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10 Afbeeldingen.
Naast tekst zijn afbeeldingen de meest gebruikte objecten op een webpagina.
In tegenstelling tot een tekstverwerker, waar alle grafische elementen meestal binnen het docu-
ment zelf  bewaard worden, bevat een HTML-pagina enkel een verwijzing (het pad) naar de
plaats waar het grafisch element zich bevindt.

In het eerste deel van dit hoofdstuk gaat u een aantal afbeeldingen aan een webpagina toevoe-
gen en worden de eigenschappen besproken.
In het tweede deel gaat u de afbeeldingen optimaliseren zodat ze perfect integreren met de
achtergrond van de pagina. Hierbij gaat u Dreamweaver gebruiken in combinatie met 
Fireworks.

Installeer alvast Fireworks CS6. Zorg er ook voor dat Fireworks als default editor staat inge-
steld voor het bewerken van alle grafische bestandsformaten (PNG, GIF en JPEG). 
Kijk de voorkeurinstelling na.

» Open de voorkeurinstellingen, rubriek File Types / Editors.
» Selecteer de extensie .png.
» Voeg, indien nodig, Fireworks CS6 toe aan de Editors.
» Selecteer Fireworks en klik op Make Primary.

» Herhaal deze stappen voor de extensies .gif en .jpg .jpe .jpeg.
» Sluit het Preferences scherm.

Vanaf nu kan u elke afbeelding aanpassen en optimaliseren met Fireworks.

» Definieer een nieuwe site met volgende instellingen:
naam van de site = DW_hst10 en verwijs naar de map:

Z ...\Les DreamweaverCS6\hst10\html\
 ...:Les DreamweaverCS6:hst10:html:
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10.1 Beeldformaten.

De vier belangrijkste beeldformaten die op het internet gebruikt worden, zijn:

10.1.1 GIF (.gif): 

Een GIF-bestand bezit volgende eigenschappen:

• Het beeld kan maximum 256 kleuren bevatten.
• U kan delen (bepaalde pixels) van het beeld volledig transparant maken. 

Dit noemt men index transparency.
• Animatie binnen één bestand is mogelijk (animated GIF).

Omwille van het beperkte aantal kleuren is het GIF-formaat uiterst geschikt voor afbeeldingen
met weinig kleurvariaties zoals logo's, clipart en afbeeldingen waarbij transparantie belangrijk
is. Het GIF-formaat is niet geschikt voor het exporteren van foto's.

10.1.2 JPEG (.jpg): 

Een JPEG-bestand bezit volgende eigenschappen:

• Het beeld kan miljoenen kleuren bevatten.
• Een JPEG-bestand kan u nooit transparant maken.

Gebruik het JPEG-formaat voor beelden die meer dan 256 kleuren nodig hebben, zoals foto's
en afbeeldingen met gradiënten. Omwille van de vervormingen die optreden bij het compri-
meren is het JPEG-formaat minder geschikt voor logo's.

10.1.3 PNG (.png): 

PNG (uitspreken als pee-en-gee of  ping) is een waardig alternatief  voor zowel GIF als JPEG.
PNG is ontstaan als patentvrij alternatief  voor GIF en wordt veelvuldig gebruikt in open-
source programma's en online dynamisch gegenereerde beelden. (Tot 2003 was GIF een gepa-
tenteerd bestandsformaat.)

U kan een PNG-bestand zowel in een 8-bit, 24-bit als in een 32-bit versie exporteren. 
De 8-bit versie is vergelijkbaar met een GIF-bestand (265 kleuren), de 32-bit versie met een
JPEG-bestand (miljoenen kleuren).

In tegenstelling tot JPEG is PNG een beeldformaat waarbij de compressie niet voor verliezen
zorgt, wat maakt dat de bestandsgrootte van een 32-bit versie PNG aanzienlijk groot kan zijn.

PNG heeft nog een extra troef, namelijk dat elk beeldpunt gedeeltelijk transparant (of  
alpha transparency) kan zijn. Zoals we weten kan in een GIF-bestand een pixel enkel volledig of
helemaal niet transparant zijn. JPEG ondersteunt geen transparantie. Alpha-transparantie
biedt heel wat nieuwe designmogelijkheden binnen een webpagina.
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! Er is wel degelijk een verschil tussen het PNG-formaat dat u op een webpagina kan ge-
bruiken en het native PNG-formaat waarin Fireworks zijn bestanden bewaart. 
Het internet PNG-formaat bestaat enkel uit pixels. Het Fireworks PNG-bestand kan naast
pixels eveneens vector- en tekstobjecten bevatten. Sinds CS6 krijgt het Fireworksbestand de
extensie .fw.png.

