پودمان 2

طراحی صفحات وب ایستا
صفحات وب ،شامل انواع داده هاي متنی ،گرافیکی و چندرسانهای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته میشوند .اگر
بخواهید اطالعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطالعات به ندرت نیاز به تغییر داشته باشد ،یک صفحه وب ایستا
بسيار مناسب است .صفحات وب ایستا به بیان ساده صفحاتی هستند که براساس یک نیاز طراحی میشوند و نیاز به
به روز رسانی مداوم ندارند .این گونه صفحات مانند آگهیها ،تبلیغات ،شرح فعالیتها و یا معرفی محصوالت شرکت یا سازمان
میتواند استفاده شود .زبان نشانه گذاري  html 5برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفههای چندرسانهای،
از سهولت استفاده برخوردار است .در این فصل ضمن ايجاد و توسعه صفحات وب ايستا ،دستورالعملهای کارآمد ابزارهای
نرمافزار  Dreamweaver ccرا فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری ٢
شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا

آیا تا به حال پی برده اید
تارنماها چگونه ساخته می شوند؟
برای طراحی اولیه یک تارنما چه ابزاری مورد نیاز است؟
چگونه می توان در طراحی تارنماها ،تغییر رنگ و قلم و متحرک سازی ایجاد کرد؟
نرم افزار  Dreamweaverدر ایجاد یک تارنما چگونه به ما کمک می کند؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی طراحی صفحات وب با  htmlو ایجاد تارنمای محلی در نرمافزار
 dreamweaverاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش و ساختار صفحات وب ،یک صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری  IDEیک تارنمای
محلی ایجاد کند.
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صفحات وب
وب ( )World Wide Webدارای
مجموعه ای از اطالعات شامل
پروندههای ابرمتنی متصلبههم
است که از طریق شبکه جهانی
اینترنت قابلدسترسی است.
اطالعات وب داخل پروندههایی
به نام صفحات وب ()webpage
قرار دارند .این پروندهها یا صفحات
شکل 1ـ ارسال و دریافت اطالعات میان کاربر و سرور
روی رایانههای سرویسدهنده وب
( )web serverذخیرهشدهاند .برای دیدن صفحات وب از نرمافزاری به نام مرورگر ( )web browserاستفاده
میشود .مرورگر درخواست کاربر را به سرویس دهنده ارسال میکند .سرور پاسخ کاربر را که محتوای صفحه
درخواستی است به مرورگر ارسال میکند و در آن نمایش داده میشود.
یک تارنما از صفحههای وب مرتبط به هم تشکیلشده است .در هر صفحه وب عناصری ( )elementمانند
متن و تصویر و چندرسانهای شامل صوت و کلیپ ویدئویی میتواند نمایش داده شود.
کنجکاوی

فعالیت
کارگاهی

سه مرورگر صفحات وب را نام ببرید.

تارنمای دفتر تألیف  www.tvoccd.medu.irو رشد  www.roshd.irرا باز کنید و کدهای HTML

آن را مشاهده کرده ،با استفاده از ابرپیوندهای موجود در صفحه ،صفحات دیگر را مرور کنید.

انواع صفحات وب
اطالعات موجود در صفحات وب میتوانند بهصورت ایستا و پویا ایجاد شوند .تارنمای ایستا ()static website
از چند صفحه  HTMLتهیهشده است .میزان تغییر اطالعات در آنها پایین بوده و با قرار دادن این صفحات
بر روی سرور وب آماده استفاده میشوند.
در مقابل ،تارنماهای پویا ( )dynamic websitesساختار پیشرفتهتر و منعطفتری دارند .در این تارنماها محتویات
تارنما بر اساس زمان ،کار و عوامل متغیر تغییر میکند و بنا بر نیازمندی و کاربرد سایت ،طراحی و توسعه مییابند.
محتوای تارنمای پویا در یک پایگاه داده ذخیره میشود و کاربران میتوانند اطالعات موردنیاز خود را درون
تارنما جستجو کنند.
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فعالیت
گروهی

در مورد دو تصویر زیر در گروه بحث کنید .کدامیک مربوط به تارنمای پویا و کدامیک مربوط به تارنمای
ایستا است؟
دالیل خود را بنویسید.

