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Bu eğitimde, Adobe Muse çalışma alanı gösterilmekte ve kod yazmadan tam özellikli bir web sayfası oluşturma yöntemleri açıklanmaktadır. Adobe
Muse ile ilk web sitenizi oluşturma eğitiminin 1. Bölümünde Muse'u kullanmaya başlamaya yönelik talimatlar yer almaktadır. Kalıp sayfalar,
widget'lar, yerleştirilmiş görüntüler ve bağlantılarla çalışma yöntemleri gösterilmektedir. Bu eğitimin ilerleyen bölümlerinde Katie's Cafe'nin
yayınlanan web sitesini inceleyerek bitmiş bir web sitesinin nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

Yazılımı yükleme ve örnek projeyi hazırlama

1. Adobe Muse CC'nin en son sürümünü indirin ve yükleyin.
2. Örnek dosyaları indirin (ZIP, 78 MB).
3. ZIP dosyasını açın ve Katies Café Building v3 adlı klasörü masaüstüne kaydedin.
4. Muse'u başlatın. Karşılama ekranı açılır. Dosya > Yeni Site'yi seçin.
5. Adobe Muse CC > Tercihler 'i seçin. Genel bölümünde, çalışma alanı için dilediğiniz renk temasını seçip Tamam'ı tıklatın (bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Adobe Muse'un renk temasını ayarlamak için gri renk örneklerinden birini tıklatın.

Yeni Site iletişim kutusu açılır. Bu arabirim, sitenin tamamına uygulanan ayarları düzenlemek için kullanılır.

6. Sütun sayısını 9 olarak belirleyin.  Kenar Boşlukları bölümünde, alanlar bağlı halde değilken üst ve alt kenar boşluk değerlerini 0 olarak
ayarlayın. Sol ve sağ kenar boşluk değerlerini 4 olarak ayarlayın. Dolgu bölümünde, üst ve alt dolgu değerlerini 0 olarak ayarlayın. Sayfa
Genişliği değerini 960, Minimum Yükseklik değerini 872 olarak ayarlayın (bkz. Şekil 2).
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Not:

Şekil 2. Yeni Site iletişim kutusunda sütun sayısını güncelleyin.

Çözünürlük menüsünü kullanarak Standart ve HiDPI (2x) seçenekleri arasında tercihinizi yapın. Bu ayar, bir Muse sitesini yayınladığınızda
veya dışa aktardığınızda varlıkların çıktı kalitesini belirlemenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Yüksek Çözünürlüklü Web Siteleri Oluşturma.

Bu eğitimde, masaüstü bilgisayarlarda kullanılan Muse'da ilk web sitenizi oluşturma yöntemleri açıklanmaktadır. İlk Mizanpaj menüsü ayarını,
varsayılan ayar olan Masaüstü ayarında bırakın. Akıllı telefon veya tabletler için alternatif mizanpajlar içeren bir web sitesi oluşturmak istediğinizde,
bu menüyü kullanarak ilk önce tasarlamak istediğiniz mizanpajı seçebilirsiniz.

Yapışkan Altbilgiler etiketli seçenek varsayılan olarak etkindir. Bu seçenek, tıpkı bir Apple sinema ekranında olduğu gibi, tarayıcı penceresi web
sayfası tasarımından oldukça büyük olduğunda bile altbilginin istenen konumda kalmasını sağlar (bkz. Şekil 3).

Şekil 3. Yapışkan Altbilgiler seçeneği varsayılan olarak etkindir.

Yapışkan Altbilgiler seçeneği etkin olduğunda, ziyaretçinin masaüstü monitörünün çözünürlüğü ve boyutu ne olursa olsun altbilgi içeriği tarayıcı
penceresiyle boşlukta kalır (bkz. Şekil 4).
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Başa dön

Şekil 4. Yapışkan Altbilgiler'in etkin olmadığı yayındaki site (sağda) ile Yapışkan Altbilgiler'in etkin olduğu sitenin (solda) uzaklaştırılmış hali.

Bu örnek site projesinde (ve çoğu durumda) Yapışkan Altbilgiler seçeneği Yeni Site iletişim kutusunda etkin durumda tutulacaktır.

Not: katiesCafe örnek dosya klasöründe katiescafe-final.muse adlı örnek projenin bitmiş hali bulunur. Dilerseniz, projenin size ait sürümünü
katiesCafe.muse olarak kaydettikten sonra .muse dosyasının son sürümünü çift tıklatarak dosyayı açabilirsiniz. Adobe Muse, birden fazla site
projesini aynı anda açmanızı sağlar. Böylece, katiescafe-final dosyasını gözden geçirebilir ve bu talimatların ilerleyen bölümlerinde bu dosyayı
referans olarak kullanabilirsiniz.

Bir sonraki bölümde, siteye yeni sayfalar ekleme yolları gösterilecektir.

7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı tıklatın ve Yeni Site iletişim kutusunu kapatın.
8. Dosya > Siteyi Kaydet seçeneklerini belirleyin. Adobe Muse Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusuna site için katiesCafe.muse gibi bir ad

girin. Bu örnek projeyi kaydetmek istediğiniz konuma gidin (masaüstündeki katiesCafe klasörü gibi) ve Kaydet'i tıklatın.

Site haritası oluşturma

Site haritası, bir web sitesinin hiyerarşisinde bulunan sayfaların yapılandırılmış bir listesidir. Aynı düzeyde olan sayfalar (alt sayfalar olmadan) ya
da farklı sayfa dizileri içeren site haritaları oluşturabilirsiniz. (Örneğin, büyük bir sitede, Misyonumuz ve Çalışanlarımız adlı iki alt sayfa içeren bir
Hakkımızda sayfası bulunabilir.) Muse ile sayfaları dilediğiniz sıraya göre kolayca oluşturabilir ve yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bozuk bağlantılar
konusunda endişelenmenize de gerek yoktur. Ancak yeni bir sitenin içeriğini düzenlemek, gerekli olan sayfaları belirlemek ve site bilgilerini sunma
yöntemine karar vermek için biraz zaman ayırmak önemlidir. Gerçek bir projede, sitedeki farklı bölümlerin son hallerine karar vermek ve sayfaların
sırasını belirlemek ön planlama aşamasının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Site Haritası Oluşturma.

Yeni Site iletişim kutusunu kapattıktan sonra, Muse'da otomatik olarak Plan görünümüne yönlendirilirsiniz. Tüm yeni siteler, varsayılan olarak bir
kalıp sayfaya (A-Kalıp adında) bağlanan bir web sayfası (Ana Sayfa adında) içerir. Bu sayfaların adlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Tutarlı bir deneyim oluşturmak için üstbilgi, altbilgi ve site navigasyonu gibi yinelenen site öğelerini kalıp sayfalara yerleştirmelisiniz. Bu stratejiyi
kullandığınızda site tasarımını oluştururken her bir sayfaya benzersiz bir içerik ekleyebilirsiniz. 

Bu örnek proje, Ana Sayfa da dahil olmak üzere toplam beş dosyadan oluşan küçük bir sitedir. Yeni sayfalar eklemek için şu adımları uygulayın:

Bir sayfanın minik resminin altındaki artı (+) simgesini tıklattığınızda, belirli bir konuyla ilgili sayfaları içeren bir bölüm olarak genişletilebilecek bir
alt sayfa oluşturursunuz.

Bu noktada, site haritasında Ana Sayfa, food (yiyecek), events (etkinlikler), about (hakkında) ve visit (ziyaret edin) adlı toplam beş sayfa yer
almaktadır (bkz. Şekil 5).

1. Ana Sayfa sayfasının minik resminin üzerine gelin ve ilk sayfayla aynı düzeyde bir başka sayfa oluşturmak için Ana Sayfa sayfasının minik
resminin sağındaki artı (+) simgesini tıklatın. Yeni sayfanın altındaki etiket alanını tıklatarak sayfaya food (yiyecek) adını verin.

2. Yeni bir sayfa oluşturmak için food (yiyecek) sayfasının minik resminin sağında bulunan artı (+) simgesini tıklatın. Etiketi tıklatın ve sayfaya
events (etkinlikler) adını verin. Yeni bir sayfa oluşturmak için events (etkinlikler) sayfasının minik resminin sağında bulunan artı (+) simgesini
tıklatın. Yeni sayfaya about (hakkımızda) adını verin. Ana Sayfa sayfasıyla aynı düzeyde bir sayfa daha oluşturmak için bu işlemi tekrar edin
ve sayfaya visit (ziyaret edin) adını verin.

Şekil 5. Site haritasında toplam beş sayfa oluşturun.
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Not:

Başa dön

Bu örnek sitede aynı düzeyde beş sayfa yer almaktadır. Ancak, alt düzey sayfalar oluşturarak sayfaların düzenini dilediğiniz şekilde
ayarlayabilirsiniz. Alt düzey sayfalar genellikle sitenin farklı bölümlerini oluşturmak için kullanılır. Birden fazla kalıp sayfa oluşturduğunuzda Plan
modunda sayfa minik resimlerinin üzerini sağ tıklatarak (Control tuşuna basıp tıklatarak) bunları belirli bir kalıp sayfaya bağlayabilirsiniz. İlk kez yeni
bir site oluştururken, sayfalar otomatik olarak A-Kalıp kalıp sayfasına bağlanır.

Plan modunda, bir sitenin yapısını ve site haritasını oluşturmaya yönelik araçlar bulunur. Sitenin düzenini değiştirmek istediğinizde, sayfa minik
resimlerini site haritası üzerinde sürükleyerek sayfaları farklı yerlere taşıyabilirsiniz.

3. Farenizi GALLERY (Galeri) sayfasının minik resmi üzerine getirin ve resmin altındaki artı (+) işaretini tıklatın. Yeni alt sayfa alanını tıklatarak
alana Gallery-fullscreen adını verin (bkz. Şekil 6).

Şekil 6. Site haritasına Gallery (Galeri) bölümü için yeni bir alt düzey sayfa ekleyin.

Bu değişikliklerden sonra site haritası tamamlanmış olur.

Plan görünümü arabiriminin üst kısmında, Masaüstü, Tablet ve Telefon mizanpajları için üç mizanpaj düğmesi bulunur. Bu örnek projede, sitenin
bilgisayar ekranlarında görüntüleneceği bir masaüstü tasarımı yapılacaktır. Tablet ve Telefon mizanpajlarının adlarının yanında, henüz
oluşturulmadıklarını gösteren bir artı (+) işareti bulunur (bkz. Şekil 7).

Şekil 7. Mizanpaj düğmeleri sitenin üç alternatif mizanpajını oluşturmanızı ve bu mizanpajlar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Birden fazla mizanpajınız varsa site mizanpajları arasında geçiş yapmak için bir mizanpaj düğmesini tıklatmanın yanı sıra klavye kısayollarını
da kullanabilirsiniz:

Masaüstü site haritasına geçmek için Command+7 (Mac) veya Control+7 (Windows) tuşlarına basın.
Tablet site haritasına geçmek için Command+8 (Mac) veya Control+8 (Windows) tuşlarına basın.
Telefon site haritasına geçmek için Command+9 (Mac) veya Control+9 (Windows) tuşlarına basın.

Bu klavye kısayolları, yalnızca en az iki Masaüstü, Tablet ve/veya Telefon mizanpajı içeren site projelerinde etkindir.

Bu makalenin kalan bölümlerini takip ederek bir Masaüstü mizanpaj oluşturmaya devam edebilirsiniz. Tabletler ve mobil aygıtlar için web siteleri
tasarlama hakkında daha fazla bilgiye Muse'da mobil mizanpaj tasarımları oluşturma

başlıklı makaleden ulaşabilirsiniz.
Bir sonraki bölümde, A-Kalıp sayfasını düzenleyerek altbilgi içerikleri de dahil olmak üzere paylaşılan site öğeleri ekleme yöntemleri
açıklanmaktadır.

A-Kalıp sayfasını düzenleme

Sitedeki tüm bağlantılı sayfalarda görüntülenecek olan resmi ekleyerek sitenin ilk kalıp sayfasını tasarlamaya başlayın.

Muse, bir tasarım aracı olarak kullanılabildiği gibi, web sayfaları oluşturmanız için arka planda sektör standardında HTML, JavaScript ve CSS de
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üretir. Stil uygulamayı tercih ettiğinizde (örn. yuvarlatılmış köşeler, degrade dolgu renkleri gibi) , Muse bir vektör şekli ya da piksel ızgarası
oluşturmaz. Yayınlanan .muse projesi tam olarak işlevsel bir web sitesidir. Kalıp sayfanın arka plan rengini ayarlayarak başlayın.

1. Plan modunda, A-Kalıp sayfasının minik resminin altındaki alanı çift tıklatarak kalıp sayfasına Altbilgi adını verin. Ardından, A-Kalıp
sayfasının minik resmini çift tıklatarak Tasarım modunda açın. Kalıp sayfa, çalışma alanının üst kısmında kendi sekmesinde açılır (bkz. Şekil
8).

Şekil 8. Tasarım modunda düzenlenmeye hazır olan A-Kalıp sayfası.

Seçim Göstergesi, Kontrol panelinin sol üst köşesinde yer alır. Hiçbir seçenek işaretli değilken, Seçim Göstergesi Sayfa sözcüğünü gösterir. Bu,
yalnızca sayfanın kendisinin seçili olduğunu belirtir. Sayfada, dikdörtgen gibi bir nesne seçtiğinizde Dikdörtgen sözcüğü gösterilir.

Çalışmanız sırasında Seçim Göstergesinin düzenlemek istediğiniz öğeyi seçtiğinizi doğrulamasına dikkat edin. Başka sayfa öğeleri seçiliyse her
zaman sayfanın iki tarafından birinde bulunan gri renkli alanı tıklatarak sayfanın tamamını yeniden seçebilirsiniz.

Sayfa seçildiğinde, Kontrol panelindeki menüleri kullanarak dolgu rengi ve kontur ayarlarını güncelleyebilirsiniz. Varsayılan olarak sayfa dolgusu
renk yok şeklinde ayarlanmıştır ve sayfa konturu değeri 0'dır. Bu tasarımda varsayılan ayarları koruyun.

2. Tarayıcı Dolgusu'nu tıklatarak sayfa alanının dışında görüntülenen tarayıcı penceresinin arka plan rengini veya görüntüsünü ayarlayın.
3. Bu sayfa tasarımında, alana onaltılık #F5F1EE değerini girerek tarayıcı dolgusu rengini belirli bir renge ayarlayın (bkz. Şekil 9).

Şekil 9. Tarayıcı Dolgusu menüsünde renk örneğini güncelleyin.

4. Tarayıcı Dolgusu menüsünün dışında bir yeri tıklatarak menüyü kapatın.
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Başa dön

Renk örnekleri panelinde renk paletini ayarlama ve renk örneklerini yeniden adlandırma

Aynı rengi daha sonra sitedeki başka öğelere de kolayca ekleyebilmek için renk örnekleri ekleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. Bu şekilde,
adlandırılmış bir renk örneğini değiştirip bu rengin sitede kullanılan tüm örneklerini güncelleyebilirsiniz.

1. Renk Örnekleri panelini açın (Pencere > Renk Örnekleri). 
2. Dosya > Yerleştir'i seçin. Örnek dosyalar klasöründe color-palette.png adlı dosyayı bulup seçin. Sayfada herhangi bir yeri bir kez tıklatarak

görüntüyü yerleştirin.
3. Renk Örnekleri panelini sağ tıklatarak Tüm Kullanılmayanları Sil'i seçin (bkz. Şekil 10)

Şekil 10. Sitedeki tüm kullanılmayan renkleri silme seçeneğini işaretleyin.

Renkleri yeniden adlandırma

Şimdi, genel %50 gri, beyaz ve siyah renk örneklerinin yanı sıra site tasarımında en çok kullanılan renkler de görüntülenir. Bunun ardından renkleri
yeniden adlandıracaksınız.

1. En sağdaki kahverengi renk örneği dilimini çift tıklatın. Renk Örneği Seçenekleri iletişim kutusu açılarak rengin nitelikleri görüntülenir. Renk
örneği için farklı bir renk değeri belirtmenin yanı sıra Renk Örneği Seçenekleri'ni güncelleyerek renk örneği rengine daha açıklayıcı bir ad
verebilirsiniz. 

2. Renk Değerine Sahip Ad onay kutusunun işaretini kaldırın ve Renk Örneği Adı alanına Koyu Kahve adını girin (bkz. Şekil 11).

Şekil 11. Renk örneğine açıklayıcı bir ad atayın.
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Not:

Başa dön

3. Tamam’ı tıklatarak Renk Örneği Seçenekleri iletişim kutusunu kapatın.
4. 1-3 arasındaki adımları tekrarlayarak sağdaki ikinci renk örneğini yeniden adlandırın. Bu renk örneğine Kırık Beyaz adını verin.
5. Sağdan sola doğru ilerleyerek kalan iki renge Açık Kahve ve Kahverengi adlarını verin.
6. Yerleştirilmiş görüntüyü (color-palette.png) seçin ve Delete/Backspace tuşuna basarak silin.

Şimdi, sayfaların tümünde görüntülenecek olan altbilgiyi oluşturacaksınız. 

Genişliği %100 olarak ayarlanmış öğelerle çalışma

Genişliği %100 olarak ayarlanmış öğeler, ziyaretçinin tarayıcı penceresi hangi genişlikte boyutlandırılmış olursa olsun tarayıcıyı yatay olarak
doldurur. Bir sayfa öğesini tarayıcı penceresinin alt ve üst kısımlarıyla da hizalanacak şekilde ayarlarsanız, düz renkle veya döşenmiş bir varlıkla
doldurulan bir nesne de kullanılabilir alana sığacak şekilde genişler.

1. Sayfanın alt kısmında, Dikdörtgen aracını kullanarak sayfanın enine yayılan, yaklaşık 250 piksel yüksekliğinde bir dikdörtgen çizin. 
2. Dikdörtgen seçiliyken, Dolgu menüsünü kullanarak dikdörtgenin dolgu rengini Koyu Kahverengi, kontur kalınlığı değerini ise 0 olarak

ayarlayın. Dikdörtgenin kenarlarında tutamaçlar bulunan mavi bir sınırlayıcı kutu belirdiği ve sol üst köşedeki Seçim Göstergesi'nde
Dikdörtgen sözcüğü göründüğü için dikdörtgenin ne zaman seçili olduğunu anlayabilirsiniz (bkz. Şekil 12).

Şekil 12. Kenarlarındaki tutamaçlardan sürükleyerek dikdörtgeni yeniden boyutlandırın.

3. Seçim aracını kullanarak dikdörtgeni yerine taşıyın. Kısa bir süre için tarayıcı penceresinin sol, alt ve sağ taraflarını vurgulayan kırmızı bir
kenarlık göreceksiniz. Bu kırmızı kenarlık dikdörtgenin %100 genişlikte görüntülenecek şekilde ayarlandığını belirtir.

Dilerseniz Dönüştür panelini açarak (Pencere > Dönüştür) %100 genişlik düğmesini de tıklatabilirsiniz.

4. Site tasarımını kılavuz kaplaması olmadan görüntülemek isterseniz Görünüm > Kılavuzları Gizle'yi seçin. Ayrıca, Kontrol panelindeki
Görüntüleme Seçenekleri menüsünü kullanarak da kılavuzları gizleyip gösterebilirsiniz.

Durum Düğmeleri ve yerleştirilmiş Photoshop Düğmeleriyle çalışma

Durum Düğmeleri, Widget Kitaplığından sürükleyip bırakabileceğiniz sayfa öğeleridir. Rollover düğmeleri oluşturmak için kullanışlı bir kap sunar.
Durum Düğmelerini kullanmanın faydalarından biri, içindeki tüm öğelerin ziyaretçi etkileşimine göre aynı anda durumlarının değişmesidir. Site
tasarımına uygun özel düğmeler oluşturmak için metin çerçeveleri, dikdörtgenler ve yerleştirilmiş grafikler ve Photoshop düğmeleri ekleyebilirsiniz.

Durum Düğmesi, gri bir nokta ve yer tutucu içerik olarak Lorem Ipsum sözcüklerinin yer aldığı bir metin çerçevesi içerir. Bu öğeler, her birinin
kendine ait bir durumu olmasına karşın, farenizi Durumlar Düğmesinin üzerine getirdiğinizde veya tıklattığınızda birlikte yanıt verirler. Manuel olarak
farklı öğeler içeren bir düğme oluşturduğunuzda, ziyaretçinin imlecinin bulunduğu konuma bağlı olarak ziyaretçinin fare hareketlerine yalnızca
metin veya yalnızca gri nokta yanıt verebilir.

