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Prezentarea aplicaţiei Macromedia Dreamweaver 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dreamweaver 

 

 Macromedia Dreamweaver este o unealtă destinată creatorilor de pagini web. Dreamweaver a fost 

creat de Macromedia (acum Adobe Systems) şi momentan a ajuns la versiunea 11. Primele versiuni ale 

produsului serveau doar ca simple editoare HTML de tipul WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get), 

dar în versiunile recente au fost implementate funcţii de editare avansate şi support pentru alte tehnologii 

web cum ar fi CSS, JavaScript etc. 

 

 Dreamweaver s-a bucurat de un larg success încă de la sfârşitul anilor ’90 şi momentan deţine 

aproximativ 80% din piaţa editoarelor HTML. Produsul poate fi rulat pe variante platforme software: Mac,  

Windows, dar suportă în acelaşi timp şi platforme UNIX cu ajutorul unor emulatoare software, cum ar fi 

Wine. 

 

 Ca orice alt editor WYSIWYG, Dreamweaver poate ascunde detaliile de implementare a paginilor 

HTML, făcând astfel posibilă crearea cu uşurinţă a paginilor web de către utilizatorii neexperimentaţi. 

 

 Unii creatori de pagini web critică aceste tipuri de editoare deoarece produc pagini de dimensiuni 

mult mai mari decât ar fi necesar, ceea ce conduce la o funcţionare neperformantă a browserelor web. 

Această afirmaţie este în mare parte adevărată deoarece paginile web produse folosesc design-ul pe bază de 

tabel. În plus, produsul a mai fost criticat în trecut şi pentru producerea de coduri care adesea nu erau 

conform standardelor W3C (World Wide Web Consortium principala organizaţie internaţională care 

stabileşte normele şi standardele după care funcţionează browserele web şi în care ar trebui scrise codurile 

sursă ale site-urilor web), dar acest aspect a fost mult îmbunătăţit în versiunile recente. Cu toate acestea, 

Macromedia a crescut suportul pentru tehnologia CSS şii alte modalităţi de design fără a fi necesară 

folosirea design-ului pe bază de tabel. 

 CSS (Cascading Style Sheets) este un standard pentru formatarea elementelor unui document 

HTML. Stilurile se pot ataşa elementelor HTML prin intermediul unor fişiere externe sau în cadrul 

documentului, prin elementul <style> şi/sau atributul style. 

 

 Dreamweaver permite folosirea majorităţii browserelor instalate pe calculatorul utilizatorului, pentru 

a previzualiza website-ul creat. De asemenea conţine şi câteva utilitare pentru administrarea site-urilor, cum 

ar fi cele pentru a găsi şi a modifica un paragraf sau o linie de cod, în întregul web site, pe baza oricăror 

parametri specificaţi de către utilizator. Cu ajutorul panourilor de stare se poate crea cod JavaScript fără a 

avea cunoştinţe de programare. 

 

 Odată cu apariţia versiunii MX, Macromedia a încorporat utilitare de generare dinamică a 

conţinutului. De asemenea, este oferit suport pentru conectarea la baze de date (cum ar fi MySQL şi 

Microsoft Access) pentru a filtra şi afişa conţinutul script-ului de genul PHP, ColdFusion, Active Server 

Pages(ASP) şi ASP.NET, fără a avea nevoie de o prealabilă experienţă în programare. 

 

Un aspect foarte lăudat al Dreamweaver-ului îl reprezintă arhitectura sa extensibilă. 

Extensiile, aşa cum sunt ele cunoscute, sunt mici programe, pe care orice dezvoltator le poate scrie (de 

obicei în HTML şi JavaScript) şi pe care le poate descărca şi instala, acestea aducând un spor de 

performanţă şi funcţionalitate îmbunătăţită programului. Există o comunitate de dezvoltatori care produc 

extensii şi le publică (atât commercial, cât şi gratuit) pentru probleme de dezvoltare web, de la simple efecte 

rollover până la soluţii complete de vânzare online. 
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Meniurile File şi Edit sunt standard pentru majoritatea programelor. Meniul File conţine comenzi de 

deschidere, salvare, import şi export de fişiere. Meniul  Edit conţine comenzile Cut , Copy şi Paste, alături 

de comenzile Find şi Replace şi comanda Preferences. Multe elemente din interfaţa Dreamweaver şi din 

operarea sa pot fi configurate în Preferences. 

