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Dreamweaver CS6 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 vormgeving,
kleurgebruik, usability en natuurlijk is ook enige technische kennis
onontbeerlijk. Hoe u het ook wendt of keert, het is buiten-
gewoon praktisch als u weet wat de begrippen HTML, CSS, Java-
Script, CMS en AJAX betekenen voor het vak van de webontwik-
kelaar. En zoals elke vakman werkt een webdesigner natuurlijk
graag met het beste gereedschap dat beschikbaar is. Welkom bij
Dreamweaver CS6! Dit inleidende hoofdstuk maakt u bekend
met enkele achtergronden van het werkveld waar Dreamweaver
wordt ingezet. U leert omgaan met typische Dreamweaver-
begrippen als deelvensters, pagina’s, middelen en lokale site-
bestanden.

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.
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Beknopte geschiedenis en enkele basisbegrippen
Een programma als Dreamweaver CS6 is natuurlijk niet in één 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 daarna uitgegroeid van
enkele grijze pagina’s met tekst met hier en daar een afbeelding naar com-
plete online warenhuizen en miljoenen sites op elk denkbaar gebied dat de
mensheid interesseert. Dreamweaver is daarin meegegroeid. De eerste ver-
sies van Dreamweaver kwamen rond 1997 op de markt. Het programma
werd uitgebracht door de firma Macromedia. Achter de schermen (als u in
de code kijkt) herinneren sommige functienamen die beginnen met MM_
daar nog aan.

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, Flash en  Adobe Bridge. 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.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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Het omgekeerde is ook waar. Als u goed met Dreamweaver leert werken –
bijvoorbeeld door dit boek te lezen – kunt u later sneller overweg met
andere CS6-toepassingen.

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

Afspraken in dit boek

In dit boek gaan we ervan uit dat u de Nederlandse versie van Dreamweaver
CS6 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 Engels-
talige begrip vindt u vaak meer informatie dan alleen te zoeken op de
Nederlandse term. Typ gewoon de hele menuoptie in Google 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.

Windows en Macintosh

Dreamweaver is zowel beschikbaar voor Windows als voor Apple Macin-
tosh-computers (iMac, MacBook). Als u de ene versie hebt gekocht, kunt u
deze niet installeren op het andere platform. De licentiepolitiek van Adobe is
dusdanig ingericht dat u Dreamweaver twee keer zult moeten kopen als u

3
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het programma zowel op Windows als op Mac OS X wilt gebruiken. U mag
het programma op twee computers installeren en activeren, zolang het maar
op hetzelfde platform is.

De werking en het uiterlijk van Dreamweaver zijn voor Windows en Macin-
tosh zo goed als gelijk. 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,
Windows Vista, of Windows 7. De exacte systeemeisen zijn te vinden op
www.adobe.com/nl/products/dreamweaver/tech-specs.html.

Als er sneltoetscombinaties worden genoemd, moet u als Macintosh-gebrui-
ker 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 aangegeven. We noemen het in dit boek
niet telkens opnieuw.

Dreamweaver CS6 installeren

We gaan er in dit hoofdstuk (en in de rest van het boek) van uit dat Dream-
weaver reeds op uw computer geïnstalleerd is. Is dat niet het geval, down-
load dan de trialversie voor dertig dagen van www.adobe.com/go/trydream-
weaver_nl. Alle voorbeelden en workshops in dit boek zijn met deze
probeerversie goed te volgen. De installatie is erg eenvoudig: maak een
Adobe-ID (dat is uw e-mailadres plus een zelfgekozen wachtwoord) en
gebruik dit bij het downloaden via de Adobe Download Assistant (zie afbeel-
ding 1.4).

Adobe Download Assistant is de standaardtoepassing om trialversies van CS6
te downloaden. Na het downloaden start de installatie automatisch. U kunt
telkens op Volgende klikken om Dreamweaver op de standaardwijze te

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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installeren. Klik na de installatie op Nu starten om Dreamweaver voor de
eerste keer te starten. Na dertig dagen kunt u altijd nog beslissen of u de vol-
ledige versie wilt aanschaffen. Dreamweaver kan zowel op een Nederlands-
talige 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 dertig dagen gebruiken.

