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Inleiding

In slechts enkele jaren is internet – en dan met name het world wide web –
een belangrijke bron van informatie en communicatie geworden. De meeste
bedrijven en instellingen hebben inmiddels een eigen website. Ook zijn er
duizenden persoonlijke websites te vinden. Dit kan in de vorm van een eenvoudige pagina met een koppeling naar een e-mailadres of de vermelding van
een telefoonnummer, maar ook via gigantische websites waarop realtime de
laatste voorraden uit het magazijn worden weergegeven.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Ergens daartussenin beweegt u, de lezer van dit boek, zich waarschijnlijk.
U wilt zelf ook informatie op het world wide web plaatsen, of wellicht is u
gevraagd om de pagina’s van uw bedrijfsintranet van ‘verse’ informatie over
uw afdeling of sector te voorzien. U hebt daarbij de keuze gemaakt voor
Macromedia Dreamweaver 8; een prima beslissing!
Publiceren op internet is beslist niet iets aparts meer. Als u iets te melden hebt
– of het nu gaat om een schaakvereniging, uw gezinsleven of een voorliefde
voor een bepaald type muziek – niemand legt u een duimbreed in de weg om
dit via het world wide web kenbaar te maken. Het enige wat u nodig hebt, is
een centrale computer (webserver), zodat anderen uw informatie kunnen
opvragen. Daarnaast moet u natuurlijk beschikken over de kennis om webpagina’s te maken en op een dergelijke server te plaatsen.
Dreamweaver 8 is een programma waarmee u dergelijke webpagina’s supersnel kunt maken. Vroeger moest u een aparte ‘programmeertaal’ (HTML) leren
om webpagina’s te ontwerpen, maar met Dreamweaver is dat beslist niet meer
noodzakelijk. U maakt pagina’s net zoals u dat in een gewone tekstverwerker
zou doen en Dreamweaver zorgt ervoor dat uw opmaak wordt omgezet
naar HTML-commando’s die de server en de browser (Internet Explorer of
Netscape Navigator) begrijpen. Indien gewenst kunt u echter nog steeds
rechtstreeks in de HTML-code ingrijpen – zo biedt Dreamweaver het beste
van twee werelden.
Het doel van deze Basiscursus is u te leren hoe u goede webpagina’s en -sites
ontwerpt met Dreamweaver 8. Dreamweaver is namelijk geen pakket waarmee u ‘even snel’ een losse pagina op internet zet. Het is een complete ontwerp- en beheertoepassing voor (grotere) websites.
1
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De voorbeelden en oefeningen in dit boek kunt u bovendien ook uitvoeren
wanneer u beschikt over een probeerversie van dertig dagen van Dreamweaver. Vanaf het adres www.macromedia.com/go/trydreamweaver kunt
u een exemplaar downloaden. U kunt dan samen met deze Basiscursus eerst
ontdekken of het vak van ‘webmaster’ iets voor u is voordat u tot de definitieve
aanschaf van Dreamweaver overgaat.

Indeling van dit boek

In hoofdstuk 1 maakt u kort kennis met enkele (theoretische) achtergronden
van internet en het world wide web en schetsen we alvast enkele kenmerken
van Dreamweaver. Gebruik dit hoofdstuk ter introductie of naslag bij het werken met Dreamweaver.
In hoofdstuk 2 maakt u direct een site in Dreamweaver. U maakt meteen kennis met de basisbeginselen van webdesign door pagina’s op te maken met
layers, aan de site toe te voegen en via hyperlinks aan elkaar te koppelen. Alle
pagina’s en sites die u maakt, worden in de browser getest. Snel resultaat!
In hoofdstuk 3 wordt de werkomgeving van Dreamweaver in detail besproken.
De interface van Dreamweaver bestaat uit vele paletten en kent diverse handige hulpmiddelen die bij het ontwerpen van sites en pagina’s van pas kunnen
komen. Als u hier vlot mee overweg kunt, zult u in de rest van het boek snel uw
weg kunnen vinden binnen de Dreamweaver-interface.
Heel hoofdstuk 4 is gewijd aan het plannen en ontwerpen van websites. We
werken in dit boek van algemeen naar specifiek, wat inhoudt dat u in dit
hoofdstuk algemene aanwijzingen vindt voor het opzetten van een website,
het ontwerpen van een storyboard, navigatiestructuren voor sites en dergelijke. Meer praktisch gericht laten we zien hoe dit in Dreamweaver in zijn werk
gaat en hoe u sites op een server plaatst met FTP of bestaande sites importeert
in Dreamweaver.
In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de achtergrond van paginaopmaak
en -beheer. U leert teksten invoegen en opmaken en werken met de Property
Inspector. Dit is een van de belangrijkste paletten bij het aanpassen van allerlei elementen op een pagina.
Heel hoofdstuk 6 gaat over het invoegen van afbeeldingen op webpagina’s. U
maakt kennis met de diverse grafische bestandstypen en de voor- en nadelen
van elk type. Ook leest u hoe u afbeeldingen als koppeling kunt gebruiken in
een navigation bar en een achtergrondafbeelding op webpagina’s aanbrengt.
In hoofdstuk 7 leert u meer over de diverse typen hyperlinks die op webpagina’s gebruikt kunnen worden. Hier wordt onder meer besproken hoe u afbeeldingen als hyperlink gebruikt, hoe u zelf bestanden aanbiedt om te downloaden en hoe een jump menu wordt ingezet.

