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Välkommen till iWeb

 

Det här dokumentet hjälper dig skapa en webbplats med 
hjälp av iWeb.

 

Om du alltid har velat ha en egen webbplats men inte vetat hur du ska skapa en, 
är iWeb ett enkelt och roligt sätt att uppnå målet.

 

Om iWeb

 

iWeb är det enklaste sättet att skapa och publicera webbplatser. Du kan se hur varje 
webbsida kommer att se ut medan du arbetar och du behöver inte kunna något om 
programmering eller webbspråk som HTML. Använd någon av de speciella mallar som 
finns i iWeb till att skapa en webbplats med professionellt utseende på bara några 
minuter, och publicera sedan webbplatsen till MobileMe med ett enda klick. 

Med iWeb är det enkelt att uppdatera och hantera en webbplats. Eftersom iWeb är 
integrerat i iLife kan du enkelt visa dina bilder eller din konst, skapa en blogg eller 
podcast och lägga till specialmaterial som video, kartor och annonser på webbplatsen.

 

Det här lär du dig

 

I den här självstudiekursen får du lära dig följande:
Â

 

skapa en webbplats med hjälp av färdiga mallar
Â

 

lägga till sidor för bilder och fotoalbum
Â

 

starta en blogg (en webbkrönika)
Â

 

lägga till en länk till en annan webbplats
Â

 

lägga till en karta
Â

 

lägga till en Skicka e-brev till mig-knapp så att de som besöker din webbplats kan 
kontakta dig

Â

 

publicera webbplatsen så att andra kan besöka den
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 Välkommen till iWeb

 

 

 

Innan du börjar

 

Det blir enklare att följa kursen om du skriver ut den.

I flera av uppgifterna i den här självstudiekursen (och i iWeb Hjälp) måste du välja 
menykommandon, vilket ser ut så här:

 

Välj Redigera > Kopiera.

 

Det första ordet efter 

 

Välj

 

 är menynamnet i iWebs menyrad. Nästa ord (ett eller flera) är 
de alternativ du ska välja från menyn.

Du kan när som helst avbryta självstudierna genom att välja iWeb > Avsluta iWeb, eller 
genom att klicka på den röda stängningsknappen överst till vänster i iWeb-fönstret. 
Nästa gång du öppnar iWeb ser webbplatsen ut precis som när du lämnade den.

Spara regelbundet det du har gjort genom att välja Arkiv > Spara.

Lek lite och experimentera så mycket du vill. Du kan alltid ångra en åtgärd genom att 
välja Redigera > Ångra så många gånger som behövs för att ta bort de ändringar du 
gjort. Du kan inte ta bort sparade ändringar med kommandot Ångra.

 

Det här behöver du

 

För att kunna följa alla stegen i självstudiekursen behöver du några bilder eller andra 
grafikfiler på datorn. Om du inte har tillgång till sådana kan du hoppa över de delarna.

 

Termer som är bra att känna till

 

Här är några korta definitioner för en del av de ord du kommer att stöta på när du 
arbetar med iWeb.
Â

 

AdSense-annons:

 

 En tjänst som tillhandahålls av Google och som gör det möjligt att 
lägga till annonser som är relevanta i förhållande till det övriga materialet på enskilda 
sidor på din webbplats. Du kan få inkomster från Google när besökare på din 
webbplats klickar på annonser.

Â

 

Blogg:

 

 En webbaserad journal som innehåller text, bilder och annat mediamaterial. 
Vill du veta mer, läs ”Skapa en blogg” på sidan 14.

Â

 

Webbläsare:

 

 Ett program som du använder när du besöker webbplatser. 
(Webbläsaren som följer med Mac OS X heter Safari).

Â

 

Domänfil

 

: Den fil på datorn som innehåller alla iWeb-webbplatsdata.
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Â

 

Domännamn:

 

 Roten (den första delen, efter “http” och “www”) i webbplatsens 
webbadress är domänen. Till exempel är domänen i webbadressen 
www.exempel.com/index ”exempel.com”

Â

 

Hemsida:

 

 Den första sidan som visas när du besöker en webbplats. Kallas ibland 

 

hemsida 

 

eller

 

 startsida.
Â

 

hyperlänk: 

 

Text eller objekt som utlöser en åtgärd när du klickar på den, som t.ex. att 
öppna en webbsida eller ett dokument. De flesta texthyperlänkar (kallas även 

 

länkar

 

) 
ser annorlunda ut än den omgivande texten (de är understrukna eller har en annan 
färg) för att markera att det går att klicka på dem.

Â

 

Internet:

 

 Ett världsomspännande nätverk av datorer där individer kan kommunicera 
med varandra och utbyta information.

Â

 

MobileMe:

 

 En medlemsbaserad Internettjänst som tillhandahålls av Apple Inc. Med 
ett MobleMe-prenumeration kan du publicera dina iWeb-webbplatser med ett klick, 
och du får tillgång till reklamfria e-posttjänster, bild- och videodelning, 
säkerhetskopiering via webben, synkronisering och mycket mer. Besök www.me.com 
för mer information.