5
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Let op – ook deactiveren

Stel dat u na verloop van tijd een nieuwe, snellere computer koopt
(of de vaste schijf wilt vervangen) en hierop Dreamweaver CS6 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, Deactiveren (Help, Deactivate). De
registratiecode wordt dan weer vrijgegeven voor gebruik op een
andere computer. Ook hiervoor moet u met internet verbonden zijn.

Enkele achtergronden – 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
tekst springen om de informatie daar te bekijken en vervolgens teruggaan
naar uw uitgangspunt om verder te lezen. Ook kunt u in het nieuwe stuk
tekst een link selecteren en zo nog dieper in het bestand duiken.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.4 Iedereen kan inmiddels overweg met hyperlinks; ze vormen
de basis van het World Wide Web. In deze Wikipedia-pagina zijn enkele
hyperlinks omcirkeld.



U kent dit principe van het web; na een paar keer klikken raakt u steeds ver-
der van het oorspronkelijke onderwerp verwijderd. Alle koppelingen op
webpagina’s zijn hypertextlinks, of kortweg hyperlinks.

dwCS6_0104 Het maken van koppelingen is erg belangrijk bij het vormgeven van
webpagina’s. Daarom leert u direct in hoofdstuk 3 hoe met Dreamweaver
CS6 koppelingen naar andere pagina’s worden gemaakt. In de beginperiode
van het web waren hyperlinks beperkt tot tekstkoppelingen, maar u weet
ongetwijfeld dat tegenwoordig ook plaatjes of andere elementen klikbaar
gemaakt kunnen worden.

Internet of intranet?

Overal waar in dit boek de term internet wordt gebruikt, kunt u ook
de term intranet lezen, als dit op uw situatie beter van toepassing is.
Een website die u met Dreamweaver CS6 ontwerpt, is geschikt voor
alle typen websites. Een intranet is immers niets meer dan een ‘inter-
netje in het klein’ voor één bedrijf of organisatie. De gebruikte tech-
nieken voor hyperlinks, afbeeldingen en sitebeheer zijn gelijk. Het
enige verschil is de omvang en de bereikbaarheid van een intranet.

Een model van het internet

In feite is internet enorm ingewikkeld. Het lijkt tegenwoordig zo normaal dat
met enkele muisklikken een bestand vanaf een computer in Korea op het
beeldscherm of op uw mobiele telefoon verschijnt. Maar op de achtergrond
is natuurlijk een scala aan technieken, protocollen en apparaten (servers en
routers) actief. Omdat het internet zo complex is, wordt vaak een model
gebruikt om de werkelijkheid schematisch weer te geven. Zo krijgt u inzicht
in de wijze waarop onderdelen van internet met elkaar samenwerken.

Een bekend model is het client-servermodel. Ergens ter wereld staat de com-
puter met de door u opgevraagde webpagina. Dit is de server, in dit geval
een webserver, zoals er ook mailservers en videoservers zijn. U gebruikt een
browser als Internet Explorer of Google Chrome en verzoekt om een
bepaalde webpagina. Dit verzoek doet u door het adres te typen in de adres-
regel van de browser of door op een hyperlink van een andere webpagina te
klikken. Uw browser is in dat geval de client. Deze ontvangt informatie van
de server. Deze situatie wordt weergegeven in de afbeelding op de volgende
pagina.
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Sites ontwerpen

Maar de pagina’s verschijnen natuurlijk niet vanzelf op de webserver. U, als
siteontwerper, gebruikt Dreamweaver CS6 om de site structuur te geven, de
inhoud van de pagina’s te verzorgen en te onderhouden. Ook met Dream-
weaver moet u dus inloggen op de server om de site daar te kunnen plaat-
sen. Het model wordt daarom uitgebreid. Dreamweaver fungeert dan in feite
óók als client. De server staat altijd centraal. Hier kunt u de sites naar uploa-
den (via FTP) en andere internetters kunnen hem bekijken via hun browser.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.5 Een traditioneel client-servermodel: uw browser (client)
ontvangt webpagina’s vanaf de server.

