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Kapitel 1

Överst på sidan

Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet
Skapa en webbplatskarta
Redigera A-mallsidan
Ställa in färgpaletten och döpa om färgrutor i panelen Färgrutor
Arbeta med element som anges med 100 % bredd
Arbeta med lägesknappar och monterade Photoshop-knappar
Ställ in en rektangels fyllningsalternativ för att skapa linjer

I den här självstudiekursen får du bekanta dig med arbetsytan i Adobe Muse, och se hur du kan skapa en webbplats med fullständiga funktioner
utan att skriva någon kod. Del 1 av Skapa din första webbplats med Adobe Muse innehåller instruktioner som hjälper dig att komma igång med
Muse. Du lär dig att jobba med huvudsidor, widgetar, monterade bilder och länkar. När du arbetar med den här självstudiekursen kan du när som
helst se hur den färdiga webbplatsen ser ut genom att gå till den aktiva webbplatsen Katie's Café.

Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet

1. Hämta och installera den senaste versionen av Adobe Muse CC.
2. Hämta exempelfilerna (ZIP, 78 MB).
3. Packa upp ZIP-filen och spara mappen ”Katies Café Building v3” på skrivbordet.
4. Starta Muse. Välkomstsidan visas. Välj Arkiv > Ny webbplats.
5. Välj Adobe Muse CC > Inställningar. I delen Allmänt väljer du det färgtema du vill ha till arbetsytan och klickar sedan på OK (se bild 1).

Bild 1. Klicka på en av de grå färgrutorna för att ställa in färgtemat för Adobe Muse.

Dialogrutan Ny plats visas. Du använder det här gränssnittet för att ange inställningar som sedan tillämpas på hela webbplatsen.

6. Ange antalet spalter till 9.  I delen Marginaler ställer du in de övre och nedre marginalerna till 0 med fälten olänkade. Ställ in vänster och
höger marginal till 4. I delen Utfyllnad ställer du in de övre och nedre utfyllnadsvärdena till 0. Ställ in sidbredden till 960 och minsta höjden till
872 (se bild 2).
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Obs!

Bild 2. Uppdatera antalet spalter i dialogrutan Ny plats.

Använd menyn Upplösning för att välja mellan alternativen Standard och HiDPI (2x). Den här inställningen gör att du kan ange kvaliteten på
hur resurser visas när du publicerar eller exporterar en Muse-webbplats. För mer information, gå till Skapa webbplatser med hög upplösning.

I den här självstudiekursen lär du dig hur du skapar din första webbplats till stationära datorer i Muse. Behåll den ursprungliga inställningen i
Layout-menyn till Skrivbord, som den är inställd på som standard. Tänk på att om du vill skapa en webbplats med alternativa layouter för smarta
telefoner och surfplattor så kan du använda den här menyn för att välja vilken layout du vill utforma först.

Alternativet Sidfot som alltid visas är aktiverat som standard. Det gör att sidfoten alltid är på den önskade platsen, även om webbläsarfönstret är
betydligt större än webbsidans design, som det är på en Apple Cinema Display (se bild 3).

Bild 3. Alternativet Sidfot som alltid visas är markerat som standard.

När alternativet Sidfot som alltid visas är aktiverat, visas sidfotens innehåll i höjd med webbläsarfönstrets nedre del, oavsett vad besökarens
bildskärm har för mått och upplösning (se figur 4).
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Överst på sidan

Bild 4. En utzoomad webbplats med Sidfot som alltid visas aktiverat (vänster) jämfört med en webbplats utan Sidfot som alltid visas aktiverat
(höger).

I det här exempelprojektet, liksom i de flesta andra fall, låter du alternativet Sidfot som alltid visas vara markerat i dialogrutan Ny plats.

Obs! Mappen katiesCafe med exempelfilerna innehåller en färdig version av exempelprojektet som har namnet katiescafe-final.muse. Om du vill
kan du dubbelklicka på den färdiga versionen av .muse-filen för att öppna den när du har sparat din version av projektet som katiesCafe.muse.
Med Adobe Muse kan du öppna flera webbplatsprojekt samtidigt så att du kan överblicka filen katiescafe-final och använda den som referens när
du följer de här instruktionerna.

I nästa avsnitt får du börja lägga till nya sidor i webbplatsen.

7. Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga dialogrutan Ny plats.
8. Välj Arkiv > Spara webbplatsen. I dialogrutan Spara Adobe Muse-fil som döper du webbplatsen till katiesCafe.muse. Bläddra till den plats

där du vill spara exempelprojektet (exempelvis mappen katiesCafe på ditt skrivbord) och klicka sedan på Spara.

Skapa en webbplatskarta

En webbplatskarta är en strukturerad lista över de sidor som ingår i en webbplats hierarki. Du kan skapa sidor som befinner sig på samma nivå
(inga undersidor) eller skapa webbplatskartor med flera olika nivåer av sidor. (En större webbplats skulle t.ex. kunna ha en sida med namnet Om
med två undersidor: Vårt uppdrag och Vår personal.) Muse gör det enkelt att skapa och sortera sidorna i valfri ordning, och du behöver aldrig oroa
dig för trasiga länkar. Det är dock viktigt att du lägger lite tid på att organisera innehållet på en ny webbplats, skapar de sidor som behövs och
bestämmer hur du ska visa informationen på webbplatsen. I verkliga projekt ingår det i planeringsarbetet att färdigställa de olika avsnitten i
webbplatsen och ange sidornas ordning. För mer information, gå till Skapa en webbplatskarta.

När du har stängt dialogrutan Ny plats kommer du automatiskt till vyn Planera i Muse. Som standard innehåller alla nya webbplatser en webbsida
(med namnet Hem) som är länkad till en mallsida (med namnet A-mallsida). Du kan ändra namn på båda dessa sidor efter önskemål.

För att skapa en konsekvent upplevelse placerar du vissa objekt, t.ex. sidhuvud, sidfot och webbplatsnavigeringen, att upprepas på mallsidorna.
Om du använder den här metoden behöver du bara lägga till det innehåll som är unikt för de enskilda sidorna när du bygger ut webbplatsens
design. 

Det här exempelprojektet är en mindre webbplats som innehåller sammanlagt fem sidor, inklusive sidan Hem. Lägg till nya sidor genom att följa
stegen nedan:

Genom att klicka på plustecknet (+) nedanför miniatyrbilden för en sida, skapar du en underordnad sida för att utöka ett avsnitt med sidor om
ett visst ämne.

Nu innehåller webbplatskartan sammanlagt fem sidor med namnen Hem, mat, evenemang, om och besök oss (se figur 5).

1. Placera muspekaren över miniatyrbilden för sidan Hem och klicka på plustecknet (+) som visas till höger om miniatyrbilden Hem för att
skapa en ny sida på samma nivå som den första. Klicka på etikettfältet nedanför den nya sidan och ge den namnet ”mat”.

2. Klicka på plustecknet (+) till höger om miniatyrbilden för sidan ”mat” för att skapa en till sida. Klicka på etiketten och ge sidan namnet
”evenemang”. Klicka på plustecknet (+) till höger om miniatyrbilden för sidan evenemang för att skapa en ny sida. Kalla den nya sidan ”om”.
Upprepa den här åtgärden en gång till för att skapa en till ny sida på samma nivå som sidan Hem, och ge den namnet ”besök oss”.
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Överst på sidan

Bild 5. Skapa sammanlagt fem sidor i webbplatskartan.

Den här exempelwebbplatsen har fem sidor på samma nivå. Men du kan skapa undersidor och ordna dem som du vill. Undersidor används
ofta för att skapa olika delar av webbplatsen. Om du skapar mer än en mallsida kan du högerklicka (Ctrl-klicka) på sidminiatyrerna i läget planera
för att koppla dem till en viss mallsida. När du först skapar en ny webbplats länkar sidorna automatiskt till A-mallsidan.

Läget Planera ger verktyg för att strukturera en webbplats och bygga webbplatskartan. Om du vill ändra webbplatsens struktur kan du ändra
placeringen av sidorna genom att dra sidminiatyrerna på webbplatskartan.

3. Håll muspekaren över GALLERY-sidans miniatyrbild och klicka sedan på plustecknet (+) under den. Klicka på den nya underordnade sidan
och döp den till Gallery-fullscreen (se bild 6).

Bild 6. Lägg till en ny underordnad sida till webbplatskartan för Gallery-delen.

När du har gjort de här ändringarna är webbplatskartan färdig.

Längst upp i vyn Planera visas tre layoutknappar för layouterna Skrivbord, Surfplatta och Telefon. I det här exempelprojektet kommer du bara att
skapa en skrivbordsdesign som är avsedd för visning av webbplatsen på datorbildskärmar. Layouterna Surfplatta och Telefon har ett plustecken
(+) intill namnen, vilket betyder att de inte har skapats ännu (se bild 7).

Bild 7. Med Layout-knapparna kan du skapa och växla mellan tre olika layouter för webbplatsen.

Utöver att klicka på en layoutknapp för att växla mellan webbplatslayouter kan du även använda kortkommandon för att växla mellan
webbplatsplaner när du har flera layouter:

Tryck på Command + 7 (Mac) eller Ctrl + 7 (Windows) för att växla till webbplatskartan Skrivbord.
Tryck på Command + 8 (Mac) eller Ctrl + 8 (Windows) för att växla till webbplatskartan Surfplatta.
Tryck på Command + 9 (Mac) eller Ctrl + 9 (Windows) för att växla till webbplatskartan Telefon.

De här kortkommandona är endast tillgängliga i webbplatsprojekt som innehåller minst två av layouterna Skrivbord, Surfplatta och Telefon.

Du fortsätter att skapa skrivbordslayouten genom att följa resten av stegen i den här artikeln. För att lära dig mer om att designa webbplatser för
surfplattor och mobila enheter, läs Skapa mobila layoutdesigner i Muse.

I nästa del får du lära dig att redigera A-mallsidan och lägga till de delade sidelementen, inklusive innehållet i sidfoten.

Redigera A-mallsidan

Börja utforma webbsidans första mallsida genom att lägga till den grafik som ska visas på alla länkade sidor på webbplatsen.

Du kan använda Muse som designverktyg, men i bakgrunden genereras industristandarderna HTML, JavaScript och CSS som skapar
webbsidorna. När du använder format (till exempel rundade hörn och övertoningsfyllning) så skapar inte Muse en vektorform eller ett raster av
pixlar. Det publicerade .muse-projektet är en fullt fungerande webbplats. Du börjar med att uppdatera mallsidans bakgrundsfärg.
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Överst på sidan

1. I läget Planera dubbelklickar du på fältet under A-mallsidans miniatyrbild och döper om huvudsidan: Footer. Sedan dubbelklickar du på A-
mallsidans miniatyrbild för att öppna den i designläget. Mallsidan öppnas i en egen flik på arbetsytans övre del (se bild 8).

Bild 8. A-mallsidan är klar att redigera i designläget.

Markeringsindikatorn visas i det övre vänstra hörnet av Kontrollpanelen. När inget annat är valt visas ordet Sida i markeringsindikatorn, för att ange
att endast själva sidan är markerad. Om du väljer ett objekt på sidan, till exempel en rektangel, så visas ordet "rektangel".

Lägg märke till markeringsindikatorn medan du jobbar för att bekräfta att du valt de element du vill redigera. Om du markerar andra sidelement kan
du alltid välja om hela sidan genom att klicka på det grå området på varje sida om webbsidan.

När hela sidan är markerad kan du använda menyerna i kontrollpanelen för att uppdatera fyllningsfärgen och linjeinställningarna. Sidans fyllning är
som standard satt till ingen färg och sidans linjer till 0. Lämna standardinställningarna som de är för den här designen.

2. Klicka på länken Webbläsarfyllning för att ställa in den bakgrundsfärg eller bild för webbläsarfönstret som visas utanför sidområdet.
3. För den här sidans design anger du en specifik färg för webbläsarfyllningen genom att ange det här hexadecimalvärdet i fältet: #F5F1EE (se

bild 9).

Bild 9. Uppdatera färgrutan i menyn Webbläsarfyllning.

4. Klicka var som helst utanför menyn Webbläsarfyllning för att stänga den.
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Ställa in färgpaletten och döpa om färgrutor i panelen Färgrutor

För att göra det enkelt att använda samma färg senare till andra delar av webbplatsen kan du lägga till färgrutor och ändra namn på dem. Det gör
också att du kan ändra en färgruta som du döpt så att alla platser där den använts på webbplatsen också uppdateras.

1. Öppna panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor). 
2. Välj Arkiv > Montera. Bläddra och välj filen color-palette.png i mappen med exempelfiler. Klicka en gång var som helst på sidan för att

montera bilden. 
3. Högerklicka på panelen Färgrutor och välj Ta bort alla oanvända (se bild 10)

Bild 10. Välj alternativet att ta bort alla färger som inte används på webbplatsen.

Döpa om färger

Nu visas de färger som främst används för att designa webbdesign, ihop med 50 % grått, vitt och svarta färgrutor. Sedan döper du om färgerna.

1. Dubbelklicka på den bruna färgrutan till höger. Dialogrutan Färgrutor öppnas och visar färgens egenskaper. Utöver att ange ett annat
färgvärde för färgrutan kan du uppdatera alternativen för färgrutan och döpa den till något beskrivande. 

2. Avmarkera kryssrutan Namn med färgvärde och ange ett nytt namn i namnfältet för färgrutan (se bild 11).

Bild 11. Ge färgrutan ett beskrivande namn.

3. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Alternativ för färgrutor.
4. Upprepa steg 1–3 och byt namn på den andra färgrutan från höger. Döp den till: Off White.
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Överst på sidan

Obs!

Överst på sidan

5. Döp om de två återstående färgerna från höger till vänster: Ljusbrun och Brun.
6. Välj den monterade bilden (color-palette.png) och tryck på Delete/Backspace för att radera den.

Sedan skapar du sidfoten som ska visas på alla sidor. 

Arbeta med element som anges med 100 % bredd

Objekt som anges med 100-procentig bredd fyller ut webbläsaren horisontellt, oavsett hur brett besökarens webbläsarfönster är. Om du anger att
ett sidelement också ska justeras mot webbläsarfönstrets övre och nedre kanter, så kommer ett objekt som fylls med en heldragen färg eller
resurs med passning också att expandera så att det fyller det tillgängliga utrymmet.

1. Rita en rektangel som spänner över hela sidans bredd och har en höjd på ca 250 pixlar med verktyget Rektangel. Placera rektangeln i
sidans nedre del. 

2. Med rektangeln markerad använder du fyllningsmenyn och ställer in rektangelns fyllningsfärg till mörkbrun och ställer in dess linjebredd till 0.
Du kan se om rektangeln är markerad eftersom en blå ruta med handtag visas runt dess kanter och ordet Rektangel visas i
markeringsindikatorn (se bild 12).

Bild 12. Dra i handtagen på sidorna av rektangeln för att ändra storlek på den.

3. Använd markeringsverktyget för att flytta rektangeln i läge. Du borde för ett ögonblick se en röd ram som markerar de vänstra, nedre högra
sidorna av webbläsarfönstret. Den röda kanten visar att rektangeln är inställd till att visas med 100 % bredd.

Du kan även öppna panelen Omforma (Fönster > Omforma) och klicka på knappen 100 % bredd om du föredrar det.

4. Om du vill visa webbsidans design utan de överliggande stödlinjerna väljer du Visa > Dölj stödlinjer. Du kan även använda menyn med
visningsalternativ i kontrollpanelen för att dölja och visa stödlinjerna.

Arbeta med lägesknappar och monterade Photoshop-knappar

Lägesknappar är sidelement som du kan dra och släppa från widgetbiblioteket. De ger en praktisk behållare för att skapa över-knappar. En fördel
med att skapa lägesknappar är att alla element inuti ändrar läge samtidigt baserat på besökarens interaktion. Lägg till textramar, bilder, rektanglar,
monterade bilder och Photoshop-knappar för att skapa anpassade knappar som passar webbplatsens design.

