DREAMWEAVER CS

EXERCICI 13
Com que hem començat la casa per la teulada, anem a reencaminar la nostra biblioteca i a
fer les coses bé.

Els passos correctes per dissenyar el nostre apartat d’autors seria:
1. Pensar quina taula necessitem per maquetar i crear-la en un HTML blanc.
2. Omplir la taula amb els textos i imatges que necessitem.
3. Vincular la full d’estils (botó de les cadenes).
4. Pensar i crear tots els estils que necessitem. Com que no hem fet pas gaire feina fins
ara, el que podem fer (i segur que ens simplificarà la vida) és eliminar els estils que hem
creat fins ara i començar de 0.
5. Aplicar els estils a les diferents parts de la nostra pàgina.
6. Guardar el resultat.
7. Per fer un altre autor, podem fer servir el primer que creem de model. Per fer-ho, fem un
Guardar como i li canviem el nom. Això és com si tinguéssim una plantilla pels autors.
Ara només ens quedarà esborrar les parts que no volem i posar les noves. Per tant,
gairebé podem començar borrant les pàgines dels autors que tenim fetes i començant de
nou.

Aprofitant que ho remenem tot, anem a completar una mica més la fitxa de cada autor. Hi
afegirem la bibliografia i uns vídeos relacionats amb ell trets del YouTube. La idea general
de com ha de quedar és la següent:
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La taula que necessitem per dur a terme l’exercici seria la següent (8 files i 5 columnes):

Nosaltres la transformarem en una cosa semblant a aquesta, mitjançant estils i l’eina de la
barra de propietats que ens permet ajuntar cel·les.

NOM DE L’AUTOR

BIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

FOTO

VÍDEOS

MENÚ
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Per tant, hauríem de crear els següents estils:
•

.titol2: a la pestanya TIPO triar Arial, tamany 24, negreta i el color que vulguis

•

.foto_contorn: a la pestanya BORDE triar estil sòlid, d’1 píxel d’amplada i el color que
vulgueu (igual per a tots).

•

.cos_text_700: a la pestanya TIPO triar Arial, tamany 12 i color negre. A la pestanya
BLOQUE, l’alineació del text ha de ser justificada. A la pestanya CAJA triar amplada
660 i en el relleno posar 20 a les quatre caselles. A la pestanya BORDE triar color
vermell pels 4 i gruixudaria 1 per el de dalt, el de sota i el de la dreta. El de l’esquerra
l’heu de fer de 6 píxels. Tots els bordes han de ser sòlids.

•

.cos_text_350: per la biografia i els vídeos. El mateix que el cos_text_700 però a
CAJA triar 310 i en el relleno posar 20 a les quatre caselles.

•

.menu: a la pestanya TIPO triar Arial, tamany 14, negreta i el color que vulguis.

Fixeu-vos que els noms dels estils que hem definit són més genèrics que quan ho fèiem
anteriorment. La raó és que així podem reutilitzar-los per altres pàgines.

Finalment, tots aquests estils ja no els aplicarem directament sobre el text, sinó que ho
farem sobre la casella que ocupa el text. Una casella d’una taula en HTML és la marca <td>.
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Les instruccions que venen a continuació són per poder incrustar vídeos de YouTube a la
teva pàgina web:
1. Ves fins a la pàgina de YouTube (www.youtube.es).
2. Amb l’ajuda del buscador, troba un vídeo relacionat amb l’autor que t’agradi.
3. Còpia (CTRL+C) el codi per poder incrustar el vídeo.

4. Amb el codi copiat, ves al Dreamweaver i situa’t en el lloc de la pàgina on vols que
aparegui el vídeo.
5. Parteix la pantalla per poder veure el codi HTML i enganxa el que has copiat a la zona
superior de la pàgina (en la part que es veu el codi). El resultat hauria de ser una cosa
similar a la de la imatge de sota. Aquí podem veure una casella d’una taula amb un títol i
dos vídeos de YouTube un a cada paràgraf.
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