Afbeelding 1.6 Het client-servermodel uitgebreid met een Dreamweaver
CS6-computer waarmee sites worden ontwikkeld.



dwCS6_0106 In dit handboek maakt u met beide technieken kennis. In eerste instantie
maakt u een site op uw eigen vaste schijf, dit werkt het eenvoudigst. U test
zelf ook regelmatig in een browser of de pagina’s er naar wens uitzien. Als de
site eenmaal klaar is voor publicatie, stuurt u hem naar een webserver. En u
begrijpt dat de locatie van die webserver er niet toe doet. Dit kan de bedrijfs-
interne intranetserver zijn, maar ook een webserver bij een Nederlandse ISP
zoals XS4ALL of Starthosting, of een server aan de andere kant van de pla-
neet (de site uploaden naar het hoofdkantoor van uw bedrijf in Hong Kong
bijvoorbeeld).

Wat is een ISP?

ISP is de afkorting voor Internet Service Provider; een bedrijf – ook
wel internetaanbieder genoemd – waarbij u een abonnement kunt
afsluiten om toegang te krijgen tot internet. Bekende ISP’s zijn
XS4ALL, Chello en KPN. Bij een abonnement krijgt u vaak ook 25MB
of 50MB schijfruimte toegewezen voor een eigen site. Bij duurdere
abonnementen kan de ISP een eigen domeinnaam voor u registreren.
De site is dan bereikbaar onder een makkelijk te onthouden adres,
zoals www.uwnaam.nl, in plaats van zoiets als members.upc.nl/
~uwnaam.

De rol van HTML, CSS en JavaScript
Zodra u zich wat verder verdiept in de mogelijkheden omtrent webdesign,
vliegen u al snel termen als HTML, XML, Java, PHP, CSS, JavaScript en der-
gelijke om de oren. En dit zijn er nog maar enkele. Internet is een paradijs
voor liefhebbers van onbegrijpelijke afkortingen! Deze paragraaf biedt een
kleine introductie in deze technische begrippen en geeft enkele beknopte
achtergronden bij de meest gebruikte termen en technieken. Als u de hier
genoemde begrippen enigszins weet te plaatsen, bent u al een eind op weg.

HTML is de algemene basis voor het web

Ga maar eens na, er kunnen enorm veel verschillende apparaten contact
maken met internet. Pc’s, Apple Macintosh-computers, mobiele telefoons en
tegenwoordig ook televisies en auto’s. Het is bijna onmogelijk een digitaal
bestand zodanig vorm te geven dat het er op alle apparaten hetzelfde uitziet.
Elke computer, mobiele telefoon of PDA beschikt immers over andere moge-
lijkheden (ander scherm, andere kleuren, wel of geen afbeeldingen of
bepaalde lettertypen). Er zou dan besloten kunnen worden het document in
zijn geheel als volledig grafische afbeelding of als PDF-bestand over het net
te versturen. Maar als dat het geval zou zijn, zou internet onaanvaardbaar
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traag worden.  Om ervoor te zorgen dat het web toch voor alle computers te
benaderen is, worden webdocumenten gecodeerd verzonden.

HTML
De taal die voor die coderingen wordt gebruikt, is HTML (Hypertext Markup
Language). U hebt de term vast wel eens gehoord. Een HTML-document
bestaat uit kale tekst die door letterlijk elke computer begrepen wordt. Met
speciale codes wordt een bepaalde opmaak aangegeven voor een stuk tekst.
Een ander woord voor specifieke HTML-codes is tags. De codes in het
HTML-document kunt u herkennen doordat ze tussen punthaken < en >
staan.

Werking van HTML

In HTML wordt bijvoorbeeld niet letterlijk een koptekst in een groot letter-
type verzonden, maar wordt een tag verstuurd. Deze vertelt de browser: ‘Let
op, de volgende tekst moet als koptekst worden weergegeven’. Dan volgt het
uiteindelijke tekstfragment, en na afloop wordt de code verzonden die zegt:
‘Einde koptekst’. De daaropvolgende tekst wordt dan weer in het normale
lettertype weergegeven. Tenzij u daar ook weer een afwijkende opmaakcode
aan hebt toegekend. De afbeelding toont een voorbeeld van de HTML-codes
in een webdocument.

dwCS6_0107

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht

10

Afbeelding 1.7 Elke webpagina bestaat uit tekst en HTML-codes; met
Dreamweaver CS6 kunt u zowel op grafische wijze werken als rechtstreeks
met de HTML-code.



