Do Fireworks ao Dreamweaver
Fireworks:
O Fireworks possui a possibilidade de montar todo o layout do site, fatiá-lo e exportar tudo
em imagens e html. Muito prático, porém, não totalmente funcional. Veja porque:
Para fazer um HTM legal pelo Fireworks, você deverá configurar várias opções. Na tela
de export você verá o seguinte:

Veja que é selecionado a opção Salvar como HTML and Images. Outras opções são de
exportar todos os Slices ou apenas os selecionados, colocar as imagens que serão
exportadas dentro de uma pasta.
Ao lado do campo "HTML", existe um botão "Options", que nos levará para a seguinte
tela:

Por estas guias (General, Table e Document Specific) você configurará seu arquivo HTML
a ser exportado. Você pode selecionar um HTM feito para o programa que você usa
(Dreamweaver, GoLive, FrontPage etc.). Pode também selecionar a extensão do arquivo
(*.htm, *htm,l etc). Ainda na guia General, existem as opções de incluir comentários
(Include HTML Comments) e nome de arquivo com letras minúsculas.
Em Table, você definirá detalhes da estrutura das tabelas, se por exemplo, usará uma
imagem gif transparente para dar espaços ou códigos HTML pra isso.
Na última guia você configurará o nome das imagens.
Ao exportar um HTM pelo Fireworks, você poderá editá-lo normalmente pelo
Dreamweaver. Porém, à medida que você vai criando projetos mais complexos, vai
sentindo falta de um controle maior das tabelas. Até chegar ao ponto de montar sua
própria tabela e fazer seu projeto com a melhor estruturação possível.
Exportando pelo Fireworks, você ganha tempo, mas perde em perfeição e controle da
estrutura do site, dependendo do projeto logicamente.
Em resumo, o export do Fireworks é interessante para pequenos sites que não tenho
muito conteúdo.
Dreamweaver:
O Dreamweaver te fornece todas as ferramentas para desenvolver uma estrutura de
tabelas perfeita e hábil para qualquer projeto. Desde um website pequeno até um grande
portal de conteúdo variado.
A possibilidade de moldar a estrutura é realmente ótima.

Funcionaria da seguinte maneira. Visual do site executado pelo Fireworks e exportado
apenas fatias em imagens. Com as imagens prontas, você monta sua tabela.. Porém, o
pensamento da montagem deve estar junto com você na hora de fatiar um layout, pois
existem soluções que nem sempre ficarão boas para as tabelas.
Os recursos para construção da tabela são inúmeros e fáceis de usar. Vale também
lembrar que se deve sempre atribuir os valores internos de uma tabela para que o
funcionamento seja perfeito em Pcs e Macs. OK?