Â

 

Navigeringsmeny: 

 

Webbplatsens innehållsförteckning. Navigeringsmenyn innehåller 
en lista med länkar till alla sidor på webbplatsen. Besökarna kan gå till enskilda sidor 
genom att klicka på länkarna. iWeb skapar automatiskt en navigeringsmeny för 
webbplatsen.

Â

 

Podcast:

 

 En ljud- eller videofil som är som radio- eller tv-program på Internet. 
Du kan skapa egna podcaster och låta besökarna hämta dem en och en, eller låta 
dem hämta nya avsnitt automatiskt via en prenumeration.

Â

 

RSS:

 

 En funktion som gör det möjligt för besökarna att prenumerera på 
webbplatsinnehåll och få automatiska uppdateringar när nya bloggposter, 
podcastavsnitt eller bilder läggs till på webbplatsen. 

 

RSS

 

 står för “Really Simple 
Syndication". När besökarna prenumererar på webbplatsens 

 

ström

 

 skickas 
uppdateringarna till den 

 

RSS-läsare

 

 de väljer.
Â

 

URL:

 

 Webbplatsens adress, som du skriver in i webbläsaren när du vill gå till 
webbplatsen. (

 

URL

 

 står för “Uniform Resource Locator".) En typisk URL ser ut så här: 
http://www.apple.com/se/

Â

 

Webb:

 

 Webben (eller World Wide Web) är alla de webbplatser, webbsidor, text, 
mediefiler och länkar användarna ser och använder på Internet. Även om termerna 

 

webb

 

 och 

 

Internet

 

 används på samma sätt är egentligen Internet det maskin- och 
programvarunätverk som webben bygger på.

Â

 

Webbplats:

 

 En samling enskilda webbsidor som länkats samman till en webbplats. 
Webbplatser är normalt uppbyggda kring ett tema, en person eller en organisation. 
Kallas ibland 

 

sajt

 

 efter engelskans "site".
Â

 

Webbsida:

 

 En enskild sida på en webbplats. Kallas ibland bara 

 

sida

 

.
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Â

 

Webbwidget

 

: Ett objekt som bäddar in innehåll från webben i någon av dina 
webbsidor. Det kan t.ex. vara en Google-karta eller innehåll från en annan webbplats 
som t.ex. YouTube.

 

iWebs gränssnitt

 

Sidofält

 

När du skapar webbplatser och webbsidor visas de i sidofältet. Genom att klicka på 
visningstriangeln kan du visa och dölja sidor på en webbplats eller underordnade sidor 
på en blogg. Du kan arrangera om sidorna genom att dra dem i listan. Du kan till och 
med dra en sida från en webbplats till en annan.

 

Webbsideytan

 

På webbsideytan skapar du innehållet till en webbsida. Du kan lägga till grafikfiler, 
filmfiler och ljudfiler till webbplatsen genom att dra dem till ytan.

Webbsideytan har fyra olika regioner:
Â

 

navigeringsfältet, som innehåller navigeringsmenyn (webbplatsens innehållslista)
Â

 

sidhuvudet överst på sidan
Â

 

sidfoten längst ner på sidan
Â

 

brödtexten, som är området mellan sidhuvudet och sidfoten

Vill du veta mer läser du “Om webbsideregioner” i iWeb Hjälp.

Webbsideytan

Här redigerar du
webbsidan. Skriv in text,
lägg till grafik och video,

lägg till länkar, ordna
objekt på sidan, med

mera.

Sidofält

Alla de webbplatser och
webbsidor du skapar

visas här. När du klickar
på en sida visas den i

webbsideytan.

Platshållartext 
och -grafik

Klicka på 
platshållartexten och 
skriv egna rubriker 
och brödtext. Dra 
egna grafikfiler över 
platshållargrafik.

Navigeringsmeny

Alla sidor på 
webbplatsen finns 
med i 
navigeringsmenyns 
lista. Besökarna kan 
se dina webbsidor 
genom att klicka på 
de här länkarna.
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Lär dig iWeb

 

I det här övningsexemplet får du steg för steg lära dig hur du 
skapar en enkel webbplats.

Översikt över hur du skapar en webbplats

 

Hur vill du att webbplatsen ska se ut?

 

Det första du gör är att bestämma vad du vill ha på webbplatsen. Vill du dela bilder? 
Skriva en resedagbok? Visa en portfolio med ditt arbete? Din webbplats kommer att 
bestå av en eller flera sammanlänkade webbsidor. De kan innehålla text, grafik, video, 
ljud, med mera. 

Med iWeb kan du enkelt ändra, lägga till och ta bort webbsidor när du vill, så du 
behöver inte bestämma varje liten detalj innan du sätter igång. Du kan skapa flera 
webbplatser så att du t.ex. har en webbplats som är privat och en för ditt företag.

 

Skapa webbplatsen.

 

När du har bestämt dig för hur du vill använda webbplatsen är nästa steg att sätta 
samman och ordna det material du vill använda. Med mallarna i iWeb är det enkelt att 
skriva text, lägga till bilder och filmer, skapa länkar till andra webbplatser, med mera.

