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 مقدمه
و نرم  پويا منايی،   HTMLاين کتاب با  در جلد اول

درس  آشنا شديد در اين جلد که برای نيمسال دوم Flashافزار
 Dream weaverنرم افزار   تاليف شده است3بسته های نرم افزاری 

کی از نرم افزار های متداول در طراحی صفحات وب است يکه 
 افزار در بازار حرفه ای مورد اين نرم.آموزش داده خواهد شد
هنرجويان عزيز با آموزش اين و می باشد استفاده طراحان وب 

طراحی صفحات وب د نمی تواندر کنار برخی ابزار های ديگر کتاب 
را در سطح قابل قبولی اجنام دهند تالش مولف بر اين بوده است 

ن ارايه دانش فنی ، توامنندی هنرجوياضمن حمتوای اين کتاب  که
بدون  Dream weaverرا در استفاده از حمتوای عمومی نرم افزار 

کتاب توصيه می شود  توجه به ويژگی يک نسخه خاص تقويت منايد
آموزش مطالب کال در کارگاه اجنام گيرد و حمتوای نظری کتاب در 

 .حين فعاليت های عملی آموزش داده شود

  

  

  هدف کلی 

 ات وبتوليد و مديريت صفح اصول با يآشناي
 Dreamweaverبا نرم افزار و توانايي آار 
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  بخش اول

 Dreamweaver MXنرم افزار  
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 فصل اول
 Dreamweaver MX  نرم افزار بايیآشنا

Dreamweaver است که کار با آن     برنامه ايجاد صفحات وب      کي
با توجـه بـه رابـط و سـاختار           افزار   نرم نيا.  آسان است  اريبس

 ايـ  یمبتد به صورت     که یدو دسته کاربران   هر   ی خود برا  یکيگراف
 مـورد   نـد  وب را دار   یها  تيصفحات و سا  پياده سازی     قصد شرفتهيپ

 .رديگ یاستفاده قرار م

 برنامـه جـامع بـه       کيـ  بـه عنـوان      Dreamweaverافزار    نرم
 هيـ  را از مرحلـه اول     تي سـا  کيـ  تا ساخت    دهد یکاربران اجازه م  

 یها آوری  فن یريکارگه   ب یعني ی شروع کرده و تا مراحل بعد      یطراح
 .دنادامه ده خمتلف، یها یسينو ت پي و اسکردهيچيپ

 بـه ای خاص     ه  روی پروژ  گروهی   مهچنين افراد خمتلف که به صورت     
تواننـد از ايـن       کننـد مـی     سايت وب با يکديگر کار مـی      يک  خصوص  

 .افزار به عنوان يک ابزار مديريت سايت استفاده کنند نرم

 : بتواندهنرجو که رود ی، انتظار م فصلني اانيپس از پا

صفحات وب را نام  نرم افزارهای خمتلف پياده سازی •
 .بربد

 . کنداني را بDreamweaver در ی کاریانواع فضا •

 FrontPage را با نرم افزار Dreamweaverنرم افزار  •
 .مقايسه منايد

 . را توضيح دهدDreamweaverحميط نرم افزار  •

 . کندجاديرنامه ا در بدي جدتي ساکيبتواند  •

ها را   و پوشهلهاي حذف کردن فااي اضافه و یچگونگ •
 . وب شرح دهدتي ساکيدر 

 . کندجادي اتي از ساختار سایکي طرح گرافکيبتواند  •

 . را شرح دهدنرتنتي در اتي ساکيمراحل قرارگرفنت  •

   معرفی نرم افزار های طراحی صفحات وب 1-1
افزارهـای   ز نـرم  ا Dreamweaverو   FrontPageافـزار     دو نرم 

  که ب اصلي هر آنچه   در واقع قال  . باشند پياده سازی صفحات وب می    
هـر يـک از دو      تواند با    آنيد مي  مشاهده مي مرورگر خود    در صفحه 

 .دوشطراحي فوق افزار  نرم

 در نگـاه اول     Macromedia از شرکت    Dreamweaverنرم افزار   
 HTML (Hyper Text Markup ساخت صفحات برایای  نرم افزار ساده

Language)    بدون نياز به کد نويسـی، صـفحات         کند کمک می  است که
 .سايت را طراحی کنيد

 از نـوع  HTMLبه جز ساخت صفحات  Dreamweaver MXافزار  نرم
Static   وDynamic بر خالف    تواند  میFrontPage      در سـاخت صـفحات

PHP   وASP   و ASP.NET   و JSP   و ColdFusion     د نيز به ما کمک کن. 
کنـد و مهـين امـر        مهچنين اين برنامه فلش را خبوبی پشتيبانی مـی        
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در طراحی افزايش و خطاهای ايجـاد شـده را در هنگـام             سرعت را   
 .دهد کار با فلش ها کاهش می

  یکارحميط  با يیآشنا 2-1
 از  یاريبسـ  Dreamweaverافـزار    در نرم  توان یم اين که     با

درصورت متايل می    اما   داد اجنام   HTMLاعمال را بدون توجه به کد       
 نيـز در ايـن نـرم        HTMLکد  توان ايجاد و ويرايش صفحات وب با        

 .افزار پشتيبانی می شود

 بـار   ني اولـ  ی را بـرا   Dreamweaverنرم افـزار     که   یهنگام
را  Coder ايـ  Designer ی کـار  طي حم يد يکی از دو    با ،کنيداجرا  

 .انتخاب کنيد

 
 1-1شکل 

 برنامـه از    یدر زمـان اجـرا     را   ی کار یفضا می توان  :نکته
 رييـ  تغEdit>Preference>General>Change Workspace ی منوقيطر

 برنامـه   ی کار ی فضا ريي که بعد از تغ    دي داشته باش  اديبه  . داد
 .ديرا بسته و جمددًا آن را اجرا کن

 یهـا   نـه يگزتقريبـًا    )شکل   ( Designer و Coder طي دو حم  هر
 با اين تفـاوت کـه       دهند ی کاربران قرار م   اري را در اخت   ینکساي

 با حميط   کنيدفضای کاری خود انتخاب      را به عنوان     Designerاگر  
ای متشکل از چند رابط گرافيکی مواجه خواهيم شد که در             يکپارچه
افزار و     با استفاده از امکانات موجود در اين نرم        توانيد آن می 

 سـند خـود را طراحـی        درحمـاوره ای  کاکد نويسـی،    بدون نياز به    
 .کنيد

در حالـت   را    سـند  کادرحماوره ای  فرض  شيپبه طور    Coder طيحم
 بـرای  HTMLتوانـد از کـدهای        و کاربر می   دهد،  می قرار   یسيکدنو

 .طراحی سند خود استفاده کند
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 Coderحميط  1-2شکل 

  سند  پنجره 1-2-1

 وجـود   ی کـار   خمتلـف  طيسند امکان انتخاب سه حمـ     پنجره ی    در
  شـده   نشـان داده   طي از هر سه حم    يیمنا شکل  تا   شکل  دارد که در    

 .است

 
 Designحالت 1-3شکل 

 
 Codeحالت 1-4شکل 

ــايی از منـــــــ
ــاوره ای کادرحمــ

ــن ــيطسـ د در حمـ
coder 
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 Splitحالت  1-5شکل 

 نوار ابزار 2-1- 2

 به   که ی مهم ی به فرماا  عي سر ی دسرتس تي نوار ابزار قابل   در
 . وجود داردکنند، یمعمول کاربران از آا استفاده مر طو

 

 1-6شکل 

 Code طيحممنايش  1

 Code And Design طيحممنايش   2

 Design طيحممنايش  3

 .دا عنوان سند را قرار دتوان ی کادر منيدر ا 4

 .کند ی مستي را للي مربوط به فایها فرمان 5

 صفحات ی بررسی که برايی از مرورگرهایستي به لعي سری دسرتستيابلق 6
 تا صفحه وب سازد ی و مشا را قادر مسازد ی را فراهم مديا وب خود نصب کرده

 .دي کنیابي بي مرورگر اجرا کرده سپس عکيرا در 

 (Refresh) جمدد صفحهیبروزرسان 7

عـال کـردن    امکـان ف   شـود کـه     با انتخاب اين گزينه منويی بـاز مـی          8
 را  Design طي موجود در حمـ    ی قسمتها گري و د  یها، صفحات شطرجن    کش   خط ها،  هيحاش

 .سازد یفراهم م

 Insertنوار  2-1- 3

 يی کشـو  ی منـو  قيـ  کـه از طر    Insert خمتلـف نـوار      یها  نهيگز
Insert مـورد   اءي امکان وارد کردن اشـ     باشند ی قابل دسرتس م   زي ن
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 فـراهم سـند   پنجره  ه   را ب  …  فلش و  یها  لمي ف ر،ي مانند تصاو  نظر
 و سـاخت    ی مربوط به طراح   یها  نهي گز نيي امکان تع  نيمهچن. سازد یم

 قسمت وجـود    ني در ا  زي ن ی مرتبط با بانک اطالعات    کيناميصفحات د 
 .اردد

 
 1-7شکل 

توانيـد اشـيايی چـون        های موجود در اين قسمت مـی        از طريق گزينه   1
 .ها را به صفحه اضافه کنيد تصاوير و يا اليه

بندی در رابطه با شيوه کار با جداول وجود           سه نوع حميط خمتلف طرح     2
مشا در اين قسمت . Layout, Expanded, Standard: دارد که عبارتند از

در خبش کار با جداول بـه       . (توانيد حميط دخلواه خود را انتخاب کنيد        می
 ).پردازيم توضيح بيشرت اين مطلب می

هايی که در طراحی يک فرم الزم است وجـود            در اين قسمت متام گزينه     3
 .دارد

بندی متون در صفحه در ايـن قسـمت           شيوه قالب  های مربوط به    گزينه 4
 .اند قرار گرفته

 . را وارد کنيدHTMLهای خمتلف تگتوانيد  در اين قسمت مشا می 5

ک اطالعاتی به    اضافه کردن عناصر مرتبط با بان      برایاز اين قسمت     6
ری ارتباط با بانکهـای اطالعـاتی       ادر خبش برقر  . (شود  صفحه استفاده می  

 ).به توضيح بيشرت اين مطلب خواهيم پرداخت

دهند که بتوانيـد فايلـهای        های اين قسمت به مشا اجازه می         گزينه 7
 .اند را به صفحه اضافه کنيد  ذخيره شدهSWFفلشی که در قالب 

گيرنـد   هايی را که بيشرت مورد استفاده قرار مـی        می توانيد ابزار   8
ر و آسانرت به آا دسرتسی داشـته        ت را در اين قسمت قرار دهيد تا راحت       

 .باشيد

 وضعيتنوار  2-1- 4

 صـفحه   نيي در پـا   تي نوار وضـع   کي ی سند دارا  کادرحماوره ای 
 جـاد ي کـه ا   ی در خصوص هـر سـند      ی اطالعات اضاف  یکسري که باشد یم
از سـه قسـمت      نـوار    نيـ ا. دهد ی ما قرار م   اري را در اخت   شود یم

. ، سرعت بارگذاری تشکيل شده اسـت      پنجرهاندازه  تگ، ا انتخابگر  
 )1-8شکل (

 

 1-8شکل
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 عنصر انتخـاب    HTML یها  تگ آسان به    یدسرتس: تگانتخابگر  ) 1
 .سازد ی کد را فراهم ماي Design طيشده در حم

 
 1-9شکل 

مشـا   ،تـگ  انتخابگر   ،کنيدمشاهده  ) 1-8(ر که در شکل     طو  مهان
 را کـنرتل    يی شـ  کيـ  کـه    HTML یتگهـا را در انتخاب هر کدام از       

 .می کند کمک کنند یم

 بـه مـا در      ،پنجـره  اندازه   يی کشو یمنو :پنجرهاندازه  ) 2
 نيـ ا. کنـد  ی کمـک مـ    شي درجه وضوح دخلواه در صفحه منـا       کي جاديا

 یتورهاي مان در که صفحه    ديتوجه شو  تا م  سازد یامکان را فراهم م   
 .شود ی مدهيخمتلف چگونه د

 :دي دقت کنپنجره اندازه ی موجود در منویها  اندازهبه

 
 1-10شکل 

) داخل پرانتـز قـرار دارنـد      ( شکل    که در مست راست    یريمقاد
 .باشند ی درجه وضوح صفحه مکننده انياند ب  شدهستيل

  ینـ ياند ابعاد ختم    ته منو قرار گرف   ني که در مست چپ ا     یاعداد
 .باشند ی مرورگر مکادرحماوره ای

سـرعت   مربوط بـه     تيقسمت سوم نوار وضع    :سرعت بارگذاری ) 3
کاربر نشان   را به صفحه  زمان بارشدن    که   باشد یصفحه م بارگذاری  

ن آشدن  زحجم صفحه را بر اساس کيلو بايت و مدت زمان با           (دهد  یم
زمان  مدت قسمت   ني در ا  نيچن مه .)را بر اساس ثانيه نشان می دهد      

 هيـ  در ثان  تيلوبايک8/28 که از مودم     یتوسط کاربر  صفحه افتيدر
 .شود ، نشان داده میکند یاستفاده م

کيلوبايـت در    28.8  گزينـه     مـودم  فـرض   شي پ ماتي تنظ :نکته
 ی منـو  قيـ  سـرعت مـودم را از طر       ديتوان ی مشا م  و. باشد یمثانيه  

Edit>Preferences>Status Barدي دهريي تغ. 

برای قرار دادن سايت وب خـود در شـبکه اينرتنـت بـه ثبـت                
دامنـه نـامی    .  و اجاره فضای مورد نياز داريد      (Domain)دامنه  

بايست انتخاب مناييد به طور مثـال         خود می سايت وب   است که برای    
com.yourname.www      و فضای مورد نظر )Host(  ،    مقدار فضايی اسـت

خود را روی آن قرار دهيـد و        سايت وب   شود که     که به مشا داده می    
گردد، سپس وقتـی اسـم        اين مقدار فضا برروی دامنه مشا تنظيم می       

شـود، اطالعـات واقـع        مـی   نوشته نوار آدرس مرورگر  دامنه مشا در    
ايـد منـايش داده        کـرده  upload که مشا از قبل      (Host)برروی فضا   

 .شود می

 هبـرت اسـت از قـوانين زيـر          (Domain)گذاری دامنه     برای نام 
 :کنيدتبعيت 

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 12

از حروف، اعداد و خط تيره استفاده         در انتخاب نام فقط    -1
 .کنيد

 کاراکرت کمرت باشـد و مهچنـين        3تواند از      نام انتخابی منی   -2
 .تواند با خط تيره شروع شده يا پايان پذيرد منی

.  استفاده منـود   Space کاراکرت   توان از   منی  نام  در انتخاب  -3
 . تفاوتی ميان حروف کوچک و بزرگ وجود نداردو

 ,comهای بـا پسـوند     حداکثر تعداد حروف جماز برای نام-4
org , net و هفت کاراکرت و برای بقيه پسوندها بيسـت و دو   شصت
 .باشد کاراکرت می

کوتاه بودن  . االمکان کوتاه باشد     يک نام مناسب بايد حتی     -5
تـوان آن      می ااول آنکه بدون خط   : يت است مزنام دامنه دارای دو     

 .ماند را هجی کرد و دوم اينکه به سادگی در ذهن باقی می

  دي وب جدتي ساکي جاديا 3-1
 داشـته باشـد بـه       یسـاختار مناسـب   وب   تي سـا  کي که   یزمان

 مشـخص شـده در      یوندهاي پ ر،ي که حنوه ارائه مطالب، تصاو     یا  گونه
 خود قرار گرفته باشند،     ی و در جا   یا هدف اصل   مطابق ب  یصفحه مهگ 

 جـه ي کاربران قابل درک بـوده و در نت        ی وب برا  تيمطمئنًا آن سا  
 اما اقدام مهمـی     .کند ی م بي ترغ تي جمدد از سا   ديآا را در بازد   

 وب و صفحات وابسـته      يک سايت  پياده سازی    که بايد قبل از شروع    
 dreamweaverفـراز    در نـرم ا    ، ايجاد يک سايت وب    آن اجنام دهيد  

 فايلـهای مـرتبط و      توانيـد  بعـد از ايـن مرحلـه مـی        . باشـد   می
 را در حمـل مشـخص       کنيـد ای که در سايت از آا اسـتفاده           وابسته

ورت لزوم به طراحی آا      در ص  توانيدذخيره و نگهداری کرده تا ب     
 .بپردازيد

 ابتـدا   یتي هـر سـا    جـاد ي که قبل از ا    دي داشته باش  ادي به
 مربـوط بـه     یلـها ي تا فا  دي کن جادي ا ستمي را در س   یا   پوشه ديبا
 شـناخته   ی حمل تي پوشه به عنوان سا    نيا. ردي در آن قرار بگ    تيسا
مشـا بـا    ) هر چند کوچـک    ( وب تي سا کي یبه حمض شروع طراح   . شود یم

 مواجـه   یکـ ي گراف ري و تصـاو   HTML یلـها ي از فا  یا  گسـرتده جمموعه  
 .دي کنتيريا را مد آی به خوبدي که ممکن است نتوانديشو یم

 ديـ ري خود در نظـر بگ     تي سا تيري مد ی برا ديتوان یم روشی که 
 مـرتبط در آن     یلـها ي پوشـه و قـراردادن فا      نياستفاده از چنـد   

 کيـ  را در    HTML یلـها ي فا ديـ توان ی کار مـ   ني ا یبرا. هاست  پوشه
 دي قرار ده  یگري را در پوشه جداگانه د     ري تصاو د،يپوشه قرار ده  

 درک  یبـرا . ديـ  بگنجان یگري د پوشهرا در   يی   پويا منا  یلهايو فا 
 .ديتوجه کن) 1-11 ( موضوع به شکلنيهبرت ا

 

 

 

ــه ــه برنام ــه ای ک پوش
Dreamweaver آن را بـه

عنوان سايت حملی در نظر
 .می گيرد
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 1-11شکل 

 نشان داده شـده اسـت داخـل پوشـه           1-11طور که در شکل       مهان
از چهارپوشه ديگر بـرای قـرار دادن عکسـها و           ) سايت وب (اصلی  

ر است که ايـن     الزم به ذک  .  استفاده شده است   Htmlساير فايلهای   
کار را فقط برای وضوح هبرت از حمل قرارگيری فايلهای خمتلف سـايت             

 .دهيم اجنام می

 کـه در    باشـد  يیلـها يشـامل فا  بايد   فقط   تي پوشه سا  :نکته
 نيبـه مهـ   . شـود  ی منتشر مـ   نرتنتي در ا  يی ا تي به عنوان سا   تيا
، Word یلـها ي ماننـد فا   گريداضافی   یلهاي از قراردادن فا   ليدل
شـود   کـه در سـايت از آـا اسـتفاده منـی      … اسکن شده و   رياوتص

 .دي کنیخوددار

 پوشه در حمل دخلـواه      کي جادي بعد از ا   ت،ي سا کي جادي ا برای
 :کنيد ی را طريمراحل ز

ــاوره ای از -1 ــلکادرحم ــوی اص ــه، من ــهي گزSite ی برنام  ن
Manage Site کنيد را انتخاب. 

 Newدکمه  روی Manage Site کادرحماوره ای پس از بازشدن -2
 شکل  .کنيد را انتخاب    Site نهي بازشده گز  ی کرده و از منو    کيکل
)12-1( 

 
 1-12 شکل

 Site Definition به عنـوان  یگري دکادرحماوره ای اکنون -3
 را انتخـاب    Basic زبانـه    کادرحمـاوره ای   از اين    .شود ی م انيمنا

 .کنيد 

 کنيـد ا مشخص    خود ر  تي مرحله نام سا   ني در ا  دي اکنون با  -4
 ی حملـ  سـتم ي و اطالعات در س    لهاي به فا  ی دسرتس ی نام تنها برا   نيا

 تي که در ا   يیلهاي با فا  ی و ارتباط  رديگ یمورد استفاده قرار م   
بعد از وارد کـردن نـام       .  کرد، ندارد  دي منتقل خواه  نرتنتيبه ا 

 )1-13( شکل .کنيد  کي کلNext دکمه روی دخلواه،

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 14

 
 1-13شکل 

کند که آيا در طراحـی       ال می ؤش ،سيستم از مشا س    در اين خب   -5
 اسـتفاده   ASP,Asp.net,Phpسايت وب خود از صفحات با تکنولوژی        

 می کنيد يا خير؟

 No, I Donot Want To Use A Server گزينـه در اين مرحله 
Technologyدکمه  روی  را انتخاب کرده وNextکنيد کي کل.  

 
 1-14شکل 

ال مـی کنـد کـه در طـی          ؤاز مشا سـ   در اين مرحله سيستم      -6
 سايت خـود را    چگونه می خواهيد اطالعات    مراحل راه اندازی سايت   
 را انتخـاب کـرده   Edit Local گزينها . مورد ويرايش قرار دهيد

 بـرای  را کـه     یا   پوشـه  ري و مسـ   کنيـد  کي پوشه کل  آيکن روی   سپس
 ًاجمدد. کنيد را مشخص    ميا   کرده جادي ا ی حمل تي سا یلهاي فا ینگهدار
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-15( شـکل    دي شو ی تا وارد مرحله بعد    کنيد کي کل Nextدکمه  روی  
1(. 

 
 1-15شکل 

 کـه بـا     کنيـد  در اين مرحله بايد بـرای سيسـتم مشـخص            -7
ــهای   ــک از روشــــــ ــدام يــــــ ــتفاده از کــــــ اســــــ

FTP,Local/Network,PDS,Sourcesafe Database,WebDAV  ــی مــ
بـا  .کنيـد اطالعات سايت خود را به سرور راه دور منتقل           خواهيد

 را 1 سـرور راه دور نيـي  مرحلـه قصـد تع  نيدر ا اين که  توجه به 
 خود را به عنوان سرور حملـی        شخصی خواهيم کامپيوتر   و می  ميندار

 How Do You Connect To Your کـادر ليسـت  از در نظر بگيـريم  
Remote Serverنهي گز None دکمه  روی سپس را انتخاب کردهNext 

 .)1-16(شکل  کنيد کيکل

                     

کامپيوترهای ديگـر از سراسـر       است که    یسرور راه دور در واقع حمل      - 1
 توانند به اطالعات آن دسرتسی پيدا کنند دنيا به آن متصل شده و می
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 1-16ل شک

 را در   ی و اطالعات خمتلف   شود ی م اني منا يی ا کادرحماوره ای  -8
 کيـ  کل Done نـه يگزروی  . دهد ی ما قرار م   اري در اخت  ت،يخصوص سا 

 .کنيد

 کادرحمـاوره ای  ، جمددًا بـه     Done نهيگز روی   کي بعد از کل   -9
Manage Sitesنهيگز روی . گشتيد برخواه Doneشـکل  کنيـد  کي کل 

)17-1(. 

 
 1-17شکل 

اطالعـات  خودکار   است که به طور       حافظهخبشی از    Cache :نکته
 شـود،  ی فعال مـ   ی حمل تي که سا  ی زمان .را در خود نگهداری می کند     

Cache    افزار  نرم مربوط به Dreamweaver     خودکـار فعـال     به طـور
 از مجلـه    ت،ي از سـا   ی اطالعـات خمتلفـ    Cacheبا فعال شدن    . شود یم
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 بـه   ليـ  مرتبط با هـر فا     ري و تصاو  الهي فا ني موجود ب  یوندهايپ
 را  یلي فا که  صورتی در   شود ی امر باعث م   نيا. شود یحافظه سپرده م  

 موضوع کـه    ني حافظه فعال شده و با اعالن ا       ني ا ،يدجابه جا کرد  
 زيـ  مزبـور ن   ليـ  مرتبط با فا   ري تصاو اي وندهاي پ ديخواه ی م ايآ

 .کند ی کمک متي هر چه هبرت ساتيري شود به مدیبروزرسان

  قابـل  Files،زبانـه    Files در پنـل     ی حملـ  تي اکنون سا  -10
 .)1-18( شکل باشد یمشاهده م

 1-18شکل 

 نـه ي، گز Files در پنل    ی حمل تي سا یلهاي فا شيمنابرای   :نکته
Local View کنيد را انتخاب. 

 ی حملـ  تي سـا  کنيـد مـی   مشـاهده   ) 1-18 ( که در شـکل    طور  مهان
Shoppingباشد ی منیا  پوشهاي لي فاهنچگوي هی است و دارای خال. 

 ی حملتي و پوشه در سالي فاجاديا 3-1- 2

 قيـ  را از طر   مورد نظر  یها   و پوشه  لهاي فا ی به سادگ  توان یم
 بـدون   توانيد ی م نيمهچن.  حذف کرد  اي اضافه و    تي به سا  Fileپنل  

ها    و پوشه  لهاي فا اني موجود در م   یوندهاي در خصوص پ   ی نگران  چيه
. ) Cache فعـال بـودن حافظـه        ليبه دل  (.کنيدآا را جابه جا     

 File پنـل    یهـا   تيـ  قابل نيـ رت ازمهم یکـ ي بـه عنـوان      یژگي و نيا
 .باشد یم

  :دي جدلي فاکي جاديحنوه ا •

 در  index.html يک سـند بـا عنـوان         يمخواه  در اين قسمت می   
 .کنيم ايجاد shoppingداخل پوشه سايت حملی 

 راسـت کـرده و از       کي کل Files پنل   طي حم ردبرای اين منظور    
در صـورتی کـه   . کنيد را انتخاب New Files نهي بازشده گزیمنو

 کـافی اسـت از منـوی        يد يک پوشه جديد در سايت قرار ده       يدخبواه
 .کنيد را انتخاب new folderباز شده گزينه 
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 1-19شکل 

  با نام  لي فا کي کنيدمی  مشاهده  ) 1-19 ( که در شکل   طور  مهان
Index.Html  آن،  روی دابـل کليـک   بـا   .  اضافه شده است   تي به سا  

 .شود ی سند باز مکادرحماوره ای در فايل فوق

شـوند، تـابع      گذاری فايلهايی که در وب منتشر می        معموال نام 
گـذاری    ای که در نـام      باشند، مهمرتين نکته    استانداردهای خاصی می  

فحه اصـلی سـايت     گذاری صـ    صفحات بايد رعايت شود، مربوط به نام      
 , default.html, Home.htmlباشد، که معموال نام اين صـفحه   می

Index.htmlشود  در نظر گرفته می. 