Lägesknappen innehåller en grå punkt och en textram med orden Lorem Ipsum som platshållartext. Även om alla de här elementen har sina egna
lägen så svarar de samtidigt när du för pekaren över lägesknappen eller klickar på den. Om du manuellt skapar en knapp som innehåller olika
element så kanske bara texten eller den grå punkten svarar på besökarens musrörelser, beroende på var besökaren placerar pekaren.

1. Öppna widgetbiblioteket (Fönster >Widgetbibliotek). Klicka på kategorin Knappar för att expandera den.
2. Välj widgeten Lägesknapp och dra den till sidan.
3. Klicka på Förhandsgranska för att se en förhandsgranskning av sidan. Håll pekaren över och klicka på standardknappen.

1. Klicka på Design för att fortsätta redigera sidan.
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Obs!

2. Välj den grå punkten till vänster om platshållartexten och tryck på Delete/Backspace för att radera den. 
3. Välj Arkiv > Montera Photoshop-knapp och bläddra sedan till den fil som heter banner.psd i mappen Resurser. Lämna alla

standardinställningar i dialogrutan Photoshop-alternativ som visas och klicka på OK (se bild 13). 

Bild 13. Dialogrutan visar lagren i Photoshop-filen och lägesmenyerna gör att du kan välja vilket lager som ska visas för varje av knappen.

7. Klicka en gång i lägesknappen för att montera Photoshop-filen. 
8. Med den valda bilden markerad högerklickar du och väljer Ordna > Placera underst (se bild 14). 

Bild 14. Flytta Photoshop-bilden så att den visas bakom textramen.

9. Välj platshållartexten Lorem Ipsum med textverktyget och skriv: HÄMTNINGSMENY.
10. Med texten markerad uppdaterar du textfärgen i kontrollpanelen eller i textpanelen till Off White. Använd teckensnittsmenyn och välj det

första alternativet: Lägg till webbteckensnitt. I gränssnittet som visas söker du efter och öppna Open Sans Condensed Bold och formaterar
texten.

 

Obs! Open Sans Condensed Bold är ett webbteckensnitt som du kan hämta genom att välja Lägg till webbteckensnitt i teckensnittsmenyn.
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Överst på sidan

För att få veta mer om att arbeta med webbteckensnitt, läs Typografi i Muse: Använda webbteckensnitt, webbsäkra teckensnitt och
systemteckensnitt.

11. Ange teckenstorleken till 15 och välj centrerad justering. Ställ in spärra/knip till 0 och radavståndet till 24 pixlar. Lämna standardlänkstilen
som den är. I taggmenyn på styckenivå väljer du Underrubrik (h2) för att förbättra webbplatsens sökmotoroptimering (se bild 15).

Bild 15. Uppdatera formaten med alternativen i textpanelen.

Gå till panelen Lägen och se att textramens alla fyra lägen är identiska. Så ser din design ut. Men du kan uppdatera textfärgen för olika lägen om
du vill.

12. Använd markeringsverktyget och dra textramens handtag så att den blir bredare och texten inte radbryts. Dra textramen horisontellt tills den
är centrerad i lägesknappen. En mörkblå vertikal stödlinje visas kort när textramen är centrerad i lägesknappen.

13. Tryck på Esc en gång för att markera hela lägesknappen.
14. Öppna lägespanelen (Fönster > Lägen) för att se hur de fyra lägena ser ut: normal, över, musknapp ned och aktiv. Läget Normal är valt. På

den här panelen kan du redigera de olika sätt som knappens grafik visas, beroende på aktiviteten för besökarens markör.
15. Använd fyllningsmenyn för att ställa in lägesknappens fyllningsfärg till ingen.
16. Upprepa steg 14-15 för att ställa in alla lägens fyllningsfärg till ingen.
17. Använd markeringsverktyget för att placera lägesknappen nära den bruna rektangelns överkant, och använd justeringsstödlinjerna för att

centrera den lodrätt på sidan (se bild 16).
 

Bild 16. Centrera den anpassade lägesknappen i sidfotsområdets övre del.

Ställ in en rektangels fyllningsalternativ för att skapa linjer

Om du vill lägga till visuella detaljer skapar du en rad och kopierar den.

1. Använd rektangelverktyget och rita en rektangel som är cirka 377 pixlar bred och 15 pixlar hög till vänster om lägesknappen. Ett verktygstips
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visar rektangelns dimensioner medan du ritar den.
2.  Ställ in fyllningsfärgen till ingen och linjefärgen till Off White. 
3. Klicka på ordet Linje i kontrollpanelen för att öppna linjealternativen.
4. Behåll standardjusteringsinställningen: Justera linje efter mitten. Klicka på länkikonen för att tillåta olika linjebredder för varje sida av

rektangeln. Ange nedre, vänster och höger linjebredder till 0 så att bara den övre har en linjebredd på 1 (se bild 17).

Bild 17. Uppdatera linjealternativens inställningar så att bara en linje visas i rektangelns överdel.

5. Klicka på en annan plats på sidan för att stänga dialogrutan för linjealternativ.
6. Använd markeringsverktyget för att placera rektangeln så att den är till vänster om lägesknappen och den övre kanten centreras vågrätt.
7. Alt-dra rektangeln för att kopiera den. Placera den till höger om tillståndsknappen (se bild 18). 

Bild 18. Justera de två rektanglarna vågrätt med varandra och lägesknappen.

Fortsätt läsa den här självstudien. I nästa kapitel får du lära dig att arbeta med menywidgetar. Med widgetar kan du snabbt lägga till avancerade
funktioner i sidor utan att behöva skriva någon kod. Du får se hur man redigerar beteendet och utseendet för widgetar, för att anpassa hur de ska
visas i webbplatsens design.
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Kapitel 2

Överst på sidan

Arbeta med menywidgetar
Skapa och använda styckeformat
Lägga till Font Awesome-ikoner på en sida
Lägga till länkar till hämtningsbara filer
Lägga till länkar till externa webbplatser  
Skapar e-postlänkar
Använda stödlinjer för att definiera sidhuvuds- och sidfotsområden för en sida
Ange sidelement som sidfotsobjekt
Lägg till en ankarpunkt på sidans överkant

I kapitel 1 av Skapa din första webbplats med Muse skapade du en ny webbplats, använde planläget för att skapa webbplatsens sidor och
redigerade sedan mallsidan i designläget för att lägga till element till sidfoten. I det här avsnittet får du lära dig att lägga till och anpassa widgetar.
Den första typen av widget du kommer att använda är en menywidget som hjälper besökare att navigera till webbplatsens olika sidor. Du kommer
även att lära dig om olika typer av länkar som du kan lägga till i Adobe Muse.

Arbeta med menywidgetar

Sidfoten med mallsidor innehåller vanligen platsnavigering, så det är nästa sak du lägger till.

1. Öppna widgetbiblioteket genom att välja Fönster > Widgetprogrambibliotek. 
2. Klicka på sektionen Menyer i Widgetprogrambibliotek för att expandera den. Välj den horisontella widgeten och dra den från panelen till

sidfoten på A-mallsidan (se bild 19).

Bild 19. Den vågräta widgeten visar standardformatet när du drar den till en sida.

Den svarta panel som visas när du drar en widget från widgetbiblioteket kallas panelen Alternativ. Klicka vid sidan om panelen för att stänga den.
Du kan klicka på den blå pilknappen när du vill komma åt den igen.

Menyn visar automatiskt namnen på de sidor du skapat, i samma ordning som de visas på platskartan. Namnen på sidorna länkas automatiskt till
sidorna och uppdateras dynamiskt. Om du senare byter namn på eller flyttar sidorna i läget Planera så uppdateras menywidgetar och
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menylänkarna fortsätter att fungera som väntat.

Även om varje typ av widget har olika funktionalitet är många av de koncept du använder när du arbetar med widgetar desamma. Hitta den widget
du vill använda i widgetbiblioteket och dra den sedan till sidan. Varje widget innehåller en hierarki av kapslade widgetelement. När du markerat en
widget kan du fortsätta klicka på den för att gå ned till dess underliggande element. När du markerar underelement visar markeringsindikatorn
längst upp till vänster namnet på det aktuella valda elementet.

När du t.ex. först klickar på widgeten väljs själva widgeten. Om du klickar igen väljer du ett underelement, till exempel en behållare, och klickar
sedan igen för att välja textramen i en behållare. Om du vill arbeta dig ut bakåt från det markerade underelementet trycker du på tangenten Esc.
Du kan också klicka på sidan utanför widgetområdet för att avmarkera den.

När hela widgeten är markerad kan du flytta på den. Du kan dra i omformningshandtagen för att skala eller ändra storlek på hela widgeten. Du kan
ställa in fyllnings- och linjefärg och använda format för att styra hela widgetens utseende. 

3. Använd markeringsverktyget för att placera menywidgeten centrerat vertikalt under lägesknappen.

Konfigurera och anpassa widgetar

Om du vill konfigurera widgetar uppdaterar du inställningarna på alternativpanelen. Alternativpanelen är sammanhangsberoende och gör att du kan
tillämpa inställningar som är specifika för hela den widgeten eller för det markerade underelementet i widgeten. Vissa sociala widgetar har fler
alternativ än andra. Med alternativpanelen kan du styra hur widgetar fungerar och hur deras innehåll visas.

När ett behållarelement är markerat, till exempel ett menyobjekt, kan du formatera widgeten, genom att göra inställningar för fyllning och linjer. När
textetiketter är markerade kan du använda textpanelen eller textalternativen på kontrollpanelen för att ändra format på texten. Ibland kommer du att
redigera textetiketterna i widgetar – men om du inte ställer in menywidgetar till den manuella menytypen är sidnamnen redan inställda åt dig
baserat på sidorna i webbplatskartan.

1. Klicka på menywidgeten en gång och notera att ordet Meny visas i markeringsindikatorn. Klicka på den blå pilknappen för att komma åt
alternativpanelen (se bild 20).

Bild 20. Öppna alternativpanelen för att konfigurera widgetens inställningar.

Kontrollera att följande standardalternativ är inställda, som i bild 22:

Menytyp: Toppnivåsidor
Riktning: Horisontellt
Redigera tillsammans: Aktiverat
Objektsstorlek: Enhetlig storlek
Visa vänster ikon: Inaktiverat
Visa etikett: Aktiverat
Visa höger ikon: Endast undermenyer
Placering av delar: Horisontellt, mittjusterat

Med inställningarna på alternativmenyn kan du konfigurera hur menyn ska bete sig.

Sedan får du lära dig hur du redigerar utseendet på knapparna i menyn och hur du styr textformateringen för att matcha webbplatsens design.

2. Klicka på en annan plats på sidan för att stänga alternativmenyn.

Förstå knapplägen

12



Obs!

1. Välj Arkiv > Förhandsvisa webbplatsen i webbläsare för att förhandsvisa webbplatsen och testa menywidgeten.
2. Titta på knapparna i menyerna när sidan laddas (det här läget kallas Normal). Håll markören över knapparna så att läget Över visas. När du

klickar på en knapp laddas motsvarande sida och knappen visas med en mörkare grå färg, som är standardläget Aktiv. Det aktiva läget
anger den markerade sidan när besökare navigerar på webbplatsen.

Obs! Om du klickar på och håller ned musknappen finns det ett ytterligare läge, Musknapp nedtryckt, som visar ett anpassat utseende när
besökaren klickar på knappen.

Redigera knapplägen

Nu kommer du att få se hur du redigerar lägena för en knapp.

1. Stäng webbläsaren och återgå till Adobe Muse.
2. Klicka en gång på widgeten för att välja hela menyn. Klicka på matknappen igen för att välja matmenyobjektet (se bild 23). Om du

oavsiktligen klickar en tredje gång och markeringsindikatorn visar ordet Etikett trycker du en gång på Esc för att hoppa upp en nivå i
hierarkin så att ordet Menyobjekt visas.

Om du oavsiktligt klickar en tredje gång och markeringsindikatorn visar ordet Etikett, trycker du en gång på Esc för att hoppa upp en nivå i
hierarkin så att markeringsindikatorn visar ordet Menyobjekt igen.

Eftersom alternativet Redigera tillsammans är aktiverat på alternativpanelen tillämpas alla ändringar av menyobjekts utseende på resten av
knapparna i menywidgeten. Detta gör redigeringen mycket snabbare. Behåll alternativet Redigera tillsammans aktiverat om du inte vill använda
olika format för varje knapp.

De grå knapparna visar varje läges utseende (se bild 21).

3. Öppna panelen Lägen genom att välja dess flik, eller gå till Fönster > Lägen.

Bild 21. Använd lägespanelen för att välja de olika lägena och redigera deras utseende.

4. På lägespanelen klickar du på varje objekt i listan: Normal, Över, Musknapp nedtryckt och Aktiv. När du klickar på ett läge i panelen
uppdateras menywidgeten på sidan till att visa lägets utseende.

5. Klicka på läget Normal. Med menyobjektet HEM markerat använder du fyllningsmenyn för att ställa in fyllningsfärgen till ingen. När du anger
fyllningsfärg för HEM-knappen så uppdaterar alla andra menyobjekt sina Normal-lägen eftersom alternativet Redigera tillsammans är
aktiverat. 

6. Klicka på läget Över på lägespanelen och ställ in fyllningsfärgen till ingen. Upprepa den här processen två gånger till för att ställa in
fyllningsfärgen för lägena Musknapp nedtryckt och Aktiv till ingen. Detta tar bort bakgrundens fyllningsfärg och skapar transparenta knappar.

Senare när du skapar dina egna webbplatser kan du experimentera med inställning av en fyllningsfärg för hela widgeten och sedan ställa in en
annan fyllningsfärg för menyobjekten. Du kan även lägga till bakgrundsbilder till fyllningsmenyobjekt.

Därefter uppdaterar du utseendet på knappetiketterna med en liknande redigeringsprocess.

Redigera etiketter på en menywidget

Följ de här stegen för att uppdatera formateringen av textetiketterna som visar sidnamnen i varje menyobjekt.

För mer information om att arbeta med webbteckensnitt, läs Typografi i Muse: Använda webbteckensnitt, webbsäkra teckensnitt och
systemteckensnitt.
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Överst på sidan

Obs!

1. Med HEM-menyobjektet markerat klickar du på knappen igen för att markera texten i knappen. Ordet Etikett visas i markeringsindikatorn.
2. I lägespanelen ser du till att det normala läget är valt.
3. Öppna textpanelen genom att klicka på dess flik eller välja Fönster > Text.
4. Uppdatera texten med textmenyn i kontrollpanelen eller textpanelen. Ställ in färgen till Off-White. Välj det första alternativet i

teckensnittsmenyn: Lägg till webbteckensnitt. I gränssnittet som visas söker du efter och markerar webbteckensnittet Open Sans för att
lägga till det. Välj det sedan från listan med teckensnitt för att använda det.

5. Ange teckenstorleken till 12 och använd centrerad justering. Ange spärra/knip till 1 och radavståndet till 120 % (se bild 22):
 

Bild 22. Ställ in alternativen på textmenyn för att uppdatera utseendet på menyetiketten.

Skapa och använda styckeformat

1. Öppna panelen Styckeformat genom att klicka på dess flik eller välja Fönster > Styckeformat.
2. Klicka på knappen Nytt format (sidikon) längst ned på panelen för att spara den här uppsättningen teckensnittsformat och göra det enklare

att använda dem på andra textelement senare.
3. Dubbelklicka på det nya format du just skapade på panelen Styckeformat, som har fått standardnamnet Styckeformat. Byt namn på den till

menysidfot (se bild 23).

Bild 23. Klicka på Nytt format (sidikon) för att lägga till ett nytt styckeformat. Dubbelklicka sedan på det nya formatet och ange ett beskrivande
namn i fältet Formatnamn.

Högerklicka (eller kontrollklicka) på namnet på ett format på panelen Styckeformat för att se en meny med alternativ för att kopiera, ta bort
eller avlänka format. Du kan även välja Formatalternativ på menyn i stället för att dubbelklicka på formatnamnet, för att komma åt alternativ för
styckeformat.

Lägg märke till att fönstret Formatalternativ ger möjlighet att använda ett format på en viss HTML-tagg.
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Överst på sidan

Om du tittar på panelen Lägen kommer du att se att alla lägen, Normal, Över, Musknapp nedtryckt och Aktiv, använder samma
teckensnittsformatering för menyobjektens etiketter.

