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Dreamweaver CS5 in
vogelvlucht

Het bouwen van websites is een ambachtelijk vak. Er
wordt wel eens geringschattend over gedaan (‘iedereen
kan op een zolderkamertje een website in elkaar zetten’),

maar ondertussen wordt een steeds breder beroep gedaan op de
kennis van een webdesigner. U moet iets afweten van vorm-
geving, kleurgebruik, usability en natuurlijk is ook enige
technische kennis onontbeerlijk. Hoe u het ook wendt of keert,
het is buitengewoon praktisch als u weet wat de begrippen
HTML, CSS, JavaScript, CMS, en AJAX betekenen voor het vak van
de webontwikkelaar. En zoals elke vakman werkt een web-
designer natuurlijk graag met het beste gereedschap dat
beschikbaar is. Welkom bij Dreamweaver CS5!
Dit inleidende hoofdstuk maakt u bekend met enkele achter-
gronden van het werkveld waar Dreamweaver wordt ingezet. U
leert omgaan met typische Dreamweaver-begrippen als deel-
vensters, pagina’s, middelen en lokale sitebestanden. Natuurlijk
maken we ook een rondje langs de nieuwe eigenschappen van
Dreamweaver CS5.

U leert in dit hoofdstuk:

Welke plaats Dreamweaver inneemt in het internetmodel.

Wat de taak is van HTML, CSS, AJAX en andere webtechnieken.

Wat de rol van de browser is bij webdesign.

Welke belangrijke begrippen u moet kennen bij het werken met Dreamweaver.

Wat de belangrijkste kenmerken en nieuwe mogelijkheden van Dreamweaver
CS5 zijn.
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Beknopte geschiedenis en enkele basisbegrippen
Een programma als Dreamweaver CS5 is natuurlijk niet in een keer ontstaan.
Het is het resultaat van een jarenlange evolutie op webdesigngebied.

Internet is sinds zijn ontstaan rond 1970 geëvolueerd van vier computers aan
de Amerikaanse westkust tot een wereldomvattend netwerk waarop honder-
den miljoenen servers en computers zijn aangesloten. Internet is voor velen
inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Het net wordt
gebruikt voor sociale contacten, informatievoorziening, bankzaken, reizen,
entertainment en nog veel meer.

World Wide Web

Het world wide web bestaat pas sinds 1991 en is sindsdien uitgegroeid van
enkele grijze pagina’s met tekst met hier en daar een afbeelding naar
complete online warenhuizen en miljoenen sites over elk denkbaar gebied
dat de mensheid interesseert. Dreamweaver is daarin meegegroeid. De
eerste versies van Dreamweaver kwamen rond 1997 op de markt. Het
programma werd uitgebracht door de firma Macromedia.

Macromedia

Dreamweaver was vooral goed in het maken van eenvoudige pagina’s door
een relatief niet-technisch publiek. Tot dan toe was internet vooral het ter-
rein van techneuten, wetenschappers en militairen. Er waren voorzieningen
voor het maken van gekleurde pagina’s, het op eenvoudige wijze afbeeldin-
gen invoegen en het maken van hyperlinks naar overige pagina’s van de site
en elders op internet. Dat zijn uiteraard technieken die ook nu nog erg
belangrijk zijn. Ze zijn dan ook niet verdwenen in Dreamweaver CS5.

Met de introductie van Dreamweaver MX in 2002 werd het mogelijk om
vanuit één werkomgeving ook dynamische websites te maken. Sindsdien is
het mogelijk om met enkele klikken gegevens uit een database op een web-
site te tonen, iets wat voorheen ook alleen voor technische programmeurs
was weggelegd. Dit principe is de laatste jaren steeds belangrijker geworden.
Denk maar aan de opkomst van webwinkels, blogs en contentmanagement-
systemen. Dreamweaver kan hier steeds beter mee omgaan.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS5 in vogelvlucht
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Adobe