3
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In hoofdstuk 8 ziet u hoe u webpagina’s opmaakt met behulp van tabellen.
Oorspronkelijk waren tabellen vooral handig om rijtjes cijfers netjes onder
elkaar weer te geven, maar bij modern website-ontwerp zijn het onmisbare
hulpmiddelen om afbeeldingen en tekst naar wens op een pagina te positioneren. Ook layers komen in dit hoofdstuk aan bod.
In hoofdstuk 9 komen meer geavanceerde Dreamweaver-onderwerpen aan
bod, de behaviors. Via actions en events kunt u allerhande muisbewegingen
afvangen en zo de gebruiker met interactieve pagina’s verrassen.
We zijn ervan overtuigd dat u de oefeningen zonder veel problemen kunt uitvoeren. Als u toch hulp nodig hebt, kunt u voor elk hoofdstuk het uitgewerkte
resultaat van de oefeningen downloaden vanaf www.academicservice.nl.
Op de website gaat u naar de titel van dit boek, waar u de oefenbestanden kunt
vinden.

Conclusie

De Basiscursus Dreamweaver 8 is niet bedoeld om een aantal kant-en-klare
trucjes aan de lezer te verstrekken, zonder verdere diepgang. In plaats daarvan probeert ze inzicht en kennis bij te brengen, zodat u het geleerde zelfstandig en in een andere context kunt toepassen op webpagina’s die u ontwerpt.
U zult het boek vaak naast het toetsenbord gebruiken. De oefeningen kunt u
direct uitvoeren in Dreamweaver.
Naast de vele voorbeelden in de tekst zijn in elk hoofdstuk oefeningen opgenomen om de stof nog eens te herhalen en de theorie vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor is de Basiscursus Dreamweaver 8 buitengewoon
geschikt voor cursussen en zelfstudie. Uiteraard kunt u de onderwerpen in de
oefeningen moeiteloos vervangen door thema’s die op uw privé-situatie van
toepassing zijn; ze bieden in elk geval een kapstok om de Dreamweaver-technieken in de praktijk toe te passen.
Daarnaast zijn door het hele boek heen vele tientallen koppelingen opgenomen naar websites met relevante informatie, aanvullende programmatuur of
uitleg over bepaalde kwesties. We hopen dat dit de bruikbaarheid van dit boek
nog vergroot. Naast de oefeningen bevatten de hoofdstukken een keur aan
opmerkingen en tips. Deze zijn achtereenvolgens aangeduid met de tekens
.
Wij wensen alle lezers veel succes bij het gebruik van dit boek!

1 Kennismaken met
Dreamweaver 8
Voordat we lukraak beginnen met het maken van webpagina’s kijken we in
dit hoofdstuk eerst naar de omgeving waarin Dreamweaver 8 wordt ingezet:

1

internet of intranet. U krijgt een beknopte geschiedenis van internet, het
world wide web, HTML en de rol die Dreamweaver kan spelen bij het
realiseren van uw webprojecten. Ook een beknopt overzicht van de

mogelijkheden en termen van Dreamweaver 8 komen hierbij aan bod.
Wanneer u hiermee reeds bekend bent, kunt u dit hoofdstuk vluchtig
doornemen en gebruiken ter naslag of referentie.

1.1

In dit hoofdstuk
–
–
–
–
–
–

Enkele achtergronden van internet?
Een beknopte geschiedenis van het world wide web.
De rol van hypertext, HTML en verwante technieken.
Servers en browsers.
De Dreamweaver-begrippen site, page en homepage.
Kenmerken en (nieuwe) mogelijkheden van Dreamweaver 8.

