
Gmail og blogging

06.07 Administrere innstillinger

Når man har fått opprettet en blogg, er det i grunnen ingenting man ikke kan 
forandre på. Man kan forandre navn, url-adresse, design osv.
Denne delen av leksjonen skal handle om hvordan man kan administrere slike 
innstillinger på bloggen. Det vil f eks hvordan man kan forandre mal, 
skriftstørrelser, farger osv, også hvordan man kan forandre oppsettet på siden. 
Dvs hvilket innhold som vises hvor og hvordan.

Innstillinger

Under fanen for ''Innstillinger'', finnes en rekke undermenyer. Den beste måten 
å lære hvor man finner ulike funksjoner er å gå gjennom og lese seg til hva 
man finner under de ulike menyene.

Under ''Grunnleggende'' finner man logisk nok de grunnleggende egenskapene 
for bloggen. Her kan man skifte navn på bloggen, man kan velge om man 
ønsker at bloggen skal gjenfinnes av søkemotorer, osv. 
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Nederst på denne siden kan man også velge å slette bloggen for godt. Det er 
selvfølgelig ikke ønskelig at de som har deltatt på kursene så langt sletter sine 
blogger. Men hvis man vil prøve seg på dette kan man heller opprette en ny 
blogg, som man etterpå kan slette, for å se at dette virker. Når man utfører 
forandringer på innstillingene må man alltid huske å avslutte med å ''Lagre 
innstillinger''.

På den neste menyen ''Publisering'', kan man velge å lage en ny URL-adresse 
til bloggen. Hvis noen gjør det, er det fint om det sendes en e-post til 
ebibagder@gmail.com, ellers vil kanskje ikke vi finne igjen bloggene.

mailto:ebibagder@gmail.com
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Den neste menyen heter ''Formatering'', og her kan man stille på blant annet 
språk og klokkeslett. Mange har sikkert reagert på at bloggen viser feil 
klokkeslett. Dette er fordi når man oppretter en blogg stilles automatisk 
tidssonen inn på Stillehavstid. 
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På kurset var det noen som valgte en mal som ikke viser blogtittelen. Her kan 
man velge å overstyre dette, gjennom å velge ''Ja'' ved siden av ''Vis tittelfelt''.

De neste menyene handler om andre innstillinger i fohold til bloggen.

Utforming

Under fanen for ''Utforming'', finner man fire undermenyer. Den første siden 
man havner på heter ''Sideelementer''. Denne siden viser ''strukturen'' på 
siden, eller oppbyggingen. Dvs, informasjonen på bloggen ligger organisert på 
bestemte måter. Når man er inne i en blogg, i en internettvisning, vil man 
finne ulike form for informasjon i ulike deler av bloggen, eller i ulike ''bokser''. 
Som f eks at blogginnleggene legger seg etter hverandre i midten, at arkivet 
havner enten til høyre eller til venstre, at det ligger informasjon om 
bidragsytere i en egen boks osv. Det man ser her er altså hvordan disse 
''boksene'' er organisert. Og her kan man også flytte, slette og opprette nye 
bokser, med mange ulike funksjoner. Det er ønskelig at alle kursbloggene har 
en boks som viser ''etikettene'', sånn at vi kan lett finne innholdet i bloggene. 
Derfor vil det her bli vist hvordan man kan legge til en boks med etiketter.
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I bildet ovenfor kan man se boksen for blogginnleggene til høyre i denne 
visningen. Her kan man velge å legge til bokser under eller til venstre gjennom 
å trykke på en av knappene ''Legg til sideelement''.
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Da får man opp en boks med ulike alternativer til bokser man kan legge til. 
Hvis man drar seg nedover i boksen får man flere alternativer. Her finner man 
et alternativ for å legge til etiketter. 
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Når man velger ''Legg til i bloggen'', dukker det opp en ny boks, hvor man kan 
velge å kalle boksen med etiketter for noe annet, f eks ''Innhold''. Det neste 
valg man får er mellom to ulike måter å vise etikettene, skal de vises 
alfabetisk eller etter hyppigheten i bruk av dem. I vinduet med 
''Forhåndsvisning'', vises kun et eksempel på hvordan etikettene kan se ut, 
men det er ikke nødvendigvis de etikettene du har valgt.

Til sist velger man lagre.
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Da vil etikettboksen ligge sammen med de andre boksene i strukturvisningen.

Her kan man velge om man vill flytte boksen med etikettene lenger, altså legge 
den f eks under boksen for Kursblogger. Da tar man enkelt tak i boksen og drar 
den ned til der man ønsker at den skal være, akkurat på samme måte som 
man kan flytte dokumenter inne på f eks ''Min datamaskin''. 

Ellers kan man under menyen ''Utforming'' også redigere skriftfarger, størrelser 
osv.  
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I den tredje menyen kan man velge å redigere HTML-kodene. Det betyr at man 
kan direkte gå inn i programeringsspråket og eventuelt overstyre de 
forhåndsdefinerte funksjonene bloggen har. I den siste menyen kan man gå inn 
å velge en ny mal. Der velger man mal på akkurat samme måte som man 
gjorde når man opprettet bloggen. Men her får man i tillegg en masse nye 
maler å velge mellom.


