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Dzięki temu samouczkowi poznasz przestrzeń roboczą programu Adobe Muse i dowiesz się, jak stworzyć w pełni funkcjonalną witrynę internetową
bez pisania kodu. Część pierwsza samouczka Budowanie pierwszej witryny w programie Adobe Muse zawiera instrukcje umożliwiające
rozpoczęcie pracy z programem Muse. Dowiesz się, jak pracować ze stronami wzorcowymi, widżetami, umieszczonymi obrazami oraz łączami.
Podczas pracy z samouczkiem można w dowolnej chwili sprawdzić, jak będzie wyglądać ukończona witryna, odwiedzając aktywną witrynę Katie's
Cafe.

Instalacja oprogramowania i konfiguracja przykładowego projektu

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Muse.
2. Pobierz przykładowe pliki (ZIP, 78 MB)
3. Rozpakuj plik ZIP i zapisz na komputerze folder o nazwie Katies Café Building v3.
4. Uruchom program Muse. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Wybierz polecenie Plik > Nowa witryna.
5. Wybierz polecenie Adobe Muse CC > Preferencje. W sekcji Ogólne wybierz żądany motyw kolorystyczny dla przestrzeni roboczej, a

następnie kliknij przycisk OK (patrz Ilustracja 1).

Ilustracja 1. Aby ustawić motyw kolorystyczny dla programu Adobe Muse, kliknij jedną z szarych próbek kolorów.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa witryna. W tym interfejsie można edytować ustawienia, które zostaną zastosowane wobec całej
witryny.

6. Ustaw liczbę kolumn na 9.  W sekcji Marginesy ustaw wartość marginesu górnego i dolnego na 0, podczas gdy pola są niepołączone. Ustaw
lewy i prawy margines na 4. W sekcji Wypełnienie ustaw górne i dolne wypełnienie na 0. Ustaw pole Szerokość strony na 960 i pole Min.
wysokość na 872 (patrz Ilustracja 2).
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Uwaga:

Ilustracja 2. Zaktualizuj liczbę kolumn w oknie dialogowym Nowa witryna.

W menu Rozdzielczość wybierz opcję Standardowa lub HiDPI (2x). Ustawienia te umożliwiają określenie jakości zasobów wyjściowych
podczas publikowania lub eksportowania witryny Muse. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie witryn o wysokiej rozdzielczości.

Dzięki temu samouczkowi dowiesz się, jak stworzyć swoją pierwszą witrynę internetową w programie Muse dla komputerów stacjonarnych.
Zachowaj domyślne ustawienie menu Układ początkowy, pozostawiając włączoną opcję Komputer. Warto podkreślić, że przy późniejszym
tworzeniu witryny internetowej z alternatywnymi układami dla smartfonów i tabletów można wybrać w tym menu układ, który będzie projektowany
jako pierwszy.

Opcja Stopka zawsze u dołu strony jest domyślnie włączona. Dzięki temu stopka pozostaje w żądanym położeniu, nawet jeśli okno przeglądarki
jest dużo większe niż zaprojektowana witryna, jak w przypadku monitorów Apple Cinema Display (patrz Ilustracja 3).

Ilustracja 3. Opcja Stopka zawsze u dołu strony jest domyślnie włączona.

Po włączeniu opcji Stopka zawsze u dołu strony zawartość stopki pozostaje na równi z dolną krawędzią okna przeglądarki niezależnie od
rozdzielczości oraz wymiarów monitora osoby odwiedzającej witrynę (patrz Ilustracja 4).
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Ilustracja 4. Pomniejszony widok uruchomionej witryny z włączoną opcją Stopka zawsze u dołu strony (po lewej) w porównaniu z witryną, w której
opcję tę wyłączono (po prawej).

W przypadku tego projektu przykładowej witryny oraz większości innych opcję Stopka zawsze u dołu strony w oknie dialogowym Nowa witryna
warto pozostawić włączoną.

Uwaga! Folder przykładowych plików katiesCafe zawiera finalną wersję projektu o nazwie katiescafe-final.muse. Jeśli chcesz, możesz kliknąć
dwukrotnie finalną wersję pliku .muse, aby otworzyć ją po zapisaniu własnej wersji pod nazwą katiesCafe.muse. Program Adobe Muse umożliwia
otwieranie wielu projektów naraz, dzięki czemu można używać finalnej wersji pliku o nazwie katiescafe-final jako punktu odniesienia podczas
wykonywania podanych tutaj instrukcji.

W następnej sekcji zajmiemy się dodawaniem nowych stron do witryny.

7. Aby zachować zmiany i zamknąć okno dialogowe Nowa witryna, kliknij OK.
8. Wybierz polecenie Plik > Zapisz witrynę. W oknie dialogowym Zapisz plik Adobe Muse jako wprowadź nazwę witryny: katiesCafe.muse.

Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać ten przykładowy projekt (np. do folderu katiesCafe na pulpicie), a następnie kliknij Zapisz.

Budowanie mapy witryny

Mapa witryny to uporządkowana lista stron tworzących jej hierarchię. Możesz tworzyć strony znajdujące się na tym samym poziomie (bez
podstron) lub mapy witryn zawierające różne poziomy stron. (Większa witryna może np. zawierać stronę informacyjną, która z kolei składa się z
podstron Nasza misja i Nasi pracownicy). Program Muse ułatwia tworzenie i porządkowanie stron w dowolnej kolejności. Dzięki niemu nie musisz
się też martwić o niedziałające łącza. Należy jednak poświęcić trochę czasu na zorganizowanie zawartości nowej witryny i określenie potrzebnych
stron, a także wybranie sposobu prezentowania informacji. W rzeczywistym projekcie proces finalizacji poszczególnych sekcji witryny i wyboru
kolejności stron wykonuje się na etapie planowania wstępnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie mapy witryny.

Po zamknięciu okna dialogowego Nowa witryna użytkownik zostaje przekierowany do widoku Planowanie programu Muse. Domyślnie wszystkie
nowe witryny zawierają jedną stronę (o nazwie Domowa), która jest połączona z jedną strona wzorcową (o nazwie A-wzorcowa). Jeśli chcesz,
możesz zmienić nazwy tych stron.

Aby utworzyć spójny interfejs obsługi witryny, wszystkie powtarzające się jej elementy, takie jak nagłówek, stopka i opcje nawigacyjne, należy
umieścić na stronach wzorcowych. Dzięki tej strategii podczas tworzenia projektu witryny na poszczególnych stronach wystarczy tylko umieszczać
niepowtarzalną zawartość. 

Ten przykładowy projekt to mniejsza witryna składająca się z pięciu stron, w tym strony domowej. Aby dodać nowe strony, wykonaj poniższe
kroki.

Po kliknięciu ikony plusa (+) poniżej miniatury strony zostaje utworzona strona niższego poziomu, która umożliwia rozszerzenie sekcji o strony
poświęcone danej tematyce.

W rezultacie mapa witryny będzie obejmować pięć stron o nazwach „home” (główna), „food” (jedzenie), „events” (wydarzenia), about (informacje) i
visit (odwiedziny) (patrz Ilustracja 5).

1. Najedź kursorem na miniaturę strony domowej i kliknij ikonę plusa (+) po prawej stronie miniatury strony domowej. Spowoduje to utworzenie
kolejnej strony na tym samym poziomie, co pierwsza. Kliknij pole etykiety poniżej nowej strony i nazwij ją: „food” (jedzenie).

2. Kliknij ikonę plusa (+) po prawej stronie miniatury strony poświęconej jedzeniu, aby utworzyć nową stronę. Kliknij etykietę i zmień nazwę
strony na „events” (wydarzenia). Kliknij ikonę plusa (+) po prawej stronie miniatury strony poświęconej wydarzeniom, aby utworzyć nową
stronę. Nazwij nową stronę „about” (informacje). Powtórz tę operację, aby utworzyć jeszcze jedną stronę na tym samym poziomie, co
domowa, i nazwij ją „visit” (odwiedziny).
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Ilustracja 5. Utwórz łącznie pięć stron w ramach mapy witryny.

Ta przykładowa witryna zawiera pięć stron tego samego poziomu. Jednak strony niższego poziomu można tworzyć, organizując je w
żądany sposób. Strony niższego poziomu są często używane do tworzenia różnych sekcji witryny. Jeśli utworzono więcej niż jedną stronę
wzorcową, można kliknąć miniatury stron prawym przyciskiem myszy (z wciśniętym klawiszem Control) w widoku Planowanie, aby połączyć je z
określoną stroną wzorcową. Po pierwszym utworzeniu nowej witryny strony automatycznie łączą się ze stroną A-wzorcową.

W widoku Planowanie można znaleźć narzędzia do tworzenia struktury i budowania mapy witryny. Aby zmienić organizację witryny, można
dopasować układ stron, przeciągając ich miniatury na mapie witryny.

3. Najedź kursorem na miniaturę GALLERY, a następnie kliknij wyświetlony poniżej znak plus (+). Kliknij pole nowej strony podrzędnej i nadaj
jej nazwę: Gallery-fullscreen (patrz Ilustracja 6).

Ilustracja 6. Na mapie witryny do sekcji Gallery dodaj nową stronę niższego poziomu.

Po dokonaniu zmian mapa witryny będzie gotowa.

Na górze interfejsu widoku Planowanie znajdują się trzy przyciski układów: Komputer, Tablet i Telefon. W tym przykładowym projekcie będziesz
tworzyć wyłącznie układ komputerowy, przeznaczony do wyświetlania na monitorach komputerowych. Obok nazw układów Tablet i Telefon
znajduje się ikona plusa (+), która oznacza, że układy te nie zostały jeszcze utworzone (patrz Ilustracja 7).

Ilustracja 7. Przyciski układu umożliwiają utworzenie w witrynie trzech układów alternatywnych oraz przełączanie między nimi.

Poza możliwością przełączania układów witryny poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku plany witryny można także przełączać za pomocą
skrótów klawiaturowych.

Aby przejść do mapy witryny Komputer, wciśnij kombinację klawiszy Command+7 (w systemie Mac) lub Control+7 (w systemie Windows).
Aby przejść do mapy witryny Tablet, wciśnij kombinację klawiszy Command+8 (w systemie Mac) lub Control+8 (w systemie Windows).
Aby przejść do mapy witryny Telefon, wciśnij kombinację klawiszy Command+9 (w systemie Mac) lub Control+9 (w systemie Windows). 

Powyższe skróty klawiaturowe są dostępne wyłącznie w projektach zawierających co najmniej dwa układy Komputer, Tablet lub Telefon.

Podążając za wskazówkami umieszczonymi w dalszej części tego artykułu, będziemy kontynuować tworzenie układu Komputer. Więcej informacji
na temat tworzenia witryn internetowych na tablety i urządzenia mobilne można znaleźć w artykule Tworzenie projektów z układem dla urządzeń
mobilnych za pomocą programu Muse.

W następnej sekcji nauczysz się edytować stronę A-wzorcową, dodając współdzielone elementy witryny, jak np. zawartość stopki.
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Edytowanie strony A-wzorcowej

Rozpocznij projektowanie pierwszej strony wzorcowej witryny, dodając kompozycję, która zostanie wyświetlona na wszystkich połączonych z nią
stronach.

Program Muse zachowuje się w sposób bardzo zbliżony do narzędzia projektowania, jednak w tle tworzy zawartość zgodną ze standardami
HTML, JavaScript i CSS. Gdy zdecydujesz się zastosować stylizację (np. zaokrąglone narożniki lub gradientowe kolory wypełnienia), program
Muse nie utworzy kształtu wektorowego ani siatki pikseli. Opublikowany projekt .muse jest w pełni funkcjonalną witryną internetową. Najpierw
należy zaktualizować kolor tła strony wzorcowej.

1. W trybie Planowanie kliknij dwukrotnie plik znajdujący się poniżej miniatury strony A-wzorcowej i zmień nazwę strony wzorcowej: Footer.
Aby otworzyć stronę A-wzorcową w trybie Projektowanie, kliknij dwukrotnie jej miniaturę. Strona wzorcowa zostanie otwarta na oddzielnej
karcie w górnej części przestrzeni roboczej (patrz Ilustracja 8).

Ilustracja 8. Strona A-wzorcowa jest gotowa do edycji w trybie Projektowanie.

Wskaźnik zaznaczenia jest umieszczony w lewym górnym rogu panelu sterowania. Gdy nie jest zaznaczony żaden inny element, wskaźnik
wyświetla słowo Strona, co oznacza, że zaznaczono samą stronę. W przypadku zaznaczenia obiektu na stronie, np. prostokąta, wskaźnik wyświetli
słowo Prostokąt.

Podczas pracy wskaźnik informuje o tym, czy zaznaczony element jest tym, który chcesz edytować. Jeśli zaznaczone są inne elementy strony,
możesz w każdej chwili zaznaczyć całą stronę, klikając szary obszar po lewej lub prawej.

Gdy strona jest zaznaczona, można zaktualizować ustawienia koloru wypełnienia i obrysu w panelu Sterowanie. Domyślnie wypełnienie strony jest
ustawione na brak koloru, a wartość obrysu strony wynosi 0. Na potrzeby tego projektu pozostaw ustawienia domyślne.

2. Kliknij łącze wypełnienia przeglądarki, aby ustawić kolor tła lub obraz w przeglądarce wyświetlającej obraz poza obszarem strony.
3. Na potrzeby tego projektu ustaw konkretny kolor wypełnienia przeglądarki, wprowadzając w polu wartość szesnastkową: #F5F1EE (patrz

Ilustracja 9).
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Ilustracja 9. W menu Wypełnienie przeglądarki zaktualizuj próbkę koloru.

4. Aby zamknąć menu Wypełnienie przeglądarki, kliknij w dowolnym miejscu poza nim.

Ustawianie palety kolorów i zmiana nazwy próbek w panelu Próbki

Aby ułatwić stosowanie tego samego koloru w przyszłości w innych elementach witryny, można dodawać i zmieniać nazwy próbek kolorów.
Umożliwia to również zmianę nazwanej próbki koloru w celu aktualizacji wszystkich wystąpień danego koloru w witrynie.

1. Otwórz panel Próbki ( Okno > Próbki). 
2. Wybierz polecenie Plik > Umieść. Przejdź do folderu przykładowych plików i odszukaj plik: color-palette.png. Aby umieścić obraz, kliknij w

dowolnym miejscu na stronie. 
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel Próbki i wybierz polecenie Usuń wszystkie nieużywane (patrz Ilustracja 10)

Ilustracja 10. Wybierz tę opcję, aby usunąć ze strony wszystkie nieużywane kolory.

Zmiana nazw kolorów

Zostały teraz wyświetlone kolory najczęściej występujące w witrynie. 50% obszaru zajmują ogólne próbki kolorów: szarego, białego i czarnego. W
dalszej części zmienisz nazwy kolorów.

1. Kliknij dwukrotnie próbkę koloru brązowego znajdującą się daleko po prawej stronie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje próbek
zawierające atrybuty koloru. Oprócz określenia różnej wartości koloru próbki można zaktualizować Opcje próbek, nadając próbkom kolorów
nazwy opisowe. 

2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Nazwa z wartością koloru i w polu Nazwa próbki wprowadź nową nazwę: Dark Brown (patrz Ilustracja 11).
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Ilustracja 11. Przypisz nazwę opisową do próbki koloru.

3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje próbek.
4. Powtórz kroki od 1 do 3, aby zmienić nazwę drugiej próbki koloru znajdującej się po prawej stronie. Nazwij ją: Off White.
5. Zmień nazwy pozostałych dwóch kolorów, zaczynając od prawej strony na: Light Brown i Brown.
6. Zaznacz umieszczony obraz (color-palette.png) i naciśnij klawisz Delete/Backspace, aby go usunąć.

W dalszej części utworzysz stopkę, która będzie wyświetlana na wszystkich stronach. 

Praca z elementami o szerokości ustawionej na 100%

Elementy o szerokości ustawionej na 100% wypełniają okno przeglądarki w poziomie niezależnie od ustawienia szerokości okna przeglądarki
osoby odwiedzającej. Jeśli element strony zostanie ustawiony tak, aby wyrównywał się także z górną i dolną krawędzią okna przeglądarki, obiekt
wypełniony jednolitym kolorem lub zasób ustawiony sąsiadująco rozszerzy się i dopasuje do dostępnej przestrzeni.

1. Za pomocą narzędzia Prostokąt narysuj u dołu strony prostokąt o szerokości strony i wysokości ok. 250 pikseli. 
2. Po zaznaczeniu prostokąta użyj menu Wypełnienie, aby ustawić kolor wypełnienia prostokąta na Dark Brown, a wartość szerokości obrysu

na 0. Zaznaczony prostokąt można z łatwością rozpoznać po niebieskiej obwiedni z uchwytami wyświetlanej wokół jego krawędzi oraz po
tym, że znajdujący się w lewym górnym rogu wskaźnik zaznaczenia wyświetla słowo: Prostokąt (patrz Ilustracja 12).
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Ilustracja 12. Aby zmienić rozmiar prostokąta, przesuń uchwyty znajdujące się po jego bokach.

3. Umieść prostokąt w żądanym miejscu za pomocą narzędzia Zaznaczanie. Przez chwilę powinna być widoczna czerwona krawędź
podświetlająca okno przeglądarki zarówno od dołu, jaki i z lewej i prawej strony. Oznacza to, że szerokość prostokąta jest ustawiona na
100%.

W zależności od potrzeb możesz otworzyć panel Przekształć (Okno > Przekształć) i kliknąć przyciski Szerokość 100%.

4. Aby zobaczyć projekt strony bez nałożonych linii pomocniczych, wybierz polecenie Widok > Ukryj linie pomocnicze. Linie pomocnicze można
również ukrywać i wyświetlać, korzystając z menu Opcje widoku w panelu Sterowanie.

Praca z przyciskami stanu i umieszczonymi przyciskami Photoshop

Przyciski stanu są to elementy strony, które można przenosić z biblioteki widżetów za pomocą operacji przeciągnij i upuść. Stanowią one wygodny
kontener do tworzenia przycisków z efektem najazdu. Jedną z korzyści płynących z używania przycisków stanu jest równoczesna zmiana stanu
znajdujących się wewnątrz elementów na podstawie interakcji z użytkownikiem witryny. Dodawać można ramki tekstowe, obrazy, prostokąty,
umieszczone grafiki oraz przyciski Photoshop, tworząc własne przyciski dopasowane do projektu witryny.

Przycisk stanu zawiera szarą kropkę i ramkę tekstową zawierającą frazę „Lorem Ipsum” jako element zastępczy. Choć każdy z tych elementów ma
swój własny stan, po najechaniu na przycisk stanów lub kliknięciu go wszystkie odpowiadają jednocześnie. Po ręcznym utworzeniu przycisku
zawierającego różne elementy tylko tekst lub tylko szara kropka będzie reagować na ruch wskaźnika myszy w zależności od miejsca jego
umieszczenia przez użytkownika witryny.

