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1. Webgune finkoen diseinua 

1.1. Dokumentuaren diseinua 
Adobe Muse irekiko duzu, eta dokumentu berria egingo duzu. 

 
 

Hori egin eta gero, Archivo (Fitxategia) menura joan, eta, Nuevo sitio (Webgune berria) 
aukeran, honako balio hauek hautatuko dituzu: 

- Anchura fija (Zabalera finkoa). Anchura máxima de página (Orrialde-zabalera) 1.400 
pixel, Columna (Zutabea) 9 eta Medianil (Medianila) 40. Horrela, dokumentuak beti 
tamaina bera izango du, nahiz eta nabigatzailearen leihoa handiagoa edo txikiagoa 
izan.  

- Ajustes avanzados (Ezarpen aurreratuak). Altura mín. (Gutxieneko altuera) 500. 
Horrek oraintxe bertan ez du garrantzirik, gure webguneak 500 pixel baino gehiago 
izango dituelako. 

- Márgenes, Superior eta Abajo (Marjinak, Goikoa eta Behekoa) 0 pixel, eta Izquierdo 
eta Derecha (Ezkerrekoa eta Eskuinekoa) 35 pixel. 

- Relleno (Betegarria). Aukera guztietan, 0. Ez dugu espaziorik nabigatzailearen eta 
web orriaren artean. 

- Resolución (Bereizmena). Estandarra izango da. 
- Idioma (Hizkuntza). Orrialdean erabiliko dugun hizkuntza aukeratuko duzu. 
- Pie pág. adh. (Itsasgarriaren orri-oina). Aukera hau markatu egin beharko duzu. 

 



 
 

Lortu nahi dugun azken emaitza ikusteko, joan http://luisenrike.xyz/Muse/Inicio/ helbidera. 
Gogoratu: helbideko Museren “M” eta Inicioren “I” karaktereak larriz idatzi behar dira. 

1.2. Menua 
 
Tresna-barran, Herramienta Rectángulo (Laukizuzen-tresna) aukeratuko 
duzu, eta laukizuzen bat egingo duzu. Laukizuzenaren ezaugarriak emateko, 
eskuinaldeko paneletan agertzen den Transformar (Itxuraldatu) panelera 
joango zara (beheko irudiko biribil gorria) edo, ez badago panel horretan, 
Ventana (Leihoa) menura joango zara, eta Transformar (Itxuraldatu) 
aukeratuko duzu. 
 
 

 
1.400 pixeleko zabalerako eta 90 pixeleko 
altuerako laukizuzena egingo duzu. Horretarako, 
balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 
1.400 eta Al. (Altuera) 90. 
Hori egin eta gero, posizioa aukeratuko duzu: 
X=0 eta Y=0; beraz, laukizuzena orriaren ertzetik 
hasiko da. 

 
 

Laukizuzenaren kolorea urdina izango da. 
Horretarako, eskuinaldeko paneletan agertzen 
den Muestras (Laginak) panelera joango zara 
(ezkerreko irudiko biribil gorria) edo, ez badago 
leku horretan, Ventana (Leihoa) menura joango 
zara, eta Muestras (Laginak) aukeratuko duzu. 
Kolore berria egiteko, Muestras (Laginak) 
panelean, Añadir muestra (Lagina gehitu) 
aukeratuko duzu (ezkerreko irudiko biribil urdina). 

 
 
 
 
 
Kolore urdina sortuko duzu honako balio hauekin: gorria 
1, berdea 133 eta urdina 190. Kolorea laukizuzenari 
aplikatuko diozu. Horrela, zure dokumentu osoan 
erabiliko duzun kolore urdina sortuko duzu. Kolorea 
Muestras (Laginak) panelean agertuko da hemendik 
aurrera. 
 
 
 

 

http://luisenrike.xyz/Muse/Inicio/


 
 

Hori guztia egin eta gero, menua egingo duzu. Kasu 
honetan, web orri bakarra gauzatuko duzu, eta, orrialde 
bakarra dagoenez, eskuzko menua egingo duzu. Eskuzko 
menu horrek web orri osoan nabigatzeko balioko du. 
Horretarako, eskuinaldean dagoen Biblioteca de widgets 
(Widgeten liburutegia) panelera joango zara (ezkerreko 
irudiko biribil gorria). Paneletan agertzen ez bada, Ventana 
(Leihoa) menura joango zara, eta Biblioteca de widgets 
(Widgeten liburutegia) aukeratuko duzu. Panel horren 
barruan, Menús (Menuak) gainean klik eginez, Menu 
Horizontal (Horizontala) hautatu (ezkerreko irudiko biribil 
urdina), eta dokumentura arrastatuko duzu. 
 
 

 
 
 
Eskuinean agertzen den leihoan (ezkerreko 
irudiko biribil gorria), eskuzko menua 
aukeratuko duzu (ezkerreko irudiko biribil 
urdina). 
 
 
 
 
 
     Menu-koadroan berriro klik eginez gero, "+" 

ikurrak ikusiko dituzu ezkerreko, eskuineko 
eta beheko aldean. 6 atalez osatutako 
menua izango da. Egin klik 5 aldiz eskuineko 
botoian, menua osatzeko (ezkerreko irudiko 
biribil gorria). 

 
Honako testu hauek idatziko dituzu menuan: lehenengoan, “Home”; bigarrenean, “5*****”; 
hirugarrenean,·”4****”; laugarrenean, “3***”; bosgarrenean, “2**”, eta, azken menuan, 
“Harremanak”. 

 
Menua aukeratuko duzu, eta, laukizuzenaren ezaugarriak emateko, eskuinaldeko paneletan 
agertzen den Transformar (Itxuraldatu) panelera joango zara edo, ez badago panel horretan, 
Ventana (Leihoa) menura joango zara, eta Transformar (Itxuraldatu) aukeratuko duzu. 
 
