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Bem-vindo ao iWeb

 

Este documento vai ajudá-lo a criar rapidamente um website 
utilizando o iWeb.

 

Se sempre quis ter o seu próprio website mas nunca soube ao certo como criar um, 
o iWeb é uma maneira fácil e divertida para atingir esse objectivo.

 

Acerca do iWeb

 

O iWeb é a maneira mais fácil de criar e publicar websites com um aspecto fantástico. 
Verá qual o aspecto com que cada página fica, à medida que está a trabalhar em cada 
uma delas—não precisa de ter conhecimentos em programação ou linguagem de edi-
ção automática de páginas web como a HTML. Utilize qualquer um dos modelos especi-
ais no iWeb para criar um website com um aspecto profissional em minutos e, a seguir, 
publique o seu website no MobileMe com apenas um clique. 

O iWeb facilita a actualização e a gestão do seu website. Uma vez que o iWeb está inte-
grado com o iLife, é fácil exibir as suas fotos ou imagens, criar um blogue ou podcast e 
adicionar características especiais como vídeos, gráficos e publicidade ao seu website.

 

O que irá aprender

 

Neste tutorial, vai aprender a fazer o seguinte:
Â

 

Criar um website utilizando modelos predefinidos
Â

 

Adicionar páginas para fotos e álbuns de fotos
Â

 

Iniciar um blogue (um diário web)
Â

 

Adicionar uma ligação para outro website
Â

 

Adicionar um mapa
Â

 

Adicionar um botão de e-mail, para que os seus visitantes o possam contactar
Â

 

Publicar o seu website, para que todos o possam visitar



 

4 Capítulo 1

 

    Bem-vindo ao iWeb 

 

Antes de começar

 

Para facilitar a leitura deste tutorial, pode imprimi-lo.

Em várias tarefas apresentadas no tutorial (e na Ajuda do iWeb), terá de seleccionar 
comandos de menu, semelhantes a este:

 

Seleccione Edição > Copiar.

 

A primeira palavra a seguir a 

 

Seleccione

 

 é o nome de um menu na barra de menus do 
iWeb. A seguinte palavra (ou palavras) indica o item a seleccionar a partir desse menu.

Pode interromper a leitura do tutorial a qualquer momento, seleccionando iWeb > “Sair do 
iWeb”, ou clicando no botão vermelho de fechar, no canto superior esquerdo da janela do 
iWeb. Da próxima vez que abrir o iWeb, o seu website estará exactamente como o deixou.

Certifique-se de que guarda o seu trabalho de vez em quando, seleccionando 
Ficheiro > Guardar.

Divirta-se e faça as experiências que quiser. Pode sempre anular uma acção seleccio-
nando Edição > Desfazer as vezes que forem necessárias para eliminar as alterações 
que faz. O comando Desfazer não eliminará aquilo que guardar.

 

O que é necessário

 

Para seguir todos os passos no tutorial, vai precisar de algumas fotos ou outros fichei-
ros de imagem no seu computador. Se não tiver nenhum, pode continuar a seguir o 
resto dos passos.

 

Termos úteis a saber

 

Aqui encontra definições breves de alguns dos termos que vai ver à medida que está 
a trabalhar com o iWeb.
Â

 

Publicidade AdSense:

 

 Um serviço fornecido pelo Google que lhe permite colocar 
publicidade importante à volta do conteúdo da página ou em qualquer página do 
seu website. Obtém receitas a partir do Google quando os seus visitantes clicam na 
publicidade.

Â

 

Blogue:

 

 Um diário baseado em tecnologia web que contém texto, fotos e outros 
suportes. Para mais informações, consulte “Como criar um blogue” na página 15.

Â

 

Navegador:

 

 Uma aplicação que utiliza para visitar websites. (O Mac OS X inclui um 
navegador chamado 

 

Safari

 

.)
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Â

 

Ficheiro de domínio

 

: O ficheiro no seu computador que contém todos os dados 
do seu website iWeb.

Â

 

Nome de domínio:

 

 A raiz (a primeira parte, depois de “http” e “www”) do endereço do 
website é o seu domínio. Por exemplo, o domínio do site www.exemplo.com/index é 
“exemplo.com”.

Â

 

Página inicial:

 

 A primeira página que aparece quando visita um website. Por vezes 
chamada de 

 

página principal 

 

ou

 

 página predefinida.
Â

 

Hiperligação: 

 

O texto ou um objecto em que clica para iniciar uma acção, ou ir para 
outra página web ou abrir um documento. A maioria das hiperligações de texto 
(também chamadas 

 

ligações

 

) têm um aspecto diferente do do texto circundante 
(estão sublinhadas ou têm uma cor diferente) para indicar que pode clicar nelas.

Â

 

Internet:

 

 Uma rede de computadores internacional que possibilita a comunicação 
e a partilha de informações entre as pessoas.

Â

 

MobileMe:

 

 Um serviço Internet de subscrição fornecido pela Apple Inc. A sua subscri-
ção MobileMe oferece-lhe a publicação com um único clique dos seus sites iWeb, servi-
ços de e-mail sem publicidade, partilha de fotos e vídeos, cópias de segurança online, 
sincronização e muito mais. Para mais informações, visite www.apple.com/pt/mobileme.