10.2 Een afbeelding aan de pagina toevoegen.

U kan een afbeelding op verschillende manieren op een pagina plaatsen.

• menu:Insert:Image. 
Plaatst de afbeelding op de plaats waar de cursor zich momenteel bevindt.

• Klik op het Image-object  (Insert palet, rubriek Common). 
Ook hier komt de afbeelding op de plaats te staan waar de cursor zich momenteel bevindt.

• Sleep het Image-object naar de pagina.
Blader hierna naar de juiste afbeelding.

• Sleep de afbeelding vanuit het Files palet naar de pagina.
• Sleep de afbeelding vanuit het Assets palet naar de pagina.

In het Assets palet worden de verschillende media, zoals afbeeldingen, movies, enz ... ge-
groepeerd per categorie. Dit is eveneens de enige plaats waar u een preview van het object
te zien krijgt.
Klik eventueel op Refresh Site List (onderaan het palet) om de inhoud van het palet op-
nieuw op te bouwen.
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» Open index.html.
» Sleep theBirds.jpg net voor de eerste tekstparagraaf.

Als tussenscherm kan u nog wat eigenschappen rond Accessibility ingeven. Laat dit scherm
voorlopig leeg (klik op OK). Verder in dit hoofdstuk verneemt u hier meer over.

Om het tussenscherm niet meer te tonen, kan u enkele voorkeurseigenschappen aanpassen
(rubriek Accessibility).

» Laat de eigenschappen ongewijzigd en sluit het venster.
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T Indien u een afbeelding op de pagina plaatst die zich buiten de site (de html-map) be-
vindt, zal Dreamweaver een kopie van de afbeelding in de site plaatsen. 
De default locatie waar deze afbeeldingen terechtkomen, kan u instellen in het Site Definition
palet, rubriek Local Info.

10.3 Eigenschappen van een afbeelding.

10.3.1 HTML-eigenschappen.
De afbeelding wordt via de img-tag met de pagina verbonden. Alle eigenschappen zijn attribu-
ten van de img-tag.

» Selecteer titel.gif op de indexpagina.

In het Properties palet vindt u volgende eigenschappen terug:

• ID (tekstvak onder Image, 48K): 
Deze naam, het id, is o.a. belangrijk zodra u JavaScripts gaat gebruiken om de eigenschap-
pen van een afbeelding te wijzigen (zie later) of om CSS-eigenschappen aan deze afbeel-
ding toe te kennen. De naam die u aan een afbeelding toekent, mag enkel uit letters en cij-
fers bestaan, zonder spaties.

» Noem deze afbeelding birds.

De naam die u ingeeft, wordt zowel aan het attribuut name als aan het attribuut id van de
img-tag toegekend (zie broncode). Het id kan u daarna gebruiken om een stijl te definiëren
die enkel op deze afbeelding van toepassing is.
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• W en H (Width en Height): 
De breedte (W) en hoogte (H) van een afbeelding zoals ze op de pagina wordt weergege-
ven. Zodra u de afbeelding verschaalt, worden deze getallen vet weergegeven. Naast beide
getallen verschijnt het reset icoon .

» Maak de afbeelding groter of kleiner door één van de hendels te verslepen.

» Klik op het Reset icoon.
Zet de breedte en hoogte van een afbeelding terug op ware grootte (schaal 1/1).

! Indien u een afbeelding op de webpagina wil verkleinen, dan doet u dat nooit op deze
manier. Stel, u hebt een foto van 640 op 480 pixels en het bestand is 200 kB groot.
U wenst deze foto in miniatuur op de pagina weer te geven en gebruikt de originele foto.
Daarna verschaalt u de foto tot een kleiner formaat. Door de foto te verschalen gaat u enkel
de weergave aanpassen, maar aan de bestandsgrootte verandert helemaal niets. De gebruiker
zal dus nog altijd 200 kB moeten downloaden om het miniatuur te bekijken.