1. Widget Kitaplığı'nı açın (Pencere >Widget Kitaplığı). Düğmeler kategorisini tıklatarak genişletin.
2. Durum Düğmesi widget'ını seçerek sayfaya sürükleyin.
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3. Sayfanın önizleme görüntüsünü görmek için Önizleme'yi tıklatın. İmlecinizi kullanarak varsayılan düğmenin üzerine gelip düğmeyi tıklatın.

1. Tasarım'ı tıklatarak sayfayı düzenlemeye devam edin.
2. Yer tutucu metnin sol tarafındaki gri noktayı seçin ve Delete/Backspace tuşuna basarak silin. 
3. Dosya > Photoshop Düğmesi Yerleştir'i seçin ve Varlıklar klasöründe bulunan banner.psd adlı dosyayı bulup seçin. Açılan Photoshop

Seçeneklerini İçe Aktar iletişim kutusundaki tüm varsayılan ayarları olduğu gibi bırakın ve Tamam'ı tıklatın (Bkz. Şekil 13). 

Şekil 13. İletişim kutusunda Photoshop dosyasında bulunan katmanlar görüntülenir ve Durum menüleri her bir düğme durumu için hangi katmanın
görüntüleneceğini belirlemenizi sağlar.

7. Durum Düğmesinin içini bir kez tıklatarak Photoshop dosyasını yerleştirin. 
8. Yerleştirilmiş grafik halen seçiliyken, sağ tıklatarak Yerleştir > En Alta Gönder'i seçin (bkz. Şekil 14). 

Şekil 14. Photoshop manşet görüntüsünü metin çerçevesinin arkasında görüntülenecek şekilde yerleştirin.

9. Metin aracını kullanarak Lorem Ipsum yer tutucu metnini seçin ve DOWNLOAD MENU (Menüyü İndir) metnini girin.
10. Metin halen seçiliyken, Kontrol panelinde veya Metin panelinde metin rengini Kırık Beyaz olarak güncelleyin. Font menüsünü kullanarak ilk

seçenek olan Web Fontları Ekle'yi işaretleyin. Açılan arabirimde, Open Sans Condensed Bold fontunu bulup seçerek metni formatlayın.
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Not:

Başa dön

 

Not: Open Sans Condensed Bold, Font menüsünde Web Fontları Ekle'yi seçerek indirebileceğiniz bir web fontudur. Muse'da Tipografi: Web
fontlarını, web güvenlikli fontları ve sistem fontlarını kullanma bölümünü okuyarak web fontlarıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

11. Font boyutu değerini 15 olarak belirleyin ve ortaya hizalama ayarını seçin. Karakter aralığı değerini 0, satır aralığı değerini 24 piksel olarak
ayarlayın. Varsayılan bağlantı stilini değiştirmeyin. Paragraf-Düzey Etiketi menüsünde, Alt Başlık (h2) seçeneğini işaretleyerek sitenin arama
motoru optimizasyonunu iyileştirin (bkz. Şekil 15).

Şekil 15. Metin panelinde formatlama stillerini seçeneklerle güncelleyin.

Durumlar paneline bakın ve metin çerçevesinin durumlarının dördünün de birbirinin aynısı olup olmadığını kontrol edin. Bu tasarım bu görünüme
sahiptir. Bununla birlikte, dilerseniz farklı durumların metin rengini güncelleyebilirsiniz.

12. Seçim aracını kullanarak metin çerçevesinin kenar tutamaçlarını sürükleyip çerçeveyi genişletebilir ve metnin kıvrılmasını önleyebilirsiniz.
Metin çerçevesini, Durum Düğmesinin içinde ortalanana kadar yatay olarak sürükleyin. Metin çerçevesi Durum Düğmesinin içinde
ortalandığında kısa bir süre için mavi renkli dikey bir kılavuz görüntülenir.

13. Escape tuşuna bir kez basarak Durum Düğmesinin tamamını seçin.
14. Durumlar panelini (Pencere > Durumlar) açarak Normal, Rollover, Fare Tuşu Basılı ve Etkin olmak üzere dört durumun nasıl göründüğünü

kontrol edin. Normal durumu seçilir. Bu panel, ziyaretçinin imleciyle yapılan etkinliğe bağlı olarak düğme grafiğinin farklı görüntülenme
şekillerini düzenlemenizi sağlar.

15. Dolgu menüsünü kullanarak Durum Düğmesini dolgu rengini yok olarak ayarlayın.
16. 14-15 arasındaki adımları tekrarlayarak tüm durumların dolgu rengini yok olarak ayarlayın.
17. Seçim aracı ile Durum Düğmesini kahverengi dikdörtgenin üst kısmına yakın bir yere yerleştirin ve hizalama kılavuzlarını kullanarak düğmeyi

sayfa üzerinde dik olarak ortalayın (bkz. Şekil 16). 

Şekil 16. Özelleştirilmiş Durum Düğmesini altbilgi alanının üst kısmında ortalayın.

Bir dikdörtgenin Kontur seçeneklerini ayarlayarak çizgiler oluşturma
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Birkaç görsel ayrıntı eklemek için bir çizgi oluşturacak ve bunu çoğaltacaksınız.

1. Dikdörtgen aracını kullanarak Durum Düğmesinin sol tarafına yaklaşık olarak 377 piksel genişliğinde ve 15 piksel yüksekliğinde bir dikdörtgen
çizin. Dikdörtgeni çizerken bir araç ipucu dikdörtgenin boyutlarını gösterir.

2.  Dolgu rengini yok olarak, kontur rengini ise Kırık Beyaz olarak ayarlayın. 
3. Kontrol panelinde Kontur sözcüğünü tıklatarak Kontur Seçenekleri'ni açın.
4. Varsayılan Konturu Ortaya Hizala ayarını değiştirmeyin. Bağlantı simgesini tıklatarak dikdörtgenin her bir kenarı için farklı kontur kalınlıkları

ayarlayın. Alt, sol ve sağ kontur kalınlıklarını 0 olarak ayarlayın; bu şekilde yalnızca üst kontur kalınlığının değeri 1 olacaktır (bkz. Şekil 17).

Şekil 17. Kontur seçeneği ayarlarını dikdörtgenin yalnızca üst kısmında bir kontur görüntülenecek şekilde güncelleyin.

5. Kontur Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak için sayfanın başka herhangi bir yerini tıklatın.
6. Seçim aracını kullanarak dikdörtgeni Durum Düğmesinin soluna, üst kısmı yatay olarak ortalanmış şekilde yerleştirin.
7. Option/Alt tuşuna basıp dikdörtgeni sürükleyerek çoğaltın. Dikdörtgeni Durum Düğmesinin sağ tarafına yerleştirin (bkz. Şekil 18). 

Şekil 18. İki dikdörtgeni birbirlerine ve Durum Düğmesine göre yatay olarak hizalayın.

Bu eğitimi okumaya devam edin. Bir sonraki bölümde, Menü widget'larıyla çalışma yolları açıklanmaktadır. Widget'lar, sayfalara kod yazmadan
hızla ve kolayca gelişmiş işlevler eklemenizi sağlar. Widget'ların davranışını ve görünüşünü düzenleyip özelleştirerek bunların site tasarımında nasıl
görüntüleneceğini öğreneceksiniz.
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Bölüm 2

Başa dön

Menü Widget'larıyla Çalışma
Paragraf stilleri oluşturma ve uygulama
Bir sayfaya Font Awesome Marka Simgeleri ekleme
İndirilebilir dosyalara bağlantılar ekleme
Harici web sitelerine bağlantı ekleme  
E-posta bağlantıları oluşturma
Kılavuzları kullanarak bir sayfadaki üstbilgi ve altbilgi bölgelerini belirleme
Sayfa öğelerini altbilgi öğeleri olarak ayarlama
Sayfanın üst kısmına bağlantı ekleme

Muse ile ilk web sitenizi oluşturma eğitiminin 1. Bölümünde, yeni bir site oluşturdunuz, Plan modunu kullanarak site sayfaları hazırladınız ve
Tasarım modunda kalıp sayfayı düzenleyerek altbilgi bölümüne sayfa öğeleri eklediniz. Bu bölümde ise widget ekleme ve özelleştirme yolları
hakkında bilgiler edineceksiniz. Ekleyeceğiniz ilk widget türüne Menü widget'ı adı verilmektedir. Bu widget, ziyaretçilerin sitedeki sayfalarda
gezinmelerini sağlar. Ayrıca, Adobe Muse'da ekleyebileceğiniz farklı bağlantı türlerini de öğreneceksiniz.

Menü Widget'larıyla Çalışma

Kalıp sayfalardaki altbilgiler genellikle site navigasyonu içerir; bu nedenle bir sonraki adımda bu içeriği ekleyeceksiniz.               

1. Pencere > Widget Kitaplığı
'nı seçerek Widget Kitaplığı'nı açın. 

2. Widget kitaplığında, Menüler bölümünü tıklatarak genişletin. Yatay widget'ı seçip panelden A-Kalıp sayfasının altbilgi alanına sürükleyin (bkz.
Şekil 19). 

Şekil 19. Bir sayfaya sürüklediğinizde Yatay widget'ta varsayılan stil görüntülenir.

Widget Kitaplığı'ndan bir widget sürüklediğiniz her sefer görünen siyah panele Seçenekler paneli adı verilir. Panelin dışında bir yeri tıklatarak
menüyü kapatın. Panele tekrar erişmek istediğinizde mavi ok düğmesini tıklatabilirsiniz.

Menüde, oluşturmuş olduğunuz sayfa adları site haritasında göründükleri sırayla otomatik olarak görüntülenir. Sayfa adları sayfalara otomatik
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olarak bağlanır ve dinamik olarak güncellenir. Daha sonra sayfaları Plan modunda yeniden adlandırdığınızda veya taşıdığınızda Menü widget'ları
güncellenir ve menü bağlantıları beklenen şekilde çalışmaya devam eder.

Her widget türü farklı işlevler sunmasına rağmen, widget'larla çalışırken kullanacağınız çoğu konsept aynıdır. Kullanmak istediğiniz widget'ı Widget
Kitaplığından bulup sayfaya sürükleyin. Her bir widget, iç içe widget öğelerinin hiyerarşisini içerir. Bir widget seçtikten sonra, bu widget'ın alt
öğelerini aşağı doğru tıklatmaya devam edebilirsiniz. Alt öğeleri seçerken, sol üst kısımdaki Seçim Göstergesi'nde o sırada seçilen öğenin adının
görüntülendiğini göreceksiniz.

Örneğin, widget'ı ilk kez tıklattığınızda, widget'ın kendisi seçilir. Widget'ı bir kez daha tıklatırsanız kap gibi bir alt öğe seçebilir, ardından tekrar
tıklatarak kabın içindeki metin çerçevesini belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz alt öğeyle çalışmaktan vazgeçtiğinizde Escape tuşuna basın. Ayrıca, sayfada
widget alanının dışındaki bir yeri tıklatarak öğenin işaretini de kaldırabilirsiniz. 

Tamamı seçiliyken widget'ın yerini değiştirebilirsiniz. Widget'ın dönüştürme tutamaçlarını sürükleyerek tüm widget'ın boyutlarını ölçekleyebilir veya
yeniden boyutlandırabilirsiniz. Widget'ın tamamının görünümünü kontrol etmek için dolgu ve kontur rengini ayarlayabilir ve stil uygulayabilirsiniz. 

3. Seçim aracını kullanarak Menü widget'ını Durum Düğmesinin alt kısmına, dik şekilde ortalanmış olarak yerleştirin.

Widget'ları yapılandırma ve özelleştirme

Widget'ları yapılandırmak için Seçenekler panelinde ayarları güncelleyin. Bağlamsal olan Seçenekler paneli, tüm widget'a veya widget'ın seçilen alt
öğelerine özel olan ayarları güncellemek için değişiklikler uygulamanızı sağlar. Bazı Sosyal widget'ları, diğerlerine göre daha fazla seçenek içerir.
Seçenekler paneli ile widget'ların davranışlarını ve widget içeriklerinin görüntülenme şeklini kontrol edebilirsiniz.

Bir menü öğesi gibi bir kap öğesi seçiliyken Dolgu ve Kontur seçeneklerini ayarlayarak widget'ın stilini belirleyebilirsiniz. Metin etiketleri
seçildiğinde, Metin panelini veya Kontrol panelindeki metin seçeneklerini kullanarak metnin stilini ayarlayabilirsiniz. Bazı durumlarda, widget'lardaki
metin etiketlerini düzenlemeniz gerekir (ancak Menü widget'larını Manuel Menü Türüne ayarlamadığınız sürece, sayfa adları site haritasındaki
sayfalara göre düzenlenir).

1. Menü widget'ını bir kez tıklattığınızda Seçim Göstergesinde Menü sözcüğünün gösterildiğini göreceksiniz. Seçenekler paneline erişmek için
mavi ok düğmesini tıklatın (bkz Şekil 20).

Şekil 20. Widget ayarlarını yapılandırmak için Seçenekler panelini açın.

Aşağıdaki varsayılan seçeneklerin Şekil 22'de gösterilen şekilde ayarlandığından emin olun:

Menü Türü: Üst Düzey Sayfalar
Yön: Yatay
Birlikte Düzenle: Etkin
Öğe Boyutu: Tektip Boyut
Sol Simgeyi Göster: Devre Dışı
Etiketi Göster: Etkin
Sağ Simgeyi Göster: Sadece Alt Menüler
Bölüm Konumları: Yatay ;Ortaya Hizalı

Seçenekler menüsü ayarları, menü davranışını yapılandırmanızı sağlar.

Bir sonraki adımda, menüdeki düğmelerin görünümünü düzenleme ve site tasarımına uygunluğunu sağlamak için metin formatını kontrol etme
yöntemleri hakkında bilgi edineceksiniz.

2. Seçenekler menüsünü kapatmak için sayfanın başka herhangi bir yerini tıklatın.
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Not:

Düğme durumları hakkında bilgiler

1. Dosya > Siteyi Tarayıcıda Önizle'yi tıklatarak sitenin önizleme görüntüsünü açıp Menü widget'ını test edin.
2. Sayfa ilk yüklendiğinde menüdeki düğmelere bakın (bu duruma Normal durum adı verilir). İmlecinizi düğmelerin üzerine getirdiğinizde

Rollover durumu görünecektir. Bir düğmeyi tıklattığınızda ilgili sayfa yüklenir ve düğme koyu gri renkte görüntülenir; bu, varsayılan Etkin
durumudur. Etkin durumu, ziyaretçiler sitede gezinirken o sırada seçilen sayfayı belirtir.

Not: Fare düğmesini tıklatıp basılı tuttuğunuzda kullanabileceğiniz, ziyaretçi düğmeyi tıklattığında özel bir görünüm görüntüleyen Fare Düğmesi
Basılı adında ek bir durum daha vardır.

Düğme durumlarını düzenleme

Bir sonraki adımda, bir düğmenin durumlarını düzenleme yöntemleri hakkında bilgi edineceksiniz.

1. Tarayıcıyı kapatın ve Adobe Muse'a geri dönün.
2. Widget'ı bir kez tıklatarak menünün tamamını seçin. Food (Yiyecek) düğmesini bir kez daha tıklatarak yiyecek menü öğesini seçin (bkz. Şekil

23). Yanlışlıkla üçüncü kez tıklatırsanız ve Seçim Göstergesi'nde Etiket sözcüğü görüntülenirse Menü Öğesi sözcüğünün görüntülenmesi için
Escape tuşunu bir kez tıklatarak hiyerarşide bir düzey yukarı geçin.

Yanlışlıkla üçüncü kez tıklatırsanız ve Seçim Göstergesinde Etiket sözcüğü görüntülenirse Menü Öğesi sözcüğünün tekrar gösterilmesi için
Escape tuşunu bir kez tıklatarak hiyerarşide bir düzey yukarı geçin.

Seçenekler panelinde Birlikte Düzenle seçeneği etkin olduğu için bir menü öğesinin görünümünde yapacağınız tüm değişiklikler Menü
widget'ındaki geri kalan düğmelerin hepsine uygulanır. Bu şekilde düzenleme işlemleri çok daha hızlı yapılabilir. Her düğmeye farklı stiller
uygulamanız gerekmiyorsa Birlikte Düzenle seçeneğini etkin durumda bırakın.

Gri düğmeler, her bir durumun görünümünü tanımlar (bkz. Şekil 21).

3. İlgili sekmeyi seçerek veya Pencere > Durumlar seçeneklerini belirleyerek Durumlar panelini açın.

Şekil 21. Durumlar panelini kullanarak farklı durumları seçip görünümlerini düzenleyebilirsiniz.

4. Durumlar panelinde, listeden Normal, Rollover, Fare Tuşu Basılı ve Etkin durumlarının her birini tıklatın. Paneldeki her bir durumu
tıklattığınızda, sayfadaki Menü widget'ının durumun görünümünü gösterecek şekilde güncellendiğini göreceksiniz.

5. Normal durumunu tıklatın. HOME (Ana Sayfa) menü öğesi seçiliyken Dolgu menüsünü kullanarak dolgu rengini yok olarak belirleyin. HOME
(Ana Sayfa) düğmesinin dolgu rengini ayarladığınızda Birlikte Düzenle seçeneği etkin olduğu için menü öğelerinin tümü Normal durumlarını
günceller. 

6. Durumlar panelinde Rollover durumunu tıklatarak Dolgu rengini yok olarak ayarlayın. Bu işlemi iki kez daha tekrarlayarak Fare Tuşu Basılı
ve Etkin durumlarının dolgu renklerini yok olarak ayarlayın. Bu şekilde, arka planın dolgu rengi kaldırılarak şeffaf düğmeler oluşturulur.

Daha sonra kendi sitelerinizi hazırlarken, tüm widget'ın dolgu rengini ayarlayıp menü öğeleri için farklı dolgu renkleri belirleyerek denemeler
yapabilirsiniz. Ayrıca, menü öğelerini dolduracak arka plan görüntüleri de ekleyebilirsiniz.

Bir sonraki adımda, benzer bir düzenleme prosedürü kullanarak düğme etiketlerinin görünümlerini güncelleyeceksiniz.

Menü widget'ı etiketlerini düzenleme

Her menü öğesinde sayfa adlarını gösteren metin etiketlerinin formatlarını güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
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Başa dön

Not:

Muse'da Tipografi: Web fontlarını, web güvenlikli fontları ve sistem fontlarını kullanma bölümünü okuyarak web fontlarıyla çalışma hakkında daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.

1. HOME (Ana Sayfa) menü öğesi seçiliyken, düğmeyi tekrar tıklatarak düğmenin içindeki metni seçin. Seçim Göstergesinde Etiket sözcüğü
gösterilir.

2. Durumlar panelinde, Normal durumunun işaretli olduğundan emin olun.
3. İlgili sekmeyi seçerek veya Pencere > Metin seçeneklerini belirleyerek Metin

panelini açın.
4. Kontrol panelindeki Metin menüsünü veya Metin panelini kullanarak metni güncelleyin. Rengi Kırık Beyaz olarak ayarlayın. Font menüsünde

ilk seçenek olan Web Fontları Ekle'yi işaretleyin. Açılan arabirimde, Open Sans web fontunu bulup işaretleyerek ekleyin. Ardından, fontlar
listesinden bu fontu seçip uygulayın.

5. Font boyutu değerini 12 olarak belirleyin ve ortaya hizalama ayarını seçin. Karakter aralığı değerini 1, satır aralığı değerini ise %120 olarak
ayarlayın (bkz. Şekil 22): 

Şekil 22. Menü etiketinin görünümünü güncellemek için Metin panelindeki seçenekleri kullanın.

Paragraf stilleri oluşturma ve uygulama

1. İlgili sekmeyi tıklatarak veya Pencere > Paragraf Stilleri'ni seçerek Paragraf Stilleri panelini açın.
2. Panelin alt kısmındaki Yeni Stil düğmesini (sayfa simgesi) tıklatıp bu font stillerini kaydederek daha sonra diğer metin öğelerine kolaylıkla

uygulayabilirsiniz.
3. Paragraf Stilleri panelinde oluşturduğunuz ve varsayılan olarak Paragraf Stili olarak adlandırılan yeni stili çift tıklatın. Stili menü altbilgisi

olarak yeniden adlandırın (bkz. Şekil 23).

Şekil 23. Yeni bir Paragraf stili eklemek için Yeni Stil'i (sayfa simgesi) tıklatın, ardından yeni stili çift tıklatıp Stil Adı alanına açıklayıcı bir ad girin.

Paragraf Stilleri panelindeki bir stilin adını sağ tıklattığınızda (veya Control tuşunu basılı tutarak tıklattığınızda), stilleri çoğaltmanızı, silmenizi
veya bağlantısını kaldırmanızı sağlayan bir menünün açıldığını göreceksiniz. Paragraf Stili Seçenekleri'ne erişmek için stil adını çift tıklatmak
yerine menüden Stil Seçenekleri'ni de seçebilirsiniz.