Â

 

Menu de navegação: 

 

O índice do website. O menu de navegação apresenta as pági-
nas do seu website, assim como ligações nas quais os visitantes podem clicar para 
irem para páginas individuais. O O iWeb cria automaticamente um menu de navega-
ção para o seu website.

Â

 

Podcast:

 

 Um ficheiro de áudio ou de vídeo parecido com um programa da rádio ou 
televisão. Pode criar os seus próprios podcasts e permitir que os visitantes descarre-
guem um a um, ou que descarreguem novos episódios automaticamente através de 
um registo.

Â

 

RSS:

 

 Uma característica que permite que os visitantes se registem para o conteúdo 
de um website e recebam actualizações automáticas quando são adicionadas ao site 
entradas novas de blogues, episódios podcast, ou fotos. 

 

RSS

 

 significa “really simple 
syndication”. Quando os visitantes se registam no “feed” 

 

do site

 

, as actualizações são 
enviadas para o leitor

 

 RSS

 

 da sua escolha.
Â

 

URL:

 

 O endereço do website, que se introduz num navegador para ir para um web-
site. (

 

URL

 

 significa “Uniform Resource Locator”.) Um URL normal é semelhante a este: 
http://www.apple.com.

Â

 

Web:

 

 A web ou (World Wide Web) é todo o conjunto de sites, páginas, texto, fichei-
ros multimédia e ligações com que as pessoas interagem quando acedem à Internet. 
Apesar de ser comum empregar os termos 

 

web

 

 e 

 

Internet

 

 alternadamente, a Internet 
é actualmente a rede de hardware e de software sobre a qual a web é construída.

Â

 

Website:

 

 Um conjunto de páginas web individuais que estão ligadas entre si num 
website. Os websites estão organizados normalmente segundo um tema, uma pes-
soa ou uma organização. Também é chamado de 

 

site

 

.

www.apple.com/pt/mobileme
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Â

 

Página web:

 

 Uma única página dentro de um website. Também é chamada de 

 

página

 

.
Â

 

Web widget

 

: Um objecto que integra conteúdo de informações da rede em qual-
quer uma das suas páginas web. Por exemplo, um mapa Google ou um “snippet” 
(excerto) de outro website como o YouTube.

 

Interface do iWeb

 

Barra lateral

 

À medida que cria websites e páginas web, estes aparecem na barra lateral. Clique nos 
triângulos informativos para mostrar ou ocultar as páginas num site ou as subpáginas 
num blogue. Pode reorganizar as páginas arrastando-as na lista. Pode ainda arrastar 
uma página de um website para outro.

 

Ecrã da página web

 

O ecrã da página web está onde criou o conteúdo para uma página web. Pode arrastar 
ficheiros de imagens, ficheiros de filmes e ficheiros de áudio para o ecrã e adicioná-los 
ao seu website.

O ecrã da página web tem quatro áreas diferentes:
Â

 

A barra de navegação, que contém o menu de navegação (o índice do website)
Â

 

O cabeçalho no topo da página
Â

 

O rodapé ao fundo da página
Â

 

O corpo, entre o cabeçalho e o rodapé

Para mais informações, consulte “Acerca das áreas da página web” na Ajuda do iWeb.

Ecrã da página web

Edite a página web aqui.
Personalize o texto, adici-

one imagens e filmes,
adicione ligações, orga-

nize os itens na página e
muito mais.

Barra lateral

Todos os websites e pági-
nas web que criar apare-

cem aqui. Clique numa
página para a apresentar

no ecrã da página web.

Espaço reservado a 
texto e imagem.

Clique no espaço 
reservado a texto e 
escreva o seu pró-
prio título e corpo 
de texto. Arraste os 
seus ficheiros de 
imagem para o 
espaço reservado 
a imagens.

Menu de navegação

Todas as páginas do 
site são apresenta-
das aqui. Os visitan-
tes clicam nessas 
ligações para visuali-
zarem as suas pági-
nas web.
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Tutorial do iWeb

 

Este tutorial orienta-o passo a passo ao longo do processo 
de criação de um website simples.

Descrição da criação de um website

 

Faça o plano do website.

 

O primeiro passo é decidir o que quer no seu website. Quer partilhar fotos? Escrever 
um diário de viagens? Apresentar uma lista dos seus trabalhos? O seu website será 
composto por uma ou mais páginas web que estão interligadas. Contêm texto, ima-
gens, vídeo, áudio e outros. 

Com o iWeb, é fácil modificar, adicionar ou eliminar páginas web a qualquer momento, 
assim, não precisa de decidir cada detalhe antes de começar. Pode querer criar vários 
websites, para que possa ter, por exemplo, um website pessoal e um website profissional.

 

Crie o seu website.

 

Depois de ter decidido aquilo que quer utilizar no seu website, o passo seguinte é pre-
parar e organizar o conteúdo do website. Os modelos do iWeb facilitam a introdução 
de texto, fotos e filmes, a definição de ligações para outros websites, etc.

 

Publique o seu website na Internet.

 

Depois de ter criado o website, publique-o para que os outros o possam visitar. Com 
o iWeb e uma conta MobileMe, este passo é tão fácil como clicar num botão.