 

1.330 pixeleko zabalerako eta 60 pixeleko altuerako 
menua egingo duzu. Horretarako, balio hauek idatziko 



 
 

dituzu: An. (Zabalera) 1.330 eta Al. (Altuera) 60. Hori egin eta gero, posizioa aukeratuko 
duzu: X=35 eta Y=14. 
 
 
 

 
Hori egin eta gero egin beharreko urratsa 
erabiliko dituzun tipografiak lortzea da. 
Eskuinaldeko paneletan agertzen den Texto 
(Testua) panelera joango zara (ezkerreko irudiko 
biribil gorria) edo, ez badago leku horretan, 
Ventana (Leihoa) menura joango zara, eta Texto 
(Testua) panela aukeratuko duzu. 
Panelean, menu zabalgarrietan (ezkerreko 
irudiko biribil urdina), Añadir fuentes web... 
(Gehitu web-jarioak) aukeratuko duzu (beheko 
irudiko biribil gorria). 

 

 
 
Leiho bat irekiko da, eta hiru aukera agertuko zaizkizu. Hiru aukeren artean, Edge Web 
Fonts aukeratuko duzu (beheko irudiko biribil gorria). Bowlby One eta Amaranth web-jarioak 
deskargatuko dituzu. Menuan eta izenburuetan, Bowlby One erabiliko duzu, eta, gainerako 
testuetan, Amaranth erabiliko duzu. Web-jario horiek deskargatzeko, beheko pantaila-
argazkiaren goialdean bilatzeko koadroa dago (beheko irudiko biribil urdina). Leku horretan, 
tipografiako izenak jarriko dituzu, aukeratu eta “ok” botoia sakatuko duzu. 
 



 
 

 
Bi web-jarioak kargatu ondoren, horiek erabiltzen hasiko zara. Klik batekin menua 
aukeratuko duzu, eta, Texto (Testua) panelean, Bowlby One tipografia hautatuko duzu eta, 
letra-tamainaren koadroan, 24 idatziko duzu (beheko irudiko biribil gorria). Menuak ez du 
Rellenorik (Betegarririk) ezta Trazorik (Trazurik) ere (beheko irudiko biribil berdea). 
Horregatik, beheko irudiko hondo urdina ikusiko da. Testuari kolore zuria emango diogu. 
Texto (Testua) panelera joan eta kolore zuria jarriko diozu testuari (beheko irudiko biribil 
urdina). 

 
 
 

Gero, eskuinaldeko paneletan agertzen den Estado 
(Egoera) panelera joango zara (ezkerreko irudiko 
biribil gorria) edo, ez badago leku horretan, Ventana 
(Leihoa) menura joango zara, eta Estado (Egoera) 
aukeratuko duzu. 
 
Egoera bakoitzari kolore bat jarriko diozu. Hori 
egiteko, menuaren edozein lekutan egingo duzu klik, 
eta Estado (Egoera) panela aktibatuko da. 
Lehenago esan dugunez, testuaren Estado Normal 
(Egoera Normala) zuria da, eta ez du Rellenorik 
(Betegarririk). Rollover eta Ratón pulsado, (Rollover 
eta Sagua sakatuta) testuen egoera, berriz, gorria 



 
 

da. Kolore gorria Muestras (Laginak) paneletik hartuko duzu, eta Relleno (Betegarria) zuria 
izango da. Activo (Egoera Aktiboa) aukeran, egindako urdina jarriko diozu testuari eta 
Relleno (Betegarria) zuria izango da. 
Honela geratuko da: 

 
 
Amaitzeko, menua laukizuzen urdinarekin multzokatuko duzu. Aukeratu bi objektuak eta, 
Objeto (Objektua) menuan, Grupo (Multzoa) aukeratuko duzu. Goialdean menua finko 
mantentzeko, Barra de controlen (Kontrol-barra) erdiko ikonoan egingo duzu klik (beheko 
irudiko biribil gorria). 

 
 
Ondo dagoen ikusteko, aplikazioaren goialdera joan, eta Previsualizar (Aurrebista) aukeran 
egingo duzu klik. 

 

1.3. Home 
Hasteko, orrialdearen goialdean, testu hau idatziko duzu bi lerrotan: lerro batean, "Lo egin 
Donostian" eta, bestean, "Hotel guztiak". “Lo egin Donostian” testuari, izenburua denez, 
tituluaren tipografia (Bowlby One) eta hasieran sortutako kolore urdina jarriko dizkiozu. 
Letra-tamainaren koadroan, 55 idatziko duzu. “Hotel guztiak” testuari, berriz, Amaranth 
tipografia, 30 letra-tamaina eta kolore urdin iluna (ia beltza) jarriko dizkiozu. 

 
 
 
 
 



 
 

Testuaren azpian, diapositiba-proiekzio 
automatikoa jarriko duzu. Lehenik eta behin, 
Ventana (Leihoa) menuan, Biblioteca de 
widgets (Widgeten liburutegia) panelera 
joango zara, Presentación de diapositivas 
(Diapositiba-proiekzioa) aukeratuko duzu, eta, 
horren barruan, Básica (Oinarrizkoa). 
Dokumentuan agertzeko, Básica 
(Oinarrizkoa) arrastatu egingo duzu 
(ezkerreko irudiko biribil gorria). 
Transformar (Itxuraldatu) panelera joango 
zara. 1.330 pixeleko zabalerako eta 500 
pixeleko altuerako laukizuzena egingo duzu. 
Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 1.330 eta Al. (Altuera) 500. Hori 
egin eta gero, posizioa aukeratuko duzu: 
X=35 eta Y=400. 
Erantsitako direktorioan, testu-dokumentu bat 
dugu. Dokumentu horretan, erabiliko dituzun 
testuak daude, eta erabiliko diren argazkiak 
“imgs” direktorioan daude. Testuak eta irudiak 
jarriko dituzu. Beste diapositibara pasatzeko 
botoiak pixka bat gorago kokatuko dituzu, eta 

biribilak egingo dituzu. 
 

