, men reduser tettheten til 77. Velg plassholderteksten og bruk underoverskriftstilen. Angi deretter

Mellomrom etter til 0.
4. Den første bildeteksten viser plassholdertekst mens kaffekoppen vises. Klikk bildeteksten på nytt for å merke teksten inne i den. Erstatt

bildeteksten for plassholder med:

Latté med fersk espresso toppet med førsteklasses sjokoladetopper

5. Klikk Neste-knappen for å se det neste lysbildet med saft og bollen med sitroner. Erstatt bildeteksten med:

Den rosa damen med nypresset saft og tranebærjuice

6. Oppdater de gjenstående bildetekstene med tilhørende beskrivelser:

Sjokoladekanelboller tilgjengelig med alle varme drikker

Nybakte marshmallow-stenger hver morgen

Sesongbaserte valnøttmuffins

Søt fruktpai med fersk sitronsaft og sitronskall

Katie's Café bruker ferske, organiske ingredienser som kjøpes daglig

Grillet ost med rugbrød følger med vår hjemmelagde gazpacho-suppe

7. Velg Fil > Forhåndsvis område i webleser for å se den ferdige lysbildefremvisningen. Se en automatisk avspilling, eller bruk
navigeringsknappene til å hoppe til neste og forrige bilde, mens de beskrivende bildetekstene vises på hvert lysbilde (se figur 59).

Figur 59. Kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat vises til kantene av webleservinduet.
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Til toppen av siden

Merk:

18. Klikk Galleri-menyelementet for å besøke Galleri-siden. Husk alltid å gi besøkende en mulighet til å gå ut av kontrollprogrammet for
lysbildevisning i fullskjermformat når de vil gå tilbake til resten av området. Rull over koblingen: SE GALLERIET I FULL SKJERM og se
hvordan fargen endres ved Beveg over og Museknapp trykket ned, basert på standardinnstillingene for koblingsstil.

19. Gå tilbake til Adobe Muse og lukk Galleri-fullskjermssiden i Design-modus.

Formatere tekst øverst på bloggsiden

Bloggsiden viser en beskrivende topptekst over en innebygd Tumblr-bloggside.  

1. Åpne bloggsiden i Design-modus.
2. Hvis hjelpelinjene ikke vises allerede, velger du Vis > Vis hjelpelinjer.
3. Opprett en tekstramme og skriv inn: KATIES BLOGG. Bruk avsnittstilen topptekst.
4. Dra en kopi av sideskilletegnet fra Bibliotek-panelet. 
5. Bruk markeringsverktøyet for å midtstille de to elementene vertikalt på siden (se figur 60).

Figur 60. Midtstill sidetittelen og sideskilletegnet på siden under toppteksten.

Bruke innebygd HTML til å vise en blogg på et Muse-område  

Innebygd HTML refererer til kildekoden generert av et tredjeparts webområde, for eksempel Google Maps, YouTube, SoundCloud, Flickr eller
Picasa. Du kan konfigurere kontoer med disse webområdene, logge på og deretter kopiere den innebygde koden fra deres område og legge den
til på ditt område.

Når du limer inn innebygd HTML på en side, skjer det samme som når du plasserer et vindu på en side på området ditt, og det vinduet viser
innholdet fra et tredjepartsområde.

Innebygd HTML er en god metode for å legge til kompleks informasjon (for eksempel kart, værvarsler, aksjekurser) og rikt medieinnhold (for
eksempel digitale videoer, lysbildefremvisninger og lydfiler) på en rask og enkel måte.

For å legge til en blogg på bloggsiden skal du kopiere kildekoden generert av Tumblr.com. Med den gratis nettjenesten kan du logge inn og legge
inn bloggoppføringer som er offentlig tilgjengelige. Blogger er enkle å bruke og er nyttige når du vil gjøre det enkelt for noen som ikke er tekniske,
å oppdatere området sitt. De fleste bloggområder har et webbasert grensesnitt, slik at du kan bruke en hvilken som helst webleser til å logge på
kontoen og publisere nye innlegg uten at du har kunnskap om HTML eller annen programvare.