• Wellicht zijn sommige termen in dit hoofdstuk u nu nog te specialistisch, of
kunt u ze nog niet goed plaatsen. In dat geval kunt u gewoon beginnen met
de praktijk van hoofdstuk 2, en na verloop van tijd nog eens terugbladeren
naar de diverse paragrafen in dit hoofdstuk, waar bijvoorbeeld rollovers,
Dynamic HTML of JavaScript besproken worden. Dit hoofdstuk biedt een
algemene inleiding op de mogelijkheden en technieken die Dreamweaver
(soms op de achtergrond) gebruikt, en verwijst naar de plaats waar ze in
deze Basiscursus aan bod komen.
• We gaan er in dit hoofdstuk (en in de rest van het boek) van uit dat Dreamweaver 8 reeds op uw computer geïnstalleerd is. Wanneer u nog niet over
Dreamweaver beschikt, kunt u een versie voor dertig dagen downloaden
vanaf www.macromedia.com/go/trydreamweaver. Alle voorbeelden
en oefeningen in dit boek zijn met deze probeerversie goed te volgen.

5
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1.2

Enkele achtergronden van internet
Voordat we van start gaan met het blindelings ontwerpen van pagina’s voor
het world wide web is het handig om eerst wat te weten van de achtergronden
van internet. Deze paragraaf introduceert daarom internet in het algemeen en
het world wide web in het bijzonder.
Om enig inzicht te krijgen in het world wide web, moet u als het ware een stapje hoger kijken naar de internetstructuur als geheel. Een veelgehoorde definitie noemt internet als ‘een netwerk van netwerken’. Uit deze eenvoudige benaming zijn toch enkele aspecten af te lezen. Het kernwoord hierbij is netwerk.
In de meest eenvoudige vorm bestaat een netwerk uit twee computers die via
speciale kabels met elkaar verbonden zijn, zodat ze zaken als printers, bestanden en modems met elkaar kunnen delen. Bedrijven en bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen hebben natuurlijk niet slechts twee computers met elkaar
verbonden, maar hebben netwerken ontwikkeld die uit vele tientallen tot
honderden computers bestaan.

Figuur 1.1: Het complete internet bestaat uit miljoenen computers die wereldwijd met
elkaar verbonden zijn

Sinds het begin van de jaren zeventig zijn er afspraken gemaakt over de ‘taal’
die deze netwerken spreken (TCP/IP) en langzamerhand zijn ze allemaal aan
elkaar gekoppeld, zodat gebruikers van het ene netwerk konden communiceren met gebruikers van het andere netwerk. Bekende ‘losse’ netwerken uit die
tijd waren bijvoorbeeld het ARPA-net (van het Amerikaanse Ministerie van
Defensie), Usenet (om berichten uit te wisselen) en CS-Net (onderhouden
door wetenschappelijke instellingen). Toen eenmaal meerdere netwerken
met elkaar verbonden waren, sprak men van internet. Internet is in wezen een
afkorting van de term ‘Interconnecting Networks’: letterlijk netwerken met
elkaar verbinden.

Protocollen

De basis van het hele internet bestaat uit TCP/IP. Als een computer geen TCP/
IP ‘spreekt’, kan hij niet op internet worden aangesloten. TCP/IP noemen we
een protocol. Eenvoudig gezegd is dit de taal die computers onderling hanteren om met elkaar te communiceren. In de loop der jaren zijn vele netwerken
geschikt gemaakt om via TCP/IP te communiceren en zo op internet aangesloten te worden. Wanneer een bedrijfsintern netwerk TCP/IP gebruikt als
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protocol, kan het netwerk zodanig worden ingericht dat het als een intranet
fungeert, een ‘internetje in het klein’.
Soms hebben intranetten koppelingen naar het wereldwijde internet, soms
ook niet. Ook zijn gedurende de ontwikkeling van internet vele nieuwe protocollen ontwikkeld die met TCP/IP samenwerken en zo de mogelijkheden van
internet enorm uitbreiden. HTTP (webpagina’s), FTP (bestanden), POP3 en
SMTP (e-mail) zijn hiervan enkele voorbeelden. In deze Basiscursus gaan we
niet diep in op de achtergrond of werking van deze protocollen, maar het is
goed om te weten waar deze termen voor staan. Wanneer u ze in een dialoogvenster van Dreamweaver tegenkomt, weet u waar u ze ongeveer kunt plaatsen.