1. Klicka på Förhandsvisa för att visa designen som den kommer att visas i en webbläsare. Muse använder en version av Webkit för att visa
sidan som används av många moderna webbläsare. När du interagerar med menyn kan du lägga märke till att knapparna bara visas sina
etiketter (menyobjektens behållare är genomskinliga). Lägg också märke till att etiketterna inte ändras när du svävar med markören eller
klickar på knapparna i menyn.

2. Klicka på Design när du har testat menyn för att fortsätta redigera A-mallsidan.
 

Lägga till Font Awesome-ikoner på en sida

I stället för att lägga till monterade bilder som tar längre tid att läsa in och är mer tidsödande att skapa och redigera kan du dra och släppa Font
Awesome-element på sidan. De här elementen liknar webbteckensnitt. Du lägger till teckensnittselement som innehåller många vanliga ikoner.
Använd inställningarna på kontrollpanelen eller textpanelen på samma sätt som du formaterar textramar för att uppdatera dem.

1. Använd en webbläsare och gå till Font Awesome-widget i Add-on-biblioteket i Adobe Muse.
2. Klicka på knappen Hämta för att hämta det komprimerade Font Awesome-tillägget (i filtillägget .mulib) till skrivbordet. Expandera inte den

hämtade filen.
 

3. Öppna bibliotekspanelen (Fönster > Bibliotek). 
4. Klicka på knappen Importera och bläddra sedan för att markera .mulib-filen du hämtade i steg 2.
5. Font Awesome-biblioteksobjektet (ikoner) visas i panelen Bibliotek (se bild 24).

Bild 24. När du har importerat biblioteksobjekt listas de i panelen och är klara att använda.

6. Klicka på pilen för att expandera mappen med Font Awesome-ikoner.
7. Dra ett märkesikonobjekt till sidans sidfotsområde.

 
8. Klicka på den blå pilknappen för att öppna panelen Alternativ och välj alternativet Facebook från menyn.

 

En förloppsindikator visas eventuellt när ikonen läses in i designvyn. Det händer eftersom ikonen finns på en annan server, precis som
webbteckensnitt.

9. Ställ in fyllningsfärgen till brunt i kontrollpanelen. Ställ in teckensnittsfärgen till Off White i textpanelen (se bild 25).
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Överst på sidan

Bild 25. Uppdatera utseendet på Facebook-ikonen genom att ställa in färgen på fyllning och text.

10. Upprepa steg 7–9 för att skapa fyra ikoner till för Google+, Tumblr och Twitter. Använd markeringsverktyget för att justera dem vågrätt (se
bild 26).

Bild 26. Justera de fyra ikonerna för sociala nätverk i en rad med hjälp av de smarta stödlinjerna och sprid ut dem jämnt.

11. Markera alla ikonerna för sociala nätverk och välj Objekt > Gruppera för att gruppera dem i en uppsättning. Dra gruppen på sidan tills den är
centrerad vertikalt under menyknappen Hämta och menywidgeten.

Lägga till länkar till hämtningsbara filer

Många restaurangers webbplatser visar menyn online i PDF-format så att besökare kan spara en kopia på sin dator eller skriva ut den.

1. Välj widgeten Lägesknapp.
2. Använd menyn Hyperlänkar i kontrollpanelen för att välja objektet i delen Filer längst ned i menyn, Länka till fil. I dialogrutan Överför

bläddrar du fram till filen Katie's Café Menu.pdf i mappen med exempelfiler. Klicka på Öppna för att välja den (se bild 27).

Bild 27. Bläddra fram till PDF-versionen av menyn.

När du använder funktionen Länka till fil överförs filen när webbplatsen publiceras, eller inkluderas i webbplatsmappen när webbplatsen
exporteras. Det är god praxis att kopiera alla webbplatsens filer till dess lokala mapp.

Om du öppnar panelen Resurser ser du att filen KatiesCafeMenu.pdf nu är listad som en av webbplatsens resurser. 

Beroende på vilken webbläsare du använder kommer vissa webbläsare att visa PDF:en i webbläsarfönstret medan andra helt enkelt hämtar den till
skrivbordet.

3. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare.
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Överst på sidan

4. Klicka på länken Hämta meny och se hur den länkade PDF-filen visas.

Lägga till länkar till externa webbplatser  

Du kan lägga till absoluta länkar till andra webbplatser utanför din webbplats. Följ de här stegen för att lägga till en extern länk till varje social
nätverksikon.

1. 
2. Välj ikonen för Google+ och ange länken till sidan för Katie's Café på Google+:
3. Markera Tumblr-ikonen och ange länken till den Katie's Café-bloggen på Tumblr: http://katiessf.tumblr.com
4. Markera Twitter-ikonen och ange länken till Katie's Café:http://twitter.com/katiescafesf
5. Klicka på Facebook-ikonen igen så att den markeras. Klicka på det blå understrukna ordet Hyperlänkar i kontrollpanelen. I dialogrutan som

visas markerar du alternativet Öppna länken i ett nytt fönster eller på en ny flik. Ange även ett verktygstips i fältet Verktygstips (se bild 28).

Bild 28. Markera kryssrutan för att öppna länken i ett nytt fönster eller i en ny flik.

6. Upprepa steg 5 för att ställa in länkarna för Google+, Tumblr och Twitter så att de öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Ange ett verktygstips
för varje länk (det visas när en besökare håller markören över de sociala ikonknapparna).

Det här är en vanlig konvention i webbdesign – länkar som leder till andra sidor på samma webbplats öppnas i samma webbläsarfönster (vilket är
standard i Adobe Muse) och länkar till sidor i andra, externa, webbplatser öppnas i ett nytt webbläsarfönster eller i en ny flik.

Skapar e-postlänkar

Den här exempelwebbplatsen använder widgeten Enkelt kontaktformulär så att besökare kan skicka meddelanden. Senare i den här artikeln får du
lära dig att lägga till ett kontaktformulär på kontaktsidan.

Om du vill kan du lägga till e-postlänkar (som öppnar besökarens e-postklient när besökaren klickar på dem, med ett nytt meddelande som visar
e-postadressen i mottagarfältet).

Ange e-postadresser med prefixet mailto: i hyperlänksmenyn, så här:

mailto:email@address.com

Ibland kan länklistan i menyn Hyperlänkar bli lång på större webbplatser. Om du vill hitta en viss sida, ankarlänk, länkad fil eller extern URL kan
du snabbt filtrera listan genom att skriva in de första bokstäverna i länken i menyfältet Länkar för att se matchande objekt.

 

Använda stödlinjer för att definiera sidhuvuds- och sidfotsområden för en sida

När du utformar enskilda sidor är de ofta olika höga eftersom sidorna har olika mycket innehåll. Med Muse kan du ställa in områden så att
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Obs!

sidhuvudet är kvar högst upp och sidfoten alltid visas längst ned under sidans innehåll, oavsett sidans höjd.

Följ anvisningarna nedan för att visa stödlinjerna och ställa in sidans områden:

1. Välj Visa > Visa sidhuvud och -fot att visa stödlinjerna för sidhuvud och sidfot. Alternativt kan du använda menyn Visningsalternativ i
Kontrollpanelen för att aktivera stödlinjerna för Sidhuvud och -fot. När de visas så visas en kryssruta bredvid sidhuvuds- och sidfotsobjektet
(se bild 29).

Bild 29. Kontrollera att stödlinjerna för Sidhuvud och -fot visas.

Om du vill kan du även högerklicka på vänster sida av på arbetsytan, utanför webbläsarfönstrets område, och välja alternativet att visa sidhuvud
och sidfot i menyn som visas.

Linjaler måste också visas för att flytta stödlinjerna för sidhuvud och sidfot, så du kan ställa in stödlinjerna till en viss pixelposition.

 
Fem blå horisontella stödlinjer sträcker sig över hela sidans bredd. Med början ovanifrån används de här fem stödlinjerna för att definiera sidans
överkant, sidhuvudets nederkant, sidfotens överdel, webbsidans nederkant och webbläsarfönstrets nederkant. När du drar stödlinjerna till de
önskade värdena för de här områdena visas ett verktygstips som beskriver varje stödlinje och visar dess läge. Du kan zooma in och öka sidans
förstoring för att placera stödlinjer exakt.

Den nedre delen av webbläsarfönstrets stödlinje anger den lägsta del som visas för besökare. Beroende på designen kan du ange en
fyllningsfärg eller en bakgrundsbild att fylla webbläsaren med, och ställa in stödlinjen för sidans nedre del över webbläsarstödlinjens nedre del om
du vill att webbläsarens fyllningsinnehåll ska visas under varje sidas innehåll.

I det här exempelprojektet visas inte webbläsarens fyllning nedanför sidans innehåll.

2. Dra de båda stödlinjerna Längst ned på sidan och Längst ned i webbläsaren till samma plats längst ned på sidan, direkt nedanför
sidfotsrektangeln, på det sätt som visas i bild 30.
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Bild 30. När stödlinjerna Längst ned på sidan och Längst ned i webbläsaren befinner sig på samma plats visas inte webbläsarfyllningen nedanför
sidans nederkant.

De tre övre stödlinjerna anger områden för innehåll som visas i sidhuvud, sidfot och det unika sidinnehållet. Mittenområdet förstoras så att det
passar höjden på elementen som läggs till i varje sida.

När du har gjort de här ändringarna är sidfotsdelen färdig. 

3. Dra sidfotens stödlinje tills den är strax över sidfotens rektangel, vid ungefär 620 px.
4. Låt stödlinjen Längst upp på sidan ligga kvar längst upp (läget Y: 0 px). Dra även upp sidhuvudets stödlinje till 0 px.

Ange sidelement som sidfotsobjekt

Var noga med att ställa in elementen i sidfotsområdet som sidfotsobjekt. Detta säkerställer att sidfoten alltid visas under det unika sidinnehållet på
varje sida. Gör så här:

1. Använd markeringsverktyget för att välja allt innehåll på sidfotssidan. Du kan klicka och dra över objekten i sidfoten eller välja Redigera >
Markera allt.

2. Högerklicka på objekten och se till att alternativet Sidfotsobjekt är markerat i menyn som visas. Du kan också bekräfta att sidfotens kryssruta
på kontrollpanelen är aktiverad (se bild 31).

Bild 31. Kontrollera att de valda sidfotselementen har angetts som sidfotsobjekt.

Lägg till en ankarpunkt på sidans överkant

Mallsidan för sidfotens innehåll visas på alla andra sidor på webbplatsen. Det är ett bra ställe att lägga till den ankarpunkt som gör att besökare
kan hoppa tillbaka till början av längre sidor.

1. Klicka på knappen Ankarpunkt i kontrollpanelen för att ladda en ankarpunkt i placeringsverktyget.
 

2. Gen ankarpunkten namnet "top" och placera den högst upp på sidan (se bild 32).

Bild 32. Skapa en ankarpunkt med namnet "top" och flytta den högst upp i sidområdet.

Fortsätt till kapitel 3 av Skapa din första webbplats där du får veta mer om hierarkiska mallsidor och hur du använder mallsidor på enskilda sidor.
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Du kommer också att lära dig skapa webbplatsresurser som du kan återanvända och spara i bibliotekspanelen.

20

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


Kapitel 3

Överst på sidan

Arbeta med hierarkiska mallsidor
Skapa sidhuvudet för innehållsmallsidan
Skapa sidhuvudet för startsidan mallsida
Använda mallsidor på sidor i designen
Fylla i en rektangel med en bakgrundsbild
Formatera och formge textinnehåll
Utforma en dekorativ sidavgränsare med grupperade element
Skapa ett återanvändningsbart biblioteksobjekt
Justera sidelement med sidans stödlinjer
Formatera olika textrader i samma textram
Fylla i resten av hemsidan

I kapitel 2 av Skapa din första webbplats med Adobe Muse skapade du nya mallsidor och lade till webbplatsnavigering med en menywidget. Du
lärde dig hur du arbetar med underelement i widgetar, att markera dem och redigera utseendet på lägen och etiketter med hjälp av panelen
Lägen. Du utforskade också hur man lägger till text och formaterar det med styckeformat och tog en titt på hur man använder en Muse-biblioteksfil
för att lägga till Font Awesome-biblioteket med sidikoner som läses in snabbt. I det lär du dig att skapa egna biblioteksobjekt och återanvända dem
på sidor.

Arbeta med hierarkiska mallsidor

Klicka på länken Planera eller klicka på fliken Katie's Café för att återgå till läget Planera.

Observera att alla miniatyrbilder av sidor på webbplatsen nu innehåller de designelement som du lade till på den länkade sidfotsmallsidan (se bild
33).

Bild 33. Sidfotsmallsidans design visas på miniatyrbilderna för alla de länkade sidorna i läget Planera.

När du designar en webbplats blir de ändringar som du gör i mallsidan automatiskt uppdaterade på länkade sidor. Mallsidorna gör att det blir
enklare att uppdatera och underhålla webbplatser. Du kan ändra hela webbplatsens utseende genom att uppdatera en enda mallsida.

Du kan tillämpa mallsidor på andra mallsidor. En mallsida kan innehålla de delade elementen som visas på en annan mallsida (till exempel
sidfoten som beskrevs i det föregående avsnittet), och du kan sedan skapa nya mallsidor som ärver alla element i den mallsidan, plus eventuella
element som är unika för en viss del av webbplatsen.
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Du kan även flytta kopierade element mellan mallsidor genom att välja Redigera > Klistra in på plats.

När du håller pekaren över namnet på en sida eller en mallsida, så visas hierarkin för de tillämpade mallarna för sidan eller mallsidan i ett
verktygstips.

Följ de här stegen för att skapa en ny mallsida som ärver innehållet i sidfotsmallsidan:

1. Placera pekaren över sidfotsminiatyren och klicka på plustecknet (+) på höger sida för att skapa en ny mallsida.
2. En ny mallsida med namnet B-Master visas till höger om sidfoten. Ändra mallsidans namn till Startsida.
3. Högerklicka på miniatyrbilden för sidfotskopians mallsida och välj Mallsidor > Sidfot i snabbmenyn. Observera det här gör att etiketten

[Sidfot] visas under miniatyren, vilket anger att startsidans mallsida ärvt innehållet i sidfotens mallsida (se bild 34).

Bild 34. Ange att startsidans mallsida ska ärva innehållet från sidfotens mallsida.

Det är en viktig skillnad att startsidans mallsida inte innehåller elementen i sidfotens mallsida – du kopierade inte bara sidfotens sida (A-mallen). I
stället använde du sidfotens mallsida på startsida mallsida, vilket innebär att nytt innehåll som du lägger till på sidfotens mallsida automatiskt också
visas på startsidans mallsida. Om du behöver redigera sidfotsinnehållet dubbelklickar du på miniatyrbilden för sidfotens mallsida för att öppna den
direkt.

När du har lagt till designelementen till mallsidorna för startsidan och innehåll så använder du mallsidorna på sidorna i webbplatskartan. I den här
designen använder sidan Hem startsidans mallsida, och innehållsmallsidan har tillämpats på alla andra sidor på webbplatsen.

Om du hovrar över miniatyrbilder för startsidans mallsida eller innehållsmallsidan så visas ett verktygstips som säger: Använd mallsida: Sidfot.

I det här webbplatsexemplet är mallsidans hierarki bara en nivå djup. Du kan dock skapa en kedja av mallsidor där en mallsida som ärver allt från
en mallsida kan användas på en tredje mallsida, för att skapa arvsnivåer som är flera nivåer djupa. Att dela in i designelement liknar att skapa
symboler. Det är bra att skapa separata mallsidor för olika delar av en webbplats.

4. Placera markören över miniatyrbilden för startsidans mallsida och klicka på plusknappen (+) till höger för att skapa en tredje mallsida. Ändra
namnet till Innehåll.

5. Klicka på och dra miniatyren för sidfotens mallsida till den nya innehållsmallsidans miniatyrbild. Observera att när du drar och släpper
miniatyrbilden för sidfotens mallsida till innehållssidans miniatyr så ändras den blå texten nedanför innehållssidans miniatyrbild [Ingen
mallsida] till [Sidfot].