 

Publicera webbplatsen på Internet.

 

När du har skapat webbplatsen publicerar du den så att andra kan besöka den. Med 
iWeb och ett MobileMe-konto behöver du bara klicka på en knapp.

 

Obs! 

 

Innan du kan publicera din webbplats i det här övningsexemplet måste du minst 
ha en kostnadsfri provprenumeration på MobileMe och tillräckligt med ledigt iDisk-
utrymme för webbplatsen, inklusive mediefiler (de filmer, bilder och så vidare som du 
lägger till på webbplatsen). Om du inte har något .Mac-konto kan du registrera dig för 
en kostnadsfri 60-dagars provperiod eller en avgiftsbelagd årsprenumeration genom 
att öppna Systeminställningar och klicka på MobileMe (eller genom att besöka 
www.me.com).
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    Lär dig iWeb 

Om du inte riktigt vet vad du vill ha på webbplatsen kan du ändå gå igenom kursen 
och lära dig använda iWeb. Inget av det du skapar kan visas av andra förrän du 
publicerar webbplatsen. Lite senare, när du är redo att dela din webbplats, kan du 
publicera den.

Steg 1: Hur vill du att webbplatsen ska se ut?
I iWeb finns teman och mallar som hjälper dig att skapa en snygg webbsida på enklast 
möjliga sätt. Du kan använda valfritt antal mallar på din webbplats, beroende på vilken 
typ av innehåll webbplatsen ska ha. 

Varje tema innebär att din webbplats får en ny stil, eller “look”. En mall är en sidlayout 
avsedd för visst syfte, som t.ex. blogg, podcast eller fotoalbum. Alla mallarna finns 
i samtliga teman.

Varje gång du lägger till en ny webbsida på din webbplats måste du välja tema och 
mall för sidan. Om du senare vill byta tema för en sida markerar du bara sidan 
i sidofältet, klickar på knappen Tema i verktygsfältet och väljer ett nytt tema.

Steg 2: Skapa webbplatsen
När du vet ungefär vad du vill göra börjar du med att skapa en webbplats som består 
av en välkomstsida. Allteftersom du går igenom självstudiekursen kommer du att lägga 
till fler sidor till webbplatsen. Sidorna kan läggas till i vilken ordning som helst. Du kan 
enkelt ändra ordningen eller byta tema på sidorna senare.

Så här skapar du en webbplats:
1 Gör på något av följande sätt:

Â Om iWeb inte är igång, klicka på ikonen på dockan eller dubbelklicka på iWebs 
programikon i Programmappen. 

Â Om iWeb redan är igång men du inte kan se mallväljaren (visas i steg 2 nedan) 
klickar du på lägg till-knappen (+) längst ner i iWeb-fönstret (eller väljer Arkiv > 
Ny sida).

2 I mallväljaren klickar du på ett tema till vänster.
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I den här självstudiekursen används temat Modern ram.

3 Välj en mall till höger. 

Mallen Välkommen är redan vald (den valda mallen har en gul ram).

4 Klicka på Välj.

Nu är du klar med din första webbsida. I sidofältet visas webbplatsen och en 
välkomstsida.

Lägga till text
Varje mall innehåller textrutor med platshållartext för titlar, rubriker och brödtext. 
Du ersätter texten på sidan med din egen text och du kan anpassa textrutorna till 
ditt eget innehåll genom att flytta, ändra storlek på och radera dem.

Så här ersätter du platshållartext med egen text:
m Dubbelklicka på platshållartexten och börja skriva.

Här väljer du tema för
webbplatsen.

Här väljer du sidmall.
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När du börjar skriva ersätts den markerade platshållartexten med det du skriver.

Du kan flytta textrutorna till olika platser på sidan eller göra dem större eller mindre 
beroende på hur mycket text du vill att de ska rymma.

Så här flyttar du och ändrar storlek på en textruta:
1 Klicka en gång på texten så visas markörhandtagen runt textrutan. 

2 Klicka i textrutan och dra den om du vill flytta den.

3 Dra i ett av markörhandtagen om du vill ändra storlek på textrutan.

Experimentera genom att lägga till egen text och flytta och ändra storlek på textrutorna. 
Du kan alltid välja Redigera > Ångra och ångra ändringar du inte vill behålla, fram till 
dess att du publicerar webbplatsen.

Så här visar du ramarna runt alla textrutor på sidan:
m  Välj Innehåll > Visa layout om du vill se alla textrutor.

Lägga till grafik
Mallarna i iWeb innehåller platshållargrafik som påminner om platshållartext. De anger 
storleken på och placeringen av grafik i en mall.

Enklaste sättet att lägga till grafik, musik och filmer i webbplatsen är med hjälp av 
mediebläddraren. När du klickar på medieknappen i verktygsfältet får du direkt tillgång 
till dina iTunes- och iPhoto-bibliotek. Du behöver inte öppna programmen för att 
komma åt innehållet i dem.

Dubbelklicka på 
platshållartexten och skriv.

Dra i något av de här 
handtagen om du vill ändra 
storlek på textrutan.