Medio 2005 is Macromedia overgenomen door Adobe. Adobe is onder meer
bekend als maker van Photoshop en uitvinder van het PDF-bestandstype.
Dreamweaver CS3 was de eerste versie die na de fusie werd uitgebracht.
Speerpunten waren onder meer een verbeterde samenwerking met andere
Adobe-producten zoals Photoshop, Adobe Bridge en de versiebeheertoepas-
sing Version Cue. In Dreamweaver CS4 (de vorige versie van Dreamweaver)
werden ook de interfaces van alle toepassingen gelijk getrokken. Als u
andere pakketten uit de Creative Suite van Adobe kent (zoals Photoshop,
InDesign of Illustrator), kunt u waarschijnlijk ook snel uw weg vinden in
Dreamweaver. Het omgekeerde is ook waar. Als u goed met Dreamweaver
leert werken – bijvoorbeeld door dit boek te lezen – kunt u later sneller over-
weg met andere CS5-toepassingen.

Sinds Dreamweaver CS3 is het programma volledig in het Nederlands ver-
taald, waardoor de drempel om ingewikkelde websites te maken verder is
verlaagd.

3

Handboek – Dreamweaver CS 5

Afbeelding 1.1 Een van de eerste screenshots van Dreamweaver; in dit
geval de interface van Dreamweaver 1.2 uit 1997. Een wereld van verschil
met de huidige versie!



Afspraken in dit boek

In dit boek gaan we ervan uit dat u de Nederlandse versie van Dreamweaver
CS5 gebruikt. De schermafbeeldingen en namen van menu’s en dialoogven-
sters zijn allemaal in het Nederlands. Omdat er echter nog veel gebruikers
zijn die met de Engelstalige versie van Dreamweaver werken, noemen we
tussen haakjes regelmatig de vergelijkbare opdrachten voor de Engelstalige
versie. Dit wordt dan als volgt genoteerd:

• Open het menu Bestand, Voorvertoning in browser (File, Preview in
Browser).

Als u zelf met een Engelstalige versie werkt, gebruik dan dus de opdracht-
namen die tussen haakjes worden genoemd. Zo hebt u maar één boek nodig
om met beide versies te kunnen werken. Handig als u thuis en op het werk
verschillende taalversies hebt.

Zoeken met Google

Een boek van ongeveer 400 pagina’s kan nooit alle aspecten van een
megatoepassing als Dreamweaver behandelen. We adviseren u dan
ook van harte om op internet verder te zoeken als u meer informatie
wilt dan we in de pagina’s van dit boek kwijt konden. Ook hierbij
zijn de Engelse termen behulpzaam. Door te zoeken op het Engel-
stalige begrip vindt u vaak meer informatie dan alleen te zoeken op
de Nederlandse term. Om het voorgaande voorbeeld nog eens aan te
halen, ‘voorvertoning in browser’ levert als zoekterm bij Google
754 resultaten op. ‘preview in browser’ maar liefst 366.000. En
zelfs als de uitleg op websites helemaal in het Engels is, kunt u vaak
met behulp van de screenshots nog snel achterhalen hoe u het
gewenste resultaat bereikt.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS5 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.2 Dreamweaver is volledig beschikbaar in het Nederlands,
ook de helpbestanden zijn vertaald.



Windows en Macintosh

Dreamweaver is zowel beschikbaar voor Windows als voor Apple Macintosh-
computers (iMac, MacBook). Als u de ene versie hebt gekocht, kunt u deze
niet installeren op het andere platform. De licentiepolitiek van Adobe is dus-
danig ingericht dat u Dreamweaver twee keer zult moeten kopen als u het
programma zowel op Windows als op Mac OS X wilt gebruiken. Wel mag u
het programma op twee computers installeren en activeren, zolang het maar
op hetzelfde platform is. U mag Dreamweaver dus wel legaal installeren op
zowel uw Windows-thuiscomputer als op een Windows-laptop.

