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Velkommen til iWeb

 

Dette dokument kan hjælpe dig med at oprette dit første 
websted med iWeb.

 

Hvis du altid har drømt om at få dit eget websted, men ikke har været sikker på, 
hvordan du skulle oprette et, er iWeb et nemt og sjovt program, der kan hjælpe dig 
med at nå dit mål.

 

Om iWeb

 

iWeb er den nemmeste metode til oprettelse og publicering af fantastiske websteder. 
Når du arbejder i programmet, kan du kan se, hvordan din webside kommer til at se ud. 
Du behøver ikke at vide noget om programmering eller Internetsprog som f.eks. HTML. 
Brug alle de specielle skabeloner i iWeb til at fremstille et professionelt udseende 
websted på et par minutter, og publicer derefter webstedet til MobileMe med et klik 
på en knap. 

iWeb gør det let at opdatere og administrere dit websted. Da iWeb er integreret med 
iLife, er det let at udstille dine fotografier eller kunst, oprette en blog eller podcast og 
føje specielle funktioner som videoer, kort og annoncer til dit websted.

 

Hvad du lærer

 

I denne øvelse lærer du at:
Â

 

Oprette et websted på basis af færdige skabeloner.
Â

 

Føje sider til fotografier og fotoalbum.
Â

 

Starte en blog (en webjournal).
Â

 

Tilføje en henvisning til et andet websted.
Â

 

Tilføje et kort.
Â

 

Tilføje knappen Send e-post, så besøgende kan kontakte dig.
Â

 

Publicere dit websted, så andre kan besøge det.
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Før du begynder

 

Udskriv dokumentationen, før du begynder, for at gøre det lettere at udføre opgaverne 
i øvelserne.

I mange af de viste opgaver i øvelsen (og i iWeb-hjælp) skal du vælge 
menukommandoer, der ser således ud:

 

Vælg Rediger > Kopier.

 

Det første ord efter 

 

Vælg

 

 er navnet på en menu på menulinjen i iWeb. Det eller de 
næste ord er de kommandoer, du vælger på menuen.

Du kan altid holde op med at gennemgå øvelsen ved at vælge iWeb > Slut eller ved at 
klikke på den røde knap øverst til venstre i iWeb-vinduet. Næste gang du åbner iWeb, 
vises dit websted, ligesom det så ud, da du forlod det.

Sørg for at arkivere dit arbejde regelmæssigt ved at vælge Arkiv > Arkiver.

Mor dig, og eksperimenter lige så meget, du vil. Du kan altid fortryde en handling ved 
at vælge Rediger > Fortryd lige så mange gange, det er nødvendigt for at fjerne de 
ændringer, du foretager. Kommandoen Fortryd fjerner ikke det, du arkiverer.

 

Hvad du har brug for

 

Hvis du vil følge hele gennemgangen af øvelsen, får du brug for nogle fotografier eller 
andre grafikarkiver på computeren. Hvis du ikke har nogen, kan du stadig gennemføre 
resten af gennemgangen.

 

Nyttige ord

 

Her følger en kort forklaring af nogle af de ord, du vil støde på, når du arbejder med 
iWeb.
Â

 

AdSense-annonce:

 

 En Google-tjeneste, som du kan bruge til at anbringe relevante 
annoncer til omgivende sideindhold på sider på dit websted. Du tjener penge fra 
Google, når besøgende på dit websted klikker på annoncerne.

Â

 

blog: 

 

En Internetjournal, der kan indeholde tekst, fotografier og andre medier. Der 
findes flere oplysninger i “Oprette en blog” på side 14.

Â

 

browser: 

 

Et program, du bruger, når du besøger websteder. (Mac OS X leveres med 
en browser, der hedder 

 

Safari

 

.)
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Â

 

Domainarkiv

 

: Det arkiv på computeren, der indeholder alle data om dit iWeb-
websted.

Â

 

domainnavn:

 

 Roden (den første del - efter “http” og “www”) på dit websteds adresse 
er domainet. Domainnavnet på webstedet www.eksempel.com/index er f.eks. 
"eksempel.com."

Â

 

henvisning: 

 

Tekst eller et objekt, som du kan klikke på for at starte en handling, f.eks. 
gå til en anden webside eller åbne et dokument. De fleste teksthenvisninger (også 
kaldet 

 

henvisninger

 

) ser anderledes ud end den omgivende tekst (de er understreget 
eller har en anden farve) for at vise, at man kan klikke på dem.

Â

 

hjemmeside:

 

 Den side, der vises først, når du besøger et websted. Kaldes også 

 

startside 

 

eller

 

 standardside.
Â

 

Internet: 

 

Et verdensomspændende netværk af computere, der gør det muligt for 
mennesker at kommunikere med hinanden og dele oplysninger.

Â

 

MobileMe:

 

 En Internettjeneste, der er baseret på medlemskab og leveres af Apple. 
Dit MobileMe-abonnement giver dig mulighed for at publicere dit iWeb-websted 
med et klik, og du får reklamefri e-post, deling af fotografier og video, 
sikkerhedskopiering via Internet, synkronisering og meget mere. Du kan få flere 
oplysninger, hvis du besøger www.me.com.

