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Tugas Pendahuluan :

Soal  :  1. Sebutkan  dan  jelaskan  kegunaan  dari  program  Macromedia 

Dreamweaver !

Kegunaan Dreamweaver

Dreamweaver adalah sebuah editor web yang dikembangkan oleh macromedia. 

Versi  terakhir  saat  ini  adalah MX 2004 dan yang sebelumnya muncul dengan MX 6. 

Dengan  menggunakan  editor  ini  andae  sebagai  seorang  desainer  web  akan  banyak 

diberikan banyak kemudahan dalam membangun website. Bahkan dengan kemampuan 

yang ada anda dapat dengan mudah mengimplementasikan Web scripting yang ada, 

seperti vb script, asp, cold fusion atau bahkan web scripting yang sifatnya free seperti 

PHP dapat didukung di sana.

Soal  :  2.  Sebutkan  dan  jelaskan  keunggulan  dari  program  Macromedia 

Dreamweaver bila dibandingkan dengan program sejanisnya !

Keunggulan Dreamweaver

Dreamweaver  mempunyai  keunggulan  dibandingan  program sejenisnya  antara 

lain :

• Dreamweaver  mempunyai  ruang  kerja,  fasilitas,  dan  kemampuan  yang  mampu 

meningkatkan produktifitas dan efektifitas dalam desain maupun membangun suatu 

situs Web.

• Fasilitas  penyuntingan  secara  visual  dari  Dreamweaver  memungkinkan  untuk 

menambah desain dan fungsionalitas halaman-halaman Web. 

• Pada Dreamweaver 8 terdapat beberapa kemampuan bukan hanya sebagai software 

untuk  mendesain  web  saja,  tetapi  juga  untuk  menyuting  kode  serta  pembuatan 

aplikasi Web, antara lain JPS, PHP, ASP, dan ColdFusion.

• Lebih mudah dan cepat dalam mendesain web karena tidak perlu harus menuliskan 

tag-tag html. 

Ada  beberapa  tambahan  menu/fitur  pada  bagian  application...  yaitu  XSL 

Transformation. bagian icon desig juga ada menu PHP... isinya berupa menu  include, 

echo, Form Variables, Url Variables, IF n Else... dan lain sebagainya yang medasar ttg 

PHP.

Pada bagian coding dipermudah dengan penulisan tag </>….. misalnya pada saat 

kita  ngetik  <body>,  terus  kita  ketik  lagi  </……  maka  secara  otomatis  dremweaver 

menambahkannya menjadi </body>. Penambahan sesuai dengan tag sebelumnya.

Ada autocomplete yang cukup lengkap, ada referensi syntax html ,css, php, java script, 

dsb. Find dan Replace yang canggih, banyak filternya ada fitur semacam validator Ada 

fitur link checker memudahkan kita mencari broken link manejemen file website juga 

bagus  (site  manager)  bisa  buat  snippet  fungsi  cssnya  yang  jauh  teroganisir 



dibandingkan mx 2004. Mx 2004 biasanya bakal kasih in-line css kalo dreamweaver 8 

ditaruh di head.

Soal :     3. Perhatikan tampilan dari program Macromedia Dreamweaver yang 

ada di bawah ini :

Berikan  penjelasan  secukupnya  seluruh  fungsi  dari  fitur-fitur  Macromedia 

Dremaweaver  yang  ada  di  bagian  Insert  Bar  !,  Sebutkan  kegunaan  dari 

property Inspector ?

Insert Bar

Text inser bar terdiri atas tool-tool sebagai berikut :

 Font tag editor :Untuk memunculkan jendela font tag editor

 Bold :Untuk menebalkan teks

 Italic :Untuk memiringkan huruf

 Strong :Untuk menebalkan huruf

 Emphasis :Umtuk memiringkan huruf

 Paragraph :Untuk mengatur paragraf

 Block quote :Untuk mengatur teks seperti catatan penting



 Preformatted :Membentuk paragraph seperti adanya pada script

 Heading 1 :Untuk membentuk text dalam heading 1

 Heading 2 :Untuk membentuk text dalam heading 2

 Heading 3 :Untuk membentuk text dalam heading 3

 Unordered list :Format membuat list dalam bentuk simbol 

 Ordered :format  membuat  list  dalam  bentuk  nomor  atau 

abjad

 List item :Untuk memasukkan daftar

 Definition list :Untuk mendefinisikan sesuatu

 Definition term :Untuk memasukkan definition term

 Definition description :Untuk memberikan penjelasan

 Abbreviation :Untuk  memberikan  singkatan  pada  teks  yang 

ditunjuk

 Acronym :Untuk memberikan akronim

 Link break :Karakter yang berfungsi ntuk ganti baris

Macromedia telah dijelaskan mereka untuk UI Dreamweaver MX 2004 sebagai 

lebih logis. Sementara yang cepat dan akurat deskripsi, tidak melakukan keadilan untuk 

perbaikan di daerah ini. Yang paling sering digunakan adalah alat untuk lebih mudah 

untuk  mendapatkan,  dan  semuanya  sudah  meletakkan  dalam  cara  yang  sangat 

logis.Masukkan bar yang tidak terkecuali. 

Masukkan Memperkenalkan yang dirombak bar 

Anda sekarang memiliki dua cara pandang di Masukkan bar. Jika Anda bekerja dengan 

Dreamweaver MX, Anda sudah terbiasa dengan Gambar 1, di bawah ini: 

 Gambar 1 

Aku sangat sleeker yang melihat, tetapi pada dasarnya sama Masukkan bar yang 

Anda telah menggunakan dalam Dreamweaver MX. 