Widgeta aukeratuko duzu, eta, 
eskuinean goian agertzen den 
zirkulu urdinean, klik egingo duzu 
(ezkerreko irudiko biribil gorria). 
Añadir imágenes (Irudiak gehitu) 
ikonoan klikatuko duzu (ezkerreko 
irudiko biribil urdina), eta gehitu 
nahi dituzun irudiak hautatuko 
dituzu. Irudi zaharrak desagertuko 
dira eta berriak agertuko dira. 
Honako balio hauek aukeratuko 
dituzu: 

 
● Nueva imagen principal (Irudi nagusi berria) aukeran (goiko irudiko biribil berdea), 

Llenar marco proporcionalmente (Bete fotograma proportzionalki). 
● Transición (Trantsizioa) aukeran (goiko irudiko biribil arrosa), Suavizar (Leundu), 

diapositiba batetik bestera pasatzea leuna izateko. 
● Velocidad de transición (Diapositibaren trantsizio-abiadura) aukeran, (goiko irudiko 

biribil zuria), 1 segundo idatziko duzu. 
● Reproducción automática (Erreprodukzio automatikoa) markatuko duzu, eta 2 

segundo idatziko duzu (goiko irudiko biribil horia), 2 segundoz behin diapositiba 
pasatzeko. 

 



 
 

Gorriz markatutako gezi hauekin (azpiko irudiko biribil gorriak), Widgetaren argazkietatik 
mugituko zara. Geziekin argazkiz argazki pasa zaitezke; interesatzen zaizkizun testuak 
jarriko dituzu. Testuaren tipografiak 18 letra-tamaina izango du, tipografia Amaranth izango 
da eta Widgetak ekartzen duen kolorea utziko duzu. 

 
 
Irudiak ezkerrera edo eskuinera mugitzen dituzten geziak aldatuko dituzu. Bi geziak 
aukeratuko dituzu, eta widgetaren erdira eramango dituzu kurtsorearekin. Geziak 
aukeratuko dituzu, eta, Barra de control (Kontrol-barra) aukeran, hautaketa berria azalduko 
da, hau da, ertzak biribildu ahal izateko aukera (beheko irudiko biribil gorria). 

 
 
Lehenik, gezi horiek 40 eta 40 bitarteko tamaina izango dute (beheko irudiko biribil gorria).  

 
Biribiltzeko lau ertzak irudiaren koadroan, 20 idatziko duzu; horrela, 2 geziak biribilduko 

dituzu (beheko irudiko biribil gorria). 

 
 
Hau da emaitza: 

 



 
 

1.4. 5 izarreko hotela 
Laukizuzena egingo duzu. Barra de herramientas (Tresna-barra) aukeran, laukizuzenak 
egiteko tresna hartuko duzu. Transformar (Itxuraldatu) panelera joango zara. 1.400 pixeleko 
zabalerako eta 625 pixeleko altuerako laukizuzena egingo duzu. Horretarako, balio hauek 
idatziko dituzu: An. (Zabalera) 1.400 eta Al. (Altuera) 625. Hori egin eta gero, posizioa 
aukeratuko duzu: X=0 eta Y=975. Laukizuzen horren kolorea gorri iluna da. Testu-koadroa 
egingo duzu, eta "5***** Maria Cristina" testua kopiatuko duzu, tituluen tipografiarekin. Letra-
tamaina 55 izango da. Testuaren kolorea zuria izango da, eta zentratuta kokatuko duzu. Hiru 
zutabe betetzen duen testu-koadro txikia egingo duzu, eta dagokion testua kopiatuko duzu. 
Testua zuria izango da, tipografia Amaranth eta letra-tamaina 18. Eskuinaldean, oinarrizko 
diapositiba-aurkezpena jarriko duzu 5 irudirekin, baina, kasu honetan, ez duzu gehiago 
aldatuko widgetean. Diapositiba-proiekzioak 4 zutabe beteko ditu. Argazkiak eta haien 
testuak jarriko dituzu. 
 

 

1.5. 4 izarreko hotelak 
Lehenengo, hondoa egingo duzu. Laukizuzena egingo duzu. Barra de herramientas 
(Tresna-barra) aukeran, laukizuzenak egiteko tresna hartuko duzu. Transformar (Itxuraldatu) 
panelera joango zara. 1.400 pixeleko zabalera eta 1.820 pixeleko altuerako laukizuzena 
egingo duzu. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 1.400 eta Al. (Altuera) 
1.820. Hori egin eta gero, posizioa aukeratuko duzu: X=0 eta Y=1.600. Oso handia da, 
barruan 6 objektu izango ditu eta. Letra-tamaina atal guztietan berdina denez, aurreko 
ataleko tituluaren testu-koadroa kopiatuko duzu. Izenburua "4****" da, eta zentratuta egongo 
da. 
Argazkiak 420 pixeleko zabalera eta 235 pixeleko altuera izango du. Posizioa aukeratuko 
duzu: X=185 eta Y=1.818 izango da. Argazkiaren azpian beste testu-koadro bat kokatuko 
duzu, eta testu berria jarriko duzu. Kasu honetan, hotelaren izenari dagokion azpititulua 
dago. Hotelaren izenak Bowlby One tipografia izango du, eta testu arruntak Amaranth 
tipografia. 
Bi tipografia motek 18 letra-tamaina izango dute. Atal honen lehenengo zatia diseinatu eta 
gero, argazkia eta testua eskuinean bikoiztuko dituzu. 



 
 

 
Argazkia eta testua aldatuko dituzu. Testua kopiatuko duzu, eta, argazkia aldatzeko, 
Ventana (Leihoa) menuan Activos (Aktibo) panela erabiliko duzu. Aldatu nahi duzun 
argazkia aukeratuko duzu, eta hautatutako irudia markatuta agertuko da Activos (Aktiboak) 
panelean. Egin klik eskuineko botoiarekin eta Reenlazar... (Berrestekatu...) aukeratuko 
duzu. Leiho bat agertuko da irudia aldatzeko. Egindako 2 zatiak azpian bikoiztuko dituzu, eta 
argazkiak eta testuak aldatuko dituzu. Hori errepikatuko duzu 6 zati lortu arte. Geroago, 
animazioa gehituko diezu 6 zati horiei. 