Â

 

navigationsmenu: 

 

Webstedets indholdsfortegnelse. Navigationsmenuen viser hver 
side på dit websted som en henvisning, som de besøgende kan klikke på for at flytte 
til de enkelte sider. iWeb opretter automatisk en navigationsmenu til dit websted.

Â

 

podcast:

 

 Et lyd- eller videoarkiv, der minder meget om en radio- eller tv-udsendelse 
på Internet. Du kan fremstille dine egne podcasts og lade besøgende hente dem en 
efter en eller hente nye episoder automatisk ved at abonnere på dem.

Â

 

RSS: 

 

En funktion, der giver besøgende mulighed for at abonnere på indholdet af et 
websted og modtage automatiske opdateringer, når der føjes nye blogoptegnelser, 
podcastepisoder eller fotografier til webstedet. 

 

RSS

 

 står for “really simple syndication”. 
Når besøgende abonnerer på webstedets 

 

feed

 

, sendes opdateringer til den RSS-

 

læser

 

, 
som de vælger.

Â

 

URL-adresse:

 

 Den websideadresse, som du skriver i en browser, når du vil besøge et 
websted. (

 

URL

 

 betyder “Uniform Resource Locator”.) En typisk URL-adresse ser således 
ud: http://www.apple.com

Â

 

web: 

 

Web (eller World Wide Web) er alle de websteder, sider, tekst, mediearkiver og 
henvisninger, som personer interagerer med, når de er på Internet. Selv om man 
normalt bruger udtrykkene 

 

web

 

 og 

 

Internet

 

 i flæng, er Internet faktisk det hardware- 
og softwarenetværk, som det såkaldte web er opbygget over.

Â

 

webside:

 

 En enkelt side på et websted. Kaldes også en 

 

side

 

.
Â

 

websted: 

 

En samling individuelle websider, der er forbundet i et websted. Websteder 
er normalt opbygget over et tema, en person eller et firma. Kaldes også et 

 

sted

 

.
Â

 

web-widget

 

: Et objekt, der integrerer indhold fra Internet i en af dine websider. 
Et Google-kort er f.eks. et element fra et andet websted som YouTube.
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iWeb-grænseflade

 

Indholdsoversigt

 

Når du opretter websteder og websider, vises de i indholdsoversigten. Klik på de små 
trekanter for at vise eller skjule sider på et sted (eller undersider i en blog). Du kan 
ændre rækkefølge på sider ved at trække dem på listen. Du kan endda trække en side 
fra et websted til et andet.

 

Websidelærred

 

Websidelærredet er det sted, hvor du opretter indholdet til en webside. Du kan trække 
grafik-, film- og lydarkiver til lærredet for at føje dem til webstedet.

Websidelærredet består af fire områder:
Â

 

Navigationslinjen, som indeholder navigationsmenuen (webstedets 
indholdsfortegnelse)

Â

 

Sidehovedet øverst på siden.
Â

 

Sidefoden nederst på siden.
Â

 

Tekstområdet mellem sidehovedet og sidefoden

Der findes flere oplysninger i “Om websideområder” i iWeb-hjælp.

Websidelærred

Rediger websiden her.
Her kan du tilpasse tekst,

tilføje grafik og film,
tilføje henvisninger,

arrangere emner
på siden og meget mere.

Indholdsoversigt

Alle de websteder og
websider, du opretter,

vises her. Klik på en side
for at vise den på
websidelærredet.

Eksempler på tekst 
og grafik

Klik på 
eksempelteksten, og 
skriv dine egne titler 
og brødtekst. Træk 
dine egne 
grafikarkiver til 
grafikeksemplerne.

Navigationsmenu

Alle siderne på 
webstedet vises på 
listen her. Besøgende 
skal klikke på 
henvisningerne for at 
se dine websider.
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Lær at bruge iWeb

 

I denne øvelse bliver du trin for trin ført gennem 
processen med at oprette et enkelt websted.

Oversigt over oprettelse af et websted

 

Planlæg dit websted.

 

Det første trin er at beslutte, hvad du vil have på dit websted. Vil du dele fotografier? 
Skrive en rejsedagbog? Vise en mappe med dit arbejde? Dit websted vil bestå af en 
eller flere forbundne websider. De kan indeholde tekst, grafik, video, lyd m.m. 

Med iWeb er det nemt at redigere, tilføje og fjerne websider, så du behøver ikke at 
bestemme hver enkelt detalje, før du går i gang. Du kan oprette flere websteder, så 
du f.eks. kan have et personligt websted og et firmawebsted.

 

Opret dit websted.

 

Når du har besluttet, hvordan du vil bruge dit websted, er det næste trin at indsamle 
og organisere indholdet af webstedet. iWeb-skabelonerne gør det let at indtaste tekst, 
tilføje fotografier og film, oprette henvisninger til andre websteder osv.

 

Publicer dit websted på Internet.

 

Når du har oprettet dit websted, publicerer du det, så andre kan besøge det. Med iWeb 
og en MobileMe-kontro kan dette trin udføres med et klik på en knap.

 

Bemærk: 

 

For at kunne publicere dit websted vha. instruktionerne i denne øvelse skal 
du som minimum have et prøveabonnement på MobileMe og nok ledig lagringsplads 
på iDisk til dine websider, inklusive medier (de film, fotografier og andre medier, du 
føjer til webstedet). Hvis du ikke har en MobileMe-konto, kan du tilmelde dig en (et 
gratis 60 dages prøveabonnement eller et årsabonnement, som du betaler for) ved 
at åbne Systemindstillinger og klikke på MobileMe (eller ved at gå til www.me.com).