Skapa sidhuvudet för innehållsmallsidan

Innehållsmallsidan definierar utseendet på de flesta av webbplatsens sidor.

1. Dubbelklicka på innehållsmallsidans miniatyrbild för att öppna den i designläget. 
2. Rita en rektangel som är ungefär 90 pixlar hög och spänner över hela webbläsarfönstret. Dra i sidohandtagen så att den visas med 100 %

bredd. Justera rektangelns överdel med sidans överkant.
3. Ange rektangelns fyllningsfärg till brunt och linjebredden till 0. 
4. Gå tillbaka till planeringsläget och dubbelklicka på sidfotsmallsidans miniatyrbild för att öppna den i designläget. Markera hela menywidgeten

och kopiera den. 
5. Gå tillbaka till innehållsmallsidan och klistra in menywidgeten. Använd markeringsverktyget och dra upp den till det bruna sidhuvudets högra

sida. 
6. Klicka på HEM-knappen två gånger för att välja menyalternativet. Använd följande inställningar med textpanelen eller textmenyn på

kontrollpanelen: 

Webbteckensnitt: Open Sans Condensed Bold
Teckenstorlek: 20
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Färg: Ljusbrun
Justering: Vänster
Spärra/knip: 0
Radavstånd: 24 px
Avstånd efter: 24
Stycketagg: Underrubrik (h2)

Tänk på att alla menyobjekt uppdateras till att använda samma formatering.

7. Skapa ett nytt styckeformat i styckeformatpanelen och ge den namnet: underrubrik.
8. I panelen Lägen väljer du läget Över. Ange textfärgen till brun för lägena över, musknapp nedtryckt och aktiv (se bild 35).

 

Bild 35. Ange att resten av menyobjektens lägen ska använda den bruna textfärgen.

Det är bara ett objekt kvar att lägga till i sidhuvudet för mallsidan Innehåll.

Nu är navigeringen på platsens toppnivå i mallsidan Innehåll klar.

1. Välj Arkiv > Montera (eller använda Kommando + D i Mac OS eller Ctrl + D i Windows) för att öppna dialogrutan Importera. Bläddra fram
filen med namnet logo-interior.png i mappen med exempelfiler och klicka på OK.

2. Klicka en gång till vänster på sidhuvudet för att placera logotypbilden på sidan. Använd markeringsverktyget för att flytta bilden så att den
centreras med menywidgeten i den bruna rektangelns vertikala mitt.

3. Klicka på Förhandsvisa för att se mallsidan i Muse (se bild 36).

Bild 36. Det färdiga sidhuvudet visas på mallsidan Innehåll.

4. Klicka på Design för att fortsätta redigera mallsidorna.

Skapa sidhuvudet för startsidan mallsida

Därefter ska du fylla i startsidans mallsida som definierar webbplatsens sidhuvud. Det här sidhuvudet är väldigt likt, men innehåller inte en brun
rektangel.

Nu är navigeringen på platsens toppnivå i mallsidan Innehåll också klar.

1. Kopiera menywidgeten på innehållssidan i designläget.
2. Öppna startsidans mallsida i designläget och välj Redigera > Klistra in på plats.
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Överst på sidan

3. Med menyn markerad, håller du ned skifttangenten och trycker på nedåtpilen fyra gånger för att flytta menyn ungefär 40 pixlar från sidans
överkant.

4. Välj Arkiv > Montera och bläddra sedan till exempelfilen med namnet logo-landing.png och klicka på OK.
5. Klicka en gång till vänster på sidhuvudet för att placera den transparenta logotypbilden på sidan. Använd markeringsverktyget och smarta

stödlinjer för att placera bilden så att den centreras med menywidgeten.

Använda mallsidor på sidor i designen

Om du vill kan du högerklicka på varje miniatyrbild och markera du namnet på den mallsida du vill använda för varje sida. Men det är oftast
snabbare att bara dra och släppa mallsidorna:

Klicka på och dra innehållsmallsidans miniatyrbild till återstående sidor i webbplatskartan. Observera att du miniatyrbilderna uppdateras när du
tillämpar mallsidan.

1. Klicka på och dra miniatyren för startsidans mallsida till miniatyrbilden för sidan HEM för att tillämpa den. Den blå texten nedanför HEM-
sidans miniatyrbild uppdateras från [Ingen mallsida] [Startsida].

Fylla i en rektangel med en bakgrundsbild

1. I läget Planera dubbelklickar du på miniatyrbilden för sidan HEM för att öppna den i designläget. 

Observera att du inte kan markera sidhuvudens och sidfotens element på sidan. De finns på mallsidorna (Startsida och Sidfot) och kan bara
redigeras på dem.

2. Rita en rektangel som sträcker sig över sidans överkant och är inställd att visas med 100 % bredd.
3. Använd menyn Fyllning och klicka på mappikonen bredvid bilddelen. I dialogrutan Importera som visas bläddrar du till och markera filen som

heter img-salad-darker.png i mappen med exempelfiler och klickar sedan på Öppna (se bild 37).
 

Bild 37. Ange bilden för bakgrundsbilden som fyllning för rektangeln.

4. Ställ in menyn Passning till Anpassa till fyllning och klicka på den övre högra positionen i positionsdelen för att justera bilden med dess övre
högra hörn på sidan.

5. Klicka på en annan plats på sidan för att stänga fyllningsmenyn.
6. Använd markeringsverktyget och dra i handtagen för att ändra storlek på rektangeln om det behövs. Använd smarta stödlinjer för att placera

bilden så att den är centrerad och justera dess överkant med av webbläsarfönstrets överkant.
 

Formatera och formge textinnehåll
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Därefter ska du lägga till textramar och ställa in styckeformat som styr textens utseende.

Webbteckensnitt: Open Sans Condensed Bold
Teckenstorlek: 50 
Teckensnittsfärg: Brun
Justering: Centrerad
Spärra/knip: 1 
Radavstånd: 48 px
Stycketagg: Rubrik (h1)

Webbteckensnitt: Gentium Book Basic Bold Italic
Teckenstorlek: 16 
Teckensnittsfärg: Ljusbrun
Justering: Vänster
Spärra/knip: 1 
Radavstånd: 24 px
Stycketagg: Underrubrik (h3)

1. Använd textverktyget och rita en textram som är centrerad under rektangeln som du skapade i sidhuvudsområdet.
2. Skriv in följande ord: VÄLKOMMEN TILL KATIE’S CAFÉ. Använd textpanelen eller textmenyn på kontrollpanelen och ange följande attribut:

3. Skapa ett nytt styckeformat och ge det namnet "rubrik"
4. Skapa en andra textram under rubriken och skriv: En liten familjeägd kedja med kaféer i San Francisco.
5. Ställ in följande egenskaper:

6. Skapa ett nytt styckeformat och ge det namnet: ”underrubrik serif”

Oftast bli underrubriken vänsterställd. Men i det här fallet på webbsidan ska du centrera den.

7. Med texten markerad ställer du in markeringen till centrerad. 

Observera att styckeformatpanelen nu visar ett plustecken (+) bredvid styckeformatets namn. Detta anger att den markerade texten är
utformad med ett styckeformat, men att minst en egenskap för formatet har ändrats.

8. Placera markören över styckeformatets namn så visar ett verktygstips textinställningarna. Egenskaper som skiljer sig från det ursprungliga
formatets egenskaper visas under raden. I det här fallet visar objektet nedanför raden: justering: centrerad (se bild 38).
 

Bild 38. Ett plustecken anger att texten har ett annat format, och verktygstipset anger vad som skiljer den markerade texten och styckeformatet.

Utforma en dekorativ sidavgränsare med grupperade element
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Under de två textramarna kommer du att lägga till en dekorativ sidavgränsare.

Du behöver inte ställa in en stycketagg för den här dekorativa textramen.

1. Visa stödlinjer genom att välja Visa > Visa stödlinjer.
2. Använd rektangelverktyget och rita en rektangel som är 445 pixlar bred och 20 pixlar hög. Placera den så den sträcker sig över vänstra

halvan av sidan (vänsterställd i sidans stödraster med nio kolumner) som sträcker sig in mot sidans mitt.
3. Sätt rektangelns fyllningsfärg till ingen. Ange linjefärgen till ljusbrun. Bryt länken till fälten i linjealternativen. Ange den övre linjebredden till 2

och alla andra till 0, på samma sätt som du skapade en linje för sidfotsdesignen.
4. Tryck på Option/Alt och använd markeringsverktyget för att dra en kopia av rektangeln vågrätt, så att den är justerad utmed den första

rektangeln, och dess ände är justerad med höger sida av sidstödrastret.
5. Använd textverktyget för att skapa ett litet textfält mellan de två rektanglarna mitt på sidan.
6. Öppna teckenvisningsprogrammet utanför Muse för att infoga ett specialtecken. Sök efter termen: Vit fyruddig stjärna och klistra sidan in den

två gånger för att skapa två stjärnor.
7. Använd följande inställningar i textpanelen:

Webbteckensnitt: Gentium Book Basic
Teckenstorlek: 24
Färg: Ljusbrun
Justering: Centrerad
Spärra/knip: 3
Radavstånd: 24 px

8. Markera de två rektanglarna och textramen och välj Objekt > Grupp.

Skapa ett återanvändningsbart biblioteksobjekt

1. Öppna bibliotekspanelen genom att välja Fönster > Bibliotek.
2. Klicka på mappikonen på nedre högra sidan av bibliotekspanelen för att skapa en ny mapp. 
3. Klicka i den nya mappens fält och ge den namnet Siddesigner. 
4. Markera den grupp du skapade i föregående avsnitt. Klicka på knappen Lägg till valda objekt (sidbytesikon) för att lägga till elementgruppen

till mappen. Byt namn på biblioteksobjekt: Sidavgränsare (se bild 39).
 

Bild 39. Skapa och namnge ett nytt objekt i bibliotekspanelens mapp.

Observera att en förhandsvisning av gruppen visas i biblioteket för att hjälpa dig identifiera element.

I kommande avsnitt i den här artikeln kommer du att klicka på mappen Siddesigner i panelen Bibliotek för att expandera den. Dra sedan en kopia
av sidavgränsaren till sidan.
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Justera sidelement med sidans stödlinjer

Därefter ritar du tre rektanglar, använder kolumnlinjerna på sidan för att justera dem och fyller dem med bakgrundsbilder.

1. Använd rektangelverktyget och rita en rektangel som är ungefär 304 x 304 pixlar.
2. Använd markeringsverktyget och justera rektangelns vänstra sida med sidans vänsterkant.
3. Håll ned Option/Alt och dra en kopia av rektangeln till mitten av sidan med ett litet utrymme mellan. Option/Alt-dra mittrektangeln och placera

kopian så att den är justerad utmed sidans högerkant. 
4. Markera rektangeln till vänster. Använd menyn Fyllning och ställ in bakgrundsbilden på att använda filen med namnet img-coffee.jpg. Ställ in

menyn Passning till Anpassa till fyllning och klicka sedan på mittpunkten i positionsdelen. Klicka bort för att stänga menyn Fyllning.
 

5. Upprepa steg 4 för att ställa in bakgrundsfyllningen för den mittersta rektangeln och den högra rektangeln med samma inställningar. Men
ange fyllningen för den mittersta rektangeln till img-baking.jpg och för den högra rektangeln till img-dinner.jpg (se bild 40).

Bild 40. Justerar de tre fyllda rektanglarna med sidans stödlinjer.

Formatera olika textrader i samma textram

Under de tre fyllda rektanglarna skapar du tre formaterade text bildrutor.

1. Rita ut en textram som sträcker sig över samma tre kolumner, under rektangeln som är justerad till vänster på sidan. Skriv följande text och
tryck på Enter för att göra en radbrytning mellan den första textraden och resten:

Det finaste kaffet och teet

Vi serverar bara de bästa kafferostningarna från hela världen och färskt kaffe till varje kund. Vi erbjuder även ett urval av löst te – allt från
exotiska smaker till de klassiska.

2. Använd markeringsverktyget och markera bara första meningen. Högerklicka på texten och välj Ändra skiftläge > VERSALER som gör att
rubriken i textramen sticker ut.
 

3. Öppna styckeformatpanelen och använd underrubriksformatet.
4. Markera resten av texten i textramen. Använd textpanelen och gör de här inställningarna:

Teckensnitt: Gentium Book Basic
Teckenstorlek: 16
Färg: Brun
Justering: Vänster
Spärra/knip: 0
Radavstånd: 24 px
Avstånd efter: 24
Stycketagg: Standard (p)

5. Du kommer att återanvända det här formatet ofta. Skapa därför ett nytt styckeformat med namnet "brödtext".
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6. Skapa en andra textram som sträcker sig över de tre mittkolumnerna, under mittenrektangeln. Skriv följande:

Läcker hemlagad mat

Vi serverar en hel meny med hemlagad mat baserad på Katies ursprungliga prisbelönta recept. Allt lagas varje morgon så att du får bästa
tänkbara kvalitet.

7. Ändra sidhuvudet till versaler. Använd styckeformat för underrubrik och text.
 

8. Skapa en tredje textram under den högra rektangeln. Formatera texten som de andra två textramarna efter att du skrivit:

Nylagad och sund mat

Med en omfattande meny för frukost, lunch och middag gör vi mer än det vanliga kaféet. Alla våra måltider lagas på beställning och
innehåller bara färska råvaror.

9. Använd textverktyget och skapa ett nytt textfält som sträcker sig över de fyra första kolumnerna till vänster på sidan under de andra tre
textfälten. Skriv:

Vi presenterar våra säsongsmuffins

Under en begränsad tid kan du köpa våra siraps- och valnötsmuffins. De är baserade på samma ingredienser som gör alla våra muffins så
goda, men med de rika och syndiga smakerna från lönnsirap och valnöt vill du inte missa dem. 

Katie Ricks

10. Ställ in sidhuvudet till versaler och tillämpa styckeformatet underrubrik.
11. Välj de två meningarna i mitten och använda styckeformatet brödtext.
12. Markera namnet Katie Ricks. Använd textpanelen och gör följande inställningar:

Webbteckensnitt: La Belle Aurore
Teckenstorlek: 42
Färg: Brun
Justering: Höger
Spärra/knip: 0
Radavstånd: 24 px
Avstånd efter: 6

Den här teckensnittsformateringen skapar illusionen av en signatur.
13. Markera hela textramen med markeringsverktyget. Ställ in fyllningsfärgen till vitt och opacitetsreglaget till 77 i menyn Fyllning.

Fylla i resten av hemsidan

Följ de här stegen för att lägga till innehåll längst ned på webbsidan.

Sedan kan du återanvända de element du skapat tidigare genom att kopiera dem.

 
VÅR HISTORIA

Katie's Café är en liten familjeägd kedja med kaféer i San Francisco i Kalifornien i USA. Den första Katie's Café låg i Noe Valley och öppnade
sommaren 2006 efter att grundaren Katie Ricks bestämde sig för att sprida sin kärlek till hembakat och kvalitetskaffe till grannskapet hon bodde i.

Katie's i Noe utökade sin meny till att omfatta hela måltider utöver bakade varor under 2007. Inte långt senare, under våren 2008 öppnade ett nytt
Katie's i Laurel Heights, strax norr om University of San Francisco. Ett tredje kafé öppnades i Cole Valley under vintern 2011.

Allt som serveras på Katie's Café tillagas efter Katies egna recept som omsorgsfullt skapats under år av bakning för släkt och vänner.

 
Slutligen lägger du till en till uppsättning med en fylld rektangel och textramar längst ned.

 
 

UTMÄRKELSER

Katie's Café har vunnit flera priser i San Francisco Times årliga tävling Best of SF. Det viktigaste priset var Årets kafé 2010.
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Katie's var också nyligen med i ett avsnitt av No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin. Andrew beskrev hennes kaka ”Abomination Unto
the Lord” som "en livsförändrande upplevelse som gjort att jag inte kan äta några andra kakor".

Sedan skapar du en fylld rektangel.