Besøkende trenger ikke en Tumblr-konto for å vise blogger innebygd på en side. Du trenger en konto for å generere koden under utforming
av området, og for å logge inn for å legge til blogginnlegg.

1. Det er ikke nødvendig å opprette en Tumblr-konto for å følge med. Kopier koden nedenfor (som ble generert av webområdet for Tumblr
etter oppretting av en gratis blogg):

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

2. Dobbeltklikk bloggsideminiatyren i planleggingsmodus for å åpne den i Design-modus.
3. Klikk midt i den tomme bloggsiden, og velg Objekt > Sett inn HTML. Klikk i feltet i Rediger HTML-vinduet som vises, og lim deretter inn

innholdet. Klikk OK for å lukke Rediger HTML-vinduet.
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Når du har bygget inn HTML-koden, vises det en blå grenseboks med håndtak rundt blogginnleggene som ble publisert for Tumblr-kontoen
for Katie's Cafe.

4. Bruk markeringsverktøyet til å dra håndtakene for å midtstille blogginnholdet på siden. En mørkeblå hjelpelinje for justering angir når det
valgte objektet er midtstilt vertikalt (se figur 61).

Figur 61. Plasser Tumblr-bloggen for å midtstille den på bloggsiden.

Det er alt som kreves for å bygge inn HTML på Muse-sider. Hvis du har tenkt å redigere HTML-koden, kan du høyreklikke et innebygd HTML-
element og velge Rediger HTML på kontekstmenyen som vises. Dette åpner Rediger HTML-vinduet, slik at du har tilgang til koden du limte inn
tidligere (se figur 62).

Figur 62. For å åpne og redigere kildekoden for innbygging, åpner du Rediger HTML-vinduet.

6. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å vise bloggsidevisningen i et nytt webleservindu.

Når du blar nedover listen over bloggoppføringer, må du være oppmerksom på at den brune toppteksten vises over bloggsideinnholdet. Dette skjer
fordi toppteksten er på Innvendig-malsiden, og innhold på malsider vises foran som standard.

Nå som du har utforsket hvordan du legger til innebygd HTML for å vise en Tumblr-blogg, går du videre til kapittel 6 for å lære hvordan du legger
til et interaktivt Google-kart på kontaktsiden. Etter at du har lagt til et kontrollprogram for kontaktskjema på kontaktsiden, får du se hvordan du
legger til et favorittikon og publiserer prøveområdet.
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Kapittel 6

Til toppen av siden

Bruke innebygd HTML til å vise et Google-kart
Legge til og konfigurere et kontrollprogram for enkelt kontaktskjema
Konfigurere innstillingene for kontrollprogrammet for hele kontaktskjemaet
Konfigurere innstillingene for individuelle skjemaelementer
Formatere utseendet til feltet Kontaktskjema
Formatere utseendet på Send-knappen
Teste skjemaet og hente de sendte meldingene
Formatere adressene som er oppført på kontaktsiden
Bruke den innebygde stavekontrollen og oppdatere ordlisten
Legge til et favorittikon i panelet Egenskaper for område
Opprette en gratis prøveversjon som skal publiseres på området

I kapittel 5 av Bygge ditt første webområde med Muse lærte du hvordan du kan koble til ankerkoder for å hoppe til deler av en lang side. I tillegg
opprettet og formaterte du et kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat. I denne neste delen får du se hvordan du legger til et
interaktivt Google-kart ved hjelp av innebygd HTML. Deretter skal du arbeide med et kontrollprogram for kontaktskjema for å bygge ut
kontaktsiden. Og til slutt skal du finpusse ved å legge til et favorittikon og deretter publisere det fullførte prøveområdet.

Bruke innebygd HTML til å vise et Google-kart

Google Maps er en gratis tjeneste – du angir ganske enkelt adressen (eller adressene) og klikker knappen Create Map (Lag kart) etter at du har
logget på kontoen din. Skriv inn en tittel og beskrivelse og klikk deretter Bygg inn-knappen. Kopier HTML-koden angitt i feltet Lim inn HTML for å
bygge inn i webområdet.