• Overal waar we in dit boek de term internet gebruiken, kunt u voor uzelf de
term intranet lezen, als dit op uw situatie beter van toepassing is. Een website die u met Dreamweaver 8 ontwerpt, is geschikt voor beide platforms.
De gebruikte technieken op de platforms zijn gelijk, de omvang en de
bereikbaarheid zijn de onderscheidende factoren.
• Wilt u meer weten van internet of het gebruik van de browser, lees dan bijvoorbeeld de Basiscursus Internet of de Basiscursus Internet Explorer, die
ook worden uitgegeven door Academic Service.

Conclusie

Internet beschouwen we in dit boek voornamelijk als basisvoorwaarde, we
staan niet uitgebreid stil bij de technieken op internet. We gaan ervan uit dat u
beschikt over een werkende internetverbinding met uw provider, of dat u toegang hebt tot het intranet van uw bedrijf. Wel werpen we in deze paragraaf een
blik op de verschillende mogelijkheden die we op internet hebben. Internet is
immers veel meer dan het world wide web alleen.

1.2.1

Diensten op internet
E-mail

Al lang voordat er sprake was van het world wide web konden gebruikers van
het vroege internet elkaar e-mailberichten sturen. Elektronische post ofwel
e-mail was zelfs een van de eerste diensten die op internet werd aangeboden.

Figuur 1.2: Het aanbrengen van een hyperlink naar een e-mailadres is in Dreamweaver 8
een fluitje van een cent

7

8

Basiscursus Dreamweaver 8

In Dreamweaver is het heel makkelijk een hyperlink te maken naar iemands
e-mailadres. Al in hoofdstuk 2 leert u hoe u een dergelijke hyperlink op een
webpagina maakt.

Bestanden uitwisselen met FTP

Een stap verder dan het versturen van berichten naar een andere computer
is het verzenden van bestanden naar andere computers. Hiervoor wordt op
internet gebruikgemaakt van het protocol FTP. We zullen nog zien dat we dit
protocol ook bij het ontwikkelen van websites tegenkomen, namelijk om de
site die u op uw eigen computer ontwikkeld hebt, bij een provider te plaatsen
(te uploaden). FTP is in Dreamweaver 8 geïntegreerd in het palet Files.
Het is in Dreamweaver heel makkelijk om wijzigingen die lokaal (op uw
werk-pc) zijn aangebracht te synchroniseren met de bestanden die online te
bezichtigen zijn door het grote publiek (zie figuur 1.3). De server waarop de
onlinebestanden zijn geplaatst heet in Dreamweaver de Remote Site.

Figuur 1.3: Dreamweaver 8 heeft een ingebouwde FTP-manager in het palet Files; deze is
naar keuze via het palet of – zoals in deze afbeelding – schermvullend te gebruiken

Bekende programma’s om via FTP-bestanden op het net te plaatsen zijn bijvoorbeeld ws_ftp (www.ipswitch.com) of CuteFTP (www.cuteftp.com)
voor Windows en Fetch voor Macintosh (fetchsoftworks.com). Dreamweaver gebruikt echter interne FTP-functionaliteit om webpagina’s op een
internetserver te plaatsen. U hebt voor de oefeningen in deze Basiscursus dan
ook geen aparte FTP-toepassing nodig. Meer over het uploaden of synchroniseren van sites leest u in hoofdstuk 4.

Nieuwsgroepen en forums

Vroeger bestond er een apart netwerk voor het uitwisselen van berichten
in zogenoemde forums; het Usenet. Op Usenet konden mensen met elkaar
van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen, variërend van hobby’s tot
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recepten. Toen ook Usenet werd gekoppeld aan internet werden deze forums
bekend als de nieuwsgroepen op internet. Vrijwel elke provider biedt toegang
tot vele nieuwsgroepen aan. U bekijkt de berichten in nieuwsgroepen met een
speciale Nieuwsgroepenlezer, zoals bijvoorbeeld Outlook Express of Free
Agent.
Hoeveel nieuwsgroepen er precies zijn is niet bekend, maar zeker is dat u over
meer dan zeventigduizend verschillende onderwerpen met anderen, overal
ter wereld kunt discussiëren. Ook op uw webpagina’s kunt u een koppeling
opnemen naar nieuwsgroepen. Veel functionaliteit van Dreamweaver wordt
besproken in de nieuwsgroep macromedia.dreamweaver, macromedia
.dreamweaver.appdev en macromedia.general.netherlands (Nederlandstalig). Hier kunt u vragen stellen, tips lezen en in contact komen met
andere ontwikkelaars. De nieuwsgroepen zijn van onschatbare waarde bij het
uitbouwen van uw Dreamweaver-vaardigheden. Macromedia heeft ook een
aparte openbare newsserver met forums geopend voor ondersteuning voor
de diverse producten: forums.macromedia.com is het adres.