Voorbeeld

De tag voor een koptekst is <h1> (van heading 1, of Kop 1, het grootste let-
tertype dat beschikbaar is). Een kop voor een artikel wordt in HTML als volgt
aangegeven:

<h1>Voor onze jonge gasten – het Kidsmenu</h1>

De browser onderzoekt de HTML-codes in een webpagina en maakt daar-
van een fraai opgemaakt document. Tenminste, als u een beetje vormgevers-
talent aan de dag hebt gelegd.

dwCS6_0108 Taak van Dreamweaver
De complete ‘programmeertaal’ HTML bestaat uit meer dan honderd tags
die elk een ander aspect voor hun rekening nemen: tekst uitlijnen, opmaken,
in tabellen plaatsen, als hyperlink weergeven enzovoort. Het goede nieuws is
dat u HTML niet volledig hoeft te beheersen om toch fraaie webpagina’s te
kunnen ontwerpen. Het omzetten van opgemaakte tekst naar HTML-codes
doet Dreamweaver voor u!

Zelf geeft u (zoals in een tekstverwerker) via een menu of een deelvenster
aan dat u een tekst als koptekst wilt opmaken of gecentreerd wilt uitlijnen,
en op de achtergrond genereert Dreamweaver de benodigde tags. De brow-
ser kan daar later een goede webpagina van maken, ongeacht het apparaat
waarop deze browser draait.
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Afbeelding 1.8 Webpagina’s kunt u op de gewone wijze opmaken, op de
achtergrond zorgt Dreamweaver voor de juiste HTML-tags.



HTML leren?

In dit boek treft u geen minicursus HTML aan, we gaan ervan uit dat
u een basisidee hebt van wat het is en hoe het ongeveer werkt. Bij
bespreking van de verschillende Dreamweaver-mogelijkheden en
-opties wordt wel aangeven welke HTML-tag Dreamweaver hier op
de achtergrond voor genereert. Dit verhoogt uw inzicht in de werking
van het programma. Het is ook zeker niet nodig om alle HTML-codes
zelf te leren om een goede webdesigner te worden.

HTML 4 en HTML 5
HTML bestaat in verschillende versies. De opmaaktaal die Tim Berners-Lee
ontwikkelde, was erg eenvoudig en bevatte alleen tags voor het opmaken
van kopteksten, hyperlinks en enkele andere basiskenmerken. Daarna is
HTML snel verder ontwikkeld en zijn we via HTML 3.2 en HTML 4.01 aan-
beland bij HTML 5. Een variant is XHTML (eXtensible HTML).  Deze wordt
niet meer verder ontwikkeld, maar u kunt de term nog wel tegenkomen.
HTML 5 is op dit moment de norm.

Andere HTML-versies zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor mobiele telefoons
(WML, Wireless Markup Language) en XSLT (een HTML-pagina opmaken met
XML-gegevens). Voor het ontwikkelen van basissites zijn deze dialecten en
de onderlinge verschillen niet direct belangrijk, u hoeft ze niet te kennen.

Verschillende browsers, verschillende pagina’s
Het World Wide Web Consortium (www.w3c.org) is de organisatie die de
HTML-standaard beheert. De richtlijnen die worden opgesteld zijn duidelijk.
Houd er echter rekening mee dat verschillende browsers deze standaard
(helaas!) op verschillende wijzen kunnen interpreteren. Een site kan er daar-
door in Mozilla Firefox anders uitzien dan in Internet Explorer. Dreamweaver
zelf houdt zich keurig aan de HTML-standaard, maar soms maken de brow-
sers er een rommeltje van. Met name oudere versies van Internet Explorer
hebben zo hun eigen idee over de interpretatie van HTML. Nieuwere versies
houden zich in het algemeen beter aan de officiële richtlijnen, maar soms is
het onvermijdelijk dat de voorbeelden uit dit boek er in verschillende brow-
sers iets anders uitzien.