1. Dobbeltklikk kontaktsideminiatyren i planleggingsmodus for å åpne den i Design-modus. 
2. Kopier kildekoden nedenfor, som ble generert av Google Maps-området:

<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>

Du kan opprette et egendefinert kart til én eller flere adresser. I dette eksemplet viser kartet pekere for hver av de tre Katie’s Café-stedene i San
Francisco.

3. Lim inn koden nær toppen av kontaktsiden. Bruk markeringsverktøyet til å plassere den innebygde HTML-koden for å midtstille den på
siden, slik at den øverste delen av kartet vises under det overordnede området (se figur 63).

Figur 63. Lim inn innebyggingskoden for Google-kartet, og plasser den på siden under toppteksten.
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4. Bruk tekstverktøyet til å dra en tekstramme under det innebygde kartet og skriv inn Kontakt.
5. Bruk overskriftsstilen på tekstrammen.
6. Opprett en ny tekstramme under sidetittelen. Kopier følgende tekst og lim den inn i tekstrammen:

Alle bakeriene våre bruker den unike inspirasjonen som nærmiljøet gir, og alle er sterkt knyttet sammen av Katies ulastelige fokus på detaljer,
serviceytelse og fremfor alt muligheten til å nyte god mat.

7. Bruk brødtekststilen og juster tekstrammen til venstre side av siden.
8. Trykk og hold nede Tilvalg-/Alt-tasten mens du drar en kopi av tekstrammen og justerer den til høyre side av siden. Merk teksten og erstatt

den med dette innholdet: fokus på detaljer, forpliktelse til service, og fremfor alt gleden av god mat.
9. Bruk markeringsverktøyet til å merke både venstre og høyre avsnitt, og velg Objekt > Grupper.

10. Dra en kopi av sideskilletegnet fra Bibliotek-panelet.
11. Bruk verktøyet for å midtstille de tre elementene (topptekst, gruppe med to tekstkolonner, og sideskilletegn-grafikk) for å justere dem

vertikalt på siden.
12. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å vise hvordan den foreløpige kontaktsiden ser ut i en webleser (se figur 64).

Figur 64. Den ferdigstilte kontaktsiden inkluderer et Google-kart med komplett funksjonalitet.

Det innebygde HTML Google-kartet er interaktivt. Klikk pilene for å panorere rundt på kartet, og klikk plusstegnet (+) og minustegnet ( -) for å
zoome inn og ut.

13. Lukk webleseren og gå tilbake til Muse for å fortsette å redigere siden.

Lysbildefremvisninger kan også legges til direkte på sider, men i dette eksemplet skal du neste et kontrollprogram for miniatyrlysbildefremvisning i
innholdsområdet i et kontrollprogram for panel med faner. Følg disse trinnene:

1. Mens du redigerer Om-siden i Design-visning, klikker du Galleri-fanen for å vise beholderen for innholdsområdet med plassholderinnholdet
vist under den.

2. Merk plassholderinnholdet (bilderammen og tekstrammen i innholdsområdet) og slett det.
3. Åpne kontrollprogrambiblioteket og utvid delen Lysbildefremvisninger. Merk kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning fra listen, og

dra en kopi av det til siden (se figur 59).

Legge til og konfigurere et kontrollprogram for enkelt kontaktskjema

Du skal nå legge til et kontaktskjema på kontaktsiden for å gjøre det enkelt for besøkende å sende meldinger ved hjelp av webområdet.

1. Fortsett å redigere kontaktsiden i Design-modus.
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2. Utvid delen Skjemaer i kontrollprogrambiblioteket. Velg kontrollprogrammet for enkelt kontaktskjema, og dra det til høyre side av
kontaktsiden, under sideskilletegnet (se figur 65). 

Figur 65. Dra det enkle kontaktskjemaet til siden.

3. Bruk markeringsverktøyet til å plassere skjemaet til høyre på siden.

Konfigurere innstillingene for kontrollprogrammet for hele kontaktskjemaet

Oppdater innstillingene for kontrollprogrammet for kontaktskjema for å kontrollere hvordan det fungerer.