Öppna mediebläddraren genom 
att klicka på den här knappen 
i verktygsfältet.
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Så här ersätter du platshållargrafik med en bild:
1 Klicka på Media i verktygsfältet.

2 Klicka på Bilder.

3 Välj det album eller den händelse som innehåller bilden du vill använda. 

4 Leta reda på bilden bland miniatyrerna längst ner i mediebläddraren och dra den till 
platshållargrafiken på webbsidan.

Platshållargrafiken försvinner och ersätts med bilden. När du klickar på bilden visas 
markörhandtag med vilka du kan ändra storleken på bilden. 

Du kan också dra en bild från skrivbordet, programmet iPhoto eller en mapp på datorn 
och placera den på platshållargrafiken. 

Experimentera med att byta ut platshållargrafik mot egna bilder, filmer och ljudfiler 
med hjälp av mediebläddraren.

Lägga till bilder och fotoalbum
I iWeb finns mallar för sidor som i huvudsak ska innehålla bilder och filmer istället för 
text. 
Â Bildmallen har ett bildrutnät som automatiskt anpassar storleken på och placeringen 

av de bilder du lägger till, och den innehåller en platshållartitel för varje bild. Den 
innehåller också en knappen Spela bildspel. När besökaren klickar på knappen visas 
dina bilder som ett bildspel.

Lägga till fasta och flytande objekt
Om du vill placera ett objekt (som bilder och annan grafik) mitt i text eller någon 
annanstans där det inte finns någon platshållargrafik kan du göra det på två sätt: Som 
ett fast objekt eller ett flytande objekt.

Fasta objekt placeras utanför textrutorna. Du kan dra ett fast objekt till var du vill på 
sidan utan att det påverkar eller påverkas av texten eller andra objekt.
Flytande objekt placeras i text och flyttas med när texten växer. 

Objekt du placerar inuti en textruta måste vara flytande objekt. Du kan bara radbryta 
text runt flytande objekt. Mer information finns i iWeb Hjälp.
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Â Mallen Mina album skapar en indexsida för flera bildalbum och filmer. Varje album 
representeras på sidan av en av albumets bilder. Filmer representeras av sina 
vinjettbilder. Besökarna kan visa ett album eller en film genom att klicka på albumets 
bild respektive filmens vinjettbild. När besökarna för musen över ett album visas ett 
minibildspel.

Obs! Du kan lägga till bilder och filmer på alla webbsidor (inte bara webbsidor skapade 
med mallen Bilder eller Mina album) genom att helt enkelt dra dem till sidan. Du kan 
dock bara lägga till sidor skapade med mallen Bilder eller Filmer i indexsidan för Mina 
album.

I det här exemplet lägger du till en sida med mallen Bilder och en med mallen Mina 
album till webbplatsen, och sedan lägger du till bilder och album på sidorna.

Så här lägger du till en sida med mallen Bilder:
1 Klicka på lägg till-knappen (+) (eller välj Arkiv > Ny sida).

2 I mallväljaren väljer du ett tema i listan till vänster.

3 Markera Bilder bland mallarna till höger och klicka sedan på Välj.

Den nya sidan innehåller ett bildrutnät med platshållarbilder. 

4 Om mediebläddraren inte är öppen klickar du på Media i verktygsfältet och sedan 
på Bilder.

5 Välj den händelse eller det album som innehåller de bilder du vill lägga till.

6 Markera bilder bland miniatyrerna längst ner i mediebläddraren.

Du kan markera flera bilder genom att skiftklicka, eller kommandoklicka om du vill 
markera bilder som inte ligger intill varandra.

7 Dra bilderna till bildrutnätet på bildsidan.

En blå linje visas runt bildrutnätet när du drar bilderna över det. När du släpper 
bilderna på bildrutnätet ersätter de den befintliga platshållargrafiken. 

Om du bara drar en bild försvinner alla andra platshållare i bildrutnätet. Men du 
behöver inte var orolig – nästa bild du drar till bildrutnätet formateras automatiskt 
likadant som den första, med samma stil och storlek. Du kan lägga till upp till 
500 bilder eller filmer i ett album på en sidan skapad med mallen Bilder.

8 Klicka på platshållartexten under varje bild och skriv in en titel.

När bilderna är på plats kan du justera placeringen av dem i bildrutnätet. Du ordnar om 
bilderna genom att helt enkelt dra dem. 
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När du klickar på en bild öppnas ett bildrutnätsfönster. Med hjälp av inställningarna i 
det här fönstret kan du ändra stilen på ramen för alla bilderna på sidan, ändra antalet 
kolumner, slå på och av titlar, med mera. Vill du veta mer om hur du använder 
inställningarna läser du “Ändra bildlayouten i en bildmall” i iWeb Hjälp.

Om antalet bilder i bildrutnätet är större än inställningen “Bilder per sida” 
i bildrutnätsfönstret delar iWeb upp bildrutnätet i flera sidor och lägger till 
sidnumrering och navigeringspilar.