هـا هبـرت اسـت از         گذاری ساير فايلها و پوشه       نام برایمهچنين  
 :کنيدقوانين زير تبعيت 

ها    در نام فايلها و پوشه     Space مطلقًا از فضای خالی يا       -1
توانـد    را که استفاده از کـاراکرت فاصـله مـی         چ. کنيداستفاده ن 

.  کنـد  ايجـاد مشکالتی را هنگام ارسال فايلها به سرور راه دور          
 استفاده کنيد،   (UnderLine)توانيد از کاراکرت      در صورت لزوم می   

 :به عنوان مثال

Shopping_cart.html 

گذاری فايلـها از کاراکرتهـای ويـژه ماننـد خـط               در نام  -2
 .استفاده نکنيد... گول، دو نقطه و تيره، نقطه وير

 . نام فايلها را با حرف شروع کنيد-3

 : مترين

 برای معرفـی امکانـات کتاخبانـه مدرسـه تـان          سايت وب   يک   
 :کار مراحل زير را طی کنيد برای اجنام اين .پياده سازی کنيد

 در سيسـتم خـود      Libraryای بنام     پوشه \:Cدر دايرکتوری   -1
آنرا به عنوان سايت حملی      Dreamweaverنامه  ايجاد کرده و در بر    

 .معرفی کنيد 

 . ايجاد کنيدHome.html يک سند با عنوان -2

 ايجاد کـرده و در آن سـندهای         Files يک پوشه با عنوان      -3
 :زير را قرار دهيد

EducationalBook.htmlصفحه مربوط به معرفی کتاهبـای
 درسی

StoryBook.html    تاهبـایصفحه مربوط به معرفی ک
 داستانی

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 19

RegistrationFOrm.htmlــويت در ــه عض ــوط ب ــفحه مرب ص
 کتاخبانه

AboutUS.htmlصفحه مربوط بـه معرفـی طـراح
 سايت

Introduce.htmlصفحه مربوط به معرفی مدرسه 

  ايجـاد کـرده و در آن تعـدادی         Imageای با عنـوان       پوشه-4
قــرار را تــان  درســه از کتاهبــای موجــود در کتاخبانــه متصــوير

 .)برای پيدا کردن تصوير مناسب از اينرتنت استفاده کنيد(.دهيد

   موجودتي ساکيبازکردن  •

ماننـد   (دي کرده باشـ   جادي ا گري را در برنامه د    یتي سا اگر
Frontpage (قابـل   تي سـا  کيبه عنوان    آن را     مستقيماً ديتوان یمن 

 ی معمـول  یلهايفا، و به صورت     دي در برنامه فوق بکار برب     شيرايو
HTML  شود ینشان داده مدر اين سايت. 

 ی، از منـو   File موجود بـه پنـل       تي سا کي اضافه کردن    برای
Siteنهي گز Manage Siteرا که ی مراحلهي را انتخاب کرده و کل 

 نيـ  با ا  کنيد عنوان شد را دنبال      دي جد تي سا کي جاديدر روند ا  
 تيپوشه سا ) 6مرحله   (ی حمل تي پوشه سا  نييهنگام تع  تفاوت که در  

 .کنيد را انتخاب مورد نظر

   موجودتي ساکيحذف  •

 از  ديـ  ابتدا با  د،ي را حذف کن   تي سا کي ديخواه ی که م  یزمان
ــو ــهي گزSite یمن ــرده Manage Site ن ــاب ک ــپس را انتخ  در س

 و در   ديـ  کن کي کل مورد نظر  تينام سا  روی    بازشده کادرحماوره ای 
 کـار   نيـ  ا پس از اجنام  . ديکن کي را کل  Remove نهيمرحله آخر گز  

 قصـد حـذف کـردن       ايکه آ شود   یال م ؤ از مشا س   یا  توسط کادر حماوره  
مـورد   وب   تي سـا  Yes نـه ي با انتخاب گز   ر؟ي خ اي دي را دار  تيسا

 .شود ی پاک منظر

مـورد   تي کار تنها نام سا    ني به ذکر است که با اجنام ا       الزم
 حذف شـده    Dreamweaver موجود در برنامه     یتهاي سا ستي، از ل  نظر

 .باشد ی موجود مستمي آن هنوز در سیها  و پوشهها لي فااست و

 نرتنتي وب در اتي ساکي یانداز راهمقدمات  3-1- 3

 خـود را    ی حملـ  تي سـا  Dreamweaver که به کمک برنامه      یزمان
 سرور  کي که آن را به      رسد ی وقت آن م   د،ي کرد ی طراح سپسو   جاديا

 .ند بتوانند از آن استفاده کنگراني تا دديدور منتقل کن راه
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 1-20شکل 

 در  کـه  ی زمـان  ،کنيـد مـی    مشـاهده    1-20شـکل  که در    طور  مهان
 آن را بـه     دي و کامل شد، با    جادي ا ی حمل تي سا کي ی شخص وتريکامپ

 در صـفحه    ی کـه کـاربر    ی تا زمان  يد سرور راه دور انتقال ده     کي
 رگـر بـه مرو   سـرور آن را      کـرد  را وارد  تيمرورگر خود آدرس سـا    

 .ارسال کندکاربر 

 : تي ساکي کردن یانداز  راهمراحل

 )ی حملتي سا (ی شخصستمي سی روتيساطراحی و ايجاد ) 1

بعد از طراحی و ايجاد      سرور راه دور     کيبه  سايت  ارسال  ) 2
کامپيوترهـای   است کـه     یسرور راه دور در واقع حمل      (،کامل سايت 

نند به اطالعات آن    توا  ديگر از سراسر دنيا به آن متصل شده و می         
 بـه عوامـل     اجيـ  احت ی کار ني اجنام چن  یبرا. ) دسرتسی پيدا کنند  

 :به شرح زير داريد یخمتلف

ــ • ــر روی کيــ ــا بــ ــرور راه دور فضــ ــدود ( ســ حــ
 )مگابايت...،10،20

  مودمکي •

  کـه Uniform Resource Locator ايـ  ینرتنتي آدرس اکي •
 کـاربران از    ريسـا  (.شود ی م دهي نام URLخالصه  به طور   

 دايـ  پ ی مشـا دسرتسـ    تي به سـا   توانند ی م س آدر ني ا قيرط
 .) کنند

 يکـی از    از توان  می که به سرور راه دور،    لهاي انتقال فا  -3
 .کرداستفاده  FTP1 وش ها مثلر

 ی مشا در سرور راه دور نگهـدار       تي مرحله، سا  ني بعد از ا   -4
 سـرور ارسـال کنـد،       به آن را     و هر زمان که کاربر آدرس      شود یم

 . را در مرورگر خود مشاهده خواهد کردتي سایصفحه اصل

 خـود اعمـال     تي را در سا   یدي جد راتيي هر زمان که تغ    :نکته
 یفقـط کـاف   ) ديـ  کرد یرسانز را برو  تي سا گر دي  انيبه ب  (د،يکرد

 اصالح شـده را     یلهاي فا ،ی حمل تي در سا  راتيياست بعد از اجنام تغ    
 .ديجمددًا به سرور راه دور ارسال کن

                     

1  -  File Transfer Protocol 
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 و حتقيق يیخودآزما

 .دي را شرح دهDreamweaver  نرم افزاریها یژگي و-1

 را نـام    Dreamweaver  نرم افزار  ی کار ی انواع خمتلف فضا   -3
 .ديبرب

 کادرحماوره ای سند وجـود      تي که در نوار وضع    یا  نهي سه گز  -4
 .ديدارند را شرح ده

 ؟داد اجنام دي را بای چه اقدامتي هبرت ساتيري مدبرای -5

 Dreamveaver در نرم افـزار    Cacheحافظه  وجود  مزيت    دو -6
 .را توضيح دهيد

  افزود؟تيرا به داخل ساای   و پوشهلي فاتوان یچگونه م -7

 حـذف   Dreamweaver را از برنامه     تي سا کي توان یچگونه م  -8
 از  تي آن سا  یها   و پوشه  لهاي فا هي کل اي عمل آ  نيکرد؟ با اجنام ا   

 شوند؟  ی پاک مستمي سیرو

 .دي کناني را بتي نقشه ساتيورت استفاده از قابلضر -9
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  فصل دوم

  طراحی يک صفحه وب

 هنرجو که رود ی فصل، انتظار مني اانيپس از پا •
 :بتواند

 عنوان در کي آن ی کند و براجادي ادي صفحه وب جدکي •
 .ردينظر بگ

 . دهدريي صفحه را تغاتيخصوص •

 خمتلف مرور یرا در مرورگرهاايجاد شده صفحه وب  •
 .کند

  صفحه وبکيبازکردن  2- 1

 در مرحلـه    ،کنيـد  را اجرا    Dreamweaver که برنامه    یهنگام
. شـود  یصفحه ظاهر مـ   روی  ) 2-1 ( مهانند شکل  یا  کادرحماوره ای اول  
 کـه   يیلهاي بازکردن فا  اي و   جادي امکان ا  کادرحماوره ای  نيدر ا 

 .اند وجود دارد  شدهرهي ذخستمياز قبل در س

 
 2-1شکل 

 است  ی کاف کنيد جادي ا یديجد HMTLلي فا يد خبواه  که ی صورت در
 را HTML نهي ، گزCreate New قسمت ) 2-1شکل( کادرحماوره ایاز 

 .کنيدانتخاب 

بــرای بــازکردن فايلــهايی کــه از قبــل در سيســتم ايجــاد 
  بايســـــــت در قســـــــمت    مـــــــیيـــــــدا کـــــــرده

open A Recent Item بــرروی گزينــه Openو از   کليــک کــرده
اهر شده فايل موردنظر خود را انتخاب و بـرروی           ظ کادرحماوره ای 

 .کنيد کليک Openدکمه 
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 برنامـه   ی منوهـا  قيـ  را از طر   یلي فـا  ديخبواه در صورتی که  
 تا  دي را انتخاب کن   New نهي گز File ی از منو  دي با ،دي کن جاديا

  . باز شودNew Document کادرحماوره ای

 

 2-2شکل 

 ,BasicPage، دوکادر کادرحماوره ای ني اGeneral زبانه در
Category نـه ي وجود دارد که از کـادر اول گز Page Basic و از 

 Createدکمـه    روی   سـپس  کـرده  را انتخاب    HTML نهيکادر دوم گز  
 . شودجادي ادي تا صفحه جدکنيد کيکل

  صفحهاتي خصوصميتنظ 2- 2

حه، رنـگ    صفحه از مجله عنوان صـف      کي مربوط به    اتي خصوص متام
 بـرای  ري تصـو  کيـ  انتخـاب    وندها،ي رنگ متون، رنگ پ    نه،يپس زم 

 در  ی صـفحه مهگـ    هي حاشـ  نيـي  تع ايـ  صـفحه و     نـه ي در پس زم   شيمنا
ــاوره ای   کادرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 page Propertiesباشند ی ممي قابل تنظ. 

 ی از منـو page properties کادرحمـاوره ای بـازکردن   بـرای 
Modifyــهي گز    نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Page Propertiesکنيد بانتخا  را. 

  :Appearance گزينه •

 کادرحمـاوره ای  ،  کنيـد می   مشاهده   )2-3(مهانطور که در شکل     
properties page    در کادرcategory هـای خمتلفـی را       بنـدی   ، دسته

 .پردازيم ليست کرده است که به توضيح آا می
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 در مسـت راسـت صـفحه        کنيـد را انتخاب   اول   نهي که گز  یزمان
، رنگ  قلم صفحه مانند نوع     اتي خصوص ريي تغ برای ی خمتلف یها  نهيگز
 دخلوامهـان را اعمـال   راتيي تغتوانيد ی که مشود ی ظاهرم … و نهيزم

 .کنيد

 
 2-3 شکل

  Links گزينه •

 Page کادرحمـاوره ای  در مسـت راسـت   نه،ي گزني انتخاب ابا
Properties  رييــبــرای تغمشــخص شــده اســت ) 2-4(کــه در شــکل 

 .شود ی ظاهر م… مانند رنگ ویلف خمتیها نهيگز وندهاي پاتيخصوص

 
 2-4شکل 

Link Fontموجود در صفحه یوندهاي پقلم نوع : امکان تعيين 
 .دهد را می

Link Color موجـود در صـفحه،   یوندهاي رنگ پ:امکان تعيين 
 .دهد را می
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Rollover Links:   نـه ي گزنيـ  با استفاده از جعبـه رنـگ ا 
گر ماوس     که اشاره  ی زمان . را به دخلواه انتخاب کرد     یگ رن توان یم

 . يابد  پيوند تغيير می، رنگگيرد میروی پيوند قرار 

Visited Links:   کـه توسـط   يیونـدها يرنـگ پ امکان تغيير 
 کـار   نيـ  با اجنام ا   کند،    تعيين می  شده را    کيکاربر در صفحه کل   

 متوجـه   ددگـر  ی برمـ  تي سا ی که کاربر دوباره به صفحه اصل      یزمان
 . استفاده کرده استوندهاي که از کدام پشود یم

سايت  را بهLearning Dreamweaver می خواهيم عبارت  :مثال
پيوند دهيم به گونـه ای       com.learningdreamweaver.wwwآموزشی  

رنگ  ند قرار گرفت،  در صفحه مرورگر بر روی پيو      که وقتی کاربر،  
بـه   آن قرمز شود و زمانی که بـر روی آن کليـک کـرد رنـگ آن،                

بـرای اجنـام ايـن کـار         .آبی تيره شود  ،  ديده شده  عنوان پيوند 
 :کنيدمراحل زير را طی 

 Learningعبـارت    جديدی ايجاد کـرده و در آن htmlصفحه .1
Dreamweaverکنيدمی   ،تايپ. 

 کنيد انتخاب Modify  را از منویPage Propertiesگزينه  .2
 .يدده  اجنام میLinksسپس تغييرات الزم را در قسمت گزينه 

 
 2-5شکل 

 را انتخاب کرده و Learning Dreamweaverاکنون عبارت  .3
 .يدده پيوند com.Learningdreamweaver.wwwآن را به آدرس 

 تا بعد از کنيد انتخاب  راF12دکمه يد درصفحه کل .4
 . آن را اجرا کند،ذخيره کردن صفحه

 . پيوند بيشرت توضيح داده شده استا  راجع به فر3در فصل 

  Headingگزينه  2- 2- 3
 سايز و رنگ دخلواه خود را توان با انتخاب اين گزينه می

 مورد نظر Headingتا هر بار که   ها مشخص کرد،Headingبرای 
 که در اين قسمت برايش مشخص شده است منايش قالبیخاب شد با انت

 .داده شود
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  2- 6شکل 

  Title/Encoding گزينه 2- 2- 4
 نـه ي از مجلـه گز    ی خمتلفـ  یها  نهي گز یبند   دسته ني انتخاب ا  با
 Page Properties کادرحماوره ای عنوان صفحه، در مست راست تعيين

 .شود یظاهر م

 
 2-7شکل 

Title:  در واقـع   . شـود  یسمت عنوان صفحه مشـخص مـ       ق ني در ا
 مرورگـر ظـاهر     کادرحماوره ای  ی است که در باال    یعنوان صفحه نام  

 به عنـوان مثـال در       . ندارد لي با نام فا   ی ارتباط چي و ه  شود یم
ــکل ــوان)  2-8(شـــــــــــ ــفحه عنـــــــــــ   صـــــــــــ

 Day shoppingاست  در نظر گرفته شده. 
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 2-8شکل

نامـه بـا پسـوند       است که در بر    ی در واقع مهان امس    لي فا نام
.Html اي .Htm صي تشـخ  ی عنوان صفحه تنها برا    ی ول شود ی م رهي ذخ 

 .رديگ یصفحه در مرورگر مورد استفاده قرار م

Encoding:  در مرورگـر    قلـم  نـوع    شي منا برای نهي گز ني از ا 
 .شود یاستفاده م

 Arabic نـه ي گزEncoding نـه ي گزيی کشـو ی از منـو :نکتـه 
Windows   ياUTF   انتخـاب  يش صحيح کاراکرتهای فارسـی       منا برایرا

 .ديکن

  Tracing Image گزينه •

  تصويری را که بـه عنـوان پـس زمينـه           يددر صورتی که خبواه   
 نيـز،   را در صفحه سند    يدا  مشخص کرده  Appearanceصفحه در قسمت    

 ،کنيـد  بايد در اين خبش تصوير مورد نظر را مشـخص            کنيدمشاهده  
 قـرار   Appearance خبـش    Backgroundزيرا تصـويری کـه در قسـمت         

 .شود گيرد تنها در صفحه مرورگر ديده می می

 
 2-9شکل 

 شـفافيت  ميـزان    Transeparency در قسـمت     توانيـد  مهچنين می 
 . سند کاهش يا افزايش دهيدکادرحماوره ایرا در تصوير

 بندی آن  و قالب منت درج 2- 3

برای وارد کردن متون به سـند، کـافی اسـت آـا را بطـور                
از انتخاب آا، نوع، اندازه، رنـگ و         تايپ کرده و بعد   مستقيم  
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 خصوصيت مربوط به منت     کادرحماوره ای يا ساير خصوصيات آا را در       
 .يدتغيير ده

شود،    خاص استفاده می   قلمزمانی که برای منايش متون، از يک        
 انتخـاب   قلـم  منت بـا آن      ،فقط در صورتی در صفحه مرورگر کاربر      

 اسـتفاده شـده را از قبـل         قلمد که کاربر    شو شده منايش داده می   
باشد در غير اينصورت منت به درسـتی         برروی سيستم خود نصب کرده    

 .شود منايش داده منی

، برای جلوگيری از اين امر، در منـوی         Dreamweaverبرنامه  
Font   ش از يک نـوع      بي خصوصيت منت،    کادرحماوره ای  ازFont   را در

 انتخـاب شـده     قلـم  نبـود ورت  يک گروه قرار داده است تا در صـ        
 بعدی بـرای منـايش متـون        قلمکاربر به مرورگر از     سيستم  برروی  

 .استفاده کند

به عنوان مثال اگر برای منت تايپ شده در سند خود از منوی             
Font عبارت verdana, Arial, Helvetica, sans, serif ،Tahoma  

 را منـايش    خواهد منت   رورگر کاربر می  مزمانی که    .کنيدرا انتخاب   
 شروع کرده و در صورت پيدا کردن        verdana قلمدهد به ترتيب از     

دهـد،    الب آن منايش مـی    ق برروی سيستم کاربر، منت را در        قلماين  
 بـرای  ،هـای بعـدی گـروه       قلم فوق را پيدا نکند از       قلمچنانچه  

 .کند منايش منت استفاده می

بايست از   ، می fontهای دخلواه به منوی     قلمبرای اضافه کردن    
کادرحماوره  را انتخاب کرده تا Edit Font Listمنوی فوق گزينه 

 .  مربوط به آن باز شودای

 
 2-10شکل 

 موجـود در  یهاقلم هي از کلیستي لAvailable Fontدر قسمت 
 روی  سـپس  را انتخاب کـرده      مورد نظر  قلم مشا وجود دارد،     ستميس

 منتقل Chosen Font کادرحماوره ای تا به دي کنکيدار کل فلش جهت
 را  قلـم  رشـته مسـتقل از چنـد         کي ديخواه ی که م  یدر صورت . شود

 کادرحمـاوره ای   خـود بـه      دخلـواه  یها  قلم به افزودن    دي کن جاديا
Chosen Fontدي ادامه ده. 

 +دکمـه    روی   هـا   قلـم  از   ديـ  گروه جد  کي جادي ا برای :نکته
 .دي کنکي کلEdit Font List کادرحماوره ای
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  در صفحهیافق یها  خطدرج 2- 4

مـورد  مکان منا را در حمل      قرار دادن خط در صفحه بايد        برای
 Horizontal گزينـه  Insert/HTML ی از منـو سپس دي قرار دهنظر

Ruleدي را انتخاب کن. 

 ،  Insert از نـوار     ديتوان ی م ني منظور مهچن  ني ا ی برا :نکته
 )2-11شکل  ( .دي استفاده کنHorizontal Rule، دکمه HTML تگ

 
 2-11شکل

  در صفحهژهي ویقراردادن کاراکرتها 2- 5

 Insert ی از منـو   ديـ باکرتهای خاص در صـفحه      ارادرج ک  برای
ــه   گزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 HTML>Special Character کنيد استفاده. 

 اسـتفاده   Insert در نـوار     Text نهي از گز  ديتوان ی م نيمهچن
 نـه ي گز ني آخـر  )(يی کشو یمنو روی    نوار نيا هایدر انت . ديکن
 . مربوط به آن باز شودی تا منودي کنکيکل

 
 2-12شکل

 ژهيـ  و ی از کاراکرتها  یستي ل کنيد که در شکل مشاهده      طور    مهان
 .ظاهر شده است

را که در مرحله قبل در پوشه سـايت          Home.html فايل   :مترين
ايـد را بـاز کـرده و مراحـل زيـر را                ايجاد کرده  libraryحملی  

 :دنبال کنيد

 قـرار   7E4808 و رنگ قلم را      FFF0B7 رنگ زمينه صفحه را      -1
 .دهيد

 قـرار داده و رنـگ       verdana پيوندهای صفحه را     قلم نوع   -2
 . قرار دهيدFFF4E1آا را 

 . بگذاريدlibrary عنوان صفحه را -3
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های زير را به صـفحه         عبارت list با استفاده از قابليت      -4
 .اضافه کنيد

  معرفی امکانات کتاخبانه-

  فرم عضويت-

 های آموزشی  کتاب-

 های داستانی  کتاب-

 ما درباره -

 استفاده از ليست ها 2- 6

توان برای مشخص کـردن موضـوعات مـرتبط هبـم از ليسـتها               می
و (Ordered List)ليستها دارای دو نوع مشـاره دار  .استفاده کرد

می باشند که بـر حسـب کـاربرد از    (UnOrdered List) بدون مشاره
 .شودآا استفاده می 

 
 2-13ل شک

 HTMLسند يک در  Word لي فاکي درج 2- 7

 word که در برنامـه       ی را فايل حمتويات   يددر صورتی که خبواه   
 کنيدخود اضافه   htmlبه سند را  است ذخيره شده docبا پسوند 

را  Word Document  زير گزينـه Import گزينه Fileبايد ازمنوی 
شود مسير فايـل     ای که باز می    کادرحماوره ای  سپس در    کنيدانتخاب  

 .يد کليک منايopenمورد نظر را مشخص کرده و بر روی دکمه 

 آن در مرورگـر     شي منا شي صفحه وب و پ    کي کردن   رهيذخ 2- 8
 ستميس

 Preview نهي گزFile ی از منوديتوان یمپس از ذخيره فايل 
In Browserانتخـاب    نام مرورگـر خـود را  سپسرده  را انتخاب ک

 .ديکن

 
 2-1 4شکل

مشاره 
ا

بدون مشاره
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  و حتقيقیيخودآزما

  داد؟ريي صفحه وب را تغاتي خصوصتوان یچگونه م -1

برای اينکه پس از کليک کاربر برروی يک پيوند رنـگ آن             -2
 ؟عوض شود چگونه عمل می کنيد

 ميدهـ  ی گروه قرار مـ    کي را در    قلم یتعداد اين که    ليدل -3
 ست؟يچ

 نــرم افــزار در ژهيــ وی از کاراکرتهــاتــوان یچگونــه مــ -4
Dreamweaverاستفاده کرد؟  

 Dreamweaver برنامهبه   Word یلهاي وارد کردن فا   قهيطر -5
 .ديرا شرح ده
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  فصل سوم

   در صفحات وبوندهاي پفرا و ريستفاده از تصاوا
 که در داخل صفحه وب      باشند ی م یا   جداگانه یها لي فا ر،يتصاو

مهـم  يکـی از روشـهای       به عنوان    ريامروزه تصاو . شوند ی م انيمنا
اسـتفاده از   ، چرا کـه بـا       اندشده  ال اطالعات شناخته     ارس برای

 .هبرت، به بيننده منتقل کرد را توان منظور خود تصاوير می

 که تنها بـا متـون       یا   به صفحات ساده   ميخواه ی فصل م  ني ا در
 را اضـافه    بـا ي ز ري تصاو ،شده اند  جادي متنوع ا  یخمتلف و رنگها  

 .کنيد آا را هبم مرتبط وندهاي به کمک پسپس کنيد

 : بتواندهنرجو که رود ی فصل، انتظار مني ااني از پاپس

 آن یها یژگي وتغيير در صفحه و ريروش وارد کردن تصو •
 .شرح دهدرا 

 . دهدحي و مطلق را توضی نسبیرهايمس •

 . دهدونديبتواند صفحات خمتلف وب را هبم پ •

 . کندجاديا پيوند کيبتواند  •

 صفحه کيلف  به نقاط خمت(Anchor)لنگرهايی بتواند  •
 .بسازد

 . کندجاديانگاشت تصويری  کيبتواند  •

  به صفحهري تصوکيافزودن  2- 1

آن را  می توان    می شود،  به صفحه اضافه     ري تصو کي که   یزمان
ــرهدر  ــه پنج ــند برنام ــDreamweaver س ــاهده ک ــرخالف  و در مش ب

 حتمًا از مرورگـر اسـتفاده       ري تصو دنيدپيوندها الزم نيست برای     
 آن را بـه     شيکـه حنـوه منـا      Imgتگ   قي از طر  ريشود، چرا که تصو   

 .شود ی نشان داده مکند ی اعالم مرگرمرو

 :توان تصوير را به سند اضافه کرد به دو روش می

 مکان منای ماوس را به حمل موردنظر از سند انتقـال داده             -1
 .را انتخاب کرد Imageگزينه  Inserو سپس از منوی 

-1(شکل  .  کليک کرد  Image  برروی گزينه  Insert در نوار    -2
3( 

 
 3-1شکل 

 یا   حمـاوره  کادرحماوره ای  هر يک از دو روش فوق     بعد از اجنام    
Select Image Source 3-2( شکل .شود یصفحه ظاهر م روی( 
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 3-2شکل 

در اين مرحله تصوير موردنظر را انتخاب کرده و روی دکمـه            
okکليک کنيد  . 