De werking en het uiterlijk van Dreamweaver is gelijk voor Windows en
Macintosh. Ofschoon de schermafbeeldingen in dit boek zijn gemaakt op
een Windows-computer is het boek ook prima bruikbaar als u werkt met
Mac OS X. Gebruik in dat geval Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger.
Voor Windows gebruikt u Windows XP met Service Pack 2 of hoger, Win-
dows Vista, of Windows 7.

Als er sneltoetsencombinaties worden genoemd, moet u als Macintosh-
gebruiker de Windows Ctrl-toets vervangen door de Command/Appeltje-
toets. Een combinatie zoals Ctrl+S (Opslaan, Save), wordt dus Command+S
enzovoort. In de Apple-menu’s staat dit ook perfect aangegeven. We
noemen het in dit boek niet telkens opnieuw.

Dreamweaver CS5 installeren

We gaan er in dit hoofdstuk (en in de rest van het boek) van uit dat
Dreamweaver reeds op uw computer geïnstalleerd is. Is dat niet het geval,
download dan de trialversie voor dertig dagen vanaf www.adobe.com/go/
trydreamweaver_nl. Alle voorbeelden en workshops in dit boek zijn met
deze probeerversie goed te volgen. De installatie is erg eenvoudig: dubbel-
klik op DreamweaverCS5-nl.exe en doorloop de wizard. U kunt telkens op

5
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Afbeelding 1.3 Gebruik op de Mac de Command-toets in plaats van de
Windows Ctrl-toets.



Volgende klikken om Dreamweaver op de standaardwijze te installeren. Na
dertig dagen kunt u altijd nog beslissen of u de volledige versie wilt aanschaf-
fen. Dreamweaver kan zowel op een Nederlandstalige als Engelstalige versie
van Windows of Mac OS X worden geïnstalleerd.

Dreamweaver activeren

Zoals zoveel software van tegenwoordig moet Dreamweaver ook geactiveerd
worden voordat u het programma kunt gebruiken. Dit is een eenmalig pro-
ces dat na het installeren automatisch start. Tijdens het activeren moet u uw
registratiecode typen, deze wordt dan online vergeleken met de database
van Adobe. Na het activeren kan de software onbeperkt worden gebruikt.

Als u de software niet wilt activeren (bijvoorbeeld als u nog geen registratie-
code hebt omdat u de probeerversie hebt gedownload) kunt u Dreamweaver
maximaal 30 dagen gebruiken.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS5 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.4 De installatiewizard van de CS5-reeks van Adobe heeft een
facelift ondergaan. Het kiezen van opties is nu eenvoudiger en u hoeft niet
zo vaak op Volgende te klikken.



Let op – ook deactiveren

Stel dat u na verloop van tijd een nieuwe, snellere computer koopt
en hierop Dreamweaver CS5 wilt installeren. Dat kan probleemloos,
maar weet dan dat u op de oude computer eerst de software moet
deactiveren, anders kan die op de nieuwe computer niet geactiveerd
worden. Hiervoor opent u in Dreamweaver het menu Help, Deacti-
veren (Help, Deactivate). De registratiecode wordt dan weer vrijgege-
ven voor gebruik op een andere computer. Ook hiervoor moet u met
internet verbonden zijn.

Basiskennis internet
Hypertext

Rond 1990 is de oervorm van het World Wide Web ontwikkeld door de
Engelsman Tim Berners-Lee. Hij werkte destijds bij het CERN in Zwitserland.
Berners-Lee wordt met recht de ‘uitvinder van het web’ genoemd. Om het
mogelijk te maken verschillende bestanden op een computer met elkaar te
verbinden, werkte hij het principe van hypertext uit. Deze revolutionaire ont-
wikkeling maakte het mogelijk om kriskras informatie te verzamelen, in
plaats van op de traditionele lineaire methode (een stuk tekst van boven naar
beneden doorlezen). Hypertext leest u niet (noodzakelijk) zoals u een
gewoon boek leest, maar u kunt naar believen naar een ander punt in de
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Afbeelding 1.5 Iedereen kan inmiddels overweg met hyperlinks; ze vormen
de basis van het World Wide Web.