14

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


Başa dön

Stil Seçenekleri penceresi, belirli bir HTML etiketine stil uygulama özelliği içerir.

Durumlar paneline baktığınızda, Normal, Rollover, Fare Tuşu Basılı ve Etkin durumlarının hepsinin menü öğesi etiketleriyle aynı font formatını
kullandığını göreceksiniz.

1. Önizleme'yi tıklatarak tasarımı tarayıcıda görüntüleneceği şekilde görüntüleyin. Muse, sayfayı görüntülemek için modern web tarayıcılarının
çoğunda kullanılan bir Webkit sürümünü kullanır. Menüyle etkileşim kurduğunuzda, düğmelerin sadece kendi etiketlerini görüntülediğini
göreceksiniz (menü öğesi kapları saydamdır). Ayrıca, imlecinizi üstüne getirdiğinizde veya menüdeki düğmeleri tıklattığınızda etiketlerin
değişmediğine de dikkat edin.

2. Menüyü test ettikten sonra, Tasarım'ı tıklatarak A-Kalıp sayfasını düzenlemeye devam edin. 

Bir sayfaya Font Awesome Marka Simgeleri ekleme

Yüklenmesi uzun süren, oluşturmak ve düzenlemek için daha fazla zaman gerektiren yerleştirilmiş görüntüler eklemek yerine, sayfaya Font
Awesome öğeleri sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu öğeler web fontlarına benzer. Pek çok yaygın simge içeren font öğeleri ekleyebilirsiniz. Bunları
güncellemek için tıpkı metin çerçevelerine stil uyguladığınız şekilde Kontrol panelindeki ayarları veya Metin panelini kullanabilirsiniz.

1. Bir tarayıcı kullanarak Adobe Muse Eklenti Kitaplığı'nda Font Awesome widget'ı sayfasını ziyaret edin.
2. Download (İndir) düğmesini tıklatarak sıkıştırılmış Font Awesome uzantısını (.mulib dosya uzantısı halinde) masaüstünüze indirin. İndirilen

dosyayı genişletmeyin. 
3. Kitaplık Panelini açın (Pencere > Kitaplık). 
4. İçe Aktar düğmesini tıklatın ve 2. adımda indirdiğiniz .mulib dosyasını bulup seçin.
5. FontAwesome (simgeler) Kitaplığı öğesi Kitaplık panelinde listelenir (bkz. Şekil 24).

Şekil 24. Kitaplık öğeleri içe aktarıldıktan sonra panelde listelenir ve kullanıma hazır hale gelir.

6. FontAwesome simgeleri klasörünü genişletmek için ok işaretini tıklatın.
7. Sayfadaki altbilgi alanına bir Marka Simgeleri öğesi sürükleyin. 
8. Mavi renkli ok düğmesini tıklatarak Seçenekler panelini açın ve menüden Facebook seçeneğini işaretleyin. 

Simge Tasarım görünümünde yüklenirken bir ilerleme çubuğu gösterilebilir. Bunun nedeni, simgelerin tıpkı web fontları gibi farklı bir sunucuda
barındırılıyor olmasıdır.

9. Kontrol panelinde dolgu rengini Kahverengi olarak ayarlayın. Metin panelinde, font rengini Kırık Beyaz olarak ayarlayın (bkz. Şekil 25).

Şekil 25. Dolgu ve metin rengini ayarlayarak Facebook simgesinin görünümünü güncelleyin.
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10. 7-9 arasındaki adımları tekrarlayarak Google+, Tumblr ve Twitter için 4 simge daha oluşturun. Seçim aracını kullanarak simgeleri yatay
şekilde hizalayın (bkz. Şekil 26).

Şekil 26. Akıllı kılavuzları kullanarak dört sosyal ağ simgesini aynı hizada ayarlayın ve aralarındaki boşlukların eşit olmasını sağlayın.

11. Tüm sosyal ağ simgelerini seçin ve Nesne > Grup seçeneklerini işaretleyerek simgeleri bir dizi halinde gruplayın. Grubu, Download Menu
(Menüyü İndir) düğmesi ile Menü widget'ının alt kısmında dik olarak ortalanana kadar sürükleyin.

İndirilebilir dosyalara bağlantılar ekleme

Pek çok restoran sitesi menülerini PDF formatında çevrimiçi ortamda yayınlar; böylelikle ziyaretçiler menünün bir kopyasını masaüstüne indirebilir
veya çıktısını alabilir.

1. Durum Düğmesi widget'ını seçin.
2. Kontrol panelindeki Köprüler menüsünü kullanarak Dosyaya Bağla menüsünün en alt kısmında yer alan Dosyalar bölümündeki öğeyi seçin.

Açılan İçe Aktar iletişim kutusunda, örnek dosyalar klasöründeki Katie's Cafe Menu.pdf adlı dosyayı bulup seçin. Aç'ı tıklatarak dosyayı seçin
(bkz. Şekil 27).

Şekil 27. Menünün PDF versiyonunu bulup seçin.

Dosyaya Bağla özelliğini kullandığınızda, dosya site yayınlandığında yüklenir veya site dışa aktarılırken site klasörüne eklenir. En iyi uygulama
yöntemi, sitenin tüm dosyalarını sitenin yerel klasörüne kopyalamaktır.

Varlıklar paneline baktığınızda, KatiesCafeMenu.pdf dosyasının artık site varlıklarından biri olarak listelendiğini göreceksiniz. 

Kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak, bazı tarayıcılar PDF dosyasını tarayıcı penceresinde gösterir, bazılarıysa doğrudan masaüstünüze indirir.

3. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçin.
4. Download Menu (Menüyü İndir) bağlantısını tıklatın ve bağlantılı PDF dosyasının nasıl göründüğüne bakın.
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Harici web sitelerine bağlantı ekleme  

Siteniz dışındaki diğer web sayfalarına mutlak bağlantılar ekleyebilirsiniz. Sosyal ağ simgelerinin her birine harici bağlantılar eklemek için şu
adımları uygulayın.

1. Facebook simgesini seçin ve Köprü menüsü alanında Katie's Cafe Facebook sayfasına yönlendirilen şu bağlantıyı yazın (veya kopyalayıp
yapıştırın): http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Google+ simgesini seçin ve Google+'da Katie's Cafe sayfasına yönlendirilen şu bağlantıyı girin:
 https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts

3. Tumblr simgesini seçin ve Tumblr'da Katie's Cafe blog sayfasına yönlendirilen şu bağlantıyı girin: http://katiessf.tumblr.com
4. Twitter simgesini seçin ve Twitter'da Katie's Cafe sayfasına yönlendirilen şu bağlantıyı girin: http://twitter.com/katiescafesf
5. Tekrar Facebook simgesini tıklatarak seçin. Kontrol panelinde mavi renkle altı çizili Köprüler sözcüğünü tıklatın. Açılan iletişim kutusunda

Bağlantıyı yeni pencerede veya sekmede aç seçeneğini işaretleyin. Ayrıca Araç ipucu alanına bir araç ipucu girin (bkz. Şekil 28).

Şekil 28. Onay kutusunu etkinleştirerek bağlantıyı yeni bir pencerede veya sekmede açın.

6. 5. adımı tekrarlayarak Google+, Tumblr ve Twitter bağlantılarını da yeni bir tarayıcı penceresinde açılacak şekilde ayarlayın. Her bağlantı için
araç ipuçları girin (ziyaretçi imlecini sosyal simge düğmelerinin üzerine getirdiğinde açılır).

Bu, sık kullanılan bir web tasarımı düzenidir. Aynı sitedeki diğer sayfalara yönlendirilen bağlantılar aynı tarayıcı penceresinde açılır (Adobe
Muse'da varsayılan olarak ayarlanmıştır); diğer dış web sitelerindeki sayfalara yönlendirilen bağlantılar ise yeni bir pencere veya sekmede açılır.

E-posta bağlantıları oluşturma

Bu örnek sitede, ziyaretçilerin mesaj gönderebilmeleri için Basit İletişim Formu widget'ı kullanılmaktadır. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde,
Contact (İletişim) sayfasına iletişim formu ekleme yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Dilerseniz e-posta bağlantıları da ekleyebilirsiniz (e-posta bağlantıları tıklatıldığında ziyaretçinin e-posta istemcisi Alıcı alanında e-posta adresinin
bulunduğu yeni bir mesaj kutusu açar).

Köprüler menüsünde mailto: önekini de ekleyerek e-posta adresini girin, örneğin:

mailto:e-posta@adress.com

Bazı durumlarda, Köprüler menüsündeki bağlantılar listesi büyük web sitelerinde uzun olabilir. Belirli bir sayfayı, bağlayıcı bağlantıyı, bağlantılı
dosyayı veya harici bir URL'yi bulmak için Bağlantılar menü alanına bağlantının ilk birkaç harfini yazarak listeyi hızla filtreleyebilir ve eşleşen
öğeleri görüntüleyebilirsiniz. 

Kılavuzları kullanarak bir sayfadaki üstbilgi ve altbilgi bölgelerini belirleme

Genellikle tasarladığınız bağımsız sayfaların yükseklikleri, her sayfaya eklenen içeriğe bağlı olarak değişir. Sayfaların yüksekliği her ne olursa
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Not:

olsun, Muse bölgeleri üstbilgi daima üst tarafta, altbilgi içeriği ise daima sayfa içeriğinin alt kısmında görüntülenecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kılavuzları göstermek ve sayfadaki alanları ayarlamak için şu adımları uygulayın:

1. Üstbilgi ve altbilgi kılavuzlarını görüntülemek için Görünüm > Üstbilgi ve Altbilgiyi Göster'i seçin. Dilerseniz Kontrol panelindeki Görünüm
menüsünü kullanarak da Üstbilgi ve Altbilgi kılavuzlarını etkinleştirebilirsiniz. Kılavuzlar görüntülendiğinde, Üstbilgi ve Altbilgi öğesinin
yanında bir onay kutusu görünür (bkz. Şekil 29).

Şekil 29. Üstbilgi ve Altbilgi kılavuzlarının görüntülendiğini doğrulayın.

Dilerseniz tarayıcı penceresinin dışında, çalışma alanının sol tarafını sağ tıklattığınızda açılan menüden Üstbilgi ve Altbilgiyi Göster seçeneğini de
işaretleyebilirsiniz.

Üstbilgi ve altbilgi kılavuzlarının yerlerinin değiştirilebilmesi için cetvellerin de gösterilmesi gereklidir. Bu şekilde, kılavuzları belirli bir piksel
konumuna ayarlayabilirsiniz.  

Beş adet mavi renkli yatay kılavuz sayfanın enine yayılır. Bu beş kılavuz, üst kısımdan başlayarak, sayfanın üst kısmını, üstbilginin en alt kenarını,
altbilginin en üst kenarını, web sayfasının alt kısmını ve tarayıcı penceresinin alt kısmını tanımlamak için kullanılır. Bu alanları belirlemek için
kılavuzları sürüklediğinizde, bir araç ipucu her bir kılavuz ve geçerli konumu hakkında bir açıklama gösterir. Sayfayı büyütme oranını artırarak
görünümü yakınlaştırıp kılavuzların konumlarını daha hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tarayıcı penceresi kılavuzunun alt kısmı ziyaretçilerin gördüğü ekranın en alt bölümünü oluşturur. Tasarımınıza bağlı olarak, bir dolgu rengi
veya arka plan görüntüsü ayarlayıp tarayıcıyı doldurabilir ve tarayıcı dolgusu içeriğinin her sayfa içeriğinin alt kısmında görüntülenmesini isterseniz
sayfanın alt bölümüne ait kılavuzu tarayıcı kılavuzunun alt kısmının üstüne yerleştirebilirsiniz.

Bu örnek projede, tarayıcı dolgusu sayfa içeriğinin altında görüntülenmemektedir.

2. Sayfanın Alt Kısmı kılavuzu ile Tarayıcının Alt Kısmı kılavuzunu Şekil 30'da gösterilen biçimde sayfanın en alt kısmındaki aynı konuma,
altbilgi dikdörtgeninin hemen altına sürükleyin.
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Şekil 30. Sayfanın Alt Kısmı ile Tarayıcının Alt Kısmı kılavuzları aynı konumda bulunduğunda, tarayıcı dolgusu içeriği sayfanın alt kısmının altında
görüntülenmez.

Üstteki üç kılavuz, üstbilgi, altbilgi ve sayfaya özgü içerikte görüntülenen içerik bölgelerini tanımlar; ortadaki alan ise her sayfaya eklenen öğelerin
yüksekliğine uygun şekilde genişletilir.

Bu değişiklikler yapıldıktan sonra altbilgi bölümü tamamlanmış olur. 

3. Altbilgi kılavuzunu, altbilgi dikdörtgeninin üst kısmına doğru yaklaşık 620 piksel değerine gelene kadar sürükleyin.
4. Sayfanın Üst Kısmı kılavuzunu en üstte bırakın (Y: 0 px konumunda). Üstbilgi kılavuzunu da 0 piksele kadar sürükleyin.

Sayfa öğelerini altbilgi öğeleri olarak ayarlama

Altbilgi bölgesindeki öğelerin altbilgi öğeleri olarak ayarlandığından emin olun. Bu şekilde, altbilgiler her zaman sayfalardaki sayfaya özgü içeriğin
alt kısmında görüntülenir. Şu adımları uygulayın:

1. Seçim aracını kullanarak Altbilgi sayfasındaki tüm içerikleri seçin. Altbilgi alanındaki öğeleri tıklatıp sürükleyebilir veya Düzenle > Tümünü
Seç'i işaretleyebilirsiniz.

2. Öğeleri sağ tıklatın ve açılan menüde Altbilgi Öğesi seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Alternatif olarak, Kontrol panelinde Altbilgi
onay kutusunun etkin olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz (bkz. Şekil 31).

Şekil 31. Seçilen altbilgi öğelerinin altbilgi öğeleri olarak ayarlandığını doğrulayın.

Sayfanın üst kısmına bağlantı ekleme

Altbilgi kalıp sayfa içeriğinde sitedeki diğer tüm sayfalar gösterilir. Bu sayfa, ziyaretçilerin uzun sayfalarda en üste geçmelerini sağlayan bir bağlantı
ekleyebileceğiniz yerdir.               

1. Kontrol panelinde Bağlantı düğmesini tıklatarak Yer Tabancası'nda bir bağlantı yükleyin. 
2. Bağlantıya üst adını verin ve sayfanın en üst kısmına yerleştirin (bkz. Şekil 32).

Şekil 32. Üst adında bir bağlantı oluşturun ve sayfa alanının en üst kısmına yerleştirin.

İlk web sitenizi oluşturma eğitiminin 3. bölümünde, hiyerarşik kalıp sayfalar ve kalıp sayfaları bağımsız sayfalara uygulama yöntemleri hakkında
bilgiler verilmektedir. Ayrıca yeniden kullanılabilir site varlıkları oluşturma ve bunları Kitaplık panelinde saklama yolları açıklanmaktadır.
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Hiyerarşik kalıp sayfalarla çalışma
İç Mekan kalıp sayfası için üstbilgi oluşturma
Açılış Sayfası kalıp sayfası için üstbilgi oluşturma
Tasarımdaki sayfalara kalıp sayfalar uygulama
Bir dikdörtgeni arka plan görüntüsüyle doldurma
Metin içeriğine format ve stil uygulama
Gruplanmış öğelerle dekoratif bir sayfa ayırıcı tasarlama
Yeniden kullanılabilir kitaplık öğesi oluşturma
Sayfa ızgarası kılavuzlarını kullanarak sayfa öğelerini hizalama
Aynı metin çerçevesi içindeki farklı metin satırlarına stil uygulama
Ana Sayfa sayfasının kalanını doldurma

Adobe Muse ile ilk web sitenizi oluşturma eğitiminin 2. Bölümünde, yeni kalıp sayfalar oluşturup Menü widget'ını kullanarak site navigasyonu
eklediniz. Widget'ların alt öğelerine erişme, bunları seçme ve Durumlar panelini kullanarak durumların görünümlerini ve etiketleri düzenleme
yöntemleri hakkında bilgi edindiniz. Ayrıca, metin içeriği ekleme ve paragraf stillerini kullanarak bu metinlere stil uygulama yollarını incelediniz ve
Muse Kitaplığı dosyasını kullanarak hızla yüklenen sayfa simgeleri içeren Font Awesome kitaplığı ekleme yöntemleri hakkında bilgiler edindiniz. Bu
bölümde, kendinize ait kitaplık öğeleri oluşturma ve bunlar sayfalarda tekrar tekrar kullanma yollarını öğreneceksiniz.

Hiyerarşik kalıp sayfalarla çalışma

Plan bağlantısını tıklatın veya katiesCafe etiketini taşıyan sekmeyi tıklatarak Plan moduna geri dönün.

Sitedeki tüm sayfa minik resimlerinin, şimdi bağlantılı Altbilgi kalıp sayfasına eklediğiniz tasarım öğelerini gösterdiğini göreceksiniz (bkz. Şekil 33).

Şekil 33. Altbilgi kalıp sayfası tasarımı, Plan modundaki tüm bağlantılı sayfa minik resimlerinde görüntülenir.

Bir site tasarlarken, kalıp sayfada yaptığınız değişiklikler otomatik olarak bağlantılı sayfaları günceller. Bir kalıp sayfayı sitenin görünümünü
değiştirecek şekilde güncelleyebildiğiniz için kalıp sayfalar sitenin güncellenmesini veya korunmasını kolaylaştırır.

Kalıp sayfaları diğer kalıp sayfalara uygulayabilirsiniz. Bir kalıp sayfa farklı bir kalıp sayfada görünen paylaşılan öğeleri içerebilir (önceki
bölümlerde açıklanan altbilgi gibi). Bu kalıp sayfada bulunan tüm öğeleri ve sitenin belirli bir bölümüne özgü tüm öğeleri devralan başka kalıp
sayfalar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, Düzenle > Yerinde Yapıştır'ı seçerek kopyalanan öğeleri kalıp sayfalar arasında taşıyabilirsiniz.
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Bir sayfa veya kalıp sayfa adının üzerine geldiğinizde, ilgili sayfa veya kalıp sayfa için uygulanan kalıpların hiyerarşisini gösteren bir araç ipucu
görüntülenir.

Altbilgi kalıp sayfasında bulunan içerikleri devralan yeni bir kalıp sayfa oluşturmak için şu adımları uygulayın:

1. Plan modunda, yeni bir kalıp sayfa oluşturmak için imlecinizi Altbilgi sayfa minik resminin üzerine getirin ve sağ taraftaki artı (+) işaretini
tıklatın.

2. Altbilgi'nin sağ tarafında B-Kalıp adında yeni bir kalıp sayfa oluşturulur. Bu kalıp sayfaya Açılış Sayfası adını verin.
3. Altbilgi Kopya kalıp sayfasının minik resmini sağ tıklatın ve bağlam menüsünden Kalıplar > Altbilgi'yi seçin. Bu eylem sonucunda etiketin

[Altbilgi] minik resmin alt kısmında gösterildiğini göreceksiniz. Bu davranış, Açılış Sayfası kalıp sayfasının Altbilgi kalıp sayfasında bulunan
içerikleri devraldığını belirtir (bkz. Şekil 34).

Şekil 34. Açılış Sayfası kalıp sayfasını Altbilgi kalıp sayfasındaki içerikleri devralacak şekilde ayarlayın.

Buradaki önemli farka dikkat edin. Açılış Sayfası kalıp sayfası aslında Altbilgi kalıp sayfasındaki öğeleri içermiyor. Yani, Altbilgi (A-Kalıp) sayfasını
çoğaltmış olmuyorsunuz. Aksine, Altbilgi kalıp sayfasını Açılış Sayfası kalıp sayfasına uygulamış oluyorsunuz. Yani, Altbilgi kalıp sayfasına
eklediğiniz tüm yeni içerikler Açılış Sayfası kalıp sayfasında da otomatik olarak görünecektir. Altbilgi içeriklerini düzenlemeniz gerektiğinde, Altbilgi
kalıp sayfasının minik resmini çift tıklatarak kalıp sayfayı doğrudan açabilirsiniz.

Tasarım öğelerini Açılış Sayfası ve İç Mekan kalıp sayfalarına ekledikten sonra, kalıp sayfaları site haritasındaki sayfalara uygulayacaksınız. Bu
tasarımda, Home (Ana Sayfa) sayfasında Açılış Sayfası kalıp sayfası kullanılmakta, sitedeki diğer tüm sayfalara ise İç Mekan kalıp sayfası
uygulanmaktadır.