 

Nota:  

 

Para publicar o seu website utilizando as instruções deste tutorial, precisa, pelo 
menos, de uma versão de demonstração gratuita da subscrição MobileMe e espaço 
suficiente de armazenamento no iDisk para as suas páginas web, incluindo suportes 
(filmes, fotos e tudo aquilo que possa adicionar ao seu website). Se não tem uma conta 
MobileMe, pode registar-se para obter uma (por um período experimental gratuito de 
60 dias ou por assinatura paga anualmente) abrindo as Preferências do Sistema e cli-
cando em MobileMe (ou acedendo a http://www.apple.com/pt/mobileme).

www.apple.com/pt/mobileme
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Se não sabe ao certo o que quer pôr no seu website, pode ainda ler o tutorial e apren-
der a utilizar o iWeb. Nada estará visível ao público até publicar o seu website. Mais 
tarde, quando estiver pronto para “arrancar” com o website, pode publicá-lo.

 

Passo 1: Faça o plano do website.

 

O iWeb disponibiliza 

 

temas

 

 e modelos para ajudá-lo a criar um site espectacular muito 
facilmente. No seu website pode utilizar todos ou alguns modelos à sua escolha, con-
soante o conteúdo que quer no seu site. 

Cada tema apresenta um estilo, ou “aspecto” diferente para o seu site. Um modelo 
é um formato de página desenvolvido para um fim específico, como um blogue, 
um podcast, ou um álbum de fotos. Cada modelo está disponível para cada tema.

De cada vez que adiciona uma nova página web ao seu site, selecciona o tema da 
página e o modelo. Se decidir que mais tarde quer alterar o tema para uma página, 
basta-lhe seleccionar a página na barra lateral e clicar no botão Tema na barra de 
ferramentas para seleccionar um novo tema.

Passo 2: Crie o seu website
Agora que ficou com uma ideia de como quer fazer isso, comece por criar um website 
que inclua uma página de boas-vindas. Vai adicionar mais páginas ao seu website à 
medida que vai lendo o tutorial. Pode adicionar páginas por qualquer ordem; é fácil 
reorganizá-las ou alterar o tema das páginas mais tarde.

Para criar um website:
1 Proceda de uma das seguintes formas:

Â Se o iWeb não estiver aberto, clique no respectivo ícone na Dock ou clique duas 
vezes no ícone da aplicação iWeb na pasta Aplicações. 

Â Se o iWeb já estiver aberto e não vir o selector de modelos apresentado no passo 2 
abaixo, clique no botão Adicionar (+) ao fundo da janela do iWeb (ou seleccione 
Ficheiro > Nova Página).

2 No selector de modelos, clique num dos temas do lado esquerdo.
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Este tutorial utiliza o tema Moldura Moderna.

3 Seleccione um modelo do lado direito. 

O modelo Boas-Vindas já está seleccionado para si (o modelo seleccionado tem 
um contorno amarelo à sua volta).

4 Clique em Seleccionar.

Acabou de criar a sua primeira página web. A barra lateral apresenta o seu site 
e uma página de boas-vindas.

Como adicionar o seu próprio texto
Cada modelo contém caixas de texto com espaço reservado a títulos, cabeçalhos e 
corpo de texto. Vai substituir o texto na página pelo seu próprio texto; pode deslocar, 
redimensionar, ou eliminar caixas de texto para ajustar o conteúdo.

Para substituir o texto no espaço reservado a texto pelo seu próprio texto:
m Clique duas vezes no texto do espaço reservado a texto e comece a escrever.

Seleccione um tema de
website aqui.

Seleccione um 
modelo de página 
web aqui.
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Quando começa a escrever, o texto realçado no espaço reservado é substituído pelo 
que está escrever.

Pode deslocar caixas de texto para diferentes locais na página ou ampliá-las ou reduzi-
las para ajustar mais ou menos o texto.

Para deslocar ou redimensionar uma caixa de texto:
1 Clique uma vez no texto para apresentar as alças de dimensionamento à volta do texto. 

2 Clique dentro da caixa de texto e arraste-a para a reposicionar.

3 Arraste uma alça de dimensionamento para redimensionar a caixa de texto.

Experimente adicionar o seu próprio texto e deslocar e redimensionar as caixas de 
texto. Pode sempre seleccionar Edição > Desfazer, para alterar quaisquer acções que 
não queira manter, até publicar o seu website.

Para ver as molduras de todas as caixas de texto na página:
m Seleccione Visualização > “Mostrar formato”, para ver todas as caixas de texto.

Como adicionar as suas próprias imagens
Os modelos do iWeb incluem um espaço reservado a imagens que é semelhante ao 
espaço reservado a texto; indicam o tamanho e a colocação das imagens num modelo.

A maneira mais fácil de adicionar imagens, músicas e filmes ao seu website é fazendo-o 
através do Selector Multimédia. Quando clica no botão Media, na barra de ferramen-
tas, obtém acesso imediato às bibliotecas do iTunes e iPhoto. Não precisa de abrir essas 
aplicações para aceder aos seus conteúdos.

Clique duas vezes no 
espaço reservado a texto 
e escreva o texto.

Arraste uma destas alças de dimensionamento 
para redimensionar a caixa de texto.

Clique neste botão na barra de ferramentas 
para abrir o Selector Multimédia.
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Para substituir uma imagem num espaço reservado a imagens por uma foto:
1 Clique em Media na barra de ferramentas.

2 Clique em Fotos.

3 Seleccione o álbum ou Evento que contenha a foto que quer. 

4 Localize a foto nas miniaturas ao fundo do Selector Multimédia e arraste-a para o topo 
do espaço reservado a imagens na sua página web.