 



 
 

1.6. 3 izarreko hotelak 
Aurreko atal baten izenburua kopiatuko duzu, eta izenburuan "3***" idatziko duzu. 
Hondoa egiteko, laukizuzena egingo duzu. Barra de herramientas (Tresna-barra) aukeran, 
laukizuzenak egiteko tresna hartuko duzu. Transformar (Itxuraldatu) panelera joango zara. 
1.400 pixeleko zabalerako eta 869 pixeleko altuerako laukizuzena egingo duzu. Horretarako, 
balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 1.400 eta Al. (Altuera) 869. Hori egin eta gero, 
posizioa aukeratuko duzu: X=0 eta Y=3.420. Kolore granatea emango diozu. Izenburuaren 
azpian, maparen argazkia jarriko duzu. Archivo (Fitxategia) menuan, Colocar (Kokatu) 
maparen argazkia bilatuko eta aukeratuko duzu. Mapak 1.400 pixeleko zabalera eta 805 
pixeleko altuera izango ditu. Posizioa aukeratuko duzu: X=0 eta Y=3.595. 

 
Ventana (Leihoa) menuan, Biblioteca de widgets 
(Widgeten liburutegia) panelera joango zara, eta, horren 
barruan, lehenengo, Composición (Konposizioa) eta, 
gero, Sugerencia (Iradokizuna) aukeratuko dituzu 
(ezkerreko irudian). 
Dokumentuan agertzeko arrastatu egingo duzu. 4 zati 
behar dituzunez eta gure widgetak hiru dituenez, beste 
bat gehituko duzu. Horretarako, + ikonoan klik egingo 
duzu eta, horrela, zati berria widget horri gehituko diozu 
(beheko irudiko biribil gorria). Widgetak zati berria 
pantailan lanean ari garen koadrotik urruti egin duenez, 
azkeneko leiho zuriaren gainean klik bikoitza egingo duzu, 
iradokizuneko widgeta hautatuko duzu, eta beste 
osagaietara hurbilduko duzu. 
 

 
 

 
 
Widgetak 1.032 pixeleko zabalera eta 755 pixeleko altuera izango du. Horretarako, 
 balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 1.032 eta Al. (Altuera) 755; posizioa, berriz, 
X=187 eta Y=3.622. 

 
Mapan agertzen diren 4 informazio-ikonoen 
gainean, lau topo jarriko dituzu. 



 
 

Topoen tamaina informazio-ikonoen tamaina bezain handia izango da gutxi gorabehera 
(ezkerreko irudia).  
Topoen gainean sagua jartzean, argazkia eta testua agertuko dira. Widgeten barruan 
agertzen diren testuak eta argazkiak ezabatuko dituzu. Laukizuzen zuri bakoitzaren barruan, 
gure argazkia eta testua jarriko dituzu. 
Argazkiaren kokapena X=225 eta Y=3.650 izango da, eta 955 pixeleko zabalera eta 635 
pixeleko altuera izango ditu. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 955 eta 
Al. (Altuera) 635. Argazkiaren azpian testu-koadroa kokatuko duzu, eta testu berria jarriko 
duzu. Hotelaren izenak Bowlby One tipografia izango du, 16 letra-tamaina eta hasieran sortu 
duzun kolore urdina. Testu arruntaren tipografiak Amaranth tipografia eta 15 letra-tamaina 
izango ditu. Kolorea grisa izango da. 

 
 

 
Lehenengo topoan egin duzun prozedura 3 
topoetan errepikatuko duzu. Hau da, 
argazkia eta testua aukeratuko dituzu, eta 3 
zatietan kopiatuko dituzu. Ondoren, 
argazkiak eta testuak aldatu beharko dituzu. 
Azkenean, kolorea kenduko diezu 4 topoei 
(ezkerreko irudiko biribil gorriak). Estado 
(Egoera) panelean aldaketak egingo dituzu. 
4 Estados (Egoerak): Normal (Normala), 
Rollover (Rolloverra), Ratón pulsado (Sagua 
sakatuta) eta Activo (Aktiboa) gardena 
jarriko dituzu, bai trazua, bai betegarria. 

 
 
 
 



 
 

1.7. 2 izarreko hotelak 
Hondoa egiteko, laukizuzena egingo duzu. Barra de herramientas (Tresna-barra) aukeran, 
laukizuzenak egiteko tresna hartuko duzu. Transformar (Itxuraldatu) panelera joango zara. 
1.400 pixeleko zabalerako eta 921 pixeleko altuerako laukizuzena egingo duzu. Horretarako, 
An. (Zabalera) 1.400 eta Al. (Altuera) 921 idatziko duzu. Hori egin eta gero, posizioa 
aukeratuko duzu: X=0 eta Y=4.400. Kolore berde iluna jarriko diozu. Aurreko atalaren 
tituluaren testu-koadroa kopiatuko duzu, eta "2**" idatziko duzu. 

 
 
Ventana (Leihoa) menuan, Biblioteca de widgets (Widgeten 
liburutegia) panelera joango zara, Paneles (Panelak) 
aukeratuko duzu, eta, horren barruan, Paneles en fichas 
(Panelak fitxetan).  
Dokumentuan agertzeko, widgeta arrastatu egingo duzu. 
Widgetak 1.030 pixeleko zabalera eta 740 pixeleko altuera 
izango du. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 1.030 eta Al. (Altuera) 740; posizioa, berriz, 
X=190 eta Y=4.525. 3 izarreko hotelekin gertatu den 
moduan, 4 hotel izango direnez, + ikonoan klik egin beharko 
duzu laugarren fitxa gehitzeko (beheko irudiko biribil gorria). 
 

