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Mallar

Med mallar (i detta sammanhang webbsidor som är mer eller mindre formaterade
och som ligger till grund för dina webbsidor) kan du styra delar av webbplatsens
utseende på ett enkelt sätt. Mallarna innehåller instruktioner om hur delarna ska
formateras. Det vill säga att vissa delar av webbsidan (mallsidan) är formateringsbara och andra låsta så man inte kan ändra dessa. För övrigt är det som vilken
annan vanlig webbsida som helst vad gäller innehåll. Du kan använda mallar som
redan finns i Dreamweaver CS6 eller skapa egna.

Skapa mall
Om du vill skapa din egen mall från början väljer du att utgå från en html-mall
eller att spara ett dokument som en mall.
1.

Skapa ett nytt dokument. Klicka på Skapa mall i
kategorin Allmänt på panelen Infoga. (Klicka på den
lilla pilen för att öppna menyn.)

Fyll i dialogrutan som öppnas, på följande sätt:

2.

Klicka på knappen Spara.

En mapp med namnet Templates skapas och i den
placeras mallfilen. Du kan se dem i panelen Filer
(syns den inte så klicka på panelens verktygsknapp
Uppdatera).
Det nya malldokumentet ser likadant ut som när du öppnar ett vanligt dokument. Du ser däremot att något har ändrats på namnfliken för nu har filtillägget
ändrats. Det innebär att när du sparar dokumentet som en mall så sparas det
med filtillägget .dwt.

139

9 Mallar

Låsta och ändringsbara områden
Du designar mallen hur som helst, precis som ett vanligt dokument. Skillnaden är
att du i mallen anger låsta och ändringsbara områden. När ett dokument skapas,
med mallen som grund, kommer endast de ändringsbara områdena att kunna
redigeras. Till att börja med är allt du infogar i dokumentet låst när du skapar en
mall.
Du ska nu designa en enkel mall med några ändringsbara områden och resten
låsta områden.
1.

Ändra bakgrundsfärgen till ljusgul och infoga bilden hem2.gif, längst upp
till vänster i mallen.

2.

Ändra storleken på bilden till 100x 100. Klicka på
knappen Sampla om för att göra bilden så skarp
som möjligt.

3.

Skriv in följande i nytt vänsterställt stycke:
Denna sida handlar om:

4.

Tryck på Blanksteg. Klicka på Ändringsbar region
på menyn under Mallar:

5.

Fyll i dialogrutan som bilden nedan visar och klicka
sedan på knappen OK:

I mallen infogas den ändringsbara regionen med den
etikett du angav:
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6.

Skapa nytt stycke och skriv: Kategorin är

7.

Skapa en ändringsbar region som du kallar
Kategori.

8.

Spara mallen. (Läs igenom meddelandet om det
visas någon ny dialogruta. Klicka på OK.)

9 Mallar

Valfri region
Det är inte alltid vissa regioner på en sida, baserad på en
mall, passar. Då är det bra om det i mallen är möjligt att
välja om regionen ska visas eller döljas, allteftersom nya
sidor av webbplatsen skapas.
När man väljer Valfri region öppnas en dialogruta där
ett lämpligt namn anges och om den regionen ska visas
eller ej som standard. På fliken Avancerat kan ytterligare inställningar göras för
den som är kunnig i koduttryck. Det är överkurs så det tas inte upp i denna bok.
Det är dock bra att veta att funktionen finns.

Upprepande region
En upprepande region kommer till användning när du skapar
webbsidor med flera artiklar presenterade på liknande sätt.
Du kanske använder webbplatsen för att sälja och då är det
flera delar som brukar vara samma i presentationen, som till
exempel namn, pris och produktinformation. Du behöver
alltså bara utforma en upprepande region som mall och
sedan göra de ändringar som skiljer de olika produkterna åt,
i de ändringsbara regionerna.
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I vänstra exempelbilden nedan har en upprepande region skapats och i den har
det sedan lagts till ändringsbara regioner där det ska vara möjligt att ange den
specifika informationen.
När man skapar ett nytt
dokument utifrån mallen
visas det ett plus- och
minustecken samt en
upp- och en nerpil ovanför området. De används
för att lägga till, ta bort
regioner och ändra deras inbördes ordning.
I bilden till höger har en ny region lagts till helt enkelt
genom att klicka på plustecknet.