Hvis du ikke er helt sikker på, hvad dit websted skal indeholde, kan du stadig 
gennemføre øvelsen og lære, hvordan du bruger iWeb. Der er intet, der vil være synligt 
for andre, før du publicerer webstedet. Derefter kan du publicere dit websted, når du 
er klar.
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Trin 1: Planlæg dit websted.

 

iWeb indeholder 

 

temaer

 

 og skabeloner, som kan hjælpe dig med at fremstille et smukt 
websted med minimal indsats. Du kan anvende lige så mange eller få af skabelonerne, 
som du vil - det afhænger af det indhold, der skal være på dit sted. 

Hvert tema giver dit websted et andet format eller “udseende”. En skabelon er et 
sidelayout designet til et bestemt formål, f.eks. en blog, podcast eller et fotoalbum. 
Alle skabeloner kan bruges til alle temaer.

Hver gang du føjer en ny webside til dit websted, vælger du sidens tema og skabelon. 
Hvis du senere beslutter at ændre temaet for en side, skal du blot vælge side i 
indholdsoversigten og klikke på knappen Tema på værktøjslinjen for at vælge et 
nyt tema.

Trin 2: Opret dit websted.
Nu hvor du har en ide om, hvad du vil gøre, kan du starte med at oprette et websted, 
der består af en velkomstside. Du vil føje flere sider til dit websted, efterhånden som 
du arbejder dig gennem øvelsen. Du kan tilføje sider i tilfældig rækkefølge; det er let 
at ændre rækkefølge og tema på siderne senere.

Du opretter et websted på følgende måde:
1 Gør et af følgende:

Â Hvis iWeb ikke er åbent, kan du klikke på dets symbol i Dock eller dobbeltklikke på 
symbolet for programmet iWeb i mappen Programmer. 

Â Hvis iWeb allerede er åbent, og skabelonvælgeren vist i trin 2 nedenfor ikke vises, 
skal du klikke på knappen Tilføj side (+) nederst i iWeb-vinduet (eller vælge Arkiv > 
Ny side).

2 I den viste skabelonvælger skal du klikke på et af temaerne til venstre.
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Denne øvelse bruger temaet Moderne ramme.

3 Vælg en skabelon til højre. 

Velkomstskabelonen er allerede valgt for dig (der er en gul kant om den valgte 
skabelon).

4 Klik på Vælg.

Nu har du oprettet din første webside. Indholdsoversigten viser dit websted og en 
velkomstside.

Tilføje din egen tekst
Hver skabelon indeholder tekstfelter med eksempeltekst til titler, overskrifter og 
brødtekst. Du vil erstatte teksten på siden med din egen tekst, og du kan flytte, ændre 
størrelse på og slette tekstfelter, så der bliver plads til dit indhold.

Du erstatter eksempelteksten med din egen tekst på følgende måde:
m Dobbeltklik på eksempelteksten, og begynd at skrive.

Vælg et tema til
webstedet her.

Vælg en skabelon til siden her.
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Når du begynder at skrive, erstattes den fremhævede eksempeltekst med det, du 
skriver.

Du kan flytte tekstfelter til andre placeringer på siden eller gøre dem større eller 
mindre, så de kan indeholde mere eller mindre tekst.

Du flytter eller ændrer størrelse på et tekstfelt på følgende måde:
1 Klik en gang i teksten for at vise vælgehåndtag rundt om tekstfeltet. 

2 Klik i tekstfeltet, og træk tekstfeltet for at anbringe det et andet sted.

3 Træk et vælgehåndtag for at ændre størrelse på tekstfeltet.

Eksperimenter med at tilføje din egen tekst og flytte og ændre størrelse på tekstfelter. 
Du kan altid vælge Rediger > Fortryd for at fortryde evt. handlinger, som du ikke vil 
beholde, indtil du publicerer dit websted.

Du ser kanterne af alle tekstfelterne på siden på følgende måde:
m Vælg Oversigt > Vis layout for at se alle tekstfelterne.

Tilføje din egen grafik
iWeb-skabelonerne indeholder eksempelgrafik, der svarer til eksempeltekst; de viser 
størrelsen og placeringen af grafik i en skabelon.

Du føjer nemmest grafik, musik og film til dit websted med mediebrowseren. Når du 
klikker på knappen Medier på værktøjslinjen, får du direkte adgang til dit iTunes- og 
iPhoto-bibliotek. Du behøver ikke at åbne programmerne for at få adgang til indholdet 
i dem.

Dobbeltklik på 
eksempelteksten, og skriv.

Træk et af disse 
håndtag for at ændre 
størrelse på tekstfeltet.

Klik på denne knap på 
værktøjslinjen for at åbne 
mediebrowseren.
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Du erstatter en eksempelgrafik med et fotografi på følgende måde:
1 Klik på Medier på værktøjslinjen.