 

 
 
Widgetaren edukia ezabatu eta gure edukia gehituko duzu. Beraz, lehenik, eduki bat egin 
eta besteetan kopiatuko duzu. Lehenengoa aukeratu eta argazkia jarriko duzu. Argazkiak 
800 pixeleko zabalera eta 535 pixeleko altuera izango du. Horretarako, balio hauek idatziko 
dituzu: An. (Zabalera) 800 eta Al. (Altuera) 535; posizioa, berriz, X=300 eta Y=4.630. 
Argazkiaren azpian testu-koadroa kokatuko duzu, eta testu berria jarriko duzu. Hotelaren 
izenak Bowlby One tipografia eta 14 letra-tamaina izango ditu. Kolorea gris iluna izango da. 



 
 

Testu arruntaren tipografia Amaranth izango da, eta letra-tamaina 14. Kolorea gris argia 
izango da. Gainerako 3 fitxetan eragiketa hori errepikatu beharko duzu. 

 
 

Widgeten menuak 1.030 pixeleko zabalera eta 85 
pixeleko altuera izango du. Horretarako, balio hauek 
idatziko dituzu: An. (Zabalera) 1.030 eta Al. (Altuera) 
85; posizioa, berriz, X=190 eta Y=4525. Menuaren 
egoerak egin behar dituzu. Menua aukeratuko duzu 
eta, Estado Normal (Egoera Normala) aukeran, 
Relleno (Betegarria) gorri iluna, testua zuria eta 14 
pixeleko letra-tamaina jarriko dituzu. Rollover eta 
Ratón pulsado (Rolloverra eta Sagua sakatuta) 
berdinak izango dira, baina % 70eko 
opakutasunarekin. Azkenean, Estado Activo (Egoera 

Aktibo) aukeran, testuaren eta betegarriaren koloreak trukatuko dituzu; hau da, testua gorri 
iluna eta betegarria zuria izango da. Beste 3 fitxetan eragiketa hori errepikatu beharko duzu. 
 



 
 

 
 

1.8. Harremanak 
 
 
Laukizuzen urdina egingo duzu. Laukizuzenak 1.400 
pixeleko zabalera eta 620 pixeleko altuera izango du. 
Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 1.400 eta Al. (Altuera) 620; posizioa, berriz, 
X=0 eta Y=5.320. Aurreko atalaren izenburua 
kopiatuko duzu, eta "Harremanak" testua idatziko 
duzu. Biblioteca de widgets (Widgeten liburutegia) 
panelera joango zara, Formularios (Inprimakiak) 
aukeratuko duzu eta, horren barruan, Contacto 
(sencillo) (Kontaktu arrunta). Widgeta dokumentura 
arrastatuko duzu. 
 
 

 
 
Widgetak 340 pixeleko zabalera eta 270 pixeleko altuera izango du. Horretarako, balio 
hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 340 eta Al. (Altuera) 270; posizioa, berriz, X=187 eta 
Y=5.547. Aukeretan (beheko irudiko biribil gorria), bezeroaren posta elektronikoa jarriko 
duzu; modu horretan, inprimakia hari iritsiko zaio. 
Dagoen tipografiaren ordez, gure tipografia jarriko duzu: Bowlby One eta 18 pixeleko letra-
tamaina; testu arruntari, berriz, Amaranth tipografia eta 14 pixeleko letra-tamaina jarriko 
dizkiozu. 



 
 

 
"Bidali" botoiari dagokionez, Estado Normal (Egoera 
Arrunta) aukeran, kolore urdina (hasieran sortuta), Bowlby 
One tipografia, 16 pixeleko letra-tamaina eta betegarri 

zuria emango dizkiozu. Rollover eta Ratón pulsado (Rollover eta Sagua sakatuta) 
egoeretan, blue kolorea jarriko duzu hondoa aldatu gabe. Envío en curso (Bidean dagoen 
bidalketa) mantendu egingo duzu, baina eskuinean agertzen den testuari kolore zuria jarriko 
diozu. 

 
 
 
 
 
 
 
Widgetaren eskuinean, laukizuzen zuria egingo duzu. 
Widgetak 500 pixeleko zabalera eta 200 pixeleko altuera 
izango ditu. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 500 eta Al. (Altuera) 200. 
Barruan, Facebook eta Twitter ikonoak jarriko dituzu. Bi 
ikonoek egoera batzuk dituzte. Estado Normal eta Activo 
(Egoera Normala eta Aktiboa) ez ditugu ukituko, baina 
Rollover eta Ratón pulsado (Rollover eta Sagua sakatuta) 
egoerei % 50 opakutasuna jarriko diegu. 
Biblioteca de widgets (Widgeten liburutegia) panelera joango 
zara, Social (Sare sozialak) aukeratuko duzu eta, horren 
barruan, Facebook: Me gusta (Facebook: atsegin dut). Ikusi 
ezkerreko irudiko biribil gorria. Widgeta dokumentura 
arrastatuko duzu. Leku berean, Twitter: Tweet aukera 
dokumentura arrastatuko duzu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Facebooken aukeretan, URL para darle a me gusta (URL “atsegin dut” botoiari sakatzeko) 
webguneko Facebooken orria idatziko duzu. 
 

 
 
Twitterren widgetean, Compartir URL (URL partekatu) Twitterren helbidea jarriko duzu 
(beheko irudiko biribil gorria) eta Texto del tweet (Twitterren testua) jarriko duzu (beheko 
irudiko biribil urdina). Recomendar a @ (@ Gomendatu) SSTurismo jarriko duzu. 

 

 
 

 
 



 
 

1.9. Orri-oina 
Orri-oina egiteko, laukizuzen grisa egingo duzu. Laukizuzenak 1.400 pixeleko zabalera eta 
120 pixeleko altuera izango du.Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 
1.400 eta Al. (Altuera) 120; posizioa, berriz, X=0 eta Y=5760. Orri-oinean gero bistaratuko 
diren testuak kopiatuko dituzu: Amaranth tipografia,18 pixeleko letra-tamaina eta kolore 
zuria. 