Wij gaan er in dit boek van uit dat u over een moderne browser beschikt
(Firefox 10 of hoger, Internet Explorer 9 of hoger, Chrome 18 of hoger) om
de oefeningen te maken en de workshops te volgen. Verderop in dit hoofd-
stuk leest u nog wat meer achtergronden over browsers.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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CSS

CSS is de afkorting van Cascading Style Sheets. Een stylesheet is letterlijk een
stijlenbestand. Er wordt in aangegeven met welke stijl een bepaald stuk tekst
wordt opgemaakt. Tot een stijl behoren in dit geval onder meer het letter-
type, de tekstkleur, een achtergrondkleur, de hoeveelheid ruimte rondom
het element en nog veel meer.

Neem nog even het voorbeeld van de koptekst uit de voorgaande paragraaf
in gedachten. In HTML hebt u weliswaar aangegeven dat een bepaalde tekst
als een koptekst wordt opgemaakt, maar dat zegt verder nog niet zo veel
over het uiterlijk. Wilt u de koptekst bijvoorbeeld in een ander lettertype dan
de gewone tekst, met een lijn eronder, of nog anders? Dit is nu juist de taak
van CSS. Onthoud de volgende uitspraken.

HTML versus CSS

• Met HTML wordt de structuur van de webpagina ingesteld (kopteksten,
tussenkoppen, hyperlinks, tabellen, alinea’s en dergelijke).

• Met CSS wordt het uiterlijk van de webpagina ingesteld (lettertype, kleur,
regelafstand, marges, en dat alles desgewenst per element van de
pagina).

Om de koptekst uit afbeelding 1.8 te voorzien van een ander lettertype, wat
witruimte rondom de tekst en een gestippelde onderrand, kan de volgende
stylesheet worden geschreven:

h1 {
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size: 24px;
color: #993;
letter-spacing: 5px;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-style: dotted;
border-bottom-color: #960;
margin-bottom: 10px;
padding-bottom: 10px;

}

In de browser ziet de koptekst er vervolgens uit zoals in de afbeelding op de
volgende pagina.

dwCS6_0109 De complete CSS-familie bestaat uit enkele honderden opdrachten die geza-
menlijk alle mogelijke manieren bieden om een webpagina op te maken. U
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begrijpt natuurlijk al wat we nu gaan zeggen. Deze CSS-regels hoeft u niet
allemaal te leren. In Dreamweaver zijn al deze eigenschappen in handige
dialoogvensters en in de deelvensters (panelen) in te stellen. Meer hierover
leest u vanaf hoofdstuk 6.

JavaScript en andere scripts

HTML kan niet alles. De taal is bedoeld om structuur aan een pagina te
geven. U kunt er geen uitklapmenu’s, formuliervalidaties of foto/diashows
mee maken. JavaScript is een programmeertaal die ingezet kan worden op
punten waarvoor HTML geen voorzieningen biedt.

In Dreamweaver zijn talloze JavaScripts al voorgeprogrammeerd. U hoeft er
bij een rollover-afbeelding alleen maar voor te zorgen dat Dreamweaver de
juiste afbeeldingen kan vinden. In enkele makkelijk te begrijpen vensters
geeft u vervolgens de juiste bestandsnamen op. Het programma zorgt voor
de rest. Ook hier dus weer louter goed nieuws: u hoeft geen programmeur te
zijn om toch scripting te kunnen gebruiken. De vele gedragingen die in
Dreamweaver gebruikt worden, zijn vrijwel zonder uitzondering kundig
geprogrammeerde JavaScripts.

