รู้ จักกับเครื่องมือ Adobe Dreamweaver
ทูลบาร์ (Toolbar)
คือแถบเครื่ องมือซึ่งรวบรวมปุ่ มคาสัง่ ที่จาเป็ นต้องใช้งานบ่อยๆเอาไว้ ใน Dreamweaver CS5 มีทูล
บาร์ อยู่ 5 ชุดด้วยกัน ซึ่ งสามารถเปิ ดใช้หรื อปิ ดได้โดย
 เลือกคาสั่ง View > Toolbars > ชื่อทูลบาร์
 คลิกขวาบนทูลบาร์ ใด ๆ ที่เปิ ดอยูแ่ ล้วคลิกชื่อทูลบาร์ น้ นั
ทูลบาร์ Document
ทูลบาร์ น้ ีประกอบด้วยปุ่ มคาสั่งในการกาหนดมุมมองและการแสดงผลของเว็บเพจ
ปุ่ ม

หน้ าที่
แสดงเว็บเพจในมุมมองโค้ด
แสดงเว็บเพจในมุมมองโค้ดและออกแบบ
แสดงเว็บเพจในมุมมองออกแบบ
แสดงผลโค้ด (ทางานร่ วมกับมุมมอง Live View)
ตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงผลบนบราวเซอร์ที่เลือก
แสดงเว็บเพจเหมือนการรันบนบราวเซอร์
ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สไตล์ CSS ในส่ วนต่าง ๆ บน เว็บเพจ
โดยใช้ร่วมกับพาเนล CSS Styles และการแสดงผลในรู ปมุมมอง Live
View
ใช้กาหนดชื่อหรื อคาอธิบายเว็บเพจ ซึ่งจะถูกนาไปแสดงที่ไตเติลบาร์
ของบราวเซอร์
แสดงเมนูซ่ ึงประกอบด้วยคาสั่งจัดการไฟล์ เช่น อัพโหลด (Put) หรื อ
ดาวน์โหลด (Get)
แสดงเมนูสาหรับเลือกเปิ ดบราวเซอร์เพื่อทดสอบเว็บเพจ (คียล์ ดั F12)
ปรับปรุ งการแสดงผลของเว็บเพจในมุมมองออกแบบ หลังจากที่แก้ไข
คาสั่งในมุมมองโค้ด (คียล์ ดั F5)
แสดงเมนูสาหรับเปิ ด/ปิ ดลักษณะพิเศษของแท็กหรื อคาสั่งบางอย่าง เช่น
ตาราง,เฟรม และ CSS เพื่อช่วยให้การแก้ไขเว็บเพจสะดวกขึ้น

แสดงปุ่ มคาสั่ งต่ าง ๆ ใน ทูลบาร์ Document
ทูลบาร์ Standard
ประกอบด้วยปุ่ มคาสัง่ ในการจัดการไฟล์เว็บเพจ และคาสัง่ พื้นฐานในการย้าย, ก๊อปปี้ , วางเนื้อหา
รวมทั้งการยกเลิกและทาซ้ าคาสั่งด้วย

แสดงปุ่ มคาสั่ งในทูลบาร์ Standard
พาเนล Insert
ประกอบด้วยปุ่ มคาสัง่ ที่ใช้วางออบเจ็คชนิ ดต่าง ๆ ลงบนเว็บเพจ โดยปุ่ มเหล่านี้จะแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ๆ เช่น กลุ่ม Common สาหรับสร้างองค์ประกอบทัว่ ๆ ไป, กลุ่ม Form สาหรับสร้างฟอร์ม เป็ นต้นปุ่ มคาสั่ง
บางปุ่ มจะมีเมนูยอ่ ยอยูภ่ ายในซึ่ งสังเกตได้โดยจะมีรูปลูกศรเล็ก ๆ อยูด่ า้ นข้างปุ่ มนั้น

กลุ่มของคาสั่ งพาเนล Insert
พาเนล Insert จะประกอบไปด้วยปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นกลุ่มหรื อเมนู ดังนี้
 Common เป็ นกลุ่มคาสั่งสาหรับวางออบเจ็คที่ตอ้ งใช้งานบ่อยๆ ในการสร้างเว็บเพจ เช่น ภาพ
กราฟิ ก,ตาราง,widget และไฟล์มลั ติมีเดีย เป็ นต้น

 Layout สาหรับวางออบเจ็ค สาหรับวางออบเจ็คที่ใช้จดั โครงสร้างของเว็บเพจ เช่น ตาราง,เฟรม
และ AP Element (เดิมเรี ยกว่า “เลเยอร์ ”)

 Forms สาหรับวางออบเจ็คที่ใช้สร้างแบบฟอร์ มเพื่อรับข้อมูลจากผูช้ ม เช่น ฟิ ลด์ชนิดต่างๆ