 
 

1.10. Mugimendua 
1.10.1. Hondoen mugimendua 

 
Ariketa amaitzeko, webguneari mugimendua emango diozu. 
Hasteko, hondoa kolore gardenetik orain duen kolore gorrira 
pasatuko duzu. Hori egiteko, eskuinaldeko paneletan agertzen 
den Efectos de desplazamiento (Desplazamendu-efektuak) 
panelera joango zara (ezkerreko irudiko biribil gorria), edo, ez 
badago panel horretan, Ventana (Leihoa) menura joango zara 
eta Efectos de desplazamiento (Desplazamendu-efektuak) 
aukeratuko duzu. Horretarako, "5*****" atalera joango zara, eta 
hondoa aukeratuko duzu. 
 
 
 
 
4 desplazamendu mota daude. Orain interesatzen zaizuna 
bigarrena da. Transparencia (Opakutasuna) aukeratuko duzu. 
2 zutabe agertuko dira: bata kokapena eta bestea 
opakutasuna. Lehenengo posizioak trantsizioa hasiko den 
lekua esan nahi du, bigarren posizioak trantsizioaren erdiko 
pausoa eta azkeneko posizioak bukatuko den lekua 
adierazten du. Datu horiek zuzenean idatz daitezke edo, 
dokumentuan, saguaren bidez, edozein posiziotara eraman 
ditzakezu. Opakutasuna eskuinean dauden ehunekoekin 
ematen da. Trantsizioa % 0tik % 100era iritsiko da eta, 

geroago aldatu nahi ez duzunez, % 100eko iraupenean mantenduko duzu. Aldaketa 
markatzen duten posizioak probatu beharko dituzu, aukerarik onena ikusteko. Kasu 
honetan, 284, 751 eta 801 jarriko dituzu. 
 
5 izarreko hondoarekin egin duzuna hondo guztiekin egingo duzu. Hau da, % 0tik (beheko 
irudiko biribil gorria) % 100era (beheko irudiko biribil urdina) trantsizio bat egingo duzu, eta 
hirugarren pausoa ere % 100 (beheko irudiko biribil horia) izango da. Posizioa aliritzira 
egingo duzu. Horregatik, posizioak jartzen dituzunean, ongi daudela egiaztatu beharko duzu. 
Aukerarik onena saguaren bidez eragiketa egitea da. Hau da, sagua erabiliz, lerro urdina 
luzatu edo murriztea. Aurreikuspen bat egin dezakezu webgunean edo Previsualizar 
(Aurrebista) menuan. Gainerako atalekin gauza bera egingo duzu. 



 
 

 
 

“5*****” atalera joango zara. Orrialde honetan dagoen 
diapositiba-proiekzioa bera bakarrik erreproduzituko da. 
Sagua behera mugitzean, azkarrago erreproduzituko 
da. Diapositiba-proiekzioa aukeratuko duzu, Efectos de 
desplazamiento (Desplazamendu-efektuak) panelera 
joango zara, eta panel horretan agertzen den 
hirugarren aukera hautatuko duzu (ezkerreko irudiko 
biribil gorria). Egin klik Proyección de diapositivas 
(Diapositiba-proiekzioa) aukeran, Cambiar diapositivas 
cada (Erreproduzitu nahi duzun distantzia) markatu eta 
100 pixel aukeratu. Sagua mugitzen duzun bakoitzean, 
hurrengo diapositibara aldatuko da. 
 

1.10.2. 4 izarreko hotelak atalaren mugimendua 
Bukatzeko, “4****” atalean dituzun sei elementuak animatuko dituzu. Lehenengo elementua 
(Astoria 7) aukeratuko duzu. Efectos de desplazamiento (Desplazamendu-efektua) panelera 
joango zara, eta lehenengo aukera hautatuko duzu. Movimiento (Mugimendua) aukeratzen 
duzunean, hasierako eta azkeneko mugimendua agertuko dira. Posizioa ere agertuko da, 
eta mugimendu honen abiapuntua erakutsiko du. 

Hasierako posizioan, gora eta eskuinera doazen geziak 
aukeratuko dituzu (ezkerreko irudiko biribil gorriak). 
“Astoria 7” testua eta argazkia mugitu egingo dira kanpotik 
dokumentura, ezkerretik eskuinera eta behetik gora. Bi 
aukerei (abiadura) “1” jarriko diezu (ezkerreko irudiko 
biribil urdina). “1” abiadura mugimendu normala da. “2” 
jartzen baduzu, azkarrago joango da, eta, “0” jartzen 
baduzu, ez da mugituko. Azken mugimenduan, geziak 
gora eta eskuinera markatuko dituzu (ezkerreko irudiko 
biribil horiak). Gora doan geziari “1” jarriko diozu 
(ezkerreko irudiko biribil berdea) eta eskuinera doanari “0” 
(ezkerreko irudiko biribil arrosa). Horren ondorioz, 
desplazamendu bertikala “1” izango da, hau da, 
orrialdearen beste elementuak bezala mugituko da. 
Eskuinean “0” jartzeak esan nahi du ez dela mugituko. 



 
 

 
“Astoria 7” testuaren azpian dauden beste 2 argazki eta 
testuekin gauza bera egingo duzu. Aldaketa bakarra posizioa 
izango da, argazki eta testuak azpian daude eta. 
Eskuineko hiru blokeek antzeko mugimendua dute, baina 
eskuinetik ezkerrera. Lehenengo elementua aukeratuko duzu 
(Hotel NH). Efectos de desplazamiento (Desplazamendu-
efektuak) panelera joango zara, eta lehenengo aukera 
hautatuko duzu. Hasierako posizioan, gora eta ezkerrera 
doazen geziak aukeratuko dituzu. Testua eta argazkia mugitu 
egingo dira kanpotik dokumentura, eskuinetik ezkerrera eta 
behetik gora. Bi aukerei (abiadura) “1” jarriko diezu. Azken 
mugimenduan, geziak gora eta ezkerrera markatuko dituzu. 
Goian doan geziari “1” jarriko diozu eta ezkerrera doanari “0”.  
Gogoratu “1” abiadura normala dela sagua mugitzen duen 
abiadura. Gauza bera egingo duzu eskuineko beste bi 
blokeekin. 