Wanneer bovenstaande nieuwsgroepen niet door uw provider worden aangeboden, kunt u ze ook via het web benaderen en de discussies volgen op
groups.google.com (zoek op het trefwoord dreamweaver 8 of macromedia). Ook kunt u in uw nieuwslezer rechtstreeks een nieuwe account
maken voor de openbare nieuwsserver forums.macromedia.com. Een aanrader! (Zie ook figuur 1.4.)

Figuur 1.4: Online discussiëren met andere Dreamweaver-gebruikers gaat snel en eenvoudig
via forums.macromedia.com
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Overige diensten

Er zijn op internet nog vele andere diensten beschikbaar. Denk bijvoorbeeld
aan mailing-lists, Instant Messaging, P2P en chatten. Voor deze Basiscursus
zijn die echter minder van belang. Waar u uiteraard geïnteresseerd in bent, is
het world wide web!

1.3

Het world wide web
In het begin van de jaren negentig werden de fundamenten van het world
wide web in Zwitserland gelegd door Tim Berners Lee. Hij ontwikkelde een
systeem waarmee gebruikers onlinedocumenten konden lezen en via hypertextkoppelingen direct verwante documenten konden oproepen. Dit is in
de loop der jaren uitgegroeid tot het world wide web zoals we dat vandaag
kennen, met alle miljoenen sites, animated gifs, Flash-animaties, webradio,
e-commerce, enzovoort.
Omdat het world wide web enorm divers is, zouden we het tekortdoen als we
het met een of twee regeltjes zouden beschrijven. Zoals veel andere onderdelen van internet heeft het web eigenlijk twee kanten.
•

•

Een technische kant: wat is er aan hardware en software nodig om het
world wide web te kunnen gebruiken, hoe maak ik webpagina’s, hoe plaats
ik pagina’s op een server, hoe kan ik bestanden aanbieden om te downloaden, enzovoort.
Een gebruikerskant: hoe zien mijn webpagina’s eruit (user interface), welke
mogelijkheden tot interactie biedt mijn site, wat onderscheidt mijn websites van alle andere, enzovoort.

Gevolgen

Bij het ontwerpen van webpagina’s en -sites moet u met beide aspecten rekening houden. Als een pagina technisch niet klopt (bijvoorbeeld: de koppelingen werken niet), is dit zeer onprettig voor de gebruiker. Maar ook als uw pagina’s technisch in orde zijn, kunt u de gebruikers wegjagen met bijvoorbeeld
groene tekst op een pimpelpaarse achtergrond, kilometers tekst achter elkaar
zonder enige onderbreking, enzovoort. Kortom, sta niet alleen stil bij de technische kant; vraag u altijd af of de informatie daarnaast ook leesbaar en gebruikersvriendelijk is.
U zult zien dat Dreamweaver 8 over diverse mogelijkheden beschikt om zowel
de technische kant van uw site in het oog te houden (bijvoorbeeld door de status van de hyperlinks te controleren) als de gebruikerskant (bijvoorbeeld door
een schema te gebruiken met op elkaar afgestemde kleurcombinaties voor de
achtergrond, tekst en hyperlinks).
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1.3.1

Enkele kenmerken van het web
Hypertext

Het is niet overdreven om te stellen dat het principe van hypertext het web zo
populair heeft gemaakt als het nu is. Deze revolutionaire ontwikkeling van
Berners-Lee maakte het mogelijk om informatie associatief samen te stellen,
in plaats van op de traditionele lineaire methode. Hypertext leest u niet
(noodzakelijk) van boven naar beneden, 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 het bestand induiken.
U kent dit principe van het web; na een paar keer klikken raakt u steeds verder
van het oorspronkelijke onderwerp verwijderd. Alle koppelingen op webpagina’s zijn hypertext-links, of kortweg hyperlinks (zie ook figuur 1.5).

Figuur 1.5: Koppelingen, of hyperlinks, herkent u aan de onderstreepte woorden op een
webpagina

In de beginperiode van het web waren hyperlinks beperkt tot tekstkoppelingen, maar u weet ongetwijfeld dat tegenwoordig ook afbeeldingen of andere
objecten als koppeling kunnen dienen.
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Het maken van koppelingen is erg belangrijk bij het vormgeven van webpagina’s. Daarom leert u direct in hoofdstuk 2 hoe koppelingen naar andere pagina’s worden gemaakt. In Dreamweaver 8 is het bovendien erg makkelijk om
direct aan te geven welk uiterlijk hyperlinks moeten krijgen: altijd onderstreept, niet onderstreept, alleen onderstrepen bij een mouseover, enzovoort.