1. Rita en rektangel som sträcker sig över sidan under de tre textramarna och är inställd att visas med 100 % bredd.
2. Använd menyn Fyllning och fyll rektangeln med bakgrundsbilden med namnet img-cupcakes.jpg. Ställ in menyn Passning till Anpassa till

fyllning och klicka på den övre vänstra positionen i positionsdelen för att justera bilden med dess övre vänster hörn på sidan.
3. Klicka på en annan plats på sidan för att stänga menyn Fyllning.
4. Använd markeringsverktyget och dra i handtagen för att ändra storlek på rektangeln om det behövs. Den ska vara centrerad, visas till 100 %

och justeras med rektangelns övre kant, ungefär 1 214 pixlar från sidans överkant.
5. Högerklicka på rektangeln och välj Ordna > Lägg underst. Textramen med signaturen som du skapade tidigare ska nu visas överst, och

dess halvgenomskinliga bakgrund gör att muffinsbilden lyser igenom.

1. Rulla upp och välj rubriktextrutan: VÄLKOMMEN TILL KATIE'S CAFÉ.
2. Tryck på Option/Alt och dra den nedåt under rektangeln som är fylld med muffins. Använd textverktyget för att skriva över sidhuvudet och

ersätt texten med: OM KATIE'S CAFÉ.
3. Öppna panelen Bibliotek. Expandera siddesignmappen och dra en kopia av sidavgränsaren till sidan under textramen. Centrera båda

elementen på sidan.
4. Rita en rektangel som är cirka 450 pixlar bred och 300 pixlar hög. Fyll rektangeln med använda bakgrundsbilden img-cookie.jpg. Ställ in

bakgrunden till Anpassa till fyllning och klicka i mittenpositionen.
5. Justera rektangeln med sidans vänstra del.

 
6. Rita en textram som är cirka 450 pixlar bred till höger om kakrektangeln. Skriv in eller klistra in följande text:

1. Tillämpa underrubriksformatet på sidhuvudet och brödtextformatet på resten av textramen.
2. Justerar textramens högerkant med högra sidan av sidans stödlinjer.

1. Bläddra ned och rita en textram som är ungefär 450 pixlar bred under kakrektangeln. Skriv in eller klistra in följande text:

1. Tillämpa underrubriksformatet på sidhuvudet och brödtextformatet på resten av textramen.
2. Justerar textramens vänsterkant med vänstra sidan av sidans stödlinjer.

1. Rita en rektangel som är ungefär 450 pixlar bred.
2. Ange rektangelns fyllningsfärg och linje till Ingen. Använd bilden img-breakfast.jpg i bakgrundsfyllningen, med Passning inställt till Anpassa

till fyllning och positionen inställd på vänster överdel.
3. Justera rektangeln längs med höger sida av sidans stödlinjer under textramen Vår historia.
4. Öppna bibliotekspanelen och expandera Font Awesome-mappen. Dra riktningsikonen till den nedre högra delen av sidan, precis ovanför

sidfotens stödlinje och justerad med högra delen av sidan.
5. Klicka på den blå pilknappen för att öppna alternativmenyn. Välj menyalternativet med en uppåtpil i en cirkel. Ställ in textfärgen till brun (se

bild 41).

Bild 41. Ställ in Font Awesome-ikonen och formatera den så den matchar webbplatsdesignen.

6. Med uppåtpilikonen markerad använder du ankarlänksmenyn och väljer den ankarlänk som heter "top" (se bild 42).

29



  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Bild 42. Ange länken till att peka till ankarpunkten som heter "top" som du skapade på mallsidan.

7. Välj Fil > Förhandsvisa sidan i webbläsare. Rulla ned sidan för att se sidelementen. Klicka på uppåtpilikonen och se sidan hoppa tillbaka till
början av sidan.

8. Klicka på Design för att fortsätta redigera sidan Hem. Välj Visa > Dölj stödlinjer för att dölja stödlinjerna på sidan om så önskas.

I nästa avsnitt i den här självstudien, kapitel 4, får du se hur man använder rullningseffekter för att styra rörelse och skapa en interaktiv effekt på
webbsidan. Du kommer också att se hur man skapar en manuell menywidget för att skapa undernavigering för menysidan. Vidare får du använda
ankarpunkter på sidan och länka menyalternativen till dessa innan du lägger till en "dold" meny som visas när besökaren rullar ned sidan.
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Kapitel 4

Överst på sidan

Använda rullningseffekter på rektanglar som är fyllda med bakgrundsbilder
Skapa menysidan
Konfigurera en manuell menywidget
Arbeta med områden med ankartaggar och aktiva lägen  
Lägga till ankarlänkar till menyobjekt
Lägga till de fem avsnitten på menysidan
Placera textinnehållet och fyll menyinnehållet för varje avsnitt
Lägga till rullningseffekter på avsnittsrubrikerna på menysidan
Lägga till en "fastnålad" meny till sidhuvudet med rullningseffekter

I kapitel 3 av Skapa din första webbplats med Adobe Muse lade du till och redigerade mallsidan för att lägga till sidnavigering med en horisontell
menywidget. Du lärde dig hur du ändrade utseende på menyalternativ och etiketter med hjälp av lägespanelen. Du lärde dig också att arbeta med
biblioteksobjekt och skapa återanvändbara element som det går att dra och släppa på sidor.

Använda rullningseffekter på rektanglar som är fyllda med bakgrundsbilder

Det finns många typer av rullningseffekter du kan använda i Muse, inklusive rörelse, opacitet, bildspel och Edge Animate-rullningseffekter. Du kan
använda rullningseffekter med panelen Rullningseffekter och även styra rörelse genom att använda fliken Rulla i menyn Fyllning.

                            
1. Rulla upp och välj den stora rektangeln som är justerad med sidans överkant.
2. Välj Fönster > Rullningseffekter. Ange följande inställningar i panelen Rullningseffekter (se bild 43). 

Markera kryssrutan Rörelse

Lämna de två fälten i Startrörelse på 0

Ställ in tangentpositionen (fältet i mitten) på 0 px

Aktivera uppåtriktningen i Slutrörelse och ställ in den på 0,5

Ställ in den horisontella riktningen på 0

 

Bild 43. Tillämpa rörelseinställningarna för rullningseffekt på rektangeln i sidans sidhuvud.

Dessa inställningar anger att när sidan har rullat förbi tangentpositionen (0 pixlar, högst upp på sidan) ska rektangeln rulla uppåt 0,5 gånger
snabbare än resten av sidan.
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Markera kryssrutan Rörelse

Aktivera uppåtriktningen i Startrörelse och ange den till 0,5

Lämna den horisontella riktningen på 0

Ange tangentpositionen (fältet i mitten) till 1 114 px

Aktivera uppåtriktningen i Slutrörelse och ange den till 0,5

Lämna den horisontella riktningen på 0

3. Välj Fil > Förhandsvisa sidan i webbläsare. Rulla sidan nedåt så ser du att den övre rektangeln i sidhuvudet rör sig hälften så snabbt som
resten av sidelementen.

4. Gå tillbaka till Muse och rulla nedåt och markera den stora rektangeln som är fylld med bilden av muffins.
 

5. Öppna panelen Rullningseffekter (Fönster > Rullningseffekter) och ange följande (se bild 44).
 

Bild 44. Använda rullningseffekter för att styra rörelse på rektangeln medan sidan rullas.

6. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare igen. Rulla sidan nedåt och observera att båda rektanglarna med 100 % bredd rör hälften så
snabbt som resten av sidelementen.

7. Gå tillbaka till Muse. Klicka på X för att stänga hemfliken i designläget.

Skapa menysidan

Menysidan innehåller en serie objekt för frukost, lunch, middag och dessert, samt drycker. Besökare navigerar på sidan med en menyrad med
ankarlänkar som hoppar till varje avsnitt.

1. Öppna menysidan i designläget. Visa stödlinjerna så att det blir enklare att skapa sidlayouten. 
2. Använd textverktyget och rita en textram som är centrerad under sidhuvudsområdet.
3. Skriv in orden: FÄRSKA LOKALA INGREDIENSER OCH KREATIVA RECEPT
4. Använd styckeformatet för rubrik.
5. Använd markeringsverktyget för att ändra storlek på textramen så att den sträcker sig över hela sidan. I exempelwebbplatsen radbryts texten

efter &-tecknet till en andra rad. 
6. Dra en kopia av sidavgränsaren från bibliotekspanelen och centrera den under texten.

 

Konfigurera en manuell menywidget

När du designade sidfotsmallsidan lade du till en menywidget som länkade till alla sidor på webbplatsen. Nu ska du lägga till en manuell
menywidget som länkar till olika avsnitt på samma sida.

Menytyp: Manuell
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Riktning: Vågrät

Redigera tillsammans: Aktiverat

Objektstorlek: Enhetligt mellanrum

Visa vänster ikon: Inte aktiverat

Visa etikett: Aktiverat

Visa höger ikon: Endast undermenyer

Placering av delar: Horisontellt centrerad

1. Expandera sektionen Menyer i widgetprogrambiblioteket och dra en horisontell menywidget till sidan.
2. Använd markeringsverktyget och ändra bredden på hela menyn, så att den sträcker sig över stödlinjernas fem mittkolumner.
3. Klicka på den blå pilknappen för att öppna alternativpanelen. Använd följande inställningar (se bild 45):

Bild 45. Ställ in menytypen till Manuell i panelen Alternativ.

4. Klicka bort för att stänga panelen Alternativ och observera att menyn uppdateras till ett enda menyobjekt med etiketten: [Namn]
5. Klicka två gånger på menyobjektet, en gång för att markera hela menywidgeten och igen för att välja det. Använd textverktyget och markera

hela platshållaretiketten och skriv: FRUKOST.
6. Växla till markeringsverktyget och placera markören över menyobjektet. Klicka på plustecknet (+) som visas till höger om menyobjektet

FRUKOST för att skapa ett nytt menyobjekt. Använd textverktyget och byta namn på den nya knappen: LUNCH.
7. Upprepa steg 6 för att lägga till tre menyobjekt. Ändra deras namn till MIDDAG, DESSERT och DRINKAR.
8. Öppna panelen Lägen med ett av menyobjekten markerat. Välj läget Normal och ange menyobjektets fyllningsfärg till ingen. Klicka sen på

de kvarvarande lägena Över, Musknapp nedtryckt och Aktiv och ange deras fyllningsfärg till ingen.
9. Välj läget Normal och ställ in linjefärgen till ljusbrun. I linjealternativen bryter du länken till de fyra fälten och ställer in alla på 0, förutom höger

sida linje som du ställer in på 2. Detta skapar avgränsare mellan alla menyalternativ.
10. Avmarkera Redigera tillsammans i panelen Alternativ. Välj menyobjektet DRYCK och läget normal och ställ in linjefärgen till ingen. Upprepa

det här steget för det aktiva läget. Aktivera sedan alternativet Redigera tillsammans igen.
11. Välj läget Normal igen. Använd styckeformatet för underrubrik.  Använd textpanelen för att göra följande ytterligare ändringar i

textformateringen:

Teckensnitt: Open Sans

Storlek: 16

Justering: Centrerad

Avstånd efter: 0

Underrubriksformatet visar nu ett plustecken (+) bredvid, vilket indikerar att det har ändrats. Om du vill kan du skapa ett nytt styckeformat,
men det går bra att lämna det som det är.

12. Lägena Över och Musknapp nedtryckt uppdateras automatiskt. Upprepa steg 9 och använd samma formatering på läget Aktiv.
13. Använd markeringsverktyget och justera menyn så att den centreras vertikalt och är ungefär 52 pixlar under sidavgränsaren.

För tillfället har inte menyn några länkar. Manuella menywidgetar måste ställas in för att använda de länkar du vill ha eftersom de inte ärver
sidlänkarna från läget Planera.
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Obs!

Arbeta med områden med ankartaggar och aktiva lägen  

Menysidan kommer att innehålla totalt fem olika avsnitt med mat och drycker som är avgränsade med stora rektanglar med 100 % bredd. Därför
kan inte hela sidans innehåll visas utan nedrullning. Detta är en viktig aspekt av att arbeta med både ankartaggar och rullningseffekter. Båda
funktionerna ser ut som om de inte fungerar om sidan inte är tillräckligt lång för att rulla ned.

Att lägga till ankarlänkar är ungefär som att fästa en markör på sidan. När besökare klickar på en länk till det ankaret så rullar länken nedåt till
markören.

Du börjar med att skapa fem ankare med följande namn: frukost, lunch, middag, dessert och drinkar som motsvarar vart och ett av de fem
sidområdena. Gör så här:

1. Klicka på ankarknappen i kontrollpanelen för att läsa in ankarverktyget (se bild 46).

Bild 46. Ladda placeringsverktyget för den första ankarpunkten genom att klicka på ankarknappen.

2. Klicka en gång nära sidans övre vänstra, precis under sidavgränsaren, för att placera ankarpunkten.
3. I dialogrutan Ändra namn på en ankarpunkt som visas anger du ankarpunktens namn: frukost. Använd markeringsverktyget och flytta den till

ungefär 303 pixlar från sidans överkant (se bild 47).

Bild 47. Namnge ankaret för frukostmenyn nära sidans överkant.

4. Upprepa de här stegen. Den här gången på klickar du på ankarknappen fyra gånger och klickar sedan på sidan för att placera namngivna
ankarpunkter på följande positioner på sidan:

lunch: 1 255 px

middag: 1 731 px

dessert: 2 798 px 

drinkar: 3 200 px

Om du vill kan du använda omformningspanelen för att markera varje ankarpunkt och ställa in dess Y-värde.

Mellanrummet mellan den första ankarpunkten och det länkade innehållet (den manuella menywidgeten) anger "det aktiva området" som får
det aktiva läget att ändras i varje område. Om till exempel den första fästpunkten är placerad 100 pixlar ovanför menyn så visas menyobjektens
aktiva läge för varje område 100 pixlar innan menyn visas när besökaren rullar ned på sidan.
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Länka därefter menyobjekten till ankartaggarna för att skapa navigering så att besökare kan hoppa nedåt på sidan för att läsa varje meny.

Lägga till ankarlänkar till menyobjekt

1. Klicka på menyobjektet FRUKOST två gånger, för att markera det. Markeringsindikatorn visar nu orden: Menyobjekt.
2. Använd hyperlänkmenyn och markera frukost-ankartaggen i menysidan (se bild 48).

 

Bild 48. Ange länken för knappen FRUKOST till frukost-ankartaggen.

3. Upprepa steg 2 för att lägga till ankarpunkterna till resten av de fyra menyobjekten.
4. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare för att testa menyn och se hur den hoppar ned till varje avsnitt på sidan. Rulla tillbaka upp och

klicka på alla knappar.

Eftersom det är lite tröttsamt att rulla tillbaka upp manuellt kommer du senare att lägga till knappar för att gå tillbaka upp och en dold meny med
rullningseffekter som gör att en andra menywidget kan vara kvar i sidhuvudsområdet.

5. Gå tillbaka till Muse för att fortsätta redigera menysidan.

Lägga till de fem avsnitten på menysidan

Den här sidan använder en design som liknar hemsidan, med rektanglar som är inställda på 100 % bredd som har rullningseffekter och
formaterade textramar.

Avsnittens rubriker är nu klara. Om du vill kan du klicka på Förhandsvisa för att testa att klicka på pilknapparna så att du hoppar tillbaka upp igen
när du har besökt varje avsnitt.