Hoe moet het wel? Maak een miniatuur van de foto in een grafisch pakket (bijvoorbeeld in Fi-
reworks). Deze miniatuur is misschien maar 20 kB groot.
Plaats deze miniatuur op de pagina en leg eventueel een link naar de originele foto op ware
grootte.
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• Src (Source File of Image): 
Het relatieve of absolute pad naar de afbeelding. 

T U mag de afbeelding, binnen Dreamweaver, hernoemen of verplaatsen. Het pad wordt
automatisch aangepast.

• Alt (Alternate text voor Accessibility): 
Niet alle gebruikers zijn in staat afbeeldingen te interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan
slechtzienden. Een manier om aan een afbeelding nuttige informatie toe te voegen voor
niet-visuele browsers, is het alt-attribuut. De tekst die u hier ingeeft wordt door screenrea-
ders voorgelezen. Voorbeelden van Screen Readers zijn: JAWS (http://
www.freedomscientific.com/) en Window-Eyes (http://www.gwmicro.com/). Beide programma's
maken gebruik van spraaktechnologie en kunnen de tekst op een pagina letterlijk "voorle-
zen".

Ook zoekmachines zoals AltaVista en Google gebruiken de inhoud van het alt-attribuut tij-
dens het indexeren van een website.

» Geef als alt-tekst poster The Birds in.
» Open de pagina in Internet Explorer en plaats de cursor boven de afbeelding. 

De alt-tekst komt tevoorschijn.

T Om deze tekst ook zichbaar te maken in Firefox, Google Chrome en Safari, moet u ma-
nueel het title-attribuut aan de afbeelding toevoegen.

! Geef altijd een alt-tekst in. Laat het veld nooit leeg.
Indien de afbeelding totaal geen betekenis heeft, geef dan een blanco alt-tekst in. Hiervoor
kiest u <empty> uit het pop-upmenu dat bij het alt-attribuut hoort. Een afbeelding met een
blanco alt-tekst wordt door screen readers overgeslagen. Vult u geen alt-tekst in, dan lezen de
meeste screen readers het pad van deze afbeelding.

• Link en Target:
Elke afbeelding kan een link bevatten en een bijbehorende target.

» Link de afbeelding theBirds.jpg met http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Birds_(film)
en zet Target op _blank.

» Bewaar de pagina en test de links in een browser.

• Original: 
Het pad naar het originele Fireworksbestand. Hierover dadelijk meer.

• Map (Image Map):
Een image map bestaat uit één afbeelding met daarop meerdere hotspots. Elke hotspot kan
één hyperlink bevatten.
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10.3.2 CSS-eigenschappen.

Door aan de afbeelding een naam (en dus ook een id) toe te kennen, kan u een nieuwe stijl de-
finiëren die enkel van toepassing is op deze afbeelding. Wilt u een stijl hergebruiken, dan defi-
nieert u deze best in een class. U kan ook eigenschappen toekennen aan de img-tag. Deze ei-
genschappen gelden dan voor alle afbeelding.

Alle selectors voor dit hoofdstuk zijn reeds in style.css opgenomen. U hoeft enkel nog de stijlre-
gels aan te vullen.

Als eerste gaan we de class imgLinks aanvullen. Deze class plaatst de afbeelding links en de
tekst vloeit om de afbeelding heen.

» Wijzig de stijl .imgLinks.
Plaats de afbeelding links (Float: left) en laat rechts en onder de afbeelding 21 pixels vrij.

De eigenschap Float haalt de afbeelding uit de normale documentflow en hierdoor gedraagt de
afbeelding zich als een block-level element. Door de float op left te zetten, verplaatst de afbeel-
ding zich naar de linkermarge van het parent element. In dit geval is het parent element de p-
tag waarin de afbeelding staat. De tekst die normaal naast de afbeelding staat, schuift naar bo-
ven en plaatst zich rond de afbeelding.

Door enkel een margin op de rechter- en ondermarge te voorzien, zal er steeds een witruimte
van 21 pixels tussen de afbeelding en de omringende tekst bestaan. De linkermarge van de af-
beelding staat (in de browser) op gelijke hoogte met de linkermarge van de tekst die onder de
afbeelding verder loopt.

» Selecteer de afbeelding theBirds.jpg en verbind deze, vanuit het Properties palet, met de
class imgLinks.
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T Ook al staat er op elke afbeelding een ID (indien u aan een afbeelding een naam toekent),
dan nog bent u niet verplicht al deze ID's afzonderlijk te definiëren in de style sheet.