2 Klik på Fotografier.

3 Vælg det album eller den begivenhed, der indeholder det fotografi, du vil bruge. 

4 Find fotografiet i miniaturerne nederst i mediebrowseren, og træk det ind over 
eksempelgrafikken på websiden.

Eksempelgrafikken forsvinder, og fotografiet er nu på plads. Hvis du klikker på 
fotografiet, vises vælgehåndtag, så du kan ændre størrelsen på det. 

Du kan også trække et fotografi fra skrivebordet, programmet iPhoto eller en mappe på 
computeren og anbringe det oven på eksempelgrafikken. 

Eksperimenter med at erstatte eksempelgrafik med dine egne fotografier, film eller lyd 
vha. mediebrowseren.

Tilføje fotografier og fotoalbum
iWeb indeholder skabeloner til sider, der hovedsageligt indeholder fotografier og film i 
stedet for tekst. 
Â Skabelonen Fotografier indeholder et fotonet, der automatisk tilpasser og placerer 

hvert fotografi, når du tilføjer det, samt et eksempel på billedtekst til hvert fotografi. 
Skabelonen Fotografier indeholder også knappen Start lysbilledshow, som 
besøgende kan klikke på for at se dine fotografier som et lysbilledshow.

Indsætte faste og flydende objekter
Hvis du vil anbringe et objekt, inkl. fotografier og anden grafik, i midten af tekst eller 
et andet sted, hvor der ikke er nogen eksempelgrafik, kan du gøre det på to måder: 
Som et fast objekt eller som et flydende objekt.

Faste objekter indsættes uden for tekstfelterne. Du kan trække et fast objekt over 
hele siden, uden at det har indflydelse på teksten, og uden at teksten eller andre 
objekter får indflydelse på objektet.
Flydende objekter indsættes i teksten og flytter sammen med teksten, når du skriver 
mere tekst. 

Hvis du anbringer et objekt i et tekstfelt, skal det være et flydende objekt. Du kan 
ombryde tekst omkring flydende objekter. Der findes flere oplysninger i iWeb-hjælp.
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Â Skabelonen Mine album opretter en indeksside til flere foto- og filmalbum. Hvert 
album er repræsenteret på siden med et af fotografierne i albummet. Film er 
repræsenteret af plakatbilleder. Besøgende kan klikke på et fotografi eller et 
plakatbillede for at se albummet eller filmen. Når besøgende bevæger musen hen 
over albummet, vises der er et mini-lysbilledshow.

Bemærk: Du kan føje fotografier og film til alle sider (ikke kun sider opretter med 
skabelonerne Fotografier eller Mine album) ved blot at trække dem til siden. Men det 
er kun sider oprettet med skabelonerne Fotografier og Film, der kan føjes til 
indekssiden i Mine album.

I denne øvelse skal du føje siden Fotografier og siden Mine album til dit websted og 
føje fotografier og album til dem.

Du tilføjer siden Fotografier på følgende måde:
1 Klik på knappen Tilføj (+) (eller vælg Arkiv > Ny side).

2 I skabelonvælgeren skal du vælge et tema på listen til venstre.

3 Vælg Fotografier fra skabelonerne til højre, og klik derefter på Vælg.

Den nye side indeholder et fotonet med eksempelfotografier. 

4 Hvis mediebrowseren ikke er åben, skal du klikke på Medier på værktøjslinjen og 
derefter klikke på Fotografier.

5 Vælg det album eller den begivenhed, der indeholder det fotografi, du vil bruge.

6 Vælg fotografierne fra miniaturerne nederst i mediebrowseren.

Du kan Skift-klikke på flere fotografier eller Kommando-klikke på fotografier, der ikke 
ligger ved siden af hinanden.

7 Træk fotografierne til fotonettet på siden Fotografier.

Der vises en blå streg omkring fotonettet, når du trækker billederne hen over det. Når 
du anbringer fotografierne i fotonettet, erstatter de den eksisterende eksempelgrafik. 

Hvis du kun trækker et fotografi, forsvinder alle de ekstra eksempler i fotonettet. Det 
skal du ikke bekymre dig om, for det næste fotografi, du trækker til fotonettet, vil 
automatisk blive formateret lige som det første med det samme format og den samme 
størrelse. Du kan føje op til 500 fotografier eller film til et album på siden Fotografier.

8 Klik på eksempelteksten under hvert fotografi, og skriv en billedtekst.

Nu er fotografierne på plads, og du kan justere deres format i fotonettet. Træk blot 
fotografierne for at ændre deres rækkefølge. 
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Når du klikker på et fotografi, åbnes vinduet Fotonet. Brug indstillingerne i vinduet til at 
ændre formatet på rammen om alle fotografierne på siden, ændre antallet af spalter, slå 
billedtekster til og fra m.m. Du kan få flere oplysninger om brugen af disse indstillinger 
i “Ændre fotografiers layout i en fotoskabelon” i iWeb-hjælp.

Hvis antallet af fotografier i fotonettet overstiger indstillingen “Fotos pr. side” i vinduet 
Fotonet, opdeler iWeb fotonettet i flere sider til dine fotografier og indsætter sidetal og 
navigationspile.

Du kan også organisere dine fotografier i den detaljerede oversigt. Når du 
dobbeltklikker på et fotografi på siden Fotografier, forstørres fotografiet, så du kan se 
flere detaljer på det. Klik på oversigtsknapperne øverst i detaljeringsvinduet for at se 
miniaturer af fotografierne i en fotobrowser langs med toppen af vinduet. Når du 
klikker på en miniature i fotobrowseren, vises det forstørrede fotografi under det. 
Besøgende på dit websted vil også kunne se denne oversigt, når de klikker på et 
fotografi på din side med fotografier.