A imagem do espaço reservado a imagens desaparece e a sua foto é agora aí colocada. 
Quando clica na foto, aparecem as alças de dimensionamento para que possa redimen-
sioná-la. 

Também pode arrastar uma foto a partir da secretária, da aplicação iPhoto, ou de uma 
pasta no seu computador e colocá-la sobre o espaço reservado a imagens. 

Experimente substituir imagens no espaço reservado a imagens pelas suas fotos, 
filmes, ou ficheiros de áudio utilizando o Selector Multimédia.

Como adicionar fotos e álbuns de fotos
O iWeb fornece modelos para páginas que contêm principalmente fotos e filmes em 
vez de texto. 
Â O modelo Fotos inclui uma grelha de fotos que automaticamente dimensiona e posi-

ciona cada foto à medida que a adiciona e fornece uma legenda para cada foto no 
espaço reservado a imagens. Também inclui um botão “Reproduzir apresentação” em 
que os visitantes podem clicar para visualizar as suas fotos como uma apresentação.

Como inserir objectos móveis e fixos
Se quiser colocar um objecto (incluindo fotos ou outras imagens) no meio ou noutra 
parte qualquer do texto que não tenha um espaço reservado a imagens, há duas 
maneiras para o fazer: como um objecto fixo ou como um objecto flutuante.

Os objectos fixos são inseridos fora das caixas de texto. Pode arrastar um objecto fixo 
para qualquer parte da página que isso não afectará o texto ou será afectado pelo 
texto ou outros objectos. Os objectos flutuantes são inseridos dentro das caixas de 
texto e são ampliados à medida que o texto aumenta. 

Se colocar um objecto dentro de uma caixa de texto, deve ser um objecto flutuante. 
Pode incluir texto à volta de objectos flutuantes. Para mais informações, consulte a 
Ajuda do iWeb.
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Â O modelo “Álbuns pessoais” cria uma página de índice para vários álbuns de fotos e 
de filmes. Cada álbum está representado na página através de uma foto do álbum. 
Os filmes estão representados através das suas molduras. Os visitantes clicam numa 
foto ou moldura para visualizar o álbum ou ver o filme. Quando os visitantes deslo-
cam o rato por cima do álbum, vêem uma apresentação em miniatura.

Nota:  Pode adicionar fotos e filmes a qualquer página (não só a páginas criadas com 
os modelos Fotos ou “Álbuns pessoais”) arrastando-os simplesmente para a página. No 
entanto, só as páginas criadas com os modelos Fotos ou Filmes podem ser adicionadas 
à página de índice “Álbuns pessoais”.

Através deste tutorial, adicionará uma página Fotos e uma página “Álbuns pessoais” 
ao seu website e adicionará aí as suas fotos e álbuns.

Para adicionar uma página de Fotos:
1 Clique no botão Adicionar (+) (ou seleccione Ficheiro > Nova página).

2 No selector de modelos, seleccione um tema na lista do lado esquerdo.

3 Seleccione Fotos nos modelos do lado direito e depois clique em Seleccionar.

A nova página contém uma grelha de fotos com espaço reservado a imagens. 

4 Se o Selector Multimédia não se abrir, clique em Media na barra de ferramentas 
e depois em Fotos.

5 Seleccione o álbum ou Evento que contém a foto que quer adicionar.

6 Seleccione as fotos a partir das miniaturas ao fundo do Selector Multimédia.

Pode fazer Shift + clique em várias fotos ou Comando + clique nas fotos que não este-
jam juntas umas das outras.

7 Arraste as fotos para a grelha de fotos na página Fotos.

Aparece uma linha azul à volta da grelha de fotos quando arrasta as imagens sobre ela. 
Quando larga as fotos na grelha de fotos, estas substituem as imagens existentes no 
espaço reservado a imagens. 

Se arrastar só uma foto, todos os espaços reservados a imagens adicionais na grelha de 
fotos desaparecem. Mas não se preocupe com isso—a próxima foto que arrastar para 
a grelha de fotos será automaticamente formatada tal como a primeira, utilizando o 
mesmo estilo e tamanho. Pode adicionar até 500 fotos ou filmes a um álbum numa 
página Fotos.

8 Clique no texto do espaço reservado a texto por baixo de cada foto e escreva uma 
legenda.

Com as suas fotos no local, agora pode ajustar o formato destas na grelha de fotos. 
Arraste apenas as fotos para dispo-las por ordem. 
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Quando clicar numa foto, aparece uma janela “Grelha de Fotos”. Utilize as especifica-
ções nesta janela para alterar o estilo da moldura para todas as fotos na página, alterar 
o número de colunas, activar e desactivar legendas e muito mais. Para mais informa-
ções sobre a utilização destas definições, consultar “Como alterar o formato das fotos 
num modelo de fotos” na Ajuda do iWeb.

Se o número de fotos na grelha de fotos exceder a especificação “Fotos por página” na 
janela “Grelha de fotos”, o iWeb divide esta última em várias páginas para as suas fotos 
e adiciona números de página e setas de navegação.

Enquanto trabalha no iWeb, selec-
cione para visualizar os números 
da página nas páginas Fotos, ou 
visualize página por página deslo-
cando-as. Esta definição não afecta 
a visualização do visitante. 

Seleccione um estilo de
moldura.

Altere a disposição das 
fotos na grelha de fotos.