10.4 Fluid images.

Omwille van de verscheidenheid aan browsers en platformen, gaan we onze website verder
optimaliseren voor kleine schermen zoals bijvoorbeeld de smartphone. De lay-out van de pa-
gina past zich al volledig aan de breedte van het scherm aan, maar de afbeeldingen nog niet. 
Voorlopig kunnen we het resultaat op een smartphone simuleren door het browservenster te
verschalen. Op het einde van dit hoofdstuk zal u merken dat er nog wat extra code nodig is
om de pagina correct op een hoogresolutiescherm van sommige smartphones te tonen.

De meeste afbeeldingen op onze pagina hebben een vaste hoogte en breedte. Deze waardes
vinden we terug als het width en height-attribuut op de img-tag. De schermafbeelding links toont
de website zoals hij momenteel is opgebouwd. De afbeelding rechts is wat we willen bereiken.
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Laat ons eerst in grote lijnen de structuur en de lay-out van de pagina bestuderen.

De pagina bestaat uit twee grote blokken, namelijk de div-tags #header en #data. Deze div-tags
zijn samen gebundeld in de div-tag #outline. De margin op #outline bepaalt in hoge mate de
lay-out van de pagina. Deze div-tag heeft geen vaste breedte maar is, net zoals onze afbeeldin-
gen straks, fluid. Met andere woorden: de breedte wijzigt in functie van de vensterbreedte. Bo-
ven en onder heeft de div-tag een vrije ruimte van 21px. Links en rechts bedraagt de vrije
ruimte 10% van de breedte van het browservenster.

<body>
<div id="outline">

  <div id="header"> ... </div>
<div id="data"> ... </div>

<div>
</body>

#outline {
margin: 21px 10%;
border: #333;
box-shadow: 0 0 10px rgba(51,51,51,.8);
background-color: #F2F3E9;
padding-bottom: 1px;

}
#data {

padding: 0 21px;
}
#header {

background-color: #1A1A1A;
height: 84px;
color: white;
margin-bottom: 21px;

}
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Fluid images zijn vrij eenvoudig aan te maken en kan u vanaf  nu best in elke site voorzien.

» Voeg aan de img-tag volgende stijlregels toe en bekijk het resultaat in een browser.
Optioneel: wis de breedte en hoogte van alle afbeeldingen.

10.5 Afbeelding bewerken met Dreamweaver.

U kan een aantal eenvoudige basisbewerkingen op een afbeelding uitvoeren zonder dat u een
grafisch softwarepakket, zoals Fireworks, moet installeren. Om meer geavanceerde bewerkin-
gen uit te voeren, hebt u natuurlijk wel een grafisch pakket nodig.

Installeer bij voorkeur Fireworks. Dreamweaver en Fireworks werken op een aantal vlakken
perfect samen, waardoor u de ontwikkelsnelheid aanzienlijk kan verkorten.

In het boek Fireworks CS6 (isbn: 97890356.1269.3) wordt de integratie tussen beide software-
paketten verduidelijkt.

Voor de volgende bewerkingen hebt u geen grafisch pakket nodig. 
Experimenteer met de verschillende instellingen op het bestand poster.jpg.

• Crop .
Verwijdert onbelangrijke delen van een afbeelding.

» Klik op het crop icoon en maak binnen de afbeelding een selectie waarbij de tekst in het
midden van de selectie staat.

» Dubbelklik op de selectie en bevestig de actie. 
Het overbodige deel van de selectie wordt weggeknipt.

• Resample .
Verschaalt een afbeelding en herberekent het aantal beeldpunten. De herberekende afbeel-
ding is nu schaal 1/1.

img {
max-width: 100%;
height: auto;
border: none;

}
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» Maak de afbeelding iets kleiner door één van de ankerpunten te verslepen.
Neem bij voorkeur het ankerpunt onderaan rechts en houd de shift-toets ingedrukt tijdens
het verkleinen. Hierdoor wordt de afbeelding proportioneel verschaald.

» Klik op het Resample icoon om de actie te bevestigen.

! De afbeelding nooit vergroten. Na elke vergroting worden er extra beeldpunten aan de
afbeelding toegevoegd. Het totaalbeeld wordt hierdoor onscherp.