Når du arbejder i iWeb, kan 
du vælge at se sidetal på 
fotosider eller se en rullende 
side. Denne indstilling har 
ikke indflydelse på det, den 
besøgende ser. 

Vælge et rammeformat.
Ændre fotografiernes 
layout i fotonettet.

Sidetal og 
navigationspile vises, når 
der er flere fotografier 
end valgt med 
indstillingen “Fotos pr. 
side”.

Klik på miniaturer for at 
se en forstørret version 
af fotografiet. Klik på 
pilene for at se det 
forrige eller næste sæt 
af miniaturer.
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Føje flere fotoalbum til en side
Hvis du har flere foto- eller filmalbum kan du oprette siden Mine album for at få en 
enkelt indeksside til alle dine album. I stedet for at se mange album på 
navigationsmenuen på dit websted kan besøgende klikke på en henvisning til siden 
Mine album og med det samme få adgang til alle dine album.

Når besøgende på siden Mine album flytter markøren hen over albummene, kan de se 
et lysbilledshow inden for albummets ramme uden at skulle forlade siden. Når de 
klikker på albummet, åbnes det, og de kan se billederne i et større lysbilledshow.

Du tilføjer siden Mine album på følgende måde:
1 Klik på knappen Tilføj (+) (eller vælg Arkiv > Ny side).

2 I skabelonvælgeren skal du vælge et tema på listen til venstre.

3 Vælg Mine album fra skabelonerne til højre, og klik derefter på Vælg.

Den nye side indeholder et album med et eksempelalbum. 

4 Træk siden Fotografier fra indholdsoversigten til albumnettet på siden Mine album.

Når du trækker fotoalbum fra mediebrowseren til albumnettet, opretter iWeb 
automatisk siden Fotografier til albummet og føjer den til indekset til Mine album. 

Du ændrer rækkefølge på album på siden Mine album på følgende måde:
m Træk siderne Fotografier (under Mine album i indholdsoversigten) til den ønskede 

rækkefølge.

Klik på et album for at se vinduet Medieindeks, hvor du kan indstille antallet af spalter, 
justere afstand og foretage andre justeringer af sidens layout. Du kan ændre 
overgangseffekter mellem fotografier ved at vælge en mulighed på lokalmenuen 
“Albumanimation”. 

Eksperimenter med at tilføje fotografier og album, og juster layoutet på siderne 
Fotografier og Mine album. Du kan finde flere oplysninger i iWeb-hjælp.

Oprette en blog
En blog er en journal, der overføres til Internet, så andre kan læse den. Ordet blog er en 
forkortelse for web log. Når nye optegnelser publiceres, findes de forrige optegnelser 
altid i et arkiv. Blogs organiseres normalt sådan, at de nyeste optegnelser vises først.

Brug vinduet 
Medieindeks til at ændre 
layout og format på 
indekssiden til Mine 
album.
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iWeb indeholder to typer blogskabeloner: Blog og Podcast. En podcast er et lyd- eller 
videoarkiv, der minder meget om en radio- eller tv-udsendelse på Internet. Du kan 
fremstille dine egne podcasts og lade besøgende hente dem en efter en eller hente 
nye episoder automatisk ved at abonnere på dem.

Du kan både føje lyd og video til skabelonerne Blog og Podcast.

I denne øvelse skal du føje en blog til dit websted og lære, hvordan du føjer nye 
optegnelser til den.

Du tilføjer en blog på følgende måde:
1 Klik på knappen Tilføj (+) (eller vælg Arkiv > Ny side).

2 I skabelonvælgeren skal du vælge et tema på listen til venstre (øvelsen bruger Moderne 
ramme).

3 Vælg Blog fra miniaturerne til højre, og klik derefter på Vælg.

Den første blogoptegnelse med den aktuelle dato vises. 

4 Dobbeltklik på eksempelteksten for at oprette din egen titel og brødtekst eller for at 
ændre datoen.

Når du tilføjer en side vha. en af blogskabelonerne (Blog eller Podcast), vises tre 
symboler i indholdsoversigten:

Â Blog er den side, de besøgende ser. Den indeholder uddrag (den indledende tekst) 
fra dine nyeste blogoptegnelser. Besøgende kan klikke på “Læs mere” for at se hele 
optegnelsen. 

Alle dine 
optegnelser vises 
her. Klik på en 
optegnelse for at 
vise den nedenfor.

Skriv indholdet af 
bloggen her.

Træk et billede, 
lydarkiv eller en film 
til medieeksemplet.

Skriv titlen på
optegnelsen her.
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Â Optegnelser er det sted, hvor du opretter og redigerer optegnelser. Besøgende på 
dit websted kan ikke se denne side, men hvis de klikker på et uddrag på 
hovedblogsiden, ser de hele optegnelsen.

Â Arkiv indeholder alle dine optegnelser, inklusive dem der ikke vises på hovedsiden. 
Blogskabelonen inkluderer en henvisning til arkivet på hovedblogsiden.

Du tilføjer en ny blogoptegnelse på følgende måde:
1 Klik på Optegnelser i indholdsoversigten.