 مهـراه بـا آن      شـود  ی به صفحه وب اضافه مـ      ريتصو  که ی زمان
 شود ی ظاهر م  اتي خصوص کادرحماوره ای  در   ی خاص یها یژگيمشخصات و و  

 .دي دهريي آا را تغديتوان یکه مشا م

 

 3-3شکل 

 

 

 

 

 

 

  properties کادرحماوره ای یها نهي گزني از مهمرتیبرخ 3-1جدول 

 شرح گزينه

Link  حمـل   نيـ  در ا  د،ي در نظر گرفته باش    وندي پ کيا به عنوان     ر ري که تصو  یدر صورت 
 .شود ی خورده است نشان داده موندي پري که به تصویا آدرس صفحه

Align   انـد     که در کنار آن قرار گرفتـه       يی و اجزا  ري تصو توانيد ی م نهي گز نيبه کمک ا
اده های ايـن خبـش توضـيح د         گزينه 2در جدول مشاره     .کنيدرا تراز   ) مانند متون (
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 .شده است

Alt  گـر مـاوس روی        کاربر در صورت حرکت اشـاره      يدخواه ی را که م   ی قسمت متن  نيدر ا
 در  ري تصـو  یلـ ي اگر به هـر دل     نيمهچن. داده می شود   مشاهده کند را قرار      ريتصو

 .شود ی آن نشان داده می منت به جانيصفحه مرورگر باز نشود، ا

Hspace,Vspace استفاده نهي دو گزني عناصر صفحه از اگري و دري تصوني فاصله بشي افزابرای 
 H Space نهي گزر،ي اضافه کردن فضا به هر دو مست راست و چپ تصویبرا. می شود
 از ري تصوی و باالنيي اضافه کردن فضا در هر دو مست پای و برا کنيد ميرا تنظ

 .کنيد استفاده V Space نهيگز

LowSrc  بـزرگ بـوده و      اري بسـ  ديـ ا   که انتخاب کـرده    یري تصو ليفا  و حجم   اگر اندازه 
 ني در ا  ديتوان ی الزم است، م   نرتنتي آن از ا   افتي در ی برا یادي که زمان ز   ديدان یم

 اري بس یتيفي در مهان ابعاد اما با ک      گري د یري تصو لي فا کي به   ی دسرتس ريقسمت مس 
حه و   کامل صـف   ی تا هنگام بارگذار   شود ی کار باعث م   نيا. ديقرار ده را   تر  نييپا
 کـاربر بـه     ی بـرا  ري تصو ني ا به جای يک صفحه خالی،     ،ی اصل ري کامل تصو  افتيدر
 . گذاشته شودشيمنا

Border  در  یا  هي حاشـ  د،ي در نظر گرفته باش    وندي پ کي را به عنوان     ري که تصو  یدر صورت 
 در نظـر    فراپيوند منت را به عنوان      کي یطور که وقت    مهان. (شود یاطراف آن ظاهر م   

 نهي گز ني مقدار ا  فرض  شيالبته به طور پ   ) . شود ی آن رسم م   ري خط در ز   کي رديگ یم
در صـورت دخلـواه     ) شـود ی   ظاهر من  ري اطراف تصو  در یا  هي حاش یعني (باشد ی م )صفر(

 .دي قسمت وارد کنني بزرگرت از صفر را در ایعدد

Default  پـايين شـرح     که در    کند ی اعمال م  ري را به تصو   1 معموال حالت مبنا   نهي گز نيدر ا
 .داده شده است

Baseline  به .  خط تراز شود   کي با منت موجود در      ري که تصو  شود ی باعث م  نهي گز نيانتخاب ا
 .رنديگ ی خط قرار مکي مهراه با متون در ري تصوی انتهاگري دانيب

Top ري تصـو  ريـ خطوط اضافه منت در ز    . کند ی مهرتاز م  ري تصو ی منت را با باال    نهي گز نيا 
 .ابدي یمادامه 

Middle   ی ترازبنـد  ري را در وسـط تصـو      گـر دي یئي هر شـ   اي منت و    نهي گز نيبا انتخاب ا 
 .ابدي ی ادامه مري تصوريخطوط اضافه منت، در ز. کند یم

Bottom  کند ی مهرتاز مري تصونيي را با پاگري دیئي هر شايمنت و. 

Text Top  کاراکرت موجود در مـنت      نيبلندتر با   ري تصو ی باال ی باعث مهرتاز  نهي گز نيانتخاب ا 
 .شود یم

Absolute 
Middle 

 . منت مهرتاز کردانهي را با مري تصوانهي متوان ی منهي گزنيبه کمک ا

Absolute 
Bottom 

 . مهرتاز کردري منت را با تصويی قسمت انتهاتوان ی منهي گزنيبا انتخاب ا

Left از مجله متـون    (اءي اش ريده و سا   را در مست چپ صفحه قرار دا       ري تصو نهي گز نيا (
 .کند یرا در مست راست آن تراز م

Right   را در مست    اءي اش ري را در مست راست و سا      ري و تصو  کند ی باال عمل م   نهيبر عکس گز 
 .دهد یچپ آن قرار م

 

 را باز کرده و يک تصوير از مدرسـه          Home.html صفحه   :مترين
 .تدای آن قرار دهيدرا در اب)و يا يک تصوير دخلواه(خودتان

 . قرار دهيدImage تصوير موردنظر را در پوشه :نکته

                     

 حالتی است که تصوير و منت هر دو در يـک خـط              (baseline)حالت مبنا    -1
 .گيرند قرار می
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 برقراری پيوند بين صفحات 3- 2

باشـند   ی مـ  يی ابزارها نيتر ی از اساس  یکي به عنوان    وندهايپ
. رنـد يگ ی صفحات خمتلف وب را بر عهده مـ        ني ب يیکه کنرتل جابه جا   

ه صـورت    با اين مفهوم ب    1 جلد   -3افزاری    های نرم   در کتاب بسته  (
 ).  آشنا شديد<a>تگ 

  1ی مطلق و نسبیرهاي مسیبررس •

 قبـل   ،کنيد جادي را ا  یونديپ یا   صفحه دريدخواه ی که م  یزمان
 دو  یکلـ  به طـور     .کنيد آن صفحه را مشخص      ري مس دي با زياز هر چ  
 ري که در ز   ی نسب یرهاي مطلق و مس   یرهاي وجود دارد؛ مس   رينوع مس 

 .کنيدبه کاربرد آا اشاره 

ی مطلق مهانند نشانی است که در آن شهر و ميـدان در             مسيرها
 . کنيدخيابان و کوچه و پالک را مشخص 

باشد مثال وقتی     اما در مسير نسبی، نشانی را از حمل جاری می         
دانيم که کوچـه نـادر در          برو می  12گوييم به کوچه نادر پالک        می

 . مهين حمله است و نيازی به دادن نام شهر و ميدان نيست

 ارتبـاط بـا     ی برقـرار  بـرای معمـول    به طور     مطلق یرهايمس
 که در آـا     ی به طور  رنديگ ی مورد استفاده قرار م    گري د یتهايسا
بـه عنـوان    .  شـود  ی مشخص م  مورد نظر  تي به سا  ی کامل دسرتس  ريمس

ــال   مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Http://www.Macromedia.Com امـا در   . باشـد  ی مطلق مـ   ري مس کي

 کي صفحات خمتلف    اني م تباطر ا ی برقرار ی برا ی نسب یرهايمقابل مس 
 يـد به عنوان مثال اگر خبواه    . رنديگ ی مورد استفاده قرار م    تيسا

 به  یوندي قرار دارد پ   Product به نام    یا   که در پوشه   یا  از صفحه 
 قـرار دارد، برقـرار      News که در پوشـه      Socialnews.Htmlصفحه  
 در کنـار    News و   Product کـه هـر دو پوشـه         ديـ دقـت کن   (کنيد

 قــرار یگــري هــر پوشــه دايــ و تي ســای اصــلخه در شــاگريکــدي
:  خواهـد بـود    ريـ  بـه صـورت ز     ونـد ي پ ی نسـب  ري، مس ) اند  گرفته

../news/Socialnews.html 

 ی بـرا  ديـ  که مرورگر با   باشد ی مطلب م  ني ا گر  انيب /.. عالمت
حرکـت بـه مسـت       ( بـرود  رونيـ  شاخه به ب   کي مورد نظر  لي فا افنتي

 ليـ  شـده و در آجنـا فا       Newsپوشـه    وارد   سـپس )  والد یرکتوريدا
Socialnews.Html و اجرا کندافتهي را . 

خواهيد بـه آن مـرتبط شـويد در          اگر فايلی را که می     :نکته
به بيان ديگر هر دو فايـل در يـک          (کنار فايل اصلی قرار دارد      

ديگر نيازی به وارد کردن آدرس اضافی منـی          ،)پوشه قرار دارنند  
به عنوان مثال    . فايل را مشخص کنيد    باشد و تنها کافی است نام     

 بــــه فايــــل Socialnews.html از فايــــل يــــداگــــر خبواه
Scientificnews.html    هر دو در پوشه      (کنيد پيوندی ايجادnews 

 :آدرس نسبی به صورت زير خواهد بود)قرار دارند

Scientificnews.html 

                     

1 - absolute , Relative 
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  گريکدي دو صفحه وب به ونديحنوه پ •

  :همراحل ايجاد پيوند در صفح
 را بـه آن نسـبت       ونـد ي پ ديخواه ی را که م   یري تصو اي منت -1

 .دي در صفحه انتخاب کند،يده

 پوشه که در مست     آيکن روی   اتي خصوص کادرحماوره ای سپس در    -2
 مربوط  کادرحماوره ای  تا   دي کن کي وجود دارد کل   Link نهيراست گز 

 )3-4( شکل .به آن باز شود

 
 3-4شکل 

 ديـ خواه یکه مرا یا ، صفحهSelect File کادرحماوره ای در -3
دکمـه   روی   تيـ  به آن ارجاع شود را انتخاب کرده و در ا          ونديپ

OKدي کنکي کل. 

 کي به   ی دسرتس برای آدرس مطلق    ديخواه ی که م  ی در صورت  :نکته
 آيکـن  روی    کـه  ستي ن یازي ن گري د د،ي را وارد کن   مورد نظر  تيسا

تـان را   مـورد نظر   تي آدرس کامل سا   دي تنها با  د،ي کن کيپوشه کل 
 پيـ  کـادر تا   نيـ به عنوان مثال در ا    . دي وارد کن  Linkدر کادر   

 Http://www.Macromedia.Com: ديکن

 عملکـرد   تي امکان مشاهده وضع   Dreamweaver داخل برنامه    در
 شي و آزمـا   ی بررس برای رو   ني مشخص شده وجود ندارد، از ا      ونديپ

 .ديـ گر اجـرا کن   در مرور  آن را    دي با ونديدرباره حنوه عملکرد پ   
 .) دي را فشار دهF12 ديکل(

  ليمي اوندي پکيافزودن  •

می توان در يک صفحه وب پيوندی راقرار داد که با انتخـاب             
 آن به کاربر امکان فرستادن يک نامه الکرتونيکی را داشته باشد           

يـا از پنـل      Insertدر نـوار    مـی توانيـد      کار   ني اجنام ا  برای
common  گزينه Email Link  3-5شکل  (.کنيدا انتخاب ر ( 

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 37

 
 3-5شکل 

 Email کادرحماوره ای که کنيد عمل مشاهده ني از اجنام ابعد
Linkشود ی در صفحه ظاهر م 

 
 3-6شکل 

روی کـاربر    ديـ لي کـه ما   ی عبارت Text در کادر    دي با اکنون
 آدرس پسـت    E-Mail در کادر    سپس دي کن پيصفحه مشاهده کند را تا    

 دي کن کي کل OKدکمه   روی   تي در ا  د،يد کن  خود را وار   یکيالکرتون
 . بسته شودکادرحماوره ایتا 

 را تايـپ    "متاس با مـا   "عبارت   textبه عنوان مثال در کادر      
مورد نظر خـود را       آدرس پست الکرتونيکی   E-mailکرده و در کادر     

 کادرحمـاوره ای  تـا  کنيـد  کليک OKسپس بر روی دکمه  قرار داده
Email Link  با فشردن کليد   کنونا . بسته شودF12    خروجی صـفحه را

 کنيـد کليک  " متاس با ما  "زمانی که بر روی پيوند       .کنيدمشاهده  
خواهد  می اجرا شده و OutLook Expressبرنامه  به طور اتوماتيک

شـکل  (آدرس موردنظر ارسال مناييد    که نامه الکرتونيکی خود را به     
7-3.( 

 
 3-7شکل 
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  Anchorکمک  به ی صفحه طوالنکي یسازمانده  •

 در  ديـ توان ی مـ  ،اسـت    ی طـوالن  اري که صفحه وب مشا بس     یزمان
 خمتلـف   ی خبشـها  اي ني به عناو  وندهاي از پ  یستي صفحه ل  یقسمت باال 

 توانـد  ی مشـا مـ    تي صورت کاربر سا   ني در ا  د،ي کن جاديمهان صفحه ا  
کنـد،  نوار پيمايش مرور  بدون آنکه جمبور باشد کل صفحه را توسط         

 به مهان خبـش از صـفحه        مي مستق مورد نظر نوان  ع روی   کي با کل  فقط
 Named (یونـد ي کار ابتـدا نقـاط پ  ني اجنام ایبرا. ارجاع شود

Anchor (  سـپس  کـرده    جـاد ي از صـفحه ا    مـورد نظـر    یها  را در حمل 
 .يد را به آن مرتبط سازیونديپ

 از  ی ابتدا مکان منا را به حملـ       یوندي نقطه پ  کي جادي ا برای
 بـه آجنـا     ونـد يپ روی   کيـ ران پـس از کل     کارب ديخواه یصفحه که م  

 .ديارجاع شوند، منتقل کن

 ديــ را انتخــاب کنNamed Anchor نــهي گزInsert ی منــواز
تـا  )  استفاده کرد  زي ن Ctrl+Alt+A یبي ترک یدهاي از کل  توان یم(

 . مربوط به آن باز شودکادرحماوره ای

 
 3-8شکل 

 یونـد ي نقطه پی را برامورد نظر نام Anchor Name کادر در
 .ديوارد کن

 جديد ايجاد کرده و در آن مراحل زيـر          htmlيک صفحه    :مثال
 :کنيدرا دنبال 

 .يدده در صفحه قرار می کاملی در مورد تاريخچه وبمنت  .1

 ول را انتخاب کرده ،سپس گزينـه      در سطر اول، کلمه ا     .2
Named Anchor تا پتجره مربوط به آن باز شودکنيد را انتخاب . 

 را قـرار داده  "FirstPage" عبارت Name Anchorدر کادر  .3
 .کنيد کليک می Okو بر روی دکمه 

را  " ابتدای صفحه "عبارت   انتهای منت در  در اين مرحله     .4
ــپ ــاب تاي ــپس آن را انتخ ــرده و س ــد ک ــاوره ای ودر کني  کادرحم

شـکل  (کنيـد  را تايپ    FirstPage# عبارت   linkدر کادر    خصوصيات،
9-3( 

 
 3-9شکل 
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مشاهده خواهيد کرد  .کنيدصفحه را اجرا در اين مرحله -5
اشاره گر ماوس به "ابتدای صفحه"که با کليک بر روی عبارت 

 .شود ابتدای منت منتقل می

  نواحی حساس با وندي پجاديا •

 تا بتـوان    سازد ی امکان را فراهم م    ني ا نواحی حساس  تيقابل
مثـال  به عنـوان    .  داد وندي حمل خاص پ   کي را به    ريهر خبش از تصو   

 با کليـک   يد و خبواه  يدکشور را داشته باش    اگر تصوير نقشه   شهنق
 صـفحه مربـوط بـه آن        ايـ و   به سـايت     ،کاربر روی استان خاصی     

 Hotspots مهـان    ايـ  نـواحی حسـاس    قابليـت   از ديـ منتقل شود با  
 .کنيداستفاده 

 در  ،نقشـه کشـور را    ري تصو ديـ  کار ابتدا با   ني اجنام ا  یبرا
 ی در کادر متنـ    اتي خصوص اوره ای کادرحمسپس در   . يد ده صفحه قرار 

Map هي ناحی نام براکي Hotspots3-10( شکل .دي خود وارد کن( 

 
 3-10شکل 

اشاره گـر مـاوس      خواهيم زمانی که کاربر    به عنوان مثال می   
 کنـد وارد سـايت     مـی  بر روی شهر هتـران قـرار داده و کليـک           را

www.tehran.org ا شــده،و اطالعــات کــافی در بــاره ايــن شــهر ر
،نـام ناحيـه حسـاس      mapبه مهـين منظـور در کـادر          مطالعه کند، 

 Hotspots مربوط بـه     یها نوآيک از   یکي  ،سپس يدگذار می tehranرا
 قرار  Map کادر   ريرا که در ز   ) ی مربع، چند ضلع   ره،ي دا یشکلها(

 ريتصـو  روی    را مربوط به شهر هتـران     هي ناح ودارد انتخاب کرده    
 3-11شکل  .کنيدمی مشخص 
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 3-11ل شک

 در  یگر ماوس مشخصات حمدوده انتخـاب       بعد از رها کردن اشاره    
در ايـن مرحلـه در کـادر         .شـود  ی ظاهر م  اتي خصوص کادرحماوره ای 

linkآدرس ســايت مــورد نظــر (http://www.tehran.org) را وارد 
مرورگـر بـاز     کادرحمـاوره ای   تا   فشار دهيد  را   F12دکمه   .کنيد
ی که اشاره گر ماوس از روی شـهر         مشاهده خواهيد کرد زمان    شود،

تغيير شـکل داده و در صـورت کليـک کـاربر             دهند، هتران عبور می  
 .شود وارد سايت مربوط به معرفی شهر هتران می

 : مترين

 را برای شهر های بـزرگ ماننـد مشـهد و اصـفهان              عمل مهين  
 .اجنام دهيد

 .کنيـد باز ، را Home.htmlصـفحه     برای شروع طراحی ،    :مترين
 htmlرا به صفحات      عبارهتای زير را در آن تايپ کرده و آا         سپس

 .ايد پيوند دهيد  ايجاد کردهکه قبال

را بـــه صـــفحه » مدرســـه معرفـــی کتاخبانـــه« عبـــارت -1
Introduce.htmlپيوند دهيد . 

 RegistrationForm.htmlرا به صفحه    » فرم عضويت « عبارت   -2
 .پيوند دهيد

ــارت -3 ــی « عبــ ــای آموزشــ ــفحه  ر» کتاهبــ ــه صــ ا بــ
html.ducationalBookپيوند دهيد. 

 StoryBook.htmlرا بـه صـفحه      » کتاهبای داستانی « عبارت   -4
 .پيوند دهيد

 . پيوند دهيدAboutusرا به صفحه » درباره ما« عبارت-5

 را بازکرده و با اسـتفاده از        Introduce.htmlصفحه   اکنون
مدرسـه   مکاناتمعرفی ا تصاوير و متون الزم، اطالعاتی را درباره        

 .تان قرار دهيد و کتاخبانه

در فصـل هـای آينـده بـه طراحـی سـاير صـفحات مـی                  :نکته
 .پردازيم
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  نقشه سايت •

 ی را به عنـوان صـفحه اصـل        یا     خود، صفحه  تي که در سا   یزمان
 ايـ  و   Index.Html صـفحه    نيـ معمـوال نـام ا     (ديمشخص کرده باشـ   

Home.Html شي منـا  بـرای  تي نقشه سا  یژگي از و  توانيد یم) باشد ی م 
 یکـ ي طرح گراف  کي تي نقشه سا  یژگيو. کنيد استفاده   تيساختار سا 

 آا نشان   اني م یوندهاي پ ساس را برا  تي موجود در سا   یلهاياز فا 
 ابتدا  دي استفاده کن  یژگي و ني از ا  دي که خبواه  یدر صورت . دهد یم

 خـود بـه برنامـه       تي سـا  ی را به عنوان، صفحه اصل     یا   صفحه ديبا
 را Site>Manage Sites گزينـه  منظـور  نيـ  ای بـرا .دي کنیمعرف

 مـورد نظـر خـود را        تي بازشـده سـا    یسپس در منو  . ديانتخاب کن 
 .دي کنکي کلEdit ی کرده و روی منوخابانت

ــاوره ای در ــ Site Definition کادرحم  را Advancedه زبان
 .ديانتخاب کن

 را Site Map Layout نـه ي مست چـپ گز ی مرحله از منوني ادر
 مسـت راسـت روی آيکـن پوشـه          کادرحماوره ای  سپس در    دياب کن انتخ

 ليـ  بـه عنـوان فا     ديـ  را که قصد دار    یلي کرده و فا   کيموجود کل 
بـه  (.ديـ مشخص کن  3-12 در نظر گرفته شود مهانند شکل        تي سا یاصل

تعيين  home.html را   Libraryصفحه اصلی سايت     عنوان مثال آدرس  
 .کنيد

 
 3-12شکل 

 يی کشـو  ی از منو  File پنل در   ديحله، با  مر نيپس از امتام ا   
Local Viewنــهي گز Map View تــا ســاختار کنيــد را انتخــاب 

 . داده شودشي وب مناتي سایکيگراف
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 3-13شکل 

 Dreamweaverبرنامـه    کنيـد  مشاهده   3-13 که در شکل   طور    مهان
 ی ساختار درخت  کيدر قالب     را library فايل های موجود در سايت    

 در دو سـطح قـرار       تي ساختار سا  فرض  شيبه طور پ  . استمنايش داده   
 مرتبط بـا    سندهای و در سطح دوم      ی اصل سند در سطح اول     رد،يگ یم

 .رنديگ ی قرار میصفحه اصل

 سطح اول

 

 سطح دوم
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  و حتقيقيیخودآزما

 وارد  Dreamweaver را در برنامه   ري تصو کي توان یچگونه م  -1
 کرد؟

 ريه تصو  مربوط ب  اتي خصوص کادرحماوره ای  در   Align نهيگز -3
 را بـه مهـراه مثـال شـرح          نـه ي گز ني ا یپارامرتها. ديرا شرح ده  

 .ديده

 چـه  ري تصـو اتي خصوصـ کادرحمـاوره ای  در Low Src نهيگز -4
  دارد؟یکاربرد

 .دي را شرح دهی نسبري مطلق و مسريمس -5

 دارند با ذکـر مثـال       ی در صفحه چه کاربرد    یوندينقاط پ  -6
 .دي دهحيتوض

را با ذکـر مثـال شـرح        ) Hotspots (نواحی حساس  قابليت -7
 .ديده

 در  یونـد ي نقطـه پ   کيـ  بـه    توان ی که چگونه م   دي کن قيحتق -8
 . کردجادي اوندي پکي گريصفحه د
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 فصل چهارم
   برای طرح بندی صفحات وبفريم استفاده از جدول و

تسـهيل  هـا را       اطالعـات و داده    ی ارائه منطقـ    و فريم  جداول
 متـون   شي منا قي حمل دق  توان ی آا م   با استفاده از   ني مهچن ،ميکنند

 . صفحه مشخص کردی را رویکي گرافیلهاي فاايو 

 ,Expand طي جداول در سـه حمـ  جادي ای فصل به چگونگني ادر
Layout, Standard  ميپرداز یمو کاربرد فريم. 

 : بتواندهنرجو که رود ی فصل، انتظار مني ااني از پاپس

 . کندمي جدول را تنظاتيخصوص •

 . رسم جداول استفاده کندبرای Layout یااز من •

 . کندجاديجداول تو در تو ا •

 . کندداي پيی آشناExpanded طيبا حم •

 . کندجاديم اي جمموعه فرکي •

 . کندمي را تنظمي فریها یژگيو •

 . خمتلف قرار دهدیها مي را در فروبصفحات  •

  خمتلف برنامهی جدول در مناهاکي جاديا 3- 1

 کيـ  جادي رسم و ا   برایخمتلف را    ی سه منا  Dreamweaverبرنامه
 کي هر   ازي برحسب ن  ديتوان ی که م  دهد ی مشا قرار م   اريجدول در اخت  

 است که هر سه منـا       ني نکته قابل ذکر ا    د،ياز آا را انتخاب کن    
 . خواهند کرددي را تولیکساني جهي نتانيدر پا

   استانداردطي جداول در حمجاديا •

 سـاده   ی بـا سـاختارها    ی جداول جادي ا ی برا شرتي منا ب  ني ا از
 آن در سطرها    یها   داده یري که نوع قرارگ   یجداول. شود یاستفاده م 

و ستوا کامال مشخص و واضح است مانند جـدول مربـوط بـه مشـاره                
 . شرکتکيتلفن افراد در 

 جدول به صفحه وب ابتدا مکان منـا را در           کي افزودن   برای -
 نـه ي گز Insert  در نـوار   سـپس  صفحه قرار داده     از مورد نظر حمل  

Standard زبانه ی را از Layout  کنيدانتخاب. 

 
 4-1شکل 

 مربوط به   کادرحماوره ای  تا   کنيد کي کل Table دکمه   یبررو -
 آن باز شود

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 45

 

 4-2شکل 

 None ی از حالتـها   یکـ يتوانيد    می خبش   ني ا در: Headerقسمت  
 سـر  تي مشـخص کـردن وضـع   برای را Both, Top, Left، ) فرض شيپ(

 وارد شـده در جـدول را، انتخـاب          یهـا    داده یصفحه و ستون اصـل    
 .ديکن

 در صـورت    ديتوان ی م Caption کادر   در: Accessibilityقسمت  
 در خبـش    نيمهچنـ  ديـ  جدول وارد کن   ی را برا  مورد نظر  عنوان   ليمتا

Align Captionعنوان جدول تعيين می شود یري حمل قرارگ. 

 کنيـد  کي کل OKدکمه   روی    خمتلف یز وارد کردن خبشها    بعد ا   -
 . شودجادي امورد نظرتا جدول 

   مشخصات آنمي جدول و تنظکيانتخاب  
 : جدول را انتخاب کردکي توان ی مبه روش خمتلف

 جدول قرار داده تـا      ی خارج هيحاش روی   گر ماوس را    اشاره -1
 جـدول    کـل  کيـ  بـار کل   کياکنون با   . ديدرآ عالمت بعالوه به شکل   
 .شود یانتخاب م

 تيسپس در نوار وضع   . دي کن کي جدول کل  ی از سلوهلا  یکيدر   -2
 تـا کـل جـدول       دي کن کي کل Table تگروی  )  صفحه نييمست راست پا  (

 .انتخاب شود
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 4-3شکل 

 یاکنون چه عنصر    هم   اين که     بسته به  اتي خصوص کادرحماوره ای 
 سـلول   کيـ   تنـها  ايـ کل جدول انتخاب شده      (ديا  را انتخاب کرده  

 .دهد ی را نشان می خمتلفاتيخصوص) انتخاب شده

 

 4-4شکل 

1 (Table ID: جدول يی شناسای نام براکي توانيد ی قسمت مني در ا 
  .ميري عناصر موجود در صفحه در نظر بگرياز سا

2 (Border: اطراف جدول و سلوهلا را مشخص کردهي حاشتوان ی م .  