1. Otwórz bibliotekę widżetów (Okno > Biblioteka widżetów). Kliknij kategorię Przyciski, aby ją rozwinąć.
2. Wybierz widżet Przycisk stanu i przeciągnij go na stronę.
3. Kliknij opcję Podgląd, aby wyświetlić podgląd strony. Najedź wskaźnikiem na domyślny przyciski i kliknij go.

1. Kliknij opcję Projektowanie, aby kontynuować edycję strony.
2. Zaznacz szarą kropkę znajdującą się po lewej stronie tekstu zastępczego i usuń go, naciskając klawisz Delete/Backspace. 
3. Wybierz polecenie Plik > Umieść przycisk Photoshop, a następnie w folderze Zasoby odszukaj plik o nazwie banner.psd. W wyświetlonym

oknie dialogowym Opcje importu z programu Photoshop pozostaw wszystkie ustawienia domyślne i kliknij przycisk OK (patrz Ilustracja 13). 
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Ilustracja 13. W oknie dialogowym wyświetlane są warstwy pliku programu Photoshop. Za pomocą menu stanów można wybrać, która warstwa
będzie wyświetlana dla danego stanu przycisku.

7. Kliknij obszar przycisku stanu, aby umieścić plik programu Photoshop. 
8. Podczas gdy umieszczona grafika jest zaznaczona kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ułóż > Przesuń na spód (patrz

Ilustracja 14). 

Ilustracja 14. Zmień rozmieszczenie obrazu banera programu Photoshop, aby był wyświetlany za ramką tekstową.

9. Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz tekst zastępczy „Lorem Ipsum” i wpisz: DOWNLOAD MENU.
10. Podczas gdy tekst jest zaznaczony, w panelu Sterowanie lub w panelu Tekst zaktualizuj jego kolor na Off White. W menu Czcionka wybierz

pierwszą opcję: Dodaj czcionki internetowe. W wyświetlonym interfejsie znajdź i wybierz czcionkę Sans Condensed Bold, aby sformatować
tekst.

 

Uwaga: czcionka Open Sans Condensed Bold jest czcionką internetową, którą można pobrać, wybierając w menu Czcionka polecenie
Dodaj czcionki internetowe. Więcej informacji na temat pracy z czcionkami internetowymi można znaleźć w artykule Typografia w programie
Muse: korzystanie z czcionek internetowych, bezpiecznych czcionek internetowych oraz czcionek systemowych.

11. Ustaw rozmiar czcionki na 15 i wybierz wyrównanie do środka. Ustaw światło na 0, a interlinię na 24 piksele. Pozostaw domyślny styl łącza.
W menu Znacznik poziomu akapitu wybierz element Podtytuł (h2), aby zoptymalizować działanie przeglądarki w witrynie (patrz Ilustracja 15).
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Do góry

Ilustracja 15. Zaktualizuj style formatowania, korzystając z opcji panelu Tekst.

Po otwarciu panelu Stany możesz się przekonać, że wszystkie cztery stany ramki tekstowej są identyczne. Tak właśnie wygląda niniejszy projekt.
Jednak kolory tekstu w różnych stanach można aktualizować według własnych potrzeb.

12. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie rozszerz ramkę tekstową, przeciągając jej uchwyty boczne, tak aby nie dochodziło do zawijania tekstu.
Przeciągnij ramkę tekstową w poziomie, aby wyśrodkować ją względem przycisku stanu. Chwilowe wyświetlenie ciemnoniebieskiej pionowej
linii pomocniczej oznacza, że ramka tekstowa znajduje się na środku przycisku stanu.

13. Naciśnij klawisz Escape, aby zaznaczyć cały przycisk stanu.
14. Otwórz panel Stany (Okno > Stany), aby zobaczyć, jak wyglądają cztery stany: Zwykły, Najazd, Wciśnięty klawisz myszy oraz Aktywny. Stan

normalny jest włączony. Panel ten umożliwia edytowanie różnych sposobów wyświetlania grafiki przycisku w zależności od operacji
wykonywanej wskaźnikiem przez użytkownika witryny.

15. W menu Wypełnienie ustaw kolor wypełnienia przycisku stanu na Brak.
16. Powtórz kroki od 14 do 15, aby ustawić kolor wypełnienia we wszystkich stanach na Brak.
17. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie umieść przycisk stanu blisko górnej krawędzi brązowego prostokąta. Korzystając z linii pomocniczych

wyrównania, wyśrodkuj przycisk w pionie (patrz Ilustracja 16). 

Ilustracja 16. Wyśrodkuj spersonalizowany przycisk stanu w górnej części obszaru stopki.

Ustawianie opcji obrysu prostokąta w celu utworzenia linii

Aby dodać kilka detali graficznych, można utworzyć linię, a następnie ją powielić.

1. Za pomocą narzędzia Prostokąt po lewej stronie przycisku stanu narysuj prostokąt o szerokości około 377 pikseli i wysokości około 15
pikseli. Wymiary narysowanego prostokąta zostaną wyświetlone w podpowiedzi.

2.  Ustaw kolor wypełnienia na Brak, a kolor obrysu na Off White. 
3. W panelu Sterowanie kliknij pozycję Obrys, aby otworzyć opcje obrysu.
4. Zachowaj domyślne ustawienia wyrównania: Wyrównaj obrys do środka. Kliknij ikonę łącza, aby umożliwić zastosowanie różnych szerokości

obrysu dla każdego boku prostokąta. Ustaw wartość szerokości dolnego, lewego i prawego obrysu na 0, tak aby wartość szerokości tylko
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górnego obrysu wynosiła 1 (patrz Ilustracja 17).

Ilustracja 17. Zaktualizuj ustawienia opcji obrysu, aby wyświetlał się tylko górny obrys prostokąta.

5. Aby zamknąć okno dialogowe opcji obrysu, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.
6. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie umieść prostokąt, tak aby znajdował się po lewej stronie przycisku stanu, a jego górna krawędź była

wyśrodkowana w poziomie.
7. Z naciśniętym klawiszem Option/Alt przeciągnij prostokąt, aby go powielić. Umieść go po prawej stronie przycisku stanu (patrz Ilustracja 18). 

Ilustracja 18. Wyrównaj w poziomie oba prostokąty z przyciskiem stanu.

Kontynuuj czytanie niniejszego samouczka. W następnym rozdziale dowiesz się, jak pracować z widżetami menu. Widżety umożliwiają szybkie
dodawanie do stron zaawansowanych funkcji bez konieczności pisania kodu. Zobaczysz, jak można edytować zachowanie i wygląd widżetów oraz
dostosować sposób ich wyświetlania w projekcie witryny.
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Rozdział 2

Do góry

Praca z widżetami menu
Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych
Dodawanie ikon Awesome Brand do strony
Dodawanie łączy do plików do pobrania
Dodawanie łączy do zewnętrznych stron internetowych  
Tworzenie łączy e-mail
Definiowanie regionów nagłówka i stopki strony za pomocą linii pomocniczych
Ustawianie elementów strony jako elementy stopki
Dodawanie zakotwiczenia w górnej części strony

Rozdział 1 samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej dotyczył tworzenia nowej witryny, tworzenia stron witryny w trybie Planowanie
oraz edytowania stron wzorcowych w trybie Projektowanie w celu dodania do stopki elementów strony. W tej części dowiesz się, jak dodawać i
personalizować widżety. Pierwszy typ widżetu, jaki będziemy dodawać, nazywa się widżetem Menu. Ułatwia on użytkownikom witryny przeglądanie
jej podstron. Zapoznasz się również z różnymi typami łączy, jakie można dodawać w programie Adobe Muse.

Praca z widżetami menu

Stopka strony wzorcowej zwykle zawiera nawigację witryny, więc dodamy ją w następnej kolejności.

              
1. Otwórz Bibliotekę widżetów, wybierając Okno > Biblioteka widżetów. 
2. W Bibliotece widżetów kliknij pozycję Menu, aby ją rozwinąć. Wybierz widżet Poziomo i przesuń go z panelu do obszaru stopki strony A-

wzorcowej (patrz Ilustracja 19). 

Ilustracja 19. Po przeciągnięciu na stronę widżet Poziomo wyświetla domyślny styl.

Czarny panel wyświetlany przy każdym przeciągnięciu widżetu z Biblioteki widżetów nazywany jest panelem Opcji. Kliknij w dowolnym miejscu
poza panelem, aby go zamknąć. Aby w dowolnym momencie ponownie uzyskać do niego dostęp, kliknij przycisk niebieskiej strzałki.

W menu automatycznie wyświetlane są nazwy utworzonych stron w kolejności, w której są one ustawione na mapie witryny. Nazwy te mają
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połączenie z odpowiednimi stronami i są dynamicznie aktualizowane. Po późniejszej zmianie nazwy stron lub ich przeniesieniu w trybie
Planowanie widżety Menu są aktualizowane, a łącza menu cały czas działają w oczekiwany sposób.

Każdy z typów widżetów zapewnia inne funkcje, lecz mimo to wiele koncepcji pracy z nimi jest identycznych. Wystarczy odszukać żądany widżet w
Bibliotece widżetów, a następnie przeciągnąć go na stronę. Każdy widżet zawiera hierarchię zagnieżdżonych elementów. Po wybraniu widżetu
możesz kontynuować klikanie, aby wyświetlić podgląd jego elementów podrzędnych. Po wybraniu elementów podrzędnych wskaźnik zaznaczenia
w lewym górnym rogu wyświetla nazwę aktualnie zaznaczonego elementu.

Po pierwszym kliknięciu widżetu zostanie on zaznaczony. Kolejne kliknięcie pozwala wybrać element podrzędny, np. kontener, a następne
zaznaczyć ramkę tekstową wewnątrz kontenera. Aby cofnąć się w hierarchii, naciśnij klawisz Esc. Aby całkowicie usunąć zaznaczenie widżetu,
możesz także kliknąć w dowolnym miejscu na stronie. 

Gdy zaznaczony jest cały widżet, możesz zmienić jego położenie. Aby przeskalować lub zmienić wymiary widżetu, możesz przeciągnąć jego
uchwyty przekształcania. Możesz także dostosować wygląd całego widżetu, ustawiając kolory wypełnienia i obrysu oraz stosując style. 

3. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie ustaw widżet Menu poniżej przycisku stanu i wyśrodkuj go w pionie.

Konfigurowanie i dostosowywanie widżetów

Widżety konfiguruje się poprzez aktualizowanie ustawień w panelu Opcje. Jest to panel kontekstowy, który umożliwia zastosowanie zmian w celu
zaktualizowania ustawień określonych dla całego widżetu lub jego wybranego elementu podrzędnego. Niektóre widżety zapewniają więcej opcji niż
pozostałe. Za pomocą panelu Opcje można sterować zachowaniem widżetów, jak również sposobem wyświetlania ich zawartości.

Po zaznaczeniu elementu kontenera, np. pozycji menu, można wystylizować widżet, ustawiając opcje wypełnienia i obrysu. Po zaznaczeniu etykiet
tekstu można zmienić ich stylizację za pomocą panelu Tekst lub opcji tekstu w panelu Sterowanie. Niekiedy będziesz edytować etykiety tekstowe
w widżetach. Jeśli jednak dla widżetów menu ustawisz ręczny typ menu, nazwy stron zostaną skonfigurowane automatycznie na podstawie stron
na mapie witryny.

1. Po kliknięciu widżetu Menu wskaźnik zaznaczania wyświetla słowo: Menu. Kliknij niebieski przycisk strzałki, aby otworzyć panel opcji (patrz
Ilustracja 20).

Ilustracja 20. Aby skonfigurować ustawienia widżetu, otwórz panel Opcje.

Pozostaw ustawienia domyślne następujących opcji (patrz Ilustracja 22):

Typ menu: Strony najwyższego poziomu
Kierunek: Poziomo
Edytuj razem: Włączona
Rozmiar elementu: Jednolity rozmiar
Pokaż lewą ikonę: Wyłączona
Pokaż etykietę: Włączona
Pokaż prawą ikonę: Tylko podmenu
Pozycjonowanie części: Poziomo; Wyrównane do środka

Ustawienia w menu Opcje umożliwiają skonfigurowanie zachowania menu.

W dalszej części nauczysz się edytować wygląd przycisków menu, a także sterować formatowaniem tekstu w celu dopasowania go do projektu
witryny.

2. Aby zamknąć menu Opcje, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.
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Uwaga:

Omówienie stanów przycisków

1. Wybierz polecenie Plik > Podgląd witryny w przeglądarce, aby uzyskać podgląd witryny i przetestować działanie widżetu Menu.
2. Przyjrzyj się przyciskom menu po pierwszym wczytaniu strony (jest to stan Zwykły). Umieść wskaźnik na przyciskach, aby wyświetlić stan

Najazd. Po kliknięciu przycisku zostanie wczytana odpowiednia strona, a jego kolor zmieni się na ciemnoszary. Stan ten nazywa się
domyślnym stanem Aktywnym. Stan Aktywny wskazuje stronę aktualnie wybraną przez użytkownika nawigującego po witrynie.

Uwaga: po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku myszy zostaje wyświetlony jeszcze jeden stan, Wciśnięty klawisz myszy, który po kliknięciu
przycisku przez użytkownika, wyświetla spersonalizowany wygląd.

Edytowanie stanów przycisku

W dalszej części dowiesz się, jak edytować stany przycisku.

1. Zamknij przeglądarkę i powróć do programu Adobe Muse.
2. Kliknij widżet jeden raz, aby zaznaczyć całe menu. Kliknij przycisk „food”, aby zaznaczyć pozycję menu „food” (patrz Ilustracja 23). Jeśli

przez przypadek klikniesz po raz trzeci, a Wskaźnik zaznaczenia wyświetli słowo Etykieta, naciśnij klawisz Esc, aby przeskoczyć o jeden
poziom wyżej w hierarchii. We wskaźniku zaznaczenia pojawi się słowo Pozycja menu.

Jeśli przez przypadek klikniesz po raz trzeci, a Wskaźnik zaznaczenia wyświetli słowo Etykieta, naciśnij klawisz Esc, aby przejść o jeden
poziom wyżej w hierarchii. We wskaźniku zaznaczenia ponownie pojawi się słowo Pozycja menu.

Z racji tego, że opcja Edytuj razem jest włączona w panelu Opcje, wszelkie zmiany w wyglądzie pozycji menu zostaną zastosowane wobec
pozostałych przycisków w widżecie Menu. Dzięki temu edytowanie trwa krócej. Pozostaw włączoną opcję Edytuj razem, chyba że zachodzi
potrzeba zastosowania odmiennej stylizacji dla każdego przycisku.

Szare przyciski definiują wygląd każdego stanu (patrz Ilustracja 21).

3. Otwórz panel Stany, klikając jego kartę lub wybierając polecenie Okno > Stany.

Ilustracja 21. Za pomocą panelu Stany możesz wybierać różne stany oraz edytować ich wygląd.

4. W panelu Stany kliknij każdą z pozycji na liście: Zwykły, Najazd, Wciśnięty klawisz myszy i Aktywny. Zwróć uwagę, że w miarę klikania
kolejnych stanów w panelu widżet Menu na stronie aktualizuje się i wyświetla wygląd stanu.

5. Kliknij stan Zwykły. Podczas gdy element menu HOME jest zaznaczony, za pomocą menu Wypełnienie ustaw kolor wypełnienia na Brak. Po
ustawieniu koloru wypełnienia przycisku HOME wszystkie pozycje menu aktualizują się do stanu Zwykły, ponieważ opcja Edytuj razem jest
włączona. 

6. W panelu Stany kliknij stan Najazd i ustaw kolor wypełnienia na Brak. Powtórz ten proces dwukrotnie, aby ustawić kolor wypełnienia na Brak
także dla stanów Wciśnięty klawisz myszy i Aktywny. Spowoduje to usunięcie koloru wypełnienia tła i utworzenie przezroczystych
przycisków.

W przyszłości podczas tworzenia własnych witryn można eksperymentować z ustawieniem koloru wypełnienia całego widżetu oraz różnych
kolorów wypełnienia dla poszczególnych pozycji menu. Jako wypełnienie pozycji menu można również dodawać obrazy tła.

W dalszej części za pomocą podobnego procesu zaktualizujesz wygląd etykiet przycisków.

Edytowanie etykiet widżetu menu
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Do góry

Uwaga:

Wykonaj niniejsze kroki, aby zaktualizować formatowanie etykiet tekstu wyświetlających nazwy stron dla w każdej pozycji menu.

Więcej informacji na temat pracy z czcionkami internetowymi można znaleźć w artykule Typografia w programie Muse: korzystanie z czcionek
internetowych, bezpiecznych czcionek internetowych oraz czcionek systemowych.

1. Po wybraniu pozycji menu HOME ponownie kliknij przycisk, aby zaznaczyć znajdujący się wewnątrz tekst. Wskaźnik zaznaczenia wyświetla
słowo Etykieta.

2. Upewnij się, że w panelu Stany jest wybrany stan Zwykły.
3. Otwórz panel Tekst, klikając jego kartę lub wybierając polecenie Okno > Tekst.
4. Zaktualizuj tekst, korzystając z menu Tekst w panelu Sterowanie lub za pomocą panelu Tekst. Ustaw kolor Off White. W menu Czcionka

wybierz pierwszą opcję: Dodaj czcionki internetowe. W wyświetlonym interfejsie znajdź i wybierz czcionkę internetową, aby ją dodać.
Następnie zaznacz ją na liście czcionek, aby ją zastosować.

5. Ustaw rozmiaru czcionki na 12 i wybierz wyrównanie do środka. Ustaw światło na 1, a interlinię na 120% (patrz Ilustracja 22): 

Ilustracja 22. Ustaw opcje w panelu Tekst, aby zaktualizować wygląd etykiety menu.

Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych

1. Otwórz panel Style akapitowe, klikając jego kartę lub wybierając polecenie Okno > Style akapitowe.
2. Kliknij przycisk Nowy styl (ikona strony) w dolnej części panelu, aby zapisać style czcionki, ułatwiając ich późniejsze zastosowanie wobec

innych elementów tekstowych.
3. Kliknij dwukrotnie utworzony przed chwilą w panelu Style akapitowe nowy styl, który przybrał domyślną nazwę Styl akapitowy. Zmień nazwę

na menu footer (patrz Ilustracja 23).

Ilustracja 23. Kliknij ikonę Nowy styl (ikona strony), aby dodać nowy styl akapitowy, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby w polu Nazwa stylu
nadać mu opisową nazwę.

Po kliknięciu nazwy stylu prawym przyciskiem myszy (lub z naciśniętym klawiszem Control) w panelu Style akapitowe, zostanie
wyświetlone menu, które umożliwia powielenie lub usunięcie stylu lub usunięcie prowadzącego do niego łącza. Zamiast klikać dwukrotnie nazwę
stylu można również w menu wybrać pozycję Opcje stylu, aby uzyskać dostęp do opcji stylu akapitowego.