Masukkan bar yang memiliki namun baru berliku-liku. Anda sekarang memiliki 

akses ke alternatif cara menampilkan objek Anda. Dengan mengklik-kanan pada Insert 

bar, Anda akan menemukan pilihan untuk 'Tampilkan sebagai Menu'. 



Gambar 2

 

Melakukan hal tersebut akan mengubah tampilan Anda Masukkan bar untuk apa yang 

anda lihat di bawah dalam Gambar 3: 

Gambar 3

 

Kami akan menjelajahi baru ini di layar hanya sedikit, tetapi pertama saya harus 

menyebutkan bahwa Anda dapat kembali ke 'klasik melihat' dengan mengklik list dan 

memilih Tampil sebagai Tab, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4 di bawah ini.

 

Gambar 4 

Sekarang, kembali ke menjelajahi Masukkan bar baru ini.

 



Setelah Anda memilih kategori dari menu dropdown - ditunjukkan dalam Gambar 

4  di  atas,  anda  akan  melihat  setiap  objek  dalam kategori.  Misalnya,  di  sini  adalah 

melihat dari objek Formulir: 

Gambar 5

 

Dalam rangka untuk menghemat ruang tetapi melestarikan fungsi, telah banyak 

objek sub-dikategorikan. Setiap objek yang memiliki ikon panah di sebelah kanan akan 

menampilkan daftar objek. The 'Common' objek misalnya memiliki beberapa sub-menu 

untuk beberapa benda mereka, seperti gambar objek: 

Gambar 6 

Ini juga berlaku untuk melihat tab. 

Objek Tambahan 

Kebanyakan  objek  yang  masih  tersedia,  dan  banyak  benda  baru  telah 

ditambahkan. 

Satu  contoh  dari  beberapa  tambahan  baru  yang  berada  di  Aplikasi  objek. 

Recordset paging selalu tersedia untuk Dreamweaver MX, tetapi sekarang Anda memiliki 

beberapa pilihan yang langsung tidak tersedia dalam Dreamweaver MX's Masukkan bar: 



Gambar 7 

Favorit 

Anda  bahkan  dapat  menambahkan  grup  favorit  Anda  Sisipkan  objek  ke  bar 

dengan memilih 'Favorit' dari menu drop-down, kemudian klik kanan baris: 

Gambar 8 

Anda kemudian Anda memiliki  pilihan untuk menambahkan objek untuk Anda 

pribadi Favorit: 

Gambar 9 

Anda sekarang memiliki akses cepat dan mudah untuk semua benda yang paling 

sering Anda gunakan: 



Gambar 10 

Property inspector

Ringkasan 

Memberikan  bedah  kecantikan  Masukkan  ke  bar  adalah  ide  bagus,  dan 

menyambut  baik  perubahan.  Objek  sementara  kesalahan  tidak  lagi  satu  pilihan, 

Macromedia telah memberikan kami banyak alternatif untuk melihat Masukkan bar. 

Properties  Inspector,  yang  terletak  di  bagian  bawah  Dreamweaver  kerja, 

memungkinkan Anda untuk melihat properti yang berhubungan dengan objek atau teks 

yang dipilih  saat  ini  dalam Document  Window.  Anda dapat  menggunakan  Properties 

Inspector  untuk  menampilkan  dan  mengedit  properti  dari  objek  yang  dipilih  dalam 

dokumen Window. 

CATATAN: Secara default, terbuka di bagian bawah jendela, tetapi dapat dipindahkan 

manapun. 

Harta Inspektur berisi dua bagian: bagian utama selalu terbuka dan menampilkan 

properti umum yang paling sering berubah.  Bagian kedua menampilkan properti yang 

tidak  seperti  yang  sering  berubah. Klik  di  sudut  kanan  bawah  untuk  memperluas 

Properties Inspector. 

Format Teks 

Pada gambar di bawah ini, teks yang dipilih dalam dokumen Window dan Harta 

Inspektur  yang  menyediakan  informasi  tentang  teks  yang  dapat  diedit  seperti  font, 

gaya, ukuran, ayat berpihak, dan properti lain yang terkait dengan teks. 

Perubahan yang dibuat dalam Properti Inspector adalah segera diterapkan untuk teks 

yang dipilih dalam dokumen Window. 



Format Tabel 

Pada gambar di bawah ini, Harta Inspektur adalah untuk tabel yang dipilih dalam 

dokumen Window. Dalam pandangan ini, pemberitahuan bahwa properti telah berubah 

dari  yang berkaitan dengan teks yang berkaitan dengan tabel. Sekarang Anda dapat 

mengedit  table  properti  seperti  jumlah  baris  atau  kolom,  padding  sel,  warna  latar 

belakang, dll 

Perubahan-perubahan yang dibuat ke tabel dalam Properties Inspector akan diterapkan 

ke tabel yang dipilih dalam dokumen Window. 



Format Gambar 

Pada gambar di bawah ini, gambar yang dipilih  dalam dokumen Window, dan 

Harta Inspektur perubahan untuk menampilkan properti yang berhubungan dengan foto 

yang dipilih.  Bila  foto  yang dipilih  dalam dokumen Window, gambar properti  muncul 

dalam Properties Inspector. 

Anda dapat mengubah banyak gambar properti seperti dimensi, nama file, blok, link, 

dan banyak lagi. 
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