Açılış sayfası veya İç Mekan kalıp sayfalarının minik resimlerinin üzerine geldiğinizde, Uygulanan kalıp sayfa: Altbilgi şeklinde bir araç ipucu
görünür.

Bu örnek sitede, kalıp sayfa hiyerarşisi yalnızca bir düzeyli olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, üçüncü bir kalıp sayfaya uygulanabilen bir kalıp
sayfadaki her şeyi devralan bir kalıp sayfalar zinciri oluşturarak devralma düzeylerini daha da artırabilirsiniz. Tasarım öğelerini bölmelere ayırmak,
sembol oluşturma işlemine benzer. En iyi uygulama yöntemi, bir sitenin farklı bölümleri için ayrı ayrı kalıp sayfalar oluşturmaktır.

4. Üçüncü bir kalıp sayfa oluşturmak için imlecinizi Açılış Sayfası kalıp sayfasının minik resminin üzerine getirin ve sağ taraftaki artı (+) işaretini
tıklatın. Bu sayfaya İç Mekan adını verin.

5. Altbilgi kalıp sayfasının minik resmini tıklatıp yeni İç Mekan kalıp sayfasının minik resmine sürükleyin. Altbilgi kalıp sayfasının minik resmini
sürükleyip İç Mekan sayfasının minik resmine bıraktığınızda, İç Mekan sayfasının minik resminin altındaki mavi renkli [Kalıp Yok] metninin
[Altbilgi] olarak güncellendiğini göreceksiniz.

İç Mekan kalıp sayfası için üstbilgi oluşturma

İç Mekan kalıp sayfası sitedeki çoğu sayfanın görünümünü tanımlayacaktır.

1. İç Mekan kalıp sayfasının minik resmini çift tıklatarak Tasarım modunda açın. 
2. Tarayıcı penceresinin tamamını kaplayan yaklaşık 90 piksel yüksekliğinde bir dikdörtgen çizin. Kenar tutamaçlarını, %100 genişlikte

görüntülenecek şekilde ayarlanana kadar sürükleyin. Dikdörtgenin üst kısmını sayfanın üst kısmıyla hizalayın.
3. Dikdörtgenin dolgu rengini Kahverengi, kontur kalınlığını ise 0 olarak ayarlayın. 
4. Plan moduna geri dönün ve Altbilgi kalıp sayfasının minik resmini çift tıklatarak sayfayı Tasarım modunda açın. Menü widget'ının tamamını

seçip kopyalayın. 
5. İç Mekan kalıp sayfasına geri dönün ve menü widget'ını yapıştırın. Seçim aracını kullanarak kahverengi üstbilginin sağ tarafına kadar

sürükleyin. 
6. HOME (Ana Sayfa) düğmesini iki kez tıklatarak menü öğesini seçin. Metin panelini veya Kontrol panelindeki Metin menüsünü kullanarak şu

ayarları uygulayın: 
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Web fontu: Open Sans Condensed Bold
Font boyutu: 20
Renk: Açık Kahve
Hizalama: Sol
Karakter Aralığı: 0
Satır Aralığı: 24 px
Sonraki boşluk: 24
Paragraf-Düzey Etiketi: Alt Başlık (h2)

Tüm menü öğelerinin aynı formatı kullanacak şekilde güncellendiğini göreceksiniz.  

7. Paragraf Stilleri panelinde, yeni bir paragraf stili oluşturun ve bunu subhead olarak adlandırın.
8. Durumlar panelinde, Rollover durumunu seçin. Rollover, Fare Tuşu Basılı ve Etkin durumlarının metin rengini Kahverengi olarak ayarlayın

(bkz. Şekil 35). 

Şekil 35. Diğer menü öğesi durumlarının rengini Kahverengi metin rengini kullanacak şekilde ayarlayın.

Geriye, iç mekan kalıp sayfasının üstbilgi alanına eklenecek tek bir öğe kalıyor.

Bu noktaya kadar, İç Mekan kalıp sayfasındaki üst düzey navigasyon tamamlanmıştır.

1. Dosya > Yerleştir'i seçerek (veya Mac'te Command+D ve Windows'ta Control+D tuşlarını kullanarak) İçe Aktar iletişim kutusunu açın. Örnek
dosya klasöründe bulunan logo-interior.png adlı dosyayı bulup seçin ve Tamam'ı tıklatın.

2. Üstbilginin sol tarafını bir kez tıklatarak logo görüntüsünü sayfaya yerleştirin. Seçim aracını kullanarak grafiği yerleştirin ve kahverengi,
dikdörtgenin dikey yöndeki orta merkezinde Menu widget'ı ile ortalayın.

3. Önizleme'yi tıklatarak kalıp sayfanın Muse'daki taranmış halini kontrol edin (bkz. Şekil 36).

Şekil 36. Tamamlanan üstbilgi İç Mekan kalıp sayfasında görüntülenir.

4. Tasarım'ı tıklatarak kalıp sayfaları düzenlemeye devam edin.

Açılış Sayfası kalıp sayfası için üstbilgi oluşturma

Bir sonraki adımda, Ana Sayfa sayfasının üstbilgisini tanımlayan Açılış Sayfası kalıp sayfasını dolduracaksınız. Bu üstbilgi diğerine benzer, ancak
kahverengi dikdörtgen içermez.

Bu noktada, İç Mekan kalıp sayfasındaki üst düzey site navigasyonu da tamamlanmıştır.
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1. Tasarım modunda, Menü widget'ını İç Mekan sayfasına kopyalayın.
2. Açılış Sayfası kalıp sayfasını Tasarım modunda açın ve Düzenle > Yerinde Yapıştır'ı seçin.
3. Menü halen seçiliyken Shift tuşunu basılı tutarak aşağı ok tuşuna dört kez basıp menüyü sayfanın üst kısmından yaklaşık 40 piksel aşağı

taşıyın.
4. Dosya > Yerleştir'i seçin ve örnek dosyalar klasöründe bulunan logo-landing.png adlı dosyayı bulup seçerek Tamam'ı tıklatın.
5. Üstbilginin sol tarafını bir kez tıklatarak saydam logo görüntüsünü sayfaya yerleştirin. Seçim aracını ve akıllı kılavuzları kullanarak grafiği

Menü widget'ıyla ortalanacak şekilde yerleştirin.

Tasarımdaki sayfalara kalıp sayfalar uygulama

Dilerseniz her sayfanın minik resmini sağ tıklatarak her sayfaya uygulamak istediğiniz kalıp sayfanın adını seçebilirsiniz. Ancak genellikle kalıp
sayfaları sürükleyip bırakmak daha hızlı bir yöntemdir:

İç Mekan kalıp sayfasının minik resmini tıklatıp site haritasındaki kalan tüm sayfalara sürükleyin. Minik resim tasarımının her kalıp sayfaya
uygulandığında güncellendiğini göreceksiniz. 

1. Açılış Sayfası kalıp sayfasının minik resmini tıklatıp HOME (Ana Sayfa) sayfasının minik resmine sürükleyerek uygulayın. HOME (Ana Sayfa)
sayfasının minik resminin altındaki mavi renkli [Kalıp Yok] metni [Açılış Sayfası] olarak güncellenir.

Bir dikdörtgeni arka plan görüntüsüyle doldurma

1. Plan modunda, HOME (ana sayfa) sayfasının minik resmini çift tıklatarak sayfayı Tasarım görünümünde açın.

Sayfadaki üstbilgi ve altbilgi öğelerini seçemediğinizi fark edeceksiniz. Bunlar kalıp sayfalarda yer alırlar (Açılış Sayfası ve Altbilgi) ve yalnızca bu
sayfalarda düzenlenebilirler.

2. Sayfanın üst kısmını kaplayan, %100 genişlikte görüntülenecek şekilde ayarlanmış bir dikdörtgen çizin.
3. Dolgu menüsünü kullanarak Görüntü bölümünün yanında bulunan klasör simgesini tıklatın. Açılan İçe Aktar iletişim kutusunda, örnek

dosyalar klasöründe bulunan img-salad-darker.png adlı dosyayı bulup seçerek Aç'ı tıklatın (bkz. Şekil 37). 

Şekil 37. Dikdörtgenin arka plan dolgu görüntüsünü ayarlayın.

4. Sığdırma menüsünü Dolduracak Şekilde Ölçekle olarak ayarlayın ve Konum bölümünde sağ üst konumu tıklatarak görüntüyü sayfanın sağ
üst köşesine göre hizalayın.

5. Sayfanın başka herhangi bir yerini tıklatarak Dolgu menüsünü kapatın.
6. Seçim aracını kullanarak tutamaçları sürükleyip dikdörtgeni gereken şekilde yeniden boyutlandırın. Akıllı kılavuzları kullanarak grafiği

yerleştirip ortalayın ve görüntünün üst kısmını tarayıcı penceresinin üst kısmıyla hizalayın. 

Metin içeriğine format ve stil uygulama
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Bir sonraki adımda, birkaç metin çerçevesi ekleyecek ve paragraf stillerini metnin görünümünü kontrol edecek şekilde ayarlayacaksınız.

Web fontu: Open Sans Condensed Bold
Font Boyutu: 50
Font Rengi: Kahverengi
Hizalama: Ortalanmış
Karakter Aralığı: 1
Satır Aralığı: 48 px
Paragraf-Düzey Etiketi: Üst Başlık (h1)

Web fontu: Gentium Book Basic Bold Italic
Font Boyutu: 16
Font Rengi: Açık Kahve
Hizalama: Sol
Karakter Aralığı: 1
Satır Aralığı: 24 px
Paragraf-Düzey Etiketi: Alt Başlık (h3)

1. Metin aracını kullanarak üstbilgi alanında oluşturduğunuz dikdörtgenin alt kısmına göre ortalanmış bir metin çerçevesi çizin.
2. Şu sözcükleri yazın: WELCOME TO KATIE’S CAFÉ. Metin panelini veya Kontrol panelindeki Metin menüsünü kullanarak şu nitelikleri

ayarlayın:  

3. Yeni bir paragraf stili oluşturup heading olarak adlandırın
4. Üst başlığın altında ikinci bir metin çerçevesi oluşturup şunları yazın: A small family-owned chain of cafés in San Francisco.
5. Şu nitelikleri ayarlayın:

6. Yeni bir paragraf stili oluşturup Subhead serif adını verin.

Alt başlık metni genellikle sola hizalanır. Ancak ana sayfadaki bu örnekte metni ortaya hizalayacaksınız.

7. Metin halen seçiliyken hizalamayı ortalanmış olarak ayarlayın.

Paragraf Stilleri panelinde şimdi paragraf stili adının yanında bir artı (+) işaretinin görüntülendiğini fark edeceksiniz. Artı işareti, o sırada seçili
olan metne paragraf stili uygulanmış olduğunu, ancak stilin en az bir niteliğinin değiştirildiğini belirtir.

8. İmlecinizi paragraf stili adının üzerine getirdiğinizde metin ayarlarını görüntüleyen bir araç ipucu açılır. Orijinal stilin niteliklerinden farklı olan
tüm nitelikler çizginin altında listelenir. Bu örnekte, çizginin altındaki öğe için şu nitelik gösterilmektedir: hizalama: orta (bkz. Şekil 38). 

Şekil 38. Artı işareti, metinde farklı format kullanıldığını, araç ipucu ise seçilen metin ve paragraf stili arasındaki farkı belirtir.

Gruplanmış öğelerle dekoratif bir sayfa ayırıcı tasarlama
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İki metin çerçevesinin altına dekoratif bir sayfa ayırıcı ekleyeceksiniz.

Bu dekoratif metin çerçevesi için paragraf-düzey etiketi oluşturulmasına gerek yoktur.  

1. Görünüm > Kılavuzları Göster'i seçerek kılavuzları etkinleştirin.
2. Dikdörtgen aracını kullanarak 445 piksel genişliğinde ve 20 piksel yüksekliğinde bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgeni, sayfanın ortasına doğru

uzayacak ve sayfanın sol tarafının yarısını kaplayacak şekilde yerleştirin (9 sütunlu sayfa ızgarasının sol tarafı ile hizalanmış olarak).
3. Dikdörtgen dolgu rengini yok olarak ayarlayın. Kontur rengini Açık Kahve olarak ayarlayın. Kontur Seçenekleri'nde alanların bağlantısını

çözün. Altbilgi tasarımındaki çizgi için uyguladığınız şekilde üst kontur kalınlığını 2, diğer tüm kontur kalınlıklarını 0 olarak ayarlayın.
4. Option/Alt tuşuna basın ve Seçim aracı ile dikdörtgenin bir kopyasını yatay olarak sürükleyerek birinci dikdörtgenle hizalanmasını, ucunun ise

sayfa ızgarasının sağ tarafı ile aynı hizaya gelmesini sağlayın.
5. Metin aracını kullanarak sayfanın orta kısmında, iki dikdörtgenin arasında küçük bir metin alanı oluşturun.
6. Muse'un dışında, Karakter Görüntüleyici'yi açarak özel bir karakter girin. White Four Pointed Star (Beyaz Dört Noktalı Yıldız) terimini bulup

öğeyi iki kez ekleyerek iki yıldız oluşturun.
7. Metin panelinde şu ayarları uygulayın:

Web fontu: Gentium Book Basic
Font boyutu: 24
Renk: Açık Kahve
Hizalama: Orta
Karakter Aralığı: 3
Satır Aralığı: 24 px

8. İki dikdörtgeni ve metin çerçevesini seçip Nesne > Grupla seçeneğini işaretleyin.

Yeniden kullanılabilir kitaplık öğesi oluşturma

1. Pencere > Kitaplık'ı seçerek Kitaplık Panelini açın. 
2. Kitaplık panelinin sağ alt bölümünde bulunan klasör simgesini tıklatarak yeni bir klasör oluşturun. 
3. Yeni klasör alanını tıklatarak klasöre Sayfa Tasarımları adını verin. 
4. Bir önceki bölümde oluşturduğunuz grubu seçin. Seçili Öğeyi Ekle düğmesini (sayfa çevirme simgesi) tıklatarak öğe grubunu klasöre ekleyin.

Kitaplık öğesine Sayfa Ayırıcı adını verin (bkz. Şekil 39). 

Şekil 39. Kitaplık panelinin içinde yeni bir öğe oluşturup adlandırın.

Öğeleri belirleyebilmeniz için Kitaplık'ta grubun önizleme görüntüsünün açıldığını göreceksiniz.

Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde, Kitaplık panelinde Sayfa Tasarımları klasörünü tıklatarak genişletecek ve Sayfa Ayırıcının bir kopyasını
sayfaya sürüklemeyi öğreneceksiniz.
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Sayfa ızgarası kılavuzlarını kullanarak sayfa öğelerini hizalama

Bir sonraki adımda, üç dikdörtgen çizecek, sayfa üzerindeki sütun ızgaralarını kullanarak bu dikdörtgenleri hizalayacak ve arka plan görüntüleriyle
dolgu uygulayacaksınız.

1. Dikdörtgen aracını kullanarak yaklaşık boyutu 304 x 304 piksel olan bir dikdörtgen çizin.
2. Seçim aracını kullanarak dikdörtgenin sol tarafını sayfanın sağ tarafı ile hizalayın. 
3. Option/Alt tuşuna basarak dikdörtgenin bir kopyasını aralarında küçük bir boşluk bırakarak sayfanın ortasına sürükleyin. Option/Alt tuşuna

basarak ortadaki dikdörtgeni sürükleyin ve ikinci kopyayı yerleştirerek sayfanın sağ tarafı ile hizalayın. 
4. Sol taraftaki birinci dikdörtgeni tekrar seçin. Dolgu menüsünü kullanarak dosya adı img-coffee.jpg olan arka plan görüntüsünü ayarlayın.

Sığdırma menüsünü Dolduracak Şekilde Ölçekle olarak ayarlayıp Yerleştir bölümünde orta noktayı tıklatın. Başka bir yeri tıklatarak Dolgu
menüsünü kapatın. 

5. Aynı ayarları kullanarak ortadaki dikdörtgenin ve sağdaki dikdörtgenlerin arka plan dolgusunu ayarlamak için 4. adımı tekrarlayın. Ancak
farklı olarak, ortadaki dikdörtgenin dolgusu için img-baking.jpg görüntüsünü, sağdaki dikdörtgenin dolgusu için de img-dinner.jpg
görüntüsünü kullanın (bkz. Şekil 40).

Şekil 40. Sayfa kılavuzlarını kullanarak dolgu uygulanan üç dikdörtgeni hizalayın.

Aynı metin çerçevesi içindeki farklı metin satırlarına stil uygulama

Dolgu uygulanan üç dikdörtgenin alt kısmında stil uygulanmış üç metin çerçevesi oluşturacaksınız.

1. Sayfanın sol tarafına hizalanmış dikdörtgenin altındaki aynı üç sütunu kaplayan bir metin çerçevesi oluşturun. Metnin ilk satırı ile diğer
satırlar arasında satır sonu oluşturmak için Return/Enter tuşuna basarak şu metni girin:

The finest coffee & tea

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

2. Seçim aracını kullanarak yalnızca ilk cümleyi seçin. Metni sağ tıklatın ve Büyük/Küçük Harf Değiştir > BÜYÜK HARF'i seçerek metin
çerçevesindeki başlığın dikkat çekmesini sağlayın. 

3. Paragraf Stilleri panelini açarak subhead stilini uygulayın.
4. Metin çerçevesindeki kalan metni seçin. Metin panelini kullanarak şu ayarları uygulayın:

Font:  Gentium Book Basic
Font boyutu: 16
Renk: Kahverengi
Hizalama: Sol
Karakter Aralığı: 0
Satır Aralığı: 24 px
Sonraki Boşluk: 24
Paragraf-Düzey Etiketi: Varsayılan (p)

5. Bu stili sık sık kullanacağınız için body adında yeni bir paragraf stili oluşturun.
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6. Ortadaki dikdörtgenin alt kısmında sayfanın ortasındaki üç ızgara sütununu kaplayan ikinci bir metin çerçevesi oluşturun. Şu metni girin:

Delicious home baking

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

7. Üstbilginin harflerini büyük harf olarak değiştirin. Subhead ve body paragraf stillerini uygulayın. 
8. Sağdaki dikdörtgenin alt kısmında üçüncü bir metin çerçevesi oluşturun. Şu metni girdikten sonra diğer iki metin çerçevesinde yaptığınız gibi

metnin stilini belirleyin:

Fresh & healthy meals

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

9. Metin aracını kullanarak diğer üç metin alanının altında, sayfanın sol tarafındaki ilk 4 sütunu kaplayan yeni bir metin alanı oluşturun. Şu
metni girin:

Introducing our seasonal cupcake

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

Katie Ricks

10. Üstbilginin harflerini büyük harf olarak ayarlayın ve subhead paragraf stilini uygulayın.
11. Ortadaki iki cümleyi seçip body paragraf stilini uygulayın.
12. Katie Ricks adını seçin. Metin panelini kullanarak şu ayarları uygulayın:

Web fontu: La Belle Aurore
Font boyutu: 42
Renk: Kahverengi
Hizalama: Sağ
Karakter Aralığı: 0
Satır Aralığı: 24 px
Sonraki Boşluk: 6

Bu font formatı bir imza görünümü oluşturur.
13. Seçim aracını kullanarak metin çerçevesinin tamamını seçin. Dolgu menüsünde, dolgu rengini beyaz, opaklık ayar düğmesini ise 77 olarak

ayarlayın.

Ana Sayfa sayfasının kalanını doldurma

Ana Sayfa sayfasının alt kısmına içerik eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Bir sonraki adımda, daha önce oluşturmuş olduğunuz bazı öğeleri kopyalayarak başka amaçlar doğrultusunda kullanacaksınız.  

OUR STORY

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

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

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

Son olarak, alt kısma bir dizi dolgu uygulanmış dikdörtgen ve metin çerçevesi daha ekleyeceksiniz. 

 

AWARDS

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

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

Bir sonraki adımda, dolgulu bir dikdörtgen oluşturacaksınız.

1. Üç metin çerçevesinin altında, sayfayı kaplayan ve %100 genişlikte görüntülenecek şekilde ayarlanmış bir dikdörtgen çizin.
2. Dolgu menüsünü kullanarak dikdörtgenin img-cupcakes.jpg adlı arka plan görüntüsüyle doldurun. Sığdırma menüsünü Dolduracak Şekilde

Ölçekle olarak ayarlayın ve Konum bölümünde sol üst konumu tıklatarak görüntüyü sayfanın sol üst köşesine göre hizalayın.
3. Sayfanın başka herhangi bir yerini tıklatarak Dolgu menüsünü kapatın.
4. Seçim aracını kullanarak tutamaçları sürükleyip dikdörtgeni gereken şekilde yeniden boyutlandırın. Dikdörtgen ortalanmış olmalı, %100

genişlikte görüntülenmelidir ve dikdörtgenin üst kenarı sayfanın üst kısmından itibaren yaklaşık 1214 pikselde hizalanmalıdır.
5. Dikdörtgeni sağ tıklatın ve Yerleştir > En Alta Gönder'i seçin. Daha önce oluşturduğunuz imza içeren metin çerçevesi şimdi üst kısımda

görünmektedir. Metin çerçevesinin yarı saydam arka planı ise mini kek resminin görünmesini sağlamaktadır.