Ett annat sätt att ordna bilderna är att använda detaljvyn. När du dubbelklickar på 
en bild på en bildsida förstoras bilden så att den visas mer i detalj. Klicka på 
visningsknapparna överst i detaljfönstret så visas miniatyrer av bilderna i en 
bildbläddrare längst upp. När du klickar på en miniatyr i bildbläddraren visas den 
förstorade bilden under. Även besökarna ser den här vyn när de klickar på en bild 
på din bildsida.

När du arbetar i iWeb kan du 
välja att visa sidnummer på 
numrerade bildsidor eller att 
visa en rullande sida. 
Inställningen påverkar inte 
hur sidan visas för besökaren. 

Välja en ramstil.
Ändra bildlayouten i ett 
bildrutnät.

Sidnummer och 
navigeringspilar visas när 
det finns fler bilder än 
inställningen “Bilder per 
sida”.

Klicka på en miniatyr så 
visas den förstorade 
bilden under. Klicka på 
pilarna så visas 
föregående eller nästa 
uppsättning av 
miniatyrer.
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Lägga till flera bildalbum på en sida
Om du har flera bild- eller filmalbum kan du använda mallen Mina album så skapas 
en enda indexsida för alla dina album. Istället för att alla album visas i webbplatsens 
navigeringsmeny kan besökarna klicka på den enda länken för sidan Mina album 
och direkt komma åt alla dina album.

När besökarna på sidan Mina album flyttar musen över albumen visas ett bildspel 
i albumramen utan att någon ny sida eller något nytt fönster öppnas. När de klickar 
på albumet öppnas det och bilderna visas i ett större bildspel.

Så här lägger du till en sida med mallen Mina album:
1 Klicka på lägg till-knappen (+) (eller välj Arkiv > Ny sida).

2 I mallväljaren väljer du ett tema i listan till vänster.

3 Markera Mina album bland mallarna till höger och klicka sedan på Välj.

Den nya sidan innehåller ett albumrutnät med ett platshållaralbum. 

4 Dra bildsidan från sidofältet till albumrutnätet på sidan Mina album.

När du drar fotoalbum från mediebläddraren till albumrutnätet skapar iWeb 
automatiskt en bildsida för albumet och lägger till sidan i indexet för Mina album. 

Så här ändrar du ordningen på album på sidan Mina album:
m Dra bildsidorna (under Mina album i sidofältet) till den ordning du vill att de ska visas.

Klicka på ett album så visas fönstret Medieindex. Där kan du ange antalet kolumner, 
ställa in avstånd och göra andra justeringar för sidlayouten. Du kan ändra 
övergångseffekten mellan bilder genom att välja ett alternativ från popupmenyn 
“Albumanimering”. 

Experimentera med att lägga till bilder och album och justera layouten på bildsidor och 
Mina album-sidor. Mer information finns i iWeb Hjälp.

Skapa en blogg
En blogg är en webbkrönika som andra kan läsa på Internet. Ordet blogg är en 
förkortning av webblogg. När nya poster publiceras finns tidigare poster alltid 
tillgängliga i ett arkiv. Vanligen är bloggar ordnade så att de senaste posterna visas 
överst.

I fönstret Medieindex kan 
du ändra layouten och 
formatera en Mina 
album-indexsida.
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iWeb innehåller två typer av bloggmallar: Blogg och Podcast. En podcast är en ljud- 
eller videofil som fungerar som radio- eller tv-program på Internet. Du kan skapa egna 
podcaster och låta besökarna hämta dem en och en, eller låta dem hämta nya avsnitt 
automatiskt via en prenumeration.

Du kan lägga till ljud och video i både blogg- och podcastmallar.

I det här exemplet lägger du till en blogg på webbplatsen och lägger till nya poster 
i den.

Så här lägger du till en blogg:
1 Klicka på lägg till-knappen (+) (eller välj Arkiv > Ny sida).

2 Gå till mallväljaren och välj ett tema i listan till vänster (kursen använder exemplet 
Modern ram).

3 Välj Blogg bland miniatyrerna till höger och klicka sedan på Välj.

Den första bloggposten visas med dagens datum. 

4 Dubbelklicka på platshållartexterna och skriv egna titlar och brödtext eller ändra 
datumet.

När du lägger till en sida med en av bloggmallarna (Blogg eller Podcast) visas tre 
symboler i sidofältet:

Â Blogg är den sida som dina webbplatsbesökare kan se. Den innehåller utdrag (början 
av texten) från de senaste bloggposterna. Besökarna kan visa hela posten genom att 
klicka på “Läs mer”. 

Alla poster visas 
i den här listan. 
Klicka på en post så 
visas den.

Skriv 
blogginnehållet här.

Dra en bild, ljudfil eller 
film till den här 
medieplatshållaren.

Skriv postens titel här.
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Â Poster är den plats där du skapar och hanterar dina bloggposter. De som besöker 
webbplatsen kan inte se den här sidan, men om de klickar på ett utdrag på 
huvudbloggsidan visas hela posten.

Â Arkivet innehåller alla dina poster, även de som inte visas på huvudsidan. 
Bloggmallen innehåller en länk till arkivet på huvudbloggsidan.