15

http://helpx.adobe.com/pl/muse/using/typography.html
http://helpx.adobe.com/pl/muse/using/typography.html


Do góry

Warto zauważyć, że okno Opcje stylu umożliwia zastosowanie stylu wobec określonego znacznika HTML.

Gdy spojrzysz na panel Stany, zauważysz, że wszystkie stany (Zwykły, Najazd, Wciśnięty klawisz myszy i Aktywny) używają tego samego
formatowania czcionki dla etykiet pozycji menu.

1. Kliknij polecenie Podgląd, aby zobaczyć, jak projekt będzie wyglądał w przeglądarce. Program Muse wyświetla strony za pomocą jednej z
wersji silnika Webkit, który jest wykorzystywany przez większość używanych obecnie przeglądarek. Podczas interakcji z menu zwróć uwagę,
że przyciski wyświetlają jedynie etykiety (kontenery pozycji menu są przezroczyste). Zauważ też, że etykiety nie zmieniają się po najechaniu
kursorem lub kliknięciu przycisków w menu.

2. Po przetestowaniu menu kliknij pozycję Projektowanie, aby kontynuować edytowanie strony A-wzorcowej. 

Dodawanie ikon Awesome Brand do strony

Zamiast dodawać umieszczone obrazy, których wczytanie, utworzenie i edytowanie zajmuje więcej czasu, można przeciągnąć i upuścić na stronę
elementy Font Awesome. Elementy te są podobne do czcionek internetowych. Można dodać elementy czcionek, które zawierają wiele typowych
ikon. Aby je zaktualizować, można skorzystać z ustawień panelu Sterowanie lub panelu Tekst w taki sam sposób, jak podczas stylizowania ramek
tekstowych.

1. W przeglądarce otwórz widżet Font Awesome znajdujący się w bibliotece dodatków programu Adobe Muse.
2. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać na komputer skompresowane rozszerzenie Font Awesome (plik z rozszerzeniem .mulib). Nie rozwijaj

pobranego pliku. 
3. Otwórz panel Biblioteka (Okno > Biblioteka). 
4. Kliknij przycisk Importuj, a następnie znajdź i wybierz plik .mulib, który został pobrany w kroku 2.
5. Lista zawierająca elementy biblioteki FontAwesome (ikony) znajduje się w panelu Biblioteka (patrz Ilustracja 24).

Ilustracja 24. Po zaimportowaniu elementy biblioteki znajdują się w panelu w formie listy i są gotowe do użycia.

6. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć folder z ikonami FontAwesome.
7. Przeciągnij element Brand Icons na obszar stopki strony. 
8. Kliknij przycisk niebieskiej strzałki, aby otworzyć panel Opcje i z menu wybierz opcję Facebook. 

W widoku Projektowanie podczas wczytywania ikon czasami można zobaczyć pasek postępu. Dzieje się tak, ponieważ ikony są przechowywane
na innym serwerze podobnie jak czcionki internetowe.

9. W panelu Sterowanie ustaw kolor wypełnienia na Brown. W panelu Tekst ustaw kolor wypełnienia na Off White (patrz Ilustracja 25).
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Ilustracja 25. Zaktualizuj wygląd ikony Facebook, ustawiając wypełnienie i kolor tekstu.

10. Powtórz kroki od 7 do 9, aby utworzyć kolejne ikony: Google+, Tumblr i Twitter. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyrównaj je w poziomie
(patrz Ilustracja 26).

Ilustracja 26. Za pomocą inteligentnych linii pomocniczych wyrównaj w poziomie cztery ikony portali społecznościowych, umieszczając je w
równych odstępach.

11. Zaznacz wszystkie ikony portali społecznościowych i wybierz polecenie Obiekt > Grupuj w celu ich zgrupowania. Przeciągnij grupę na stronę
i wyrównaj ją w pionie poniżej przycisku Pobierz menu i widżetu Menu.

Dodawanie łączy do plików do pobrania

Na witrynach wielu restauracji karty menu są zamieszczone w formacie PDF, aby użytkownicy witryny mogli zapisać kopię na komputerze lub ją
wydrukować.

1. Wybierz widżet Przycisk stanu.
2. Za pomocą menu Hiperłącza w panelu Sterowanie wybierz znajdującą się na samym dole pozycję Połącz z plikiem. Zostanie wyświetlone

okno Importuj. Przejdź do folderu przykładowych plików i wybierz plik Katies Cafe Menu.pdf. Kliknij przycisk Otwórz, aby zaznaczyć plik
(patrz Ilustracja 27).

Ilustracja 27. Przejdź do folderu zawierającego menu w postaci pliku PDF.

Dzięki zastosowaniu funkcji Połącz z plikiem przesyłanie pliku odbywa się w momencie opublikowania witryny lub plik ten jest dołączony do folderu
witryny podczas jej eksportowania. Do dobrych praktyk należy kopiowanie wszystkich plików związanych z witryną do jej folderu lokalnego.

Jeśli spojrzysz na panel Zasoby, zauważysz, że na liście zasobów znajduje się teraz plik KatiesCafeMenu.pdf. 

W zależności od używanej przeglądarki plik PDF zostanie wyświetlony w jej oknie lub pobrany na komputer.
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3. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce.
4. Kliknij łącze Pobierz menu i zobacz sposób wyświetlania pliku PDF, do którego prowadzi łącze.

Dodawanie łączy do zewnętrznych stron internetowych  

Dodawać można łącza bezwzględne prowadzące do innych zewnętrznych witryn internetowych. Aby dodać zewnętrzne łącze do każdej ikony
portalu społecznościowego, należy wykonać niniejsze kroki.

1. Zaznacz ikonę Facebooka, a następnie wpisz (lub skopiuj/wklej) w polu Hiperłącze adres strony Katie's Cafe na Facebooku:
http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Wybierz ikonę Google+, a następnie wprowadź łącze do strony Katie's Cafe w Google+:
 https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts

3. Wybierz ikonę Tumblr, a następnie wprowadź łącze do bloga Katie's Cafe w serwisie Tumblr: 
4. Wybierz ikonę Twitter i wprowadź łącze do strony Katie's Cafe na Twitterze: http://twitter.com/katiescafesf
5. Kliknij ponownie ikonę Facebooka, aby ją zaznaczyć. W panelu Sterowanie kliknij podświetlone na niebiesko słowo Hiperłącze. W oknie

dialogowym, które zostanie wyświetlone, zaznacz opcję: Otwórz łącze w nowym oknie lub na nowej karcie. W polu Podpowiedź wprowadź
tekst podpowiedzi (patrz Ilustracja 28).

Ilustracja 28. Zaznacz pole wyboru, aby otworzyć łącze w nowym oknie lub na nowej karcie.

6. Powtórz krok 5, aby łącza Google+, Tumblr i Twitter były otwierane w nowym oknie przeglądarki. Wprowadź podpowiedź do każdego łącza
(które wyświetla się po najechaniu wskaźnikiem na przyciski ikon).

To rozwiązanie jest często stosowane podczas projektowania witryn. Łącza prowadzące do innych stron tej samej witryny są otwierane w tym
samym oknie przeglądarki (to domyślne ustawienie programu Adobe Muse), natomiast łącza do innych, zewnętrznych stron są zazwyczaj
otwierane w nowym oknie przeglądarki lub w nowej karcie.

Tworzenie łączy e-mail

Ta przykładowa witryna korzysta z widżetu Prosty formularz kontaktowy, który umożliwia użytkownikom witryny wysyłanie wiadomości. W dalszej
części tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób można dodać formularz kontaktowy do strony kontaktowej.

W zależności od potrzeb można dodać łącza e-mail (które po kliknięciu powodują, że klient poczty elektronicznej użytkownika witryny otwiera nową
wiadomość z wprowadzonym adresem e-mail w polu Do).

W menu Hiperłącze wprowadź adres e-mail zawierający przedrostek mailto:, jak w następującym przykładzie:

mailto:email@address.com

Zdarza się, że na większych witrynach lista łączy w menu Hiperłącza jest bardzo długa. Aby znaleźć określoną stronę, łącze do zakotwiczeń lub
zewnętrzny adres URL, można szybko przefiltrować listę, wpisując w polu menu Łącza kilka pierwszych liter nazwy. Spowoduje to wyświetlenie
pasujących elementów. 
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Uwaga:

Definiowanie regionów nagłówka i stopki strony za pomocą linii pomocniczych

Podczas projektowania witryny często bywa tak, że poszczególne strony różnią się od siebie wysokością w zależności od zawartości dodanej do
każdej z nich. Program Muse umożliwia zdefiniowanie regionów w taki sposób, że nagłówek znajdzie się u góry, a stopka zostanie umieszczona
bezpośrednio pod zawartością, niezależnie od wysokości danej strony.

Aby wyświetlić linie pomocnicze i skonfigurować obszary strony, wykonaj następujące kroki:

1. Aby wyświetlić linie pomocnicze nagłówka i stopki, wybierz polecenie Widok > Pokaż nagłówek i stopkę. Możesz także skorzystać z menu
Widok w panelu sterowania i włączyć linie pomocnicze nagłówka i stopki. Wówczas obok pozycji Nagłówek i stopka zostanie wyświetlone
pole wyboru (patrz Ilustracja 29).

Ilustracja 29. Sprawdź, czy linie pomocnicze nagłówka i stopki są wyświetlone.

W zależności od preferencji można również kliknąć prawym przyciskiem myszy z lewej strony obszaru roboczego poza obszarem okna
przeglądarki i w wyświetlonym menu wybrać opcję Pokaż nagłówek i stopkę.

Aby zmienić pozycję linii pomocniczych nagłówka i stopki, należy również wyświetlić miarki. Dzięki temu można ustalić określone położenie pikseli
linii pomocniczych.  

Przez całą szerokość strony biegnie pięć poziomych linii pomocniczych. Począwszy od wierzchołka, pięć linii pomocniczych wytycza górną część
strony, dolną krawędź nagłówka, górną krawędź nagłówka, dolną część strony internetowej oraz dolną część okna przeglądarki. Podczas
przesuwania linii w celu wyznaczenia obszarów jest wyświetlane okno podpowiedzi z opisem linii pomocniczej oraz informacją o jej położeniu. Aby
precyzyjnie określić położenie linii pomocniczych, można powiększyć widok strony.

Dolna linia pomocnicza okna przeglądarki wyznacza najniższą część ekranu wyświetlaną użytkownikom witryny. W zależności od projektu
można ustawić kolor wypełnienia lub obraz tła przeglądarki i ustalić linię pomocniczą dolnej części strony powyżej linii pomocniczej dolnej części
przeglądarki, aby wyświetlić zawartość wypełnienia przeglądarki pod zawartością każdej strony.

W tym przykładowym projekcie wypełnienie przeglądarki nie jest wyświetlane pod zawartością strony.

2. Przeciągnij zarówno linię pomocniczą Dolna część strony i linię pomocniczą Dolna część przeglądarki w to samo miejsce u dołu strony
bezpośrednio pod prostokątem stopki (patrz Ilustracja 30).
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Ilustracja 30. Gdy linie pomocnicze Dolna część strony i Dolna część przeglądarki znajdują się w tym samym miejscu, zawartość wypełnienia
przeglądarki nie jest wyświetlana poniżej dołu strony.

Trzy górne linie pomocnicze określają regiony wyświetlania zawartości w nagłówku, stopce oraz dla unikatowej zawartości strony; środkowy
obszar rozwija się, dopasowując swoją wysokość do elementów dodanych do każdej strony.

Po dokonaniu zmian sekcja stopki będzie gotowa. 

3. Przeciągnij linię pomocniczą stopki, aż znajdzie się nieco powyżej prostokąta stopki na około 620 pikselu.
4. Pozostaw linię pomocniczą Górna część strony na samej górze (w położeniu Y: 0 piks.). Ustaw również linię pomocniczą nagłówka w

położeniu 0 piks.

Ustawianie elementów strony jako elementy stopki

Sprawdź, czy elementy w obszarze stopki są ustawione jako elementy stopki. Dzięki temu mamy pewność, że stopka będzie zawsze wyświetlana
pod zwartością każdej ze stron. Wykonaj poniższe kroki:

1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz całą zawartość strony Footer. Możesz kliknąć i przeciągnąć elementy stopki lub wybrać
polecenie Edytuj > Zaznacz wszystko.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i sprawdź, czy w wyświetlonym menu opcja Element stopki jest zaznaczona. Ewentualnie sprawdź, czy w
panelu Sterowanie pole wyboru Stopka jest zaznaczone (patrz Ilustracja 31).

Ilustracja 31. Sprawdź, czy zaznaczone elementy są ustawione jako elementy stopki.

Dodawanie zakotwiczenia w górnej części strony
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Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

Zawartość strony wzorcowej Footer jest wyświetlana na wszystkich stronach witryny. Jest to dobre miejsce na dodanie zakotwiczenia, które
umożliwi użytkownikom witryny przejście bezpośrednio do góry dłuższej strony.

              
1. W panelu Sterowanie kliknij przycisk Zakotwiczenie, aby wczytać zakotwiczenie łącza do modułu umieszczania. 
2. Nadaj zakotwiczeniu nazwę „top” i ustaw je w najwyższym położeniu strony (patrz Ilustracja 32).

Ilustracja 32. Utwórz zakotwiczenie o nazwie „top” i ustaw je w najwyższym położeniu w obszarze strony.

Przejdź do rozdziału 3 samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej, gdzie dowiesz się jak pracować z hierarchicznymi stronami
wzorcowymi i stosować strony wzorcowe na poszczególnych stronach. Zobaczysz również, jak tworzyć zasoby witryny przeznaczone do
wielokrotnego użycia i w jaki sposób je przechowywać w panelu Biblioteka.
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Praca z hierarchicznymi stronami wzorcowymi
Tworzenie nagłówka strony wzorcowej Interior
Tworzenie nagłówka strony wzorcowej Landing
Stosowanie stron wzorcowych wobec stron projektu
Wypełnianie prostokąta obrazem tła
Formatowanie i stylizowanie zawartości tekstowej
Projektowanie dekoracyjnego separatora strony z pogrupowanymi elementami
Tworzenie elementu biblioteki do wielokrotnego użycia
Wyrównywanie elementów strony za pomocą linii siatki strony
Stylizowanie różnych linii tekstu wewnątrz tej samej ramki tekstowej
Uzupełnianie pozostałej części strony HOME

Rozdział 2 samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej w programie Adobe Muse dotyczył tworzenia nowej strony wzorcowej i
dodawania elementów nawigacji za pomocą widżetu Menu. Wiesz już, jak uzyskiwać dostęp do poszczególnych elementów w hierarchii widżetu i
zaznaczać je oraz edytować wygląd stanów i etykiet za pomocą panelu Stany. Wiesz także jak dodawać zawartość tekstową i stylizować ją za
pomocą stylu akapitowego oraz jak dodać bibliotekę Font Awesome, która umożliwia szybkie wczytywanie ikon na stronie, za pomocą pliku
Biblioteka programu Muse. W tej sekcji dowiesz się, jak tworzyć własne elementy biblioteki i wykorzystywać je ponownie na stronach.

Praca z hierarchicznymi stronami wzorcowymi

Kliknij łącze Planowanie lub kartę zatytułowaną katiesCafe, aby powrócić do trybu Planowanie.

Zwróć uwagę, że we wszystkich miniaturach stron witryny są teraz widoczne elementy, które dodano do połączonej strony wzorcowej Footer (patrz
Ilustracja 33).

Ilustracja 33. Projekt strony wzorcowej Footer jest wyświetlany we wszystkich miniaturach połączonych stron w trybie Planowanie.

Podczas projektowania witryny zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej powodują automatyczną aktualizację połączonych stron. Strony
wzorcowe ułatwiają aktualizowanie lub modyfikowanie witryny, ponieważ do zmiany jej wyglądu wystarczy aktualizacja strony wzorcowej.

Strony wzorcowe można stosować wobec innych stron wzorcowych. Jedna strona wzorcowa może zawierać współdzielone elementy, które są
wyświetlane na różnych stronach wzorcowych (np. opisana w poprzedniej sekcji stopka). Następnie można utworzyć dodatkowe strony wzorcowe,
które odziedziczą wszystkie elementy tej strony wzorcowej oraz wszelkie elementy unikatowe dla tej sekcji witryny.
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Wybierając polecenie Edytuj > Wklej w miejsce, można również przenosić skopiowane elementy między stronami wzorcowymi.

Po umieszczeniu wskaźnika na nazwie strony zwykłej lub wzorcowej jest wyświetlana podpowiedź przedstawiająca hierarchię zastosowanych
wobec niej wzorców.

Aby utworzyć nową stronę wzorcową, która odziedziczy zawartość strony wzorcowej Footer, wykonaj następujące kroki:

1. W trybie Planowanie umieść wskaźnik na miniaturze strony Footer i kliknij znajdujący się po prawej stronie znak plus (+), aby utworzyć
nową stronę wzorcową.

2. Nowa strona wzorcowa o nazwie B-wzorcowa zostanie wyświetlona po prawej stronie stopki. Zmień nazwę stron wzorcowej na: Landing.
3. Kliknij prawym przyciskiem miniaturę kopii strony wzorcowej Footer i w menu kontekstowym wybierz polecenie Wzorce > Stopka. Zwróć

uwagę, że pod miniaturą została wyświetlona etykieta [Stopka], która informuje, że strona wzorcowa Landing dziedziczy zawartość strony
wzorcowej Footer (patrz Ilustracja 34).

Ilustracja 34. Ustaw stronę wzorcową Landing, aby dziedziczyła zawartość strony wzorcowej Footer.

Co ważne, strona wzorcowa Landing nie zawiera elementów strony wzorcowej Footer — to nie jest powielona strona wzorcowa Footer (A-
wzorcowa). Strona wzorcowa Footer została zastosowana wobec strony wzorcowej Landing, co oznacza, że każda nowa zawartość dodana do
strony wzorcowej Footer będzie automatycznie wyświetlana również na stronie wzorcowej Landing. Jeśli zajdzie potrzeba edytowania zawartości
stopki, kliknij dwukrotnie miniaturę strony wzorcowej Footer, co spowoduje jej bezpośrednie otwarcie.

Po dodaniu elementów projektu do stron wzorcowych Landing i Interior, strony wzorcowe zostaną zastosowane wobec stron na mapie witryny. W
niniejszym projekcie strona Domowa korzysta ze strony wzorcowej Landing, a wobec wszystkich pozostałych strony witryny zastosowano stronę
wzorcową Interior.

Po najechaniu wskaźnikiem na miniaturę strony wzorcowej Landing lub Interior zostanie wyświetlona podpowiedź o następującej treści:
Zastosowana strona wzorcowa: Footer.