1. Dra ut en rektangel, som sträcker sig över hela webbläsarfönstrets bredd, ungefär 52 pixlar under menywidgeten.
2. Ange fyllnings- och linjefärgen till ingen. Ställ in rektangelns bakgrundsbild till img-breakfast.jpg. Ställ in bilden till Anpassa till fyllning, och

ange dess position till vänster mittpunkt.
3. Ändra storlek på rektangeln genom att dra dess handtag tills kanterna är justerade på båda sidor, vilket anger att den kommer att visas med

100 % bredd. Ange höjd rektangelns höjd till 267 pixlar.
4. Skapa en textram och skriv: FRUKOST. 
5. I bibliotekspanelen expanderar du Font Awesome-ikonmappen och drar en riktningsikon till sidan. Använd panelen Alternativ för att markera

ikonen med uppåtpilen i en cirkel. Ange textfärgen till ljusbrun.
6. Klipp ut pilikonen och använd sedan textverktyget och klicka precis framför F:et i textramen FRUKOST. Klistra in uppåtpilen i FRUKOST-

textramen.
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7. Ställ in länken för pilikonen till den översta ankarlänken på menysidan.
8. Välj texten FRUKOST och tillämpa rubrikformatet. Ställ sedan in teckensnittsfärgen till Off White och justeringen till vänster.
9. Placera textramen FRUKOST 600 pixlar från överkanten (Y) och 4 pixlar från sidans vänsterkant (X). Du kan använda omformningspanelen

eller verktygstipsen som hjälp för att placera den.
10. Markera textramen FRUKOST, håll ned skifttangenten och välj sedan rektangeln som är fylld med frukostbilden. Släpp skifttangenten och

sedan och håll ned Option/Alt-tangenten för att dra en kopia av de två elementen ned på sidan. Håll den nya uppsättningen justerad mot
mitten. Den kopian blir lunchavsnittet.
 

11. Placera lunchuppsättningen 1 205 pixlar från sidans överkant. Använd textverktyget för att markera ordet FRUKOST och skriv LUNCH. I
menyn Fyllning ställer du in bakgrundsbilden till img-lunch.jpg. Behåll inställningen Anpassa till fyllning och sätt positionen i mitten åt höger.

12. Upprepa steg 10 och 11 och kopiera lunchavsnittet. Placera middagsuppsättningen 1 977 pixlar från sidans överkant. Byt namn på
textramen till MIDDAG. Använd img-dinner.jpg som bakgrundsbild. Använd samma inställningar för passning och position.
 

13. Upprepa stegen 10 och 11 för att skapa dessertavsnittet. Ställ in dessertrektangelns fyllning till bakgrundsbilden img-dessert.jpg med
position till vänster i mitten. Uppdatera textramen så att det står DESSERT och placera rektangelns överkant med ett Y-värde på 2 748.
 

14. Kopiera dessertuppsättningen och skapa drinkavsnittet. Skriv över textramen och döp om den till DRINKAR. Ställ in rektangelns
bakgrundsbild till img-drinks.jpg med positionen överst till vänster. Ställ in Y-värdet för drinkrektangelns överkant till 3 446.

Placera textinnehållet och fyll menyinnehållet för varje avsnitt

Lägg sedan till två textramar i mellanrummet mellan avsnitten för att visa motsvarande matsortiment för varje kategori.

Spiken $9

Frukostburrito med ägg, svarta bönor, guacamole, lök, koriander, chipotle- och tomatsalsa och ditt val

av antingen potatis, kyckling eller nötkött

Rivstarten $7

Potatiskroketter med äggröra och lokalt producerad bacon

Sjöodjuret $8

Två rejäla kärnmjölkspannkakor med antingen chokladkross eller blåbär

1. Välj Arkiv > Montera och gå till och markera textfilen breakfast1.txt som finns i menyundermappen i resursmappen. Stäng dialogrutan
Importera genom att klicka på Öppna.

2. Klicka en gång på sidan under rubriken Frukost och montera textfilen med följande innehåll:

3. Markera varje objekt (med priser) och använd styckeformatet underrubrik serif. Markera sedan beskrivningarna under varje objekt och
använd styckeformatet brödtext, sedan.

4. Justera textramens vänstra sida med sidans vänstra del. Ändra storlek på textramen så att den är centrerad vertikalt mellan rubrikerna
Frukost och Lunch. Expandera textramen bredd så att den sträcker sig över de första fyra kolumnerna.

5. Upprepa steg 1–4 och placera textfilen breakfast2.txt. Formatera texten och justera textramen till höger på sidan så att den sträcker sig över
de sista fyra kolumnerna.

6. Fortsätt den här processen och fyll de olika menyavsnitten och placera innehållet i lunch1.txt och lunch2.txt och formatera de två
textramarna. Upprepad sedan de här stegen och lägg till två textramar med matalternativen till avsnitten middag, dessert och drinkar.
 

7. Spara webbplatsen och förhandsgranska sidan. Det börjar se färdigt ut, men du ska lägga till de sista finjusteringarna genom att tillämpa
några rullningseffekter i nästa avsnitt.
 

Lägga till rullningseffekter på avsnittsrubrikerna på menysidan

Den här delen är väldigt lik rullningseffekterna du lade till på sidan Hem. Kom ihåg att när du lade till bakgrundsbilderna för rektanglarna med
100 % bredd så varierade du justeringen genom att markera annan position i menyn Fyllning. Observera också att varje rektangel bara är 267
pixlar hög, men bakgrundernas källbilder är över 1 300 pixlar höga och inställda på Anpassa till fyllning. De här inställningarna påverkar hur
rullningseffekterna visas när de visas i en webbläsare.
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1. Markera rektangeln i frukostavsnittet. Öppna panelen Rullningseffekter (Fönster > Rullningseffekter), markera kryssrutan Rörelse och
ange följande egenskaper för att styra för fyllningsinnehållets rörelse (se bild 49). 

I Startrörelse ställer du in uppåtriktningen till att rulla 0,5 x hastigheten

Lämna den horisontella riktningen på 0 x. 

Ställ in tangentpositionen till 440 px (du kan även dra T-handtaget på sidan för att ställa in det så)

I Slutrörelse anger du uppåtriktningens rullningshastighet till 0,5 x

Lämna den horisontella riktningen på 0 x.

Bild 49. Markera kryssrutan Rörelse och tillämpa rullningseffektsinställningarna.

2. Markera lunchrektangeln. Ställ in tangentpositionen på 1 205 px i panelen Rullningseffekter. Ställ in uppåtriktningarna för både startrörelse
och slutrörelse till 0,5 x. Lämna de horisontella riktningarna på 0 x.

3. Upprepa steg 2 för att tillämpa rullningseffekter på middagsrektangeln. Använd samma inställningar, men ange tangentpositionen till 1 977
px.

4. Upprepa den här åtgärden två gånger till. Ange dessertrektangelns tangentposition till 2 748 px. Ange drinkrektangelns tangentposition till
3446.

5. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare för att se rullningseffekten i funktion. Klicka på dessertmenyobjektet och se de rektangulära
sidhuvudena röra sig när sidan hoppar ned till dessertavsnittet. Klicka på ikonen med uppåtpilen för att hoppa tillbaka upp.

När du har testat klart stänger du webbläsaren och återgår till Adobe Muse.

Lägga till en "fastnålad" meny till sidhuvudet med rullningseffekter

Menysidan är nästan klar, men det är fortfarande lite svårt att navigera. Det skulle vara enklare om det fanns en menywidget som visades ovanför
varje avsnitt på sidan så att man enkelt kan hoppa till varje avsnitt utan att gå tillbaka hela vägen upp först. Det här är en teknik du kan använda
för att få menywidgeten att se ut att rulla upp och sedan "fastna" överst på sidan.

Toningsplacering 1: 5 px vid 0 %
Tangentposition: 252 px vid 0 %
Toningsplacering 2: 252 px vid 100 %

1. Markera menywidgeten överst på sidan. 
2. Håll ned Option/Alt-tangenten och dra en kopia av den upp mot sidhuvudet. Se till att ha kopian vertikalt justerad med originalet och mitten

av sidan med hjälp av de smarta stödlinjerna som visas. 
3. Placera det kopierade sidhuvudet direkt under den bruna sidhuvudsrektangeln med en Y-position på 92 pixlar. 
4. Öppna panelen Rullningseffekter. Klicka på fliken Opacitet (den andra från vänster) för att se opacitetsinställningarna för rullningseffekter. 
5. Markera kryssrutan opacitet och använd följande inställningar (se bild 50).
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Bild 50. Ange inställningarna för att kontrollera menywidgeten genomskinlighet.

Du kan även ange värden för toningsplacering 1, tangentposition och toningsplacering 2 genom att dra motsvarande delar av T-handtaget
som visas ovanför menyn, när du aktiverat rullningseffekter.

Inställningar ovan innebär att menyn kommer att vara helt genomskinlig (0 % opacitet) tills besökaren rullar ned sidan till 252 pixlar uppifrån. När
det inträffar, så kommer också den första (synliga) menywidgeten att flyttas till samma plats.

För att jämna ut övergången när den kopierade menyn visas och den ursprungliga menyn rullar upp och bort lägger du till en rektangel som har
samma fyllningsfärg som sidans bakgrund. På så sätt kan rektangeln (som ritas ovanför den kopierade menyn) också använda rullningseffekter
som förhindrar ögonblicket när menyn ser ut att vara extra fetstilt (när menyerna visas ovanpå varandra).

 
6. Rita en rektangel rakt under det bruna sidhuvudet. Använd omformningspanelen och ange följande värden (se bild 51):

Höjd: 45 pixlar

Bredd: 1 160 pixlar

X: -100 pixlar

Y: 87 pixlar

Inställt att visas med 100 % bredd

Bild 51. Ställ in att rektangeln som täcker kopian av menyn ska visas med 100 % bredd.

1. Ange följande värden på fliken Opacitet i panelen Rullningseffekter:

Toningsplacering 1: 5 px vid 0 %

Tangentposition: 252 px vid 0 %

Toningsplacering 2: 252 px på 100 %

Inställningarna ovan ser till att rektangeln ovanför kopian av menyn döljer den till den ursprungliga menyn rullar över den och skapar en
sömlös övergång.

2. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare och rulla ned sidan. Rulla långsamt och se den första menyn rulla uppåt och den kopierade
(genomskinliga) menyn visas när originalet rullar ur synhåll. Rullningseffekter styr även den kopierade menyns rörelser, vilket betyder att den
kommer att vara kvar på plats när du fortsätter att rulla ned på sidan.

I nästa kapitel av Skapa din första webbplats med Adobe Muse visas hur du ändrar storlek på och beskär monterade bilder och justerar dem
utmed stödrastrets kolumner. Du kommer också att lägga till en widget för bildspel i helskärm och konfigurera den för att visa ett bildgalleri. Sedan
kommer du att lära dig att lägga in tredjepartsinnehåll på webbplatsen genom att bädda in HTML-kod på bloggsidan.
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Kapitel 5

Överst på sidan

Formatera text överst i gallerisidan
Placera flera storleksändrade bilder med placeringsverktyget
Beskära monterade bilder
Koppla länkar till textramar och definiera standardlänkformatet
Lägga till och ställa in en bildspelswidget i helskärmsläge
Formatera text längst upp på bloggsidan
Använda inbäddad HTML-kod för att visa en blogg på en Muse-webbplats  

I kapitel 4 av Skapa din första webbplats med Muse lade du till rullningseffekter för att skapa interaktiva rörelseeffekter på hemsidan. Du byggde
även ut menysidan och skapade en manuell meny som länkade till olika ankarpunkter på sidan. I kapitel 5 får du lära dig att redigera monterade
bilder genom att ändra storlek på dem och beskära dem i den arbetsytan i Muse. Du kommer även att arbeta med inbäddad HTML-kod för att
lägga till en Tumblr-blogg till bloggsidan.

Formatera text överst i gallerisidan

Gallerisidan innehåller en serie bilder som justerats med hjälp av sidans stödlinjer.

1. Öppna gallerisidan i designläget.
 

2. Om stödlinjerna inte redan visas väljer du Visa > Visa stödlinjer.
 

3. Skapa en textram och skriv: GALLERI. Använd styckeformatet för sidhuvud.
 

4. Skapa en andra textram som är justerad mot sidans vänstra sida. Skriv:

Ända sedan Katie's Café öppnade 2006 har vi varit noga med att använda färska lokala råvaror och se till

att vi ger våra kunder kvalitetsprodukter. Grundaren, Katie Ricks

och tillämpa sedan styckeformatet för brödtext.

5. Skapa en tredje textram som är justerad mot sidans högra sida. Skriv:

brinner för mat och att betjäna kunder. Den här passionen är det som inspirerat allt som finns på menyn

och vi är stolta över klassikerna såväl som de nya rätterna vi serverar. 

Tillämpa styckeformatet för brödtext igen.

6. Använd markeringsverktyget och markera både det vänstra och det högra stycket – välj Objekt > Gruppera.
7. Dra en kopia av sidavgränsaren från bibliotekspanelen.
8. Använd markeringsverktyget och centrera de tre elementen (rubriktext, gruppen med de två textkolumnerna och sidavgränsningsgrafiken) så

att de är justerade lodrätt på sidan (se bild 52).
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Överst på sidan

Bild 52. Placera textramarna och sidavgränsaren så att de passar under rubrikinnehållet.

Placera flera storleksändrade bilder med placeringsverktyget

1. Välj Arkiv > Montera och bläddra till och välj filerna gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg och gallery-9.jpg i resursmappen. Klicka på
Öppna för att välja dem och stänga dialogrutan Importera.

Observera att placeringsverktyget visar siffran 4 som anger att det finns 4 inlästa bilder.

 
2. Klicka och dra markören till sidans vänstra del. Ett verktygstips visar tillfälligt en procentandel som anger skalan för den första bilden som du

monterar. Släpp musknappen när bilden har skalats ca 16 % så att bildens mått är 330 pixlar bred och 220 pixlar hög.
3. Upprepa steg 2 och placera de tre bilderna med samma skala.

 

Bry dig inte om justeringen än. Först kommer du att redigera bilderna i Muse.

 

Beskära monterade bilder

Sedan ska du beskära de fyra bildfilerna så att de blir fyrkantiga (220 x 220 pixlar).

1. Använd beskärningsverktyget för att välja bilden gallery-1.jpg.
2. Klicka en gång i mitten för att få en svart cirkelikon att visas. Kanten runt bilden blir blå och pekaren med den öppna handen visas. Dra

bilden i bildramen till vänster, tills vänster sida av underlägget klipps av och visas i det halvgenomskinliga området.
3. Klicka på bilden igen med beskärningsverktyget. Cirkelikonen i mitten försvinner och kanten runt bildramen blir orange. Dra den högra

handtaget i mitten mot mitten för att ändra bildens bredd till 220 pixlar (se bild 53). Du kan titta i omformningspanelen för att kontrollera
dimensionerna.
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Bild 53. Beskär den monterade bildens sidor med beskärningsverktyget.

4. Upprepa steg 1–2 och beskär gallery-2.jpg, gallery-3.jpg och gallery-9.jpg, så att alla 220 är pixlar breda.
 

5. Använd markeringsverktyget och justera de fyra bilderna längs med sidans bredd (se bild 54).

Bild 54. Justera de fyra beskurna bilderna i kolumnerna som skapas av sidans stödlinjer.

Resten av gallerisidan består av storleksändrade bilder och textramar.

1. Montera bilden gallery-4.jpg och klick-dra den på plats vid 38 %. Använd beskärningsverktyget och beskär vänsterkanten och minska sedan
bildramens bredd tills dess dimensioner är 464 x 512 pixlar. Använd markeringsverktyget och justera vänsterkanten med sidans vänsterkant.

2. Placera bilden med namnet gallery-5.jpg till höger om den större bilden du just har beskurit. Klicka och dra den till ungefär 24 %. Använd
samma teknik som tidigare och dra bilden in i bildramen och centrera den. Den här gången drar du det nedersta handtaget upp och det
högra handtaget mot mitten för att beskära den till 264 x 246 pixlar. Justera högerkanten med högra delen av sidans stödlinjer och justera
nederkanten med nederkanten av bilden gallery-4.jpg.

3. Montera gallery-6.jpg och klick-dra den till 50 %. Den här bilden ska spänna över hela sidan. Centrera bilden i bildramen och beskär den till
953 x 516 pixlar. Justera den lodrätt på sidan.

4. Montera gallery-7.jpg och klick-dra den till 23 % till vänster på sidan. Beskär den till 464 x 342 pixlar och justera den med sidans vänstra
del.

5. Montera gallery-8.jpg och klick-dra den till 23 % till höger på sidan. Beskär den till 464 x 310 pixlar och justera den med sidans högra del.
Använd markeringsverktyget och de smarta stödlinjerna för att se till att alla bilderna är uppradade utmed sidans stödlinjer och med varandra
(se bild 55).
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Bild 55. Ordna de beskurna galleribilderna i ett mosaikmönster på sidan.