Verschillende platforms

Wanneer u toegang hebt tot internet, kunt u het world wide web betreden. Het
doet er niet toe welk systeem u gebruikt en of u de voorkeur geeft aan Windows, Apple, Unix, Linux of zelfs MS-DOS. Zoals u weet krijgt u toegang tot
het world wide web met een browser (of: webbrowser, www-client). Voor elk
platform zijn in de loop der jaren vele browsers ontwikkeld. Uiteraard zijn
Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer de bekendste. Door de
afspraken die zijn gemaakt over HTML is (min of meer) gewaarborgd dat webpagina’s op alle platforms gelezen kunnen worden.
Het zal evenwel duidelijk zijn dat op eenvoudige tekstgebaseerde terminals en
MS-DOS-machines geen spectaculaire videobeelden of veelkleurige foto’s te
zien zijn. Ook mobiele telefoons en PDA’s geven vaak maar een deel van de
pagina weer.
Een goede site-ontwerper houdt hier echter rekening mee door ook een zogenoemde ‘text-only’-versie van zijn pagina’s te maken, of afbeeldingen en afbeeldingskoppelingen ook aan te bieden in tekstvorm. In Dreamweaver kunt
u bijvoorbeeld alternatieve teksten opgeven voor afbeeldingen. De tekst
wordt dan in een geel kadertje getoond als de gebruiker met de muis over de
afbeelding beweegt (in de nieuwere browsers) of als tekst op het scherm getoond, als de computer van de gebruiker geen afbeeldingen kan weergeven.
Deze techniek komt ter sprake in hoofdstuk 6.
Ook is het een goed idee om alternatieven achter de hand te hebben voor de
elementen uit externe toepassingen die u wellicht opneemt in uw Dreamweaver-site. Denk hierbij aan Flash- of Shockwave-movies of Java-applets.
Gebruikers die uw site bezoeken vanaf een ander platform dan waarop u de
site hebt ontwikkeld, hoeft u dan niet in de kou te laten staan. Probeer – als het
even mogelijk is – uw eigen site ook te testen vanaf verschillende platforms.

Figuur 1.6: Via File, Check Page kunt u Dreamweaver laten controleren of uw pagina goed
wordt weergegeven in diverse browsers
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Het client/server-concept

Het world wide web is (zoals eigenlijk het hele internet) gebaseerd op een
client/server-model. Ergens ter wereld staat een computer met de door u gewenste informatie (de server). U wilt die informatie opvragen en uw browser
doet daartoe een verzoek aan de betreffende computer. U (of eigenlijk uw
browser) bent in dat geval de client.
De pagina’s op de webserver verschijnen daar natuurlijk niet vanzelf. U, als
site-ontwerper, gebruikt Dreamweaver 8 om de website structuur te geven, op
te maken en te onderhouden. Ook met Dreamweaver moet u dus inloggen op
de server om daar de pagina’s te kunnen plaatsen (zie weer figuur 1.3). Dreamweaver fungeert dan in feite óók als client. De server staat centraal, daarop
worden de websites opgeslagen die uiteindelijk door het publiek opgevraagd
kunnen worden. In figuur 1.7 ziet u dit proces.

Figuur 1.7: Het hele internet is gebaseerd op een client/server-concept; websites worden
opgeslagen op een server waar u – als beheerder van de site – met Dreamweaver wijzigingen
in aan kunt brengen; de gebruiker kan de site uitsluitend bezichtigen, niet wijzigen

In deze Basiscursus maakt u met beide technieken kennis. Primair maakt u
een site op uw eigen vaste schijf (C:\ of Macintosh HD). Dit werkt het eenvoudigst. In hoofdstuk 2 en 4 leest u echter ook hoe een eenmaal ontwikkelde site
met FTP naar een server wordt verplaatst. U zult begrijpen dat de fysieke locatie van die server er niet toe doet. Het kan een server zijn in uw eigen kantoorpand (waarop het bedrijfsinterne intranet is geplaatst), maar ook een server
aan de andere kant van de aardbol, omdat die provider toevallig een goedkoop
maandtarief tegen aantrekkelijke voorwaarden hanteert.
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1.4

De rol van HTML, DHTML, JavaScript en CSS
Zodra u zich wat verder verdiept in de mogelijkheden omtrent webdesign,
vliegen u al snel de termen HTML, Dynamic HTML, Java, JavaScript en dergelijke om de oren. Deze paragraaf licht een klein tipje van die technische
sluier op en geeft enkele beknopte achtergronden bij de meest gebruikte termen en technieken.