Niniejsza witryna jest przykładem zastosowania jednopoziomowej hierarchii stron wzorcowych. Jednak można utworzyć łańcuch stron
wzorcowych, gdzie wobec trzeciej strony wzorcowej można zastosować stronę wzorcową dziedziczącą wszystkie elementy w celu stworzenia
kilkupoziomowej hierarchii dziedziczenia. Dzielenie elementów projektu przypomina tworzenie symboli. Do dobrych praktyk należy oddzielanie stron
wzorcowych od różnych sekcji witryny.

4. Najedź wskaźnikiem na miniaturę strony Landing i kliknij znajdujący się po prawej stronie znak plus (+), aby utworzyć trzecią stronę
wzorcową. Zmień jej nazwę na Interior.

5. Kliknij i przeciągnij miniaturę strony wzorcowej Footer na miniaturę nowej strony wzorcowej Interior. Zwróć uwagę, że po przeciągnięciu i
upuszczeniu miniatury strony wzorcowej Footer na miniaturę strony Interior tekst w polu pod nią zmienił się z [Bez wzorca] na [Footer].

Tworzenie nagłówka strony wzorcowej Interior

Strona wzorcowa Interior będzie definiować wygląd większości stron witryny.

1. Kliknij dwukrotnie miniaturę strony wzorcowej Interior, aby otworzyć ją w trybie Projektowanie. 
2. Narysuj prostokąt o wysokości około 90 pikseli, który obejmie w całości górną część okna przeglądarki. Przeciągnij uchwyty boczne, aż

wartość szerokości wyświetlania wyniesie 100%. Wyrównaj górną krawędź prostokąta z górną częścią strony.
3. Ustaw kolor wypełnienia prostokąta na Brown i ustal szerokość obrysu na 0. 
4. Powróć do trybu Planowanie i kliknij dwukrotnie miniaturę strony wzorcowej Footer, aby otworzyć ją w trybie Planowanie. Zaznacz cały

widżet Menu i skopiuj go. 
5. Powróć do strony wzorcowej Interior i wklej widżet Menu. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie przeciągnij go na prawą stronę brązowego

nagłówka. 
6. Kliknij dwa razy przycisk DOMOWA, aby wybrać pozycję menu. Za pomocą panelu Tekst lub menu Tekst w panelu Sterowanie zastosuj
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następujące ustawienia: 

Czcionka internetowa: Open Sans Condensed Bold
Rozmiar czcionki: 20
Kolor: Light Brown
Wyrównanie: do lewej
Światło: 0
Interlinia: 24 piks.
Odstęp po: 24
Znacznik poziomu akapitu: Podtytuł (h2)

Warto zauważyć, że wszystkie elementy menu są aktualizowane do tego samego formatowania.  

7. W panelu Style akapitowe utwórz nowy styl akapitowy i nazwij go: Subhead.
8. W panelu Stany wybierz stan Najazd. Ustaw kolor tekstu na Brown dla stanów: Najazd, Wciśnięty klawisz myszy i Aktywny (patrz Ilustracja

35). 

Ilustracja 35. Ustaw kolor tekstu dla pozostałych stanów pozycji menu na Brown.

Został jeszcze jeden element, który należy dodać do nagłówka strony wzorcowej Interior.

Na tym etapie zakończyliśmy konfigurację elementów nawigacyjnych najwyższego poziomu na stronie wzorcowej Interior.

1. Wybierz polecenie Plik > Umieść (możesz użyć skrótu Command+D w systemie Macintosh lub Control+D w systemie Windows), aby
otworzyć okno dialogowe Importuj. W folderze zawierającym przykładowe pliki znajdź i wybierz plik o nazwie logo-interior.png i kliknij
przycisk OK.

2. Kliknij obszar po lewej stronie nagłówka, aby umieścić obraz logo na stronie. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zmień położenie grafiki, tak
aby wyśrodkować ją względem widżetu Menu w środku brązowego prostokąta.

3. Kliknij opcję Podgląd, aby zobaczyć stronę wzorcową renderowaną w programie Muse (patrz Ilustracja 36).

Ilustracja 36. Na stronie wzorcowej Interior wyświetlany jest kompletny nagłówek.

4. Kliknij opcję Projektowanie, aby kontynuować edytowanie stron wzorcowych.

Tworzenie nagłówka strony wzorcowej Landing

W następnej części powielisz stronę wzorcową Landing, która definiuje nagłówek strony Domowej. Ten nagłówek jest bardzo podobny, jednak nie
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zawiera brązowego prostokąta.

Na tym etapie zakończyliśmy również konfigurację elementów nawigacyjnych najwyższego poziomu na stronie wzorcowej Interior.

1. W trybie Projektowanie skopiuj widżet Menu na stronę Interior.
2. W trybie Projektowanie otwórz stronę wzorcową Landing i wybierz polecenie Edytuj > Wklej w miejsce.
3. Podczas gdy menu jest zaznaczone, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, naciskając cztery razy klawisz strzałki w dół. Menu zostanie

przesunięte w dół o około 40 pikseli od górnej części strony.
4. Wybierz polecenie Plik > Umieść, aby w folderze zawierającym przykładowe pliki wybrać plik o nazwie logo-landing.png, a następnie kliknij

przycisk OK.
5. Kliknij obszar po lewej stronie nagłówka, aby umieścić przezroczysty obraz logo na stronie. Za pomocą narzędzi Zaznaczanie i Inteligentne

linie pomocnicze ustal położenie grafiki, tak aby wyśrodkować ją względem widżetu Menu.

Stosowanie stron wzorcowych wobec stron projektu

W zależności od potrzeb można kliknąć prawym przyciskiem każdą miniaturę i wybrać nazwę strony wzorcowej do zastosowania na każdej ze
stron. Jednak szybszym sposobem jest przeciągnięcie i upuszczenie strony wzorcowej:

Kliknij i przeciągnij miniaturę strony wzorcowej Interior na wszystkie pozostałe strony na mapie witryny. Warto zauważyć, że projekty miniatur
zmieniają się po zastosowaniu każdej ze stron wzorcowych. 

1. Aby to zastosować, kliknij i przeciągnij miniaturę strony wzorcowej Landing na miniaturę strony DOMOWEJ. Niebieski tekst poniżej miniatury
strony DOMOWEJ zmienił się z [Bez wzorca] na [Landing].

Wypełnianie prostokąta obrazem tła

1. W widoku Planowanie kliknij dwukrotnie miniaturę strony DOMOWEJ, aby otworzyć ją w trybie Projektowanie.

Warto zauważyć, że na stronie nie można zaznaczyć elementów nagłówka i stopki. Znajdują się one na stronach wzorcowych (Landing i Footer) i
można je edytować wyłącznie na tych stronach.

2. Narysuj prostokąt obejmujący w całości górną część strony i ustaw szerokość wyświetlania na 100%.
3. W menu Wypełnienie kliknij ikonę folderu znajdującą się obok sekcji Obraz. W wyświetlonym oknie dialogowym Importuj znajdź i zaznacz

plik o nazwie img-salad-darker.png znajdujący się w folderze zawierającym przykładowe pliki, a następnie kliknij polecenie Otwórz (patrz
Ilustracja 37). 

Ilustracja 37. Ustaw obraz wypełnienia tła prostokąta.

4. W menu Dopasowanie ustaw opcję Skaluj, aby wypełnić, a następnie w sekcji Pozycja kliknij górną prawą pozycję, aby wyrównać obraz do
prawego górnego narożnika strony.

5. Aby zamknąć menu Wypełnienie, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.
6. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie przeciągnij uchwyty i dostosuj rozmiar prostokąta do potrzeb projektu. Zastosuj inteligentne linie

pomocnicze, aby ustalić położenie grafiki, tak aby ją wyśrodkować, a jej górną krawędź wyrównać z górną częścią okna przeglądarki. 
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Formatowanie i stylizowanie zawartości tekstowej

W następnej części dodasz kilka ramek tekstowych i ustawisz style akapitowe, aby kontrolować wygląd tekstu.

Czcionka internetowa: Open Sans Condensed Bold
Rozmiar czcionki: 50
Kolor czcionki: Brown
Wyrównanie: Do środka
Światło: 1
Interlinia: 48 piks.
Znacznik poziomu akapitu: Nagłówek (h1)

Czcionka internetowa: Gentium Book Basic Bold Italic
Rozmiar czcionki: 16
Kolor czcionki: Light Brown
Wyrównanie: Do lewej
Światło: 1
Interlinia: 24 piks.
Znacznik poziomu akapitu: Podtytuł (h3)

1. Za pomocą narzędzia Tekst narysuj ramkę tekstową, która będzie wyśrodkowana poniżej prostokąta utworzonego w obszarze nagłówka.
2. Wpisz słowa: WELCOME TO KATIE’S CAFÉ. Za pomocą panelu Tekst lub menu Tekst w panelu Sterowanie ustaw następujące atrybuty:  

3. Utwórz nowy styl akapitowy i nazwij go: Heading
4. Utwórz drugą ramkę tekstową poniżej nagłówka i wpisz: A small family-owned chain of cafés in San Francisco.
5. Ustaw następujące atrybuty:

6. Utwórz nowy styl akapitowy i nazwij go: Subhead serif

Zazwyczaj tekst podtytułów jest wyrównywany do lewej. Jednak w tym konkretnym przypadku na stronie domowej zostanie on wyrównany
do środka.

7. Gdy tekst jest cały czas zaznaczony, ustaw wyrównanie do środka.

Warto zauważyć, że w panelu Style akapitowe obok nazwy stylu akapitowego wyświetlany jest teraz znak plus (+). Oznacza to, że wobec
zaznaczonego obecnie tekstu zastosowano styl akapitowy, ale co najmniej jeden atrybut stylu został zmieniony.

8. Po umieszczeniu wskaźnika na nazwie stylu akapitowego zostanie wyświetlona podpowiedź dotycząca ustawień tekstu. Wszystkie atrybuty
różne od atrybutów oryginalnego stylu są wyliczone poniżej linii. W tym przypadku poniżej linii znajduje się następujący element: wyrównaj:
do środka (patrz Ilustracja 38). 

Ilustracja 38. Znak plus oznacza, że w tekście zastosowano inne formatowanie, a podpowiedź informuje, że różnica zachodzi między
zaznaczonym tekstem a stylem akapitowym.

26



Do góry

Do góry

Projektowanie dekoracyjnego separatora strony z pogrupowanymi elementami

Poniżej dwóch ramek tekstowych zostanie dodany dekoracyjny separator strony.

W przypadku tej ramki tekstowej nie ma konieczności ustawiania znacznika poziomu akapitu.  

1. Pokaż linie pomocnicze, wybierając polecenie Widok > Pokaż linie pomocnicze.
2. Za pomocą narzędzia Prostokąt narysuj prostokąt o wymiarach 445 × 20 pikseli (szer. × dł.). Ustal jego położenie, tak aby obejmował lewą

połowę strony (wyrównanie do lewej strony 9-kolumnowej siatki na stronie), która rozszerzy się do środka strony.
3. Ustaw kolor wypełnienia prostokąta na Brak. Ustaw kolor obrysu na Light Brown. W opcjach obrysu usuń łącza do pól. Ustaw szerokość

górnego obrysu na 2, a pozostałych na 0. W ten sam sposób została utworzona linia w projekcie stopki.
4. Naciśnij klawisz Option/Alt i za pomocą narzędzia Zaznaczanie przeciągnij poziomo kopię prostokąta, aby wyrównać ją z pierwszym

prostokątem. Końce obu prostokątów wyrównaj do prawej strony siatki.
5. Za pomocą narzędzia Tekst utwórz niewielkie pole tekstowe i umieść je pośrodku strony między prostokątami.
6. Poza programem Muse otwórz przeglądarkę znaków, aby wstawić znak specjalny. Znajdź termin: White Four Pointed Star a następnie

wstaw ten element dwukrotnie, aby utworzyć dwie gwiazdy.
7. W panelu Tekst ustaw następujące parametry:

Czcionka internetowa: Gentium Book Basic
Rozmiar czcionki: 24
Kolor: Light Brown
Wyrównanie: do środka
Światło: 3
Interlinia: 24 piks.

8. Zaznacz oba prostokąty i ramkę tekstową, po czym wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.

Tworzenie elementu biblioteki do wielokrotnego użycia

1. Otwórz panel Biblioteka, wybierając polecenie Okno > Biblioteka.
2. Kliknij ikonę folderu znajdującą się w dolnej prawej części panelu Biblioteka, aby utworzyć nowy folder. 
3. Kliknij pole nowego folderu i nadaj mu nazwę: Page Designs. 
4. Wybierz grupę utworzoną w poprzedniej sekcji. Kliknij przycisk Dodaj wybrane elementy (ikona obrotu strony), aby dodać grupę elementów

do folderu. Zmień nazwę elementu biblioteki na: Page Separator (patrz Ilustracja 39). 

Ilustracja 39. Wewnątrz folderu w panelu Biblioteka utwórz i nazwij nowy element.
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Warto zauważyć, że w celu ułatwienia identyfikacji elementów w bibliotece dostępny jest podgląd grupy.

W następnych sekcjach niniejszego artykułu klikniesz folder Page Designs w panelu Biblioteka, aby go rozwinąć, a następnie przeciągniesz kopię
elementu Page Separator na stronę witryny.

Wyrównywanie elementów strony za pomocą linii siatki strony

Teraz narysujesz trzy prostokąty, wyrównasz je za pomocą siatki strony oraz wypełnisz je obrazami tła.

1. Za pomocą narzędzia Prostokąt narysuj prostokąt o wymiarach około 304 × 304 pikseli.
2. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyrównaj lewy bok prostokąta do lewej krawędzi strony. 
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option/Alt i przeciągnij kopię prostokąta do środka strony, zostawiając niewielki odstęp. Z naciśniętym

klawiszem Option/Alt przeciągnij środkowy prostokąt i ustal położenie drugiej kopi, tak aby wyrównać ją do prawej krawędzi strony. 
4. Ponownie zaznacz pierwszy prostokąt po lewej. W menu Wypełnienie ustaw plik o nazwie img-coffe.jpg jako obraz tła. W menu

Dopasowanie ustaw opcję Skaluj, aby wypełnić, a następnie w sekcji Pozycja kliknij punkt środkowy. Kliknij w dowolnym miejscu poza menu
Wypełnienie, aby je zamknąć. 

5. Powtórz krok 4, aby ustawić wypełnienie tła środkowego prostokąta oraz prostokątów po prawej, korzystając z tych samych ustawień. Tym
razem jednak ustaw plik img-baking.jpg jako wypełnienie środkowego prostokąta, a plik img-dinner.jpg jako wypełnienie prawego (patrz
Ilustracja 40).

Ilustracja 40. Wyrównaj trzy wypełnione prostokąty za pomocą linii pomocniczych strony.

Stylizowanie różnych linii tekstu wewnątrz tej samej ramki tekstowej

Poniżej trzech wypełnionych prostokątów zobaczysz trzy stylizowane ramki tekstowe.

1. Narysuj ramkę tekstową, która obejmie te same trzy kolumny poniżej prostokąta wyrównanego do lewej krawędzi strony. Wpisz następujący
tekst:

The finest coffee & tea

We serve only premium roast coffees from around the world and offer fresh coffee for each customer. We also offer a selection of loose leaf
teas, everything from exotic flavors to the classics. Naciśnięcie klawisza Return/Enter spowoduje utworzenie wiersza odstępu między
pierwszym wierszem tekstu, a pozostałą jego częścią.

2. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz tylko pierwsze zdanie. Kliknij prawym przyciskiem tekst i wybierz polecenie Zmień wielkość liter
> WIELKIE LITERY, aby wyróżnić nagłówek ramki tekstowej. 

3. Otwórz panel Style akapitowe i zastosuj styl Subhead.
4. Zaznacz pozostały tekst w ramce tekstowej. W panelu Tekst zastosuj następujące ustawienia:

Czcionka:  Gentium Book Basic
Rozmiar czcionki: 16
Kolor: Brown
Wyrównanie: do lewej
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Światło: 0
Interlinia: 24 piks.
Odstęp po: 24
Znacznik poziomu akapitu: domyślny (p)

5. Ten styl będzie często wykorzystywany, utwórz więc nowy styl akapitowy: Body.

6. Utwórz drugą ramkę tekstową, która wypełni trzy środkowe kolumny siatki poniżej środkowego prostokąta. Wpisz następujący tekst:

Delicious home baking

Based on Katie’s original award-winning recipes, we serve a full menu of baked goods. These items are made fresh each morning to ensure
you are getting the best quality possible.

7. Zmień wielkość liter nagłówka na wielkie litery. Zastosuj style podtytułu i treści. 
8. Utwórz trzecią ramkę tekstową poniżej prawego prostokąta. Po wpisaniu poniższego tekstu wystylizuj go na wzór dwóch poprzednich ramek

tekstowych:

Fresh & healthy meals

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

9. Za pomocą narzędzia Tekst utwórz nowe pole tekstowe poniżej pozostałych trzech pól obejmujące 4 kolumny w lewej części strony. Wpisz
tekst:

Introducing our seasonal cupcake

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

Katie Ricks

10. W nagłówku ustaw wielkie litery i zastosuj styl akapitowy Subhead.
11. Zaznacz dwa środkowe zdania i zastosuj styl akapitowy: Body.
12. Zaznacz nazwę Katie Ricks. Za pomocą panelu Tekst zastosuj następujące ustawienia:

Czcionka internetowa: La Belle Aurore
Rozmiar czcionki: 42
Kolor: Brown
Wyrównanie: do prawej
Światło: 0
Interlinia: 24 piks.
Odstęp po: 6

Ten styl formatowania przypomina pismo odręczne.
13. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz całą ramkę tekstową. W menu Wypełnienie wybierz biały kolor wypełnienia i ustaw na suwaku

krycia wartość 77.

Uzupełnianie pozostałej części strony HOME

Wykonaj następujące kroki, aby dodać zawartość do dolnej części strony Home.

W następnej części ponownie wykorzystasz niektóre utworzone wcześniej elementy, kopiując je. 

OUR STORY

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

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

Every item served at Katie's Café is created from Katie's own recipes, painstakingly crafted through years of baking for friends and family.  
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Na koniec dodasz jeszcze jeden wypełniony prostokąt i ramkę tekstową. 

 

AWARDS

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

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

W następnej części utworzysz wypełniony prostokąt.

1. Narysuj prostokąt, który obejmuje stronę poniżej trzech ramek tekstowych, ustaw szerokość wyświetlania na 100%.
2. Za pomocą menu Wypełnienie wypełnij prostokąt plikiem tła o nazwie img-cupcakes.jpg. W menu Dopasowanie ustaw opcję Skaluj, aby

wypełnić, a następnie w sekcji Pozycja kliknij górną lewą pozycję, aby wyrównać obraz do lewego górnego narożnika strony.
3. Aby zamknąć menu Wypełnienie, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.
4. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie przeciągnij uchwyty i dostosuj rozmiar prostokąta do potrzeb projektu. Wyśrodkuj go i ustaw wyświetlanie

na 100%. Następnie wyrównaj górną krawędź w odległości 1214 pikseli od górnej krawędzi strony.
5. Prawym przyciskiem myszy kliknij prostokąt i wybierz polecenie Ułóż > Przesuń na spód. Na górze jest teraz wyświetlana ramka tekstowa z

utworzonym wcześniej podpisem, a jej tło jest półprzezroczyste, dzięki czemu obraz ciastek pozostaje widoczny.