Upprepande tabell
På liknande sätt fungerar upprepande tabell. När du väljer
alternativet så öppnas följande dialogruta i vilken du
bland annat anger hur många rader den ska innehålla och
vilka av dem som ska vara redigerbara (upprepande).
I standardinställningen skapas en tabell med tre rader där
en av raderna kommer vara den upprepande, det vill säga
grunden för de rader du därefter lägger till.

9.
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Stäng mallen testmall.dwt.
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Spara dokument som mall
Har du ett redan färdigt dokument som du vill spara som mall väljer du Arkiv,
Spara som mall. Du anger var och med vilket namn du vill spara mallen.
Därefter anger du de områden i dokumentet som ska gå att ändra, genom att
markera och sedan klicka på Ändringsbar region i panelen Infoga.
Alternativt, för att spara som mall, kan du välja Spara som i menyn Arkiv och
ange filformatet Template Files (*.dwt) i dialogrutan Spara som.

Ange egen mall för nytt dokument
När du vill använda en egen mall i ett nytt dokument kan du göra på flera sätt.
Du går här igenom två sätt.

Ange mall via dialogrutan Nytt dokument
1.

Välj Sida från mall i dialogrutan Nytt dokument (Arkiv, Nytt).

Din nyligen skapade mall visas och du kan välja den. Efter hand som du skapar
flera visas även de som mallalternativ i dialogrutan.
2.

Markera mallen testmall och klicka på knappen Skapa.
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Ett dokument skapas utifrån mallen. I övre högra hörnet i dokumentfönstret
ser du vilken mall dokumentet baseras på:
Syns det ingen text i hörnet har du kanske valt
att dölja visuella hjälpmedel i programmet.
Avmarkera då Dölj alla under Visa, Visuella
hjälpmedel.

Försöker du ändra något utöver de områden du angav
som ändringsbara så visas en stoppsymbol. Vill du
ändra något i det låsta området måste du öppna
mallen för att kunna göra ändringar.
3.

Skriv in något lämpligt i de två ändringsbara regionerna (bredden ändras
allteftersom du skriver).

4.

Spara och förhandsgranska.

Ange mall via panelen Resurser
Du kan applicera din mall på ett öppet
dokument genom att dra mallen från
panelen Resurser.
1.

Skapa ett nytt tomt dokument.

Öppnar du panelen Resurser kan du se
mallen när du klickar på Mallar i panelens
vänsterkant (ikonen näst längst ner).
När du skapar mallar visas de i panelen och
du kan ange mall för dokument genom att dra
utvald mall från panelen till dokumentfönstret.
2. Klicka och dra testmall från panelen till
dokumentfönstret.
Mallen appliceras på dokumentet. Detta sätt kan vara till stor hjälp när du vill
pröva olika mallar, som du skapat, på ett dokument.
3.
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Stäng alla öppna dokument utan att spara.
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Sidutformningar
Du har nu fått en inblick i hur det är att skapa en egen mall av den enklare
sorten. Vill du inte själv skapa mallar har du flera grundläggande sidutformningar
att välja mellan i Dreamweaver.
1.

Öppna dialogrutan Nytt dokument och klicka på alternativet Tom mall
och sedan HTML-mall.
Utgår du från välkomstskärmen klickar du på Mer under rubriken Skapa
ny så öppnas dialogrutan.