Normal

Sending pågår

Send fullført

Send feil

1. Mens hele skjemaet er merket, viser valgindikatoren ordet Skjema og angir at skjemaet for øyeblikket viser Normal-tilstanden.
2. Normal-koblingen er en meny med fire mulige tilstander, akkurat som menyelementer eller knapper (se figur 66):

Figur 66. Tilstander-menyen viser tilstandene for hele skjemaet.
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Når du vil justere skjemaet slik det vises i forskjellige tilstander, kan du velge det tilsvarende tilstandsnavnet fra denne menyen eller Tilstander-
panelet.

Hvis du for eksempel velger tilstanden Send feil, vil du se at skjemaet oppdateres til å vise feilmeldingen. Mens tilstanden Send feil er valgt, kan
du justere utseendet til feilmeldingen. Du kan for eksempel endre tekstinnholdet eller endre fargen på feilteksten fra rød til blå.

3. Mens hele skjemaet fremdeles er valgt i Normal-tilstanden, klikker du den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen. I feltet Send e-post til
skriver du inn e-postadressen din. Behold alle de andre standardinnstillingene (se figur 67).

Figur 67. Alternativer-menyen viser innstillingene for hele kontaktskjemaet.

Ta deg tid til å bli kjent med de tilgjengelige alternativene

Hvis du ønsker at skjemainnsendelsene skal videresendes til flere e-postadresser, kan du angi adressene (adskilt med semikolon) i feltet
Send e-post til.

På Etter sending-menyen kan du velge mellom to alternativer:

Bli værende på gjeldende side (standard)
Velg en annen side (eller en koblet fil) å vise etter at skjemaet er sendt

Eksempelområdet bruker bare tre standard skjemafelt, men merk at du kan legge til andre felt ved å aktivere dem i Alternativet-panelet.

Listen over andre standardfelt omfatter:

Mobilnummer
Telefonnummer
Adresse, privat
BC CAPTCHA

Firma
Telefonnummer, arbeid
Adresse, arbeid
Webområde

Hvis du vil legge til et av disse feltene, velger du ganske enkelt avmerkingsboksen.

Du kan også legge til egendefinerte felt med alternativene Tekst med én linje og Tekst med flere linjer.

Klikk plussknappen + ved siden av det egendefinerte feltet du vil legge til, og angi etiketten i Design-visningen for å beskrive det nye
skjemafeltelementet du legger til på skjemaet.

Konfigurere innstillingene for individuelle skjemaelementer

Når du velger skjemaelementer, viser valgindikatoren navnet på elementet, for eksempel Etikett, Tekstinndata eller Send. Kontroller
valgindikatoren ofte for å se hvilket nestet element i skjemaet som er valgt.

1. Klikk hele skjemaet én gang for å velge det, og klikk deretter Navn-feltet på nytt. Først viser valgindikatoren Skjemaer, deretter Skjemafelt.
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2. Når et skjemafelt, en etikett eller et tekstinndataelement er valgt, og du klikker den blå pilknappen for å åpne Alternativer-menyen, vises det
innstillinger spesifikt for det elementet. For dette webområdet kontrollerer du at alternativene Krev oppføring og Vis spørsmålstekst når det
er tomt er aktivert, og deaktiverer alternativene Etikett og Meldingstekst (se figur 68).

Figur 68. Alternativer-menyen viser et kontekstavhengig sett med alternativer for det valgte skjemaelementet.

Krev oppføring betyr at det vises en feilmelding, og skjemaet vil ikke sendes hvis den besøkende prøver å sende skjemaet uten å legge inn
innhold i feltet.

3. Gjenta trinn 2 for å konfigurere skjemafeltet E-post på samme måte som Navn-feltet.
4. Oppdater skjemafeltet Melding. Det eneste alternativet som skal være aktivert denne gangen, er Vis spørsmålstekst når det er tomt.

Etter at du har gjort disse endringene, vises ikke lenger tekstetikettene over hvert felt.