Os números das páginas 
e as setas de navegação 
aparecem quando há 
mais fotos do que na 
especificação “Fotos por 
página”.
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Outra maneira de organizar as suas fotos é utilizar a visualização detalhada. Quando 
clica duas vezes numa foto numa página de fotos, essa é ampliada para que possa vê-la 
mais detalhadamente. Clique nos botões de visualização no topo da janela de detalhes 
para ver as miniaturas das fotos num navegador de fotos ao longo do topo. Quando 
clica numa miniatura no navegador de fotos, a foto ampliada é apresentada abaixo. 
Todos os que visitarem o seu website também poderão ter esta visualização quando 
clicam numa foto na sua página Fotos.

Como adicionar vários álbuns de fotos a uma página
Se tem várias fotos ou álbuns de filmes, pode criar uma página “Álbuns pessoais” para 
apresentar uma única página de índice para todos os seus álbuns. Em vez de verem 
vários álbuns no menu de navegação do seu website, os visitantes podem clicar numa 
única ligação da sua página “Álbuns pessoais” e aceder de imediato a todos os seus 
álbuns.

Quando os visitantes da sua página “Álbuns pessoais” deslocam o rato por cima dos 
álbuns, podem ver uma apresentação dentro de uma moldura de álbuns sem saírem 
da página. Quando clicam no álbum, este abre e podem ver as imagens numa apresen-
tação mais ampliada.

Para adicionar uma página “Álbuns pessoais”:
1 Clique no botão Adicionar (+) (ou seleccione Ficheiro > Nova página).

2 No selector de modelos, seleccione um tema na lista do lado esquerdo.

3 Seleccione Álbuns pessoais a partir dos modelos do lado direito e depois clique em 
Seleccionar.

A nova página contém uma grelha de álbuns com álbuns no espaço reservado a imagens. 

4 Arraste a sua página Fotos a partir da barra lateral para a grelha de álbuns na página 
“Álbuns pessoais”.

Quando arrasta álbuns de fotos a partir do Selector Multimédia para a grelha de 
álbuns, o iWeb cria automaticamente uma página Fotos para o álbum e adiciona-a 
ao índice dos “Álbuns pessoais”. 

Clique nas miniaturas 
para ver a foto ampli-
ada abaixo. Clique nas 
setas para ver o con-
junto anterior ou 
seguinte de miniaturas.
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Para reorganizar álbuns numa página “Álbuns pessoais”:
m Arraste as páginas Fotos (em “Álbuns pessoais” na barra lateral) pela mesma ordem 

que quer que apareçam.

Clique num álbum para ver a janela “Índice multimédia”, onde pode especificar o número 
de colunas, ajustar o espaço e fazer outros ajustes no formato da página. Pode alterar os 
efeitos de transição entre as fotos seleccionando uma opção do menu instantâneo “Ani-
mação do álbum”. 

Experimente adicionar fotos e álbuns e ajustar o formato das páginas Fotos e “Álbuns 
pessoais”. Pode encontrar mais informações na Ajuda do iWeb.

Como criar um blogue
Um blogue é um diário que é publicado na web para que outros o leiam. A palavra 
blogue é a forma abreviada para “web log”. Quando são publicadas novas entradas, as 
entradas anteriores estão sempre disponíveis num arquivo. Normalmente, os blogues 
estão organizados para que as entradas mais recentes apareçam em primeiro lugar.

O iWeb apresenta dois tipos de modelos de blogues: O blogue e o podcast. Um podcast 
é um ficheiro de áudio ou vídeo parecido com um programa da rádio ou televisão online. 
Pode criar os seus próprios podcasts e permitir que os visitantes descarreguem um a um, 
ou que descarreguem novos episódios automaticamente através de um registo.

Pode adicionar áudio e vídeo aos dois modelos de blogues e podcasts.

Através deste tutorial, vai adicionar um blogue ao seu website e aprender a adicionar 
aí novas entradas.

Para adicionar um blogue:
1 Clique no botão Adicionar (+) (ou seleccione Ficheiro > Nova página).

2 No selector de modelos, seleccione um tema na lista do lado esquerdo (o tutorial uti-
liza a Moldura Moderna).

3 Seleccione Blogue a partir das miniaturas do lado direito e depois clique em Seleccionar.

A primeira entrada do blogue aparece com a data actual. 

Utilize a janela “Índice multimé-
dia” para alterar a disposição e 
o formato de uma página de 
índice dos “Álbuns pessoais”.
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4 Clique duas vezes no texto do espaço reservado a texto para criar o seu próprio título 
e corpo de texto, ou alterar a data.

Quando adicionar uma página utilizando um dos modelos de blogues (Blogue ou 
Podcast), aparecem três ícones na barra lateral:

Â O blogue é a página que os visitantes do seu website vêem. Contém excertos (texto 
de abertura) das entradas mais recentes do seu blogue. Os visitantes podem clicar 
em “Ler mais” para verem toda a entrada. 

Â As entradas são o local onde cria e gere as entradas do seu blogue. Os visitantes do 
seu website não vão ver esta página, mas se clicarem num excerto da página do blo-
gue principal, verão toda a entrada.

Â O arquivo contém todas as suas entradas, incluindo as que não aparecem na página 
principal. Os modelos de blogues incluem uma ligação para o arquivo na página do 
blogue principal.