                                 
Meniul View activează şi dezactivează vizualizarea conţinutului secţiunii de antet (head); a elementelor 

inviziblile; a straturilor, tabelelor şi limitelor cadrelor, a barei de stare şi a hărţilor de imagine. 

 

Meniul View are de asemenea comenzi de activare a riglei şi a grilei, de executare a pug-in-urilor şi pentru 

afişarea de imagini de trasare. Comanda Prevent Layer Overlaps (Prevenirea suprapunerii de straturi) este şi 

ea poziţionată în meniul View. 

 
Meniul Insert este aproape echivalent cu bara de inserări. Din acest meniu se pot insera opţional toate 

elementele disponibile pe bara de inserări. Bara de inserări conţine un număr total de secţiuni din care putem 

să alegem diferite categorii de obiecte disponibile. Există douăsprezece secţiuni în bara de inserări: 
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Common, Layout, Text, Tables, Frames, Forms, Templates, Characters, Media, Head, Script şi Application. 

Pentru a afişa butoanele obiectelor dintr-o anumită categorie trebuie să dăm click pe secţiunea categoriei. 

 
Meniul Modify ne permite să modificăm proprietăţile obiectului selectat la un moment dat. 

 
Meniul Text  ne oferă acces la mai multe modalităţi de finisare a aspectului textului din pagina Web. Cel 

mai important pentru cei care scriu cu greşeli este că meniul text conţine comanda Check Spelling 

(verificarea ortografiei). Putem indenta un text, crea o lista şi modifica proprietăţile fontului. 

 

Meniul Commands oferă comenzi utile cum ar fi Clean up HTML (curăţarea codului HTML) şi Clean Up 

Word HTML (Curăţarea cuvintelor din codul HTML). 
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Inserarea tabelelor în Dreamweaver 

Selectează Insert->Table 

 
Selectează numărul de rânduri (rows), coloane (columns), distanţa dintre celule, lăţimea (width) 

tabelului în procente sau pixeli şi dimensiunea marginii (border), apoi apasă OK. 

 
Va apărea un tabel pe ecran cu 3 rânduri şi 3 coloane, lăţime 75% şi marginea=1 ca mai jos. 

 
După selectarea tabelului, fereastra de proprietăţi va arăta ca mai jos. Poţi seta rândurile, lăţimea, 

înălţimea (height), distanţa dintre celule, alinierea la stânga/dreapta/centru şi lăţimea marginii. 
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Din panoul de proprietăţi adiţionale poţi seta culoarea de fundal (background color), culorile 

marginilor (border color), imaginea de fundal (background image). 

 
Formatarea oricărei celule sau grup de celule poate fi efectuată subliniind celula/celulele, iar 

fereastra de proprietăţi îţi permite să selectezi Font şi alte atribute. 

 
Din panoul de proprietăţi adiţionale poţi modifica alinierea orizontală/verticală, lăţimea, înălţimea, 

nowrapping, imaginea şi culoarea de fundal şi culoarea marginilor. 

 
 

 

Inserarea culorilor în tabele 

Vom începe cu un tabel de 100px lăţime (Insert->Table) 

 
În panoul de proprietăţi, eticheta "Bg color" conţine culoarea implicită (alb sau #FFFFFF) a 

tabelului. 

 
Click pe casuţă şi selectează System Colour Picker. 

 
Caută o culoare pentru a o adăuga (apasă Add in Custom Colours) şi apasă OK. 
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De asemenea selectează o culoare şi pentru marginile tabelului. 

 
Acum ar trebui să ai aceste proprietăţi setate în tabel. 

 
Iar rezultatul va fi: 

 
 

 

Aplicaţie: 

Realizaţi, cu ajutorul unui tabel, calendarul pe anul 2010. 

 

 

 

Exemplu de calendar: 
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