Formatere utseendet til feltet Kontaktskjema

Når et skjemaelement og en bestemt tilstand er valgt, kan du bruke Fyll-panelet eller Kontroll-panelet til å justere utseendet.

Tilstandene til skjemafeltene er:

Tom

Ikke tom

Overrulling

Fokus

Feil

1. Velg Skjemanavn-feltet og klikk Tilstander-menyen nær valgindikatoren (se figur 69).

Figur 69. Få tilgang til listen over tilgjengelige tilstander for hvert skjemaelement.

52



Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

2. Klikk feltet på nytt for å velge tekstinndataene (dette refererer til typen felt). Mens Tom-tilstanden er valgt, setter du fyllfargen for feltet til
ingen, strøkfargen til Brun og strøkvekten på 1.

3. Klikk på nytt inne i Navn-feltet for å velge teksten. Bruk tekstverktøyet til å erstatte standard Angi navn-tekst med NAVN.
4. Bruk avsnittstilen underoverskrift serif, og tilbakestill deretter skriften til Gentium Book Basic og angi verdien for venstreinnrykk til 7.
5. Gjenta trinn 2-4 for å formatere Tom-tilstanden for skjemafeltene E-post skjema og Melding.
6. Velg Navn-feltet på nytt. Denne gangen velger du tilstanden Ikke tom. Angi fyllfargen for feltet til hvit, og legg merke til at andre tilstander

oppdateres automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å formatere tilstanden Ikke tom for skjemafeltene E-post og Melding.
8. Oppdater teksten i E-post-feltet til E-POST og oppdater meldingsteksten til: HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Formatere utseendet på Send-knappen

Du skal nå angi alternativene for fyll og tekstformatering for Send-knappen.

Normal

Overrulling

Museknapp trykket ned

Sending pågår

I dette eksemplet viser alle tilstander for Send-knappen hvit tekst, men merk at du kan velge en annen tilstand mens Send-knappen er valgt, hvis
du vil bruke en annen stil.

Kontrollprogrammet for kontaktskjema er nå fullført.

1. Velg Send-knappen, og velg Normal-tilstanden på Tilstander-menyen. Tilstandene til en Send-knapp vises når Send-knappen er valgt.
Tilstandene til en Send-knapp er:

2. Mens Normal-tilstanden er valgt, setter du knappens fyllfarge til Lys brun.
3. Velg Overrulling-tilstanden, og angi fyllfargen til Brun. Merk at alle de andre tilstandene oppdateres automatisk.
4. Velg Normal-tilstanden på nytt for Send-knappen. Bruk tekstverktøyet til å merke teksten, og oppdater den til: SEND MELDING. Du kan

endre bredden på knappen etter behov.
5. Bruk underoverskriftstilen, og angi deretter justeringen til midtstill, angi Mellomrom etter til 0, og angi fargen til hvit. Merk at alle de andre

tilstandene oppdateres for å bruke samme formatering for teksten.

Teste skjemaet og hente de sendte meldingene

Når du har konfigurert og formatert skjemaet, må du huske å lagre området. Når du senere publiserer området, kan du teste skjemaet i en
webleser for å kontrollere at det virker korrekt.

1. Besøk siden med kontaktskjemaet, og bruk skjemaet på det aktive området. Prøv å sende skjemaet uten å angi tekst i de obligatoriske
feltene. Test hvordan skjemaet fungerer, og følg nøye med på hvordan det viser feilmeldinger.

2. Når du har fastslått at skjemaet fungerer og vises som forventet, kan du prøve å sende skjemaet med en testmelding. Kontroller e-
postkontoen din, og forsikre deg om at du mottok meldingen i innboksen.

Formatere adressene som er oppført på kontaktsiden

Følg disse trinnene for å legge til de tre Katie’s Café-adressene til venstre for kontaktskjemaet.