Så här lägger du till en ny bloggpost:
1 Klicka på Poster i sidofältet.

2 Klicka på knappen Lägg till post.

Den nya posten visas under titelraden med platshållartext och -grafik.

3 Ändra titeln och lägg till egen text i posten genom att dubbelklicka på 
platshållartexterna.

4 Ersätt platshållargrafiken genom att dra grafik från iPhoto eller någon annanstans på 
datorn. (Om mediebläddraren inte är öppen klickar du på Medier i verktygsfältet och 
sedan på Bilder för att komma åt bilderna.)

Om du ändrar en bloggpost, t.ex. genom att byta typsnitt eller bakgrundsfärg, kan du 
behålla formateringen genom att duplicera posten nästa gång du lägger till en post.

Så här skapar du en ny post med din egen formatering:
1 Markera den sida du vars format du vill duplicera i postlistan.

2 Välj Redigera > Duplicera.

3 Ange en titel för den nya posten och ersätt texten och grafiken med eget innehåll.

Du skriver och redigerar 
poster genom att klicka på 
Poster. Arkivet innehåller 
poster som inte visas på 
huvudsidan.

Det här är den sida som
dina webbplatsbesökare
kan se. Den visar utdrag

ur de senaste
bloggposterna och en

länk till arkivet.
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Så här redigerar du befintliga bloggposter:
m Markera posten i titellistan och gör ändringarna i posten under listan.

Lägga till länkar till andra webbsidor
Du kan lägga till hyperlänkar på dina webbsidor. När besökarna klickar på länkarna 
öppnas andra webbplatser.

Så här lägger du till en länk till en annan webbplats:
1 Öppna webbsidan du vill lägga till länken på i iWeb.

2 Öppna webbsidan du vill länka till i Safari.

3 Markera webbplatsens URL i adressraden överst i Safari och dra den till webbsideytan 
i iWeb.

Du kan också lägga till länkar som öppnar en fil eller en låt i iTunes Store. Vill du veta 
mer läser du ämnena om hyperlänkar i iWeb Hjälp.

Låta besökarna lägga till kommentarer på webbplatsen
Om du publicerar din webbplats på MobileMe kan du låta besökarna kommentera 
bloggen eller bilderna. Dessa kommentarer kan läsas av alla som besöker din 
webbplats. 

På bloggsidor kan du också låta besökarna bifoga filer – som kan hämtas av andra 
besökare – till kommentarerna. För att förhindra att automatiserade program postar 
skräppost till din webbplats måste alla som postar kommentarer först skriva in ett ord 
som visas.

Se till att radera sådant material som kan verka stötande eller som du inte har 
rättighet att visa. Du kan när som helst enkelt ta bort kommentarer och bifogade filer 
med hjälp av iWeb eller en webbläsare. På så vis får du kontroll över innehållet på din 
webbplats.

Vill du veta mer om besökarkommentarer och hur du hanterar dem går du till 
iWeb Hjälp.
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Länkar i iWeb är avaktiverade så att du kan redigera dem utan att klicka på dem 
av misstag. Om du vill testa länkarna kan du aktivera dem i länkgranskaren.

Så här aktiverar du länkar i iWeb:
1 Klicka på knappen Granskare i verktygsfältet (om den inte visas klickar du på 

högerpilen i verktygsfältet och väljer Granskare).

2 Klicka på knappen Länkgranskare och sedan på Hyperlänk.

3 Markera kryssrutan “Aktivera hyperlänkar”.

Viktigt: Inställningen påverkar inte länkarna på den publicerade webbplatsen, den 
aktiverar och avaktiverar endast länkarna i iWeb så att du kan redigera och testa dem.

Lägga till en Skicka e-brev till mig-knapp
På webbplatser finns ofta något sätt att kontakta webbplatsens ägare eller 
administratör. Du kan lägga till en Skicka e-brev till mig-knapp på sidorna i en 
webbplats så att besökarna kan kontakta dig. När besökarna klickar på knappen 
öppnas ett nytt e-brev adresserat till din MobileMe-e-postadress.

Om du inte publicerar webbplatsen på MobileMe används adressen på kortet Jag i 
Adressbok. Om du vill använda en annan e-postadress öppnar du webbplatsgranskaren 
(klicka på knappen Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen 
Webbplatsgranskare) och anger e-postadressen i fältet E-postadress.

Lägga till en Skicka e-brev till mig-knapp:
m Välj Infoga > Knapp > Skicka e-brev till mig. 

Skriv webbsidans adress här.

Markera för att göra text
och objekt till

hyperlänkar.

Aktivera och avaktivera
hyperlänkar när du

arbetar i iWeb.

Länkgranskarknapp



Kapitel 2    Lär dig iWeb 19

Lägga till en karta
Du kan enkelt lägga till en karta på din webbplats så att t.ex. kunderna hittar till din 
butik eller vännerna till din fest. Kartorna är grafik från Google Maps.

Så här lägger du till en karta:
1 Välj Infoga > Google-karta (eller klicka på webbwidgets i verktygsfältet och välj Google-

karta).