1. Sayfayı yukarı kaydırın ve WELCOME TO KATIE’S CAFÉ yazılı üstbilgi metin çerçevesini seçin.
2. Option/Alt tuşuna basarak metin çerçevesini mini kek resmi ile dolgu uygulanmış dikdörtgenin altına doğru sürükleyin. Metin aracı ile üstbilgi

metninin üzerine ABOUT KATIE’S CAFÉ yazarak metni değiştirin.
3. Kitaplık panelini açın. Sayfa Tasarımları klasörünü genişletin ve Sayfa Ayırıcının bir kopyasını metin çerçevesinin alt kısmına sürükleyin. Her

iki öğeyi de sayfaya göre hizalayın.
4. Yaklaşık 450 piksel genişliğinde ve 300 piksel yüksekliğinde bir dikdörtgen çizin. img-cookie.jpg adlı arka plan görüntüsünü kullanarak

dikdörtgeni doldurun. Arka planı Dolduracak Şekilde Ölçekle olarak ayarlayın ve merkez Konum noktasını tıklatın.
5. Dikdörtgeni sayfanın sol tarafı ile hizalayın. 
6. Kurabiye dikdörtgeninin sağ tarafına yaklaşık 450 piksel genişliğinde bir metin çerçevesi çizin. Şu metni girin veya yapıştırın:

1. Üstbilgi içeriğine subhead stilini, metin çerçevesinin geri kalanına ise body stilini uygulayın.
2. Metin çerçevesinin sağ kenarını sayfa kılavuzlarının sağ tarafı ile hizalayın.

1. Sayfayı aşağı kaydırın ve kurabiye dikdörtgeninin alt kısmına yaklaşık 450 piksel genişliğinde bir metin çerçevesi çizin. Şu metni girin veya
yapıştırın:

1. Üstbilgi içeriğine subhead stilini, metin çerçevesinin geri kalanına ise body stilini uygulayın.
2. Metin çerçevesinin sol kenarını sayfa kılavuzlarının sol tarafı ile hizalayın.

1. Yaklaşık 450 piksel genişliğinde bir dikdörtgen çizin.
2. Dikdörtgen dolgu rengini ve kontur değerini yok olarak ayarlayın. Sığdırma seçeneğini Dolduracak Şekilde Ölçekle, konumu ise sol üst olarak

ayarlayın ve img-breakfast.jpg adlı görüntüyü kullanarak arka plan dolgusunu oluşturun.
3. Dikdörtgeni, Our Story metin çerçevesinin alt kısmında, sayfa kılavuzlarının sağ tarafı ile hizalayın.
4. Kitaplık panelini açın ve FontAwesome Klasörünü genişletin. Yön simgeleri öğesini sayfanın sağ alt bölümüne, altbilgi kılavuzunun hemen üst

kısmına sürükleyerek sayfanın sağ tarafı ile hizalayın.
5. Mavi ok düğmesini tıklatarak Seçenekler menüsünü açın. Menüden Dairesel Yukarı Ok seçeneğini işaretleyin. Metin rengini Kahverengi

olarak ayarlayın (bkz. Şekil 41).

Şekil 41. Font Awesome simgesini özelleştirip stilini sitenin tasarımına uygun şekilde belirleyin.

6. Yukarı Ok simgesi halen seçiliyken, Köprüler menüsünü kullanarak üst adındaki bağlantı bağını seçin (bkz. Şekil 42).
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Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Şekil 42. Bağı, kalıp sayfada oluşturduğunuz üst adlı bağlantıyı gösterecek şekilde ayarlayın.

7. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçin. Sayfayı aşağı kaydırarak sayfa içeriklerine bakın. Yukarı Ok simgesini tıklattığınızda sayfanın
tekrar en üste geçtiğini göreceksiniz.

8. Tasarım'ı tıklatarak Ana Sayfa sayfasını düzenlemeye devam edin. Dilerseniz Görünüm > Kılavuzları Gizle'yi seçerek sayfadaki kılavuzları
devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu eğitimin 4. Bölümünde, hareketi kontrol etmek ve ana sayfa sayfasında etkileşimli bir efekt oluşturmak için kaydırma efektleri uygulama
yöntemlerini öğreneceksiniz. Aynı zamanda, Menü sayfası için alt navigasyon oluşturmak amacıyla manuel bir Menü widget'ı oluşturma yöntemleri
hakkında da bilgi edineceksiniz. Bunun ardından, ziyaretçi sayfayı aşağı kaydırdığında açılan ikinci bir “gizli” menü eklemeden önce sayfaya
bağlantılar uygulayacak ve menü öğelerinin bağlantılarını oluşturacaksınız.
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Bölüm 4

Başa dön

Arka plan görüntüleri ile doldurulmuş dikdörtgenlere kaydırma efektleri uygulama
Menü sayfası oluşturma
Manuel Menü widget'ı yapılandırma
Bağlantı etiketi bölgeleri ve etkin durumlarla çalışma  
Menü öğelerine bağlantı etiketleri ekleme
Menü sayfasına beş bölüm ekleme
Her bölümdeki menü içeriğini doldurmak için metin içeriği yerleştirme
Menü sayfasındaki bölüm başlıklarına kaydırma efekti ekleme
Kaydırma efektleri kullanarak üstbilgi alanına “sabit” menü ekleme

Muse ile ilk web sitenizi oluşturma başlıklı eğitimin 3. Bölümünde, Yatay Menü widget'ını kullanarak site navigasyonu eklemek üzere kalıp sayfa
ekleyip düzenlediniz. Durumlar panelini kullanarak menü öğelerinin ve etiketlerin görünümüne stil uygulama yöntemlerini öğrendiniz. Ayrıca, Kitaplık
öğeleriyle çalışma ve sürükleyerek sayfalara bırakabileceğiniz yeniden kullanılabilir öğeler oluşturma yöntemleri hakkında da bilgiler edindiniz.

Arka plan görüntüleri ile doldurulmuş dikdörtgenlere kaydırma efektleri uygulama

Muse'da, hareket, opaklık, slayt gösterisi ve Edge Animate kaydırma efektleri gibi uygulayabileceğiniz pek çok kaydırma efekti bulunur. Kaydırma
Efektleri panelini kullanarak kaydırma efektleri uygulayabilir, Dolgu menüsündeki Kaydır sekmesini kullanarak hareketi kontrol edebilirsiniz.              
              

1. Sayfayı yukarı kaydırın ve sayfanın üst kısmına hizalanmış büyük dikdörtgeni seçin. 
2. Pencere > Kaydırma Efektleri'ni seçin. Kaydırma Efektleri panelinde, şu ayarları girin (bkz. Şekil 43).

Hareket onay kutusunu etkinleştirin

İlk Hareket bölümündeki iki alan değerini 0 olarak bırakın

Temel konum değerini (orta alan) 0 px olarak ayarlayın

Son Hareket bölümündeki Yukarı yönü etkinleştirin ve 0,5 değerine ayarlayın

Yatay yön değerini 0 olarak bırakın 

Şekil 43. Sayfanın üstbilgi alanındaki dikdörtgene kaydırma efekti ayarları uygulayın.

Bu ayarlar, sayfa temel konumu (0 piksel, sayfanın en üst kısmı) geçecek şekilde kaydırıldığında, dikdörtgenin sayfanın geri kalanının kaydırılma
oranından 0,5 kat daha hızlı kaydırılacağını belirtir.  

Hareket onay kutusunu etkinleştirin

İlk Hareket bölümündeki Yukarı yön ayarını etkinleştirip 0,5 değerine ayarlayın
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Yatay yön değerini 0 olarak bırakın

Temel konum değerini (orta alan) 1114 px olarak ayarlayın

Son Hareket bölümündeki Yukarı yön ayarını etkinleştirip 0,5 değerine ayarlayın

Yatay yön değerini 0 olarak bırakın

3. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçin. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda, üstbilgi alanında üst kısımda bulunan dikdörtgenin geri kalan
sayfa öğelerinden yarım değer daha hızlı hareket ettiğini göreceksiniz.

4. Muse'a geri dönün ve sayfayı aşağı kaydırarak mini kek görüntüsü ile dolgu uygulanmış büyük dikdörtgeni seçin. 
5. Kaydırma Efektleri panelini açın (Pencere > Kaydırma Efektleri) ve şunları girin (bkz. Şekil 44). 

Şekil 44. Sayfa kaydırıldığında dikdörtgenin hareketini kontrol etmek için kaydırma efektleri uygulayın.

6. Tekrar Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçin. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda %100 genişlikte görüntülenen her iki dikdörtgenin de geri
kalan sayfa öğelerinden yarım değer daha hızlı şekilde yukarı doğru hareket ettiğini göreceksiniz.

7. Muse'a geri dönün. X işaretini tıklatarak Tasarım modundaki Ana Sayfa sayfasını kapatın.

Menü sayfası oluşturma

Menü sayfasında, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde sunulan yiyecek, içecek ve tatlılar yer alır. Ziyaretçiler, sayfada gezinmek için her bir
bölüm arasında geçiş yapabilen bağlantı bağları içeren bir menü çubuğu kullanır.

1. Tasarım modunda Menü sayfasını açın. Sayfanın mizanpajında yardımcı olması için kılavuzları etkinleştirin. 
2. Metin aracını kullanarak üstbilgi alanının altına ortalanmış bir metin çerçevesi çizin.
3. Şu sözcükleri yazın: FRESH LOCAL INGREDIENTS & INNOVATIVE RECIPES
4. Heading paragraf stilini uygulayın.
5. Seçim aracını kullanarak metin çerçevesinin boyutunu tüm sayfayı kaplayacak şekilde değiştirin. Örnek sitede, metin ve işaretinden sonra

ikinci bir satırda devam ediyor. 
6. Sayfa Ayırıcının bir kopyasını Kitaplık panelinden sürükleyerek metnin alt kısmına ortalayın. 

Manuel Menü widget'ı yapılandırma

Altbilgi kalıp sayfasını tasarlarken, sitedeki tüm sayfalara bağlanan bir Menü widget'ı eklemiştiniz. Bir sonraki adımda, aynı sayfanın farklı
bölümlerine bağlanan manuel bir Menü widget'ı ekleyeceksiniz.

Menü Türü: Manuel

Yön: Yatay

Birlikte Düzenle: Etkin

Öğe Boyutu: Tektip Boşluk

Sol Tarafı Göster Simgesi: Devre Dışı

Etiketi Göster: Etkin
Sağ Tarafı Göster Simgesi: Yalnızca Alt Menüler
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Parça Konumları: Yatay, Ortalanmış

1. Widget Kitaplığında, Menüler bölümünü genişletin ve Yatay Menü widget'ını sayfaya sürükleyin.
2. Seçim aracını kullanarak tüm menünün genişlik değerlerini ızgara kılavuzlarında ortadaki 5 sütunu kaplayacak şekilde ayarlayın.
3. Mavi ok düğmesini tıklatarak Seçenekler panelini açın. Şu ayarları girin (bkz. Şekil 45).

Şekil 45. Seçenekler panelinde, Menü Türü'nü Manuel olarak ayarlayın.

4. Panel dışında bir yeri tıklatarak Seçenekler panelini kapatın. Menünün [Ad] etiketini taşıyan tek bir menü öğesiyle güncellendiğini
göreceksiniz

5. Menü öğesini, bir kez Menü widget'ının tamamını, bir kez de menü öğesini seçmek için iki kez tıklatın. Metin aracını kullanarak yer tutucu
etiketi seçin ve BREAKFAST (Kahvaltı) yazın.

6. Seçim aracına geçin ve imleci menü öğesinin üzerine getirin. BREAKFAST menü öğesinin sağ tarafında görünen artı (+) işaretini tıklatarak
yeni bir menü öğesi oluşturun. Metin aracını kullanarak yeni düğmeye LUNCH (Öğle Yemeği) adını verin.

7. 6. adımı tekrarlayarak toplam üç menü öğesi daha oluşturun ve bunları DINNER (Akşam Yemeği), DESSERT (Tatlı) ve DRINKS (İçecekler)
olarak adlandırın.

8. Menü öğelerinden biri halen seçiliyken Durumlar panelini açın. Normal durumunu seçin ve menü öğesinin dolgu rengini yok olarak ayarlayın.
Ardından Roll Over, Fare Tuşu Basılı ve Etkin durumlarının her birini tıklatarak dolgu renklerini yok olarak ayarlayın.

9. Normal durumunu seçin ve kontur rengini Açık Kahve olarak ayarlayın. Kontur seçenekleri alanında dört alanın bağlantısını çözüp her birini
0 olarak ayarlayın, ancak sağ taraftaki kontur değerini 2'ye getirin. Bu şekilde her menü öğesi arasında bir ayırıcı oluşturulmuş olur.

10. Seçenekler panelinde, Birlikte Düzenle seçeneğinin işaretini kaldırın. BEVERAGE (Alkolsüz İçecekler) menü öğesini ve Normal durumunu
seçerek kontur rengini yok olarak ayarlayın. Etkin durumu için de bu adımı tekrarlayın. Ardından Birlikte Düzenle seçeneği tekrar
etkinleştirin.

11. Normal durumunu tekrar seçin. Subhead paragraf stilini uygulayın.  Metin panelini kullanarak metin formatında aşağıdaki ek değişiklikleri
yapın:

Font: Open Sans

Boyut: 16

Hizalama: Ortalanmış

Sonraki Boşluk: 0

Subhead stilinin yanında değişiklik uygulandığını belirten bir artı (+) işareti görünür. Dilerseniz yeni bir paragraf stili de oluşturabilirsiniz,
ancak olduğu gibi bırakmanızda bir sakınca yoktur.

12. Roll Over ve Fare Tuşu Basılı durumları otomatik olarak güncellenir. 9. adımı tekrarlayarak aynı formatı Etkin durumuna uygulayın.
13. Seçim aracını kullanarak menüyü sayfa ayırıcının yaklaşık 52 piksel altına yatay şekilde ortalayıp hizalayın.

Şimdilik menü bağlantı içermemektedir. Menü widget'ları Plan modundaki sayfa bağlantılarını devralmadığı için istediğiniz bağlantıları ancak
Manuel Menü widget'larını ayarladığınız zaman kullanabilirsiniz.

Bağlantı etiketi bölgeleri ve etkin durumlarla çalışma  
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Not:

Menü sayfasında, %100 genişlikte görüntülenen büyük dikdörtgenler ile ayrılmış, yiyecek ve içecek ürünlerinden oluşan toplam beş farklı bölüm
bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, sayfadaki içeriklerin hiçbiri sayfa aşağı kaydırılmadıkça görüntülenemez. Bu, hem bağlantı etiketleri hem de
kaydırma efektleri ile çalışmanın önemli bir yönüdür. İki site özelliği de sayfa ziyaretçinin kaydırabileceği kadar uzun olmadıkça çalışmayacaktır.

Eklediğiniz bağlantı etiketlerinin, sayfaya iliştirdiğiniz birer işaret gibi olduğunu düşünün. Ziyaretçiler bu bağlantıya verilen bir bağı tıklattığında, bağ
işaretin bulunduğu yere gidecektir.

Sayfadaki beş bölgeye denk gelen breakfast (kahvaltı), lunch (öğle yemeği), dinner (akşam yemeği), dessert (tatlı) ve drinks (içecekler) adında beş
bağlantı oluşturarak işe başlayacaksınız. Şu adımları uygulayın:

1. Kontrol panelindeki Bağlantı düğmesini tıklatarak Bağlantı aracını yükleyin (bkz. Şekil 46).

Şekil 46. Bağlantı düğmesini tıklatarak birinci bağlantının Yer Tabancasını yükleyin.

2. Sayfa ayırıcının hemen altında, sayfanın sol üst kısmına yakın bir yeri tıklatarak bağlantıyı yerleştirin.
3. Açılan Bağlantıyı Yeniden Adlandır iletişim kutusuna, bağlantının adını girin: breakfast. Seçim aracını kullanarak öğeyi sayfanın üst

kısmından yaklaşık 303 piksel öteye taşıyın (bkz. Şekil 47).

Şekil 47. Sayfanın üst kısmına yakın bir yerde bulunan kahvaltı menüsünün bağlantısını adlandırın.

4. Bu adımları yineleyin. Bu defa, Bağlantı düğmesini dört kez tıklatın ve sayfayı tıklatarak adlandırılmış bağlantıları sayfada şu konumlara
yerleştirin:

lunch: 1255 px

dinner: 1731 px

dessert: 2798 px

drinks: 3200 px

Dilerseniz Dönüştür panelini kullanarak bağlantıları teker teker seçebilir ve Y değerlerini ayarlayabilirsiniz.

Birinci bağlantı ile bağlanan içeriğinin birinci örneği (manuel Menü widget'ı) arasındaki boşluk miktarı etkin durumunun her bölgede
değişmesini sağlayan "etkin alanı" oluşturur. Örneğin, birinci bağlantı menünün 100 piksel üstüne yerleştirildiğinde, her bölgedeki menü öğelerinin
etkin durumu ziyaretçi sayfayı kaydırdığında açılan menüden 100 piksel önce güncellenir.

Bir sonraki adımda, menü öğelerini bağlantı etiketlerine bağlayarak ziyaretçilerin her bir menüyü okumak üzere sayfada geçiş yapabilecekleri bir
navigasyon oluşturacaksınız.
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Menü öğelerine bağlantı etiketleri ekleme

1. BREAKFAST menü öğesini iki kez tıklatarak seçin. Seçim Göstergesinde Menü Öğesi sözcüğü görüntülenir.
2. Köprüler menüsünü kullanarak Menü sayfasındaki breakfast bağlantı etiketini seçin (bkz. Şekil 48). 

Şekil 48. BREAKFAST düğmesinin bağlantısını breakfast bağlantı etiketine ayarlayın.

3. 2. adımı tekrarlayarak bağlantıları diğer dört menü öğesine ekleyin.
4. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçerek menüyü test edin ve sayfadaki her bir bölüme geçişi kontrol edin. Sayfayı her seferinde yukarı

kaydırarak düğmelerin her birini tıklatın.

Sayfayı sürekli olarak yukarı kaydırmak biraz yorucu bir işlemdir. Bu nedenle, ilerleyen bölümlerde ikinci Menü widget'ının üstbilgi alanında
kalmasını sağlayacak Başa Dön düğmeleri ve kaydırma efektleri içeren gizli bir menü ekleyeceksiniz.

5. Muse'a geri dönerek Menü sayfasını düzenlemeye devam edin.

Menü sayfasına beş bölüm ekleme

Bu sayfada, Ana Sayfa sayfasındaki gibi %100 genişliğe ayarlı ve kaydırma efektleri ve stil uygulanmış metin çerçeveleri içeren benzer bir tasarım
kullanılmaktadır.

Bölüm başlıkları artık tamamlandı. Dilerseniz Önizleme'yi tıklatarak her bir bölümü ziyaret ettikten sonra başa dön düğmelerini tıklattığınızda
sayfada nasıl geçiş yapıldığını test edebilirsiniz.

1. Menü widget'ının alt kısmına, tarayıcı penceresi genişliğinin tamamını kaplayan yaklaşık 52 piksel genişliğinde bir dikdörtgen çizin. 
2. Dolgu ve kontur rengini yok olarak ayarlayın. img-breakfast.jpg adlı görüntü dosyasını kullanarak dikdörtgenin arka plan görüntüsünü

ayarlayın. Görüntüyü Dolduracak Şekilde Ölçekle ayarına getirin ve konumu sol orta nokta olarak ayarlayın. 
3. Dikdörtgenin tutamaçlarını kenarları her iki tarafta aynı hizaya gelene dek sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve %100 genişlikte

görüntülenecek şekilde ayarlayın. Dikdörtgenin yüksekliğini 267 piksel değerine ayarlayın.
4. Bir metin çerçevesi oluşturup BREAKFAST adını verin. 
5. Kitaplık panelinde FontAwesome simgesi klasörünü genişletin ve Yön simgesini sayfaya sürükleyin. Seçenekler panelini kullanarak Dairesel

Yukarı Ok simgesini seçin. Metin rengini Açık Kahve olarak ayarlayın. 
6. Dairesel Yukarı Ok simgesini kesin ve Metin aracını kullanarak BREAKFAST metin çerçevesindeki B harfinin hemen ön tarafını tıklatın.