Todas as suas entradas 
são apresentadas aqui. 
Clique numa entrada 
para apresentá-la abaixo.

Escreva o conteúdo 
do seu blogue aqui.

Arraste uma imagem, 
ficheiro de áudio, ou 
filme para esse espaço 
reservado a multimédia.

Escreva o seu título de
entrada aqui.

Você escreve e edita as 
suas entradas clicando em 
Entradas. O arquivo con-
tém entradas que não apa-
recem na página principal.

Esta página é a que os
visitantes do seu website

vêem. Apresenta excer-
tos das entradas mais

recentes do seu blogue e
uma ligação para o

arquivo.
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Para adicionar uma nova entrada do blogue:
1 Na barra lateral, clique em Entradas.

2 Clique no botão “Adicionar entrada”.

A nova entrada aparece abaixo da lista Título com o espaço reservado a texto e imagens.

3 Clique duas vezes no espaço reservado a texto para alterar o título e adicionar o seu 
próprio texto à entrada.

4 Arraste imagens a partir do iPhoto ou de outro local do seu computador para substi-
tuir as imagens do espaço reservado a imagens. Se o Selector Multimédia não abrir, 
clique em Media na barra de ferramentas e depois em Fotos.

Se alterar a entrada de um blogue, como uma alteração da fonte ou a cor de fundo, 
pode duplicar a entrada da próxima vez que adicionar uma entrada e manter a mesma 
formatação.

Para criar uma nova entrada com a sua própria formatação:
1 Na lista Entradas, seleccione a página cujo formato quer duplicar.

2 Seleccione Edição > Duplicar.

3 Escreva um título para a nova entrada e substitua o texto e as imagens pelo seu novo 
conteúdo.

Para editar entradas existentes do blogue:
m Seleccione a entrada na lista Título para fazer as suas alterações na entrada abaixo da lista.

Como permitir que os visitantes adicionem comentários ao seu website
Se publicar o site no MobileMe, pode permitir que os visitantes do website adicio-
nem comentários ou fotos ao seu blogue. Esses comentários estão visíveis para todos 
os que visitam o seu website. 

Nas páginas do blogue, também pode permitir que os visitantes anexem ficheiros, 
que outros visitantes podem descarregar, para os seus comentários. Para evitar 
que programas automáticos enviem publicidade não solicitada para o seu website, 
é pedido a qualquer pessoa que publique um comentário, escrevendo uma palavra 
apresentada.

Certifique-se de que elimina material que é objecto ou para o qual não possui os 
direitos necessários. Pode eliminar facilmente comentários e os seus anexos a qual-
quer momento, utilizando o iWeb ou qualquer navegador. Isso permite-lhe gerir o 
conteúdo do seu website.

Para mais informações sobre os comentários dos visitantes e como geri-los, consulte 
a Ajuda do iWeb.
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Como adicionar ligações para outras páginas
Pode colocar hiperligações nas suas páginas em que os visitantes podem clicar para 
abrirem outro website.

Para adicionar uma ligação para outro website:
1 Abra a página do iWeb onde quer adicionar a ligação.

2 No Safari, abra a página onde quer adicionar a ligação.

3 Seleccione o URL do website na barra de endereços no topo do Safari e arraste-o para 
o ecrã da página web no iWeb.

Também pode adicionar ligações para abrir um ficheiro ou uma música na iTunes Store. 
Para mais informações, consulte os tópicos das hiperligações na Ajuda do iWeb.

As ligações no iWeb são desactivadas para que possa editá-las sem que clique acidental-
mente nelas. Se quiser testar as suas ligações, pode activá-las no Inspector de Ligações.

Para activar as ligações no iWeb:
1 Clique no botão Inspector na barra de ferramentas (se não o vê, clique na seta direita 

na barra de ferramentas e seleccione Inspector).

2 Clique no botão Inspector de Ligações e depois em Hiperligações.

3 Seleccione “Activar Hiperligações” na caixa de verificação.

Importante:  Esta especificação não afecta as ligações no seu website publicado; só 
activa ou desactiva ligações no iWeb para que possa editá-las e testá-las.

Como adicionar um botão “Enviar-me um e-mail”
Normalmente, os websites têm uma forma de contacto para que os visitantes possam 
comunicar com o proprietário ou o administrador do site. Pode adicionar um botão 
“Enviar-me um e-mail” em qualquer página do seu website para que os visitantes pos-
sam entrar em contacto consigo. Quando os visitantes clicam nesse botão, vão ver uma 
nova mensagem de e-mail dirigida ao seu endereço de e-mail MobileMe.

Escreva o endereço 
da página web aqui.

Seleccione para mudar
texto ou objectos para

hiperligações.

Active ou desactive as
hiperligações enquanto

está a trabalhar no iWeb.

Botão do Inspector 
de Ligações
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Se não publicar o seu website no MobileMe, é utilizado o endereço que aparece na 
ficha pessoal na Agenda. Se quer utilizar um endereço de e-mail diferente, abra o Ins-
pector de Sites (clique no botão Inspector na barra de ferramentas e depois no botão 
Inspector de Sites) e escreva o seu endereço de e-mail na lista de contactos da caixa 
de correio electrónico.

Para adicionar um botão “Enviar-me um e-mail”:
m Seleccione Inserir > Botão > Enviar-me um e-mail. 