2 I det fönster som visas anger du adressen och trycker på Använd.

3 Dubbelklicka på kartan och ställ sedan in hur mycket detaljer som visas med hjälp av 
zoomreglagen.

4 I fönstret Google-karta anger du genom att markera kryssrutorna om zoomreglagen 
och adressbubblan ska visas för besökarna.

5 Ändra storlek på kartan genom att dra i kartans markörhandtag.

6 Dra kartan till den plats på sidan där du vill att den ska finnas.

Vill du återställa den ursprungliga kartvyn för adressen klickar du på Använd igen.

Mer information om hur du lägger till andra webbwidgets, videor och Google AdSense-
annonser på webbsidor finns i iWeb Hjälp.

Vad som helst kan omvandlas till en hyperlänk
Utöver att skapa texthyperlänkar kan du låta valfri bild eller form starta någon av de 
åtgärder som finns i popupmenyn Länka till i Länkgranskaren. Du kan t.ex. infoga en 
pilform och göra den till en länk som leder besökarna till nästa sida. Vill du veta mer 
om hur du skapar den här typen av hyperlänkar läser du “Skapa en hyperlänk” 
i iWeb Hjälp.
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Ordna webbplatsen
iWeb skapar automatiskt en navigeringsmeny – en innehållsförteckning som visas på 
varje sida på webbplatsen. Användarna kan gå till olika sidor genom att klicka på 
sidornas titlar i navigeringsmenyn.

När du lägger till en ny sida på en webbplats placerar iWeb automatiskt en länk till 
sidan i navigeringsmenyn. Du bestämmer ordningen på objekten i navigeringsmenyn 
genom att ordna sidorna i sidofältet. Navigeringsmenyn uppdateras automatiskt och 
visar den nya ordningen.

Den första sidan i sidofältet är webbplatsens startsida och den första sidan besökarna 
ser när de går till din webbplats. Vill du byta startsida drar du helt enkelt den nya sidan 
till överst i listan, alldeles under webbplatsnamnet.

Du kan skapa fler än en webbplats i iWeb och alla visas i sidofältet. Den första 
webbplatsen i sidofältet kallas även startwebbplats.

Navigeringsmenyn uppdateras 
automatiskt när du ändrar 
ordningen på webbsidor 
i sidofältet.

Ändra ordningen på
sidorna genom att dra

dem i sidofältet.
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Obs! Du kan med hjälp av sidgranskaren förhindra att en enskild sida syns 
i navigeringsmenyn. Om du vill ha mer information, läs “Ändra navigeringsmenyn 
(innehållsförteckningen)” i iWeb Hjälp.

Byta namn på en webbplats eller webbsida
När du lägger till en ny webbplats eller webbsida ger iWeb den ett förvalt namn. 
Webbplatsnamnet visas i webbplatsens URL: 

   http://web.me.com/DittMedlemsnamn/Webbplatsnamn

Webbsidans namn visas överst i besökarens webbläsarfönster:

Du kan byta namn på webbplatsen eller en webbsida så att namnet reflekterar 
innehållet.

Radera webbsidor och webbplatser
Du raderar en webbsida eller webbplats genom att markera den i sidofältet och 
trycka på backstegstangenten. Webbplatsen tas automatiskt bort från 
navigeringsmenyn och innehållet raderas permanent om du inte direkt väljer 
Redigera > Ångra radera.

Om du redan har publicerat en webbplats på MobileMe raderas den inte omedelbart 
på Internet när du raderar webbplatsen eller någon av sidorna i iWeb. Webbplatsen 
eller -sidan tas bort från webben nästa gång du publicerar med iWeb.

En webbplats måste innehålla minst en webbsida, så om du försöker radera den enda 
sidan på en webbplats visas mallväljaren. När du raderar en publicerad webbplats 
utan att publicera en webbplats med samma webbplatsnamn, får de som försöker 
besöka webbplatsen genom att ange Internetadressen eller använda ett bokmärke 
ett meddelande om att webbplatsen inte gick att hitta.

Mer information finns i iWeb Hjälp.

Det webbplatsnamn du
använder här kommer att
ingå i din webbplats URL.

Sidans namn visas i 
webbplatsens URL-
adress och överst i 
webbläsarfönstret.
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Viktigt: Om du publicerar en webbplats och senare byter namn på den fungerar sedan 
inte länkar som skapats till webbplatsen (t.ex. bokmärken som besökarna skapat). Glöm 
inte meddela dina besökare när du byter namn på webbplatsen, speciellt 
prenumeranter på din blogg eller podcast.

Så här byter du namn på en webbsida eller webbplats:
m Dubbelklicka på namnet i sidofältet och ange ett nytt namn.

Steg 3: Publicera webbplatsen på Internet
Nu när du har en webbplats med en eller flera webbsidor ordnade som du vill ha dem 
kan du publicera webbplatsen på MobileMe så att andra kan besöka webbplatsen.

Kontrollera först att du minst har en provprenumeration på MobileMe. Du (och andra) 
kan besöka din iWeb-webbplats tills provperioden går ut. Så snart du blir MobileMe-
medlem kan du publicera webbplatsen igen. Registrera dig för ett kostnadsfritt eller 
fullständigt MobileMe-medlemsskap på www.me.com.