Det finns en tom plats ovanför bilden med muffins (gallery-5.jpg). Den ska du fylla med en textram.

Koppla länkar till textramar och definiera standardlänkformatet

Du kommer att lägga till en knapp som gör att besökaren kan se bildspelet i helskärm.

1. Rita en textram ovanför bilden med muffins. Ändra storlek på den till 464 x 242 pixlar och justera den med sidans högra del. Ställ in
textramens fyllningsfärg till ljusbrun.

2. Skriv: VISA GALLERI I HELSKÄRM
3. Använd styckeformatet för rubrik. Ange färg till Off White och justeringen till vänster. Texten radbryts till två rader.

 
4. Med textramen markerad använder du menyn Hyperlänkar för att tillämpa en länk på sidan Galleri-helskärm (se bild 56).
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Överst på sidan

Bild 56. Ställ in textramen som länk till sidan som visar galleriet som bildspelet.

5. Klicka på hyperlänktexten till vänster om hyperlänkmenyn för att se de tillgängliga alternativen. Lägg märke till i dialogrutan som visas att
texten är inställd till att använda standardlänkformatet.

6. Klicka på knappen Redigera länkformat för att öppna fliken Layout i dialogrutan Webbplatsegenskaper.
7. Använd det här gränssnittet för att ange hur textlänkar ska visas på webbplatsen. För det här webbplatsprojektet är länklägena inställda på

att ärva fet eller kursiv stil som tillämpats på texten, men kommer aldrig att vara understrukna för något läge. Textfärgerna ställs in för varje
läge:

Normal: Ljusbrun

Hovra: Brun

Besökt: Ljusbrun

Aktiv: Brun

Använd menyn Upplösning för att välja utdata mellan standard och HiDPI (2x) – att ställa in kvaliteten på bilder som publiceras eller
exporteras från webbplatsen. Inställningen HiDPI kräver att du monterar bilder i dubbla storleken, men visas optimalt på retinaskärmar och andra
högupplösta skärmar.

8. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Webbplatsegenskaper. 
9. Spara webbplatsen och stäng gallerisidan i designvyn.

Lägga till och ställa in en bildspelswidget i helskärmsläge

Sidan Galleri-helskärm innehåller en bildspelswidget i helskärmsläge som ska läsa in när en besökare klickar på länken från huvudgallerisidan.

Observera att widgeten direkt expanderar och fyller 100 % av sidbredden.

Passning: Fyll ram proportionellt

Ny miniatyrbild: Fyll ram proportionellt

Övergång: Tona

Överföringshastighet: 0,5 sekunder

Spela upp automatiskt aktiverat, inställt till att börja spela efter tre sekunder

Återuppta efter: Inaktiverat

Spela upp en gång: Inaktiverat

Blanda: Inaktiverat

Aktivera svepning: Aktiverat

Layout
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Ljuslåda: Inaktiverat

Miniatyrbilder med valfri form: Inaktiverat

Helskärm: Aktiverat

Delar
Första: Inaktiverat

Nästa: Aktiverat

Tidigare: Aktiverat

Sista: Inaktiverat

Bildtexter: Aktiverat

Räknare: Inaktiverat

Stängningsknapp: Inaktiverat

Miniatyrbilder: Inaktiverat

Redigering
Visa ljuslådedelar vid redigering: Aktiverat

Redigera tillsammans: Aktiverat

1. Öppna sidan Galleri-helskärm i designvyn.
2. Välj Visa > Dölj stödlinjer om det behövs.
3. Öppna widgetbiblioteket och utöka bildspelssektionen. Dra ett bildspel i helskärm till sidan.

 

4. Med bildspelet markerat justerar du överkanten längs underkanten av sidhuvudet så att inget i webbläsarens bakgrundsfärg syns igenom. I
den här designen visar bildspelet ingen stängningsknapp – besökare klickar på en av länkarna i den översta menyn för att hoppa till en ny
sida och lämna bildspelet.
 

5. Klicka på den blå pilknappen för att öppna alternativpanelen och använd följande inställningar (se bild 58):
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Bild 58. Uppdatera inställningarna genom att konfigurera bildspelet i alternativpanelen.

6. Klicka på mappen Lägg till bilder. I dialogrutan Importera som visas markerar du följande filer: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg,
gallery-4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg och gallery-8.jpg. Klicka på Öppna för att importera de åtta bildfilerna och stäng
dialogrutan Importera.

7. Klicka någon annanstans på sidan för att stänga alternativpanelen.
8. Klicka på Förhandsvisa för att se bildspel som håller på att skapas. De åtta bilder du lagt till visas när du klickar på knapparna Nästa eller

Föregående. Om du väntar tre sekunder så påbörjar bildspelet automatisk uppspelning och repeteras sedan i en slinga. Observera att
bildspelets standardbild har tagits bort automatiskt.

9. Klicka på Design för att fortsätta redigera widgeten för bildspel i helskärm.
10. Markera pilknappen för föregående bild och placera den i mitten till vänster på sidan. Dra pilknappen för nästa bild till mitten till höger på

sidan och justera den horisontellt med pilknappen för föregående bild. Dra sedan bildtextfönstret längst ned så att det är centrerat och
ungefär 40 pixlar från nederkanten.

Om du inte kan se hela sidan anger du zoomnivån till 75 % så att du ser hela bildspelet i designläget.

1. Ställ in fyllningsfärgen för knapparna Nästa och Föregående på ljusbrun.
2. Använd textverktyget och markera pilarna i knapparna Nästa och Föregående. Använd formatet för underrubrik och ange sedan justeringen

till mitten, radavstånd till 100 %, avstånd efter till 0 och färgen till vit.
3. Lämna fyllningsfärgen för bildtext vit, men sänk opaciteten till 77. Markera platshållarbildtexten och tillämpa formatet för underrubrik. Ange

sedan Avstånd efter till 0.
4. Den första bildtexten visar platshållartexten medan kaffekoppen visas. Klicka på bildtexten igen för att markera texten i den. Ersätt
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platshållarbildtexten med:

Latte med espresso gjord på nymalet kaffe, toppad med riven fin choklad

5. Klicka på knappen Nästa för att se nästa bildruta med juicen och skålen med citroner. Ersätt bildtexten med:

Rosa damen – med färskpressad juice och ett stänk tranbärsjuice

6. Uppdatera de återstående bildtexterna med motsvarande beskrivningar:

Choklad- och kanelpinnar finns till alla varma drycker

Krispiga marshmallow kakor och vetepuffbitar bakas varje morgon

Säsongens muffins med lönnsirap och valnötter

Syrlig men söt citronpaj med färsk citronsaft och citronskal

Katie's Café använder färska organiska råvarorna som köps in dagligen

Vår hemlagade gazpacho kommer med grillat rågbröd med ost

7. Välj Arkiv > Förhandsvisa webbplatsen i webbläsare för att se det färdiga bildspelet. Se det spelas upp automatiskt eller använd du
navigeringsknapparna för att gå till nästa eller föregående bild och se den beskrivande bildtexten visas på varje bildruta (se bild 59).

Bild 59. Widgeten för bildspel i helskärm visas till webbläsarfönstrets kanter.

18. Klicka på gallerialternativet för att gå till gallerisidan. Kom ihåg att alltid erbjuda besökare ett sätt att lämna bildspelet i helskärm när de vill
återgå till resten av webbplatsen. Rulla över länken: VISA GALLERI I HELSKÄRM och se hur färgändringarna vid hovring och musknapp
nedtryckt baserat på standardinställningarna för länkformat.

19. Återgå till Adobe Muse och stäng sidan Galleri-helskärm i designläget.

Formatera text längst upp på bloggsidan

Bloggsidan visar en beskrivande rubrik ovanför en inbäddad Tumblr-blogg.

 
1. Öppna bloggsidan i designläget.
2. Om stödlinjerna inte redan visas väljer du Visa > Visa stödlinjer.
3. Skapa en textram och skriv: KATIE'S BLOGG. Använd styckeformatet för sidhuvud.
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4. Dra en kopia av sidavgränsaren från bibliotekspanelen.
 

5. Använd markeringsverktyget och centrera de två elementen lodrätt på sidan (se bild 60).

Bild 60. Centrera sidrubriken och sidavgränsaren på sidan under rubriken.

Använda inbäddad HTML-kod för att visa en blogg på en Muse-webbplats  

Inbäddad HTML hänvisar till den källkod som genererats av en tredjepartswebbplats, till exempel Google Maps, YouTube, SoundCloud, Flickr eller
Picasa. Du kan skapa konton på dessa webbplatser, logga in och sedan kopiera inbäddningskoden från den webbplatsen och lägga till den på din
webbplats.

När du klistrar in inbäddad HTML-kod på en sida är det som att placera ett fönster inuti en sida på webbplatsen som visar innehållet från en
tredjepartswebbplats.

Att bädda in HTML-kod är ett bra sätt att snabbt och lätt lägga till komplex information (till exempel kartor, väderutsikter eller aktienoteringar) men
även multimedia (som digitala videor, bildspel och ljudfiler).

Om du vill lägga till en blogg till bloggsida så kopierar du källkoden som genererats av Tumblr.com. Med den kostnadsfria onlinetjänsten kan du
logga in och posta blogginlägg som är tillgängliga för alla. Bloggar är enkla att använda och användbara när du vill göra det lätt för andra som inte
är tekniskt lagda att uppdatera sina egna webbplatser. De flesta bloggwebbplatser har ett onlinegränssnitt så att du kan använda vilken
webbläsare som helst för att logga in på ditt konto och göra nya inlägg, utan att kunna något om HTML eller annan programvara.

Besökare behöver inte ett Tumblr-konto att se bloggar som är inbäddade på en sida. Du behöver ett konto för att generera koden när du
skapar webbplatsen och för att logga in för att lägga till bloggposter.

1. Du behöver inte skapa ett Tumblr-konto för att komma vidare. Kopiera koden nedan (som genereras av Tumblr-webbplatsen efter att du
skapat en kostnadsfri blogg):

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

2. I läget Planera dubbelklickar du på bloggens miniatyrbild för att öppna den i designläget.
3. Klicka mitt på den tomma bloggsidan och välj Objekt > Infoga HTML. Klicka i fältet i fönstret Redigera HTML som visas och klistra in

innehållet. Klicka på OK för att stänga fönstret Redigera HTML.

När du har bäddat in HTML-koden visas en blå markeringsruta med handtag runt bloggposterna som angavs för Katies Cafe Tumblr-konto.
4. Använd markeringsverktyget och dra i handtagen för att centrera blogginnehållet på sidan. En mörkblå stödlinje anger när det markerade

objektet är vertikalt centrerat (se bild 61).
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Bild 61. Placera Tumblr-bloggen centrerat på bloggsidan.

Det är allt som krävs för att bädda in HTML-kod i Muse-sidor. Om du någonsin vill redigera HTML-koden kan du högerklicka på ett inbäddat
HTML-element och välja Redigera HTML i snabbmenyn som visas. Det öppnar fönstret Redigera HTML så att du kan komma åt den kod du
klistrade in tidigare (se bild 62).

Bild 62. Öppna fönstret Redigera HTML för att komma åt och redigera den inbäddade källkoden.

6. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare för att se hur bloggsidan kommer att se ut i ett nytt webbläsarfönster.

När du bläddrar nedåt i listan med bloggposter kommer du att se det bruna sidhuvudet visas över sidinnehållet. Det händer eftersom sidhuvudet
finns i innehållsmallsidan, och innehåll i mallsidor visas längst fram som standard.

Nu när du har utforskat hur du lägger till inbäddad HTML-kod för att visa en Tumblr-blogg går du vidare till kapitel 6 för att lära dig hur man lägger
till en interaktiv Google-karta på kontaktsidan. När du har lagt till en kontaktformulärswidget på kontaktsidan kan du lägga till en favoritikonbild och
publicera testwebbplatsen.
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Kapitel 6

Överst på sidan

Använda inbäddad HTML för att visa en Google-karta
Lägga till och ställa in en enkel kontaktformulärswidget
Konfigurera inställningarna för hela den enkla kontaktformulärswidgeten
Konfigurera inställningar för enskilda formulärelement
Anpassa utseendet på kontaktformulärsfälten
Anpassa utseendet på Skicka-knappen
Testa formuläret och hämta skickade meddelanden
Formatera adresserna som visas på kontaktsidan
Använda den inbyggda stavningskontrollen och uppdatera ordlistan
Skapa en kostnadsfri testversion för att publicera webbplatsen

I kapitel 5 av Skapa din första webbplats med Muse lärde du dig att länka till ankartaggar för att hoppa till avsnitt på en lång sida. Du skapade och
formgav också en bildspelswidget i helskärmsläge. I nästa del ser du hur man lägger till en interaktiv Google-karta med inbäddad HTML-kod.
Sedan kommer du att arbeta med en kontaktformulärswidget och bygga ut kontaktsidan. Till sist ska du göra de sista putsningarna genom att
lägga till en favoritikonbild och sedan publicera den färdiga testwebbplatsen.

Använda inbäddad HTML för att visa en Google-karta

Google Maps är en kostnadsfri tjänst – du anger helt enkelt adressen (eller adresserna) och klickar på knappen Skapa karta efter att du loggat in
på ditt konto. Ange en titel och en beskrivning och klicka sedan på knappen Bädda in. Kopiera HTML-koden i fältet Klistra in HTML för att bädda in
den på webbplatsen.

1. I vyn Planera dubbelklickar du på kontaktsidans miniatyrbild för att öppna den i designvyn. 
2. Kopiera källkoden nedan som genererats av Google Maps-webbplatsen:

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

Du kan skapa en anpassad karta till en eller flera adresser. I det här exemplet visar kartan markörer för de tre Katie's Café-platserna i San
Francisco.

3. Klistra in koden långt upp på besökssidan. Använd markeringsverktyget för att placera den inbäddade HTML-koden centrerat på sidan så att
den övre delen av kartan visas under sidhuvudsområdet (se bild 63).

Bild 63. Klistra in inbäddningskoden från Google Maps och placera den på sidan under rubriken.
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4. Använd textverktyget för att dra en textram till området under den inbäddade kartan och skriv: Kontakt.
5. Använd rubrikformatet på textramen.
6. Skapa en annan textram under sidans titel. Kopiera följande text och klistra in den i textramen:

Även om alla våra bagerier förkroppsligar grannskapets unika karaktär, är de alla sammanbundna av Katies oklanderliga känsla för detaljer,
engagemang för service, och, framför allt, kärlek till god mat.

7. Använd brödtextformatet och justera textramen till vänster på sidan.
8. Options/Alt-dra en kopia av textramen och justera den till höger på sidan. Markera texten och ersätt den med det här innehållet:

Noggrannhet, engagerad service och framför allt kärlek till god mat.
9. Använd markeringsverktyget och markera både det vänstra och det högra stycket. Välj Objekt > Gruppera.

10. Dra en kopia av sidavgränsaren från bibliotekspanelen.
11. Använd markeringsverktyget och centrera de tre elementen (rubriktext, gruppen med de två textkolumner och sidavgränsningsgrafiken) så

att de är justerade lodrätt på sidan.
12. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare för att se hur kontaktsidan du håller på att skapa ser ut i en webbläsare (se bild 64).

Bild 64. Den färdiga kontaktsidan innehåller en fullt fungerande Google-karta.

Den inbäddade HTML Google-kartan är interaktiv. Klicka på pilarna för att panorera kartan och på plus- och minusknapparna (+) och (-) för att
zooma in eller ut.

13. Stäng webbläsaren och återgå till Muse för att fortsätta redigera sidan.

Bildspel kan också läggas till direkt på sidor, men i det här exemplet kommer du att kapsla in en miniatyrbildspelswidget i innehållsutrymmet i en
flikpanelswidget. Gör följande:

1. Medan du redigerar Om-sidan i designvyn klickar du på fliken Galleri för att visa innehållsområdets behållare med platshållarens innehåll
visat under den.

2. Markera platshållarens innehåll (bildramen och textramen i innehållsområdet) och ta bort det.
3. Öppna widgetbiblioteket och utöka bildspelssektionen. Markera miniatyrbildspelswidgeten från listan och dra en kopia av den till sidan (se

bild 59).