Como adicionar um mapa
Pode adicionar um mapa ao seu website facilmente, para que, por exemplo, os clientes 
possam encontrar a sua loja ou os seus amigos possam encontrar o seu evento. O mapa 
é um gráfico do Google Maps.

Para adicionar um mapa:
1 Seleccione Inserir > Mapa do Google (ou clique em “Web widgets” na barra de ferra-

mentas e seleccione “Mapa do Google”).

2 Na janela “Mapa do Google” que aparece, escreva o endereço e clique em Aplicar.

3 Clique duas vezes no mapa e depois utilize os controlos para ampliar, a fim de delimi-
tar a quantidade de detalhes que são apresentados.

4 Na janela “Mapa Google”, seleccione as caixas de verificação para especificar se os visi-
tantes do seu website irão ver os controlos para ampliar e o balão de localização.

5 Arraste as alças de dimensionamento do mapa para redimensioná-lo.

6 Arraste o mapa para o local onde quer que aquele apareça na sua página.

Para restaurar a visualização do mapa original para essa localização, clique de novo 
em Aplicar.

Para mais informações sobre adicionar outros widgets, vídeos e publicidade Google 
AdSense às suas páginas web, consulte a Ajuda do iWeb.

Passar tudo para uma hiperligação
Além de criar hiperligações de texto, pode fazer com que uma imagem, foto ou 
forma qualquer iniciem uma das acções disponíveis em “Ligar a menu instantâneo” 
no Inspector de Ligações. Por exemplo, poderá inserir uma forma de seta e depois 
fazer dela uma ligação em que os visitantes podem clicar para irem para a página 
seguinte. Para mais informações sobre a criação destes tipos de hiperligações, con-
sulte “Como criar uma hiperligação” na Ajuda do iWeb.
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Como organizar o seu website
O iWeb cria automaticamente um menu de navegação—um índice que aparece em 
cada página do seu website. Os utilizadores clicam no título da página no menu de 
navegação para irem para essa página.

Quando adiciona uma nova página a um site, o iWeb adiciona automaticamente uma 
ligação para esse site no menu de navegação. Você determina a ordem dos itens no 
menu de navegação reorganizando as páginas na barra lateral. O menu de navegação 
é actualizado automaticamente para reproduzir a nova organização.

A primeira página na barra lateral é a página inicial do website e a primeira página que 
os visitantes vêem quando visitam o seu website. Para dar um aspecto diferente à 
página inicial, basta arrastá-la para o topo da lista, mesmo abaixo do nome do site.

Pode criar vários website no iWeb e esses aparecerão na barra lateral. O primeiro site 
na barra lateral também é referido como o site inicial.

O menu de navegação é actualizado 
automaticamente quando reorga-
niza as páginas na barra lateral.

Arraste as páginas
na barra lateral para

reorganizá-las.
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Nota:  Pode evitar que uma página apareça no menu de navegação utilizando o Inspec-
tor de Páginas. Para mais informações, consulte “Como modificar o menu de navegação 
(índice)” na Ajuda do iWeb .

Como alterar o nome do seu site ou página
Quando adiciona um novo website ou página web, o iWeb atribui-lhe um nome prede-
finido. O nome do site aparece no URL do seu website: 

     http://web.me.com/OSeuNomeDeSubscritor/NomeDoSite

O nome da página aparece no topo da janela do navegador do visitante:

Pode querer alterar o nome do seu site ou de qualquer uma das suas páginas para 
reproduzir o seu conteúdo.

Importante:  Se publicar um site e alterar o seu nome mais tarde, as ligações criadas 
anteriormente para o site (como marcadores criados pelos seus visitantes) não vão fun-
cionar. Certifique-se de que avisa os seus visitantes se alterar o nome do seu site, sobre-
tudo os assinantes do seu blogue ou podcast.

Como eliminar páginas web e websites
Pode apagar uma página web ou website seleccionando-os na barra lateral e pre-
mindo Apagar. A página web é removida automaticamente do menu de navegação 
e o conteúdo é eliminado permanentemente a não ser que logo a seguir seleccione 
Edição > Desfazer Apagar.

Se já publicou um website no MobileMe, ao eliminar o site ou uma das suas páginas 
no iWeb não o elimina imediatamente da web. O site ou a página serão removidos 
da web da próxima vez que publicar utilizando o iWeb.

Um website deve conter, pelo menos, uma página, assim, se tentar eliminar uma 
única página num site, o selector de modelos aparece. Quando elimina um website 
publicado e não volta a publicar um site com o mesmo nome, qualquer pessoa que 
tente visitá-lo, escrevendo o URL ou utilizando um marcador, vê uma mensagem que 
a avisa que o site não foi encontrado.

Para mais informações, consulte a Ajuda do iWeb.

O nome do site que está
a utilizar aqui faz parte
do URL do seu website.

O nome da página 
aparece no URL do 
website e no topo 
da janela do nave-
gador.
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Para alterar o nome de um site ou de uma página:
m Clique duas vezes no nome na barra lateral e escreva um novo nome.

Passo 3:  Publique o seu website na Internet
Agora que tem um website com uma ou mais páginas organizadas da maneira que 
quer, pode publicá-lo no MobileMe para que as outras pessoas o possam visitar.