1.4.1

HTML als algemene basis voor het web
Omdat heel veel verschillende apparaten contact kunnen maken met internet, is het bijna onmogelijk een elektronisch document zodanig op te maken
dat het er op alle apparaten hetzelfde uitziet. Elke computer, mobiele telefoon
of PDA, beschikt immers over andere kleuren, een andere resolutie, wel of
geen afbeeldingen of bepaalde lettertypen, enzovoort. We zouden dan kunnen besluiten om het document in zijn geheel als grafische afbeelding over
het net te versturen, maar als dat het geval zou zijn, zou internet onaanvaardbaar traag worden. Om ervoor te zorgen dat het world wide 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 gewoon uit platte tekst (ASCII-codes) die door letterlijk elke computer
begrepen wordt. Een ander woord voor specifieke HTML-codes is tags. De
codes binnen het HTML-document kunt u herkennen doordat ze tussen
punthaken (< en >) staan. In HTML wordt bijvoorbeeld niet letterlijk een koptekst in een groot lettertype verzonden, maar wordt een tag verstuurd, die min
of meer zegt ‘let op, de volgende tekst wordt groot weergegeven’. Dan volgt het
uiteindelijke tekstfragment, en na afloop wordt de code verzonden die zegt
‘einde groot lettertype’. De volgende tekst wordt dan weer in het normale lettertype weergegeven, tenzij daar uiteraard ook een afwijkende opmaakcode
aan is toegekend. In figuur 1.7 ziet u een voorbeeld van de HTML-codes in een
webdocument.

• 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 de bespreking
van de verschillende Dreamweaver-mogelijkheden en -opties zullen we in
deze Basiscursus wel aangeven welke HTML-tag Dreamweaver hier op de
achtergrond voor genereert. Dit verhoogt uw inzicht in de werking van het
programma. Wilt u de taal HTML vanaf de grond af aan leren, lees dan tevens bijvoorbeeld de Basiscursus HTML 4.01 of HTML 4 voor gevorderden,
van Peter Kassenaar.
• Ook HTML is telkens in ontwikkeling en wordt doorlopend aangepast. Als
uitbreiding en opvolging van HTML zijn onder meer XHTML en XML ont-
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wikkeld. En voor mobiele devices is de aparte taal WML bedacht. Ook hier
kan Dreamweaver goed mee overweg. Omdat de verschillen tussen al deze
versies voor de beginnende webdesigner niet echt interessant zijn, gaan we
daar in deze Basiscursus verder niet op in.

Figuur 1.8: Elk webdocument bestaat uit platte tekst en HTML-codes; met Dreamweaver 8
kunt u zowel op visuele wijze als rechtstreeks met de HTML-code werken via de weergave
Code

Taak van Dreamweaver

De complete ‘programmeertaal’ HTML bestaat op die manier uit meer dan
honderd tags die elk een ander aspect voor hun rekening nemen: tekst uitlijnen, opmaken, in tabellen plaatsen, als hyperlink weergeven, enzovoort.
Met elke volgende versie van een browser wordt HTML weer uitgebreid met
nieuwe eigenschappen en mogelijkheden. Het goede nieuws is nu, dat u
HTML niet volledig hoeft te leren om toch fraaie webpagina’s te kunnen ontwerpen. Het omzetten van opgemaakte tekst naar HTML-codes doet Dreamweaver voor u!
Zelf geeft u (net zoals bijvoorbeeld in een tekstverwerker) aan dat u een tekst
gecentreerd wilt uitlijnen, en op de achtergrond genereert Dreamweaver de
benodigde tags, zodat de browser daar later een goede webpagina van kan
maken, ongeacht de computer waarop deze browser draait.
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Zelf code aanpassen

Wanneer u dat graag wilt, kunt u overigens altijd zelf de code aanpassen. Sterker nog, in Dreamweaver 8 is de sterk verbeterde weergavemogelijkheid Code
opgenomen. U kunt hiermee de code handmatig aanpassen, waarna Dreamweaver direct de visuele gevolgen toont. Zo biedt Dreamweaver het beste van
twee werelden. U kunt de site visueel opmaken en vormgeven, maar als u dat
wilt, kunt u altijd rechtstreeks in de code ingrijpen. Hier zullen we verderop in
het boek enkele voorbeelden van zien. Dreamweaver heeft daarbij niet de onhebbelijke eigenschap van sommige andere webdesign-toepassingen die op
eigen houtje veranderingen aanbrengen in de code die u hebt getypt.