Lägga till och ställa in en enkel kontaktformulärswidget

Härnäst kommer du att lägga till ett kontaktformulär på kontaktsidan för att underlätta för besökare att skicka meddelanden genom webbplatsen.

1. Fortsätt redigera kontaktsidan i designvyn.
2. Expandera formuläravsnittet widgetprogrambiblioteket. Välj widgeten Enkelt kontaktformulär och dra den till höger på kontaktsidan under
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sidavgränsaren (se bild 65).
 

Bild 65. Dra widgeten Enkelt kontaktformulär till sidan.

3. Använd markeringsverktyget för att placera formuläret till höger på sidan.

Konfigurera inställningarna för hela den enkla kontaktformulärswidgeten

Uppdatera inställningarna för kontaktformulärwidgeten för att styra hur den fungerar.

Normal

Överföring pågår

Överföring slutförd

Överföringsfel

1. När hela formuläret är markerat visar markeringsindikatorn ordet Formulär, vilket anger att formuläret för närvarande visar sitt normala läge.
2. Länken Normal är en meny med fyra olika tillstånd, precis som menyalternativ eller knappar (se bild 66):

Bild 66. På menyn Lägen visas lägena för hela formuläret.
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Obs!

Överst på sidan

När du vill justera formuläret så som det visas i olika tillstånd kan du välja motsvarande tillstånd från den här menyn eller lägespanelen.

Om du till exempel väljer tillståndet Överföringsfel uppdateras formuläret så att felmeddelandet visas. När du valt läget Överföringsfel kan du
justera hur felmeddelandet ska visas. Du kan till exempel ändra textinnehållet eller byta textfärgen från röd till blå.

3. Klicka på den blå pilen för att öppna menyn Alternativ när hela formuläret är markerat i tillståndet Normalt. Ange din e-postadress i fältet
Skicka med e-post till. Lämna alla andra inställningar som de är (se bild 67).

Bild 67. På menyn Alternativ visas inställningar för hela kontaktformuläret.

Ta en titt och bekanta dig med de tillgängliga alternativen

Om du vill skicka indata från formuläret till flera e-postadresser kan du ange adresserna (avgränsade med semikolon) i fältet Skicka med e-
post till.

I menyn Efter överföring kan du välja mellan två alternativ:

Stanna på sidan (standardbeteendet)
Välja en annan sida (eller en länkad fil) att visa efter att formuläret skickats

Webbplatsen använder bara de tre standardformulärfälten, men observera att du kan lägga till andra fält genom att aktivera dem i panelen
Alternativ.

Listan med standardfält innehåller:

Mobiltelefon
Telefon (hem)
Adress (hem)
BC CAPTCHA

Företag
Telefon (arbete)
Adress (arbete)
Webbplats

Om du vill lägga till ett av de här fälten markerar du kryssrutan för det.

Du kan även lägga till anpassade fält med en rad text eller flera rader text.

Klicka på plusknappen (+) bredvid det anpassade fält du vill lägga till, och ange sedan en etikett i designvyn för det nya designelement du lägger
till i formuläret.

Konfigurera inställningar för enskilda formulärelement

När du väljer formulärelement, visar markeringsindikatorn elementets namn, till exempel Etikett, Textindata eller Skicka. Kontrollera
markeringsindikatorn ofta för att se vilket kapslat element i formuläret som är markerat för tillfället.
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Obs!

Överst på sidan

1. Klicka på hela formuläret en gång så att det markeras, och klicka sedan på namnfältet igen. Först visar markeringsindikator formulär, sedan
formulärfält.

2. När ett element med formulärfält, etikett textinmatning markeras och du klickar på den blå pilknappen för att komma åt alternativmenyn är de
alternativ som finns i inställningarna relaterade till det elementet. Kontrollera för den här webbplatsen att alternativen Kräver inlägg och Visa
fälttext vid tomt fält är aktiverade och inaktivera alternativen Etikett och Meddelandetext (se bild 68).

Bild 68. På menyn Alternativ visas en sammanhangsberoende uppsättning alternativ som gäller det aktuella formulärelementet.

Kräver inlägg innebär att ett felmeddelande visas och att formuläret inte skickas om besökaren försöker skicka formuläret utan att fylla i
fältet.

3. Upprepa steg 2 för att konfigurera formulärfältet E-post på samma sätt som fältet Namn.
4. Uppdatera formulärfältet Meddelande. Den här gången är Visa fälttext vid tomt fält det enda alternativ som ska aktiveras.

När du har gjort de här ändringarna visas inte längre textetiketterna ovanför varje fält.

Anpassa utseendet på kontaktformulärsfälten

När du har valt ett formulärelement och ett visst läge kan du använda panelen Fyllning eller kontrollpanelen för att ändra utseendet.

Lägena för formulärfälten är:

Tom

Ej tom

Över

Fokus

Fel

1. Markera formulärfältet Namn och klicka på lägesmenyn nära markeringsindikatorn (se bild 69).
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Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Bild 69. Komma åt listan med lägen som är tillgängliga för varje formulärelement.

2. Klicka på fältet en gång till för att markera Textindata (det syftar på typen av fält). När läget Tom är valt anger du fältets fyllningsfärg till
ingen, linjefärgen till brun och linjebredden till 1.

3. Klicka i namnfältet igen för att markera texten. Använd textverktyget för att ersätta standardtexten Ange namn med: NAMN.
4. Lägg till styckeformatet underrubrik serif och återställ sedan teckensnittet till Gentium Book Basic och ange värdet för vänster indrag till 7.
5. Upprepa steg 2–4 för att formatera det tomma läget för formulärfälten E-post och Meddelande.
6. Markera namnfältet igen. Den här gången väljer du läget Ej tom. Ange fältets fyllningsfärg till vit och lägg märke till att de andra lägena

uppdateras automatiskt.
7. Upprepa steg 6 för att formatera det läget Ej tom för formulärfälten E-post och Meddelande.
8. Uppdatera e-postfältets text till E-POST och uppdatera meddelandetexten till: HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Anpassa utseendet på Skicka-knappen

Sedan ska du ange fyllnings- och textformateringsalternativ för Skicka-knappen.

Normal

Över

Musknapp nedtryckt

Överföring pågår

I det här exemplet visar alla Skicka-knappens lägen vit text, men du kan du välja ett annat läge när knappen är markerad och använda ett annat
format.

Kontaktformulärswidgeten är nu färdig.

1. Markera knappen Skicka och välj läget Normal i menyn Lägen. Status för knappen Skicka när den är markerad. Tillstånden för knappen
Skicka är:

2. Med läget Normal markerat anger du knappens fyllningsfärg till ljusbrun.
3. Välj läget Pekaren över och ställ in fyllningsfärgen till ljusbrun. Observera att alla andra lägen uppdateras automatiskt.
4. Välj läget Normal för Skicka-knappen igen. Använd textverktyget för att markera texten och uppdatera den till: SKICKA MEDDELANDE. Du

kan ändra bredden på knappen om du behöver.
5. Använd formatet för underrubrik och ange sedan justeringen till mitten, avstånd efter till 0 och färgen till vit. Lägg märke till att alla andra

lägen uppdateras så att de använder samma formatering för texten.

Testa formuläret och hämta skickade meddelanden

Spara webbplatsen när du har konfigurerat och formaterat formuläret. Senare, när du publicerar webbplatsen, kan du testa formuläret i en
webbläsare för att kontrollera att det fungerar korrekt.

1. Gå till sidan med kontaktformuläret och interagera med det på den aktiva webbplatsen. Försök skicka formuläret utan att fylla i de
obligatoriska fälten. Testa hur formuläret fungerar och var uppmärksam på hur felmeddelandena visas.

2. När du har konstaterat att formuläret fungerar och ser ut som förväntat kan du försöka skicka det med ett testmeddelande. Kolla ditt e-
postkonto och bekräfta att du har fått meddelandet i inkorgen.

Formatera adresserna som visas på kontaktsidan

Följ de här stegen för att lägga till de tre adresserna till Katie's Café till vänster om kontaktformuläret.

1. Använd textverktyget och rita en textram till höger på sidan. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande:

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET
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Överst på sidan

Måndag–Fredag            06:00–22:00

Lördag–Söndag        07:00–22:00

2. Markera de två övre raderna och använda underrubriksformatet. Sätt storleken till 16 och Avstånd efter till 0.
3. Markera den återstående texten (dag och timmar) och använd formatet för brödtext.
4. Option/Alt-dra ned en kopia av stycket. Ersätt texten med följande:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Måndag–Fredag            07:00–22:00

Lördag–Söndag        09:00–22:00

5. Kopiera den andra textramen för att skapa en tredje adress. Ersätt texten med följande:

KATIE'S CAFE LAUREL HEIGHTS

800 SPRUCE STREET

Måndag–Fredag            05:00–22:00

Lördag–Söndag        07:00–22:00

6. Använd markeringsverktyget och justera de tre textramarna längs sidans vänstra del och placera dem så att det finns lika mycket utrymme
mellan dem (ungefär 30 pixlar).

Använda den inbyggda stavningskontrollen och uppdatera ordlistan

Adobe Muse har en stavningskontroll som gör det lätt att hitta och korrigera felstavningar i textramar. Stavningskontrollen är alltid aktiverad. Den
stryker under alla ord som inte finns med i ordlistan med en röd linje. Till exempel är det felstavade ordet HIEGHTS understruket i den tredje
textramen (se bild 70).

Bild 70. Felstavade ord stryks under med rött.

1. Om du vill åtgärda ett stavfel använder du textverktyget och markerar ordet (dubbelklicka på det för att markera det) och högerklickar sedan
för att visa en lista med föreslagna ord.

2. Om något av de föreslagna orden är rätt trycker du på nedåtpilen eller klickar på det föreslagna ordet du vill använda och trycker sedan på
Return/Enter för att använda det. Om du gör ett misstag och väljer fel ord ångrar du ändringen (Redigera > Ångra) och väljer sedan ett
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annat föreslaget ord eller redigerar ordet med textverktyget. Välj rätt stavning – i det här fallet HEIGHTS.

Om ett ord som flaggats som felstavat bara används en gång (t.ex. en persons namn eller en plats) och du vet att det är rättstavat behöver du inte
åtgärda det. Den röda understrykningen du ser i designläget visas inte när du förhandsvisar, publicerar eller exporterar en webbplats.

När du arbetar med ord som används ofta, t.ex. företagsnamn eller adresser, kan du lägga till orden i stavningskontrollens ordlista så att de inte
längre markeras som felstavningar.

Använd textverktyget och högerklicka på ett ord som du vill lägga till i ordlistan och välj sedan alternativet Lägg till i ordlista i snabbmenyn som
visas.

Du kan ställa in önskat språk (som i sin tur ställer in stavningskontrollens ordlistespråk) för hela webbplatsen och för individuella textramar.

Om du vill ställa in stavningskontrollens ordlista för hela webbplatsen väljer du Arkiv > Webbplatsegenskaper. Klicka på fliken Innehåll och välj
sedan önskat språk i menyn Språk och klicka på OK (se bild 71).

Bild 71. Ställ in språket för hela webbplatsen i dialogrutan Webbplatsegenskaper.

Ibland kräver webbplatsprojekt text på flera språk. I så fall kan du ställa in standardspråket (det som används oftast) i Webbplatsegenskaper och
sedan ställa in stavningskontrollens språk för specifika textramar som visas text på olika språk.

Om du vill ställa in stavningskontrollens ordlista för en textram markerar du en textram med markeringsverktyget. Högerklicka och välj Språk > (välj
önskat språk) i snabbmenyn som visas (se bild 72).
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Överst på sidan

Bild 72. Ställ in språket för en markerad textram i snabbmenyn.

Webbplatsdesignen är nu färdig för alla sidor. I de återstående avsnitten av den här självstudiekursen lär du dig hur du lägger till de sista
detaljerna och publicerar webbplatsen under en kostnadsfri testperiod.

En favoritikonbild är en liten, kvadratisk bild som du skapar, lägger till på en webbplats och laddar upp, så att du kan anpassa bokmärken och
internetadresser. Favoritikonbilden visas generellt i webbläsarens adressfält. Många webbläsare visar den också intill ett sidnamn när den görs till
bokmärke, eller i en flik som innehåller en inläst webbplats. Använd vilket bildredigeringsprogram du vill, till exempel Photoshop eller Illustrator, för
att skapa en kvadratisk bildfil att använda som favoritikonbild.

Så här gör du för att lägga till en favoritikonbild på webbplatsen:

1. Välj Arkiv > Webbplatsegenskaper. Dialogrutan webbplatsegenskaper visas.
2. Välj fliken Layout och klicka på mappikonen till höger om Favoritikonbild. I dialogrutan Välj en favoritikonbild bläddrar du fram till

exempelfilmappen och väljer filen favicon.png (se bild 73).
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Överst på sidan

Bild 73. Välja favicon.png-fil i Webbplatsegenskaper.

3. Klicka på Öppna för att välja filen och stänga dialogrutan Välj favoritikonbild. Klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan
Webbplatsegenskaper.

4. Välj Arkiv > Förhandsvisa webbplatsen i webbläsare. Om du tittar på toppen av webbläsarfönstret ser du att favoritikonbilden visas i
adressfältet. Om webbplatsen läses in på en flik kan den också visas där. Experimentera med att bokmärka sidan för att se hur visas intill
sidnamnet i listan över bokmärken.

Nu när webbplatsen är klar är nästa steg att överföra den till Adobes värdservrar.

Skapa en kostnadsfri testversion för att publicera webbplatsen

När du är klar med att designa din webbplats är nästa steg att publicera den. När du först startade Muse angav du ett Adobe-ID för att logga in.
Använda samma användarnamn och lösenord för att publicera alla Muse-webbplatser.

1. Klicka på länken Publicera längst upp i kontrollpanelen. Publiceringspanelen öppnas. Här kan du ange ett webbplatsnamn och välja en
temporär URL (se figur 74).

Bild 74. Ange webbplatsnamnet och den URL du vill använda för din testwebbplats.

2. Klicka på OK för att starta publiceringen.

Det kan ta några minuter att överföra filerna till fjärrservern. När webbplatsen har överförts visas webbplatsens hemsida i ett nytt webbläsarfönster.
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3. Klicka på startsidelänkarna för att besöka de olika sidorna och interagera med widgetarna. Granska alla sidor och se till att elementen visas
som förväntat. Notera eventuella problem som behöver korrigeras.

4. När du är klar stänger du webbläsaren och återgår till Muse.

Publiceringspanelen har uppdaterats och visar nu knappen OK och länken Hantera. Här klickar du när du är redo att publicera webbplatsen på
internet (vilket innebär att betalningsplanen för värdtjänsten startar, att du anger ett eget domännamn som leder till webbplatsen, samt att du
lägger till användare).

Din publicerade webbplats kommer att använda en URL som liknar den nedan. Du använder den här adressen för att få åtkomst till sidorna i en
webbläsare och dela den publicerade webbplatsen med andra:

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

När testwebbplatsen har publicerats kopierar du URL-adressen i adressfältet och skickar länken till dina kunder så att de kan granska den
publicerade webbplatsen. Klienter kan granska designen, testa interaktiva funktionerna i en webbläsare och godkänna fungerande exempel på
sidor.

När dina kunder eller kolleger har granskat testwebbplatsen är det möjligt att de efterfrågar ändringar.

Om du vill uppdatera en befintlig testwebbplats kan du öppna .muse-filen och fortsätta redigera sidorna. När uppdateringarna är klara klickar du
åter på Publicera.

Om du vill skriva över den befintliga testwebbplatsen med de nya ändringarna väljer du den här gången alternativet Överför: Endast ändrade filer.

Om du väljer att uppdatera det nya innehållet ska du alltid besöka den uppdaterade publicerade webbplatsen och kontrollera att ändringarna du
gjort fungerar och visas som förväntat.

 
Om du vill veta mer om att publicera din testsida kan du gå till Publicera webbplatser.

Vad gör jag nu?
Hjälp för Adobe Muse

Lektioner och hjälp för Adobe Muse

Komma igång med Adobe Muse
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