1. Przewiń w górę i zaznacz ramkę tekstową nagłówka: WELCOME TO KATIE’S CAFÉ.
2. Naciśnij klawisz Option/Alt i przeciągnij ją poniżej prostokąta wypełnionego obrazem ciastek. Za pomocą narzędzia Tekst zastąp tekst

nagłówka słowami: ABOUT KATIE’S CAFÉ.
3. Otwórz panel Biblioteka. Rozwiń folder Projekty stron i przeciągnij kopię elementu Separator strony poniżej ramki tekstowej. Wyśrodkuj oba

elementy strony.
4. Narysuj prostokąt o wymiarach około 450 × 300 pikseli. Wypełnij prostokąt obrazem tła o nazwie img-cookie.jpg. Dla tła ustaw opcję Skaluj

do wypełnienia i kliknij centralny punkt pozycji.
5. Wyrównaj prostokąt do lewej krawędzi strony. 
6. Po prawej stronie prostokąta z obrazem ciastek narysuj ramkę tekstową o szerokości około 450 pikseli. Wpisz lub wklej następujący tekst:

1. Wobec nagłówka zastosuj styl Subhead, a dla pozostałej części ramki tekstowej styl Body.
2. Wyrównaj prawą krawędź ramki tekstowej do prawej strony linii pomocniczych na stronie.

1. Przewiń w dół i narysuj ramkę tekstową o szerokości około 450 pikseli poniżej prostokąta z obrazem ciastek. Wpisz lub wklej następujący
tekst:

1. Wobec nagłówka zastosuj styl Subhead, a dla pozostałej części ramki tekstowej styl Body.
2. Wyrównaj lewą krawędź ramki tekstowej do lewej strony linii pomocniczych na stronie.

1. Narysuj prostokąt o szerokości około 450 pikseli.
2. Ustaw kolor wypełnienia prostokąta i obrys na Brak. Ustaw plik img-breakfast.jpg jako obraz tła, wybierając w menu Dopasowanie opcję

Skaluj, aby wypełnić i ustawiając pozycję w lewym górnym rogu.
3. Wyrównaj prostokąt do prawej strony linii pomocniczych, tak aby znalazł się poniżej ramki tekstowej Our Story.
4. Otwórz panel Biblioteka i rozwiń folder FontAwesome. Przeciągnij element Ikony kierunkowe na dolną prawą część strony, aby znalazł się

nieco powyżej linii pomocniczej stopki i wyrównaj do prawej krawędzi strony.
5. Kliknij przycisk niebieskiej strzałki i otwórz menu Opcje. W menu wybierz opcję Circle Arrow Up. Ustaw kolor tekstu na Brown (patrz

Ilustracja 41).
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Ilustracja 41. Skonfiguruj ikonę Font Awesome i wystylizuj ją, aby pasowała do projektu witryny.

6. Podczas gdy ikona strzałki w górę jest zaznaczona, w menu Hiperłącza wybierz łącze do zakotwiczeń o nazwie „top” (patrz Ilustracja 42).

Ilustracja 42. Ustaw łącze, aby prowadziło do utworzonego na stronie wzorcowej zakotwiczenia o nazwie „top”.

7. Wybierz polecenie Plik > Podgląd obrazu w przeglądarce. Przewiń stronę, aby zobaczyć jej zawartość. Kliknij ikonę strzałki w górę, aby
zobaczyć jak strona przeskakuje z powrotem do góry.

8. Aby kontynuować edytowanie strony Home, kliknij opcję Projektowanie. W zależności od preferencji można ukryć linie pomocnicze strony,
wybierając polecenie Widok > Ukryj linie pomocnicze.

W rozdziale 4 niniejszego samouczka dowiesz się, jak stosować efekty przewijania wobec sterowania ruchem oraz w jaki sposób tworzyć
interaktywne efekty na stronie głównej. Zobaczysz również sposoby tworzenia dodatkowej nawigacji dla stron Menu za pomocą manualnego
widżetu Menu. Następnie dodasz do strony zakotwiczenia i połączysz je z pozycjami menu. Dodasz również drugie, ukryte menu, które będzie
wyświetlane podczas przewijania strony przez użytkownika.
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Rozdział 4

Do góry

Stosowanie efektów przewijania wobec prostokątów wypełnionych obrazami tła
Tworzenie strony Menu
Konfigurowanie widżetu ręcznego menu
Praca z regionami znaczników zakotwiczeń i stanami aktywnymi  
Dodawanie zakotwiczonych łączy do elementów menu
Dodawanie pięciu sekcji do strony Menu
Umieszczanie zawartości tekstowej w celu powielenia zawartości menu dla każdej sekcji
Dodawanie efektów przewijania do nagłówków sekcji na stronie Menu
Dodawanie „przypiętego” menu do nagłówka za pomocą efektów przewijania

W rozdziale 3 samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej w programie Muse omówiono zagadnienie dodawania i edytowania strony
wzorcowej przez dodanie nawigacji strony za pomocą widżetu Menu poziome. Wiesz już, jak stylizować wygląd pozycji menu oraz etykiet za
pomocą panelu Stany. Potrafisz także pracować z elementami biblioteki i tworzyć elementy wielokrotnego użycia, które można przeciągać i
upuszczać na strony.

Stosowanie efektów przewijania wobec prostokątów wypełnionych obrazami tła

W programie Muse dostępne są różne rodzaje efektów przewijania, takie jak efekt ruchu, pokaz slajdów czy Edge Animate. Efekty przewijania
można stosować za pomocą panelu Efekty przewijania, a za kontrolowanie ruchu odpowiada karta Przewiń znajdująca się w menu Wypełnienie.

                            
1. Przewiń w górę i wybierz duży prostokąt wyrównany do górnej krawędzi strony. 
2. Wybierz polecenie Okno > Efekty przewijania. W panelu Efekty przewijania wprowadź poniższe ustawienia (patrz Ilustracja 43).

Zaznacz pole wyboru Ruch

W sekcji Ruch początkowy w obu polach pozostaw wartość 0 

Ustaw wartość położenia kluczowego (środkowe pole) na 0 piks.

W sekcji Ruch początkowy zaznacz kierunek ruchu w górę i ustaw wartość na 0,5

Dla poziomego kierunku ruchu pozostaw wartość 0 

Ilustracja 43. Zastosuj ustawienia ruchu efektu przewijania wobec prostokąta w nagłówku strony.

Ustawienia te oznaczają, że podczas przewijania strony po przekroczeniu położenie kluczowego (0 pikseli oznacza położenie na samej górze
strony) prostokąt powinien przewijać się w górę w tempie 0,5 w stosunku do tempa przewijania pozostałych elementów strony.  

Zaznacz pole wyboru Ruch
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W sekcji Ruch początkowy włącz kierunek ruchu w górę i ustaw jego wartość na 0,5

Dla poziomego kierunku ruchu pozostaw wartość 0

Ustaw wartość położenia kluczowego (środkowe pole) na 1114 piks.

W sekcji Ruch początkowy zaznacz kierunek ruchu w górę i ustaw jego wartość na 0,5

Dla poziomego kierunku ruchu pozostaw wartość 0

3. Wybierz polecenie Plik > Podgląd obrazu w przeglądarce. Przewiń stronę w dół i zwróć uwagę, że górny prostokąt w nagłówku porusza się o
połowę wolniej od pozostałych elementów strony.

4. Powróć do programu Muse i przewiń w dół, aby zaznaczyć duży prostokąt wypełniony obrazem tła przedstawiającym ciastka. 
5. Otwórz panel Efekty przewijania (Okno > Efekty przewijania) i wprowadź poniższe ustawienia (patrz Ilustracja 44). 

Ilustracja 44. Zastosuj efekty przewijania, aby kontrolować ruch prostokąta podczas przewijania strony.

6. Wybierz ponownie polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce. Przewiń stronę w dół i zwróć uwagę, że oba prostokąty o szerokości
100% poruszają się o połowę wolniej od pozostałych elementów strony.

7. Wróć do programu Muse. Kliknij ikonę X, aby w trybie Projektowanie zamknąć kartę strony Home.

Tworzenie strony Menu

Strona Menu zawiera szereg dostępnych pozycji, takich jak śniadanie, lunch, obiad, deser i napoje. Do nawigacji po stronie odwiedzający używa
paska menu z zakotwiczonymi łączami, które umożliwiają przechodzenie do poszczególnych sekcji.

1. Otwórz stronę Menu w trybie Projektowanie. Włącz linie pomocnicze, które pomogą przy tworzeniu układu strony. 
2. Za pomocą narzędzia Tekst narysuj ramkę tekstową, która będzie wyśrodkowana poniżej obszaru nagłówka.
3. Wpisz następujący tekst: FRESH LOCAL INGREDIENTS & INNOVATIVE RECIPES
4. Zastosuj styl akapitowy Heading.
5. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zmień rozmiar ramki tekstowej, tak aby obejmowała całą stronę. Na przykładowej stronie tekst zawija się

do następnego wiersza po znaku &. 
6. Z panelu Biblioteka przeciągnij kopię elementu Page Separator i wyśrodkuj ją poniżej tekstu. 

Konfigurowanie widżetu ręcznego menu

Podczas projektowania strony wzorcowej Footer dodaliśmy widżet Menu, który łączy się ze wszystkimi stronami witryny. W następnej części
dodasz widżet ręcznego menu, który łączy się z różnymi sekcjami tej samej strony.

Typ menu: Ręczny

Kierunek: poziomy

Edytuj razem: włączone

Rozmiar elementu: jednolite odstępy

Pokaż lewą ikonę: wyłączone
Pokaż etykietę: włączone
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Pokaż prawą ikonę: tylko podmenu

Pozycjonowanie części: poziome, wyśrodkowane

1. W bibliotece widżetów rozwiń sekcję Menu i przeciągnij widżet menu poziomego na stronę.
2. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie rozszerz całe menu, tak aby obejmowało 5 środkowych kolumn siatki.
3. Kliknij przycisk niebieskiej strzałki i otwórz panel Opcje. Zastosuj następujące ustawienia (patrz Ilustracja 45).

Ilustracja 45. W panelu Opcje ustaw Typ menu na Ręczny.

4. Kliknij w dowolnym miejscu poza panelem Opcje, aby go zamknąć i zwróć uwagę, że menu zmienia się w pojedynczy element menu z
etykietą: [Nazwa]

5. Kliknij dwukrotnie element menu – pierwsze kliknięcie zaznaczy cały widżet Menu, a drugie element menu. Za pomocą narzędzia Tekst
zaznacz etykietę elementu zastępczego i wpisz: BREAKFAST.

6. Włącz narzędzie Zaznaczanie i najedź wskaźnikiem na element menu. Kliknij znak plus (+), który wyświetla się po prawej stronie elementu
BREAKFAST, aby utworzyć nowy element menu. Za pomocą narzędzia Tekst zmień nazwę nowego przycisku na: LUNCH.

7. Powtórz krok 6, aby dodać trzy kolejne elementy menu i nazwij je: DINNER, DESSERT i DRINKS.
8. Gdy jeden z elementów menu jest zaznaczony, otwórz panel Stany. Wybierz stan Normalny i ustaw kolor wypełnienia elementu menu na

Brak. Następnie kliknij każdy z pozostałych stanów, tj. Najazd, Wciśnięty klawisz myszy i Aktywny, po czym ustaw ich kolor wypełnienia na
Brak.

9. Wybierz stan Normalny i ustaw kolor obrysu na Light Brown. W opcjach obrysu usuń łącza do czterech pól i ustaw ich wartość na 0, jedynie
wartość obrysu prawej strony ustaw na 2. Spowoduje to utworzenie separatorów między elementami menu.

10. W panelu Opcje usuń zaznaczenie opcji: Edytuj razem. Zaznacz element BEVERAGE i wybierz stan Normalny, a następnie ustaw kolor
obrysu na Brak. Powtórz ten krok dla stanu Aktywny. Następnie włącz ponownie opcję Edytuj razem.

11. Wybierz ponownie stan Zwykły. Zastosuj styl akapitowy Subhead.  Za pomocą panelu Tekst wprowadź następujące zmiany formatowania
tekstu:

Czcionka: Open Sans

Rozmiar: 16

Wyrównanie: do środka

Odstęp po: 0

Obok stylu podtytułu wyświetlany jest znak plus (+), co oznacza, że zostały wprowadzone zmiany. Jeśli chcesz, możesz utworzyć nowy styl
akapitowy, ale równie dobrze możesz pozostawić go bez zmian.

12. Aktualizacja stanów Najazd i Wciśnięty klawisz myszy odbywa się automatycznie. Powtórz krok 9, aby zastosować to samo formatowanie
wobec stanu Aktywny.

13. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyrównaj Menu, tak aby wyśrodkować je w pionie około 52 pikseli poniżej separatora strony.

Obecnie Menu nie zawiera żadnych łączy. Widżet ręcznego menu należy skonfigurować, aby korzystał z pożądanych łączy, ponieważ nie
dziedziczy on łączy z trybu Planowanie.

Praca z regionami znaczników zakotwiczeń i stanami aktywnymi  
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Uwaga:

Strona Menu będzie zawierała pięć różnych sekcji z jedzeniem i napojami oddzielonych od siebie dużymi prostokątami ustawionymi na 100%
szerokości. W rezultacie nie można wyświetlić całej zawartości strony bez przewijania w dół. Jest to istotny aspekt pracy zarówno ze znacznikami
zakotwiczeń, jak i efektami przewijania. Oba te elementy witryny nie będą działać, jeśli strona nie będzie miała wystarczającej długości
umożliwiającej przewijanie treści.

Znacznik zakotwiczenia można porównać do zakładki w książce. Gdy odwiedzający kliknie łącze do takiego zakotwiczenia, nastąpi przewinięcie w
dół do miejsca umieszczenia znacznika.

Zaczniemy od utworzenia pięciu zakotwiczeń o nazwach: Breakfast, Lunch, Dinner, Dessert i Drinks, które odpowiadają pięciu regionom strony.
Wykonaj poniższe kroki:

1. W panelu Sterowanie kliknij przycisk Zakotwiczenie, aby wczytać narzędzie Zakotwiczenie (patrz Ilustracja 46).

Ilustracja 46. Klikając przycisk Zakotwiczenie, wczytaj moduł umieszczania dla pierwszego zakotwiczenia.

2. Kliknij niedaleko lewej górnej części strony tuż pod jej separatorem, aby umieścić zakotwiczenie.
3. W oknie dialogowym Zmień nazwę zakotwiczenia wpisz nazwę zakotwiczenia: breakfast. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie przesuń je o

około 303 piksele od górnej krawędzi strony (patrz Ilustracja 47).

Ilustracja 47. Nazwij zakotwiczenie dla menu breakfast znajdującego się obok górnej krawędzi strony.

4. Powtórz te kroki. Tym razem kliknij cztery razy przycisk Zakotwiczenie, a następnie kliknij obszar strony, aby umieścić nazwane
zakotwiczenia w następujących pozycjach wzdłuż strony:

lunch: 1255 piks.

dinner: 1731 piks.

dessert: 2798 piks.

drinks: 3200 piks.

W zależności od potrzeb za pomocą panelu Przekształć można zaznaczyć każde zakotwiczenie i ustawić jego wartość Y.

Przestrzeń między pierwszym zakotwiczeniem a pierwszym wystąpieniem połączonej zawartości (ręczy widżet Menu) stanowi obszar
aktywny, który wywołuje zmianę stanu aktywnego dla każdego regionu. Jeśli np. pierwsze zakotwiczenie jest ustawione 100 pikseli powyżej menu,
podczas przewijania strony przez użytkownika witryny stan aktywny elementów menu dla każdego regionu zmienia się na 100 pikseli przed
pojawieniem się menu.

W następnej części połączysz elementy menu ze znacznikami zakotwiczenia, tworząc nawigację, tak aby odwiedzający mogli przeskakiwać w dół
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strony i czytać zawartość każdego menu.

Dodawanie zakotwiczonych łączy do elementów menu

1. Kliknij dwukrotnie element menu BREAKFAST, aby go zaznaczyć. We wskaźniku zaznaczenia pojawią się słowa Pozycja menu.
2. Za pomocą menu Hiperłącza zaznacz znacznik zakotwiczenia „breakfast” na stronie Menu (patrz Ilustracja 48). 

Ilustracja 48. Ustaw łącze między przyciskiem BREAKFAST a znacznikiem zakotwiczenia „breakfast”.

3. Powtórz krok 2, aby dodać zakotwiczenia to pozostałych czterech elementów menu.
4. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby przetestować menu i zobaczyć, jak przeskakuje w dół do poszczególnych

sekcji strony. Przewiń z powrotem do góry i kliknij każdy z przycisków.

Przewijanie strony z powrotem do góry jest bardzo uciążliwe, dlatego w dalszej części dowiesz się, jak dodawać przyciski powrotu do góry strony
oraz ukryte menu z efektami przewijania, dzięki któremu drugi widżet Menu pozostanie w obszarze nagłówka.

5. Powróć do programu Muse, aby kontynuować edytowanie strony Menu.

Dodawanie pięciu sekcji do strony Menu

Ta strona przypomina projekt strony Domowej. Prostokąty są ustawione na 100% szerokości oraz dodano do nich efekty przewijania i stylizowane
ramki tekstowe.

Nagłówki sekcji są już ukończone. W zależności od potrzeb kliknij opcję Podgląd, aby przetestować przycisk strzałki służący do powrotu do góry
strony po odwiedzeniu kolejnych sekcji.

1. Dostosuj szerokość prostokąta, tak aby obejmował całe okno przeglądarki około 52 pikseli poniżej widżetu Menu. 
2. Ustaw kolor wypełnienia i obrys na Brak. Ustaw plik img-breakfast.jpg jako obraz tła prostokąta. Dla tego obrazu ustaw opcję Skaluj, aby

wypełnić i umieść go w środkowym punkcie po lewej. 
3. Zmień wielkość prostokąta, przeciągając jego uchwyty, tak aby wyrównać krawędzie z dwóch stron. Co oznacza, ze prostokąt zostanie

wyświetlony z szerokością ustawioną na 100%. Ustaw wysokość prostokąta na 276 pikseli.
4. Utwórz ramkę tekstową i wpisz: BREAKFAST. 
5. W panelu Biblioteka rozwiń folder ikon FontAwesome i przeciągnij ikony kierunkowe na stronę. Za pomocą panelu Opcje zaznacz okrągłą

ikonę strzałki w górę. Ustaw kolor tekstu na Light Brown.
6. Wytnij okrągłą ikonę strzałki w górę, a następnie za pomocą narzędzia Tekst kliknij przed literą B, która znajduje się w ramce tekstowej.