2 Klik på knappen Tilføj optegnelse.

Den nye optegnelse vises under titellisten med eksempeltekst og -grafik.

3 Dobbeltklik på eksempelteksten for at ændre titlen og føje din egen tekst til 
optegnelsen.

4 Træk grafik fra iPhoto eller et andet sted på computeren for at erstatte 
eksempelgrafikken. (Hvis mediebrowseren ikke er åben, skal du klikke på Medier på 
værktøjslinjen og derefter klikke på Fotografier for at få adgang til dine fotografier.)

Hvis du foretager ændringer i en blogoptegnelse som at ændre skriften eller 
baggrundsfarven, kan du dublere optegnelsen, næste gang du tilføjer en optegnelse 
og på den måde bevare de samme formater.

Du opretter en ny optegnelse med dine egne formater på følgende måde:
1 På listen Optegnelser skal du vælge den side, hvis format du vil dublere.

2 Vælg Rediger > Dubler.

3 Skriv en titel til den nye optegnelse, og erstat teksten og grafikken med det nye 
indhold.

Du skriver og redigerer 
optegnelser ved at klikke 
på Optegnelser. Arkivet 
indeholder optegnelser, 
der ikke vises på 
hovedsiden.

Denne side er den side,
de besøgende ser. Den

viser uddrag af dine
nyeste blogoptegnelser

og en henvisning til
arkivet.
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Du redigerer eksisterende blogoptegnelser på følgende måde:
m Vælg optegnelsen på titellisten, og foretag dine ændringer i optegnelsen under listen.

Tilføje henvisninger til andre sider
Du kan anbringe henvisninger på dine sider, så besøgende kan klikke på dem for at 
åbne et andet websted.

Du tilføjer en henvisning til et andet websted på følgende måde:
1 I iWeb skal du åbne den side, hvor du vil tilføje henvisningen.

2 I Safari skal du åbne den side, du vil henvise til.

3 Vælg URL-adressen til webstedet i adressefeltet øverst i browseren, og træk den til 
websidelærredet i iWeb.

Du kan også tilføje henvisninger, der åbner et arkiv eller en sang i iTunes Store. Der 
findes flere oplysninger i emnerne om henvisninger i iWeb-hjælp.

Tillade besøgende at føje kommentarer til dit websted
Hvis du publicerer dit websted til MobileMe, kan du give besøgende lov til at 
indsende kommentarer til din blog eller dine fotografier. Disse kommentarer er 
synlige for alle, der besøger dit websted. 

På blogsider kan du også give besøgende lov til at vedlægge arkiver - som andre 
besøgende kan hente - til deres kommentarer. For at forhindre automatiske 
programmer i at anbringe spam på dit websted skal alle, der indsender en 
kommentar, først skrive et ord, der vises.

Husk at slette materiale, som virker anstødeligt eller som du ikke har de nødvendige 
tilladelser til at bruge. Du kan til hver en tid let fjerne kommentarer og deres bilag vha. 
iWeb eller en webbrowser. På den måde får du kontrol over indholdet af dit websted.

Du kan få flere oplysninger om besøgendes kommentarer, og hvordan du kan 
administrere dem i iWeb-hjælp.
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Henvisninger i iWeb er slået fra, så du kan redigere dem uden at komme til at klikke på 
dem ved en fejltagelse. Hvis du vil afprøve dine henvisninger, kan du slå dem til i Info 
om henvisning.

Du gør henvisninger aktive i iWeb på følgende måde:
1 Klik på knappen Info på værktøjslinjen (hvis du ikke kan se den, skal du klikke på 

højrepilen på værktøjslinjen og vælge Info).

2 Klik på knappen Info om henvisning, og klik derefter på Henvisning.

3 Vælg afkrydsningsfeltet “Gør henvisninger aktive”.

Vigtigt: Denne indstilling har ingen indflydelse på henvisninger på dit publicerede 
websted; den slår kun henvisninger til og fra i Web, så du kan redigere og teste dem.

Tilføje knappen Send e-post
Websteder indeholder normalt en mulighed, så besøgende kan kontakte ejeren eller 
administratoren af webstedet. Du kan tilføje knappen Send e-post til alle sider på dit 
websted, så besøgende kan kontakte dig. Når besøgende klikker på knappen, vises der 
en ny e-postbesked adresseret til din e-postadresse på MobileMe.

Hvis du ikke publicerer dit sted til MobileMe, bruges adressen fra Mit kort i Adressebog. 
Hvis du vil bruge en anden e-postadresse, skal du åbne Info om websted (klik på 
knappen Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om websted) og 
skrive din e-postadresse i feltet Kontaktadresse.

Du tilføjer knappen Send e-post på følgende måde:
m Vælg Indsæt > Knap > Send e-post. 

Skriv adressen på 
websiden her.

Vælg knappen for at gøre
tekst eller objekter til

henvisninger.

Slå henvisninger til eller
fra, mens du arbejder i

iWeb.

Knappen Info om 
henvisning



Kapitel 2    Lær at bruge iWeb 19

Tilføje et kort
Du kan let føje et kort til dit websted, så f.eks. kunder kan finde din butik eller venner 
kan finde din fest. Kortet er en grafik fra Google Maps.