Så här publicerar du en webbplats på MobileMe:
m Klicka på Publicera (eller välj Arkiv > ”Publicera på MobileMe”).

När meddelandet om att webbplatsen har publicerats visas kan du gå till webbplatsen 
genom att klicka på Besök webbplatsen nu i webbläsaren. Vill du skicka ett e-brev och 
meddela andra om din webbplats klickar du på Meddela.

Om du köpt ett eget domännamn (t.ex. www.exempel.com) från en 
webbplatsleverantör kan du använda den URL-adressen för de webbplatser du skapar 
i iWeb.

Så här använder du ett eget domännamn för en webbplats du publicerar till 
MobileMe:

1 Välj Arkiv > Ställ in personlig domän.

2 Gå till MobileMe-webbplatsen och följ anvisningarna på skärmen.

Alla som har åtkomst till Internet kan besöka webbplatsen. Personer som vet URL-
adressen kan gå direkt till webbplatsen, andra kanske hittar till webbplatsen genom att 
den visas som ett sökresultat. Om du inte vill att vem som helst på Internet ska kunna 
besöka din webbplats kan du göra så att endast de som känner till ett av dig angivet 
användarnamn och lösenord kan visa den.

Så här skyddar du din webbplats med ett lösenord:
1 Om webbplatsgranskaren inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet (eller 

väljer Innehåll > Visa granskare) och klickar på knappen Webbplatsgranskare.
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2 Klicka på Lösenord.

3 Markera kryssrutan "Gör min publicerade webbplats privat".

4 Ange användarnamn och lösenord i fälten.

Alla du vill ska kunna besöka din webbplats använder samma användarnamn och 
lösenord.

Viktigt: Ange inte ditt MobileMe-användarnamn och -lösenord utan skapa ett namn 
och lösenord som är svårt att gissa sig till. Det behöver inte vara riktiga ord och du kan 
använda en kombination av bokstäver och siffror. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

5 Publicera din webbplats genom att klicka på knappen Publicera.

När meddelandet om att webbplatsen har publicerats visas klickar du på Meddela. 
Det e-brev som skickas om webbplatsen innehåller det användarnamn och lösenord 
du angett.

En del av funktionerna i iWeb kan inte användas med andra värdtjänster än MobileMe. 
Om du publicerar webbplatsen på en annan värdserver läser du “Publicera till en annan 
server eller värdtjänst än MobileMe” i iWeb Hjälp.

Göra ändringar i webbplatsen
De flesta webbplatser behöver uppdateras nu och då. Om du har en blogg eller 
publicerar podcaster gör du ändringar ofta. Du måste publicera om webbplatsen så 
att webbsidorna uppdateras innan ändringarna visas på Internet. 

Knappen
Webbplatsgranskare

Om du redan har HomePage-material på MobileMe-webbplatsen
Om du har publicerat webbplatser tidigare med HomePage kommer webbplatserna 
fortfarande att finnas tillgängliga på:

http://homepage.mac.com/DittMedlemsnamn

De webbplatser du skapar i iWeb och publicerar på MobileMe finns tillgängliga på:

http://web.me.com/DittMedlemsnamn

Obs! Du kan inte redigera HomePage-webbplatser i iWeb.
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När du klickar på Publicera (för MobileMe-webbplatser) publiceras alla webbplatser och 
webbsidor du ändrat sedan du senast publicerade dem igen. Du kan med andra ord 
inte bara publicera vissa webbplatser eller webbsidor. Varje gång du klickar på 
Publicera, eller väljer något av Publicera-kommandona i Arkiv-menyn, matchas dina 
publicerade webbplatser mot webbplatser och webbsidor i iWeb.

Fortsätt utforska iWeb
Gratulerar! Du har slutfört självstudiekursen. Du vill säkert fortsätta att anpassa 
innehållet på din webbplats, lägga till fler bilder och annan grafik, och lägga in 
specialelement som t.ex. automatisk besöksräknare. När du börjar bli mer van vid iWeb 
kanske du också vill använda fler mallar till webbplatsen.

Mer hjälp
Det finns en mängd resurser att tillgå om du behöver mer hjälp med iWeb:
Â Hjälp på skärmen: iWeb har ett inbyggt hjälpsystem. Om iWeb är igång kan du välja 

Hjälp > iWeb Hjälp. När hjälpen öppnas skriver du ett ord eller en fras i sökfältet 
högst upp eller klickar på ett ämne så får du mer detaljerad information om hur du 
utför olika åtgärder.

Â Video för självstudier: Dessa korta videosekvenser demonstrerar hur du genomför 
vissa uppgifter i iWeb. Du kommer åt dem genom att öppna iWeb Hjälp och klicka 
på “Demonstrationsvideor” (finns endast på vissa språk).

Â Hjälptaggar: Finns för ett antal objekt på skärmen. Du visar en hjälptagg genom att 
hålla pekaren över ett objekt i några sekunder.
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