Em primeiro lugar, certifique-se de que tem, pelo menos, uma subscrição experimental 
gratuita do MobileMe. Você (e outras pessoas) podem aceder ao seu website do iWeb 
até que o período experimental gratuito expire; assim que se tornar um subscritor 
registado do MobileMe, pode publicar de novo o seu site. Para obter uma subscrição 
gratuita ou completa do MobileMe, visite http://www.apple.com/pt/mobileme.

Para publicar o seu website no MobileMe:
m Clique em Publicar (ou seleccione Ficheiro > Publicar no MobileMe).

Quando vir a mensagem avisando-o de que o seu site foi publicado, pode clicar em 
“Visitar agora o site”, para ir para o site no seu navegador. Para enviar uma mensagem 
de e-mail a avisar as pessoas sobre o website, clique em Anunciar.

Se adquiriu o seu próprio nome de domínio (por exemplo, www.exemplo.com) a partir de 
um servidor de serviços, pode utilizar esse URL para os websites que criou com o iWeb.

Para utilizar o seu próprio nome de domínio para um site publicado no MobileMe:
1 Seleccione Ficheiro > Configurar domínio pessoal.

2 No website do MobileMe, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Qualquer pessoa que tenha acesso à Internet pode visitar o seu site. As pessoas que 
conhecem o URL podem ir directamente para o seu website, ou o seu website poderá 
aparecer como um resultado de pesquisa. Se não quiser que o seu website esteja visí-
vel a todos os internautas, pode configurar o seu website para que só as pessoas que 
tenham nome de utilizador e palavra-passe possam visitá-lo.

Para proteger o website com uma palavra-passe:
1 Se o Inspector de Sites não abrir, clique em Inspector na barra de ferramentas (ou selecci-

one Visualização > Mostrar Inspector) e depois clique no botão Inspector de Sites.

www.apple.com/pt/mobileme
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2 Clique em Palavra-passe.

3 Seleccione “Tornar privado o site que publiquei” na caixa de verificação.

4 Escreva um nome de utilizador e palavra-passe nos campos.

Todas as pessoas que queira que tenham acesso ao seu site utilizam o mesmo nome 
de utilizador e palavra-passe.

Importante:  Não introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe MobileMe; crie 
um nome de utilizador e palavra-passe difícil de adivinhar. Não precisam de ser real-
mente palavras; poderá utilizar uma combinação de letras e números. As palavras-
passe são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.

5 Publique o seu website clicando no botão Publicar.

Quando aparece uma mensagem avisando-o de que o seu site foi publicado com êxito, 
clique em Anunciar. A mensagem de e-mail avisa as pessoas sobre o seu website o qual 
inclui um nome de utilizador e palavra-passe que especificou.

Algumas das funcionalidades do iWeb não podem ser utilizadas com qualquer outro 
serviço de alojamento que não seja o MobileMe. Se publicar o seu website noutro anfi-
trião de serviços, consulte “Publicar num servidor ou anfitrião de serviços sem ser no 
MobileMe” na Ajuda do iWeb.

Botão do
Inspector de Sites

Se já tem conteúdo na página inicial do seu site MobileMe
Se já publicou páginas web anteriormente utilizando a página inicial, essas ainda 
continuam disponíveis em:

    http://homepage.mac.com/OSeuNomeDeSubscritor

Os websites que criou no iWeb e publicou no MobileMe estão disponíveis em:

     http://web.me.com/OSeuNomeDeSubscritor

Nota:  Não pode editar sites da página inicial no iWeb.
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Como fazer alterações ao seu website
A maioria dos websites necessita de ser actualizada periodicamente. Se tem um blo-
gue ou podcasts publicados, poderá fazer alterações com frequência. Para que essas 
alterações sejam visualizadas na Internet, deve voltar a publicar o seu site para actuali-
zar as páginas web. 

Quando clicar em Publicar (nos websites MobileMe), todos os sites e páginas que alte-
rou desde a última alteração que fez, são publicados de novo. Por outras palavras, não 
pode publicar só sites ou páginas seleccionados; de cada vez que clica em Publicar ou 
selecciona um dos comandos Publicar no menu Ficheiro, os sites publicados marcam 
os sites e as páginas no iWeb.

Continue a explorar o iWeb
Parabéns! Terminou o tutorial. Provavelmente vai querer personalizar mais tarde o con-
teúdo do website, adicionar mais fotos e outras imagens e incluir elementos especiais 
como um contador automático de visitantes. À medida que se vai familiarizando mais 
com o iWeb, poderá querer incluir outros modelos no seu website.

Como obter mais ajuda
Há vários recursos que pode consultar para obter mais ajuda para trabalhar com o iWeb:
Â Ajuda no ecrã: O iWeb vem com um sistema de ajuda incluído. Quando o iWeb está 

aberto, seleccione Ajuda > Ajuda do iWeb. Quando a ajuda é aberta, escreva uma 
palavra ou frase no campo de pesquisa no topo, ou clique num tópico para obter 
instruções detalhadas a fim de executar tarefas específicas.

Â Tutoriais de vídeo: Estes vídeos curtos apresentam como executar tarefas comuns 
no iWeb. Para aceder a esses vídeos, abra a Ajuda do iWeb e depois clique em 
“How-to videos” (Vídeos-Como Fazer?) (disponível apenas em alguns idiomas).

Â Palavras-chave: Disponível para muitos itens apresentados no ecrã. Para ver uma 
palavra-chave mantenha pousado o cursor do rato sobre um item durante alguns 
segundos.
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