Du tilføjer et kort på følgende måde:
1 Vælg Indsæt > Google-kort (eller klik på Web-widgets på værktøjslinjen, og vælg 

Google-kort).

2 Skriv adressen i vinduet Google-kort, og klik på Anvend.

3 Dobbeltklik på kortet, og brug derefter zoomværktøjerne på kortet til at justere, hvor 
mange detaljer det viser.

4 I vinduet Google-kort skal du vælge afkrydsningsfelter for at indstille, om besøgende 
på dit websted skal kunne se zoommulighederne og adresseboblen.

5 Træk kortets vælgehåndtag for at ændre størrelse på kortet.

6 Træk kortet til en tilfældig placering på siden.

Du gendanner kortets originale oversigt til den pågældende adresse ved at vælge 
Anvend igen.

Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer andre web-widgets, videoer og Google 
AdSense-annoncer til dine websider, i iWeb-hjælp.

Gøre hvad som helst til en henvisning
Ud over at oprette henvisninger kan du indstille billeder, fotografier og figurer til at 
starte en af de tilgængelige handlinger på lokalmenuen Henvisning til i Info om 
henvisning. Du kan f.eks. indsætte en pilefigur og derefter omdanne den til en 
henvisning, som besøgende kan klikke på for at gå til den næste side. Der findes 
oplysninger om, hvordan du opretter disse typer henvisninger, i “Oprette en 
henvisning” i iWeb-hjælp.
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Organisere webstedet
iWeb opretter automatisk en navigationsmenu - en indholdsfortegnelse, der vises på 
hver side på webstedet. Brugere klikker på en sidetitel på navigationsmenuen for at gå 
til den pågældende side.

Når du føjer en ny side til et websted, tilføjer iWeb automatisk en henvisning til siden 
på navigationsmenuen. Du bestemmer rækkefølgen af emner på navigationsmenuen 
ved at sortere sider i indholdsoversigten. Navigationsmenuen opdateres automatisk, så 
den viser den nye rækkefølge.

Den første side i indholdsoversigten er webstedets hjemmeside og den første side, som 
besøgende ser, når de besøger dit websted. Hvis du vil gøre en anden side til 
hjemmeside, skal du blot trække den til toppen af listen lige under webstedets navn.

Du kan oprette flere websteder i iWeb, og de vises alle i indholdsoversigten. Det første 
websted i indholdsoversigten kaldes også startstedet.

Navigationsmenuen opdateres 
automatisk, når du ændrer 
rækkefølge på sider i 
indholdsoversigten.

Du ændrer rækkefølge på
sider ved at trække dem i

indholdsoversigten.
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Bemærk: Du kan forhindre en side i at blive vist på navigationsmenuen vha. Info om 
side. Der findes flere oplysninger i “Ændre navigationsmenuen (indholdsfortegnelse)” i 
iWeb-hjælp.

Omdøbe dit websted eller din webside
Når du tilføjer et nyt websted og en ny webside, giver iWeb dem et standardnavn. 
Navnet vises i URL-adressen til dit websted: 

   http://web.me.com/ditmedlemsnavn/navnpåwebsted

Navnet vises øverst i den besøgendes browservindue.

Du kan evt. omdøbe dit websted eller en af siderne, så navnet afspejler deres indhold.

Vigtigt: Hvis du publicerer et websted og senere omdøber det, virker tidligere 
oprettede henvisninger til dit websted (f.eks. et bogmærke oprettet af dine besøgende) 
ikke. Husk at underrette dine besøgende, hvis du omdøber dit websted, især 
abonnenter på blogs og podcasts.

Du omdøber en webside eller et websted på følgende måde:
m Dobbeltklik på navnet i indholdsoversigten, og skriv det nye navn.

Slette websteder og websider
Du kan slette en webside eller et websted ved at vælge emnet i indholdsoversigten 
og trykke på Slettetasten. Websiden fjernes automatisk fra navigationsmenuen, og 
indholdet slettes, medmindre du med det samme vælger Rediger > Fortryd Slet.

Hvis du allerede har publiceret et websted til MobileMe, bliver det ikke slettet fra 
Internet, hvis du sletter stedet eller en af dets sider i iWeb. Webstedet eller -siden 
fjernes fra Internet, næste gang du publicerer vha. iWeb.

Et websted skal indeholde mindst en webside, så hvis du prøver at slette den eneste 
side på et sted, vises skabelonvælgeren. Når du sletter et publiceret websted og ikke 
publicerer et sted med det samme navn igen, ser alle, der prøver at besøge stedet ved 
at skrive URL-adressen eller vha. et bogmærke, en besked om, at stedet ikke findes.

Der findes flere oplysninger i iWeb-hjælp.

Det navn, du bruger her,
er en del af webstedets

URL-adresse.

Sidens navn vises i 
webstedets URL-
adresse øverst i 
browservinduet.
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Trin 3: Publicer dit websted på Internet.
Nu hvor du har et websted med en eller flere sider i den ønskede rækkefølge, kan du 
publicere webstedet til MobileMe, så andre kan besøge det.

Først skal du sikre dig, at du mindst har et gratis prøveabonnement på MobileMe. Du 
(og andre) har adgang til dit iWeb-websted, indtil prøveperioden udløber. Når du bliver 
MobileMe-medlem, kan du publicere dit websted igen. Du kan få et gratis eller et fuldt 
abonnement på MobileMe, hvis du besøger www.me.com.