jQuery en andere scripts

Een populaire JavaScript-bibliotheek van de laatste tijd is jQuery
(www.jquery.com). JQuery is een bibliotheek met tal van JavaScript-
functies die wordt gebruikt om interactieve websites en animaties te
maken. Een jQuery-variant (jQuery Mobile) wordt met Dreamweaver
CS6 meegeleverd. Deze is geoptimaliseerd voor het ontwerpen van
websites voor mobiele apparaten. Hier gaan we in een volgend
hoofdstuk op in. Daarnaast kunt u te maken krijgen met CGI-scripts,
PHP-scripts en meer. Bedenk altijd dat HTML oorspronkelijk bedoeld
was om eenvoudige teksten en handleidingen op een beeldscherm te
tonen. Niet voor digitale winkelwagentjes, discussieforums, online
bankieren en realtime vliegticketboekingen. Daarom zijn er zo veel
aanvullende programmeertalen ontworpen.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.9 Een koptekst opgemaakt met een stijl. In de HTML-code is
niets gewijzigd, alleen het uiterlijk is aangepast via een stijlpagina.



Browsers: de stand van zaken
In de voorgaande paragrafen is een van de belangrijkste programma’s al ver-
schillende keren genoemd, de browser. Op elke moderne computer en
mobiele telefoon is een browser aanwezig. Tijdens het ontwerpen in Dream-
weaver gebruikt u de browser om precies te kunnen zien hoe de eindgebrui-
kers uw pagina’s te zien krijgen. Met de optie Live View van Dreamweaver
CS6 is dit overigens ook rechtstreeks binnen het ontwerpvenster te bekijken.
Maar aan het eind blijft het testen in een ‘echte’ browser altijd noodzakelijk.

Adobe Browser Lab

Handig in Dreamweaver CS6 is de functie Adobe Browser Lab. Na
het opgeven van een Adobe ID (meestal uw e-mailadres en een zelf-
gekozen wachtwoord) kunt u pagina’s uploaden naar deze dienst. U
krijgt screenshots van uw pagina’s te zien in tal van verschillende
browserversies, op allerlei besturingssystemen (Windows 7, Windows
XP, Mac OS X en meer). Meer dan u ooit zelf zult kunnen installeren.
Het werken met Browser Lab kost door het telkens uploaden en ver-
gelijken van de verschillende edities aardig wat tijd, maar is een uit-
stekende toevoeging als u zeker moet weten dat uw pagina’s op alle
verschillende computers er goed (en liefst hetzelfde!) uitzien. Kies het
menu Venster, Extensies, Adobe BrowserLab (Window, Extensions,
Adobe BrowserLab) om hiermee aan het werk te gaan.
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Afbeelding 1.10 Dreamweaver maakt op de achtergrond uitgebreid gebruik
van scripts; in een venster geeft u enkele waarden op, het script wordt door
Dreamweaver automatisch gegenereerd.



Het liefst beschikt u zelf over twee of meer browsers om de verschillen goed
te kunnen beoordelen. De laatste versies van Internet Explorer, Google
Chrome en Mozilla Firefox zijn op vrijwel elke designer-pc aanwezig.

Microsoft Internet Explorer

Internet Explorer is de browser van Microsoft die wordt meegeleverd op
nieuwe pc’s die met Windows zijn geïnstalleerd. Internet Explorer wordt
daarom veel gebruikt. Veel internetters hebben geen zin om een andere
browser te installeren of weten niet hoe dit moet. Op het moment van schrij-
ven van dit boek was Internet Explorer 9 de meest recente versie. Bij Win-
dows 8 (najaar 2012) zal Internet Explorer 10 geleverd worden.

dwCS6_0111 Voor de beginnende webdesigner zijn de verschillen tussen de huidige brow-
serversies overigens niet meer zo belangrijk als enige jaren geleden; de func-
tionaliteit van browsers is grotendeels gelijkgetrokken. Het laatste nieuws
over Internet Explorer en de nieuwste downloads vindt u altijd op windows.
microsoft.com/nl-NL/internet-explorer/products/ie/home.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.11 Internet Explorer wordt het meest gebruikt op internet.
Het is op vrijwel alle pc’s te vinden.



Mozilla Firefox

Eveneens populair is Mozilla Firefox. Firefox is in feite ontstaan uit de failliete
boedel van de oerbrowser Netscape Navigator.