 Data สาหรับวางคาสั่งที่ใช้จดั การฐานข้อมูลและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บเพจ

 Spry สาหรับวางออบเจ็คที่ใช้เทคโนโลยีของ Spry แบบต่าง ๆ

 InContextEditing สาหรับสร้างพื้นที่เทมเพลตอานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้ในการแก้ไขเนื้อหาได้
 Text สาหรับจัดรู ปแบบข้อความภายในเว็บเพจ เช่น หัวเรื่ องตัวหนา ตัวเอียง หัวข้อ บุคเล็ต รวมทั้ง
แทรกสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ
 Favoritesเป็ นกลุ่มที่สามารถเพิ่มปุ่ มคาสั่งจากกลุ่มอื่น ๆ เข้ามาเก็บได้เองเพื่อความสะดวกในการใช้
งาน (โดยคลิกขวาบน Insert Bar แล้วเลือก Customize Favorites)

เปลีย่ นมุมมองของพาเนล Insert
สามารถเปลี่ยนมุมมองของพาเนล Insert ระหว่างแบบเมนูและแบบแท็บได้โดยการเปลี่ยน
Workspace จาก Designer เป็ น Classic ก่อนแล้วทาตามขั้นตอนดังนี้

แสดงการเปลี่ยนมุมมองของพาเนล
ขณะแสดงแบบแท็บ

ขณะแสดงแบบเมนู

แถบสถานะ (Status Bar)
เป็ นแถบซึ่ งอยูด่ า้ นล่างของวินโดว์ Document ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือด้านซ้ายเป็ น Tag Selector
ส่ วนด้านขวาเป็ นเครื่ องมือต่าง ๆ ดังรู ปหน้าถัดไป
Select ใช้เลือกออบเจ็คบนเว็บเพจ (เช่น ข้อความและภาพกราฟิ ก) หลังจากใช้เครื่ องมืออื่น ๆ แล้ว
จะต้องกลับมาคลิกเลือกเครื่ องมือนี้เสมอ
Hand ใช้เลื่อนหน้าจอเว็บเพจ โดยเลือกเครื่ องมือนี้แล้วไปคลิกลากบนวินโดว์ Document (ถ้า
ดับเบิ้ลคลิกเครื่ องมือนี้ เว็บเพจจะขยายมุมมองจนออบเจ็คที่เลือกไว้แสดงเต็มหน้าจอ
Zoom ใช้คลิกหรื อลากเพื่อขยายมุมมองเว็บเพจ หรื อกดคียล์ ดั Alt แล้วคลิกเพื่อย่อมุมมอง (ถ้า
ดับเบิ้ลคลิกเครื่ องมือนี้ จะได้มุมมองที่ 100 %)

แสดงแถบสถานะ (Status)
Tag Selector
มีประโยชน์คือใช้ดูความสัมพันธ์ระหว่างแท็กและใช้เลือกออบเจ็คเพื่อกาหนดคุณสมบัติ โดยเมื่อ
เลือกออบเจ็คใด ๆ บนเว็บเพจ จะปรากฏชื่อแท็ก (คาสั่งภาษา HTML) ของออบเจ็คดังกล่าว รวมทั้งแท็กอื่น
ๆ ที่ครอบอยูต่ ้ งั แต่จุดเริ่ มต้นของเว็บเพจ เช่น หมายถึงกาลังเลือกรู ปภาพ (แท็ก <img>) อยูภ่ ายในเซล (แท็ก
<tr> และ <th>) ของตาราง (แท็ก <table>) ซึ่ งตารางนี้อยูใ่ นเนื้อหาหลักของเว็บเพจ (แท็ก <body>) อีกที
พาเนล Properties
เป็ นพาเนลที่เราใช้งานมากที่สุด โดยจะแสดงคุณสมบัติสาคัญ ๆ ของออบเจ็คที่กาลังเลือกบนเว็บ
เพจ และใช้กาหนดหรื อแก้ไขคุณสมบัติเหล่านั้นได้ เช่น ขนาด ตาแหน่ง และสี ทั้งนี้รายละเอียดบนพาเนล
Properties จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นกับว่าขณะนั้นกาลังเลือกออบเจ็คใด

แสดงพาเนล Properties

กลุ่มพาเนลต่ างๆ
พาเนลเป็ นกรอบเล็ก ๆ ที่รวบรวมเครื่ องมือต่าง ๆ สาหรับใช้ทางานเฉพาะเรื่ องไว้ เช่น พาเนล CSS
Styles ใช้จดั การกับสไตล์ CSS และพาเนล Files ใช้จดั การกับไฟล์และโฟลเดอร์ ภายในเว็บไซต์ใน
Dreamweaver ประกอบไปด้วยพาเนลจานวนมาก ซึ่งสามารถเปิ ด/ปิ ดได้โดยเลือกคาสั่ง Window แล้วเลือก
ชื่อพาเนลนั้น หรื อกดคียล์ ดั ที่แสดงด้านหลังชื่อพาเนลดังรู ป