Dairesel Yukarı Ok simgesini BREAKFAST metin çerçevesinin içine yapıştırın. 
7. Dairesel Yukarı Ok simgesinin bağlantısını Menü sayfasındaki üst bağlantı bağına bağlayın.
8. BREAKFAST metnini seçin ve heading stilini uygulayın. Ardından, font rengini Kırık Beyaz, hizalama ayarını Sol olarak belirleyerek font

niteliklerini düzenleyin. 
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9. BREAKFAST metin çerçevesini, sayfanın üst kısmından (Y) 600 piksel, sol tarafından (X) 4 piksel uzaklığa yerleştirin. Metin çerçevesini
yerleştirmeye yardımcı olması için dönüştür panelini ve araç ipuçlarını kullanabilirsiniz.

10. BREAKFAST metin çerçevesini seçin, Shift tuşunu basılı tutarak kahvaltı resmiyle dolgu uygulanan dikdörtgeni seçin. Shift tuşunu bırakın ve
Option/Alt tuşunu basılı tutarak iki öğenin çoğaltılmış kopyasını ortaya hizalı olarak sayfanın aşağı kısmına sürükleyin. Bu kopya lunch (öğle
yemeği) bölümü olacak. 

11. Lunch setini, sayfanın üst kısmından 1205 piksel aşağı yerleştirin. Metin aracı ile BREAKFAST sözcüğünü seçip LUNCH yazın. Dolgu
menüsünde, img-lunch.jpg dosyasını kullanarak arka plan görüntüsünü ayarlayın. Dolduracak Şekilde Ölçekle ayarını koruyun ve konumu
sağ orta olarak ayarlayın.

12. 10. ve 11. adımları tekrarlayarak Lunch bölümünü çoğaltın. Dinner (Akşam yemeği) setini sayfanın üst kısmından 1977 piksel aşağı
yerleştirin. Metin çerçevesini DINNER olarak yeniden adlandırın. img-dinner.jpg dosyasını kullanarak arka plan görüntüsünü ayarlayın. Aynı
Sığdırma ve Konum ayarlarını kullanın. 

13. 10. ve 11. adımları tekrarlayarak Dessert (Tatlı) bölümünü oluşturun. img-dessert.jpg dosyasını kullanarak tatlı dikdörtgeninin arka plan
dolgusunu ayarlayın ve konumunu orta sol olarak belirleyin. Metin çerçevesini DESSERT sözcüğüyle güncelleyin ve tatlı dikdörtgeninin üst
kenarının Y değerini 2748 olarak ayarlayın. 

14. Dessert (Tatlı) setini çoğaltarak Drinks (İçecekler) bölümünü hazırlayın. Metin çerçevesinin üzerine yazarak DRINKS adıyla güncelleyin. img-
drinks.jpg dosyasını kullanarak dikdörtgenin arka plan görüntüsünü ayarlayın ve konumu üst sol olarak belirleyin. İçecekler dikdörtgeninin üst
kenarının Y değerini 3446 olarak ayarlayın.

Her bölümdeki menü içeriğini doldurmak için metin içeriği yerleştirme

Bir sonraki adımda, her kategorideki ilgili yiyecek seçeneklerini görüntülemek için bölümler arasındaki boşluklara iki metin çerçevesi
ekleyeceksiniz.

The Spike $9

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

choice of potato, chicken, or beef

The Dazzler $7

Hash browns with scrambled eggs and locally sourced bacon

The Nessie $8

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

1. Dosya > Yerleştir'i tıklatın ve Varlıklar klasörünün menü alt klasöründe bulunan breakfast1.txt adlı metin dosyasını bulup seçin. Aç'ı tıklatarak
İçe Aktar iletişim kutusunu kapatın.

2. Breakfast başlığının alt kısmında sayfayı bir kez tıklatarak şu içeriği kapsayan metin dosyasını yerleştirin: 

3. Ürün adlarının her birini seçin (fiyatlarıyla birlikte) ve subhead serif paragraf stilini uygulayın. Ardından, her ürünün altındaki açıklamayı teker
teker seçip body paragraf stilini uygulayın.

4. Metin çerçevesinin sol tarafını sayfanın sol tarafı ile hizalayın. Metin çerçevesini yeniden boyutlandırarak Breakfast ve Lunch başlıklarının
arasına dikey olarak hizalayın. Metin çerçevesinin genişliğini, ilk dört sütunu kaplayacak şekilde genişletin.

5. 1 ile 4 arasındaki adımları tekrarlayarak breakfast2.txt adlı metin dosyasını yerleştirin. Metnin stilini belirleyin ve metin çerçevesini son dört
sütunu kaplayacak şekilde sayfanın sağ tarafına hizalayın.

6. Bu işleme devam ederek menü bölümlerinin her birini doldurun. lunch1.txt ve lunch2.txt içeriklerini yerleştirin, iki metin çerçevesinin stilini
belirleyin ve bu adımları tekrarlayarak Dinner, Dessert ve Drinks bölümlerindeki seçenekleri içeren iki metin çerçevesi ekleyin. 

7. Siteyi kaydedin ve sayfayı önizleyin. Sayfa tamamlanmış görünüyor. Ancak, bir sonraki bölümde birkaç kaydırma efekti uygulayarak son
rötuşları yapacaksınız. 

Menü sayfasındaki bölüm başlıklarına kaydırma efekti ekleme

Bu bölüm, Ana Sayfa sayfasında eklediğiniz kaydırma efektlerine çok benzer. %100 genişliğe ayarlı dikdörtgenlerin arka plan görüntülerini
eklediğinizde Dolgu menüsünde farklı konumlar seçerek hizalamayı değiştirdiğinizi hatırlayın. Ayrıca, her dikdörtgenin 267 piksel yüksekliğinde
olduğunu, ancak arka plan kaynak görüntülerinin yüksekliğinin 1300 pikseli aştığını ve Dolduracak Şekilde Ölçekle seçeneğine ayarlandığını da
unutmayın. Bu ayarlar, bir tarayıcıda görüntülendiğinde kaydırma efektlerinin görüntülenme şeklini etkileyecektir. 

1. Breakfast bölümündeki dikdörtgeni seçin. Kaydırma Efektleri panelini açın (Pencere > Kaydırma Efektleri), Hareket onay kutusunu
işaretleyin ve dolgu içeriğinin hareketini kontrol etmek için aşağıdaki nitelikleri girin (bkz. Şekil 49).
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İlk Hareket bölümünde, Yukarı yönü 0,5x hızında kaydırılacak şekilde ayarlayın

Yatay yönü 0x olarak bırakın. 

Temel konumu 440 px değerine ayarlayın (Bu değeri ayarlamak için T tutamacını sayfaya

sürükleyebilirsiniz)

Son Hareket bölümünde, Yukarı yönü 0,5x hızında kaydırılacak şekilde ayarlayın

Yatay yönü 0x olarak bırakın.

Şekil 49. Hareket onay kutusunu etkinleştirin ve kaydırma efekti ayarlarını uygulayın.

2. Lunch dikdörtgenini seçin. Kaydırma efektleri panelinde temel konumu 1205 px olarak ayarlayın. İlk Hareket ve Son hareket bölümlerindeki
Yukarı yönü 0,5x olarak ayarlayın. Yatay yönleri 0x olarak bırakın.

3. 2. adımı tekrarlayarak Dinner dikdörtgenine de kaydırma efektleri uygulayın. Aynı ayarları kullanın, ancak temel konumu 1977 px olarak
ayarlayın.

4. Bu işlemi iki kez daha tekrarlayın. Dessert dikdörtgenini, temel konum 2748 px olacak şekilde ayarlayın. Drinks dikdörtgenini, temel konum
3446 px olacak şekilde ayarlayın.

5. Dosya > Sayfayı tarayıcıda Önizle'yi seçerek kaydırma efektinin nasıl çalıştığını kontrol edin. Dessert menü öğesini tıklatın ve
dikdörtgenlerdeki başlıkların Dessert bölümüne geçildiğinde nasıl hareket ettiğini izleyin. Sayfanın en başına geri dönmek için Yukarı ok
simgesini tıklatın.

Test işlemlerinizi tamamladığınızda tarayıcıyı kapatarak Adobe Muse'a geri dönün. 

Kaydırma efektleri kullanarak üstbilgi alanına “sabit” menü ekleme

Menü sayfası neredeyse tamamlandı, ancak sayfada gezinmek hala biraz güç. Sayfadaki her bölümün üst kısmında görülen bir Menü widget'ı
olsaydı sayfada gezinmek daha kolay olabilirdi. Böylelikle sayfanın en başına geri dönmeye gerek kalmadan istediğiniz bölüme kolaylıkla
geçebilirdiniz. Bu tekniği kullanarak Menü widget'ının yukarı kayıp sayfanın üst kısmında “sabitlenmesini” sağlayabilirsiniz.

Soldurma Konumu 1:  %0'da 5 px
Temel Konum: %0'da 252 px
Soldurma Konumu 2: %100'de 252 px

1. Sayfanın en üstündeki Menü widget'ını seçin. 
2. Option/Alt tuşunu basılı tutarak widget'ın kopyasını üstbilgi alanına doğru sürükleyin. Sürüklerken açılan akıllı kılavuzları kullanarak kopyanın

orijinal widget'la dikey olarak hizalandığından ve sayfaya ortalandığından emin olun. 
3. Üstbilgi kopyasını kahverengi üstbilgi dikdörtgeninin hemen altına Y konumu 92 piksele denk gelecek şekilde yerleştirin. 
4. Kaydırma Efektleri panelini açın. Opaklık sekmesini (soldan ikinci sekme) açarak kaydırma efektlerinin opaklık ayarlarını kontrol edin. 
5. Opaklık onay kutusunu etkinleştirin ve şu ayarları uygulayın (bkz. Şekil 50).
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Şekil 50. Menü widget'ının saydamlığını kontrol etmek için ayarları belirleyin.

Kaydırma efektlerini etkinleştirdiğinizde menünün üst kısmında görülen T tutamacının ilgili parçalarını sürükleyerek Soldurma Konumu 1,
Temel Konum ve Soldurma Konumu 2 değerlerini ayarlayabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen ayarlar, ziyaretçi sayfayı üst kısımda 252 piksel aşağı kadar kaydırana dek menünün tamamen saydam (%0 opak) kalacağı
anlamına gelir. Bu hareket uygulandığında, ilk (görülebilir) Menü widget'ı da tam olarak aynı konuma gelir.

Menünün kopyası görünürken ve orijinal menü yukarı kayarak uzaklaşırken geçişi yumuşatmak için sayfanın arka plan dolgusuyla aynı dolgu
rengine sahip düz bir dikdörtgen ekleyeceksiniz. Bu şekilde, menünün kopyasının üst kısmına çizilen dikdörtgen de kaydırma efektlerini kullanabilir
ve menünün ekstra kalın görünmesini önler (menüler birbirlerinin üzerinde görüntülendiğinde). 

6. Kahverengi üstbilgi alanının doğrudan alt kısmına bir dikdörtgen çizin. Dönüştür panelini kullanarak şu değerleri uygulayın (bkz. Şekil 51):

Yükseklik: 45 piksel

Genişlik: 1160 piksel

X: -100 piksel

Y: 87 piksel

%100 genişlikte görüntülenecek şekilde ayarlayın

Şekil 51. Menünün kopyasını kaplayacak dikdörtgeni %100 genişlikte görüntülenecek şekilde ayarlayın.

1. Kaydırma Efektleri panelindeki Opaklık sekmesinde şu değerleri girin:

Soldurma Konumu 1:  %0'da 5 px

Temel Konum: %0'da 252 px

Soldurma Konumu 2: %100'de 252 px

Yukarıda belirtilen ayarlar, menünün kopyasının üst kısmındaki dikdörtgenin orijinal menü kopyanın üzerine kaydırılana dek kopyayı
gizlemesini ve kusursuz bir geçiş yapılmasını sağlar.

2. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçerek sayfayı aşağı kaydırın. Sayfayı yavaş yavaş aşağı kaydırın ve birinci menünün yukarı kayıp
gözden kaybolduğunda kopya (saydam) menünün nasıl anında göründüğünü izleyin. Kopya menünün hareketini de kontrol eden kaydırma
efektleri, sayfayı aşağı kaydırmayı sürdürdükçe menünün yerinde kalmasını sağlar.

Adobe Muse ile ilk web sitenizi oluşturma başlıklı eğitimin bir sonraki bölümünde, yerleştirilmiş görüntü dosyalarını yeniden boyutlandırıp keserek
ızgara sütunları üzerinde hizalama yolları hakkında bilgiler edineceksiniz. Ayrıca bir Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ı ekleyecek ve bir resim
galerisi görüntülemek için bu widget'ı yapılandıracaksınız. Ardından, Blog sayfasına HTML gömerek üçüncü taraf siteye içerikleri ekleme yollarını
öğreneceksiniz.
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Bölüm 5

Başa dön

Galeri sayfasının en üst kısmında metni formatlama
Yerleştirme tabancasını kullanarak yeniden boyutlandırılmış birden çok görüntü yerleştirme
Yerleştirilmiş görüntüleri kırpma
Metin çerçevelerine bağlantılar uygulama ve varsayılan bağlantı stilini belirleme
Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ı ekleme ve yapılandırma
Blog sayfasının en üst kısmındaki metni formatlama
Gömülü HTML kullanarak Muse sitesinde blog görüntüleme  

Muse ile ilk web sitenizi oluşturma başlıklı eğitimin 4. Bölümünde, kaydırma efektleri ekleyerek Ana Sayfa sayfasında etkileşimli hareket efektleri
oluşturdunuz. Ayrıca Menü sayfasını hazırladınız ve sayfadaki farklı bağlantılara bağlanan bir manuel menü oluşturdunuz. 5. Bölümde,
yerleştirilmiş görüntüleri Muse çalışma alanında yeniden boyutlandırıp kırparak düzenleme yolları hakkında bilgi edineceksiniz. Blog sayfasına
Tumblr blogu eklemek için gömülü HTML ile çalışma yöntemlerini de inceleyeceksiniz.

Galeri sayfasının en üst kısmında metni formatlama

Galeri sayfasında sayfa kılavuzları kullanılarak hizalanmış bir dizi görüntü bulunmaktadır.

1. Galeri sayfasını Tasarım modunda açın.
2. Kılavuzlar görünmüyorsa Görünüm > Kılavuzlar'ı Göster'i seçin. 
3. Bir metin çerçevesi oluşturup GALLERY yazın. Header paragraf stilini uygulayın.
4. Sayfanın sol tarafına hizalanmış ikinci bir metin çerçevesi oluşturun. Şu metni girin:

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

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

metninin ardından, body paragraf stilini uygulayın.

5. Sayfanın sağ tarafına hizalanmış üçüncü bir metin çerçevesi oluşturun. Şunu yazın:

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

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

Tekrar body paragraf stilini uygulayın.

6. Seçim aracını kullanarak sol ve sağdaki paragrafları seçin ve Nesne > Grupla'yı işaretleyin.
7. Kitaplık panelinden Sayfa Ayırıcının bir kopyasını sürükleyin.
8. Seçim aracı ile üç öğeyi (üstbilgi metni, iki metin sütunu grubu ve sayfa ayırıcı grafiği) sayfaya dikey olarak hizalayarak ortalayın (bkz. Şekil

52).  

Şekil 52. Metin çerçevelerini ve sayfa ayırıcıyı üstbilgi içeriğinin altına sığacak şekilde yerleştirin.
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Başa dön

Yerleştirme tabancasını kullanarak yeniden boyutlandırılmış birden çok görüntü yerleştirme

1. Dosya > Yerleştir'i seçin ve Varlıklar klasöründe bulunan gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg ve gallery-9.jpg adlı dosyaları bulup seçin.
Aç'ı tıklatarak dosyaları seçin ve İçe Aktar iletişim kutusunu kapatın.

Yerleştirme tabancasının 4 rakamını gösterdiğini göreceksiniz. Bu, 4 görüntünün yüklendiğini belirtir. 

2. İmlecinizi tıklatarak sayfanın sol tarafına sürükleyin. Bir araç ipucu, yerleştirdiğiniz ilk görüntünün ölçeğini göstermek için geçici olarak bir
yüzdelik rakam görüntüler. Görüntü yaklaşık %16 oranında ölçeklendiğinde farenizin düğmesini bırakın. Böylelikle, görüntünün genişliği 330
piksel, yüksekliği ise 220 piksel olacaktır.

3. 2. adımı tekrarlayarak diğer üç görüntüyü aynı ölçekle yerleştirin. 

Bu aşamada, hizalama için kaygılanmanıza gerek yoktur. Öncelikle, görüntüler Muse'un içinden düzenlenecektir. 

Yerleştirilmiş görüntüleri kırpma

Bir sonraki adımda, dört görüntünün her biri kırpılarak kare (220 x 220 piksel) şekli verilecektir.

1. Kırpma aracını kullanarak gallery-1.jpg adlı görüntüyü seçin.
2. Görüntünün orta noktasını bir kez tıklattığınızda siyah bir daire görünür. Görüntünün çevresindeki kenarlık maviye döner ve açık el imleci

görüntülenir. Görüntüyü, bardak altlığının sol tarafı kırpılana ve yarı opak bir alan görüntülenene kadar görüntü çerçevesinin içinde sola doğru
sürükleyin.

3. Kırpma aracını kullanarak görüntüyü tekrar tıklatın. Ortadaki daire simgesi kaybolur ve görüntünün çevresindeki kenarlık turuncu renge
döner. Sağ orta kısımdaki tutamacı ortaya doğru sürükleyerek görüntünün genişliğini 220 piksele ayarlayın (bkz. Şekil 53). Dönüştür paneline
bakarak boyutları kontrol edebilirsiniz.

Şekil 53. Kırpma aracını kullanarak yerleştirilmiş görüntünün kenarlarını kırpabilirsiniz.

4. 1. ve 2. adımları tekrarlayarak gallery-2.jpg, gallery-3.jpg ve gallery-9.jpg adlı görüntüleri her biri 220 piksel genişliğinde olacak şekilde
kırpın. 

5. Seçim aracını kullanarak dört görüntüyü sayfanın enine göre hizalayın (bkz. Şekil 54). 
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Şekil 54. Kırpılan dört görüntü çerçevesini, sayfa kılavuzları ile oluşturulan sütunlarda hizalayın.

Galeri sayfasının geri kalanı, yeniden boyutlandırılmış görüntüler ve metin çerçevelerinden oluşur.

1. gallery-4.jpg adlı görüntüyü yerleştirin ve tıklatarak %38 oranında yerleşecek şekilde sürükleyin. Kırpma aracını kullanarak sol kenarı kırpın,
ardından görüntü çerçevesinin genişliğini, görüntü boyutları 464 x 512 piksele ulaşana kadar küçültün. Seçim aracını kullanarak sol tarafı
sayfanın sol tarafı ile hizalayın. 

2. gallery-5.jpg adlı görüntüyü, az önce kırptığınız büyük görüntünün sağına yerleştirin. Görüntüyü tıklatarak yaklaşık %24 oranına gelinceye
dek sürükleyin. Az önce kullandığınız tekniği kullanarak görüntüyü görüntü çerçevesinin içine kaydırıp ortalayın. Bu kez, alt kısımdaki
tutamacı yukarı, sağ taraftaki tutamacı ise ortaya doğru sürükleyerek görüntüyü 264 x 246 piksel genişliğinde kırpın. Sağ kenarı sayfa
kılavuzlarının sağ tarafıyla, alt kenarı ise gallery-4.jpg image adlı görüntünün alt kısmıyla hizalayın.

3. gallery-6.jpg adlı görüntüyü yerleştirin ve tıklatarak %50 oranına gelene kadar sürükleyin. Bu görüntü tüm sayfayı kaplayacaktır. Görüntüyü
görüntü çerçevesinde ortalayın ve 953 x 516 piksel genişliğinde kırpın. Görüntüyü sayfaya dik olarak hizalayın.

4. gallery-7.jpg adlı görüntüyü yerleştirin ve tıklatarak %23 oranına gelene kadar sayfanın soluna doğru sürükleyin. Görüntüyü 464 x 342 piksel
genişliğinde kırpın ve sayfanın sol tarafıyla hizalayın.

5. gallery-8.jpg adlı görüntüyü yerleştirin ve tıklatarak %23 oranına gelene kadar sayfanın sağına doğru sürükleyin. Görüntüyü 464 x 310 piksel
genişliğinde kırpın ve sayfanın sağ tarafıyla hizalayın. Seçim aracını ve akıllı kılavuzları kullanarak görüntülerin sayfa kılavuzlarıyla ve
birbirileriyle aynı hizada olmasını sağlayın (bkz. Şekil 55).
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Şekil 55. Kırpılan galeri görüntülerini sayfada mozaik şeklinde yerleştirin.