Wklej okrągłą ikonę strzałki w górę do ramki tekstowej BREAKFAST. 
7. Połącz okrągłą ikonę strzałki w górę z łączem zakotwiczonym na górze strony Menu.
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8. Zaznacz tekst BREAKFAST i zastosuj wobec niego styl Heading. Następnie przejdź do edycji atrybutów czcionki, ustawiając kolor czcionki
na Off White i wyrównanie do lewej. 

9. Ustal położenie ramki tekstowej BREAKFAST 600 pikseli od góry (Y) i 4 piksele od lewej krawędzi strony (X). Aby ułatwić ustalanie
położenia ramki, skorzystaj z panelu przekształcenia lub podpowiedzi.

10. Zaznacz ramkę tekstową BREAKFAST, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie zaznacz prostokąt wypełniony obrazem
przedstawiającym śniadanie. Zwolnij klawisz Shift, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz Option/Alt, aby przeciągnąć powieloną kopię obu
elementów w dół strony. Wyrównaj nowe elementy do środka. Z tej kopii zostanie utworzona sekcja Lunch. 

11. Ustal położenie sekcji Lunch na 1205 pikseli od górnej krawędzi strony. Za pomocą narzędzia tekst zaznacz słowo BREAKFAST i wpisz
LUNCH. W menu Wypełnienie ustaw plik lunch.jpg jako obraz tła. Zachowaj ustawienie Skaluj, aby wypełnić i ustaw prawą środkową
pozycję.

12. Powtórz kroki 10 i 11, aby powielić sekcję Lunch. Ustal położenie sekcji dinner na 1977 pikseli od górnej krawędzi strony. Zmień nazwę
ramki tekstowej na DINNER. Ustaw plik img-dinner.jpg jako obraz tła. Zastosuj te same ustawienia wypełnienia i pozycji. 

13. Powtórz kroki 10 i 11, aby utworzyć sekcję „dessert”. Ustaw plik img-dessert.jpg jako obraz tła prostokąta „dessert” i ustaw go w lewej
środkowej pozycji. Zmień tekst w ramce tekstowej na DESSERT, a ramkę umieść przy górnej krawędzi prostokąta „dessert”, wprowadzając
wartość Y 2748. 

14. Powiel zestaw „dessert”, aby utworzyć sekcję „drinks”. Zmień tekst w ramce tekstowej, wpisując DRINKS. Ustaw plik img-drinks.jpg jako
obraz wypełnienia prostokąta, ustawiając go w lewej górnej pozycji. Ustaw wartość Y górnej krawędzi prostokąta „drinks” na 3446.

Umieszczanie zawartości tekstowej w celu powielenia zawartości menu dla każdej sekcji

W następnej części dodasz dwie ramki tekstowe i umieścisz je w przestrzeniach między sekcjami, aby wyświetlić wybór potraw odpowiedni dla
każdej sekcji.

The Spike $9

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

choice of potato, chicken, or beef

The Dazzler $7

Hash browns with scrambled eggs and locally sourced bacon

The Nessie $8

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

1. Wybierz polecenie Plik > Umieść, a następnie znajdź i zaznacz plik o nazwie breakfast1.txt znajdujący w podfolderze menu folderu Zasoby.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Importuj.

2. Kliknij obszar strony poniżej nagłówka Breakfast, aby umieścić plik tekstowy o następującej treści: 

3. Zaznacz nazwę każdego elementu (z ceną) i zastosuj styl akapitowy Subhead serif. Następnie zaznacz znajdujące się poniżej opisy
elementów i zastosuj styl akapitowy Body.

4. Wyrównaj lewą krawędź ramki tekstowej do lewej krawędzi strony. Zmień rozmiar ramki tekstowej i wyśrodkuj ją w pionie między
nagłówkami Breakfast i Lunch. Zwiększ szerokość ramki tekstowej, aby obejmowała pierwsze cztery kolumny.

5. Powtórz kroki od 1 do 4, aby umieścić plik tekstowy o nazwie breakfast2.txt. Wystylizuj tekst i ustal położenie ramki tekstowej. Wyrównaj ją
do prawej krawędzi strony, tak aby obejmowała ostatnie 4 kolumny.

6. Kontynuuj proces Wykonuj, aby powielić każdą sekcję menu, umieszczając zawartość plików lunch1.txt i lunch2.txt oraz stylizując obie ramki
tekstowe. Następnie wykonaj te kroki ponownie, aby dodać dwie ramki tekstowe do sekcji „dinner”, „dessert” i „drinks”. 

7. Zapisz witrynę i wyświetl podgląd strony. Witryna wygląda na ukończoną, ale trzeba jeszcze wprowadzić kilka usprawnień przez dodanie
efektów przewijania. 

Dodawanie efektów przewijania do nagłówków sekcji na stronie Menu

Ta część bardzo przypomina dodawanie efektów przewijania do strony Home. Warto zapamiętać, że dodając obrazy tła o szerokości wyświetlania
ustawionej na 100%, można różnicować wyrównanie, zaznaczając różne pozycjonowanie w menu Wypełnienie. Należy również zwrócić uwagę, że
każdy prostokąt ma jedynie 267 pikseli wysokości, a obrazy źródłowe tła mają wysokość ponad 1300 pikseli i mają ustawioną opcję Skaluj, aby
wypełnić. Ustawienia te mają wpływ na sposób wyświetlania efektów przewijania w przeglądarce. 

1. Wybierz prostokąt w sekcji Breakfast. Otwórz panel Efekty przewijania (Okno > Efekty przewijania), zaznacz pole wyboru Ruch i ustaw
poniższe atrybuty w celu sterowania ruchem zawartości wypełnienia (patrz Ilustracja 49).
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W sekcji Ruch początkowy ustaw szybkość przewijania do góry na 0,5 x

Pozostaw wartość 0 x dla kierunku poziomego. 

Ustaw wartość położenia kluczowego na 440 pikseli (można również przeciągnąć uchwyt T na stronę, aby

ustawić ten parametr)

W sekcji Ruch końcowy ustaw szybkość przewijania do góry na 0,5 x

Dla poziomego kierunku ruchu pozostaw wartość 0 x.

Ilustracja 49. Zaznacz pole wyboru Ruch i zastosuj ustawienia efektów przewijania.

2. Wybierz prostokąt Lunch. W okienku efektu przewijania ustaw położenie kluczowe na 1205 piks. Dla sekcji Ruch początkowy i Ruch
końcowy ustaw wartości kierunku ruchu w górę na 0,5 x. Dla kierunków poziomych pozostaw wartość 0 x.

3. Powtórz krok 2, aby zastosować efekty przewijania wobec prostokąta Dinner. Użyj tych samych ustawień, ale ustal położenie kluczowe na
1977 piks.

4. Powtórz tę operację jeszcze dwa razy. Ustaw położenie kluczowe dla prostokąta Dessert na 2748 piks. Ustaw położenie kluczowe dla
prostokąta Drinks na 3446 piks. 

5. Wybierz polecenie Plik > podgląd strony w przeglądarce, aby zobaczyć, jak działa efekt przewijania. Kliknij element menu Dessert i zobacz,
jak poruszają się nagłówki prostokąta podczas przeskakiwania w dół strony do sekcji Dessert. Kliknij ikonę strzałki w górę, aby powrócić na
górę strony.

Po zakończeniu testowania strony zamknij przeglądarkę i wróć do programu Adobe Muse. 

Dodawanie „przypiętego” menu do nagłówka za pomocą efektów przewijania

Strona Manu jest prawie gotowa, jednak nawigowanie może być jeszcze nieco utrudnione. Byłoby łatwiej, gdyby na stronie nad każdą sekcją
znajdował się widżet Menu, tak aby z łatwością przechodzić do każdej sekcji strony bez konieczności przewijania całej strony do góry. Oto
technika umożliwiająca utworzenie widżetu Menu, który będzie można przewijać. Widżet zatrzyma się dopiero o osiągnięciu górnej krawędzi
strony.

Położenie tonowania 1:  5 piks. przy 0%
Położenie kluczowe: 252 piks. przy 0%
Położenie tonowania 2: 252 piks. przy 100%

1. Wybierz widżet Menu znajdujący się na górze strony. 
2. Z wciśniętym klawiszem Option/Alt przeciągnij powieloną kopię do góry w kierunku nagłówka. Upewnij się, że podczas przeciągania kopia

jest wyrównana w pionie zarówno z oryginałem, jak i ze środkiem strony, korzystając z wyświetlonych inteligentnych linii pomocniczych. 
3. Ustal położenie powielonego nagłówka tuż poniżej brązowego prostokąta nagłówka, ustawiając wartość pozycji Y na 92 piksele. 
4. Otwórz panel Efekty przewijania. Kliknij kartę Krycie (druga od lewej), aby zobaczyć ustawienia krycia dla efektów przewijania. 
5. Zaznacz pole wyboru Krycie i zastosuj następujące ustawienia (patrz Ilustracja 50).

38



Uwaga:

Ilustracja 50. Ustaw powyższe parametry, aby kontrolować przezroczystość widżetu Menu.

Przeciągając odpowiednie części uchwytu T, który pojawia się nad menu po włączeniu efektów przewijania, można również ustawić
wartości następujących parametrów: Położenie tonowania 1, Położenie kluczowe i Położenie tonowania 2.

Powyższe ustawienie oznacza, że menu pozostanie całkowicie przezroczyste (nieprzezroczystość 0%) do momentu przewinięcia strony w dół o
252 piksele, licząc od góry strony. W tym czasie pierwszy (widoczny) widżet Menu zostaje przeniesiony dokładnie w to samo położenie.

Aby wygładzić przejście między wyświetleniem powielonego menu, a zniknięciem przewiniętego oryginalnego menu, można dodać jednolity
prostokąt z wypełnieniem w kolorze tła strony. W ten sposób wobec prostokąta (narysowanego powyżej powielonego menu) można również
zastosować efekty przewijania, aby zapobiec wrażeniu dodatkowego pogrubienia (gdy menu oryginalne i powielone nakładają się na siebie). 

6. Narysuj prostokąt bezpośrednio poniżej brązowego nagłówka. W panelu Przekształć wprowadź następujące ustawienia (patrz Ilustracja 51):

Wysokość: 45 pikseli

Szerokość: 1160 pikseli

X: -100 pikseli

Y: 87 pikseli

Ustaw szerokość wyświetlania na 100%

Ilustracja 51. Szerokość wyświetlania prostokąta, który zakrywa powielone menu ustaw na 100%.

1. W panelu Efekty przewijania na karcie Krycie wprowadź następujące wartości:

Położenie tonowania 1:  5 piks. przy 0%

Położenie kluczowe: 252 piks. przy 0%

Położenie tonowania 2: 252 piks. przy 100%

Dzięki powyższym ustawieniom prostokąt znajdujący się nad powielonym menu zakryje je do momentu, gdy oryginalne menu zostanie
przewinięte w to miejsce, tworząc płynne przejście.

2. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby przewinąć stronę w dół. Przewiń powoli i popatrz, jak podczas przewijania
pierwszego menu powielone (przezroczyste) menu zostaje wyświetlone w momencie, kiedy oryginalne znajduje się poza polem widzenia.
Efekty przewijania odpowiadają również za ruch powielonego menu, sprawiając, że pozostaje ono w bezruchu podczas przewijania w dół
strony.

W następnym rozdziale samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej w programie Adobe Muse dowiesz się, w jaki sposób zmieniać
rozmiar i kadrować umieszczone pliki i wyrównać je względem kolumn siatki. Ponadto dodasz widżet pokazu slajdów w trybie pełnoekranowym
oraz przeprowadzisz jego konfigurację, tak aby wyświetlał galerię obrazów. Następnie nauczysz się dodawać zawartość witryn zewnętrznych,
osadzając HTML na stronie Blog.

39



  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

40

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


Rozdział 5

Do góry

Formatowanie tekstu u góry strony Blog
Umieszczanie wielu przeskalowanych obrazów za pomocą modułu umieszczania
Kadrowanie umieszczonych obrazów
Dodawanie łączy do ramek tekstowych i definiowanie domyślnego stylu łączy
Dodawanie i konfigurowanie widżetu Pokazu slajdów na pełnym ekranie
Formatowanie tekstu u góry strony Blog
Wyświetlanie bloga w witrynie Muse za pomocą osadzonego kodu HTML  

Rozdział 4 samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej w programie Muse dotyczył dodawania efektów przewijania i tym samym
tworzenia interaktywnych efektów ruchu na stronie domowej. W rozdziale tym zbudowaliśmy również stronę Menu i utworzyliśmy ręczne menu
połączone z różnymi zakotwiczeniami na stronie. W rozdziale 5 dowiesz się, jak edytować umieszczone obrazy, zmieniając ich rozmiar i kadrując
je, korzystając z przestrzeni roboczej programu Muse. Przeanalizujemy również działanie osadzonego kodu HTML, aby dodać blog serwisu Tumblr
do strony Blog.

Formatowanie tekstu u góry strony Blog

Strona Gallery zawiera szereg obrazów, które są wyrównane za pomocą linii pomocniczych.

1. Otwórz stronę Gallery w trybie Projektowanie. 
2. Jeśli linie pomocnicze nie są wyświetlone, wybierz polecenie Podgląd > Pokaż linie pomocnicze. 
3. Utwórz ramkę tekstową i wpisz: GALLERY. Zastosuj styl akapitowy Heading. 
4. Utwórz drugą ramkę tekstową i wyrównaj ją do lewej krawędzi strony. Wpisz tekst:

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

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

i zastosuj styl akapitowy Body.

5. Utwórz trzecią ramkę tekstową i wyrównaj ją do prawej krawędzi strony. Wpisz tekst:

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

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

Zastosuj ponownie styl akapitowy Body.

6. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz zarówno lewy, jak i prawy akapit i wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.
7. Z panelu Biblioteka przeciągnij kopię elementu Page Separator.
8. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyśrodkuj wszystkie trzy elementy (tekst nagłówka, grupę dwóch kolumn tekstu i grafikę separatora

strony) i wyrównaj je w pionie (patrz Ilustracja 52).  

Ilustracja 52. Ustal położenie ramek tekstowych i separatora strony, aby znajdowały się poniżej treści nagłówka.
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Umieszczanie wielu przeskalowanych obrazów za pomocą modułu umieszczania

1. Wybierz polecenie Plik > Umieść, a następnie w folderze Zasoby znajdź i zaznacz następujące pliki: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-
3.jpg, i gallery-9.jpg. Kliknij Otwórz, aby je zaznaczyć i zamknij okno dialogowe Importuj.

Warto zauważyć, że moduł zaznaczania wyświetla numer 4, co oznacza, że zostały wczytane 4 obrazy. 

2. Kliknij i przeciągnij wskaźnik na lewą część strony. Na chwilę zostanie wyświetlona podpowiedź wyświetlająca wartość procentową
określającą stopień przeskalowania pierwszego umieszczanego obrazu. Zwolnij przycisk myszy, gdy obraz zostanie przeskalowany do około
16%, tak aby jego rozmiary wynosiły 330 × 220 pikseli (szer. × wys.).

3. Powtórz krok 2, aby umieścić pozostałe trzy obrazy w takiej samej skali. 

Na tym etapie nie przejmuj się wyrównaniem. Najpierw należy poddać edycji obrazy wczytane do programu Muse. 

Kadrowanie umieszczonych obrazów

W następnej części wykadrujesz wszystkie cztery obrazy, aby uzyskać kształt kwadratów (220 × 220 pikseli).

1. Za pomocą narzędzia Kadrowanie zaznacz obraz o nazwie gallery-1.jpg.
2. Kliknij na środku, aby wyświetliła się czarna ikona. Krawędzie wokół obrazu zmienią kolor na niebieski i zostanie wyświetlony wskaźnik w

kształcie otwartej dłoni. Przeciągnij obraz do ramki obrazu po lewej, aż lewa część podkładki zostanie przycięta i wyświetlona w
półprzezroczystym obszarze.

3. Za pomocą narzędzia Kadrowanie ponownie kliknij obraz. Okrągła ikona na środku przestaje się wyświetlać, a krawędzie zmieniają kolor na
pomarańczowy. Przeciągnij prawy środkowy uchwyt do wewnątrz, aby zmienić szerokość obrazu na 220 pikseli (patrz Ilustracja 53).
Wymiary można sprawdzić w panelu Przekształć.

Ilustracja 53. Wykadruj krawędzie obrazu za pomocą narzędzia Kadrowanie.

4. Powtórz kroki od 1 do 2, aby wykadrować obrazy gallery-2.jpg, gallery-3.jpg i gallery-9 do szerokości 220 pikseli. 
5. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyrównaj wszystkie cztery obrazy na całą szerokość strony (patrz Ilustracja 54). 
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Ilustracja 54. Wyrównaj cztery wykadrowane ramki obrazów w kolumnach utworzonych za pomocą linii pomocniczych strony.

Pozostała część strony Gallery składa się z przeskalowanych obrazów i ramek tekstowych.

1. Umieść obraz o nazwie gallery-4.jpg, a następnie kliknij i przeciągnij go, aby uzyskać wartość 38%. Za pomocą narzędzia Kadrowanie
przytnij lewą stronę, a następnie zmniejsz szerokość ramki obrazu do wymiarów 464 × 512 pikseli. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie
wyrównaj lewy bok do lewej krawędzi strony.

2. Umieść obraz o nazwie gallery-5.jpg po prawej stronie dużego obrazu, który właśnie został wykadrowany. Kliknij i przeciągnij go do około
24%. Za pomocą tej samej techniki przesuń obraz do wewnątrz ramki obrazu, aby go wyśrodkować. Tym razem przeciągnij dolny uchwyt w
górę, a prawy boczny uchwyt do środka, tworząc obraz o wymiarach 264 × 246 pikseli. Wyrównaj prawą krawędź do linii pomocniczych po
prawej stronie, a następnie wyrównaj dolną krawędź do dolnej krawędzi obrazu gallery-4.jpg.

3. Umieść obraz gallery-6.jpg, po czym kliknij i przeciągnij go do wartości 50%. Obraz ten obejmie całą stronę. Wyśrodkuj obraz w ramce
obrazu i wykadruj go do wymiarów 953 × 516 pikseli. Wyrównaj go pionowo na stronie.

4. Umieść obraz gallery-7.jpg w lewej części strony, a następnie kliknij i przeciągnij go do wartości 23%. Wykadruj go do wymiarów 464 × 342
pikseli i wyrównaj do lewej krawędzi strony.

5. Umieść obraz gallery-8.jpg w prawej części strony, a następnie kliknij i przeciągnij go do wartości 23%. Wykadruj go do wymiarów 464 ×
310 pikseli i wyrównaj do prawej krawędzi strony. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie oraz linii pomocniczych sprawdź, czy obrazy są
ustawione w jednej linii zarówno z liniami pomocniczymi, jak i ze sobą na wzajem (patrz Ilustracja 55).
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Ilustracja 55. Ułóż na stronie wykadrowane obrazy galerii we wzór mozaiki.