Erg handig in Firefox zijn de vele extensions waarmee de functionaliteit van
de browser kan worden uitgebreid. Er zijn bijvoorbeeld extensions beschik-
baar voor webdevelopment, nieuws, chatten, onderhoud van favorietenlijst-
jes en meer. Ook zijn er talloze thema’s ontworpen voor Firefox. Zo is de
browser vrijwel onbeperkt aan te passen voor eigen gebruik, meer dan Inter-
net Explorer.

dwCS6_0112 Voor de serieuze webdesigner is Firefox onontbeerlijk. We adviseren om uw
pagina’s standaard altijd zowel in Internet Explorer als Firefox te testen.
Download Firefox vanaf www.getfirefox.com.

Google Chrome

In september 2008 heeft ook Google een eigen browser gelanceerd. Dit is
Google Chrome. Deze browser moet de strijd aangaan met Firefox en (met
name) met Internet Explorer. U kunt hem zelf downloaden en installeren
vanaf www.google.com/chrome. Chrome is gebaseerd op dezelfde engine
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Afbeelding 1.12 Mozilla Firefox is een goede alternatieve browser; hij wordt
eveneens veel gebruikt.



als Apple Safari (WebKit). Deze geeft de webstandaarden goed weer en het
is geen enkel probleem om uw ontwerpen vanuit Dreamweaver rechtstreeks
in Chrome te testen.

dwcs6_0113 Mocht u daarnaast in de gelegenheid zijn uw site ook in andere browsers te
testen, dan is dit alleen maar aanbevolen. Hoe meer u kunt testen, hoe
beter. Te denken valt aan:

• Apple Safari voor Mac OS X, iPhone, iPad, iPod touch en Windows
• Konqueror voor Linux
• Opera voor Windows, Linux, Mac en mobiele apparaten

De basistechnieken die in dit boek worden besproken worden zonder meer
correct getoond in alle browsers.

Browsers in Dreamweaver

Om goed met Dreamweaver te kunnen ontwikkelen, adviseren we om mini-
maal de nieuwste versies van Internet Explorer, Chrome en Firefox te installe-
ren. U kunt de site dan op verschillende manieren bekijken en eventuele
verschillen wegwerken voordat de site wordt gepubliceerd op internet. In
Dreamweaver stelt u de browsers op de volgende manier in.

Hoofdstuk 1 – Dreamweaver CS6 in vogelvlucht
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Afbeelding 1.13 Google heeft met Chrome een eigen browser in de strijd
gegooid om de gunst van de internetter te winnen.



1 Kies het menu Bewerken, Voorkeuren (Edit, Preferences of Ctrl+U). Klik
op de sectie Voorvertoning in browser (Preview in Browser).

2 Klik op de knop met het plusteken om een browser toe te voegen.
3 Vul de naam en het pad naar de gewenste browser in. In de afbeelding

wordt Chrome toegevoegd aan de lijst.
4 Geef eventueel aan of de browser de primaire of secundaire browser is.

Dit is van belang bij het gebruik van de sneltoetsen als u een pagina wilt
testen. Verder maakt dit niet uit.

5 Klik daarna op OK totdat alle vensters gesloten zijn.

In Dreamweaver is een site in de standaardbrowser te testen door op F12 te
drukken. De pagina is in de secundaire browser te openen met Ctrl+F12. Zo
kunt u controleren of de site er in verschillende browsers hetzelfde uitziet.

Testen in Dreamweaver zelf

Het testen van een site in een externe browser is een van de zaken
die in Dreamweaver CS6 steeds minder belangrijk is geworden. Ster-
ker nog, de interne browser van Dreamweaver is zodanig verbeterd
en biedt zoveel extra mogelijkheden (in- en uitschakelen van stijlen,
live JavaScript-veranderingen bekijken en meer) dat het testen in een
externe browser eigenlijk pas aan het eind hoeft te gebeuren. Voor
de rest van uw ontwerp en testwerkzaamheden hoeft u Dream-
weaver niet meer te verlaten. Dit betekent enorme tijdwinst tijdens
het ontwerpproces. Functies die hiervoor zorgen heten bijvoorbeeld
Live View, CSS Inspect en Live Code.
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Afbeelding 1.14 Voeg in Dreamweaver een browser aan de lijst toe om
rechtstreeks vanuit het programma te kunnen testen.
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