Mini kek görüntüsünün üzerinde boş bir yer bulunuyor (gallery-5.jpg). Bu yeri bir metin çerçevesiyle dolduracaksınız.

Metin çerçevelerine bağlantılar uygulama ve varsayılan bağlantı stilini belirleme

Ziyaretçinin slayt gösterisini tam ekran halinde görüntülemesini sağlayacak bir düğme ekleyeceksiniz.

1. Mini kek görüntüsünün üst kısmına bir metin çerçevesi çizin. Görüntüyü 464 x 242 piksel genişliğinde yeniden boyutlandırın ve sayfanın sağ
tarafıyla hizalayın. Metin çerçevesinin rengini Açık Kahve olarak ayarlayın.

2. Şunu yazın: VIEW GALLERY FULLSCREEN
(Galeriyi tam ekran görüntüle)

3. Heading paragraf stilini uygulayın. Ardından, rengi Kırık Beyaz, hizalamayı Sol olarak ayarlayın. Metin iki satır haline dönüşür. 
4. Metin çerçevesi seçiliyken, Köprüler menüsünü kullanarak Gallery-fullscreen sayfasına bir bağlantı uygulayın (bkz. Şekil 56). 
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Başa dön

Şekil 56. Metin çerçevesini, galeri slayt gösterisini görüntüleyen sayfaya yönlendirilen bir bağlantı olarak ayarlayın.

5. Köprüler menüsünün sol tarafındaki Köprüler yazısını tıklatarak mevcut seçeneklere bakın. Açılan iletişim kutusunda, metnin varsayılan
bağlantı stilini kullanılacak şekilde ayarlanmış olduğunu göreceksiniz.

6. Bağlantı Stillerini Düzenle düğmesini tıklatarak Site Özellikleri iletişim kutusundaki Mizanpaj sekmesini açın.
7. Bu arabirimi, metin bağlantılarının sitede nasıl görüntüleneceğini belirtmek için kullanın. Bu site projesinde, bağlantı durumları, metne

uygulanan tüm kalın ve eğik stilleri devralacak şekilde ayarlanmıştır, ancak bağlantıların altı hiçbir durumda çizili olarak görünmez. Her bir
durum için metin renkleri şöyle ayarlanmıştır:

Normal: Açık Kahve

Fare Üzerine Getirildiğinde: Kahverengi

Ziyaret Edildiğinde: Açık Kahve

Etkin: Kahverengi

Çözünürlük menüsünü kullanarak Standart ve HiDPI (2x) çıktı arasında bir tercih belirleyip yayınlanan veya siteden dışa aktarılan görüntülerin
kalitesini ayarlayın. HiDPI ayarı, görüntüleri boyutlarının iki katı büyüklüğünde yerleştirmenizi gerektirir, ancak retina ekranlarda ve diğer yüksek
çözünürlüklü ekranlarda en iyi kalitede görüntülenir.

8. Tamam'ı tıklatarak Site Özellikleri iletişim kutusunu kapatın. 
9. Siteyi kaydedin ve Tasarım görünümünde Galeri sayfasını kapatın.

Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ı ekleme ve yapılandırma

Gallery-fullscreen sayfasında, ziyaretçi ana Galeri sayfasından tıklattığında yüklenen bir Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ı bulunur.

Widget'ın hemen sayfanın %100 genişliğine yayıldığına dikkat edin.

Yeni Büyük Resim: Çerçeveyi Orantılı Doldur

Yeni Minik Resim: Çerçeveyi Orantılı Doldur

Geçiş: Soldur

Geçiş hızı: 0,5 saniye

Otomatik oynatma etkin, 3 saniye içinde oynatılmaya başlayacak şekilde ayarlı

Sonra Sürdür: Devre Dışı

Bir Kez Oynat: Devre Dışı

Karıştır: Devre Dışı

Çekmeyi Etkinleştir: Etkin

Mizanpaj
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Işık Kutusu: Devre Dışı

Serbest Şekilli Minik Resimler: Devre Dışı

Tam Ekran: Etkin

Bölümler
İlk: Devre Dışı

Sonraki: Etkin

Önceki: Etkin

Son: Devre Dışı

Resim Yazıları: Etkin

Sayaç: Devre Dışı

Kapat Düğmesi: Devre Dışı

Minik Resimler: Devre Dışı

Düzenleme
Düzenleme yaparken ışıklı kutu bölümlerini göster: Etkin

Birlikte Düzenle: Etkin

1. Tasarım görünümünde Gallery-fullscreen sayfasını açın.
2. İsterseniz Göster > Kılavuzları Gizle'yi seçebilirsiniz.
3. Widget Kitaplığı'nı açın ve Slayt Gösterisi bölümünü genişletin. Sayfaya Tam ekran slayt gösterisini sürükleyin.  

4. Slayt gösterisi seçiliyken, üst kenarı üstbilgi alanının alt kenarına hizalayarak tarayıcı arka plan dolgu renklerinin hiçbirinin alttan
görünmemesini sağlayın. Bu tasarımda, slayt gösterisinde kapat düğmesi bulunmuyor. Ziyaretçiler, yeni bir sayfaya geçmek ve slayt
gösterisinden çıkmak için üstteki menüde bulunan bağlantılardan birini tıklatabilir. 

5. Mavi ok düğmesini tıklatarak Seçenekler panelini açın ve şu ayarları uygulayın (bkz. Şekil 58):

Şekil 58. Seçenekler panelinde ayarları güncelleyerek slayt gösterisini yapılandırın.
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6. Görüntü Ekle klasörünü tıklatın. Açılan İçe Aktar iletişim kutusunda, şu dosyaları seçin: gallery-1.jpg, gallery-2.jpg, gallery-3.jpg, gallery-
4.jpg, gallery-5.jpg, gallery-6.jpg, gallery-7.jpg, ve gallery-8.jpg. Aç'ı tıklatarak 8 görüntü dosyasını içe aktarın ve İçe Aktar iletişim kutusunu
kapatın.

7. Seçenekler panelini kapatmak için sayfanın başka herhangi bir yerini tıklatın.
8. Önizleme'yi tıklatarak ilerleme aşamasındaki slayt gösterisini izleyin. Sonraki ve Önceki düğmelerini tıklattığınızda eklediğiniz 8 görüntü

gösterilir. Ayrıca, 3 saniye beklediğinizde otomatik oynatma özelliği slayt gösterisini oynatmaya başlar ve döngüsünü sürdürür. Varsayılan
slayt gösterisi görüntüsünün otomatik olarak kaldırıldığına dikkat edin.

9. Tasarım'ı tıklatarak Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ını düzenlemeye devam edin.
10. Önceki ok düğmesini seçin ve düğmeyi sayfanın sol orta kısmına yerleştirin. Sonraki ok düğmesini sayfanın sağ orta kısmına sürükleyerek

Önceki düğmesiyle yatay olarak hizalayın. Ardından, Resim Yazısı penceresini alt kısma doğru sürükleyip ortalayarak alt kenardan yaklaşık
40 piksel yukarıya yerleştirin.

Sayfanın tamamını görmekte zorlanıyorsanız Yakınlaştırma düzeyini %75 olarak ayarlayarak Tasarım modunda sayfanın tamamını
görebilirsiniz.

1. Sonraki ve Önceki düğmelerinin dolgu renklerini Açık Kahve olarak ayarlayın.
2. Metin aracını kullanarak Önceki ve Sonraki düğmelerinin içindeki okları seçin. Subhead stilini uygulayın, ardından hizalamayı orta, satır

aralığını %100, Sonraki Boşluk değerini 0 ve rengi Beyaz olarak ayarlayın.
3. Resim Yazısı dolgu rengini Beyaz olarak bırakın, ancak opaklığı 77 değerine düşürün. Yer tutucu metin yazısını seçin ve subhead stilini

uygulayın. Ardından Sonraki Boşluk değerini 0 olarak ayarlayın.
4. Kahve fincanı görüntülenirken ilk resim yazısında yer tutucu metin gösterilir. Resim yazısını tekrar tıklatarak içindeki metni seçin. Yer tutucu

resim yazısı metnini şu cümleyle değiştirin:

Latté with fresh-ground espresso topped with premium chocolate shavings

5. Sonraki düğmesini tıklatarak limonata ve limon kasesi görüntüsünün olduğu bir sonraki slaytı seçin. Resim yazısı metnini şu cümleyle
değiştirin:

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

6. Kalan resim yazılarını ilgili açıklamaları kullanarak güncelleyin:

Chocolate-Cinnamon Swizzle Sticks available for every hot beverage

Marshmallow Crisp Bars and Puffed Wheat Bars made fresh every morning

Seasonal Maple Walnut Cupcakes

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

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

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

7. Dosya > Siteyi Tarayıcıda Önizle'yi seçerek tamamlanan slayt gösterisini izleyin. Slayt gösterisini otomatik oynatma özelliğiyle izleyebilir veya
gezinme düğmelerini kullanarak bir sonraki veya bir önceki slayta geçebilir ve her slaytta açıklayıcı resim yazılarını görebilirsiniz (bkz. Şekil
59).
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Şekil 59. Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ı tarayıcı penceresinin kenarlarına hizalı olarak görüntülenir.

18. Galeri sayfasını ziyaret etmek için Galeri menü öğesini tıklatın. Sitenin geri kalanına geri dönmek isteyen ziyaretçiler için her zaman Tam
Ekran Slayt Gösterisi widget'ı bırakmanın bir yolunu sunmayı unutmayın. Farenizi VIEW GALLERY FULLSCREEN bağlantısının üzerine
getirin ve varsayılan bağlantı stili ayarlarına bağlı olarak, Üzerine Gelindiğinde ve Fare Tuşu Basılı durumlarında renklerin nasıl değiştiğini
izleyin.

19. Adobe Muse'a geri dönün ve Tasarım modundaki Gallery-fullscreen sayfasını kapatın.

Blog sayfasının en üst kısmındaki metni formatlama

Blog sayfasında, gömülü Tumblr blog sayfasının üstünde açıklayıcı bir üstbilgi görüntüleniyor.  

1. Blog sayfasını Tasarım modunda açın. 
2. Kılavuzlar görünmüyorsa Görünüm > Kılavuzlar'ı Göster'i seçin.
3. Bir metin çerçevesi oluşturup KATIE'S BLOG yazın. Header paragraf stilini uygulayın.
4. Kitaplık panelinden Sayfa Ayırıcının bir kopyasını sürükleyin.
5. Seçim aracını kullanarak iki öğeyi sayfaya dikey olarak ortalayın (bkz. Şekil 60).

Şekil 60. Sayfanın başlığını ve sayfa ayırıcıyı sayfadaki üstbilginin alt kısmına ortalayın.

Gömülü HTML kullanarak Muse sitesinde blog görüntüleme  

Gömülü HTML, üçüncü taraf bir web sitesi tarafından oluşturulan kaynak kodunu referans alır, örneğin: Google Maps, YouTube, SoundCloud,
Flickr veya Picasa gibi. Bu web sitelerinde bir hesap oluşturup oturum açabilir ve sitedeki gömme kodunu kopyalayarak kendi sitenize
ekleyebilirsiniz.

Gömülü HTML'i bir sayfaya yapıştırdığınızda, sitenizdeki bir sayfaya, içinde üçüncü taraf sitedeki içerikleri gösteren bir pencere yerleştirmiş
olursunuz.

47

https://www.google.com/maps/
http://www.youtube.com/
https://soundcloud.com/
https://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/


Not:

Gömülü HTML, karmaşık bilgileri (haritalar, hava durumu bilgileri, borsa bilgileri gibi) ve zengin medyayı (dijital videolar, slayt gösterileri ve ses
dosyaları gibi) hızla ve kolayca eklemenin en iyi yoludur.

Blog sayfasına blog eklemek için Tumblr.com tarafından oluşturulan kaynak kodunu kopyalamanız gerekir. Ücretsiz çevrimiçi hizmetler, oturum
açmanızı ve herkesin görebileceği blog girişleri yayınlamanızı sağlar. Kullanımı son derece kolay olan bloglar, kendi sitesini güncelleme konusunda
teknik bir eğilimi olmayan kişiler için işlemleri kolaylaştırmak istediğinizde yarar sağlar. Çoğu blog sitesinde çevrimiçi bir arabirim olduğundan,
istediğiniz tarayıcıyı kullanarak hesabınızda oturum açabilir ve HTML bilgisi ya da ek yazılımlara ihtiyaç duymadan yeni girişler yayınlayabilirsiniz.

Ziyaretçilerin, sayfaya gömülü olan blogları görmeleri için bir Tumblr hesabına sahip olmaları gerekli değildir. Ancak, siteyi tasarlarken ve
oturum açarak blog yayınları gönderebilmeniz için sizin bir hesap oluşturmanız gereklidir.

1. Takip etmek için bir Tumblr hesabı oluşturmanıza gerek yoktur. Ücretsiz bir blog oluşturduktan sonra Tumblr web sitesi tarafından
oluşturulmuş olan aşağıdaki kodu kopyalamanız yeterlidir:

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

2. Plan modunda, Blog sayfasının minik resmini çift tıklatarak sayfayı Tasarım modunda açın.
3. Boş Blog sayfasının ortasını tıklatarak Nesne > HTML Ekle'yi seçin. Açılan HTML Düzenle penceresindeki alanın içini tıklatın ve içeriği

yapıştırın. Tamam'ı tıklatarak HTML Düzenle penceresini kapatın.

HTML kodunu gömdükten sonra, Katie's Cafe Tumblr hesabı için girilen blog gönderilerini çevreleyen tutamaçlara sahip mavi bir sınırlama
kutusu göreceksiniz.

4. Seçim aracını kullanarak tutamaçları sürükleyip blog içeriğini sayfada ortalayın. Koyu mavi renkli hizalama kılavuzu, seçilen nesnenin dikey
olarak ortalandığını gösterir (bkz. Şekil 61).

Şekil 61. Tumblr blogunu, Blog sayfasına ortalayarak yerleştirin.

Muse sayfalarına HTML gömmek için yapmanız gereken işlemler bunlardır. HTML kodunu düzenlemek istediğinizde, gömülü HTML öğesini sağ
tıklatıp açılan bağlam menüsünden HTML Düzenle'yi seçebilirsiniz. Bu işlemle açılan HTML Düzenle penceresinden daha önce yapıştırmış
olduğunuz koda erişebilirsiniz (bkz. Şekil 62).
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Şekil 62. Gömme kaynak koduna erişip düzenlemek için HTML Düzenle penceresini açın.

6. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçerek Blog sayfasını yeni bir tarayıcı penceresinde açın.

Blog girişleri listesini aşağı kaydırdığınızda, kahverengi üstbilginin blog sayfası içeriğinin üst kısmında görüntülendiğini göreceksiniz. Bu davranış,
üstbilginin İç Mekan kalıp sayfasında bulunması ve kalıp sayfalardaki içeriklerin varsayılan olarak önde görüntülenmesi nedeniyle oluşur.

Bir Tumblr blogu görüntülemek için gömülü HTML ekleme yöntemlerini inceledikten sonra, 6. Bölüme geçerek Contact (İletişim) sayfasına Google
Haritası ekleme yolları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Contact (İletişim) sayfasına bir İletişim Formu ekledikten sonra, sık kullanılan simgesi ekleme
ve deneme sitesini yayınlama yöntemlerini göreceksiniz.
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Gömülü HTML kullanarak Google haritası görüntüleme
Basit iletişim formu widget'ı ekleme ve yapılandırma
Tüm Basit İletişim Formu widget'ının ayarlarını yapılandırma
Her bir form öğesinin ayarlarını yapılandırma
İletişim formu alanlarının görünümlerine stil uygulama
Gönder düğmesi görünümünün stilini belirleme
Formu test etme ve gönderilen mesajları alma
İletişim sayfasında bulunan adreslere stil uygulama
Yerleşik Yazım Denetimcisini kullanma ve sözlüğü güncelleme
Site Özellikleri paneline sık kullanılan simgesi ekleme
Siteyi ücretsiz deneme sürümü oluşturarak yayınlama

Muse ile ilk web sitenizi oluşturma başlıklı eğitimin 5. Bölümünde, bağlantı etiketleriyle bağlantı kurarak uzun bir sayfadaki bölümlere nasıl
geçileceğini öğrendiniz. Ayrıca, bir Tam Ekran Slayt Gösterisi widget'ı oluşturup stil uyguladınız. Bu bölümde, gömülü HTML kullanarak etkileşimli
bir Google Haritası ekleme yöntemleri hakkında bilgi edineceksiniz. Ardından, bir İletişim Formu widget'ıyla çalışarak İletişim sayfasını
oluşturacaksınız. Son olarak, bir sık kullanılan simgesi ekleyerek son dokunuşları yapacak ve tamamlanan deneme sitesini yayınlayacaksınız.

Gömülü HTML kullanarak Google haritası görüntüleme

Google Maps, ücretsiz bir hizmettir. Hesabınızda oturum açtıktan sonra adresi veya adresleri vererek Harita Oluştur düğmesini tıklatmanız
yeterlidir. Bir başlık ve açıklama girdikten sonra Göm düğmesini tıklatın. Etiketlenmiş alanda verilen HTML kodunu kopyalayın: HTML'i yapıştırarak
web sitesine gömün.

1. Plan modunda, Contact (İletişim) sayfasının minik resmini çift tıklatarak sayfayı Tasarım görünümünde açın.
2. Google Maps sitesi tarafından oluşturulmuş olan aşağıdaki kaynak kodunu kopyalayın:

<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>

Bir veya birçok adres için özel bir harita oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, harita Katie’s Café'nin San Francisco'da bulunan üç şubesinin göstergelerini
veriyor.

3. Kodu, Contact (İletişim) sayfasının üst kısmına yakın bir yere yapıştırın. Seçim aracını kullanarak gömülü HTML'i sayfanın ortasına yerleştirin
ve haritanın üst kısmının üstbilgi alanının altında görüntülenmesini sağlayın (bkz. Şekil 63).

Şekil 63. Google Haritası gömme kodunu yapıştırarak haritayı sayfada üstbilgi alanının altına yerleştirin.

50



Başa dön

4. Metin aracını kullanarak metin çerçevesini gömülü haritanın alt kısmına sürükleyip Contact (İletişim) yazın.
5. Metin çerçevesine heading stilini uygulayın.
6. Sayfa başlığının altında başka bir metin çerçevesi oluşturun. Aşağıdaki metni kopyalayıp metin çerçevesine yapıştırın:

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

7. Body stilini uygulayın ve metin çerçevesini sayfanın sol tarafına hizalayın.
8. Option/Alt tuşlarına basarak metin çerçevesinin kopyasını sürükleyin ve sayfanın sağ tarafına hizalayın. Metni seçin ve yerine şu içeriği girin:

attention to detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.
9. Seçim aracını kullanarak sol ve sağdaki paragrafları seçin ve Nesne > Grupla'yı işaretleyin.

10. Kitaplık panelinden Sayfa Ayırıcının bir kopyasını sürükleyin.
11. Seçim aracı ile üç öğeyi (üstbilgi metni, iki metin sütunu grubu ve sayfa ayırıcı grafiği) sayfaya dikey olarak hizalayarak ortalayın.
12. Dosya > Sayfayı Tarayıcıda Önizle'yi seçerek yapım aşamasındaki Contact (İletişim) sayfasının tarayıcıda nasıl göründüğünü kontrol edin

(bkz. Şekil 64).

Şekil 64. Tamamlanan Contact sayfasında tam olarak işlevsel bir Google haritası bulunmaktadır.

Gömülü HTML Google haritasının etkileşimli olduğunu göreceksiniz. Haritayı kendi etrafında döndürmek için okları, yakınlaştırıp uzaklaştırmak için
artı (+) ve eksi (-) düğmelerini kullanın.

13. Tarayıcıyı kapatın ve Muse'a geri dönerek sayfayı düzenlemeye devam edin.

Slayt gösterileri, doğrudan sayfalara da eklenebilir. Ancak bu örnekte, Minik Resimler Slayt Gösterisi widget'ını bir Sekmelere Ayrılmış Panel
widget'ındaki içerik alanın içine yerleştireceksiniz. Şu adımları uygulayın:

1. Tasarım görünümünde about (hakkında) sayfasını düzenlerken Gallery sekmesini tıklatarak alt kısmında yer tutucu içeriğin gösterildiği içerik
alanı kabına bakın.

