Modo de layout no Dreamweaver MX 2004
Primeiramente temos que criar nossa tabela para vermos como é em modo de layout com
o comando CTRL+ALT+T. Feito isso, iremos selecionar o nosso modo de layout para
criação da página, indo com o mouse em view / table mode e marcando layout mode ou
simplesmente CTRL+F6. Pronto. Temos nossa página em modo de layout.

Nosso segundo passo é definir o corpo do site. O modo de layout facilita tudo. Por
exemplo, você pode desenhar várias células dentro da tabela que foi inserida sem a
necessidade de perda de espaço. Para adicionar células, vá em insert / layout objects e
selecione layout cells, fazendo criar um cursor para que você possa desenha a sua célula
dentro da sua table. Nela você pode arrastar e dimensionar como você queira. Seguindo o
exemplo, iremos criar uma célula deste modo conforme a figura abaixo:

Para finalizar nosso processo de desenho de página, colocaremos uma outra tabela
dentro do espaço cinza onde vocês estão vendo a figura anterior. Para isso, basta irmos
novamente em insert / layout objects, selecionarmos a opção layout table e colocarmos na
parte mencionada, ficando assim:

Agora saia do modo de layout clicando em exit na parte superior da página, e veja o
resultado.
Vamos "decorar" a página, usando o mesmo modo de layout. Veja que é tudo bem fácil.
Voltando ao nosso modo de layout CTRL+F6, iremos inserir figuras e customizar nossas
tabelas e células com CSS.
Na parte central de nosso site iremos colocar o CSS para customizar nosso texto. Para
que essa tarefa seja executada, basta apenas clicar com o botão direto do mouse e ir na
opção CSS styles e clicar em new. Irá aparecer a seguinte janela:

Vejam que o dreamweaver já nomeou a nossa tabela (div). Retire e coloque td. Escolha a
opção de acordo com a figura, tag (redefines the look of specific tag) e clique em OK.

Salve seu CSS com o nome apropriado. no meu caso irei usar central.css . Agora que
está salvo meu CSS, irei configurá-lo do modo que desejo, onde aparecerá a seguinte
tela:

Nela iremos definir os parâmetros necessários para a finalização dos processos. Usei as
seguintes opções:
Font: Veranda
Size: 9 pixels
Style: Normal
Line Height: Normal
Decoration: None // isso serve para que qualquer link inserido nesta parte não fique com o
traço abaixo
Color: ##009933
Case: none
Background: #F0F0F0
Por enquanto iremos usar apenas esses estilos para criarmos a parte customizada do
nosso site.
Continuando em nosso objetivo, faremos a inserção de texto. No meu caso, falarei do
Dreamweaver MX 2004 numa página bem simples. Vejam como fica:

Feito a inserção de texto e estilos, iremos inserir nossas figuras.
Na parte superior onde você vê à cinza, iremos inserir uma célula para que possamos
aplicar a nossa imagem (insert / layout objects > layout cell), resultando nisso:

Vamos inserir nossa figura e pronto.

Ficamos com o seguinte layout:

Este é um simples exemplo de criação de sites com modo layout. Basta você sair do
modo layout, salvar o documento e ver o resultado final.