Nad obrazem przedstawiającym ciastka (gallery-5.jpg) znajduje się pusta przestrzeń. Wypełnij ją ramką tekstową.

Dodawanie łączy do ramek tekstowych i definiowanie domyślnego stylu łączy

Dodasz przycisk, który umożliwi odwiedzającym wyświetlanie pokazu slajdów na pełnym ekranie.

1. Utwórz ramkę tekstową nad obrazem ciastek. Dostosuj ją do wymiarów 464 × 242 pikseli i wyrównaj do prawej krawędzi strony. Ustaw kolor
wypełnienia ramki tekstowej na Light Brown.

2. Wpisz tekst: VIEW GALLERY FULLSCREEN
3. Zastosuj styl akapitowy Heading. Następnie ustaw kolor na Off White i wyrównaj do lewej. Tekst zostanie zawinięty, tworząc dwa wiersze. 
4. Podczas gdy ramka tekstowa jest zaznaczona, za pomocą menu Hiperłącza zastosuj łącze do strony Gallery-fullscreen (patrz Ilustracja 56). 
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Ilustracja 56. Skonfiguruj ramkę tekstową jako łącze do strony, na której jest wyświetlany pokaz slajdów galerii.

5. Kliknij tekst Hiperłącza znajdujący się na lewo od menu Hiperłącza, aby przejrzeć dostępne opcje. Zwróć uwagę, że w wyświetlonym oknie
dialogowym jest ustawiony domyślny styl łącza.

6. Kliknij przycisk Edytuj style łącza, aby w oknie dialogowym Właściwości witryny otworzyć kartę Układ.
7. Za pomocą tego interfejsu określ sposób wyświetlania łączy w witrynie. Na potrzeby tego projektu stany łącza są ustawione, tak aby

dziedziczyć style pogrubienia i kursywy zastosowane w tekście, ale nigdy, w żadnym ze stanów, nie będą podkreślone. Dla poszczególnych
stanów zostały ustawione następujące kolory tekstu:

Normalny: Light Brown

Kursor nad: Brown

Odwiedzony: Light Brown

Aktywny: Brown

W menu Rozdzielczość wybierz wyjście standardowe lub HiDPI (2x), aby ustawić jakość obrazów publikowanych lub eksportowanych z
witryny. Przy ustawieniach HiDPI należy umieścić obraz o dwukrotnie wyższej rozdzielczości, jednak wyświetlacze Retina lub inne ekrany wysokiej
rozdzielczości wyświetlają go w sposób optymalny.

8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości witryny. 
9. Zapisz witrynę i zamknij stronę Gallery w widoku Projektowanie.

Dodawanie i konfigurowanie widżetu Pokazu slajdów na pełnym ekranie

Strona Gallery-fullscreen zawiera widżet pokazu slajdów na pełnym ekranie, który jest wczytywany po kliknięciu łącza na głównej stronie Gallery.

Zwróć uwagę, że widżet natychmiast się rozwija, wypełniając 100% szerokości strony.

Nowy obraz główny: Wypełnij ramkę proporcjonalnie

Nowa miniatura: Wypełnij ramkę proporcjonalnie

Przejście: Przyciemnienie

Szybkość przejścia: .5 sekund

Odtwarzanie automatyczne włączone i ustawione, aby rozpocząć odtwarzanie po 3 sekundach

Wznów po: Wyłączone

Odtwórz raz: Wyłączone

Przetasuj: Wyłączone

Włącz przesuwanie przez strzepnięcie: Włączone

Układ
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Lightbox: Wyłączone

Bez miniatur: Wyłączone

Pełny ekran: Włączone

Części
Pierwsza: Wyłączone

Następna: Włączone

Poprzednia: Włączone

Ostatnia: Wyłączone

Podpisy: Włączone

Licznik: Wyłączone

Przycisk Zamknij: Wyłączone

Miniatury: Wyłączone

Edytowanie
Pokaż części ramki Lightbox podczas edytowania: Włączone

Edytuj razem: Włączone

1. Otwórz stronę Gallery-fullscreen w widoku Projektowanie.
2. W zależności od potrzeb wybierz polecenie Podgląd > Ukryj linie pomocnicze.
3. Otwórz bibliotekę widżetów i rozwiń pozycję Pokaz slajdów. Przeciągnij na stronę widżet Pokaz slajdów na pełnym ekranie.  

4. Gdy pokaz slajdów jest zaznaczony, ustal położenie górnej krawędzi wzdłuż dolnej krawędzi nagłówka, tak aby kolor wypełnienia tła nie był
widoczny. W tym projekcie pokaz slajdów nie wyświetla przycisku Zamknij — użytkownicy witryny muszą kliknąć jedno z łączy w górnej
części menu, aby opuścić pokaz slajdów i przejść do nowej strony. 

5. Kliknij przycisk niebieskiej strzałki, aby otworzyć panel Opcje i zastosować następujące ustawienia (patrz Ilustracja 58): 

Ilustracja 58. W panelu Opcje zaktualizuj ustawienia, aby skonfigurować pokaz slajdów.

6. Kliknij folder Dodaj obrazy. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz następujące pliki: 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 oraz gallery-8.jpg. Kliknij Otwórz, aby zaimportować 8 plików obrazu i zamknij okno Importuj.
7. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby zamknąć panel Opcje.
8. Kliknij polecenie Podgląd, aby wyświetlić tworzony pokaz slajdów. 8 dodanych obrazów wyświetla się po kliknięciu przycisku Następny lub

Poprzedni. Jeśli zaczekasz 3 sekundy, funkcja odtwarzania automatycznego rozpocznie cykliczne wyświetlanie pokazu slajdów. Warto
zauważyć, że domyślny obraz pokazu slajdów został automatycznie usunięty.

9. Kliknij panel Projektowanie, aby kontynuować edytowanie widżetu Pokaz slajdów na pełnym ekranie.
10. Wybierz przycisk strzałki wstecz i ustaw go w środkowej lewej pozycji na stronie. Przeciągnij przycisk strzałki przesuwającej obraz do przodu

i ustaw go w środkowej prawej pozycji na stronie, a następnie wyrównaj w poziomie do przycisku Poprzedni. Następnie przeciągnij okno
Podpis na dół strony, ustaw je 40 pikseli od dolnej krawędzi strony i wyśrodkuj.

Jeśli nie widzisz całej strony, ustaw poziom powiększenia na 75%, tak aby w trybie Projektowanie widać było całą stronę pokazu slajdów.

1. Ustaw kolor wypełnienia przycisków Następny i Poprzedni na Light Brown.
2. Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz strzałki wewnątrz przycisków Następny i Poprzedni. Zastosuj styl Subhead, a następnie wprowadź

następujące ustawienia; wyrównanie do środka, światło: 100%, Odstęp po: 0 oraz kolor: biały.
3. Pozostaw biały kolor wypełnienia podpisu, ale zmniejsz krycie do 77. Zaznacz podpis z tekstem zastępczym i zastosuj styl Subhead.

Następnie ustaw parametr Odstęp po na 0.
4. Pierwszy podpis wyświetla tekst zastępczy, gdy widoczny jest obraz filiżanki kawy. Kliknij podpis ponownie, aby zaznaczyć tekst znajdujący

się w środku. W miejsce tekstu zastępczego wpisz:

Latté with fresh-ground espresso topped with premium chocolate shavings

5. Kliknij przycisk Następny, aby zobaczyć następny slajd, który przedstawia lemoniadę oraz miskę z cytrynami. Zastąp tekst podpisu, wpisując:

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

6. Zaktualizuj pozostałe podpisy, wpisując odpowiednio następujące opisy:

Chocolate-Cinnamon Swizzle Sticks available for every hot beverage

Marshmallow Crisp Bars and Puffed Wheat Bars made fresh every morning

Seasonal Maple Walnut Cupcakes

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

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

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

7. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby wyświetlić ukończony pokaz slajdów. Włącz odtwarzanie automatyczne lub
użyj przycisków nawigacyjnych do przechodzenia do kolejnych obrazów. Na każdym slajdzie są wyświetlane podpisy (patrz Ilustracja 59).

Ilustracja 59. Widżet Pokaz slajdów na pełnym ekranie wyświetla obrazy w granicach wyznaczonych krawędziami okna przeglądarki.

47



Do góry

Do góry

Uwaga:

18. Kliknij menu Gallery, aby przejść do strony Gallery. Pamiętaj, aby zawsze umożliwić użytkownikom witryny opuszczenie widżetu Pokaz
slajdów na pełnym ekranie, jeśli zechcą powrócić do pozostałych części witryny. Najedź wskaźnikiem na łącze: VIEW GALLERY
FULLSCREEN i zobacz, jak zmieniają się kolory w stanach Kursor nad i Wciśnięty klawisz myszy zgodnie z domyślnymi ustawieniami stylu
łącza.

19. Powróć do programu Adobe Muse i zamknij stronę Gallery-fullscreen w trybie Projektowanie.

Formatowanie tekstu u góry strony Blog

Strona Blog wyświetla opisowy nagłówek powyżej osadzonej strony bloga serwisu Tumblr.  

1. Otwórz stronę Blog w trybie Projektowanie.
2. Jeśli linie pomocnicze nie są wyświetlone, wybierz polecenie Podgląd > Pokaż linie pomocnicze. 
3. Utwórz ramkę tekstową i wpisz: KATIE’S BLOG. Zastosuj styl akapitowy Heading. 
4. Z panelu Biblioteka przeciągnij kopię elementu Page Separator. 
5. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyśrodkuj pionowo oba elementy na stronie (patrz Ilustracja 60).

Ilustracja 60. Wyśrodkuj tytuł strony i separator strony, który znajduje się poniżej nagłówka.

Wyświetlanie bloga w witrynie Muse za pomocą osadzonego kodu HTML  

Osadzony kod HTML odnosi się do kodu źródłowego wygenerowanego przez witryny zewnętrzne, takie jak: Mapy Google, YouTube, SoundCloud,
Flickr lub Picasa. Aby dodać zawartość z tych witryn, należy założyć konto użytkownika, a następnie zalogować się i skopiować kod osadzania.

Wklejenie osadzonego kodu HTML na stronie można porównać do umieszczenia na niej okna wyświetlającego zawartość pochodzącą z witryny
zewnętrznej.

Osadzony kod HTML to sprawdzony i łatwy sposób dodawania skomplikowanych informacji (np. map, prognoz pogody, notowań giełdowych itp.)
oraz zaawansowanych multimediów, takich jak filmy, pokazy slajdów i pliki dźwiękowe.

Aby dodać blog do strony Blog skopiuj kod źródłowy wygenerowany przez witrynę Tumblr.com. Ten bezpłatny serwis internetowy umożliwia
publikowanie wpisów. Blogi są łatwe w obsłudze i okazują się pomocne, gdy chcemy ułatwić osobie aktualizowanie witryny bez umiejętności
technicznych. Wiele serwisów blogerskich obsługuje się za pomocą interfejsu internetowego. Dzięki temu można się zalogować do konta z
dowolnej przeglądarki i dodawać wpisy bez znajomości języka HTML i bez pomocy dodatkowego oprogramowania.

Odwiedzający nie potrzebują konta Tumblr, aby przeglądać osadzone blogi na stronie. Konto będzie potrzebne do wygenerowania kodu
podczas tworzenia witryny oraz do logowania się i publikowania wpisów.

1. Na potrzeby tego samouczka nie musisz tworzyć konta w serwisie Tumblr. Skopiuj poniższy kod (wygenerowany przez witrynę po
utworzeniu darmowego bloga):

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

2. W trybie Planowanie kliknij dwukrotnie miniaturę strony Blog, aby otworzyć stronę w trybie Projektowanie.
3. Kliknij na środku pustej strony Blog i wybierz opcję Obiekt > Wstaw HTML. Kliknij wewnątrz okna Edytuj HTML i wstaw skopiowaną

wcześniej zawartość. Kliknij OK, aby zamknąć okno Edytuj HTML.
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Po osadzeniu kodu HTML zobaczysz niebieską obwiednię z uchwytami, która będzie otaczać wpisy na blogu dodane na koncie Katie's Cafe
w serwisie Tumblr.

4. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie przeciągnij uchwyty do środka zawartości bloga na stronie. Ciemnoniebieska linia pomocnicza oznacza,
że zaznaczony obiekt jest wyśrodkowany w pionie (patrz Ilustracja 61).

Ilustracja 61. Na stronie Blog wyśrodkuj blog Tumblr.

To wszystko, co jest konieczne do osadzenia kodu HTML na stronach Muse. Jeśli zechcesz edytować kod HTML, kliknij prawym przyciskiem
myszy osadzony element HTML i wybierz w menu kontekstowym polecenie Edytuj HTML. Zostanie otwarte okno edycji kodu HTML, w którym
możesz edytować wklejony wcześniej kod (patrz Ilustracja 62).

Ilustracja 62. Aby uzyskać dostęp do kodu HTML i edytować go, otwórz okno Edytuj HTML.

6. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby wyświetlić stronę Blog w nowym oknie przeglądarki.

Zauważ, że w miarę przewijania w dół listy wpisów na blogu brązowy nagłówek jest wyświetlany powyżej pozostałej zawartości bloga. Dzieje się
tak, ponieważ nagłówek znajduje się na stronie wzorcowej Interior, a zawartość stron wzorcowych jest domyślnie wyświetlana na wierzchu.

Teraz już wiesz, jak dodawać osadzony kod HTML, aby wyświetlić blog serwisu Tumblr. Przejdź do rozdziału 6, gdzie dowiesz się, jak dodawać
interaktywną mapę Google do strony kontaktowej. Po dodaniu widżetu formularza kontaktowego do strony kontaktowej, zobaczysz, w jaki sposób
dodaje się ikonę ulubionych i publikuje próbną wersję witryny.
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Rozdział 6

Do góry

Wyświetlanie mapy Google za pomocą osadzonego kodu HTML
Dodawanie i konfigurowanie widżetu prostego formularza kontaktowego
Konfigurowanie ustawień dla całego widżetu prostego formularza kontaktowego
Konfigurowanie ustawień dla poszczególnych elementów formularza
Stylizowanie wyglądu pól formularza kontaktowego
Stylizowanie wyglądu przycisku Wyślij
Testowanie formularza i pobieranie przesłanych wiadomości
Stylizowanie adresów zamieszczonych na stronie Contact
Korzystanie z wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni i aktualizowanie słownika
Dodawanie ikony ulubionych w panelu Właściwości witryny
Tworzenie bezpłatnej wersji próbnej w celu opublikowania witryny

W rozdziale 5 samouczka Budowanie pierwszej witryny internetowej w programie Muse połączyliśmy znaczniki zakotwiczenia, aby przechodzić do
poszczególnych sekcji na długiej stronie. Wiesz także, jak utworzyć i wystylizować widżet pokazu slajdów na pełnym ekranie. W rozdziale 6
zobaczysz, jak dodać interaktywną mapę Google za pomocą osadzonego kodu HTML. Następnie będziesz pracować z widżetem Formularz
kontaktowy i zbudujesz stronę kontaktową. Dowiesz się także, w jaki sposób wprowadzić ostateczne poprawki, dodając ikonę ulubionych, a
następnie opublikujesz kompletną stronę próbną.

Wyświetlanie mapy Google za pomocą osadzonego kodu HTML

Usługa Mapy Google jest bezpłatna — wystarczy zalogować się na konto i podać adres (lub adresy), po czym kliknąć przycisk Utwórz mapę.
Wprowadź tytuł i opis, a następnie kliknij przycisk Osadź. Skopiuj kod HTML znajdujący się w polu o nazwie: Wklej HTML, aby osadzić go w
witrynie.

1. W trybie Planowanie kliknij dwukrotnie miniaturę strony Contact, aby otworzyć stronę w trybie Projektowanie. 
2. Skopiuj poniższy kod źródłowy wygenerowany przez witrynę Mapy Google:

<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>

Możesz utworzyć spersonalizowaną mapę dla jednego lub kilku adresów. W niniejszym przykładzie na mapie wyświetlają się wskaźniki trzech
lokalizacji restauracji Katie’s Café w San Francisco.

3. Wklej kod obok górnej części strony Contact. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyśrodkuj osadzony kod HTML, tak aby górna część mapy
wyświetlała się poniżej obszaru nagłówka (patrz Ilustracja 63).
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Ilustracja 63. Wklej kod osadzania mapy Google i umieść go na stronie poniżej nagłówka.

4. Za pomocą narzędzia Tekst narysuj ramkę tekstową pod osadzoną mapą.
5. Wobec ramki tekstowej zastosuj styl Heading.
6. Utwórz kolejną ramkę tekstową poniżej tytułu strony. Skopiuj poniższy tekst i wklej go do ramki:

While each of our bakeries embodies the unique attributes of its neighborhood, they are all bound together by Katie's impeccable attention to
detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.

7. Zastosuj styl Body i wyrównaj ramkę tekstową do lewej krawędzi strony.
8. Z naciśniętym klawiszem Option/Alt przeciągnij kopię ramki tekstowej i wyrównaj ją do prawej krawędzi strony. Zaznacz tekst i zastąp go

następującą treścią: attention to detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.
9. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz zarówno lewy, jak i prawy akapit i wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.

10. Z panelu Biblioteka przeciągnij kopię elementu Page Separator.
11. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyśrodkuj wszystkie trzy elementy (tekst nagłówka, grupę dwóch kolumn tekstu i grafikę separatora

strony) i wyrównaj je w pionie.
12. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby uzyskać podgląd tworzonej strony kontaktowej (patrz Ilustracja 64).

Ilustracja 64. Finalna wersja strony kontaktowej zawiera w pełni funkcjonalną mapę Google.

Osadzona mapa Google jest interaktywna. Przyciski w kształcie strzałek służą do poruszania się po mapie, a przyciski plus (+) i minus (-) do
przybliżania i oddalania.

13. Zamknij przeglądarkę i powróć do programu Muse, aby kontynuować edytowanie strony.

Pokazy slajdów można także dodawać do stron bezpośrednio, jednak w tym przykładzie zajmiemy się zagnieżdżeniem widżetu Pokaz slajdów
miniatur w obszarze zawartości widżetu Panel z kartami. Wykonaj następujące czynności:

1. Po otwarciu strony about w widoku Projektowanie kliknij kartę „Gallery”, aby wyświetlić jej kontener zawartości wraz z zawartością
zastępczą.

2. Zaznacz zawartość zastępczą (ramkę obrazu oraz ramkę tekstową w obszarze zawartości) i usuń ją.
3. Otwórz bibliotekę widżetów i rozwiń pozycję Pokazy slajdów. Wybierz widżet Miniatury i przeciągnij go na stronę (patrz Ilustracja 59).