3 (BG Image : قرار دادن در پـس  برای دخلواه را ري تصوديتوان یم 
  .دي جدول انتخاب کننهيزم

4 (BG Color : مشـخص  نـه ي را به عنوان رنـگ پـس زم  ی رنگتوان یم 
  .کرد

5 (Brdr :  هي را بـه عنـوان رنـگ حاشـ         ی رنگ توان ی قسمت م  نيدر ا 
  . کردنيياطراف جدول تع

  

  مشخصات آنمي سلول و تنظکيانتخاب  •
 جدول قرار داده و     کي که مکان منا را در داخل سلول         یهنگام
 مربوط بـه آن ماننـد       اتي خصوص کادرحماوره ای  ،کنيد کيآن را کل  

 یها  نهي تفاوت که گز   ني صفحه ظاهر خواهد شد با ا      نيي در پا  شهيمه
 يی باال مهي که در سلول قرار دارد در ن       ی متن یبند  مربوط به قالب  

 خـود سـلول جـدول در        یبند  بوط به قالب   مر ماتي و تنظ  ها  نهيو گز 
 باشند ی قابل انتخاب مکادرحماوره ای نيي پامهين

 یبنـد    مربوط به قالب   یها  نهيقبال با گز   اين که    با توجه به    
 مربـوط بـه     یهـا   نـه ي گز حي اکنون فقط بـه توضـ      ديا  منت آشنا شده  

 :توضيح داده می شودها   سلولیبند قالب

H,W :     ی برحسـب درصـد    اي و   کسليسب پ عرض و ارتفاع سلول برح 
 .شود ی مرورگر مشخص مکادرحماوره ایاز 
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Vert, Horz : اءي اشـ توانيد ی مها نهي گزنيبا استفاده از ا 
 .کنيدو متون داخل سلوهلا را مهرتاز 

No Wrap: انتخاب شـود عـرض سـلول    نهي گزني که ای در صورت 
 ريـ ي تغ شـود،  ی که در آن وارد مـ      یمتناسب با کلمات وعبارات   

 .خواهد کرد

Header:   کـه اکنـون انتخـاب       ی سلول ميخواه ی که م  ی در صورت 
سرصفحه و پررنـگ در جـدول نشـان          به صورت    شده، منت داخل آن   

 .کنيد فوق را انتخاب نهيداده شود گز

 پـس   ري تصـو  اي رنگ   نيي که امکان تع   یگريدای  ه  نهي گز نيمهچن
 .رد وجود دازي قسمت نني در اسازد، ی را فراهم منهيزم

 سـتون و    ف،يـ  زمان چند رد   کي در   ديتوان ی مشا م  ني مهچن :نکته
 یبند   را که در مورد قالب     يیها  نهي سلول را انتخاب کرده و گز      اي
 .ديآا اعمال کن روی  سلول در قسمت قبل شرح داده شد راکي

 سلول دکمـه    کي، ابتدا داخل    مورد نظر  ی انتخاب سلوهلا  برای
 ی آن به اطـراف سـلوهلا      دني با کش  سپسه داشته   گ ن نييماوس را پا  

 روش  نيـ با اسـتفاده از ا     (.دي از جدول را انتخاب کن     مورد نظر 
 .) دي ستون را انتخاب کنني چنداي و في ردني چندديتوان یم

 د،يـ جمزا انتخـاب کن    به طور     سلوهلا را  دي که خبواه  یدر صورت 
 دخلـواه   یسـلوهلا  روی    و مهزمـان   ديـ  نگه دار  نيي را پا  Ctrl ديکل
 .دي کنکيکل

 افزودن و حذف کردن سطرها و ستوا •
 ستون، مکـان منـا      اي سطر   کي حذف کردن    اي اضافه کردن    یبرا

 سـتون   ايـ  فيـ  رد ديخواه ی که م  يی جدول جا  مورد نظر را در سلول    
 .دهيد قرار ا حذف شودجن و يا از آ  در آجنا وارد شودديجد

 یرگي د یمنو. دي را انتخاب کن   Table نهي گز Modify ی منو از
 اضـافه و    ی برا ی که شامل دستورات   شود یظاهر م ) 4-5 (مانند شکل 

 .باشد یحذف کردن سطرها و ستوا م
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 4-5شکل 

  جمزا کردن سلوهلاايادغام کردن و  •
 را  مـورد نظـر    ی ادغام کردن چند سلول ابتـدا سـلوهلا        برای

 Mergeدکمـه   روی اتي خصوصکادرحماوره ای سپس در د،يانتخاب کن
Selected Cellدي کنکي کل 

 
 4-6شکل 

 ابتـدا   گـر، ي د ی جمـزا  ی سلول به سلوهلا   کي کردن   مي تقس یبرا
 کادرحمـاوره ای   بـار در     نيـ  را انتخاب کرده و ا     مورد نظر سلول  
 بعـد از  قـاً يدق (.کنيـد  کيـ  کلSplit Cellsدکمه  روی اتيخصوص

Mergeقرار دارد  (. 

 به آن    مربوط یا   حماوره کادرحماوره ای  دکمه   نيا روی   کي کل با
 خـود را کـه      مورد نظر  ی تعداد سلوهلا  توانيد ی که م  شود ی م انيمنا
 .کنيد شوند، مشخص جادي در داخل سلول اميخواه یم
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 4-7شکل 

  Layout طي جدول در حمجاديا •

 سـلول   هـر  ماوس در صـفحه      دني با کش  توان یم Layout طي حم در
 ريـ ي تغ یهـا   رهي با کمک دستگ   سپس رسم کرد    یدست به طور    جدول را 

 . دادريي تغ رااندازه آن توان یم  ،اندازه اطراف سلول

را  Layout نـه ي گز ديابتدا با  Layout طي فعال کردن حم   یبرا
 .کنيد کي کلInsertواقع در نوار  Layout زبانهاز 

 
 4-8شکل 

ــپس ــه س ــرده وDraw Layout Cell دکم ــاب ک  روی  را انتخ
 ذکـر   انيشـا . نيدکسلول دخلواه خود را رسم       ، سند کادرحماوره ای 

 ی را بـرا   یجـدول  خودکـار  به طـور     Dreamweaverاست که برنامه    
 الزم  گـر ي د ليـ  دل ني به مه  کند، ی م جاديا Layout ی سلوهلا ینگهدار

 .کنيد سمان جدول رت که قبل از رسم سلول، خودستين

 ی بـا طرحـ    د،يـ  کن مي را در صـفحه ترسـ      ی که سلول  ی صورت در
 . شدديمواجه خواه) 4-9 (مشابه شکل

 
 4-9شکل 
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 بـا   دي سـلول سـف    کي کنيدمشاهده  ) 4-9 ( که در شکل   طور  مهان
 جابه جـا کـردن      برای.  در داخل جدول رسم شده است      ی آب یا  هيحاش

 کي آن نزد  یها  گر ماوس را به لبه       است اشاره  ی کاف مورد نظر سلول  
 کيـ  بـا کل   ديـ توان ی قرمز شود مشا م    هي که رنگ حاش   یکرده و زمان  
 .ديبکش آن را  و سپسدي را انتخاب کنرمورد نظکردن سلول 

 که سلول در آن قرار گرفته اسـت،         ی ستون نيي که در پا   یعدد
 کـه در    یو عدد . باشد ی م کسلينشانگر عرض سلول رسم شده برحسب پ      

 کسـل ي عرض جدول برحسـب پ     گر  اني در واقع ب   شود ی م دهي آخر د  فيرد
 .باشد یم

 Drawدکمـه  ی  رو جمـدداً دي باگري دی رسم سلوهلابرای :نکته
Layout Cellرسـم  ی بـرا ديـ توان یمـ  اين کـه  اي و ديي مناکي کل 

دکمـه فـوق، در      روی   کيـ  به هر بـار کل     ازي سلول، بدون ن   نيچند
 نگـه داشـته و بـدون        نيي را پا  Ctrl ديهنگام رسم سلول اول کل    

 .ديب رسم کني را به ترتگري دیرها کردن آن سلوهلا

 چـون   ی عناصـر خمتلفـ    نتـوا  ی م مورد نظر  سلول   جادي از ا  بعد
 بـا  تـوان  ی مـ نيمهچن . را داخل سلول قرار داد… متون و  ر،يتصاو

 و متون دخلـواه خـود را   ري تصاوPaste, Copy نياستفاه از فرام
از خارج جداول به داخل سلوهلا منتقـل کـرد و بـا اسـتفاده از                

 . دادريي دخلواه تغه آا را بیبند  قالباتي خصوصکادرحماوره ای

 توا به اندازه صفحهگسرتش حم •
 امکان را فـراهم  نيا  Auto Stretch یژگيو Layout طي حمدر

 کادرحمـاوره ای   جدول متناسب با عرض      کي یها   تا عرض ستون   سازد یم
 را پر   کادرحماوره ای  که متام    یا   کند، بگونه  رييمرورگر کاربر تغ  

 صـفحه   ی اصل ی که حمتوا  يی ستوا ی برا ژهي به و  اتي خصوص نيا. کند
 دي به عنوان مثال فرض کن     باشد، ی م دي مف اري در بر دارند، بس    را

 ها  نهي که شامل گز   ديا   در نظر گرفته   یدر مست راست صفحه خود ستون     
 کـه کـاربر     ی و زمـان   باشـد  ی مـ  تي به اطالعات سا   یو موارد دسرتس  

 یهـا    در ستون مست چپ اطالعـات و داده        کند، ی را انتخاب م   یا  نهيگز
 .اهده خواهد کردمرتبط با آن خبش را مش

 هبرت است عرض ستون مست راست را ثابـت و عـرض             ی حالت ني چن در
 در Auto Stretch ايـ  کيـ  اتوماتیدگيکشدر حالتستون مست چپ را 

 .ديرينظر بگ

 خود را انتخاب کـرده و       مورد نظر  کار سلول    ني اجنام ا  یبرا
 را Auto Stretch نهي مربوط به آن گزاتي خصوصکادرحماوره ایدر 
 .ديخاب کنانت

 
 4-10شکل 

 د،يـ  اسـتفاده کن   یژگي و ني از ا  دي که خنواه  ی در صورت  :نکته
 جدول را در    ی و عرض سلوهلا   شود یانتخاب م ) فرض  شيپ (Fixed نهيگز

 .رديگ یثابت در نظر م به صورت  مرورگرکادرحماوره ای

 Auto Stretch را با عـرض  ی بار سلولني اولی که برایزمان
 ايـ  کـه آ   کنـد  یال مـ  ؤ از مشا س   Dreamweaver برنامه   کنيد جاديا
 .ري خاي دي کنجاديا) Spacer ( فضاسازري تصوکي ديخواه یم
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 کـه   باشـد  ی شفاف م  یکسلي تک پ  GIF ري تصو کي فضاساز،   ريتصو
 و  ابدي به اندازه دخلواه گسرتش      ی عمود اي ی افق برای در   تواند یم

 جـدول   ايـ  سلول   کي ارتفاع   اي پرکردن طول    ی برا ازي موردن یفضا
 .کند ی میري آا جلوگخنتي و از هبم رکند ی مجاديرا ا

 فضاسـاز   ري تصـو  کيـ  فقـط از     تي در کـل سـا     تـوان  ی م :نکته
 یدگي متام سـتوا بـا کشـ       ی برا ري تصو نيچرا که ا  . استفاده کرد 

 .باشد ی قابل استفاه مکياتومات

 جداول تو در تو •
 Layout طي در حم  گر،ي جدول د  کي جدول در داخل     کي دادن   قرار

 را در   ی جدول اصـل   دي منظور ابتدا با   ني ا یبرا. باشد یتر م   ساده
 رنگ آن، بـه کمـک دکمـه         ی خاکسرت هي سپس در ناح   ،کنيدصفحه رسم   

Draw Layout Table  زبانـه  کـه در Layout    قـرار دارد، جـدول
 .کنيد را رسم یداخل

 
 4-11شکل 

  از جداول تو در تـو نشـان داده شـده           يیمنا) 4-11 ( شکل در
 .است

 ديـ  است، امـا نبا    دي استفاده از جداول تو در تو مف       :نکته
 در  صـفحه  شي چرا که سـرعت منـا      کنيد یرو  ادهي کار ز  نيدر اجنام ا  

 .ميدهدکاهش را مرورگر 

  Expanded طي آسان جداول در حمشيرايو •

 طي عناصر داخل جدول نسبت به دو حم       شيراي و Expanded طي حم در
Layout, Standardطي حمـ نيـ  کـه از ا یدر صـورت . باشد ی آسانرت م 

 مربوط به جدول ماننـد ضـخامت        یها یژگي از و  ی برخ کنيداستفاده  
 در Cell Spacing, Cell Padding یهـا  یژگي اطراف جدول، وهيحاش

 یازيـ  ن گري و د  شود یجدول اعمال م   روی   Dreamweaverخود برنامه   
ار  قـر  ی مرورگـر مـورد بررسـ      کادرحماوره ای  که آا را در      ستين

 .ميده
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  الف4-12شکل 

 
  ب4-12شکل 

 و شـکل   Layout طي جـدول در حمـ     کيـ  ريالف، تصو ) 4-12 (شکل
 .دهد ی نشان مExpanded طي مهان جدول را در حمريب، تصو) 12-4(

 در Expandedدکمــه  روی Expanded طي فعــال کــردن حمــیبــرا
 دي کنکيکل Layoutزبانه 

 
 4-13شکل 

 Expanded یشـ ي انتخاب حالـت منا     امکان Coder طي در حم  :نکته
 ابتـدا از    ديـ  قـرار دار   طي حم ني که در ا   یوجود ندارد، در صورت   

 را انتخاب کـرده  Code And Design اي Design نهي گزView یمنو
 .دي را فعال کنExpanded طي حمسپس

 در Expanded Tables Mode کـرد کـه عنـوان    دي خواهمشاهده
 ,Cell Spacing یژگـ ي و وشـود  ی سند ظاهر مکادرحماوره ای یباال

Cell Paddingموجود در جدول اعمال شده و ضخامت ی به مهه سلوهلا 
 .کند ی مداي پشي افزازياطراف سلوهلا ن

 رنـگ   ی آب Exitکلمه   روی    می توانيد   فوق طي خروج از حم   برای
 کيـ  قـرار دارد کل Expanded Tables Mode عبـارت  یکه در انتها

 .گردد ی برمStandard طي به حمDreamweaverبرنامه . کنيد

 :مترين

 را بازکرده و مراحـل زيـر را         EducationalBook.htmlصفحه  
 :دنبال کنيد

 . ستون ايجاد کنيد4 سطر و 3 يک جدول حداقل با -1

 در هر سلول از جدول، تصوير يک عکس از کتاهبای آموزشـی             -2
 .تان را قرار دهيد موجود در کتاخبانه
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 جداگانه ايجاد کنيـد و در       html صفحه    برای هر عکس، يک    -3
.... آن مشخصات کامل کتاب شامل عنوان کتاب، نويسنده، مرتجـم و          

ــفحه     ــهای صـ ــدام از عکسـ ــر کـ ــپس هـ ــد، سـ ــرار دهيـ را قـ
EducationalBook.html      با اين  .  را به صفحه مربوطه پيوند دهيد

کنـد،    کار زمانی که کاربر برروی کتاب موردنظر خـود کليـک مـی            
 .کند شود و مشخصات کامل کتاب را دريافت می  جديدی میوارد صفحه

 اجنـام   StoryBook.Html متامی مراحل باال را بـرای صـفحه          -4
تـان    دهيد با اين تفاوت که به معرفی کتاهبای داستانی کتاخبانـه          

 .بپردازيد

  ها مي با فريیآشنا 4- 2
 وب  تي سـا  ی اطالعـات رو   شي منـا  ی روش مناسـب بـرا     کي ها  ميفر

 را  ی صـفحات  تواننـد  ی م ها  ميطراحان با استفاده از فر    . دباشن  یم
 خمتلـف    وب  صـفحه  ني چند شي منا تي زمان قابل  کي کنند که در     جاديا

 . مرورگر کاربر داشته باشندکادرحماوره ایرا در 

 Frameset با مي جمموعه فرکي جاديا 2-4- 1

 در  تـوان  ی که م  باشد ی مستقل م  HTML صفحه   کي شامل   م،ي فر هر
 قـرار   شيراي کرده و مورد و    پي را تا  ی مجالت ايات و   داخل آن عبار  

 صـفحات وارد    نيـ  در ا  زي دخلواه را ن   ري تصاو توان ی م نيداد، مهچن 
 با  Frameset اي مي جمموعه فر  کي به صورت    تي در ا  ها  ميفر. ساخت

 از  کيـ  هـر    تيـ  انـدازه و موقع    Frameset کي. شوند ی م رهيهم ذخ 
 .کند ی می را در خود نگهداری داخلیها ميفر

 تـا   کنيـد  را انتخاب    Frames نهي گز Window ی از منو  :نکته
 خمتلـف   یهـا   مي فـر  امکان انتخاب پنل فوق   .  فعال شود  Framesپنل  

 .فراهم می کندموجود در صفحه را 

 را New نــهي گزFile ی از منــوFrameset کيــ جــادي ابــرای
در قسمت .  باز شودNew Document کادرحماوره ای تا کنيدانتخاب 
Category نهي گز FrameSets    در ستون مست راست    د تا کني را انتخاب

 فــرض در برنامــه شيپــ بــه طــور  کــهيیهــا ميانــواع خمتلــف فــر
Dreamweaver  ا را انتخاب کرده      یکي شوند  ستي ل رد وجود دااز آ 

 .کنيد کي کلCreateدکمه روی 
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 4-14شکل 

 از  يدتوان ی م ني مهچن مورد نظر  Frameset انتخاب   ی برا :نکته
 .کنيد را انتخاب Frameset دکمه Layout گزينه، Insertنوار 

 
 4-15شکل 

گـر     اشـاره  بـا ،Frameset داخل   یها  مي اندازه فر  ريي تغ یبرا
 .بکشد را به طرف دخلواه مورد نظر مي اطراف فرهيماوس حاش

 در  هـا   مي اطراف فر  هي ضخامت حاش  دي که خبواه  ی در صورت  :نکته
 مشـاهده نشـود     گـر ي جداکننده آن د   یطهاصفحه سند حذف گردد و خ     

 را از حالـت انتخـاب   View>Visual Aids>Frame Border نـه يگز
 .ديخارج کن

 )Frameset (مي جمموعه فرکي یبند قالب 2-4- 2

 از مجلـه    ی مشخصـات خاصـ    ی دارا Frameset اي مي جمموعه فر  کي
 مي هـر فـر    یهـا   فيـ  رد ايـ  ابعاد ستوا    ها،  هياندازه و رنگ حاش   

 . کردمي آن را به دخلواه تنظتوان ی که مباشد یم

 
 4-16شکل 

 هيحاش روی   Frames در پنل    م،ي انتخاب جمموعه فر   برای :نکته
 .دي کنکي کلیخارج
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 ها مي فریبند قالب 2-4- 3

 آن را   ديـ  ابتـدا با   م،ي فـر  کيـ  جداگانـه    یبنـد    قالب یبرا
 مي مشخصات فـر   مي تنظ برای که   ی خمتلف یها  نهيانتخاب کرد، سپس گز   

 شود ی مربوط به آن ظاهر م     اتي خصوص کادرحماوره ای  وجود دارد، در  
 .مي دهريي آا را تغتوانيد یکه م

 
 4-17شکل 

 Alt ديـ  کـه کل   ی در حال  مورد نظر  مي انتخاب فر  ی برا :نکته
 کادرحماوره ای  در   مورد نظر  مي داخل فر  د،يا   نگه داشته  نييرا پا 
 .ديي مناکيسند کل

Frame Name ی فـريم مـورد نظـز    از اين کادر برای نام گذار
 را  یا   صفحه ديممکن است خبواه   اين که    با توجه به   استفاده می شود  

 آن در   ی مناسب بـرا   ی هبرت است نام   دي ده وندي پ مورد نظر  ميبه فر 
 اسـتفاده   رهيـ  خط ت  اي و مطلقًا از کاراکرت فاصله و        ديرينظر بگ 

 . دينکن

Scroll:   که وجـود نـوار      دي مشخص کن  ديتوان ی قسمت م  ني در ا 
 Dreamweaverبرنامـه   . ري خ اي ضرورت دارد    مي در کنار فر   شيمايپ

 ی اگـر حمتـوا  یعنـ ي کند یانتخاب مرا  Auto نهي گزفرض شيپبه طور   
 مرورگـر قابـل مشـاهده اسـت،         کادرحمـاوره ای   از آنچه در     ميفر

کند و اگر متـام حمتـوا         ی را فعال م   شيماي پ یبزرگرت باشد، نوارها  
 .شوند ی مرفعالي غشيمايپ یقابل مشاهده باشد نوارها

 شيمـا ي نوار پ  ،، بدون در نظر گرفنت اندازه حمتوا      Yes نهيگز
 را  شيمـا ي بـرعکس آن، نـوار پ      No نهي و گز  کند ی فعال م  شهيرا مه 

کادرحمـاوره   بزرگرت از    مي فر ی اگر حمتوا  ی حت کند ی م رفعالي غ شهيمه
 . مرورگر باشدای

No Resize: نـد انـدازه    کـاربر نتوا ديـ  که خبواهی در صورت
 .دي را انتخاب کننهي گزني دهد، اريي را تغميفر

Borders:     قسـمت   نيـ  در ا  مي فـر  هي نبودن حاش  اي فعال بودن 
 .شود یمشخص م

Margin Width: چپ و راسـت  ی خالی فضاتوان ی قسمت مني در ا 
 . وارد کردکسلي را با عناصر داخل آن برحسب پمي فرهيحاش

Margin Height: هي حاشـ نيي بـاال و پـا  ی خـال ی فضاتوان ی م 
 . وارد کردکسلي را با عناصر داخل آن برحسب پميفر

 مي در جمموعه فروندياستفاده از پ  2-4- 4

 سـت يبا ی ابتدا م  مي جمموعه فر  کي در   وندي استفاده از پ   یبرا
 شده در داخـل     وندي صفحه پ  ديخواه ی که م  یمي فر یعني مقصد،   ميفر

 در  مورد نظر  صفحه   ورتنصي ا ريدر غ . دييآن باز شود را مشخص منا     
 . قرار دارد باز خواهد شدوندي که پیميداخل مهان فر

 مقصـد   مي را به عنوان فـر     یمي فر توانيد آنکه ب  ی برا :نکته
را  مي موجود در جمموعه فر    یها  مي فر ی متام دي ابتدا با  ،کنيدمشخص  

 .کنيد ی نامگذاریبه درست
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 ايـ ، مـنت    مـورد نظـر    مي کار ابتـدا در فـر      ني اجنام ا  یبرا
 انتخـاب   ،گيـرد آن قـرار    روی   ونـد ي پ ديـ خواه یکه م را   یريتصو
 مربـوط بـه آن در کـادر         اتي خصوصـ  کادرحماوره ای سپس در   . ديکن

Linkدي کنجاديا گري دتي سااي صفحه کي به یوندي پ. 

) 4-18 ( شـکل  Target يی کشـو  ی از منـو   ديـ  مرحله با  ني ا در
شود را مشخص    شده در آن باز      وندي صفحه پ  ديخواه ی را که م   یميفر
 .دييمنا

 
 4-18شکل 

 بعد از   د،يا   در نظر گرفته   ها  مي فر ی که مشا برا   ی اسام :نکته
 فرض  شي پ یها  نهي گز شوند ی منو ظاهر م   ني موجود در ا   فرض  شي پ یاسام

 :باشند ی مريبه شرح ز

Blank_:   دي مرورگر جد  کادرحماوره ای  کي شده در    وندي صفحه پ 
 .شود یباز م

_Parent: کند ی والد باز مميفر شده را وندي صفحه پ. 
_Self:   وندي که پ  شود ی باز م  یمي شده در مهان فر    وندي صفحه پ 

 .باشد ی مفرض شيحالت پ. در آن قرار دارد
_Top:  مرورگـر بـاز     کادرحمـاوره ای   شده در کل     وندي پ  صفحه 

 .شود یم

  آنی داخلیها مي و فرمي جمموعه فرکي کردن رهيذخ 2-4- 5

 File ی از منـو   مي و جمموعه فر   ميت فر  کردن صفحا  رهي ذخ برای
 .دي را انتخاب کنSave All نهيگز

 
 4-19 شکل

 را  ی نام و حمل مشخص    دي ظاهر شده ابتدا با    کادرحماوره ای در  
بعـد از   . دييمشخص منا ) Frameset (مي کردن جمموعه فر   رهي ذخ برای

کادرحمـاوره   موجود در صـفحه      یها  مي مرحله بسته به تعداد فر     نيا
 که نام و    خواهد ی و از مشا م    شود  ی ظاهر م  یگري د یساز  رهيذخ یها  ای

 .دي آا وارد سازی را برایحمل مشخص
 

 مي جمموعه فرکي موجود به HTMLافزودن صفحات  2-4- 6

 یهـا   مي در فـر   تـوان  ی شد مـ   جادي ا مي جمموعه فر  کي که   یزمان
.  شده است را قرار داد     جادي که از قبل ا    ی HTMLخمتلف آن صفحات    

مسير صفحه يا 
مقصد سايت

ــريم ف
د ق
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 سپس کرد   کي مورد نظر کل   مي داخل فر  ديمنظور ابتدا با   ني ا یبرا
 . را انتخاب کردOpen In Frame نهي گزFile یاز منو

 
 4-20شکل 

مـورد   HTML ليـ  ظاهر شده، فا   کادرحماوره ای  در   دي با اکنون
 . را مشخص کردنظر

 :مترين

 را باز کـرده، سـپس مراحـل زيـر را     About usابتدا صفحه 
 :دنبال کنيد

 left های موجـود در برنامـه حالـت    Frameset از ميان -1
Frameرا انتخاب کرده و سپس آنرا ذخيره کنيد . 