1. Bruk markeringsverktøyet til å tegne ut en tekstramme til høyre på siden. Kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

Mandag–fredag            06:00–22:00

Lørdag–søndag        07:00–22:00
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2. Velg de øverste to linjene og bruk stilen underoverskrift. Angi deretter størrelsen til 16 og Mellomrom etter til 0.
3. Merk resten av teksten (dager og timer) og bruk brødtekststilen.
4. Trykk og hold nede Tilvalg-/Alt-tasten mens du drar en kopi av avsnittet nedover. Erstatt tekstinnholdet med følgende:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Mandag–fredag            07:00–22:00

Lørdag–søndag        09:00–22:00

5. Dupliser den andre tekstrammen for å opprette en tredje adresse. Erstatt tekstinnholdet med følgende:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Mandag–fredag            05:00–22:00

Lørdag–søndag        07:00–22:00

6. Bruk valgverktøyet til å justere alle tre tekstrammer langs venstre side av siden, og plasser dem slik at det er like stort mellomrom (cirka 30
bildepunkter) mellom hver av dem.

Bruke den innebygde stavekontrollen og oppdatere ordlisten

Adobe Muse inkluderer en stavekontroll som gjør det veldig enkelt å finne og løse stavefeil i tekstrammer. Stavekontrollen er alltid aktivert. Det
vises en rød strek under alle ord som ikke blir funnet i ordlisten. Det feilstavede ordet HØYDER er for eksempel understreket i tredje tekstramme
(se figur 70).

Figur 70. Feilstavede ord er understreket i rødt.

1. Bruk tekstverktøyet til å merke et ord (dobbeltklikk for å merke det) hvis du vil rette stavefeilen, og høyreklikk deretter for å vise en liste med
foreslåtte ord.

2. Hvis ett av de foreslåtte ordene er riktig, trykker du nedoverpilen eller klikker det foreslåtte ordet du vil bruke, og deretter trykker du
Retur/Enter for å bruke det. Hvis du gjør en feil og velger feil ord, angrer du endringen (Rediger > Angre), og deretter velger du et annet
foreslått ord eller redigerer ordet ved hjelp av tekstverktøyet. I dette tilfellet velger du den riktige stavemåten: HØYDER.

Hvis et ord er flagget som at det har en stavefeil, brukes bare én gang (for eksempel navnet til en person eller et sted), og du vet at det er stavet
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riktig, trenger du ikke redigere ordet. Den røde understrekingen du ser i Design-modus, vises ikke når du forhåndsviser, publiserer eller eksporterer
et område.

Når du jobber med ord som brukes ofte, for eksempel virksomhetsnavn eller -adresser, kan du legge til ordene i stavekontrollordlisten slik at de
ikke blir merket som stavefeil.

Bruk tekstverktøyet til å høyreklikke et ord du vil legge til i ordlisten, og velg deretter alternativet Legg til i ordliste på kontekstmenyen som vises.

Du kan angi ønsket språk (som deretter automatisk angir språket i stavekontrollordlisten) for hele området og for enkeltstående tekstrammer.

Hvis du vil angi stavekontrollordlisten for hele området, velger du Fil > Egenskaper for område. Klikk Innhold-fanen, velg ønsket språk på Språk-
menyen, og klikk deretter OK (se figur 71).

Figur 71. Angi språket for hele området i dialogboksen Egenskaper for område.

Noen ganger krever områdeprosjekter at tekst er oppgitt på flere språk. I disse tilfellene kan du angi standardspråket (som brukes oftest) i
Egenskaper for område, og deretter kan du angi stavekontrollspråket for bestemte tekstrammer som viser tekst på et annet språk.

Hvis du vil angi stavekontrollordlisten for en tekstramme, merker du en tekstramme med markeringsverktøyet. Høyreklikk og velg Språk > (velg
ønsket språk) på kontekstmenyen som vises (se figur 72).
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Figur 72. Angi språket for en merket tekstramme på kontekstmenyen.

Områdedesignen er nå ferdig for alle sider. I de gjenstående delene av denne opplæringen skal du lære hvordan du finpusser og publiserer
området som en gratis prøveversjon.