 
Amaitu duzu ordenagailuko webgunea. Egin duzuna ondo dagoen ala ez ikusteko, 
aplikazioaren goialdera joango zara, eta klik egingo duzu Previsualizar (Aurrebista) aukeran. 
Beste aukera bat da Archivo (Fitxategia) menuan, Vista previa del sitio en el navegador 
(Webgunearen aurrebista arakatzaile) aukerara joatea. 
  



 
 

2. Telefono mugikorreko webgune finkoen diseinua 
Ordenagailu-pantailetan ikusiko den webgunea bukatu ondoren, webgunea mugikorrean 
erabiltzeko egokituko duzu. Hirugarren atala izango litzateke webgunea tabletean 
erabiltzeko egokitzea, baina atal hori ez dugu egingo. 

2.1. Oinarrizkoa 
Mugikorrerako bertsioa egingo duzu. Horretarako, Página (Orria) menuan, Añadir diseño 
alternativo (Ordezko diseinua gehitu) aukeratu, eta, horko aukeren artean, Móvil (Mugikorra) 
aukeratuko duzu. 

 
 

Leiho bat irekiko da, eta Copiar de Ordenador 
(Ordenagailuaren bertsiotik kopiatu) aukeratuko 
duzu. Mugikorraren bertsioan azpian dauden 3 
aukerak ere markatuko dituzu: Copiar plan de 
sitio, Copiar atributos de página eta Copiar 
relleno del navegador (ezkerreko irudia). Archivo 
(Fitxategia) menura joaten bazara eta barruan 
Propiedades del sitio (Webgunearen 
propietateak) aukera ikusten baduzu, webguneak 
380 pixeleko zabalera duela ikusiko duzu. Musek 
kalkulatu du neurri hori egokia dela 

mugikorretarako. “OK” botoia sakatuko duzu eta mugikorrerako bertsioa betetzen hasiko 
zara. 

2.2. Mugikorrerako menua 
 
 
Ordenagailuko bertsiotik, goiko menua kopiatuko 
duzu, hondorik gabe, eta mugikorreko bertsioan 
itsatsiko duzu. Widgetean aukeren menuan, 
bertikala hautatuko duzu. Menuaren tamainak 380 
pixeleko zabalera eta 385 pixeleko altuera izango 
du. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 380 eta Al. (Altuera) 385. Hori egin eta 
gero, posizioa aukeratuko duzu: X=0 eta Y=0. 
Tipografia, letra-tamaina eta menuko egoerak 
mantendu egingo dituzu. Ordenagailuko bertsiora 
itzuliko zara, eta "Lo egin Donostian. Hotel guztiak" 
testua kopiatu eta menuaren azpian itsatsiko duzu. 
Testu-koadroren zabalera, orriaren zabalera izango 
da. "Lo egin Donostian" testuaren letra-tamaina 30 
izango da, eta "Hotel guztiak" testuarena 25. 
Testuaren kokapena X=0 eta Y=415 izango da. 



 
 

2.3. 5 izarreko hotelak 
 
Mugikorrerako bertsioa sortzen ari zarenez, ez 
duzu lehenengo diapositiba-proiekzioa jarriko (datu 
asko kontsumitzen duelako). “5*****” atalera 
pasako duzu. Hondoa, titulua eta testua kopiatu, 
eta mugikorreko bertsioan itsatsiko dituzu. Ez duzu 
diapositiba-proiekzioa kopiatuko. Elementuen 
tamainak egokituko dituzu. Hondoa X=0 eta Y=505 
posizioan kokatuko da. Hondoak 380 pixeleko 
zabalera eta 745 pixeleko altuera izango du. 
Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 380 eta Al. (Altuera) 745. 
Hondoko animazioa aldatu ahal izango duzu 
lehenago edo geroago erreproduzitzeko. 
 
"5***** Maria Cristina" izenburuak 38 letra-tamaina 
izango du, mugikorreko bertsio honetako izenburu 
guztiek bezala. X=0 eta Y=560 posizioan kokatuko 
da. 
5 izarreko hoteleko argazki bat jarriko duzu. 
Argazkiak 286 pixeleko zabalera eta 189 pixeleko 
altuera izango du. Horretarako, balio hauek idatziko 
dituzu: An. (Zabalera) 286 eta Al. (Altuera) 189; 
posizioa, berriz, X=47 eta Y=677. 
 
Testuaren letra-tamaina 18 pixel izango da. Testu- 
koadroak 286 pixeleko zabalera eta 330 pixeleko 
altuera izango du. Horretarako, balio hauek idatziko 
dituzu: An. (Zabalera) 286 eta Al. (Altuera) 330. 
X=47 eta Y=893 posizioetan kokatuko duzu. 

2.4. 4 izarreko hotelak 
Hondoa, testuak eta argazkiak kopiatuko dituzu, 
lehen egin duzun moduan. Argazkiei animazioak 
kenduko dizkiezu diseinu sinpleagoa egiteko, baina 
ez duzu hondo-animazioa kenduko.  
 
Hondoa X=0 eta Y=1.251 posizioan kokatuko duzu. 
Hondoak 380 pixeleko zabalera eta 2.810 pixeleko 
altuera izango ditu. Horretarako, balio hauek idatziko 
dituzu: An. (Zabalera) 380 eta Al. (Altuera) 2.810. 
 
“4****” tituluaren letra-tamaina 38 pixel izango da, eta 
posizioa, berriz, X=0 eta Y=1.310. Testua 
dokumentuaren zabalerara egokituko duzu. 
 