แสดงกลุ่มพาเนลต่ าง ๆ

ปิ ดกลุ่มพาเนลทีไ่ ม่ ได้ ใช้
เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางาน โดยคลิก
Window > ชื่อพาเนล)

แล้วเลือกคาสั่ง Close Tab Group (หากจะเปิ ดใหม่ให้เลือกคาสั่ง

แสดงการปิ ดกลุ่มพาเนลทีไ่ ม่ ได้ ใช้
ไม้ บรรทัด (Ruler)
ไม้บรรทัดจะปรากฏที่ดา้ นบนและด้านซ้ายของวินโดว์ Document เพื่อให้สาหรับช่วยกาหนด
ตาแหน่งหรื อขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่วางบนเว็บเพจ สาหรับการจัดการต่าง ๆ กับไม้บรรทัดจะทาได้
ดังนี้
 ซ่อน/แสดงไม้บรรทัด เลือกคาสั่ง View > Rulers > Show(คียล์ ดั Ctrl +Alt +R)
 ย้ายตาแหน่ง 0,0ให้คลิกลากรู ป ไปวางตาแหน่งใหม่
 ย้ายตาแหน่ง 0,0 กลับมาที่มุมซ้ายบนสุ ดให้ดบั เบิลคลิกที่ หรื อคลิกขวาบน ไม้บรรทัดแล้วคลิกเลือก
คาสั่ง Reset Origin
 เปลี่ยนหน่วยวัดบนไม้บรรทัดให้คลิกขวาบนไม้บรรทัด แล้วเลือกหน่วย ซึ่ งมีดงั นี้
 Pixels พิกเซล
 Inches นิ้ว
 Centimeters เซนติเมตร

แสดงการย้ายตาแหน่ งของไม้ บรรทัด

เส้ นกริด (Grid)
เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้ช่วยกาหนดตาแหน่งและขนาดของออบเจ็คบนเว็บเพจ โดยมีลกั ษณะเป็ น
ช่องตารางที่มีระยะห่างเท่า ๆ กันทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถกาหนดสี เส้นกริ ด และกาหนดให้ออบเจ็ค
ยึดจับ (snap to grid) กับเส้น เพื่อให้สามารถจัดออบเจ็คต่าง ๆ อยูใ่ นแนวเดียวกันได้ง่าย
 ซ่อน/แสดงเส้นกริ ดทาได้โดยเลือกคาสั่ง View > Grid> Show Grid (คียล์ ดั Ctrl Alt G)
 กาหนดให้ออบเจ็คยึดจับเส้นกริ ดเลือกคาสั่งView > Grid > Snap To Grid
 ปรับแต่งคุณสมบัติของเส้นกริ ดเลือกคาสั่ง View > Grid > Grid Setting

เส้ นไกด์ (Guide)
เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้กาหนดตาแหน่งและขนาดของออบเจ็คบนเว็บเพจ เพื่อให้ได้ตามแนวที่
ต้องการอย่างเที่ยงตรง การสร้างเส้นไกด์ทาได้โดยคลิกลากเมาส์จากไม้บรรทัดด้านใดด้านหนึ่งออกมา
ปล่อยบนเว็บเพจตรงจุดที่ตอ้ งการ

แสดงเส้ นไกด์ (Guide)

 ซ่อน/แสดงเส้นไกด์ทาได้โดยเลือกคาสัง่ View > Guides >Show Guides
 ย้ายเส้นไกด์ คลิกลากเส้นไกด์น้ นั ไปยังตาแหน่งใหม่
 ลบเส้นไกด์ คลิกลากเส้นไกด์ออกไปปล่อยนอกวินโดว์ Document

แสดงขัน้ ตอนการทางานเกี่ยวกับเส้ นไกด์

 ลบเส้นไกด์ท้ งั หมด เลือกคาสัง่ View > Guides > clear Guides
 ล็อคเส้นไกด์ไม่ให้ถูกย้ายหรื อลบ เลือกคาสั่ง View > Guides > Lock Guides
เรียกใช้ รูปแบบหน้ าจอ (Workspace)
รู ปแบบของหน้าจอหรื อที่เรี ยกว่า Workspace เป็ นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเลือกรู ปแบบ
หน้าจอที่มีองค์ประกอบส่ วนต่าง ๆ ได้เหมาะกับลักษณะการทางานมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกใช้พาเนล,
การจัดวางพาเนลที่จาเป็ นและการเลือกมุมมอง เป็ นต้น