Legge til et favorittikon i panelet Egenskaper for område

Et favorittikon er et lite, firkantet bilde du oppretter, legger til på et område og laster opp for å personliggjøre bokmerker og URL-adresser.
Favorittikonet vises vanligvis i adressefeltet i webleseren. I mange weblesere vises det også ved siden av navnet for en side når det er bokmerket,
eller i en fane som inneholder en lastet områdeside. Bruk et bilderedigeringsprogram, for eksempel Photoshop eller Illustrator, til å opprette en
firkantet (likt proporsjonert) bildefil som du kan bruke som favorittikon. 

Følg disse trinnene for å legge til et favorittikon på området:

1. Velg Fil > Egenskaper for område. Panelet Egenskaper for område vises.
2. Klikk mappeikonet til høyre for favorittikondelen i Layout-fanen. Bruk dialogboksen Velg favorittikonbilde som vises, til å bla til

eksempelfilmappen og velge filen favicon.png (se figur 73).
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Figur 73. Angi filen favicon.png i Egenskaper for område.

3. Klikk Åpne for å velge filen, og lukk dialogboksen Velg favorittikonbilde. Klikk deretter OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for område.
4. Velg Fil > Forhåndsvis område i webleser. Gå til toppen av webleservinduet for å se favorittikonet i adressefeltet. Hvis området ble lastet i

en fane, vises det kanskje også der. Eksperimenter med bokmerker på siden for å se hvordan ikonet vises ved siden av sidenavnet i listen
over bokmerker.

Nå som området er ferdigstilt, skal du laste opp området til de angitte vertsserverne for Adobe.

Opprette en gratis prøveversjon som skal publiseres på området

Når du er ferdig med å designe området, skal du publisere det. Da du startet Muse første gang, oppgav du en Adobe-ID for å logge på. Bruk det
samme brukernavnet og passordet til å publisere alle Muse-områdene dine.

1. Klikk Publiser-koblingen øverst i Kontroll-panelet. Publiser-panelet vises, og du kan bruke det til å angi et områdenavn og velge den
midlertidige URL-adressen (se figur 74).

Figur 74. Angi områdenavnet og URL-adressen du vil bruke for prøveområdet.

2. Klikk OK for å starte publiseringsprosessen.

Det kan ta et par minutter å laste opp filene til den eksterne serveren. Når området er ferdiglastet, vises hjemmesiden i et nytt webleservindu.

3. Klikk koblingene i den overordnede områdenavigeringen for å gå til sidene og samhandle med kontrollprogrammene. Se gjennom alle
sidene og kontroller at elementene vises som forventet. Noterer alle problemer som skal løses.
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4. Når du er ferdig, lukker du webleseren og returnerer til Muse.

Publiser-panelet er oppdatert slik at det vises en OK-knapp og en Behandle-kobling. Du kan klikke knappen når du er klar til å publisere området
(som medfører at den betalte vertsplanen startes, et tilpasset domenenavn konfigureres for å få tilgang til området, og brukere legges til).

Det publiserte området ditt bruker en URL-adresse som minner om URL-adressen nedenfor. Du skal bruke denne adressen til å få tilgang til
sidene i en webleser samt dele det publiserte området med andre:

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

Når prøveområdet er publisert, kopierer du URL-adressen i adressefeltet og sende koblingen til klientene dine, slik at de kan studere den
publiserte versjonen av området. Klienter kan gjennomgå designen, teste interaktive funksjoner i en webleser, og godkjenne det fungerende
eksemplet på sidene.

Når klientene eller kollegaene har sett gjennom testområdet, krever de kanskje endringer.

Hvis du vil oppdatere et eksisterende prøveområde, kan du åpne .muse-filen og fortsette å redigere sidene. Når oppdateringene er fullført, klikker
du Publiser på nytt.

Hvis du vil overskrive det eksisterende prøveområdet med de nye endringene, velger du denne gangen Last opp: Bare endrede filer.

Hvis du velger å oppdatere det nye innholdet, bør du alltid besøke det oppdaterte aktive området og dobbeltsjekke at endringene du gjorde,
fungerer og vises som forventet. 

Hvis du vil vite mer om hvordan du publiserer prøveområdet, kan du se Publisere webområder.

Veien videre
Hjelp for Adobe Muse

Lære og støtte for Adobe Muse

Komme i gang med Adobe Muse
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