Dodawanie i konfigurowanie widżetu prostego formularza kontaktowego

W następnej części dodasz formularz kontaktowy do strony Contact, aby ułatwić użytkownikom witryny wysyłanie wiadomości za pomocą witryny.
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1. Kontynuuj edytowanie strony kontaktowej w widoku Projektowanie.
2. W bibliotece widżetów rozwiń sekcję Formularze. Zaznacz widżet Prosty formularz kontaktowy i przeciągnij go na prawą część strony

Contact, po czym umieść go poniżej separatora strony (patrz Ilustracja 65). 

Ilustracja 65. Przeciągnij prosty formularz kontaktowy na stronę.

3. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie umieść formularz w prawej części strony.

Konfigurowanie ustawień dla całego widżetu prostego formularza kontaktowego

Zaktualizuj ustawienia widżetu Prosty formularz kontaktowy, aby mieć możliwość sterowania jego funkcjami.

Zwykły

Trwa wysyłanie

Wysłano

Błąd wysyłania

1. Gdy cały formularz jest zaznaczony, wskaźnik zaznaczenia wyświetli słowo: Formularz, informując, że działa on w stanie Zwykły.
2. Łącze Zwykły otwiera menu z czterema dostępnymi stanami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozycji menu lub przycisków (patrz

Ilustracja 66):

Ilustracja 66. W menu Stany wyświetlane są stany dla całego formularza.
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Do góry

Aby dostosować wygląd formularza w poszczególnych stanach, wystarczy wybrać w tym menu lub w panelu Stany nazwę danego stanu.

Jeśli np. wybierzesz stan Błąd wysyłania, formularz zostanie zaktualizowany i wyświetli komunikat o błędzie. Po wybraniu stanu Błąd wysyłania
możesz dostosować wygląd komunikatu o błędzie. Możesz np. zmienić jego treść lub kolor z czerwonego na niebieski.

3. Podczas gdy cały formularz jest zaznaczony ze stanem Zwykły, kliknij niebieską ikonę strzałki, aby otworzyć menu Opcje. W polu Wyślij e-
mail do wprowadź swój adres e-mail. Inne ustawienia pozostaw jako domyślne (patrz Ilustracja 67).

Ilustracja 67. Menu Opcje zawiera ustawienia dotyczące całego formularza kontaktowego.

Poświęć chwilę na zapoznanie się z dostępnymi opcjami

Jeśli chcesz, aby wysłane formularze były przesyłane na wiele adresów e-mail, możesz wprowadzić te adresy w polu Wyślij e-mail do
(pamiętaj o oddzieleniu ich średnikami).

W menu Po wysłaniu można wybrać jedną z dwóch opcji:

Pozostań na bieżącej stronie (domyślne)
Wybierz inną stronę (lub połączony plik), która zostanie wyświetlona po wysłaniu formularza

Przykładowa strona korzysta jedynie z trzech domyślnych pól formularza, ale można dodać inne pola, włączając je w panelu Opcje.

Lista pól standardowych obejmuje następujące pozycje:

Numer telefonu komórkowego
Numer telefonu domowego
Adres domowy
BC CAPTCHA

Firma
Numer telefonu służbowego
Adres służbowy
Witryna internetowa

Jeśli chcesz dodać któreś z powyższych pól, zaznacz właściwe pole wyboru.

Możesz również dodać spersonalizowane pola z opcjami Tekst jednowierszowy i Tekst wielowierszowy.

Kliknij przycisk plus (+) obok pola niestandardowego, które chcesz dodać, a następnie wprowadź etykietę w widoku Projektowanie, aby opisać
nowo dodawane pole formularza.

Konfigurowanie ustawień dla poszczególnych elementów formularza

Po wybraniu elementów formularza wskaźnik zaznaczenia wyświetla jego nazwę, taką jak Etykieta, Tekst wejściowy lub Wyślij. Częste
sprawdzanie wskaźnika zaznaczenia pomaga zorientować się, który zagnieżdżony element formularza jest aktualnie zaznaczony.
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1. Kliknij cały formularz jeden raz, aby go zaznaczyć, a następnie jeszcze raz kliknij pole Nazwa. Najpierw wskaźnik zaznaczenia wyświetla
słowo Formularz, a następnie: Pole formularza.

2. Po zaznaczeniu elementu Pole formularza, Etykieta lub Tekst wejściowy i kliknięciu niebieskiej ikony strzałki w menu Opcje pojawią się
ustawienia dotyczące zaznaczonego elementu. Na potrzeby niniejszej strony włącz opcje Wymagaj wprowadzenia i Pokaż znak zachęty,
jeśli pole jest puste i wyłącz opcje Etykieta i Tekst wiadomości (patrz Ilustracja 68).

Ilustracja 68. W menu Opcje wyświetlane są kontekstowe opcje dotyczące zaznaczonego elementu formularza.

Opcja Wymagaj wprowadzenia oznacza, że jeśli osoba odwiedzająca spróbuje wysłać formularz zawierający puste pole, zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie, a formularz nie zostanie wysłany.

3. Powtórz krok 2, aby skonfigurować pole E-mail tak samo, jak pole Nazwa.
4. Zaktualizuj pole formularza Wiadomość. Tym razem włącz tylko opcję Pokaż znak zachęty, jeśli pole jest puste.

Po wprowadzeniu tych zmian etykiety z tekstem, które były widoczne nad każdym polem, nie są już wyświetlane.

Stylizowanie wyglądu pól formularza kontaktowego

Podczas gdy element formularza oraz określony stan są zaznaczone, możesz dostosować ich wygląd w menu Wypełnienie lub panelu Sterowanie.

Stany pola formularza są następujące:

Pusty

Niepusty

Najazd

Punkt skupienia

Błąd

1. Zaznacz pole formularza Nazwa i kliknij menu Stany obok wskaźnika zaznaczania (patrz Ilustracja 69).
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Ilustracja 69. Przejdź do listy stanów dostępnych dla każdego elementu formularza.

2. Kliknij ponownie to pole, aby zaznaczyć element Tekst wejściowy (typ pola). Gdy stan Pusty jest zaznaczony, ustaw kolor wypełnienia pola
na Brak, kolor obrysu na Brown i grubość obrysu na 1.

3. Kliknij ponownie obszar pola Nazwa, aby zaznaczyć tekst. Za pomocą narzędzia Tekst zastąp domyślny tekst słowem: NAME.
4. Zastosuj styl akapitowy Subhead serif, następnie ustaw czcionkę Gentium Book Basic i wprowadź wartość wcięcia z lewej na 7.
5. Powtórz kroki od 2 do 4, aby wystylizować stan Pusty dla pól formularza E-mail i Wiadomość.
6. Zaznacz ponownie pole Nazwa. Tym razem wybierz stan Niepusty. Ustaw biały kolor wypełnienia pola i zwróć uwagę, że pozostałe stany są

automatycznie aktualizowane.
7. Powtórz krok 6, aby wystylizować stan Niepusty dla pól formularza E-mail i Wiadomość.
8. W polu tekstowym E-mail wpisz tekst: EMAIL, a w polu wiadomości wpisz: HOW CAN I HELP YOU?

Stylizowanie wyglądu przycisku Wyślij

W następnej części ustawisz opcje wypełnienia i formatowania tekstu dla przycisku Wyślij.

Zwykły

Najazd

Wciśnięty klawisz myszy

Trwa wysyłanie

W tym przykładzie we wszystkich stanach przycisku Wyślij wyświetlany jest biały tekst, ale gdy przycisk Wyślij jest zaznaczony, można wybrać dla
niego inny stan i zastosować odmienny styl.

Tworzenie widżetu Formularz kontaktowy zostało zakończone.

1. Zaznacz przycisk Wyślij i wybierz stan Zwykły z menu Stany. Gdy przycisk Wyślij jest zaznaczony, wyświetlane są jego stany. Możliwe stany
przycisku Wyślij to:

2. Gdy stan Zwykły jest zaznaczony, ustaw kolor wypełnienia przycisku na Light Brown.
3. Wybierz stan Najazd i ustaw kolor wypełnienia na Brown. Zwróć uwagę, że aktualizacja wszystkich innych stanów przebiega automatycznie.
4. Dla przycisku Wyślij wybierz ponownie stan Zwykły. Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz tekst i wpisz: SEND MESSAGE. W zależności od

potrzeb możesz zmieniać szerokość przycisku.
5. Zastosuj styl Subhead, a następnie wprowadź następujące ustawienia; wyrównanie do środka, światło: 0%, Odstęp po: oraz kolor: biały.

Warto zauważyć, że wszystkie pozostałe stany aktualizują się i korzystają z tego samego formatowania tekstu.

Testowanie formularza i pobieranie przesłanych wiadomości

Po skonfigurowaniu i wystylizowaniu formularza, koniecznie go zapisz. Po opublikowaniu witryny sprawdź, czy formularz działa poprawnie za
pomocą przeglądarki.

1. Przejdź na stronę z formularzem kontaktowym i wpisz do niego dane. Spróbuj wysłać formularz bez wprowadzenia zawartości wymaganych
pól. Sprawdź zachowanie formularza i zwróć uwagę na sposób wyświetlania komunikatów o błędzie.

2. Upewniwszy się, że formularz działa i jest wyświetlany prawidłowo, wpisz tekst zastępczy i spróbuj go wysłać. Sprawdź, czy w skrzynce
odbiorczej pojawiła się nowa wiadomość e-mail.

Stylizowanie adresów zamieszczonych na stronie Contact

Wykonaj następujące kroki, aby dodać trzy adresy restauracji Katie's Café po lewej stronie formularza kontaktowego.

1. Za pomocą narzędzia Tekst utwórz ramkę tekstową w prawej części strony. Skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące dane:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET
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Monday - Friday            06:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

2. Zaznacz dwa górne wiersze i zastosuj styl Subhead. Następnie ustaw rozmiar czcionki na 16 i opcję Odstęp po na 0.
3. Zaznacz pozostały tekst (dni i godziny) i zastosuj styl Body.
4. Z wciśniętym przyciskiem Option/Alt przeciągnij w dół kopię akapitu. Zastąp tekst następującą treścią:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Monday - Friday            07:00 - 22:00

Saturday - Sunday        09:00 - 22:00

5. Powiel drugą ramkę tekstową, aby utworzyć trzeci adres. Zastąp tekst następującą zawartością:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Monday - Friday            05:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

6. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie wyrównaj wszystkie trzy ramki tekstowe do lewej krawędzi strony i ustal ich położenie w taki sposób, aby
przestrzeń między nimi była równa (około 30 pikseli).

Korzystanie z wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni i aktualizowanie słownika

Program Muse jest wyposażony w funkcję sprawdzania pisowni, która ułatwia odnajdywanie i poprawianie błędów ortograficznych w ramkach
tekstowych. Funkcja sprawdzania pisowni jest zawsze włączona. Informuje o tym czerwone podkreślenie pod wyrazami, które nie znajdują się w
słowniku. Na przykład błąd pisowni w postaci słowa HIEGHTS w trzeciej ramce tekstowej jest podkreślony (patrz Ilustracja 70).

Ilustracja 70. Błędy w pisowni są podkreślane na czerwono.

1. Aby poprawić błąd ortograficzny, za pomocą narzędzia Tekst zaznacz dany wyraz (klikając go dwukrotnie), a następnie kliknij go prawym
przyciskiem myszy, aby wyświetlić listę proponowanych wyrazów.

2. Jeśli jeden z proponowanych wyrazów jest prawidłowy, naciśnij klawisz strzałki w dół i kliknij wyraz, który chcesz użyć, a następnie naciśnij
klawisz Return/Enter. Możesz także zrobić to za pomocą myszy. Jeśli popełnisz błąd i wybierzesz niewłaściwy wyraz, cofnij ostatnią
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operację (Edycja > Cofnij), a następnie wybierz inny proponowany wyraz lub edytuj błąd za pomocą narzędzia Tekst. W tym przypadku
wybierz poprawną pisownię: HEIGHTS.

Jeśli wyraz oznaczony jako błąd (np. imię osoby lub nazwa miejsca) został użyty tylko raz i masz pewność, że jest zapisany prawidłowo, nie
musisz go poprawiać. Czerwone podkreślenie w trybie Projektowanie nie jest wyświetlane po uzyskaniu podglądu, opublikowaniu lub
wyeksportowaniu witryny.

Podczas pracy z często wykorzystywanymi wyrazami, takimi jak nazwy lub adresy firm, warto dodać je do słownika funkcji sprawdzania pisowni,
aby uniknąć oznaczania ich jako błędy.

Za pomocą narzędzia Tekst kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, który chcesz dodać do słownika, a następnie wybierz w menu kontekstowym
opcję Dodaj do słownika.

Program Muse umożliwia wybór języka (co aktywuje odpowiedni słownik funkcji sprawdzania pisowni) dla całej witryny lub poszczególnych ramek
tekstowych.

Aby ustawić słownik funkcji sprawdzania pisowni dla całej witryny, wybierz polecenie Plik > Właściwości witryny. Kliknij kartę Zawartość, a
następnie wybierz w menu Język żądaną pozycję i kliknij przycisk OK (patrz Ilustracja 71).

Ilustracja 71. Ustaw język dla całej witryny w oknie dialogowym Właściwości witryny.

Niektóre projekty witryn wymagają wprowadzenia tekstu w różnych językach. W takiej sytuacji należy ustawić język domyślny (używany
najczęściej) we właściwościach witryny, a następnie wybrać język funkcji sprawdzania pisowni dla poszczególnych ramek tekstowych, w których
wyświetlana jest zawartość w różnych językach.

Aby ustawić słownik funkcji sprawdzania pisowni dla ramki tekstowej, zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Język > [wybrany język] (patrz Ilustracja 72).
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Ilustracja 72. Ustaw język dla zaznaczonej ramki tekstowej w menu kontekstowym.

W ten sposób zakończyliśmy projektowanie wszystkich stron. W ostatnich sekcjach tego samouczka zajmiemy się finalizacją witryny i jej
publikacją w formie bezpłatnej wersji próbnej.

Dodawanie ikony ulubionych w panelu Właściwości witryny

Ikona ulubionych to mały, kwadratowy obraz, który po utworzeniu dodaje się do witryny, a następnie przesyła w celu spersonalizowania zakładek i
adresów URL. Ikona ulubionych jest zwykle wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. W wielu przeglądarkach znajduje się ona także obok
nazwy strony podczas dodawania jej do zakładek lub na karcie zawierającej wczytaną stronę witryny. Aby utworzyć kwadratowy (proporcjonalny)
obraz, który posłuży za ikonę ulubionych, możesz skorzystać z dowolnego programu do edycji obrazów (np. Photoshop lub Illustrator). 

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać ikonę ulubionych do witryny:

1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości witryny. Zostanie wyświetlony panel Właściwości witryny.
2. Na karcie Układ kliknij ikonę folderu na prawo od sekcji Obraz ikony ulubionych. W oknie dialogowym Wybierz obraz ikony ulubionych, które

zostanie otwarte, przejdź do folderu przykładowych plików i zaznacz plik o nazwie „favicon.png” (patrz Ilustracja 73).
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Ilustracja 73. Ustaw ikonę ulubionych w panelu Właściwości witryny.

3. Kliknij polecenie Otwórz, aby zaznaczyć plik i zamknij okno dialogowe Wybierz obraz ikony ulubionych. Następnie kliknij OK, aby zamknąć
okno dialogowe Właściwości witryny.

4. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce. Przyjrzyj się górnej części okna przeglądarki – ikona ulubionych powinna być
wyświetlana na pasku adresu. Jeśli witryna zostanie wczytana na karcie, ikona może być widoczna także na niej. Spróbuj dodać witrynę do
zakładek, aby zobaczyć, czy ikona jest wyświetlana obok nazwy witryny na liście zakładek.

Witryna jest gotowa, zatem możemy ją przesłać do serwerów hostingowych Adobe .

Tworzenie bezpłatnej wersji próbnej w celu opublikowania witryny

Po zaprojektowaniu witryny kolejnym krokiem jest jej opublikowanie. Po pierwszym uruchomieniu programu Muse zalogowaliśmy się za pomocą
identyfikatora Adobe ID. Ta sama nazwa użytkownika i hasło służą do publikowania wszystkich witryn Muse.

1. Kliknij łącze Publikowanie znajdujące się w górnej części panelu Sterowanie. Zostanie wyświetlony panel Publikuj, w którym można wpisać
nazwę witryny i wybrać tymczasowy adres URL (patrz Ilustracja 74).

Ilustracja 74. Wprowadź nazwę witryny oraz adres URL, który ma zostać użyty dla wersji próbnej.

2. Kliknij OK, aby rozpocząć proces publikowania.

Przesyłanie plików do serwera zdalnego może zająć kilka minut. Po zakończeniu przesyłania w nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlona
strona główna („home”).
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3. Kliknij poszczególne łącza w górnym panelu nawigacyjnym i sprawdź działanie widżetów. Sprawdź wszystkie strony i upewnij się, że
poszczególne elementy są wyświetlane prawidłowo. Zanotuj wszelkie problemy.

4. Po zakończeniu zamknij przeglądarkę i wróć do programu Muse.

Panel Publikuj został zaktualizowany. Teraz znajduje się w nim przycisk OK oraz łącze Zarządzanie, które można kliknąć, gdy witryna będzie
gotowa do opublikowania w wersji „live”. Wiąże się to z koniecznością aktywowania płatnego planu hostingowego, skonfigurowaniem własnej
domeny i dodaniem użytkowników.

Opublikowana witryna będzie używać adresu URL podobnego do poniższego. Za pomocą tego adresu można uzyskiwać dostęp do witryny w
przeglądarce oraz udostępniać ją z innymi:

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

Po opublikowaniu wersji próbnej witryny można skopiować adres URL z paska adresu i wysłać go klientom, aby mogli sprawdzić, jak wygląda
rzeczywista wersja witryny. Klienci mogą oceniać projekt, sprawdzać jego interaktywne funkcje w przeglądarce oraz akceptować wersje testowe
stron.

Po sprawdzeniu witryny klienci i współpracownicy mogą zgłosić poprawki.

Jeśli chcesz zaktualizować istniejącą witrynę próbną, otwórz plik .muse i zajmij się edycją stron. Po dokonaniu aktualizacji kliknij ponownie
przycisk Publikowanie.

Tym razem, jeśli zechcesz zastąpić bieżącą wersję próbną strony nową z wprowadzonymi zmianami, wybierz w menu Przesyłanie opcję Tylko
zmodyfikowane pliki.

Jeśli zdecydujesz się na aktualizację zawartości witryny, zawsze przechodź do uruchomionej witryny i sprawdzaj, czy wprowadzone zmiany
działają i wyświetlają się w oczekiwany sposób. 

Więcej informacji na temat publikowania witryny próbnej można znaleźć w artykule Publikowanie witryny.

Dalsze kroki
Pomoc programu Adobe Muse

Materiały do nauki i pomoc techniczna programu Adobe Muse

Rozpoczęcie pracy z Adobe Muse
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