• Brightness and Contrast .
Brengt meer helderheid en/of contrast in het beeld. Deze actie is niet echt geschikt voor
deze afbeelding, maar wel voor foto's.

» Selecteer de afbeelding en klik vervolgens op het Brightness and Contrast icoon.
» Experimenteer met de verschillende instellingen en klik vervolgens op Cancel.

• Sharpen .
Maakt de afbeelding scherper. Ook deze actie is niet echt geschikt op onze afbeelding,
maar wordt vaak op foto's toegepast.

» Selecteer de afbeelding en klik vervolgens op het Sharpen icoon.
» Experimenteer met de verschillende instellingen en klik vervolgens op Cancel.

• Edit Image Settings .
Deze actie is enkel actief indien u Fireworks als default editor hebt ingesteld.
Dreamweaver opent het exportgedeelte van Fireworks. 

U kan vanuit het exportpalet ondermeer:

• een afbeelding omvormen van een GIF- naar een JPEG-bestand en omgekeerd,
• de afbeelding verschalen, 
• het aantal kleuren van een GIF-bestand beperken,
• de compressie van een GIF- en JPEG-bestand aanpassen.

» Selecteer de afbeelding en klik op het Optimize icoon.
» Optimalizeer de afbeelding naar een JPEG van 80%.

• Edit .
Bewerkt de afbeelding met uw default grafisch pakket.
Deze actie gaat u dadelijk op een andere afbeelding uitvoeren.
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10.6 Afbeelding bewerken met Fireworks.

Zodra u een afbeelding aanmaakt in Fireworks en vervolgens exporteert naar Dreamweaver,
wordt de link tussen beide bestanden bewaard in een Design note. Deze link verschijnt ook in
het Properties palet.

In deze oefening gaat u voor de afbeelding fotoFrame.jpg het originele Fireworksbestand aanpas-
sen en opnieuw exporteren.

In Dreamweaver:

» Selecteer fotoFrame.jpg en klik in het Properties palet achter Edit op het Fireworks
icoon.

» Fireworks vraagt u het originele bestand te openen. Klik op Use a PNG.

» Blader naar ...\hst10\Fireworks\fotoFrame.fw.png.
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In Fireworks:

» Open het Layers palet (menu: window: Layers).
» Maak de achtergrond van de afbeelding onzichtbaar door op het oogicoon te klikken.
» Klik bovenaan het document op Done. De wijzigingen worden bewaard en u keert auto-

matisch terug naar Dreamweaver.

In het Properties palet van Dreamweaver verschijnt onderaan het pad naar het originele Fire-
worksbestand.
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10.7 Image Placeholders.

U hoeft niet op voorhand alle grafische elementen aan te maken voordat u in Dreamweaver
uw site ontwerpt. U kan namelijk tijdens het ontwerp ruimte reserveren voor een afbeelding
en achteraf  de ruimte opvullen met een afbeelding. Dit doet u met behulp van een placeholder

 (Insert palet, rubriek Common).

De breedte en hoogte hoeft niet exact juist te zijn. Zodra u de placeholder vanuit het Properties
palet linkt met een afbeelding, worden deze waardes automatisch aangepast.

In plaats van lege ruimtes te voorzien, kan u ook opteren voor dummy afbeeldingen. De af-
beeldingen op de voorbeeldpagina zijn afkomstig van de website http://lorempixel.com. De
beeldgrootte wordt bepaald door de breedte en hoogte die u achteraan de URL toevoegt. De
URL http://lorempixel.com/300/200/ geeft ons een afbeelding van 300px breed en 200px hoog.

Telkens u de pagina vernieuwt, verschijnt er een nieuwe, random, afbeelding. Indien u op één
pagina meerdere malen dezelfde URL gebruikt, zal deze telkens dezelfde afbeelding tonen!
Om de URL uniek te maken, voegt u achteraan een willekeurige parameter toe. Bijvoorbeeld:
http://lorempixel.com/300/200/?1 voor de eerste afbeelding, http://lorempixel.com/300/200/?2
voor de tweede afbeelding, enz ...

Merk op dat de afbeeldingen in onze toepassing nog vrij dicht op elkaar gepakt staan. Dit gaan
we oplossen door elke afbeelding rechts en onderaan wat meer ruimte te geven. Verder gaan
we ook een hover-effect toevoegen.

De vier afbeeldingen staan binnen een div-tag met class galerij.
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