I rutan Layout väljer du alternativ. Du ser en förhandsgranskning av alternativet
du valt i rutan till höger.
Skulle de alternativ du kan välja mellan inte räcka kan du hämta fler genom att
klicka på länken Hämta mer innehåll som du ser längst ner i mitten, i dialogrutan. När du klickar på länken kommer du till Adobes webbplats. Du måste
alltså ha en anslutning till internet öppen om du vill gå den vägen.
2.

Gå igenom de olika alternativen och se vad du kan välja bland.

3.

Klicka på knappen Avbryt.
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Koppla mall till webbsida
Har du redan en webbsida som du vill använda en
mall för så är det möjligt. Välj då Ändra, Mallar,
Använd mall på sida. Därefter markerar du mallen
som ska användas och klickar på knappen Välj.

Istället för att gå via menyn kan
du helt enkelt dra mallen från
Resurspanelen till webbsidan.

Det bästa är om webbsidan är utformad ungefär med samma områden som
mallen. Då kan Dreamweaver automatiskt koppla ihop dem. Är det något
område som inte går att koppla till något område i mallen visas dialogrutan
Inkonsekventa regionnamn:

Du väljer vilket område i mallen du vill koppla det till
genom att markera ändringsbara området och klicka på
något alternativ i listan vid Flytta innehåll till ny
region (bilden till höger är ett exempel på hur listan
kan se ut). Vill du inte koppla till någon region så väljer
du alternativet Ingenstans.

Öppna och ändra i kopplad mall
När du arbetar i ett dokument med en mall som grund brukar det inte vara
några större problem. Men ibland kommer man under arbetets gång fram till att
vissa delar i mallen inte fungerar eller bör ändras. Då går det att enkelt öppna
den genom att välja Ändra, Mallar och Öppna bifogad mall. Dessutom får
man god hjälp av Dreamweaver med att hålla reda på vilka dokument som är
kopplade till mallen och bör uppdateras efter ändringen.
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Ändra regiontyp
För att till exempel ändra typ av region måste du
först markera regionen, sedan kan du högerklicka
och välja Mallar.

Enklast markerar du en region genom
att klicka på dess etikett, ﬂiken ovanför området..

När du gjort de ändringar du tycker bör göras sparar du mallen. Då kommer du
att få frågan om de webbsidor som har mallen som grund ska uppdateras:

Vill du att filerna ska uppdateras klickar du på knappen Uppdatera.
När uppdateringen är utförd visas följande dialogruta:

Vill du se en mer specifik information om vad som utförts klickar du i rutan
Visa logg.

Ta bort mallregion
För att ta bort en region högerklickar du på regionens etikett, fliken ovanför,
och väljer Mallar, Ta bort mallkod.

Koppla bort en mall
Om du vill koppla bort en mall från en webbsida
så väljer du Ändra, Mallar, Koppla loss från
mall. Alla delar av webbsidan blir då redigeringsbara igen.
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Dreamweaver erbjuder ett visuellt gränssnitt för att skapa och redigera
webbsidor och andra webbapplikationer. Med den här boken lär du dig
grunderna i programmet. Du får bland annat kunskap om hur du skapar
webbsidor för olika ändamål och hur du bygger upp mallar. Du lär dig att
formatera text, infoga och optimera bilder, bygga sidor med ramar och
länkar samt färgsätta dessa. Boken ger dig också grundkunskaper i CSS.
CSS betyder stilmall och är ett språk som beskriver formatet på en eller
en grupp av webbsidor, till exempel teckensnitt, textstorlek och färg.
Du får även lära dig att använda det inbyggda FTP-verktyget för att föra
över filer från den lokala datorn till en webbserver. Vi visar också hur du
därefter uppdaterar så att de senaste filerna används på webbplatsen.
Boken kan användas för både pc och Mac.
I boken varvas teoridelar med steg för steg-beskrivningar som är lätta att
följa. I tillämpningsuppgifterna får du arbeta självständigt och pröva dina
nyvunna kunskaper. Övningsfilerna till boken laddar du ner utan kostnad
från vår webbplats docendo.se.
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