 و فريم مست راسـت را بـا         Firstفريم مست چپ را با عنوان       * 
 . ذخيره کنيدSecondعنوان 

و يـا   (» متاس با ما  «،  »معرفی« عباراهتای   First در فريم    -2
 قرار دهيـد را  About usدر صفحه خواهيد  هر عبارت ديگری که می

 .وارد کنيد

، کنيـد  وارد About us به ازای هر عبارتی که در صـفحه  -3
باشد ايجاد کنيد، سپس       که حاوی اطالعات مربوطه می     HTMLيک صفحه   

ای که صـفحه      عبارت موردنظر را به آن صفحه پيوند دهيد به گونه         
 . باز شودSecondپيوند شده در فريم 

 را باز کرده و عبارت درباره ما را به          Home.html صفحه   -4
 . پيوند دهيدAbout usصفحه 

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 58

  و حتقيقيیخودآزما

 مربوط به اتي که در کادرحماوره ای خصوصNow Wrap نهي گز-1
 .دي سلول قرار دارد را شرح دهکي

 جـدول قـرار     کيـ  نـه ي در پس زم   ري تصو کي توان ی چگونه م  -2
 .دارد؟

 ست؟ي چLayout طي رسم جدول در حمتي مز-3

 .دي کناني را بAuto Stretch یژگي کاربرد و-4

  کرد؟جادي تودرتو ا های جدولتوان ی چگونه م-8

 د؟ي کناني را بExpanded طي حمتي مز-9

  کرد؟جاديا آن را توان ی و چگونه مستي چميجمموعه فر -10

  قرار داد؟شيماي نوار پمي در کنار فرتوان یچگونه م -11

 ؟کنيد استفاده No Resize نهي از گزیچه زمان -12

 یگـذار    را نـام   مي جمموعه فـر   کي یها  مي فر توان یچگونه م  -13
 .دي کار را شرح دهنيکرد؟ ضرورت اجنام ا

 تودرتـو   مي جمموعه فـر   کي توان ی که چگونه م   دي کن بررسی -14
 . کردجاديا
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  فصل پنجم

  فرم
 : بتواندهنرجو که رود ی فصل انتظار مني ااني از پاپس

 . کندجادي فرم اکي •

 آا را اتي فرم را شرح دهد و خصوصکي خمتلف یلدهايف •
 . کندميتنظ

  دهد و از آا در صفحاتحيانواع خمتلف دکمه را توض •
 . استفاده کندوب

  فرمکي جاديا 5- 1

 ابتدا در نـوار     Dreamweaver فرم در برنامه     کي ساخت   یبرا
Insert زبانه Forms کنيد را انتخاب. 

 
 5-1شکل 

 را انتخـاب  Insert Form موجـود، دکمـه   یهـا   دکمهاني ماز
 سـند   کادرحمـاوره ای   قرمـز رنـگ در       نيچ   کادر با نقطه   کي. کنيد

 . مربوط به فرم استطيدهنده حم  که نشانشود، یظاهر م

 
 5-2شکل 

 کي مربوط به    اتي خصوص کادرحماوره ای  از   يیمنا) 5-3 ( شکل در
 مهـم آن    یژگـ ي سـه و   حيفرم نشان داده شـده اسـت کـه بـه توضـ            

 :ميپرداز یم

 
 5-3شکل 

Name :    نـام مناسـب     کيمشخص کردن   . کنيد نيينام فرم را تع 
آن اعمـال    روی    را يیها   پردازش ديخواه ی که م  ی فرم در زمان   یبرا

 .باشد ی میکنند ضرور
Action :   مانند  ( آدرس صفحه اسکريپتیASP ( فرم  یها  که داده 

 .کنيد را مشخص کردپردازش خواهد دريافت و سپس را 
Method :  قسمت حنوه ارسال اطالعات از طرف کاربر بـه          نيدر ا 

 برنامه . شود ی منييسرور تع
Enctype :    بـرای  اطالعاتی که به مست سـرور        قلماين قسمت نوع 

 .کند شود را مشخص می پردازش ارسال می
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 اسـتفاده   postدر صورتی که برای ارسـال اطالعـات از متـد            
ــيم در ــرده باش ــه  ک ــت گزين ــن تس -Application\x-www-form اي

URLinbm.cod ــاب ــد را انتخ ــه  کني ــورت از گزين ــر اينص  در غي
Multipart form-data کنيد استفاده . 

  درون فرمیلدهاي فیمعرف 5- 2

 یهـا    دکمـه  ،ی متنـ  یلـدها ي فـرم ماننـد ف     کي یلدهاي ف یمتام
 Value و Name یهـا   بـه نـام  یژگـ ي دو وی دارا یمهگ. … و يیويراد

 بـا موضـوع     شـود  ی آا انتخاب م   ی که برا  ی و معموال نام   باشند یم
 به عنوان مثال    . دارد مناسبت شود  ی م دهي که از کاربر پرس    یالؤس

 مشـاره تلفـن     ی خاص لدي در ف  ان تا کاربر  دي که قصد دار   یدر صورت 
 انتخـاب   لدي آن ف  ی را برا  Phoneخود را وارد کنند هبرت است نام        

 Phone لـد يمشـاره تلفـن خـود را در ف         که کاربر    ی و هنگام  ديکن
 در نظـر گرفتـه      Value مشاره تلفـن او بـه عنـوان          کند، یوارد م 

 .شود یم

  ی متنیلدهايافزودن ف •

 ی متنـ  یلـدها ي سه نـوع خمتلـف از ف       Dreamweaverدر برنامه   
 :باشد یموجود م

1- Single Line بـرای  معمـوال  :ی خطـ کيـ  ی متنیلدهاي فاي 
 ی تکـه مـنت کوچـک اطالعـات        ايـ  تلفن و     اسم، آدرس، مشاره   افتيدر

 .شوند یاستفاده م

2- Multi Line افـت ي دربـرای : ی چند خطـ ی متنیلدهاي فاي 
 .شوند ی استفاده متر ی اطالعات طوالناي و شنهاداتيپ

3- Password و  باشـند  ی مـ  ی خطـ  کيـ  یلدهايف: گذر واژه  اي 
 داده  به صورت ستاره منايش    کند ی م پيآنچه را که کاربر در آن تا      

 .شود  پنهان گراني ددي از د،قي طرنيتا بد می شود

ا را در   منـ   ابتـدا مکـان    ، به فـرم   ی متن لدي ف کي درج   برای
 قرمز  نيچ  نقطه به صورت     آن یروني ب هي که حاش  یليداخل کادر مستط  

ع در نـوار    قـ  وا Form گزينـه  از   سـپس  ديـ  قرار ده  باشد، یرنگ م 
Insertــه    دکمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Text Fieldلـد ي فکيـ  کرد که دي مشاهده خواه.ديي مناکي را کل 
) 7-4 (در شـکل  . شـود  ی م جادي ا رم در داخل حمدوده ف    ی تک خط  یمتن
 نشـان داده شـده      ی متن لدي ف کي اتي خصوص کادرحماوره ای  از   يیمنا

 .است

 
 5-4شکل 

 فـرض   شيپـ  بـه طـور      کنيـد  مشـاهده    زيـ  که در شکل ن    طور  مهان
 .وندش ی در صفحه وارد میتک خط به صورت ی متنیلدهايف

Text Field : هبرت . مييمنا ی را مشخص ملدي قسمت نام فنيدر ا
 .اده نشودفتس فاصله و نقطه ایاست از کاراکرتها
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Char Width : لدي که در فيی و کاراکرتهای متنلدياندازه ف 
 يی کاراکرتها ی متن لدياگر در ف  . کند ی م مي است را تنظ   دنيقابل د 

 دني قابل د  اي و   شوند یذف م  ح اي ،   مقدار وارد شوند   ني از ا  شيب
 .خنواهند بود

Max Chars : وارد توانـد  ی که کاربر مـ يیحداکثر کاراکرتها 
 مناسب اسـت    ی زمان یژگي و نياستفاده از ا  . ديمنا یکند را مشخص م   
مثـل   ( وارد کنـد   خواهـد  ی که کاربر م   ی اطالعات یکه اندازه واقع  

 ی اضـاف  یا کـه کاراکرتهـ    مي و اجازه نـده    ميرا بدان ) مشاره تلفن 
 .وارد کند

Init Val : بـار  ني اولی که کاربر برای هنگاممياگر خبواه 
 لـد ي در داخـل ف    فرض  شيپ به صورت     را یري مقاد کند یفرم را باز م   

 قسـمت وارد    نيـ  را در ا   ري آن مقـاد   ستيبا ی مشاهده کند، م   یمتن
 .کنيد

 لـد ي فکيـ  Form زبانـه  از Text Area انتخاب دکمـه  نيمهچن
 .کند ی مجادي ای چند خطیمتن

  1 انتخابیافزودن کادرها •

 امکان  ني که دارند ا   ی با توجه به ساختار    ی انتخاب یکادرها
 نـه ي چنـد گز   ايـ  کيـ  تا بتواند    سازند ی کاربر فراهم م   یرا برا 

 نيـ  وارد کردن ا   برای.  گروه را انتخاب کنند    کيخمتلف مربوط به    
 Check Box، دکمـه  Form زبانه Insertکادرها در صفحه از نوار 

 .کنيدرا انتخاب 

 
 کادر انتخاب اتي خصوص تنظيم 5-5شکل 

Check Box Name : مشـخص  ی کادر انتخـاب ی برامورد نظرنام 
 .شود یم

Checked Value : ني معـ ی قسمت مقدار کادر انتخـاب نيدر ا 
 یهـا   ی سـرگرم  ديـ خواه یمـ  کـه    ديـ به عنوان مثال فرض کن    . شود یم

 نام  ی حالت هر کادر انتخاب    ني ا در. ديموردعالقه کاربر را بپرس   
خواهـد داشـت و   . … ورزش و،یرو ادهيـ  مانند مطالعـه، پ   یمتفاوت

 True به صورت تواند ی آا میا هChecked Value از کيمقدار هر 
 یرو  ادهيـ  کـادر پ    مثال  که کاربر  ی صورت زمان  ني شود، در ا   ميتنظ

ــ  ــاب کنـــــــــــ ــدارد،را انتخـــــــــــ    مقـــــــــــ
 Checked Valueی آن برا Trueهد بود خوا. 

Initial State: هـر  فـرض  شي پـ تي وضعتوان ی قسمت مني در ا 
 در هنگـام    مي کـه خبـواه     یدر صـورت  .  را مشخص کرد   یکادر انتخاب 

 فـرض   شيپ به صورت    یمشاهده صفحه توسط کاربر مقدار کادر انتخاب      
 .کنيد را انتخاب Checked نهي گزديانتخاب شده باشد، با

                     

1 Check Box - 
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  يیوي رادیها افزودن دکمه •

 کـه   باشـند  ی از عناصر فرم مـ     یگري نوع د  ،يیوي راد یها دکمه
معمـوال  .  کاربر استفاده کرد   ی اطالعات ورود  افتي در برای توان یم

 کيـ  تواند ی و کاربر فقط م    کند می یبند   را دسته  يیوي راد یها  دکمه
 کـه کـاربر عضـو       ی از آن گروه را انتخاب کند، در صـورت         گزينه

 از حالت انتخاب    یقبل گزينه از آن گروه را انتخاب کند،        یگريد
 .شود یخارج م

خواهيم فرمـی را بـرای دريافـت مشخصـات            به عنوان مثال می   
برای . کنيد طرحلیرا   اآموزان از مجله نام و رشته حتصيلی آ         دانش

 :کنيداجنام اين عمل مراحل زير را طی 

 را انتخـاب کـرده و سـپس         Form  گزينـه  Insert از نوار    -1
 .کنيدرا انتخاب  Insert Formدکمه 

 برای دريافت نـام  (Single Line) يک فيلد متنی تک خطی -2
 .دهيدآموز در فرم قرار  کامل دانش

منا را در حمل مناسب از فرم قرار داده، سـپس دکمـه                مکان -3
Radio Button های  ميان گزينه را ازForm تـا يـک   کنيد انتخاب 

 .دکمه راديويی در حمل ظاهر شود

 خصوصيات مربوط به دکمه راديـويی، در        اوره ای کادرحم در   -4
 قـرار داده و  Major برای نام دکمه عنـوان  Radio Buttonکادر 

 را به عنـوان مقـدار آن   Nazari عبارت Checked Valueدر کادر 
 )5-6(شکل . دهيدقرار 

 
 5-6شکل 

 کليـک  Form از نـوار  Radio Button دوباره برروی دکمه -5
نام ايـن دکمـه     . ی دوم به فرم اضافه شود     کرده تا دکمه راديوي   

 .دهيد قرار Fanni و مقدار آن را Majorرا جمددًا 

توانستند يـک      برخالف کادرهای انتخابی که هر کدام می       :نکته
 قـرار   وهـايی کـه در يـک گـر          نام جمزا داشته باشند، متامی دکمه     

 به عنوان مثـال در      .بايست نام يکسانی داشته باشند      گيرند می   می
 با مقدارهای متفاوت    Majorها نام     ن جا بايد برای متامی دکمه     اي

Nazari, Fanniرا در نظر گرفت...  و. 

 دکمــه ســوم را بــه فــرم اضــافه کــرده و مقــدار آن را -6
kardanesh 5-7(شکل . بگذاريد( 

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 63

 
 5-7شکل 

   در فرمیستي لاي يی کشوی منوکيافزودن  •

 دادن حق برای یراه خوب اين که  بايیوي رادیها دکمه
 مناسب شهي مهني اما با وجود اباشند یانتخاب به کاربر م

 کي به کاربر اجازه انتخاب ديخواه ی که می مثال زمان.ستندين
 استفاده از د،يرا بده ر استان موجود در کشو30استان از 

برنامه . باشد ی منی چندان مناسبدهي ايیوي رادیها دکمه
Dreamweaverیدو نوع خمتلف از منوها يی حالتهاني چنی برا 

 .) Menu (و منو) List (ستيل:  را در نظر گرفته استیآبشار

. باشـد  ی کامال متفاوت مـ    گريکدي ذکر شده با     ی منوها ساختار
 یعنـ ي باشـد  ی مـ  يیوي راد یها   مانند دکمه  يی کشو ی منو کيعملکرد  

 سـت ي ل یها  نهي گز اني از م  نهي گز کيکاربر قادر خواهد بود تنها      
 . را انتخاب کنديی کشوینوشده در م

 انتخاب عمل کرده و     ی مهانند کادرها  یستي ل ی که منو  ی حال در
 خمتلف را انتخـاب     نهي گز ني تا مهزمان چند   دهد یبه کاربر اجازه م   

 .کند

خواهيم به فرمی که در مرحله قبل ايجـاد           به عنوان مثال می   
 که  آموزان خبواهيم   ايم با استفاده از منوی ليستی، از دانش         کرده

 .ناحيه حمل سکونت خود را مشخص کنند

 :کنيدبرای اجنام اين کار مراحل زير را طی 

فرم انتقال داده و سـپس       منا را به حمل مورد نظر از         مکان -1
 .کنيد انتخاب Form های ميان گزينه را از List/menuدکمه 

 خصوصـيات ظـاهر شـده، در کـادر متنـی            کادرحماوره ای  در -2
list/menuدر اين مثال(دنظر خود  نام مورArea ( کنيدرا وارد. 

 List برای وارد کردن مقادير مـوردنظر، بـرروی دکمـه    -3
Values   کادرحمـاوره ای   تا   کنيد خصوصيات کليک    کادرحماوره ای  از 

 ) 5-8شکل  (.مربوط به آن باز شود

 بـاز شـده نـام و مقـدار هـر يـک از               کادرحماوره ای  در   -4
. کنيـد م به ليست اضافه شود را وارد        خواهي  هايی را که می     گزينه
 )5-9(شکل 
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 5-8شکل 

 
 5-9شکل 

 
 5-10شکل 

، منـوی ليسـتی     کنيـد مشاهده  ) 5-10(طور که در شکل        مهان -5
 .موردنظر به فرم اضافه شده است

  Reset, Submit یها افزودن دکمه •

 ارسال اطالعات کاربر بـه سـرور و از          برای Submit دکمه   از
 .شود ی فرم استفاده مکي اتي پاک کردن حمتوبرای Resetدکمه 

 را  Button نـه ي، گز Form زبانـه  وارد کردن دکمـه از       یبرا
 به طـور    کنيدمشاهده   )5-11(مهان طور که در شکل      . کنيدانتخاب  

 انتخـاب شـده     اتي خصوصـ  کادرحمـاوره ای   در   Submit دکمه   فرض  شيپ
 .است
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 5-11شکل 

ــ در ــادر متن ــوانLabel ی ک ــ  رای، عن ــه م ــواه ی ک  در ميخ
 .کنيدرا مشخص   شوددکمه نشان داده روی  مرورگرکادرحماوره ای

 ديـ  با ،کنيـد  استفاده   Resetدکمه   از   مي که خبواه  ی صورت در
 کادرحماوره ای  بار در    ني را انتخاب کرده و ا     Buttonجمددًا دکمه   

 .کنيد را انتخاب Reset form يیوي دکمه راداتيخصوص

 Submit دکمـه    کيـ  دياطالعات، با  ارسال   برای هر فرم    :نکته
 .داشته باشد

 :مترين

 را باز کنيـد و در آن فرمـی          RegistrationForm.htmlصفحه  
 . عضويت کاربران در کتاخبانه ايجاد کنيدبرایرا 

 ني تـا از بـ     دهنـد  ی به کاربر اجـازه مـ      :يیوي راد یها  دکمه
 . را انتخاب کندیکي موجود فقط یها نهيگز

 کـه   ی منوها معمـوال زمـان     نياز ا : یستي ل اي يی کشو یمنوها
 مي ده ی کم جا  ی فضا کي از اطالعات را در      یادي ز ري مقاد ميخواه یم

 .کنيداستفاده 
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  و حتقيقيیخودآزما

 ست؟يفرم چ -1

 را  کي و هر    دي ارسال اطالعات به سرور را نام برب       یروشها -2
 .ديبه اختصار شرح ده

 کي و کاربرد هر     دي را نام برب   ی متن یلدهايانواع خمتلف ف   -3
 .دي کنانيرا ب

 را شرح   يیوي راد یها   انتخاب و دکمه   ی کادرها انيتفاوت م  -4
 .ديده

 انيـ  را ب  یسـت ي ل ايـ  يی کشـو  ی استفاده از منوهـا    تيمز -5
 .ديکن

 .دي دهحي در فرم را توضSubmitضرورت وجود دکمه  -6

 یهـا    از دکمـه   ی گروهـ  تـوان  ی کـه چگونـه مـ      دي کن بررسی -7
 . فرم وارد کردکيرا در ) Radio Group (يیويراد
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  فصل ششم

 شيوه نامه صفحات وب با استفاده از یبند قالب
)Style Sheet(  

 1شـيوه نامـه    صـفحات وب     ی عناصر در طراحـ    نيدتري از مف  یکي
 از مدل، انـدازه،     يی الگو توان یبا استفاده از آا م    . باشند یم

 ري سـا  ايـ و   صفحات   هي و حاش  نهي متون، رنگ زم   شيرنگ و نوع آرا   
 تي سـا  کيـ  صـفحات    نيمشـرتک در بـ     به طور    ستيبا ی که م  یماتيتنظ

 ی سـبک سفارشـ    کيـ  کمـک    ادر واقع بـ   .  کرد جادياعمال شود را ا   
 کنواخـت ي فرمـت    کي را با    تي صفحات سا  ی متام ی به سادگ  توانيد یم

 .باشد  کد مشرتک یکسري به تکرار ازي بدون آنکه نکنيد ميتنظ

 : بتواندهنرجو که رود یتظار م فصل، انني ااني از پاپس

 .دي را شرح دهشيوه نامه جاديحنوه ا •

 وب تي احلاق به کل سای برای خارجشيوه نامه کي •
 . کندجاديا

 . کندشيراي شده را وجادي اشيوه نامه های •

 شيوه نامه کي جاديا -6- 1

 يکی از مفيـدترين عناصـر در طراحـی صـفحات وب             شيوه نامه 
 از css style، در زبانـه  Dreamweaverشـوند، برنامـه    حمسوب می

انـد و      که از قبل تعريف شـده      شيوه نامه ) 6-1شکل   (Design پنل
کنـد     به اشياء درون صفحه آماده هستند را ليست مـی          اعمالبرای  

 .توانيد از آا استفاده کنيد که مشا می

 
 6-1شکل 

 کنيـد  جادي را ا  دي جد ی سبک سفارش  کي توانيدب اين که    یبرا
 ی از منـو سـپس  کـرده  کيـ  راسـت کل Css Style هزبانـ ابتدا در 
 .کنيد را انتخاب New نهيبازشده گز

                     

برای يادآوری شيوه نامه می توانيد به کتاب بسته های نرم افـزاری              1
 .مراجعه کند) word خبش 1
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 6-2شکل 

 New Css Style یا  حماورهکادرحماوره ای New انتخاب دکمه با
 .شود یباز م) 6-3 (شکل

 
 6-3شکل 

 نيـ  ا ،کنيد خود را وارد     مورد نظر  نام   Name ی کادر متن  در
 هبـرت اسـت از      شـرت ي وضوح ب  یرا باشد، اما ب   یزي هر چ  تواند ینام م 
 جا چون   نيبه عنوان مثال در ا    . کنيد استفاده   يی با معنا  یاسام

 کنيد مي و اندازه قلم صفحه را به دخلواه تنظ        قلم نوع   ميخواه یم
 .نام گذاری کنيد Myfont را یارش سبک سفلي دلنيبه مه

 Selector Type در قسمت ی از مشخص کردن نام سبک سفارشبعد
 .کنيد را انتخاب Class نهيگز

 بـرای   راThis Document Only نـه ي گزDefine Inدر قسـمت  
دکمـه   روی    انتخاب کرده و   استفاده از سبک سفارشی در سند جاری      

OKمربــوط بــه کادرحمــاوره ای تــا کنيــد کيــ کل Css Style 
Definition Forشوداني منا . 
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 6-4شکل 

 ادرحمـاوره ای  ک در   کنيـد مشاهده  ) 6-4 ( طور که در شکل    مهان
 کـه   اسـت  موجـود    یCategory در خبـش     ی خمتلفـ  یباز شده، قسـمتها   

 یهـا   نـه ي از آا را به دخلواه انتخاب کـرده گز         کي هر   ديتوان یم
بـه  . دي کن مي را تنظ  شوند یمربوط به آن، که در مست راست ظاهر م        

 کنيـد  را انتخـاب     Type نـه ي گز Categoryعنوان مثال ما از خبش      
در . کنيـد  مي خبش را به دخلواه تنظـ      نيربوط به ا   م یها  نهي گز سپس
 Css زبانه. کنيد کي کلOKدکمه  روی  کردن سبکرهي ذخی براتيا

Styleدهد ی ساخته شده را نشان می، سبک سفارش. 

 
 6-5شکل 

 دي جدیحنوه استفاده از سبک سفارش 6- 2

  سبک ديخواه ی که م  ی ابتدا متن  ی استفاده از سبک سفارش    یبرا
 Css Style زبانـه  سـپس در  د،ي شود را انتخاب کنآن اعمالروی 
 بـاز شـده     ی کـرده و از منـو      کي راست کل  مورد نظر نام سبک   روی  

ــ را انتخــاب مناApply نــهيگز ــ ایبــرا. ديي  ني منظــور مهچنــني
 خصوصـيات مربـوط     کادرحماوره ای در   بعد از انتخاب منت      ديتوان یم

نتخـاب   سـبک مـوردنظر خـود را ا        styleبه آن، از منوی کشـويی       
 .کنيد

سبک اعمال شده به منت، جمددًا منت را انتخاب         انصراف از    برای
ــکن ــ و ادي ــوني ــار از من ــوی ب ــاوره ای در Style يی کش  کادرحم

 .دي را انتخاب کنNone نهي گزاتيخصوص
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 6-6شکل 

 ی خارجی سبک سفارشکي جاديا 6- 3

 صـفحه وب خـوب اسـت امـا در           کي به   شيوه نامه  کردن   اضافه
 کنيـد  اعمـال    تي سبک را در متام صفحات سا      ني ا ميه که خبوا  یصورت

 ليـ  فا کيـ  صـفحه وب آن را در        کيـ  آن در    في تعر یهبرت است به جا   
 کـرده و    رهي ذخ Css را با پسوند     لي آن فا  سپس کنيد في تعر یمتن

 در واقع مهـان     ی متن لي فا نيا. دي بزن وندي پ مورد نظر به صفحات   
 .باشد ی مExternal Style Sheet اي ی خارجیسبک سفارش

 را  ی مهـان مراحـل قبلـ      ی خـارج  ی سبک سفارشـ   کي جادي ا یبرا
 در قسـمت  New Css Style تفاوت که در کادر ني با اکنيد یطراح

Define Inنهي گز New Style Sheet File سـپس  کنيـد  را انتخاب 
 …Save Style Sheet File As کادرحمـاوره ای  OKبا انتخاب دکمه 

 .شود ی مانمناي

 
 6-7شکل 

 و  ليـ  ظاهر شده، بعد از مشخص کردن حمل فا        کادرحماوره ای  در
نشـان داده   ) 6-7 (گونه کـه در شـکل       مهان. Cssنام آن با پسوند     

 Css Style کادرحمـاوره ای  تا کنيد کي کلOKدکمه  روی شده است
Definition Forسبک دخلـواه  می توانيد  صفحهنيدر ا.  ظاهر شود 

 .کنيد رهي و ذخجادي امي داد شرحتر شيطور که پ خود را مهان

 شـده   جاديا. Css ليخودکار فا  به طور    Dreamweaver برنامه
 کنيـد  فعـال اسـت و در آن کـار           یجار به طور     که یا  را به صفحه  

 در  ديـ  صفحات با  ري زدن آن به سا    وندي پ یاما برا . زند ی م ونديپ
 ی کـرده و از منـو  کيـ  راست کلمورد نظر صفحه Css Style زبانه

 . را انتخاب کردAttach Style Sheet نهيزبازشده گ
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 6-8 شکل

 Attach External کادرحماوره ای نهي گزني از انتخاب ابعد
Style Sheetشود ی ماني منا. 