HTML is een taal in ontwikkeling. Het World Wide Web Consortium
(www.w3c.org) stelt in samenwerking met de marktpartijen (Microsoft,
Netscape, Sun, IBM, enzovoort) richtlijnen op voor het gebruik van HTML. Op
het moment van schrijven van dit boek zijn de richtlijnen voor HTML versie
4.01 de meest actuele. Houd er echter rekening mee dat verschillende browsers dezelfde code op verschillende wijze kunnen weergeven. Een site kan er in
Firefox of Opera anders uitzien dan in Internet Explorer. Dreamweaver tracht
de code zo veel mogelijk cross-browser compatible te genereren, maar soms is
handmatig ingrijpen onvermijdelijk.

Wij gaan er in dit boek van uit dat u over een moderne browser beschikt (Firefox 1.5, Internet Explorer 5 of hoger) om de oefeningen te doen en de pagina’s
te bekijken. In paragraaf 1.5 gaan we dieper in op het gebruik van enkele browsers.

1.4.2

Scripting: JavaScript en VBScript
Een oplossing om beperkingen van HTML te omzeilen is gelegen in het gebruik van scripts. Om een voorbeeld te geven: in HTML is het niet mogelijk om
een afbeelding te vervangen door een andere afbeelding als de muis er overheen beweegt (een rollover-effect, zoals u vaak ziet in menu’s en navigatiebalken). Hiervoor is een tamelijk ingewikkeld JavaScript nodig. In Dreamweaver
zijn echter talloze van dergelijke standaardacties al voorgeprogrammeerd en
hoeft u er in het geval van een rollover-image alleen maar voor te zorgen dat
Dreamweaver de juiste afbeeldingen van buttons kan vinden. In enkele makkelijk te begrijpen dialoogvensters geeft u vervolgens de juiste bestandsnamen op, en 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 behaviors die in Dreamweaver gebruikt worden, zijn vrijwel zonder uitzondering kundig geprogrammeerde JavaScripts. Meer over behaviors vindt u in hoofdstuk 9.
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Figuur 1.9: Dreamweaver maakt op de achtergrond uitgebreid gebruik van scripts; hier een
script dat door een Dreamweaver-behavior in de pagina is geplaatst (links) en het
dialoogvenster om snel een rollover-button in een pagina te plaatsen

Indien gewenst kunt u in Dreamweaver zelf scripts schrijven (VBScript of
JavaScript). Kies hiervoor Insert, Script Objects, Script om een scriptblok
in te voegen. Nodig is dit echter beslist niet. U kunt gewoon gebruikmaken
van dialoogvensters, knoppen in de werkbalk en menuopdrachten om uw
pagina’s vorm te geven. Als het nodig is, plaatst Dreamweaver zelf op de juiste
plaats wel een script in de pagina; u hebt er geen omkijken naar.

1.4.3

CSS: stylesheets
Het is mogelijk om met HTML voor elk onderdeel aan te geven hoe u dat wilt
weergeven. U kunt zo voor bepaalde woorden een andere opmaak aangeven:
een andere kleur, een ander lettertype, enzovoort. Maar dat wordt al gauw
omslachtig. U moet telkens opletten of u weer een bepaalde opmaak nodig
hebt en vervolgens weer opzoeken welke opmaak dat is.
Daarvoor in de plaats kunt u Cascading Style Sheets (CSS) gebruiken. In een
stylesheet geeft u bijvoorbeeld aan dat u voor de body van een pagina het lettertype Arial met een lettergrootte van 12 punten en de kleur donkerblauw gebruikt. U kunt ook voor andere onderdelen (koppen, links, cellen in tabellen,
enzovoort) de opmaak instellen. U doet dat één keer. Daarna kunt u de informatie overal binnen een pagina gebruiken. Als u een element wilt veranderen,
zoals de kleur, hoeft u dat slechts op één punt te doen. U kunt zelfs meerdere
stijlen op een enkel onderdeel toepassen – vandaar ook de aanduiding Cascading.
U kunt ook externe stylesheets gebruiken. Dat zijn losse bestanden met de extensie .css. In elke html-pagina kunt u vervolgens een verwijzing opnemen naar
deze stylesheet. Op die manier houdt u het uiterlijk van uw site constant. Wilt
u iets wijzigen, dan hoeft u dat alleen in de externe stylesheet aan te brengen.
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