Advanced Training
Dreamweaver
CSS-toepassingen
In deze tweedaagse training wordt
ingegaan op de gereedschappen en
functionaliteit van Dreamweaver om CSS
(Cascading Style Sheets) toe te passen
binnen uw website.
Met CSS is het mogelijk om de opmaak
van webpagina's vast te leggen. Het
belangrijkste voordeel is dat CSS het
mogelijk maakt om de inhoud te
scheiden van de opmaak. Het is
daardoor makkelijker om
opmaakkenmerken vast te leggen, vaker
toe te passen en later te wijzigen. Uw
webpagina’s worden toegankelijker,
beter te indexeren door zoekmachines
en sneller.
In de HTML 4.0-specificatie van het
World Wide Web Consortium (W3C)
wordt de opmaak van tekst op een
webpagina met de <font>-tag als
‘deprecated’ aangeduid. Dat betekent dat
de huidige browsers de <font>-tag
moeten ondersteunen, maar dat de
<font>-tag in een volgende versie van
HTML waarschijnlijk is verdwenen en dat
browsers niet langer de <font>-tag
hoeven te ondersteunen. De vervanger
voor de <font>-tag is CSS.
Bovendien kunnen in CSS veel meer
uiterlijke kenmerken worden vastgelegd
dan alleen maar de opmaak van tekst.
CSS kan bijvoorbeeld ook worden

ingezet bij het vastleggen van de lay-out
van webpagina’s.
De webdesigner die wil werken conform
de laatste technieken en die moderne,
op standaarden gebaseerde websites wil
maken, gebruikt CSS voor de lay-out en
opmaak van webpagina's.
De onderwerpen die tijdens deze twee dagen
aan bod komen:
- Uitleg van CSS en CSS-P.
- Browsers en CSS.
- Verschillende manieren om in Dreamweaver
CSS te definiëren en te bewerken:
Pagina-eigenschappen, Eigenschapcontrole,
Code Navigator en het paneel CSS-stijlen.
- De ‘voorrangsregels’ van CSS: cascading,
inheritance en specificity.
-

Waar kunt u CSS definiëren: inline,
embedded en in externe CSS-bestanden.

- De opbouw van CSS in de code: de selector
en declaration met CSS-properties en
waarden.
-

De verschillende selectors voor CSS-regels:
tag selectors, class selectors, id selectors,
gegroepeerde selectors, desecendant
selectors. pseudo-class selectors.
- Het definiëren en veranderen van CSS in de
code.
- Bestaande pagina's geschikt maken voor
toepassing van CSS.
- CSS voor opmaak van tekst, afbeeldingen en

tabellen.
- CSS voor de lay-out van pagina's zonder
gebruik te maken van tabellen. Het werken
met DIV’s.
- Pagina’s maken op basis van een aantal van
de standaard CSS lay-outpagina’s in
Dreamweaver. Verander deze lay-outpagina’s
naar uw eigen wensen.
- Verschillende opmaak van de pagina voor
weergave op de monitor en afdruk op een
printer vastleggen met CSS.
- Validatie en compatibiliteitscontrole.
Deze opgave is onder voorbehoud.

De training
- Een tweedaagse advanced training.
- De training wordt gegeven in het pand van
Promate, Koeweistraat 3 te Waardenburg.
- Inclusief lunch bij Promate.
- Tijden: 9.30 tot 16.30.
Vereiste voorkennis
- Ervaring met en kennis van computers van
het betreffende platform en
besturingssysteem.
- Kennis van HTML en het internet.
- Basiskennis van het pakket Dreamweaver,
zoals beschreven staat in dag 1 t/m 3 in de
specificaties van de introductietraining
Dreamweaver.
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