 
 6-9شکل 

 را  مـورد نظـر   . Css لي فا Browse با کمک دکمه     دي با اکنون
 نهي گزAdd As کار در قسمت ني کرد بعد از اجنام ادايجستجو و پ

Link    دکمه   روی   را انتخاب کرده وOK از   اسـتفاده  .کنيـد  کي کل
 مورد نظر به صـفحه جـاری        cssشود که فايل       باعث می  Link گزينه

 اسـتفاده شـود     Importدر صورتی که از گزينـه       . پيوند زده شود  
شود و حجـم صـفحه را افـزايش            به صفحه جاری اضافه می     CSSفايل  

 .دهد می

 موجود  شيوه نامه هایشيرايو 6- 4

 باشد که ازي ندي شاد،ي کردجاديسبکها را ا اين که  ازدبع
 Css زبانه در دي منظور باني ایبرا. دي کنشيرايآا را و

Style بازشده ی راست کرده و از منوکي کلمورد نظرسبک  روی 
 .دي را انتخاب کنEdit نهيگز
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 6-10شکل 

 یور بردي را اعمال کردمورد نظر راتييتغ اين که بعد از
 .ديي مناکي کلOKدکمه 
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  و حتقيق يیخودآزما

 انيـ  در صـفحات وب را ب      شـيوه نامـه    اسـتفاده از     تيمز -1
 .ديکن

 کيـ  صـفحات    ی مشـابه در متـام     ی استفاده از سـبکها    یبرا -2
 ؟کنيد جادي ادي را بایزي چه چت،يسا

  در صفحه وب استفاده کرد؟شيوه نامه از توان یچگونه م -3

 اسـتفاده   ی از چـه دسـتور      موجـود  ی سـبکها  شيراي و یبرا -4
 شود؟ یم

کادرحمـاوره   در Advanced, Tag نهيدرباره عملکرد دو گز -5
 .دي کن بررسیNew Css ای
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 فصل هفتم
  ی اطالعاتیها  ارتباط با بانکیبرقرار

 

 : بتواندهنرجو که رود ی فصل انتظار مني ااني از پاپس

 . دهدحي را توضکيناميصفحات د •

 یبا بانک اطالعاتDreamweaver   برنامهقيز طرا •
 .ارتباط برقرار کند

 . دهدشي اطالعات بانک را در صفحه مرورگر مناهيکل •

  در صفحات وبی اطالعاتیها  وجود بانکتيمز 7- 1

 صـفحات ثابـت و      م،يـ ا   کـرده  جادي که تاکنون ا   ی صفحات یمتام
 تا زمـان ويـرايش       که اطالعات داخل آا    یا   بودند به گونه   ستايا

 صـفحه   کيـ  ميخـواه  ی اکنون مـ   ماندند، ی م یاق ب ريي بدون تغ  بعدی
 .کنيد جادي را اکيناميد

 بـوده و    ريپذ   انعطاف ک،ي برخالف صفحات استات   کينامي د صفحات
 صورت که اطالعات را     ني بد کنند ی م یباني پشت ريرپذياز اطالعات تغ  

 خوانده و در    لي فا اي و   ی مانند بانک اطالعات   ی منبع خارج  کياز  
 اطالعات وارد شـده توسـط کـاربر را از           ايو   دهند ی م شيصفحه منا 

 .کنند ی مرهي ذخی منبع خارجکي در و کرده یآور صفحه وب مجع

 ی بـر بانکهـا    یروند کار صفحات مبتنـ    ) 7-1 ( منودار شکل  در
 . نشان داده شده استیاطالعات
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 7-1شکل 

کاربر درخواست   که   ی زمان کنيد که در منودار مشاهده      طور  مهان
 سرور موضوعات درخواسـت     کند، یخود را به سرور راه دور منتقل م       

 پردازش را   ني ا جهي و نت  کند ی را پردازش م   یشده از بانک اطالعات   
 ی زمـان  گـر يبه عبارت د  . فرستد ی کاربر م  ی صفحه برا  کيدر قالب   

 کرد در داخل    افتي را در  ی بانک اطالعات  ر جستجو د  جهيکه سرور نت  
 کـاربر   ی قـرار داده و بـرا      مورد نظـر  ) ASP ايو   (HTMLصفحات  
 .کند یارسال م

ــه ــن :نکت ــ Active Server Pages آوری ف ــي ASP اي  از یک
 کيـ اتصال به     برای  از آن  توان ی است که م   يیها آوری  فن نيتر  جيرا

.  آن اسـتفاده کـرد     اتيـ حمتو روی    و اجنام پـردازش    یبانک اطالعات 
. ASP بـا پسـوند      کننـد  یده مـ   اسـتفا  آوری  فن ني که از ا   یصفحات

 .شوند ی مرهيذخ

 تا  سازد ی امکان را فراهم م    ني ا Dreamweaver برنامه   نيمهچن
 به سـرور راه دور، مهچنـان        ی پس از ارسال بانک اطالعات     توانيدب

 تـا در صـورت لـزوم        مي داشـته باشـ    یبه اطالعات داخل آن دسرتسـ     
 یردهـا  رکو ايـ  را به بانـک اضـافه و         یدي جد ی رکوردها توانيدب
 بانک  ی رکوردها شيرايدر کل امکان و   . کنيد را از آن حذف      یميقد

 .باشد ی مريپذ  بعد از ارسال آن به سرور راه دور امکانیاطالعات

 ی اطالعاتی کار با بانکهابرای الزم امکانات 7- 2

  و اجنام پـردازش    ی بانک اطالعات  کي ارتباط با    ی برقرار یبرا
 :باشد ی می ضرورستميسدر  ري آن وجود موارد زیرکوردهاروی 
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 ی صفحات مبتن  تواند ی است که م   یافزار   نرم :)IIs( سرور وب  -1
امکـان   نـدوز ي عامـل و   ستميس.  را پردازش کند   یبر بانک اطالعات  

را ) IIS) (Internet Information Server( سرور وب استفاده از
 .دهد ی مشا قرار ماريدر اخت

 نصـب   تي وضـع  یسـ  اجنام شـود برر    دي که با  ی کار ني اول :نکته
بـرای بررسـی ايـن      . باشد ی م ستميس روی    نبودن سرور وب   ايبودن  

 :موضوع مسير زير را دنبال کنيد

Control Panel>Administrative Tools> 

موجود  Internet Information Servicesدر صورتی که آيکون 
بر روی سيستم مشا نصب است در غير اينصورت بايد آن  IISباشد ،

 .يدرا نصب کن

 قـرار   سـتم ي را در س   ندوزي نصب و  CD منظور ابتدا    ني ا یبرا
 Add/Remove نـه ي گزControl Panel کادرحماوره ای در سپس ديده

Windows Components بـاز  کادرحمـاوره ای  را انتخاب کرده و از 
-2شکل . برنامه نصب شود   ني تا ا  دي را انتخاب کن   IIS نهيشده گز 

7 

 
  7- 2شکل 

 جلـوتر شـرح   Local host و ITSی کار با درباره حنوه چگونگ
 . داده شده است

بـرای ايجـاد بانـک اطالعـاتی و         DBMSيـک    :یبانک اطالعات -2
 بـه عنـوان مثـال     .مديريت آنکه بايد در سيستم نصب شـده باشـد         

 . Access 1برنامه 

بعــد از نصــب : ی ارتبــاط بــا بانــک اطالعــات ی برقــرار-3
 ديـ  اکنـون با   یطالعـات بانـک ا   افـزار   نـرم افزار سرور وب و       نرم

 Data Source Name)( ايـ  DSN قيـ  آـا را از طر نيارتبـاط بـ  
 . در ادامه اين مطلب را بيشرت شرح خواهيم داد. ميساز برقرار 

                     

ه            Accessبرای کار درمحيط وب برنامه        1 ر از برنام ار های جدی ت رای ک وده و توصيه می شود ب مناسب نب
  .استفاده نماييد.. وMySql,SqlServerهای مناسب  مانند 
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 وب  تي سـا  کيـ  توانيـد  آنکه ب  ی از اجنام مراحل باال برا     بعد
 کيـ  الزم است کـه از       ،کنيد جادي ا Dreamweaver در برنامه    پويا

 ی روشـها  نيتـر    از سـاده   یکي. کنيد استفاده   Local اي ی حمل تيسا
 تي اطالعات مربوط بـه سـا      ی و نگهدار  رهي ذخ ،ی حمل تي سا کي جاديا

 wwwهر دو پوشـه   (.باشد ی مC:\Inetpub\wwwrootدر داخل پوشه 
Root, Inetpub در هنگام نصب IIS  جـاد ي اکيـ  بـه صـورت اتومات 

 .) شوند یم

 wwwرت است داخل پوشه  هبی از اشتباهات احتمالیري جلوگیبرا
Root کرده و صـفحات     جادي خود را ا   تي متناسب با نام سا    یا   پوشه 

در  ايـن کـه      با توجه به  . کنيد رهي را در آن ذخ    تيمربوط به سا  
 کنيـد  جادي را ا  یکي فروشگاه الکرتون  تي سا کي ميخواه ی فصل م  نيا

 .ديگذارب Commerceنام پوشه را 

 پويا تي ساکي جاديمراحل ا 7- 3

  وب یتهاي سـا  جـاد يمهاننـد ا   پويـا  وب   تي سا کي جادي ا برای
 را انتخاب Manage Site نهي گزSite ی و از منوکنيد عمل ايستا

 Site نهي باز شده گز   یاز منو . کنيد کي کل Newدکمه   روی   کرده و 
 . شوداني مناSite Definition کادرحماوره ای تا کنيدرا انتخاب 

 
 7-3شکل 

 تي سـا  جـاد ي ا ی برا کنيدمی  اهده  مش 7-3 که در شکل     طور  مهان
 یدر کـادر متنـ    . مـی شـود    استفاده   Advanceزبانه   از   پوياوب  

Site Nameسپس. کنيدوارد  پويای خود تي سای نام دخلواه را برا 
 قـرار  Local Root Folder پوشه کـه در کنـار کـادر    نوآيکروی 

 بـه   ی دسرتسـ  ري ظاهر شده مس   کادرحماوره ای  کرده و در     کيدارد کل 
 .کنيد تعيين را C:\Inetpub\wwwroot\Commerceشه پو

 یعنـــي ی حملـــتي، آدرس ســـا  Address Httpدر قســـمت 
Http://Localhost/ Commerce کنيد را وارد. 

، کنيدچگونگی دسرتسی به سرور را مشخص   بايد مرحلهني ادر
  را انتخابRemote Info نهي گزCategoryقسمت  بدين منظور از

که می خواهيم کامپيوتر شخصی خود را به  اينبه دليل  و کنيد
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 مست راست آن، از کادرحماوره ای در  ،کنيدعنوان سرور معرفی 
 .کنيد  را انتخابLocal/Network نهي گزAccess يی کشویمنو

  راسايتري مسRemote Folderدر کادر در اين مرحله 
کامپيوتر خودتان تعيين کرده برای اين کار آدرس  

)C:\Inetpub\Wwwroot\Commerce  کنيدوارد. 

  
 7-4شکل 

را انتخاب مناييد  Testing Server نهيگز Categoryقسمت در 
 سپس نوع مدل سرور را

 

 ASP Vbscriptيی کشـو ی و از منو تعيين کنيد Access  جمـددًا 
ــهيگز ــ   Local/Network ن ــادر متن ــرده و در ک ــاب ک  ی را انتخ

Testing Server Folderیعنـ ي خـود  یشـ يور آزما پوشه سـر ري مس 
C:\InetPub\wwwRoot\Commerce انتخاب کنيد را. 
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 7-5شکل 

دکمـه   روی Site Definition کادرحمـاوره ای  بسته شدن یبرا
OKکادرحماوره ای تا دوباره کنيد کي کل Manage Siteظاهر شود . 

 .کنيد کي کلکادرحماوره ای ني اDoneدکمه روی 

 .کنيدز  را باApplication پنل اکنون

 
 7-6شکل

 آن است    دهنده  پنل نشان  ني ا یها  نهي در کنار گز   دييأ ت عالمت
 . اجنام شده استتيبا موفق پويا تي ساکي جاديکه مراحل ا

 Product ی بانک اطالعاتجاديا 7- 4

 که اطالعـاتش را از داخـل        کنيد ی را طراح  یا   صفحه ميخواه یم
  را در   بانک نيا.  کند افتي در Product به نام    ی بانک اطالعات  کي
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 و گزينـه هـای زيـر ايجـاد          7-7با توجه هبشـکل      Accessبرنامه  
 .مناييد

مشاره منحصر به فـرد اسـت        : )Number:نوع فيلد (Id لدي ف -1
 .شود ی هر کاال در نظر گرفته میکه به عنوان کد برا

 نـام هرکـاال را در خـود    :)Text نوع فيلـد ( Name لدي ف-2
 .کند ی مینگهدار

 مـورد نظـر را   ی مدل کاال :)Text نوع فيلد(Model لدي ف-3
 .کند یمشخص م

 لـد ي فنيـ  کاال در امتي ق :)Text نوع فيلد(Price لدي ف-4
 .رديگ یقرار م

 حاتيتوضـ مـی توانيـد    لدي فني در ا :)Memo )Descلدي ف-5
 .دهيد که درباره کاال وجود دارد را قرار یاضاف

 

 
  خمتلفلدي ف5 را با Product یانک اطالعات ب 7-7 شکل

ــProduct.Mdb ی اطالعـــــــاتبانـــــــک  ري را در مســـــ
C:\Inetpub\wwwroot\Commerceکنيد رهي ذخ. 

 

 DSN کي جاديا 7- 5

 طريـق را از Datasource(ODBC) ، گزينـه  DSNبرای ايجاد يـک     
Controlpanel>Administrative Tools ــاب ــد انتخـ ــا کنيـ  تـ

 . مربوط به آن روی صفحه ظاهر شودکادرحماوره ای
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 7-8 شکل

 را System DSN زبانـه شـده،  داده  شي منـا کادرحماوره ای در
 کادرحمـاوره ای   تـا    کنيـد  کي کل Addدکمه   روی   سپسانتخاب کرده   

 . باز شودCreate New Data Sourceمربوط به 

 
 7-9 شکل

ــ ادر ــه باني ــ مرحل ــهي گزدي  Driver do Microsoft ن
Access(*.Mdb)    روی   و  ظـاهر شـده انتخـاب      کادرحماوره ای را از 

 کادرحمـاوره ای   کـار    نيبعد از اجنام ا   . کنيد کي کل Finishدکمه  
 در قسـمت    دي که با  شود ی م اني صفحه منا  یبررو )7-9 ( شکل یا  حماوره

Data Source Name کنيد را وارد مورد نظر نام. 
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 7-10 شکل

کـردن    برای مشخص  سپس بگذاريد Shop را   DSN جا نام    نيدر ا 
 را انتخـاب کـرده تـا        Select دکمـه    ،بانک اطالعاتی مورد نظـر    

 . باز شودSelect Data Base کادرحماوره ای

 
 7-11شکل

 ی به بانک اطالعـات    ی دسرتس ري مس  فوق کادرحماوره ای در   اکنون
Product.Mdb    دکمـه    یرو بيبه ترت  کنيد را مشخص OK   کادرحمـاوره

 .تا بسته شوند کنيد کيها کل ای

 هنام به بری اتصال بانک اطالعاتميتنظ 7- 6

 را کـه از     Product ی بانـک اطالعـات    ميخواه ی قسمت م  ني ا در
 امـا   ،کنيـد  متصـل    Dreamweaver به برنامه    ميا   کرده جاديقبل ا 

 نيـ  ا ی ساخته شود، برا   ASP صفحه   کي دي کار با  نيقبل از اجنام ا   
کادرحماوره در  . کنيد را انتخاب    New نهي گز File یمنظور از منو  

 را انتخـاب کـرده   Dynamic Page نهي باز شده در قسمت چپ گزای
در . کنيـد  را انتخـاب  ASP Vbscript نـه ي از قسمت راست گزسپس
 . شودجادي اASP تا صفحه کنيد کي کلCreateدکمه  روی انيپا
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 7-12شک

 ساير تکنولوژی های ساخت صفحات      ويژگی ها و امکانات    :حتقيق
 .را بررسی کرده و نتيجه را در کالس ارايه مناييدوب 

 در حمـــــــل Show.ASP را بـــــــا نـــــــام فحهصـــــــ
C:\Inetpub\wwwroot\Commerceکنيد رهي ذخ. 

 بـه صـفحه فـوق از پنـل          ی اتصال بانک اطالعـات    برای اکنون
Application زبانه Data Base عالمـت   روی  سپس،کنيد را انتخاب

 Data Source Name (DSN نهي کرده و گزکيموجود در صفحه کل"+" 
 )7-13( شکل .کنيدرا انتخاب 

 
 7-13شکل

 کادرحمـاوره ای   کنيـد می  مشاهده  ) 7-14 ( که در شکل   طور  مهان
 یدر کـادر متنـ    .  ظـاهر شـده اسـت      یارتباط بـا بانـک اطالعـات      

Connection Name جـا نـام   نيـ در ا (.کنيد نام دخلواه را وارد 
Connection را Myconnection  ،يی کشـو ی از منـو گذاشـته Data 

Source Name (DSN)   نـامDSN    کـه در مرحلـه قبـل Shop فيـ رتع 
 . کنيد انتخاب ديا کرده

 Dreamweaver را از قسـمت  Using Local DSN يیويدکمه راد
Should Connect کنيد انتخاب. 
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 7-14شکل

 مشـاهده   سـت يتـان را در ل    مـورد نظر   DSN اگـر نـام      :نکته
 ظـاهر   کادرحمـاوره ای   کرده و در     کي کل Defineدکمه   روی   ،کنيدن

 مشــا در DSNنــام . ديــ را انتخــاب کنSystem DSN هزبانــشــده 
 آن را انتخاب کرده     خواهدبود قابل مشاهده    نيي پا کادرحماوره ای 

 .دي کنکي را کلOKو دکمه 

ــرای ــاني اطمب ــات   ن ــک اطالع ــال بان ــحت اتص ــه ی از ص  ب
 کـه   ی در صـورت   ،کنيـد  کي کل Testدکمه   روی   Dreamweaverبرنامه

 Connection Has Been Made Successfully بـا عنـوان   یاميـ پ
 Data Source Name کادرحمـاوره ای  OKدکمـه   روی ديـ مشاهده کرد

 مربوط به بانک    اتاطالع) 7-15 (در شکل .  تا بسته شود   کنيد کيکل
 . نشان داده شده استData Base زبانه در یاطالعات

 
 7-15شکل

  در صفحه وبی بانک اطالعاتیلدهايقرار دادن ف 7- 7

 اي جمموعه رکورد    کي ديدر مرحله اول با    کار   ني اجنام ا  یبرا
Recorders  منظـور در پنـل       نيـ  ا یبرا.  ساخته شود Application 

موجـود  "+" عالمـت    روی   سـپس . کنيـد  را انتخاب    Bindings زبانه
 تـا  کنيـد را انتخـاب  ) (Recordset Query نـه ي کرده و گزکيکل

 .شود در صفحه ظاهر Record Set کادرحماوره ای
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 7-16شکل

   CommerceRecordSetار  نام جمموعه رکورد   Name ی کادر متن  در
 بـرای  کـه    ی نـام  Connection يی کشـو  یسپس از منو  .  کنيدوارد  

 .ديــ داده در مرحلــه قبــل وارد کرد گــاهيارتبــاط بــا پا 
)Myconnection (        را انتخاب کرده و در قسـمتTable     نـام جـدول 

 .کنيد را مشخص مورد نظر

دکمـه   روی   تـوان  ی مـ  یانک اطالعـات   ب ی مشاهده رکوردها  برای
Testموجــود در بانــک در یهــا  از دادهیســتي کــرد تــا لکيــ کل 

 . ظاهر شودTest SQL Statement کادرحماوره ای

 
 7-17 شکل

 تـا بسـته     کنيـد  کي کل کادرحماوره ای  هر دو    OK دکمه   یبررو
 جمموعـه رکـورد     کنيـد مشـاهده   ) 7-18 (طور که در شکل     مهان. شوند

 . قرار گرفته استBindings زبانهر  شده دجاديا
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 7-18 شکل

در را   ی بانـک اطالعـات    یهـا      داده می خواهيم    مرحله   ني ا در
 فيـ  رد 2 ستون و    4 جدول با    کي منظور   ني ا ی برا  دهيم شيصفحه منا 

 .کنيد جاديا

 
 7-19شکل

 اول جـدول    في رد ی در سلوهلا  کنيد که در شکل مشاهده      طور  مهان
 را ذکر   »حاتيتوض«و  »  کاال متيق«،  » کاال مدل«،  »نام کاال «عبارت  

 .ميا کرده

 کرده کي را کلRecord Set نهي گزBindings زبانه در اکنون
گر ماوس بـه       و آن را با کمک اشاره      کنيد کي کل Nameکلمه   روی   و

 دکمه مـاوس را رهـا       سپس ديکشب دوم در صفحه     فيسلول اول از رد   
 بـار کلمـه     ني ا ی ول دهيد عمل را اجنام     ني ا گري بار د  کي. کنيد

Model   دو  ی عمـل را بـرا     نيـ  ا بکشيد سلول دوم    دوم في را به رد 
 ی آـا را در سـلوهلا  بيـ  و به ترتداده اجنام Desc, Priceکلمه 

 .قرار دهيد دوم فيسوم و چهارم از رد
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 7-20 شکل

ه بايد بانک اطالعاتی به اشرتاک گذاشته شـده و           مرحل ني ا در
  کاربران داده شود تا زمانی که آـا        توسط اجازه دسرتسی به آن،   

از صفحه مرورگر مـی خواهنـد، اطالعـاتی را از بانـک اطالعـاتی               
بـه   دريافت کرده و يا رکـورد جديـدی را در آن ذخيـره کننـد،              

اجازه اجنام اين عمليات داده شده و با خطـا روبـه رو              کاربران
اگـر بانـک     (Commerceپوشـه    روی   دي با برای اين منظور   .نشوند

 داخـل پوشـه     سـپس  پوشه جمزا قرار داده      کي را در داخل     یطالعاتا
Commerce ی کـه بانـک اطالعـات      یا   قسمت پوشه  ني در ا  د،يا   گذاشته 

 راست کرده و    کيکل. ) دي انتخاب کن  کنيد یخود را در آن نگهدار    
 .کنيد را انتخاب Sharing And Security نهي بازشده گزیاز منو

 
 7-21شکل

 را انتخـاب  Web sharing زبانه ظاهر شده کادرحماوره ای از
  يیويـــــــــــــکـــــــــــــرده و دکمـــــــــــــه راد 

 Share This Folderدکمه  روی سپس. دي را انتخاب کنAddکيـ  کل 
 .دي الزم را صادر کنیها کرده و اجازه

 آدرس  پيـ  تا ايـ و  ( F12بـا فشـردن کليـد        توانيد ی م اکنون
Http:// Local Host/Commerce/Show.Asp وره کادرحما در خط آدرس
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، اطالعات داخل بانک را در صـفحه مرورگـر مشـاهده            )  مرورگر ای
 .دييمنا

 
 7-22 شکل

 فقط اطالعات رکورد کنيدمشاهده ) 7-22 (طور که در شکل مهان
 اين که یاول از بانک در صفحه مرورگر نشان داده شده است، برا

 کادرحماوره ای رکوردها را در هي اطالعات مربوط به کلتوانيدب
 دوم از جدول را في سلول رد4 هر کهيدر حال .مي دهشير منامرورگ

 Server Behaviors زبانه Application از پنل ميا کردهانتخاب 
 ظاهر شده یاز منو. کنيد کيکل+ عالمت  روی را انتخاب کرده و

 نيدر واقع با اجنام چن. مناييد را انتخاب Repeat Region نهيگز
 تکرار شونده در هي ناحکينوان  حمدوده انتخاب شده به عیکار

 .شود ینظر گرفته م

 
 7-23شکل 

 تعـداد   توانيـد  ی م ،کنيدمشاهده  ) 7-23 (طور که در شکل     مهان
 که در هر صفحه نشـان داده خواهـد شـد را در قسـمت                يیرکوردها

Show  اعمال شـود، صـفحه      دي جد راتيي آنکه تغ  یبرا. ميي مشخص منا 
 ديـ  مشـاهده خواه   کنيـد جرا  ا آن را    سپس کرده   رهيرا دوباره ذخ  

 مرورگـر   کادرحماوره ای  بانک در    یها رکورد کليه بار   نيکرد که ا  
 .شود ی داده مشيمنا
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 7-24شکل

 یبانک اطالعات در دي رکورد جدکيدرج  7- 8

 صـفحه   قيـ از طر  (ی رکورد به بانک اطالعـات     کي افزودن   یبرا
 ،کنيـد  جـاد يها ا    وارد کردن داده   برای فرم   کي ديابتدا با ) وب
 دکمه  کي و   لدي ف ی تعداد ی فرم حاو  کيطور که قبال اشاره شد،        انمه

Submit باشد ی ارسال اطالعات فرم به مست سرور مبرای. 

 یها را به بانـک اطالعـات         که بتواند داده   ی فرم جادي ا یبرا
صـفحه  . کنيـد  جادي ا دي جد ASP صفحه   کي دياضافه کند، ابتدا با   

 .کنيد رهيخ ذتي ساري در مسInsert.Aspرا با نام 

 دکمـه   Application گزينـه ،  Insert مرحله از نوار     ني ا در
Insert Record آن ظاهر شودی تا منوکنيد را انتخاب . 