Du publicerer dit websted til MobileMe på følgende måde:
m Klik på Publicer (eller vælg Arkiv > “Publicer til MobileMe”).

Når der vises en meddelelse om, at dit websted er blevet publiceret, kan du gå til 
webstedet i din webbrowser ved at klikke på Besøg websted nu. Du sender en 
e-postbesked til andre med en præsentation af dit websted ved at klikke på Annoncer.

Hvis du har købt dit eget domainnavn, f.eks. www.eksempel.com, fra en udbyder, kan 
du bruge den URL-adresse til websteder, du opretter med iWeb.

Du bruger dit eget domainnavn til et websted publiceret til MobileMe på følgende 
måde:

1 Vælg Arkiv > Indstil personligt domain.

2 Følg instruktionerne på skærmen på MobileMe-webstedet.

Alle, som har adgang til Internet, kan besøge dit websted. Personer, som kender URL-
adressen, kan gå direkte til webstedet, eller webstedet kan vises som resultat af en 
søgning. Hvis du ikke vil have, at dit websted skal kunne ses af alle og enhver på 
Internet, kan du indstille webstedet, så det kun er personer, der kender brugernavnet 
og adgangskoden, der kan besøge det.

Du beskytter dit websted med en adgangskode på følgende måde:
1 Hvis vinduet Info om websted ikke er åbent, skal du klikke på Info på værktøjslinjen 

(eller vælge Oversigt > Vis Info) og klikke på knappen Info om websted.

2 Klik på Adgangskode.

Knappen Info om
websted
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3 Vælg afkrydsningsfeltet “Gør publiceret websted privat”.

4 Skriv et brugernavn og en adgangskode i felterne.

Alle, som du vil give adgang til dit websted, skal bruge det samme brugernavn og den 
samme adgangskode.

Vigtigt: Brug ikke dit brugernavn og din adgangskode til MobileMe. Opret et navn og 
en adgangskode, som er svære at gætte. Det behøver ikke at være rigtige ord; du kan 
bruge en kombination af bogstaver og tal. Adgangskoder skelner mellem store og små 
bogstaver.

5 Publicer dit websted ved at klikke på knappen Publicer.

Når der vises en besked om, at dit websted er blevet publiceret, skal du klikke på 
Annoncer. Den e-postbesked, som indeholder oplysninger om dit nye websted, vil 
inkludere det brugernavn og den adgangskode, du anførte.

Nogle af funktionerne i iWeb kan ikke bruges med andre værtstjenester end MobileMe. 
Hvis du publicerer dit websted til en anden værtstjeneste, henvises du til “Publicere til 
en anden server eller værtstjeneste end MobileMe” i iWeb-hjælp.

Foretage ændringer i dit websted
De fleste websteder skal opdateres fra tid til anden. Hvis du har en blog eller har 
publiceret podcasts, foretager du hyppige ændringer. Hvis disse ændringer skal kunne 
ses på Internet, skal du publicere dit websted igen for at opdatere websiderne. 

Når du klikker på Publicer (til MobileMe-websteder), publiceres alle de websteder og 
sider, som du har ændret, siden du sidst publicerede, igen. Med andre ord: Du kan ikke 
publicere udvalgte websteder eller websider. Hver gang du klikker på Publicer eller 
vælger en af publiceringskommandoerne på Arkivmenuen, vil dine publicerede 
websteder svare til webstederne og websiderne i iWeb.

Hvis du allerede har hjemmesideindhold på dit websted på 
MobileMe
Hvis du tidligere har publiceret websider vha. HomePage, findes de stadig på:

http://homepage.mac.com/ditmedlemsnavn

Websteder, som du opretter i iWeb og publicerer til MobileMe, er tilgængelige på:

http://web.me.com/ditmedlemsnavn

Bemærk: Du kan ikke redigere HomePage-websteder i iWeb.
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Fortsæt med at udforske iWeb
Tillykke! Du har gennemført øvelsen. Du vil evt. redigere dit websted yderligere, tilføje 
flere fotografier og anden grafik og inkludere specielle elementer, f.eks. en automatisk 
besøgstæller. Når du bliver mere fortrolig med iWeb, kan du evt. inkludere andre 
skabeloner på dit websted.

Få mere hjælp
Der er flere ressourcer, du kan benytte, hvis du får brug for ekstra hjælp, når du bruger 
iWeb:
Â Hjælp på skærmen: iWeb leveres med et indbygget hjælpesystem. Når iWeb er 

åbent, kan du vælge Hjælp > iWeb-hjælp. Når hjælpen åbnes, kan du skrive et ord 
eller udtryk i søgefeltet øverst i vinduet eller klikke på et emne for at få detaljerede 
instruktioner i at udføre bestemte opgaver.

Â Videoøvelser: Disse korte videoer viser, hvordan du kan udføre almindelige opgaver i 
iWeb. Du får adgang til dem ved at åbne iWeb-hjælp og klikke på 
“Instruktionsvideoer” (findes kun på nogle sprog).

Â Hjælpetekster: Findes til mange emner på skærmen. Du viser en hjælpetekst ved at 
holde markøren over et emne i nogle få sekunder.
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