Adobe Dreamweaver – Avançado
Formato do curso: Presencial e Live Training
Preço: 1250€
Nível: Avançado
Duração: 30 horas
Esta ação de formação visa fornecer aos formandos os conhecimentos avançados na manipulação de recursos
utilizados em páginas web, principalmente na área do DHTML.

Destinatários
Todos os utilizadores interessados em aprofundar os seus conhecimentos na aplicação.

Pré-requisitos
Frequência do curso de Dreamweaver iniciado, ou conhecimentos similares.

Programa
Criar layouts de sites com CSS’s (Box Model)
Box Model, deﬁnição, características e limitações dosbrowsers
Trabalhar com Div’s e ID’s
Utilização de unidades relativas em vez de absolutas (ems)
Criar um layout com as propriedades do Box Model e a propriedade FLOAT
Painel AP, e propriedades de elementos AP
Criar layouts com posicionamento absoluto
Criar ﬁxed, Fluid e Elastic Layouts com CSS’s
Alguns hacks e ﬁlters de CsSs para ultrapassar problemas dos browsers
Usar Rulers e Guides no Dreamweaver

Reutilização de conteúdos
Lybrary itens
Templates
Utilização e alterações de templates
Criar páginas Interactivas (DHTML)
Deﬁnição de DHTML
Painel Behaviors
Modiﬁcar behaviors
Estender o Dreamweaver
Integração Ajax com Framework Spry
Deﬁnição de Ajax e Spry
XML e inserção de XML no Dreamweaver
Criar Spry Datasets
Aplicar Spry Detail regions
Usar Spry Widgets (tabs, accordion, etc.)
Aplicar Spry eﬀects
Formulários
Criar um formulário com o Dreamweaver
Inserir textﬁelds
Inserir rádio buttons e check boxes
Listas
Botões
Personalizar forms com CSSs.
Validação de formulários com o painel behaviors
Validação de formulários com a Framework Spry
Acrescentar Multimedia
Inserir ﬁlmes de Flash
Inserir Flash vídeo
Inserir um Flash slideshow

Administração e Publicação de um site
Inserção de elementos para motores de busca (Meta tag´s)
Validação do site com o painel results
Colocar um site online
Actualizar e administrar um site online
Criação de templates
Validação de browser validação de acessibilidade
Validação de links upload de ﬁcheiros
Criação de site remoto
Propriedades de FTP
Sincronização de ﬁcheiros