 
 7-25 شکل

 Record Insertion Form Wizard نـه ي ظاهر شـده گز ی منواز
 .شود ی مانيمنا) 7-26 (شکل. کنيدرا انتخاب 
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 7-26 شکل

 ی، نـام  Connection يی کشـو  ی از منو  دي قسمت فقط با   ني ا در
 را انتخـاب    ميـ ا   مشـخص کـرده    ی ارتباط با بانک اطالعات    برایکه  
 کيـ اتومات بـه طـور       هـا   کـادر  ري عمـل سـا    نيبا اجنام ا  . کنيد

 .شوند ی میمقدارده

مشـاره هـر رکـورد بـه صـورت           ايـن کـه       با توجه بـه    :نکته
 آن   کـه کـاربر    ستي ن یازي و ن  شود ی در برنامه اضافه م    کياتومات

. کنيـد  حذف   ستي را از ل   ID لدي ف لي دل ني کند به مه   یمقداردها  ر
  را انتخاب کرده و    ID لدي ف ن،يير در کادر پا   ا ک ني اجنام ا  یبرا

 . حذف شودستي لز تا اکنيد کيکل" -"عالمت روی 

 . تا صفحه بسته شودکنيد کي کلOK دکمه یرو

) 7-27 ( مشا مهانند شکل   مورد نظر  کرد که فرم     دي خواه مشاهده
 . وارد شده استInsert.ASPصفحه روی 

 
 7-27شکل
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 را فشار دهيد تا فـرم ايجـاد         F12برای آزمايش صفحه کليد     
 منايش داده شود سپس اطالعات رکورد       IE کادرحماوره ای شده، در يک    

 کليک کنيد تا Insert Recordجديد را وارد کرده و برروی دکمه 
 .اطالعات جديد وارد جدول شود

 Dreamweaverاهده حمتويات جـدول در برنامـه         برای مش  :نکته
 را  Database، زبانه   Application پنلاز   )نه در صفحه مرورگر   (

ــد  ــاب کنيــ ــت   . انتخــ ــرروی عالمــ ــپس بــ ــارت+ ســ   عبــ
 my counection     کـه در  +  کليک کـرده و دوبـاره بـرروی عالمـت

 )7-28شکل . ( قرار دارد کليک کنيدtableمقابل 

 
 7-28شکل 

، کليک راست کرده و از table 1 برروی گزينه در اين مرحله
 را انتخاب کنيـد تـا رکوردهـای    view Dataمنوی بازشده گزينه 

 .شود موجود در بانک نشان داده

  حذف يک رکورد از بانک اطالعاتی 9-7

ذف يک رکورد از بانک اطالعاتی مراحل زير را دنبـال           برای ح 
 .کنيد

ه، سـپس آن را بـا        جديد ايجاد کـرد    ASP ابتدا يک صفحه     -1
 . ذخيره کنيدdel.aspنام 

 يک فرم ايجاد کنيد و در آن فيلدی که قرار است براساس             -2
آن رکورد از بانک اطالعاتی حذف شـود را مشـخص مناييـد در ايـن                

 عمل حذف را اجنام دهـيم، بـه         nameخواهيم براساس فيلد      مثال می 
 )7-29(شکل . دهيد قرار nameمهين دليل نام فيلد متنی را 

 
 7-29شکل 

+  بــرروی عالمــت BINDING، زبانــه APPLIECTION پنــل در -3
 را RECORDSET (QUERY) و از منوی بـاز شـده گزينـه    کنيدکليک 

 مربوط به آن باز شود، سـپس در         کادرحماوره ای ، تا   کنيدانتخاب  
 را اجنام داده و در فيلـد        CONNECTIONآن تنظيمات الزم در قسمت      

 OK را مشخص کرده وسـپس بـروی دکمـه           RECORDEST نام   NAMEمتنی  
 )7-30(شکل . کنيدکليک 
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 7-30شکل 

+  بـرروی عالمـت      APPLICTION پنـل  از   BINDING در زبانه    -4
 کليک کنيد و از ميان فيلدهای موجـود، فيلـد           RECORDSETگزينه  

NAME        گـر مـاوس آن را بـرروی           را انتخاب کرده و با کمک اشـاره
مـاوس   صفحه قرار دارد بکشيد، سپس دکمه      که در    NAMEفيلد متنی   

 )7-31(شکل . را رها کنيد 

 
 7-31شکل 

+ ، بـرروی عالمـت   پنـل  مهـين  SERVER BEHAVIER در زبانه -5
 را انتخـاب  DELET RECORDکليک کرده و از منوی بازشده گزينـه  

 )7-32(شکل . کرده و سپس تنظيمات الزم را اجنام دهيد 
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 7-32شکل 

 از صفحه فشار دهيد تا صـفحه اجـرا شـود،             را F12 کليد   -6
خواهيد از بانک حـذف شـود         سپس نام حمصول موردنظر خود را که می       

را در فيلد متنی وارد کرده و برروی دکمـه حـذف رکـورد کليـک                
 .کنيد

 را بــاز کــرده و در آن registeration.html صــفحه :متــرين
 :زير را دنبال کنيدمراحل 

منـايش  «،  »لغو عضـويت  «،  : ضويتع« سه پيوند به نام های       -1
 .ايجاد کنيد» اعضا

صفحه جديـدی بـاز     » عضويت« با کليک کاربر برروی عنوان       -2
 .شده و در آن فرم عضويت در کتاخبانه منايش داده شود

صـفحه جديـد ديگـری      » لغو عضويت « با کليک برروی عنوان      -3
 .کرده و آن را حذف کند باز شده و در آن نام کاربر را دريافت

 صفحه جديد ديگری باز شـده     » منايش اعضا « با کليک برروی     -4
 .اند را منايش دهد و کليه افرادی که در کتاخبانه عضو شده
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  و حتقيقيیخودآزما

 و آا را به اختصار شـرح        ديانواع صفحات وب را نام برب      -1
 .ديده

 ست؟ي در صفحات وب چی اطالعاتی استفاده از بانکهاتيمز -2

3- IISشود؟ ی نصب مستمي در سی چه منظوریو برا ستي چ 

  کرد؟جادي ای حملتي ساکي توان یچگونه م -4

  کرد؟جادي اASP صفحه کي توان یچگونه م -5

 را به صـفحه وارد      ی بانک اطالعات  یلدهاي ف توان یچگونه م  -6
 کرد؟

 افـت ي فرم در  جادي بعد از ا   توان ی که چگونه م   دي کن قيحتق -7
 ديـ ور ارسال کرد تا به عنوان رکـورد جد        سره  اطالعات، آا را ب   

 . شودرهي ذخیدر بانک اطالعات

توان حمتويات يک رکورد از بانـک را           حتقيق کنيد چگونه می    -8
  . کـــــــــــرد(update)بـــــــــــه روزرســـــــــــانی  
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  فصل هشتم
 : بتواندهنرجو که رود ی فصل، انتظار مني اانيپس از پا

 . اجنام دهدتيسا روی  الزم رایها یبررس •

 . کندهي گزارش هتتي خمتلف سایاز قسمتها •

 احلاق مورد نظر را به صفحات حاتي و توضیديکلمات کل •
 .کند

• Uploadکردن سايت را توضيح دهد . 

 . را شرح دهدFTPپروتکل  •

   وبتي ساتيريمد 8- 1
 اين  ی وب، برا  تي سا یساز  ادهي و پ  ی بعد از امتام طراح    معموال

 کيـ  آن را بـه      د،ري قرار بگ  یاديدر دسرتس افراد ز   اين سايت   که  
 ديـ  کـار با   نياما قبل از اجنام ا    . کنند یسرور راه دور ارسال م    

 قـرار   شي آن را مـورد آزمـا      تي از صحت عملکرد سا    ناني اطم برای
 وجـود دارد کـه بـه        يیتهاي قابل Dreamweaverدر برنامه   . ديده

 که در صفحه وجود دارنـد       یا   بالاستفاده ی کدها يدتوان یکمک آا م  
کنيد و   یبررسرا   تي شکسته در سا   وندي پ وجود ايو   هرا حذف کرد  

 .مناييد آا را اصالح در صورت وجود پيوند شکسته

بـه هـر    ( مقصـد    ليـ  است که فا   یوندي پ ، شکسته وندي پ :نکته
 . منتقل شده باشدیگري دري به مسايحذف و ) یليدل

 وندهاي پتيريمد 1-8- 1

 را از Check Links نـه ي صـفحه، گز یونـدها ي پی بررسبرای
-1(طور که در شـکل   مهان.  انتخاب کنيدFile > Check Page یومن
 شـود  ی ظاهر م  یا   صفحه کادرحماوره ای   ی در انتها  ،مشاهده کنيد ) 8

 در صفحه فوق وجود داشـته باشـد         یا   شکسته وندي که پ  یو در صورت  
 .دهد ی نشان مLink Checkerآن را در زبانه 

 
 8-1 شکل

 Index.Htmlصــفحه مشــخص شــده اســت کــه در ) 8-1 ( شــکلدر
 برقرار شـده بـود در حـال حاضـر،           OK.Html که به صفحه     یونديپ

) کنـد  ی من داي پ یلي را به هر دل    OK.Html لي فا یعني (.شکسته است 
. 

 ی را بررسـ   تي سـا  کيـ  یونـدها ي پ ی متام مي که خبواه  ی صورت در
 را انتخـاب  Check Links Site Wide نـه ي گزSite ی از منوکنيد
 .کنيد

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 96

 تياز سا یريگ گزارش 1-8- 2

 موجـود   یلهاي گزارش از فا   هي هت تي قابل Dreamweaver برنامه
 امتحـان   ی گزارشها برا  نيدر واقع ا  . سازد ی را فراهم م   تيدر سا 

 .باشند ی مدي مفاري بستي سایلهاي کردن فایابي بي عايکردن و 

 Site ی را از منـو    Report نهي گز ت،ي گزارش از سا   هي هت یبرا
 . داده شودشي مربوط به آن مناه ایکادرحماور تا کنيدانتخاب 

 
 8-2 شکل

 در مـورد  ميخـواه  ی را که می قسمتReport On ی کادر متندر
 یلـها ي فا ،ی جـار  تي سـا  ،یمـثال سـند جـار      (. شود هيآن گزارش هت  

 .کنيدرا انتخاب ) ني پوشه معکي اي و یانتخاب

 هي گزارش هت  ی که از چه موارد    کنيد مشخص   دي مرحله با  ني ا در
 یريـ گ   مربـوط بـه گـزارش      یها  نهي از گز  ی برخ  8-1 جدول   در .شود

 .نشان داده شده است

 8-1جدول 

  شرح  گزينه

Missing Alt Text   در حمل مشخص شده در قسـمتReport On یريوا تصـ
اند،   شان را از دست داده     Altکه منت موجود در کادر      

  .کند یمشخص م

Redundant Nested Tags       رایودرتـو تکـرار    ت یدر حمل مشخص شـده، تگهـا 
  .کند ی مستيل

Removable Empty Tags  ــده ل ــخص ش ــل مش ــتيدر حم ــایس ــالی از تگه ی خ
  .کند ی مهيبالاستفاده هت

Untitled Document در حمل مشخص شده، اسناد بدون عنـوان را نشـان
  . دهدیم

 تي سـا  کي از صفحات بدون عنوان      ميبه عنوان مثال اگر خبواه    
 را Untitled Document نـه ي قسـمت گز نيـ  در اکنيـد  هي هتیستيل

 ی خـال  یهـا گ از ت  ی در صفحه جار   مي اگر خبواه  ايو  . کنيدانتخاب  
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 را Removable Empty Tags نـه ي گزکنيد هي هتیستيقابل برداشت ل
 .کنيدانتخاب 

 یکسـر ي بـه    ازيـ  ن کنيـد  کـه انتخـاب      يیهـا    از گزارش  یبرخ
 نـه ي گز قيـ  آـا را از طر     ديـ توان ی دارند که مـ    ی اضاف ماتيتنظ

Report Settingدر ديـ به عنوان مثـال اگـر خبواه  . دي کنمي تنظ 
آـا اعمـال     روی   یراتـ يي تغ ري روز اخ  3 که در    ی از صفحات  تيسا

 Recently Modified نـه ي که گزی زماند،ي کنهي هتیستيشده است ل
دکمــه  روی ديــ باديــ انتخــاب کردSelect Reportرا از کــادر 

Report Settingکادرحماوره تا . دي کنکي صفحه کلنيي واقع در پا
 Days ی را در کـادر متنـ      3 عـدد    سپس مربوط به آن ظاهر شده       ای

 .دييوارد منا

 
 8-3 شکل

. دي کن کي کل RUNدکمه   روی    گزارش جادي ا یدر مرحله آخر برا   
 یسـت ي مهراه بـا ل    جينتا،   کادرحماوره ای  کرد که    ديمشاهده خواه 

 روی  ايـ  و   رهيـ  آـا را ذخ    دينتوا ی که م  شود ی ظاهر م  ها  لياز فا 
 .دييکاغذ چاپ منا

  بال استفادهیحذف کدها 1-8- 3

در صـفحات   ) >B></B<ماننـد    ( بالاستفاده ی کدها یکسري وجود
HTML  شـده و    کننـده   جي کاربران گ  ی که کد صفحات برا    شود ی باعث م 
 کـدها   ني حضور ا  نيمهچن.  خود را از دست بدهند     يی و خوانا  یسادگ

 کردن Down Load ( صفحاتی زمان بارگذاردشو یدر برنامه، باعث م
 هبـرت   ليـ  دل ني به مهـ   ابدي شي مرورگر افزا  کادرحماوره ای در  ) آا

 ی کدها ني صفحات آن را از وجود چن      ت،ي از انتشار سا   قبلاست که   
 .ميي منایپاکساز

 Clean Up نـه ي گزCommands ی کـار از منـو  ني اجنام ایبرا
HTML… کنيد را انتخاب. 
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 8-4 شکل

 OKدکمـه    روی   ديـ  ده ريي را تغ  فرض  شي پ یها  نهيدون آنکه گز  ب
 .کنيد کيکل

 حاتي و توضیديافزودن کلمات کل 4-1-8

 اجنـام داده    نرتنـت ي تاکنون بارها عمل جسـتجو را در ا        ديشا
 Asp آوری  فـن  دربـاره    ی اطالعـات  ديخواه ی که م  یمثال زمان . ديباش

  جسـتجو  رو موتـ  کيـ کـادر جسـتجو      اسـت در     ی کاف د،ياوريبدست ب 
 کـرد   ديـ مشاهده خواه . دي کن پي را تا  ASPکلمه  ) Googleمانند  (

 ASP را دربـاره     یطـالب  کـه م   تهاي از انواع خمتلف سـا     یستيکه ل 
 جـاد ي مشـا ا   ی خمتصـر بـرا    حاتي توض یکسري به مهراه    دهند یارائه م 

 .شود یم

 تي سا کي صفحات   یدي کلمات کل  اني واقع موتور جستجو در م     در
 مرتبط با آن کلمه را      یتهايم داده و آدرس سا    عمل جستجو را اجنا   

 یهـا    مهان کلمـات مـرتبط بـا داده        یديکلمات کل .  کرده است  دايپ
 کـردن   دايـ ـا در پ   آ جسـتجو از     ی کـه موتورهـا    باشـند  ی م تيسا
 .کنند ی کاربر استفاده ممورد نظر یتهايسا

 ی امـر  تي در تک تک صفحات سـا      یدي قراردادن کلمات کل   :نکته
 کلمـات   نيـ هبرت است در صـفحات مهـم از ا        لذا  است   زمانربمشکل و   
 .کنيداستفاده 

 را بازکرده   مورد نظر  صفحه   ،یدي استفاده از کلمات کل    برای
 .کنيد را انتخاب Head دکمه HTML گزينه Insertو از نوار 

 
 8-5 شکل

 را Key Words نـه يگز) 8-5 ( ظـاهر شـده در شـکل   ی منـو از
 .کنيدانتخاب 

 اسـت   تي سا اتي معرف حمتو  یرا که به نوع    ی کلمات دي با اکنون
 .کنيدمشخص 
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 8-6 شکل

 از هـم جـدا      رگولي که کلمات را با عالمت و      دي دقت کن  :نکته
 .ديي مناپي را تادي کلمه مف20 و حداکثر ديکن

 یتهاي از سـا   یسـت ي جسـتجو ل   ی که اشاره شد موتورها    طور  مهان
 درس صـفحه   آ نيي که در پـا    ی خمتصر حاتي را به مهراه توض    مورد نظر 

)URL (  درج  نيمهچنـ  .کنـد  ی مشـا بـاز مـ      ی بـرا  شـود  ینشان داده م 
 ی تـا کـاربر از حمتـوا       شـود  ی به صفحه مورد نظر باعث م      حاتيتوض
 . کندداي پی آگاهتيسا

 دکمـه   HTML تـگ  Insert از نوار    حاتي استفاده از توض   یبرا
Head    نـه ي ظاهر شده گز   ی بار از منو   نيا. دي را جمددًا انتخاب کن 

Descriptionدي کنکي را کل. 

 
 8-7 شکل

کادرحماوره  خود در    مورد نظر  عبارت   اي مجله   ديتوان ی م اکنون
 .دي کنپي تاDescription ای

 کلمـه وارد    20 تـا    15 نيحـداکثر بـ    ای  مجلـه  هبرت است    :نکته
 .ديکن

 خود گزارش هتيه کرده و      libraryسايت   از متامی صفحات  :مترين  
 : بگيريددر آن موارد زير را در نظر

 عملکرد پيوندها را بررسی کرده و در صورت شکسـنت بعضـی             -1
 .از پيوندها، آا را اصالح کنيد

 . خالی و بالاستفاده را پيدا کرده و سپس حذف کنيدتگهای-2

 صفحات بدون عنوان را پيدا کـرده و بـرای آـا عنـوان               -3
 .مناسبی در نظر بگيريد

 کلمـه کليـدی     8 ،د سـايت خـو    Home.htmlبرای صـفحه    :مترين  
 .متناسب با حمتويات سايت در نظر بگيريد

www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org



 100

  کردنUploadراه اندازی سايت و  2-8
بعد از آماده کردن صفحات سـايت نوبـت بـه راه انـدازي و               

 مناسـب براي اينکار نياز به يک فضـاي        . رسد  برپايي وب سايت می   
سرور، يک کامپيوتر متصل به اينرتنت اسـت کـه          . استدر يک سرور    

ب سايت مشا بر روي هارد ديسک آن قرار خواهد گرفـت کـه              حمتواي و 
 .گويند  يا ميزباني وب ميweb hostingبه اين عمل 

يکبار تنظيمات اوليه توسط متخصصان اجنـام ميشـود و از آن            
به بعد متام کسانيکه به اينرتنت دسرتسي دارند ميتوانند سايت مشا           

 uploadور مشا بايد فايلـهاي خـود را بـر روي سـر    . را ببينند
 اطالعات را از کامپيوتر خـود بـه کـامپيوتر اصـلي             کنيد، يعين  

 .بفرستيد

 کردن صفحات نياز به يافنت يک فضاي مناسـب بـا            uploadبراي  
بطور معمول شرکتهاي سرويس دهنده اينرتنـت       .  باشد  امنيت باال می  

(ISP)         يـک   برپـايي  بـراي .  اين فضا را به مشا اجاره خواهند داد
 سـايتهايي . باشـد    مگابايت فضا مـی    20 ايل 5نياز به    يلسايت معمو 

نيز وجود دارند که اين فضا را بطور رايگان دراختيار مشـا مـي              
 گذارند و در عوض تبليغات شرکت خود را در صفحات سايت مشا جـاي             

 .ميدهند

بـا   زيـادي  ايـنرتنيت   در نظر داشـته باشـيد کـه شـرکتهاي         
يد قيمتـها را نسـبت بـه        قيمتهاي متفاوت وجود دارند که مشا با      

امکاناتي که در اختيار داريد بسنجيد و سپس اقدام بـه اجـاره             
 .فضا کنيد

 )(Domain Registartion ثبت اسم و دامنه سايت  1-2-8

پس از پيدا کردن سرور مناسب نوبت به ثبت اسم وب سايت مي             
مي باشد و مي توانيد در مهان        رسد که اين کار شامل هزينه اضايف      

سايت مشا را بـه عهـده دارد، آنـرا بـه ثبـت               که ميزباني  شرکيت
البته اسم مورد نظـر مشـا نبايـد از قبـل رزرو شـده               . برسانيد

وجود دارند که اسم مورد نظر خود را ميتوانيد          سايتهايي. باشد
در آن جستجو کنيد تا اگر آن اسم رزرو نشده باشد، اقـدام بـه               

 .باشد  ميcom.register.wwwاز اين سايتها  يکي. ثبت آن کنيد

2-2-8   Upload کردن فايلها توسط پروتكل FTP  

. سرور وجود دارد   سايت بر روي   انتقال حمتواي  چند روش براي  
 . مي باشدFTPهبرتين راه استفاده از پروتکل 

• FTP  چيست : 

 FTP          مـي باشـد کـه       يکي از قدميي ترين پروتکل هاي اينرتنـت
 در اينرتنـت توسـعه      1970هنوز هم کاربرد زيادي دارد و در سال         

 ميباشــد کــه يــک پروتکــل File Transfer Protocol خمفــف FTP. يافــت
 که حمتواي وب را منتقـل       HTTPمانند  .  است TCP/IPاستاندارد در   

 هـم سـاده     FTP که امييل ها را منتقل مي کنـد          SMTPمي کند يا    
دل فايل از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگـر         ترين راه براي تبا   

به خاطر استفاده اين پروتکل از يـک پـورت جمـزا کـه              . مي باشد 
مانند .  است عمل دانلود بسيار سريع اجنام مي شود        21پورت مشاره   

 هم آدرس خمصوص خود را دارد چون مهانند         FTPآدرسهاي وب سايتها،    
امپيوتر سـرور   يک وب سايت، اين پروتکل بر روي هـارد ديسـک کـ            
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معمـوال اگـر آدرس يـک وب سـايت          . فضاي مشخصي را اشغال مي کند     
 :مانند آدرس زير باشد

http://www.TVOCCD.com 

 : آن سايت به اين صورت استFTPآدرس 

ftp://ftp.TVOCCD.sch.ir 

 ، اسـتفاده طراحـان و       FTPيکي ديگر از کاربردهاي پروتکل      
ي سايتها مي باشـد کـه در        مديران وب سايتها براي انتقال حمتوا     

زمـاني  .  دارند FTPحال حاضر اين افراد بيشرتين استفاده را از         
که مشا فضايي را براي ميزباني سايت خـود از يـک شـرکت سـرويس                

 FTP اجاره مي کنيد، به مشا حـداقل يـک آدرس            ISPدهنده اينرتنت   
مي دهند تا عمل انتقال فايلـها را از کـامپيوتر خـود بـه وب                

العکس اجنام دهيد که هبرت است براي امنيت و حفظ فايلها           سرور و ب  
 . حتمًا از يک نرم افزار در اين زمينه استفاده کنيد

• UpLoadآردن  

هـا     آـردن فايـل    UpLoadبـرای   سـاده   روشـهای   شايد يکی از    
 .باشد می ويندوز IEاستفاده از 

 آـردن   copyهـا آـامال شـبيه          آـردن فايـل    uploadدر اين روش    
 . باشد می Windows Explorer طريق ها از فايل

 C:\MyWeb   از فهرسـت   يی را ها  يد فايل واهخ  مثال فرض آنيد مي   
  آن  آـه آدرس   ی بـه سـايت    خود آـامپيوتر  حافظـه جـانبی   واقع در   

http://www.TVOCCD.sch.ir است uploadآنيد . 

 :روش آار اين چنني است

 آن را یها  فايل است فهرستی آه قرارWindows Explorerبا آمك 
UpLoadمثال ( باز آنيدا آنيد ر C:\MyWeb.( 

به خود  را اجرا آرده و آدرس خمصوص Internet Explorerحاال بايد 
بـه صـورت   شكل آلي ايـن آدرس   .تايپ آنيدآن  Address bar در را

 : زير است

ftp://yourusername:yourpassword@ftpservername/basefoldr 

رمـز   yourpasswordبه جاي   ،   آاربري  نام yourusernameبه جاي   
، و سـر اجنـام بـه جـاي          سـرور  آدرس   ftpservernameبه جاي   عبور،  

basefolder   هاي مشا     فايل است بنويسيد آه قرار   رااي     بايد نام پوشه
 .در آجنا ذخريه شوند

 مربوطـه از  ISPطـرف  مهه اين چهار مورد از اطالعات قبلي از         
 . شود برای مشا ارسال میطريق امييل 

 : شود فرستاده اين مواردفرض آنيد براي مشا 

your username: test 

your password: 12345 

ftp servername: TVOCCD.sch.ir 

base folder: www 

 :  آدرسي آه بايد تايپ آنيددر اين صورت
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ftp://test:12345@TVOCCD.sch.ir/www 

پي آـردن    آردن آامال شبيه آ    uploadاز اينجا به بعد عمليات      
آه در مثال ما در فهرسـت       ی خود را    ها   مشا فايل   است يعين آايف .است

C:\MyWeb قــرار دارنــد Copy آــرده ،ســپس در پوشــه موجــود در 
TVOCCD  آن ها را Paste مناييد. 