Argazkia X=47 eta Y=1.390 posizioan kokatuko duzu. 
Argazkiak 286 pixeleko zabalera eta 161 pixeleko 
altuera izango du. Horretarako, balio hauek idatziko 
dituzu: An. (Zabalera) 286 eta Al. (Altuera) 161. 
 



 
 

"Astoria" testuak 18 letra-tamaina du. X=47 eta Y=1.558 posizioan kokatuko duzu. 
Testuaren koadroak 286 pixeleko zabalera eta 190 pixeleko altuera izango ditu. Horretarako, 
balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 286 eta Al. (Altuera) 190. 
 
Beste 5 bloke (argazkiak eta testuak) azpian jarriko dituzu, lehen egindako estiloaren 
arabera. Hau da, argazkiaren eta testuaren tamaina mantenduko duzu.  
 
 

 

 



 
 

2.5. 3 izarreko hotelak 
 

 
Testuak eta hondoak bakarrik kopiatuko dituzu. Hondoak 
X=0 eta Y=4.061 posizioan kokatuko dituzu. 
Hondoak 380 pixeleko zabalera eta 791 pixeleko altuera 
izango du. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 380 eta Al. (Altuera) 791. 
 
Tituluaren testuak 38 letra-tamaina izango du, eta X=0 eta 
Y=4.116 posizioan kokatuko duzu. Zabalera 380 pixel izango 
da. 
 
Gero, lau testuak jarriko dituzu. Lehenengoa X=32 eta 
Y=4.217 posizioan kokatuko duzu. Testu-koadroak 310 
pixeleko zabalera eta 97 pixeleko altuera izango du. 
Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 310 
eta Al. (Altuera) 97. 
 
Gainerako testuen altuera alda daiteke, baina zabalera ez; 
zabalerak 310 pixel izan behar du. Azpitituluaren (Hotel 
Avenida) letra-tamaina 16 pixel izango da, eta testuarena, 
15. Beste 3 testu-koadroak azpian jarriko dituzu, lehen 
egindako estiloaren arabera. 
 

 

2.6. 2 izarreko hotelak 
 
"3 ***" bertsioan egin duzunari jarraituko diozu. Testuak eta 
hondoa kopiatu egingo dituzu. Hondoa X=0 eta Y=4.852 
posizioan kokatuko duzu. 
Hondoak 380 pixeleko zabalera eta 887 pixeleko altuera 
izango ditu. Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. 
(Zabalera) 380 eta Al. (Altuera) 887. 
 
Tituluaren testuak 38 letra-tamaina izango du, eta X=0 eta 
Y=4.920 posizioan kokatuko duzu. Zabalera 380 pixel izango 
da. 
 
Gero, lau testuak jarriko dituzu. Lehenengoa X=32 eta 
Y=5.030 posizioan kokatuko duzu. Testu-koadroak 310 
pixeleko zabalera eta 190 pixeleko altuera izango du. 
Horretarako, balio hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 310 
eta Al. (Altuera) 190. 
 
Gainerako testuen altuera alda daiteke, baina zabalera ez; 
zabalerak 310 pixel izan behar du. Azpitituluaren (Hotel 
Arrizul Urumea) letra-tamaina 16 pixel izango da. eta 
testuarena. 15. Beste 3 testu-koadroak behean jarriko dituzu 
lehen egindako estiloaren arabera. 
 



 
 

2.7. Harremanak 
 
 
 
 
"Harremanetan jartzeko" atala ere kopiatu 
egingo duzu ordenagailuko bertsiotik. Hondoa 
X=0 eta Y=5.739 posizioan kokatuko duzu. 
 
Hondoak 380 pixeleko zabalera eta 797 pixeleko 
altuera izango du. Horretarako, balio hauek 
idatziko dituzu: An. (Zabalera) 380 eta Al. 
(Altuera) 797. 
 
Tituluaren testuak (Harremanetan jartzeko) 38 
letra-tamaina izango du, eta X=0 eta Y=5.797 
posizioan kokatuko duzu. Zabalera 380 pixel 
izango da. 
 
Inprimakiaren tamaina berdina izango da, ez 
duzu ezer aldatuko. Inprimakiaren azpian hondo 
zuria jarriko duzu. X=0 eta Y=6.256 posizioan 
kokatuko duzu. 
Hondo zuriak 380 pixeleko zabalera eta 250 
pixeleko altuera izango du. Horretarako, balio 
hauek idatziko dituzu: An. (Zabalera) 380 eta Al. 
(Altuera) 250. Facebooken eta Twitterren 
ikonoak jarriko dituzu, baita "Atsegin dut" eta 
"Tweet" botoiak ere. Ez dituzu ikonoen neurriak 
aldatuko. 
 
 
 
 
 

2.8. Orri-oina 
Azkenik, oin-orria diseinatuko duzu. 
Ordenagailuko bertsiotik kopiatuko duzu. 
Hondoa X=0 eta Y=6.536 posizioan kokatuko 
duzu. 
Hondoak 380 pixeleko zabalera eta 286 pixeleko 
altuera izango du. Horretarako, balio hauek 
idatziko dituzu: An. (Zabalera) 380 eta Al. 
(Altuera) 286. 
Barruan, 2 testu-koadro jarriko dituzu, letra-
tamaina aldatu gabe. Testu-koadro horien 
posizioa eta zabalera aldatuko dituzu. X=36 eta 
Y=6.556 posizioan kokatuko duzu, eta zabalera 
293 eta altuera 100 pixel izango da. Beste testua 
antzekoa izango da. 

 



 
 

Ordenagailuaren bertsioan, aingurak bikoiztu egin behar dituzu, eta mugikorraren bertsioan 
itsatsi. Ondoren, menuko elementu bakoitza dagokion aingurari lotuko diozu. 
Hori eginda, lana bukatu duzu. Ordenagailurako eta mugikorrerako bertsioak egin dituzu. 
Nahi izanez gero, orrialdea zure zerbitzarian igotzeko aukera izango zenuke. 
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