2. Yer tutucu içeriği seçin (görüntü çerçevesi ve metin çerçevesi içeren içerik alanı) ve silin.
3. Widget Kitaplığını açın ve Slayt Gösterileri bölümünü genişletin. Listeden Minik Resimler Slayt Gösterisi widget'ını seçin ve bir kopyasını

sayfaya sürükleyin (bkz. Şekil 59).

Basit iletişim formu widget'ı ekleme ve yapılandırma

Bir sonraki adımda, web sitesini kullanarak mesaj göndermek isteyen ziyaretçilerin işlerini kolaylaştırmak için Contact (İletişim) sayfasına bir iletişim
formu ekleyeceksiniz.
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1. Tasarım görünümünde Contact sayfasını düzenlemeye devam edin.
2. Widget Kitaplığı'nda, Formlar bölümünü genişletin. Basit İletişim Formu widget'ını seçip Contact (İletişim) sayfasının sağ tarafına, sayfa

ayırıcının altına sürükleyin (bkz. Şekil 65). 

Şekil 65. Basit İletişim formunu sayfaya sürükleyin.

3. Seçim aracını kullanarak haritayı sayfanın sağ tarafına yerleştirin.

Tüm Basit İletişim Formu widget'ının ayarlarını yapılandırma

İletişim Formu widget'ının ayarlarını güncelleyerek işlevini kontrol edebilirsiniz.

Normal

Gönderme Sürüyor

Gönderme Başarılı

Gönderme Hatası

1. Formun tamamı seçiliyken, Seçim Göstergesinde Form sözcüğü görüntülenir ve formun halen Normal durumunu gösterdiği belirtilir.
2. Normal bağlantısı, tıpkı menü öğeleri ve düğmeler gibi olası dört durum içeren bir menüdür (bkz. Şekil 66):

Şekil 66. Durumlar menüsünde, tüm formun durumu görüntülenir.
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Formun farklı durumlarda görünüm şeklini ayarlamak istediğinizde bu menüden veya Durumlar menüsünden ilgili durum adını seçebilirsiniz.

Örneğin, Gönderme Hatası durumunu seçtiğinizde, formun hata mesajını görüntüleyecek şekilde güncellendiğini görürsünüz. Gönderme Hatası
durumu seçiliyken, hata mesajının görünümünü ayarlayabilirsiniz. Örneğin, metnin içeriğini değiştirebilir veya kırmızı olan hata metninin rengini
maviye dönüştürebilirsiniz.

3. Normal durumunda Formun tamamı halen seçiliyken mavi oku tıklatarak Seçenekler Menüsüne gidin. Alıcı alanına, e-posta adresinizi girin.
Diğer varsayılan ayarları olduğu gibi bırakın (bkz. Şekil 67).

Şekil 67. Seçenekler menüsünde tüm iletişim formunun ayarları görüntülenir.

Mevcut seçenekleri inceleyerek bilgi edinin

Form gönderimlerini birden fazla e-posta adresine iletmek isterseniz adresleri (virgülle ayırarak) E-posta Alıcısı alanına girebilirsiniz.

Gönderdikten Sonra menüsünde, iki seçenek arasından tercihinizi yapabilirsiniz:

Geçerli sayfada kal (varsayılan davranış)
Form gönderildikten sonra farklı sayfa (veya bağlantılı bir dosya) seç

Örnek sitede, yalnızca üç varsayılan form alanı kullanılıyor. Ancak, Seçenekler panelinden etkinleştirerek başka alanlar da ekleyebilirsiniz.

Diğer standart alanlar listesinde şunlar bulunur:

Cep Telefonu
Ev Telefonu
Ev Adresi
BC CAPTCHA

Şirket
İş Telefonu
İş Adresi
Web sitesi

Bu alanlardan birini eklemek istediğinizde onay kutusunu işaretlemeniz yeterlidir.

Ayrıca, Tek Satırlı Metin ve Çok Satırlı Metin seçenekleriyle özel alanlar eklemek de mümkündür.

Eklemek istediğiniz özel alanın yanındaki artı (+) düğmesini tıklatın ve Tasarım görünümünde, forma eklediğiniz yeni form alanı öğesini
tanımlayacak etiketi girin.

Her bir form öğesinin ayarlarını yapılandırma

Form öğelerini seçerken, Seçim Göstergesinde öğenin adı gösterilir; örneğin, Etiket, Metin, Giriş veya Gönder. Seçim Göstergesini sık sık kontrol
ederek o sırada formdaki hangi iç içe öğenin seçili olduğunu görebilirsiniz.
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1. Bir kez tıklatarak formun tamamını seçin, ardından Ad alanını tekrar tıklatın. Seçim Göstergesinde önce Form, ardından Form Alanı
sözcükleri gösterilir.

2. Form Alanı, Etiket veya Metin Girişi form öğesi seçildiğinde ve Seçenekler menüsüne erişmek için mavi oku tıklattığınızda, verilen
seçenekler özel olarak seçilen öğeyle ilgili ayarları sunar. Bu sitede, Giriş Gerekli ve Boş Bırakıldığında Uyarı Metni Göster seçeneklerini
etkinleştirmeli, Etiket ve Mesaj Metni seçeneklerini ise devre dışı bırakmalısınız (bkz. Şekil 68).

Şekil 68. Seçenekler menüsünde, seçilen form öğesiyle ilgili olan bağlamsal seçenekler grubu görüntülenir.

Giriş Gerekli, ziyaretçi alana içerik girmeden formu göndermeye çalıştığında bir hata mesajının gösterileceği ve formun gönderilmeyeceği
anlamına gelir.

3. 2. adımı tekrarlayarak Alıcı form alanını Ad alanında yaptığınız gibi yapılandırın.
4. Mesaj form alanını güncelleyin. Bu kez etkinleştirilmesi gereken tek seçenek Boş Bırakıldığında Uyarı Metni Göster seçeneğidir.

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra her alanın üzerinde metin etiketleri gösterilmez.

İletişim formu alanlarının görünümlerine stil uygulama

Bir form öğesi ve belirli bir durum seçiliyken, Dolgu panelini veya Kontrol panelini kullanarak durumun görünümünü ayarlayabilirsiniz.

Form alanlarının durumları şunlardır:

Boş

Boş Değil

Rollover

Odak

Hata

1. Ad form alanını seçin ve Seçim Göstergesinin yakınında bulunan Durumlar menüsünü tıklatın (bkz. Şekil 69).
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Şekil 69. Her form öğesinin mevcut durum listesine erişin.

2. Alanı bir kez daha tıklatın ve Metin Girişi'ni seçin (bu, alan türü anlamına gelir). Boş durumu seçiliyken, alanın dolgu rengini yok, kontur
rengini Kahverengi ve kontur kalınlığını 1 olarak ayarlayın.

3. Ad alanının içini bir daha tıklatarak metni seçin. Metin aracını kullanarak varsayılan Enter Name (Adınızı Girin) metninin yerine NAME (Ad)
yazın.

4. Subhead serif paragraf stilini uygulayın, ardından fontu Gentium Book Basic olarak yenileyip Sola Girinti değerini 7 olarak ayarlayın.
5. 2-4 arasındaki adımları tekrarlayarak E-posta ve Mesaj form alanlarının Boş durumunun stilini belirleyin.
6. Ad alanını tekrar seçin. Bu kez Boş Değil durumunu seçin. Alanın dolgu rengini Beyaz olarak ayarladığınızda diğer durumların da otomatik

olarak güncellendiğini göreceksiniz.
7. 6. adımı tekrarlayarak E-posta ve Mesaj form alanlarının Boş Değil durumunun stilini belirleyin.
8. E-posta alanı metnini EMAIL, mesaj metnini HOW CAN WE HELP YOU? olarak güncelleyin.

Gönder düğmesi görünümünün stilini belirleme

Bir sonraki adımda, Gönder düğmesinin dolgu ve metin formatı seçeneklerini ayarlayacaksınız.

Normal

Rollover

Fare Tuşu Basılı

Gönderme Sürüyor

Bu örnekte, Gönder düğmesinin tüm durumlarında beyaz metin gösteriliyor. Ancak, Gönder düğmesi seçiliyken farklı bir durum seçerek farklı bir stil
uygulayabilirsiniz.

İletişim Formu widget'ı artık tamamlanmıştır.

1. Gönder düğmesini seçin ve Durumlar menüsünden Normal durumunu işaretleyin. Gönder düğmesinin durumları, Gönder düğmesi seçiliyken
gösterilir. Gönder düğmesinin durumları şunlardır:

2. Normal durumu seçiliyken, düğmenin dolgu rengini Açık Kahve olarak ayarlayın.
3. Rollover durumunu seçin ve dolgu rengini Kahverengi olarak ayarlayın. Diğer tüm durumların otomatik olarak güncellendiğini göreceksiniz.
4. Gönder Düğmesinin Normal durumunu tekrar seçin. Metin aracını kullanarak metni seçin ve SEND MESSAGE metniyle güncelleyin.

Gerektiğinde düğmenin genişliğini yeniden boyutlandırabilirsiniz.
5. Subhead stilini uygulayın, ardından hizalamayı orta, Sonraki Boşluk değerini 0 ve rengi Beyaz olarak ayarlayın. Diğer tüm durumların aynı

metin formatını kullanacak şekilde güncellendiğini göreceksiniz.

Formu test etme ve gönderilen mesajları alma

Formunuzu yapılandırıp stilini de ayarladıktan sonra sitenizi mutlaka kaydetmelisiniz. Daha sonra siteyi yayınladığınızda, formu bir tarayıcıda test
ederek doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

1. İletişim formunu içeren siteyi ziyaret edin ve yayındaki sitede formla etkileşim kurun. Formu, zorunlu alanlara içerik girmeden göndermeyi
deneyin. Formun nasıl işlediğini kontrol edin ve özellikle hata mesajlarını nasıl görüntülediğine dikkat edin.

2. Formun beklenen şekilde çalıştığından ve görüntülendiğinden emin olduğunuzda, formu bir test mesajıyla göndermeyi deneyin. E-postanızı
kontrol edin ve mesajınızın gelen kutunuzda göründüğünü doğrulayın.

İletişim sayfasında bulunan adreslere stil uygulama

İletişim formunun soluna Katie’s Café'nin üç şube adresini eklemek için şu adımları uygulayın.

1. Metin aracını kullanarak sayfanın sağ tarafına bir metin çerçevesi çizin. Şunları kopyalayıp yapıştırın (veya yazın):

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

55



Başa dön

Monday - Friday            06:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

2. Üstteki iki satırı seçip subhead stilini uygulayın. Ardından, boyut değerini 16, Sonraki Boşluk değerini 0 olarak ayarlayın.
3. Kalan metni seçin (günler ve saatler) ve body stilini uygulayın.
4. Option/Alt tuşuna basarak paragrafın bir kopyasını aşağı sürükleyin. Metin içeriğini şu metinle değiştirin:

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

Monday - Friday            07:00 - 22:00

Saturday - Sunday        09:00 - 22:00

5. İkinci metin çerçevesini çoğaltarak üçüncü bir adres oluşturun. Metin içeriğini şu metinle değiştirin:

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

Monday - Friday            05:00 - 22:00

Saturday - Sunday        07:00 - 22:00

6. Seçim aracını kullanarak üç metin çerçevesini sayfanın sol tarafına göre hizalayın ve her birinin arasında eşit boşluk kalacak şekilde
(yaklaşık 30 piksel) yerleştirin.

Yerleşik Yazım Denetimcisini kullanma ve sözlüğü güncelleme

Adobe Muse'da, metin çerçevelerindeki yazım hatalarını kolayca bulup gidermenizi sağlayan bir Yazım Denetimcisi özelliği bulunur. Yazım
Denetimcisi her zaman etkindir. Bu araç, sözlükte bulunmayan her sözcüğün altını kırmızı renkle çizer. Örneğin, üçüncü metin çerçevesinde yanlış
yazılan HIEGHTS sözcüğünün altı çizilmiştir (bkz. Şekil 70).

Şekil 70. Yanlış yazılan sözcüklerin altı kırmızı renkle çizilir.

1. Yazım hatalarını düzeltmek için Metin aracını kullanarak sözcüğü seçin (çift tıklatılarak seçilir), ardından sağ tıklatarak önerilen sözcük
listesini görüntüleyin.

2. Önerilen sözcüklerden biri doğruysa Aşağı oka basın veya kullanmak istediğiniz sözcüğü tıklatın ve Return/Enter tuşuna basarak doğru

56



sözcüğü uygulayın. Yanlışlıkla istemediğiniz bir sözcüğü seçerseniz değişikliği geri alın (Düzen > Geri Al) ve farklı bir önerilen sözcük seçin
ya da Metin aracını kullanarak sözcüğü düzenleyin. Bu örnekte, doğru yazım olan HEIGHTS sözcüğünü kullanın.

Yazım hatası olarak işaretlenen bir sözcük yalnızca bir kez kullanılmışsa (bir kişi veya yer adı gibi) ve bu sözcüğün doğru yazıldığından eminseniz
düzeltmenize gerek yoktur. Tasarım modunda gördüğünüz kırmızı alt çizgi, siteyi önizlediğinizde, yayınladığınızda veya dışa aktardığınızda
görünmez.

Şirket adları veya adresler gibi sık kullanılan sözcüklerle çalışırken yazım hatası olarak işaretlenmemeleri için bu sözcükleri Yazım Denetimcisine
ekleyebilirsiniz.

Metin aracını kullanarak sözlüğe eklemek istediğiniz bir sözcüğü sağ tıklatın ve açılan bağlam menüsünden Sözlüğe Ekle'yi seçin.

Tüm site veya tek tek metin çerçeveleri için istediğiniz dili ayarlayabilirsiniz (Yazım Denetimcisi dil sözlüğünü ayarlar).

Tüm site için Yazım Denetimcisi sözlüğünü Dosya > Site Özellikleri alanından ayarlayabilirsiniz. İçerik sekmesini tıklatın, Dil menüsünden
istediğiniz dili seçin ve Tamam'ı tıklatın (bkz. Şekil 71).

Şekil 71. Site Özellikleri iletişim kutusundan tüm sitenin dilini ayarlayabilirsiniz.

Bazı durumlarda, site projelerindeki metinleri birden fazla dilde sunmak gerekir. Bu durumda, Site Özellikleri alanında varsayılan dili (en sık
kullanılan) belirleyebilir ve metni farklı bir dilde görüntüleyen özel metin çerçeveleri için Yazım Denetimcisi dilini ayarlayabilirsiniz.

Seçim aracıyla bir metin çerçevesini seçerek bir metin çerçevesi için Yazım Denetimcisi sözlüğünü ayarlayabilirsiniz. Sağ tıklatarak açılan bağlam
menüsünden Dil > (İstediğiniz dil) seçeneklerini belirleyin (bkz. Şekil 72).
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Şekil 72. Bağlam menüsünden seçtiğiniz metin çerçevesinin dilini ayarlayın.

Artık sitedeki tüm sayfaların tasarımı tamamlanmıştır. Bu eğitimin kalan bölümlerinde, son rötuşları yapma ve siteyi deneme sitesi olarak yayınlama
yollarını göreceksiniz.

Site Özellikleri paneline sık kullanılan simgesi ekleme

Sık kullanılan simgesi, oluşturduktan sonra siteye ekleyebileceğiniz ve yer imleri ile URL'leri özelleştirmek için yükleyebileceğiniz küçük, kare
şeklinde bir görüntüdür. Sık kullanılan simgesi, genellikle tarayıcının adres çubuğunda görüntülenir. Çoğu tarayıcıda, sık kullanılan simgesi yer imi
olarak işaretlendiğinde sayfa adının yanında ya da yüklenen site sayfasının bulunduğu sekmede de görüntülenir. Photoshop veya Illustrator gibi
herhangi bir görüntü düzenleme programını kullanarak bir sık kullanılan simge dosyası olarak kullanabileceğiniz bir kare (oranları eşit olan)
oluşturabilirsiniz. 

Siteye bir sık kullanılan simgesi eklemek için şu adımları izleyin:

1. Dosya > Site Özellikleri 'ni seçin. Site Özellikleri paneli açılır.
2. Mizanpaj sekmesinde, Sık Kullanılan Simgesi bölümünün sağındaki klasör simgesini tıklatın. Açılan Sık Kullanılan Simgesi Görüntüsü Seç

iletişim kutusunu kullanarak örnek dosyalar klasörüne gidip favicon.png adlı dosyayı seçin (bkz. Şekil 73).
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Şekil 73. Site Özellikleri'nde favicon.png dosyasını ayarlayın.

3. Aç'ı tıklatarak dosyayı seçin ve Sık Kullanılan Simgesi Görüntüsü Seç iletişim kutusunu kapatın. Ardından, Tamam'ı tıklatarak Site Özellikleri
iletişim kutusunu kapatın.

4. Dosya > Siteyi Tarayıcıda Önizle'yi seçin. Tarayıcı penceresinin üst kısmına bakın ve sık kullanılan simgesinin adres çubuğunda
görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Site bir sekmede yüklendiyse simgenin burada görüntülendiğini de görebilirsiniz. Sayfayı yer
imi olarak işaretleyip simgenin yer imleri listesinde, sayfa adının yanında görüntülenip görüntülenmediğini kontrol ederek deneme yapın.

Site son halini aldıktan sonraki adım, siteyi sağlanan Adobe barındırma sunucularına yükleme işleminden oluşmaktadır.

Siteyi ücretsiz deneme sürümü oluşturarak yayınlama

Sitenizin tasarımını tamamladıktan sonraki adım siteyi yayınlamaktır. Muse'u ilk olarak başlattıktan sonra, bir Adobe kimliği girerek oturum
açmıştınız. Bütün Muse sitelerini yayınlamak için aynı kullanıcı adı ve parolayı kullanın.

1. Kontrol panelinin üst kısmındaki Yayınla bağlantısını tıklatın. Site adını girmenizi ve geçici URL'yi seçmenizi sağlayan Yayınla paneli açılır
(bkz. Şekil 74).

Şekil 74. Deneme sürümü siteniz için kullanmak istediğiniz site adını ve URL'yi girin.

2. Tamam'ı tıklatarak yayınlama işlemini başlatın.

Dosyaların uzak sunucuya yüklenmesi biraz zaman alabilir. Site yüklendiğinde, sitenin ana sayfası yeni bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.
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3. Üst kısımdaki site navigasyonunda bulunan bağlantıları tıklatarak sayfalara girebilir ve widget'larla etkileşim kurabilirsiniz. Tüm sayfaları
gözden geçirin ve öğelerin beklenen şekilde görüntülendiğinden emin olun. Düzeltilmesi gereken sorunları not edin.

4. İşlemlerinizi tamamladığınızda tarayıcıyı kapatarak Muse'a geri dönün.

Yayınla paneli, siteyi yayına sunmaya hazır olduğunuzda tıklatabileceğiniz bir Tamam düğmesi ve Yönet bağlantısı (ücretli barındırma planını
başlatma, siteye erişmek için özel bir etki alanı adı oluşturma ve kullanıcı ekleme işlemleri için) görüntüleyecek şekilde güncellenmiştir.

Yayınlanan sitenizde aşağıdakine benzer bir URL kullanılacaktır. Bu adresi, sayfalara bir tarayıcıda erişmek ve yayındaki siteyi başka kişilerle
paylaşmak için kullanacaksınız:

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

Deneme sürümü site yayınlandığında, adres çubuğundaki URL'yi kopyalayıp müşterilerinize göndererek sitenin yayındaki halini görmelerini
sağlayabilirsiniz. Müşterileriniz tasarımı inceleyebilir, etkileşimli özellikleri bir tarayıcıda deneyebilir ve sayfaların çalışma örneğini onaylayabilir.

Müşterileriniz veya iş arkadaşlarınız siteyi gözden geçirdikten sonra değişiklik istekleri olabilir.

Varolan deneme sürümü sitesini güncellemek isterseniz .muse dosyasını açarak sayfaları düzenlemeye devam edebilirsiniz. Güncelleme
işlemlerini tamamladıktan sonra Yayınla bağlantısını tekrar tıklatmanız yeterlidir.

Bu kez, yeni değişiklikleri mevcut deneme sürümü sitenin üzerine yazmak isterseniz Yükle: Sadece değiştirilmiş dosyalar seçeneğini belirleyin.

Yeni içeriği güncellemeyi tercih ederseniz yayındaki güncellenmiş siteyi ziyaret ederek yaptığınız değişikliklerin beklediğiniz şekilde işlediğini ve
görüntülendiğini mutlaka doğrulayın. 

Deneme sürümü sitenizi yayınlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Web Siteleri Yayınlama.

Bu bilgilerden sonra yapmanız gerekenler
Adobe Muse Yardım

Adobe Muse Öğrenme ve Destek

Adobe Muse'u kullanmaya başlama
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