کـه  . بـودن آدرس آن اسـت     طـوالنی   دارد  ايرادی که اين روش     
 .ريد بصورت لينک در بياوآدرس را  است برای حل اين مشکل کافی

 کردن سايت با يک نرم افـزار متـداول          Uploadروش عمل برای    
  در ضميمه الف کتاب ارايه شده است هنر جويـان            CuteFTPمانند  

در صورت متايل می توانند پس از طراحی سايت مورد نظر خـود بـا               
 . منايندUploadتوجه به روش ارايه شده سايت خود  را 
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  و حتقيقيیخودآزما

 امتحـان   تي را در سا   وندهاي صحت عملکرد پ   نتوا یچگونه م  -1
 کرد؟

 .دي را شرح دهتي از سایريگ حنوه گزارش -2

 تيزا را از سـا       بالاستفاده و مشـکل    ی کدها توان یچگونه م  -3
 حذف کرد؟

  دارد؟یتي در صفحه چه مزیدياستفاده از کلمات کل -4

 :پروژه

به عنوان پروژه سـايتی طراحـی کنيـد و در آن بـه معرفـی                
 .تان بپردازيد سهمدر

 :برای اجنام اين کار مراحل زير را دنبال کنيد

 کرده   مشخص تان، خبشهای خمتلف آنرا      مدرسه ين با کمک مشاور   -1
های خمتلفی که در مدرسه وجود دارد مانند          رشته(و اطالعات مناسبی  

شده در   ، سال تأسيس، امکانات ارائه    ....کامپيوتر، حسابداری،   
 .آوری کنيد را مجع...) م ونا مدرسه، شرايط ثبت

 مناسبی ايجاد کـرده و سـپس        html صفحه   ، به ازای هر خبش    -2
 . آنرا طراحی کنيدDreamweaverبا امکانات برنامه 

نام اينرتنتی در نظر بگيريـد و در          را به عنوان ثبت     خبشی -3
آمـوزان را دريافـت       دانـش  آن به کمک فرم ورود اطالعات مشخصـات       

 .ره کنيدکرده و آا را ذخي
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 پروژه: خبش دوم

ن درس برای اجـرای يـک پـروژه         ايدو هفته از زمان آموزش      
 و به عنوان منونه چندين پروژه در اين خبـش معرفـی             اختصاص دارد 

است هنرجويان در گروه های دو نفره می توانند يـک پـروژه             شده  
از ميان اين منونه ها يا با تاييد هنـر آمـوز درس هـر پـروژه                 

ا انتخاب و اجرا منايند قسمتی از منره درس اختصاص          مناسب ديگر ر  
 .به اين پروژه ها خواهد داشت

 :منونه پروژه ها

بانک اطالعاتی و سايت درخواست يک موسسه اتومبيل کرايه را          
ايجاد کنيد که مشرتيان بتوانند از طريق آن درخواسـت اتومبيـل            

العـاتی  کرده و درخواستها به مهراه مشخصات مشرتی در يک بانـک اط           
 . طراحی کنيدAccessبانک اطالعاتی را در . ذخيره شود

 
يک سايت طراحی کنيد که امکـان جسـتجو در بانـک اطالعـاتی              

اين بانـک   . کند  های دانش آموزی يا دانشجويی را فراهم می         پروژه
 طراحی کنيد سپس فرمهای جستجوی سـايت را ايجـاد           Accessرا در   

ن اسـت کـه در هـر دانشـگاه          طراحی جداول زير حاکی از آ     . کنيد
تعدادی استاد در حال فعاليت هستند که هـر اسـتاد روی چنـدين              

شـود و      هر پروژه توسط يک دانشجويی اجرا مـی        .کند  پروژه کار می  
 .دارای يک موضوع است

 
يک سايت اطالع رسانی را با قابليت جستجو طراحی کنيـد کـه             

 Conductorما  به برنامه پخش صدا و سي     (برنامه پخش صدا و سيما      
توانيـد از جـدول       مـی . را به اطالع کاربران برساند    ) نيز گويند 

زير برای اين منظور اسـتفاده کنيـد يـا آن را تغييـر داده و                
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فيلدهای اطالعاتی بيشرتی به آا بيافزاييد و امکانات سـايت را           
هر کانال دارای يک نام و شرحی در مـورد آن           . نيز افزايش دهيد  

اسـت کـه شـرح آن       » خـرب  «6ثال شرح نام شـبکه      به عنوان م  . است
هر برنامه نيـز    . باشد» هدف آن پخش اخبار است    «تواند عبارت     می

» کانـال «شود که بايد از قبل در جـدول           در کانالی مشخص پخش می    
 .درج شده باشد

 
يک سايت اطالع رسانی با قابليـت جسـتجو ايجـاد کنيـد کـه               

داخلـی و   (تهای خمتلـف    اطالعاتی راجع به اتومبيلهای سـاخت شـرک       
از جـداول زيـر نيـز       . را اختيار کـاربران قـرار دهـد       ) خارجی

 .توانيد ايده بگيريد و يا آا را به کار بريد می

 
 

. يک سايت اطالع رسانی کتاب با قابليت جستجو ايجـاد کنيـد           
در اين سايت اطالعاتی راجع به ناشران کتب و کتاهبای طبـع شـده              

ی تعدادی نويسنده است و هـر نويسـنده         هر کتاب دارا  . يافت کرد 
بيش از يک کتاب را بنويسد و بنابراين يک رابطه چنـد            تواند    می

به چند به آا بر قرار است که توسط جدول نويسنده پياده شـده              
تواند بيش از يک کتـاب چـاپ          واضح است که هر ناشر نيز می      . است

رتبـاط  کند اما هر کتاب بيش از يک ناشر نـدارد و بنـابراين ا             
 .بين آا يک به چند است

 
اطالعات مـدارس را    . يک سايت اطالع رسانی مدارس ايجاد کنيد      

مقطع دبستان، راهنمايی، دبيرستان، هنرسـتان،      (در مقاطع خمتلف    
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باشـد    هر مقطع نيز دارای تعدادی رشته می      . ذخيره کند ) کاردانش
 هـر مدرسـه   ). به ارتباط بين جداول مقطع و رشته توجـه کنيـد          (

به ارتباط بين جداول رشـته و مشخصـات         (باشد    دارای يک رشته می   
بنابراين در ايت مدارس به اين صورت گروه        ). مدرسه توجه کنيد  

شود کـه در هـر        شوند که در يک کشور چند مقطع تعريف می          بندی می 
مقطع تعدادی رشته وجود دارد و در هر رشته نيز تعدادی مدرسـه             

 .کنند فعاليت می
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 ) الفيمهضم
Upload و راه اندازي يک سايت بوسيله CuteFTP 

 FTP قصد دارمي مشا را با يکي از نرم افزار هـاي             خبشدر اين   
آشنا کنيم تا با استفاده از آن بتوانيد حمتويات يـک وب سـايت              

برنامـه اي را کـه ميخـواهيم بـه آمـوزش آن             . را مديريت کنيد  
ت که آنرا مـي توانيـد    اسCuteFTPبپردازمي، نرم افزاري به نام  

 .دانلود کنيد http://www.globalscape.com از سايت 
اين نرم افزار يکي از برنامه هاي موجود در اينرتنـت اسـت             

 و   و در عني حال کـار کـردن بـا آن سـاده             بوده  کامل  نسبتًا  که  
نسخه اي را که در اين قسـمت بـراي آمـوزش انتخـاب              . راحت است 

اگـر مشـا نسـخه      .  اين نرم افزار اسـت     Professional 6.0، نسخه   شده
ديگري از اين برنامه داريد، جاي نگراني نيست چون مطـاليب کـه             

قابل استفاده می باشد و     گفته خواهد شد تقريبًا در مهه نسخه ها         
فرض را بر اين گرفتـه امي کـه مشـا           . دبرخی امکانات متفاوت دار   

در اينجا قصد آموزش نصـب      و.برنامه را با موفقيت نصب کرده ايد      
اين نرم افزار را ندارمي و فقط نکاتي را که براي اجياد ارتباط             
بني کامپيوتر مشا و دايرکتوري وب سايت براي انتقال فايلها مـي            

  .شد را آموزش مي دهيم با

اي اين برنامه مشا چند چيز را بايد        توجه کنيد، قبل از اجر    
 وب سايتتان کـه معمـوال بـه         FTPداشته باشيد، اول از مهه آدرس       

 :شکل زير است

ftp://ftp.yourdomain.com 

 و مهچـنني   password و کلمـه رمـز   user nameسپس اسم کـاربري  
 کنيد که معمـوال يـک       uploadمسريي که حمتواي سايت را در آن بايد         

 . استwwwپوشه بنام 

 هنگاميکه براي اولـني بـار      CuteFTPبطور معمول بعد از نصب      
 Connection Wizard بنام  کادرحماوره ایبرنامه را باز مي کنيد يک 

را بـراي تنظيمـات     ر قدم به قدم برنامـه       باز خواهد شد تا بطو    
 .اوليه آماده کند

 

 

 

 

 

 

 

منوي  باز نشد، مي توانيد آنرا از        کادرحماوره ای  اگر اين   
Fileباز کنيد . 
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ني قدم اين ويزارد يک اسم تعيني مي کنيد تا برنامـه            در اول 
اين تنظيمات را براي آن اسم ذخريه کند که هبرت اسـت اسـم سـايت                

 .خود را بنويسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سايت را مشخص کنيد که پـس از         FTPبايد آدرس     قدم بعد   در
 را ميزنيد تا نوبـت بـه وارد کـردن           Nextوارد کردن آدرس دکمه     

دقت کنيد کـه اطالعـات را درسـت وارد          . اطالعات کاربري مشا برسد   
 .کنيد

 را بزنيـد، کـه در       Next بعد از تکميل آن قسمت جمددًا دکمه         
 بايد آدرس پوشه اي که حمتواي وب سايتتان در آن قرار            اين قسمت 

 Default وارد کنيد و در قسمت Default Local Folderدارد را در قسمت 
Remote Folder  را  هم آدرس دايرکتوري وب سايت بـر روي وب سـرور 
در مرحله آخر هم اطالعات الزم مجع آوري شده و مشا           . وارد مي کنيد  

 . را ميزنيدFinishفقط دکمه 
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 کادرحماوره ای بعد از به پايان رسيدن تنظيمات و بسته شدن          
Connection Wizard    برنامه ميخواهد بطور اتوماتيـک بـه اينرتنـت ،

راي ارتبـاط بـا اينرتنـت     بDial upوصل شود که اگر مشا از سيستم 
استفاده مي کنيد، بايد يک تنظيم ديگر در رابطه با وصـل شـدن              
نرم افزار با اينرتنت را اجنام دهيد، چون ايـن ارتبـاط بصـورت              

بـراي اينکـار بـه منـوي        .  تنظيم شده است   LANپيش فرض بر روي     
Tools رفته و بر روي گزينه Options يا Global Optionsکليک کنيد  .

 روي گزينــه Connection و در قســمت  کادرحمــاوره ای بــاز شــدهدر
DUN/LAN      ،گزينه دوم يعـين اسـتفاده         کليک کنيد و در طرف راست 

 مـي شـود گزينـه       از مودم را انتخاب کنيد و در کادري که فعال         
در . مناسب براي مشاره گريي و ارتباط با اينرتنت را کليـک کنيـد            

کادرحمـاوره   تنظيمات را تأييد کنيد تا       OKآخر هم با زدن دکمه      
 . بسته شودای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر مشا مي خواهيد کنرتل بيشرتي روي تنظيمات داشـته باشـيد            
را بسـته و خودتـان    Connection Wizard کادرحمـاوره ای مي توانيد 
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 Fileبراي اينکار داخل منوي     . بصورت دسيت تنظيمات را اجنام دهيد     
کادرحماوره يک  .  کليک کنيد  FTPSite بر روي    Newرفته و در گزينه     

 و در   General است، در قسمت     زبانه داراي چند     مي شود که    باز ای
 Hostدر کـادر  .  ، يک اسم انتخاب مي کنيدLableاولني کادر يعين 

address    بايد آدرس FTP       سايت را بنويسيد، در قسمتهاي Username 
 اسم کاربري و کلمه رمز را نوشـته کـه هنگـام وارد              Passwordو  

ر اتوماتيـک بـر روي    بطـو Login methodکردن اين اطالعـات قسـمت   
 هم مي توانيد    commentsدر قسمت   .  تنظيم خواهد شد   Normalگزينه  

توضيحاتي را در مورد سايت وارد کنيد کـه مهـراه بـا تنظيمـات               
 .ذخريه شود، اگر هم خواستيد مي توانيد آنرا خايل بگذاريد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ، تنظيماتي بصورت پـيش  کادرحماوره ای در مهان  Typeدر قسمت   
 Transfer در کـادر  .تغيير ندهيد فرض اجنام شده است که هبرت است 

type     مي توانيد گزينه Auto detect       را انتخاب کنيد تا نرم افزار 
. هنگام انتقال تشخيص دهد   بصورت اتوماتيک نوع فرمت فايلها را       

 ماننـد    خمصـوص انتقـال فايلـهاي مـتين        ASCIIدر اين کادر گزينه     
 خمصوص انتقال فايلهايي نظري عکسـها       Binary و گزينه    HTMLسندهاي  

مي باشند که اگر اشتباه آا را بکار بريد يعين بـراي انتقـال              
 استفاده کنيد آن فايل خراب خواهـد شـد          ASCIIيک عکس از گزينه     

 را انتخاب کنيد تا از اين نظـر         Auto-detectس هبرت است که گزينه      پ
 .خيالتان آسوده باشد
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ند  فقط دو کادر اول مورد نياز مشا مي باشـ          Actions زبانهدر  
که در کادر اول بايد مسري دايرکتوري وب سايت بر روي وب سـرور              
را مشخص کنيد و در کادر دوم مسري هارد ديسک کامپيوتر خود کـه              

 .پوشه حمتويات وب سايتتان در آن قرار دارد را آدرس دهي کنيد

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را زده و اطالعات را تأييـد        OKدر آخر هم مي توانيد دکمه       
 را بزنيد تا بـه اينرتنـت و بـه           Connectو يا اينکه دکمه     کنيد  

 .دايرکتوري وب سايتتان وصل شويد

 

س از تنظيمات اوليه براي برقراري ارتباط حـاال نوبـت بـه             
اگر هم هنوز وصل نشده ايد مي توانيـد         . انتقال فايلها مي رسد   

 connectدکمه   يا Connectگزينه  برويد و سپس Fileبه منوي 

 را  Ctrl+T در نوار ابزار را بزنيد و يـا بـر روي کيبـورد               
 .اجرا کنيد
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هنگاميکه ارتباط با موفقيت با دايرکتوري وب سايت برقرار         
 .  مي شوداين شکل تقريبًا به CuteFTP برنامه کادرحماوره ایشد، 

 
م بذکر است که اگر از نسخه هاي جديد استفاده مي کنيـد             الز

 Switch to شـده و گزينـه   Viewبراي راحيت کار هبرت است وارد منوي 
classic interface را بزنيد تا ظاهر برنامه تغيري کند . 
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حاال فايلهايي را که مي خواهيد بر روي وب سـرور بفرسـتيد             
. ا بتوانيد آپلود کنيـد    انتخاب کرده تا به روشهاي خمتلف آا ر       

راحت ترين راه براي آپلود بعد از انتخاب فايـل فشـردن دکمـه              
  از منوي باز شدهUploadگزينه  و زدن right clickراست موس يعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر روي نوار ابزار برنامه بعـد از         Uploadدکمه    و يا زدن   
 در صورتيکه نياز باشد يک فايل را از         .انتخاب فايلها مي باشد   

د پـس از    دايرکتوري وب سايت به کامپيوتر خود منتقل کنيد بايـ         
 .انتخاب آن فايل دکمه دانلود را بزنيد

 

 

 

 

 

 

 

 را حتمًا بايـد     Homepageدقت کنيد که صفحه اصلي سايت يعين        
 آپلـود  wwwدر شاخه اصلي دايرکتوري وب سايت يعـين مهـان پوشـه           

کنيد تا قابل دسرتسي براي بينندگان باشد که معموال ايـن فايـل             
 :بايد داراي يکي از اسم هاي زير باشد

index.htm, index.html 

 يـا    Disconnect گزينـه    Fileدر آخر هم مي توانيـد از منـوي          
دکمه مربوطه را در نوار ابزار بزنيد تا ارتباط بـا وب سـرور              

 .دقطع شو
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 ASP شرح برخی از دستورات -ضميمه ب

 ASPشرح برخی دستورات 

 
 
 

 
م
ا
ن

ر
و
ت
س
د

  

  خروجي  مثال

پ
ا
چ
 
ر
و
ت
س
د

  

<html>
<body>

<%
dim name
name="Learning ASP "
response.write("My 
Lesson is: " & name)
%>

</body>
</html>

My 
Lesson 
is:Learning 
ASP

ه
ي
ا
ر
آ
 
د
ا
جي
ا

  

<html>
<body>

<%
Dim famname(6),i
famname(1) = "Jan 
Egil"
famname(2) = "Tove"
famname(3) = "Hege"
famname(4) = "Stale"
famname(5) = "Kai Jim"
famname(6) = "Borge"

For i = 1 to 6
      
response.write(famname
(i) & "<br />")
Next
%>

</body>
</html>

Jan Egil
Tove
Hege
Stale
Kai Jim
Borge
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ه
ق
ل
ح
 
د
ا
جي
ا

  

<html>
<body>

<%
dim i 
for i=1 to 6
   response.write("<h" 
& i & ">Header " & i & 
"</h" & i & ">")
next
%>

</body>
</html>

Header 
1 

Header 
2 

Header 
3 

Header 
4 

Header 
5 

Header 
6 

 

 
ي
ر
ا
ج
 
ن
ا
م
ز
 
و
 
خ
ي
ر
ا
ت
 
ع
ب
ا
ت

م
ت
س
ي
س

  

<html>
<body>

Today's date is: 
<%response.write(date(
))%>.
<br>
The server's local 
time is: 
<%response.write(time(
))%>.

</body>
</html>

Today's 
date is: 
11/8/2006. 
The server's 
local time 
is: 2:50:04 
AM

 
ن
د
ر
آ
 
گ
ر
ز
ب
 
و
 
ك
چ
و
آ
 
ع
ب
ا
ت

ه
ت
ش
ر

  

<html>
<body>

<%
name = "Bill Gates"
response.write(ucase(n
ame))
response.write("<br>")
response.write(lcase(n
ame))
%>

</body>
</html>

BILL 
GATES
bill gates
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ي
ا
ه
رت
آ
ا
ر
ا
آ
 
ف
ذ
ح

S
p
a
c
e

 
ف
ا
ر
ط
ا
 
ز
ا
 

ه
ت
ش
ر

  

<html>
<body>

<%
name = " ASPLearning "
response.write("visit" 
& name & "now<br />")
response.write("visit" 
& trim(name) & "now<br 
/>")
response.write("visit" 
& ltrim(name) & 
"now<br />")
response.write("visit" 
& rtrim(name) & "now")
%>

</body>
</html>

visit 
ASPLearning 
now
visitASPLear
ningnow
visitASPLear
ning now
visit 
ASPLearningn
ow

ه
ت
ش
ر
 
ن
د
ر
آ
 
س
و
ك
ع
م

  

<html>
<body>
<%
sometext = "Hello 
Everyone!"
response.write(strReve
rse(sometext))
%>
</body>
</html>

!enoyrev
E olleH

د
د
ع
 
ن
د
ر
آ
 
د
ر
گ

  

<html>
<body>

<%
i = 48.66776677
j = 48.3333333
response.write(Round(i
))
response.write("<br>")
response.write(Round(j
))
%>

</body>
</html>

49
48
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ك
ي
 
يف
د
ا
ص
ت
 
ب
ا
خ
ت
ن
ا

د
د
ع

  

<html>
<body>

<%
randomize()
response.write(rnd())
%>

</body>
</html>

0.815319
2

 
رت
آ
ا
ر
ا
آ
 
ي
د
ا
د
ع
ت
 
ن
د
ن
ا
د
ر
گ
ر
ب

ه
ت
ش
ر
 
ك
ي
 
،
 
ت
س
ا
ر
 
ا
ي
 
پ
چ
 
ت
مس
 
ز
ا

  

<html>
<body>

<%
sometext="Welcome to 
this Web"
response.write(Left(so
metext,5))
response.write("<br>")
response.write(Right(s
ometext,5))
%>

</body>
</html>

Welco
s Web

 
ه
م
ل
آ
 
ك
ي
 
ين
ي
ز
گ
ي
ا
ج

 
ه
ب

ه
ت
ش
ر
 
ك
ي
 
ر
د
 
ر
گ
ي
د
 
ه
م
ل
آ
 
ي
ا
ج

  

<html>
<body>

<%
sometext="Welcome to 
this Web!!"
response.write(Replace
(sometext, "Web", 
"Page"))
%>

</body>
</html>

Welcome 
to this 
Page!!

 
ي
د
ا
د
ع
ت
 
ن
د
ن
ا
د
ر
گ
ز
ا
ب

 
ر
د
ر
ظ
ن
 
د
ر
و
م
 
ل
حم
ز
ا
 
رت
آ
ا
ر
ا
آ

ه
ت
ش
ر

  

<html>
<body>

<%
sometext="Welcome to 
this Web!!"
response.write(Mid(som
etext, 9, 2))
%>

</body>
</html>

to
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ه
م
ا
ن
ر
ب
ر
ي
ز
 
ي
ن
ا
و
خ
ا
ر
ف

  

<html>

<head>
<%
sub vbproc(num1,num2)
response.write(num1*nu
m2)
end sub
%>
</head>

<body>
<p>
You can call a 
procedure like this:
</p>
<p>
Result: <%call 
vbproc(3,4)%>
</p>
<p>
Or, like this:
</p>
<p>
Result: <%vbproc 3,4%>
</p>
</body>

</html>

Or, like this:  

Result: 12  
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ش
و
ر
 
 
ا
ب
 
ت
ا
ع
ال
ط
ا
 
د
و
ر
و
 
م
ر
ف
 
ك
ي
 
د
ا
جي
ا

g
e
t

  

<html>
<body>
<form 
action="demo_reqquery.
asp" method="get">
Your name: <input 
type="text" 
name="fname" size="20" 
/>
<input type="submit" 
value="Submit" />
</form>
<%
dim fname
fname=Request.QueryStr
ing("fname")
If fname<>"" Then
      
Response.Write("Hello 
" & fname & "!<br />")
      
Response.Write("How 
are you today?")
End If
%>
</body>
</html>

Your 
name: 

Submit
 

 

 

Hellomat
in! 
How are you 
today? 

ــد از بعــ
فشار دآمه

Submit
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ن
آ
 
ت
ا
ع
ال
ط
ا
 
ت
ف
ا
ي
ر
د
 
و
 
ي
ي
و
ي
د
ا
ر
 
ي
ا
ه
 
ه
م
آ
د
 
ز
ا
 
ه
د
ا
ف
ت
س
ا
 
ا
ب
 
م
ر
ف
 
ي
ح
ا
ر
ط

  

<html>
<%
dim cars
cars=Request.Form("car
s")
%>
<body>
<form 
action="demo_radiob.as
p" method="post">
<p>Please select your 
favorite car:</p>

<input type="radio" 
name="cars"
<%if cars="Volvo" then 
Response.Write("checke
d")%>
value="Volvo">Volvo</i
nput>
<br />
<input type="radio" 
name="cars"
<%if cars="Saab" then 
Response.Write("checke
d")%>
value="Saab">Saab</inp
ut>
<br />
<input type="radio" 
name="cars"
<%if cars="BMW" then 
Response.Write("checke
d")%>
value="BMW">BMW</input
>
<br /><br />
<input type="submit" 
value="Submit" />
</form>
<%
if cars<>"" then
   
Response.Write("<p>You
r favorite car is: " & 
cars & "</p>")
end if
%>
</body>
</html>

Please 
select your 
favorite 
car: 

Volvo 

Saab  

BMW  
 

Submit
 

 

 

Your 
favorite car 
is: Volvo 

بعد از فشار دآمه
Submit 
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ن
آ
 
ت
ا
ع
ال
ط
ا
 
ت
ف
ا
ي
ر
د
 
و
 
ي
ب
ا
خ
ت
ن
ا
 
ي
ا
ه
 
ه
م
آ
د
 
ز
ا
 
ه
د
ا
ف
ت
س
ا
 
ا
ب
 
م
ر
ف
 
ي
ح
ا
ر
ط

  

<html>
<body>
<%
fruits=Request.Form("f
ruits")
%>

<form 
action="demo_checkboxe
s.asp" method="post">
<p>Which of these 
fruits do you 
prefer:</p>
<input type="checkbox" 
name="fruits" 
value="Apples"
<%if 
instr(fruits,"Apple") 
then 
Response.Write("checke
d")%>>
Apple
<br>
<input type="checkbox" 
name="fruits" 
value="Oranges"
<%if 
instr(fruits,"Oranges"
) then 
Response.Write("checke
d")%>>
Orange
<br>
<input type="checkbox" 
name="fruits" 
value="Bananas"
<%if 
instr(fruits,"Banana") 
then 
Response.Write("checke
d")%>>
Banana
<br>
<input type="submit" 
value="Submit">
</form>
<%
if fruits<>"" then%>
   <p>You like: 
<%Response.Write(fruit
s)%></p>
<%end if
%>

</body>
</html>

Which of 
these fruits 
do you 
prefer: 

Apple 

Orange  

Banana  

Submit
 

 

You 
like: 
Apples, 
Oranges 

ــار ــد از فش بع
 submitدآمه 
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ل
ي
ا
ف
 
ك
ي
 
ن
د
و
ب
 
د
و
ج
و
م
 
ي
س
ر
ر
ب

  

<html>
<body>

<%
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object")

If 
(fs.FileExists("c:\win
nt\cursors\3dgarro.cur
"))=true Then
      
Response.Write("File 
c:\winnt\cursors\3dgar
ro.cur exists.")
Else
      
Response.Write("File 
c:\winnt\cursors\3dgar
ro.cur does not 
exist.")
End If

set fs=nothing
%>

</body>
</html>

File 
c:\winnt\cur
sors\3dgarro
.cur exists.

د
ن
ا
د
ر
گ
ر
ب

ل
ي
ا
ف
 
د
ا
جي
ا
 
خ
ي
ر
ا
ت
 
ن

  

<html>
<body>

<%
dim fs, f
set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object")
set 
f=fs.GetFile(Server.Ma
pPath("testread.txt"))
Response.Write("The 
file testread.txt was 
created on: " & 
f.DateCreated)
set f=nothing
set fs=nothing
%>

</body>
</html>

The file 
testread.txt 
was created 
on: 
9/12/2006 
6:41:08 AM
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ر
د
 
ه
د
ش
 
ل
ا
م
ع
ا
 
ت
ا
ري
ي
غ
ت
 
ن
ي
ر
خ
آ
 
خ
ي
ر
ا
ت
 
ن
ا
د
ر
گ
ر
ب

ل
ي
ا
ف

  

<html>
<body>

<%
Set fs = 
Server.CreateObject("S
cripting.FileSystemObj
ect")
Set rs = 
fs.GetFile(Server.MapP
ath("demo_lastmodified
.asp"))
modified = 
rs.DateLastModified
%>
This file was last 
modified on: 
<%response.write(modif
ied)
Set rs = Nothing
Set fs = Nothing
%>

</body>
</html>

This 
file was 
last 
modified on: 
9/12/2006 
6:40:45 AM
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ين
ت
م
 
ل
ي
ا
ف
 
ت
ا
ي
و
ت
حم
 
ش
ي
ا
من

  

<html>
<body>

<%
Set FS = 
Server.CreateObject("S
cripting.FileSystemObj
ect")
Set RS = 
FS.OpenTextFile(Server
.MapPath("text") & 
"\TextFile.txt",1)
While not 
rs.AtEndOfStream
      Response.Write 
RS.ReadLine
      
Response.Write("<br 
/>")
Wend 
%>

<p>
<a 
href="text/textfile.tx
t"><img border="0" 
src="/images/btn_view_
text.gif"></a>
</p>
</body>
</html>

 

 

Hello World 
line 1 

Hello World 
line 2 

Hello World 
line 3 

بعد از
آليك بر
روي عبارت
فوق حمتويات
فايل متين
نشان داده
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ل
ي
ا
ف
 
ك
ي
 
ن
د
و
ب
 
د
و
ج
و
م
 
ي
س
ر
ر
ب

  

<html>
<body>
<%
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object")

If 
fs.FolderExists("c:\te
mp") = true Then
      
Response.Write("Folder 
c:\temp exists.")
Else
      
Response.Write("Folder 
c:\temp does not 
exist.")
End If

set fs=nothing
%>

</body>
</html>

Folder 
c:\temp 
exists

و
ي
ا
ر
د
 
م
ا
ن
 
ن
د
ن
ا
د
ر
گ
ر
ب

  

<html>
<body>

<%
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object")
p=fs.GetDriveName("c:\
winnt\cursors\3dgarro.
cur")

Response.Write("The 
drive name is: " & p)

set fs=nothing
%>

</body>
</htm

The drive 
name is: c: 
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ل
ي
ا
ف
 
د
ن
و
س
پ
 
ن
د
ن
ا
د
ر
گ
ر
ب

  

<html>
<body>

<%
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object")

Response.Write("The 
file extension of the 
file 3dgarro is: ")
Response.Write(fs.GetE
xtensionName("c:\winnt
\cursors\3dgarro.cur")
)

set fs=nothing
%>

</body>
</html>

The file 
extension of 
the file 
3dgarro is: 
cur
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 :معرفی سايت های اموزشی) ضميمه ج
http://www.atomiclearning.com/dreamweavermxpc 

http://www.bu.edu/webcentral/learning/dreamweaver1/index.html 

http://www.adobe.com/devnet/dreamweaver 
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