معرفی زبان نشانهگذاری HTML
عبارت  HTMLسرواژه های  Hyper Text Markup Languageو زبان استاندارد طراحی صفحات وب
است .اچتیامال زبان برنامهنویسی نیست .بیشتر صفحات وب با «زبان نشانهگذاری ابرمتن»  HTMLتولید
میشــوند .کد قابل فهم مرورگرها ،کدهای  HTMLاست که مرورگر این کدها را از سند  HTMLخوانده و
محتوای آن صفحه را نمایانسازی ( )Renderمیکنند.
یک سند  HTMLیک پرونده مبتنی بر متن ( )Text–basedو دارای مجموعهای از دستورات است که
برچسب ( )tagنام دارند و قالببندی صفحه را تعیین میکنند .هر یک از کدهای  HTMLمفهوم خاصی
دارند و تأثیر مشخصی بر محتوا میگذارند .این برچسبها به مرورگر اعالم میکنند که هر بخش از صفحه
چه نوع عنصری است و باید به چه صورت نمایش داده شود .این عناصر میتوانند شامل متن ،عکس ،فیلم،
جدول و ...باشند.
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ایجاد صفحه وب
ویرایشگرهای متنی نظیر  Notepadکه همراه با سیستمعامل ویندوز عرضه میشود ،یکی از سادهترین
ویرایشگرهایی است که برای نوشتن دستورات  HTMLبه کار می رود .یک سند  HTMLبا پسوند  htmیا
 htmlنامگذاری می شود.
یادداشت

نباید از  HTMLبه عنوان زبانی برای صفحهآرایی صفحات وب استفاده کرد؛ این وظیفه برعهدۀ
فناوریهایی نظیر  CSSاست.

پژوهش

با کمک کتاب همراه هنرجو سه ویرایشگر دیگر قابلاستفاده برای طراحی صفحات وب ،معرفی کنید.

  کارگاه  1ایجاد اولین صفحه وب
 ١ابتدا یک ویرایشگر متنی مانند  Notepadرا باز کنید.
 2پرونده خالی را بانام  webpageو پسوند  htmیا  htmlذخیره کنید.
برنامۀ  Notepadبهطور پیشفرض پروندهها را با پسوند  txtذخیره میکند.
تغییر این پیشفرضها منجر به تغییر نماد پرونده ذخیرهشده میشود.
 3در کاوشگر پرونده ،پرونده وب را پیداکرده ،اندازه آن را یادداشت کنید.
 ٤پرونده وب را اجرا کنید.
برای اجرای پروندههای وب روی آن کلیک کنید تا خروجی صفحه وب نمایش داده شود .پرونده وب با نماد
مربوط به مرورگر پیشفرض در سیستمعامل مث ً
ال مرورگر  IEنمایش داده میشود.
 ٥به محتوای صفحه وب یک پیام اضافه کنید و
بار دیگر آن را اجرا کنید.
 ٦اندازه پرونده را با مرحله  3مقایسه کنید.

شکل 2ـ محتوای پرونده وب و اجرای آن
کنجکاوی

چگونه میتوان با سایر مرورگرها پرونده وب را نمایش داد؟
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دستورات     HTML
تمام صفحات وب برای نمایش بهوسیله مرورگر از دستورالعملهای متعددی استفاده میکنند و با خواندن
این دستورالعملها توسط مرورگر ،نحوه نمایش اشیا در صفحات مشخص میشود .دستورات  HTMLبرای
نشانهگذاری محتوای صفحات به کار میروند.
هر عنصر  HTMLمعموالً شامل یک بخش ابتدایی و یک بخش انتهایی هم نام و محتویات عنصر است.
شکل کلی معموالً شامل:

عناصر HTML

< برچسب انتها  >/محتویات < برچسب ابتدا>

کلیه نوشتهها و عناصر یا دستورات دیگری که بین برچسب ابتدا و پایان نوشته میشوند ،محتویات عنصر را
تشکیل میدهند .برچسبها درون عالمتهای < > قرار میگیرند.
یادداشت

عناصری که دارای دو بخش شروع و پایان هستند اصطالحاً  containerنامیده می شوند.

  کارگاه  2ایجاد صفحه وب ساده
میخواهیم یک صفحه وب ساده دارای عنوان و محتوا ایجاد کنیم.
 ١صفحه وب  webpage.htmرا باز کنید.
برای ویرایش مجدد کدهای یک صفحه وب در ویرایشگر متنی ،پس از انتخاب صفحه وب ،راست کلیک کنید
و از میان گزینههای  ،open withگزینه  Notepadرا انتخاب کنید .یا در نرمافزار  Notepadصفحه را باز
کنید.
 ٢عنوان صفحه را « »web designقرار دهید.
 ٣صفحه وب را مجددا ً ذخیره و اجرا کنید.
 ٤عنوان صفحه را به «طراحی وب» تغییر دهید.
برای درج عنوانی به فارسی یا انگلیسی برای صفحه ،از عنصر < >titleاستفاده کنید.
شکل کلی عنصر <>title

<> /titleعنوان صفحه<>title

 ٥عبارت «  اصول طراحی صفحات وب» را در صفحه نمایش دهید.
 ٦پرونده را دوباره با همان نام ذخیره کنید.
چون عنوان صفحه فارسی است ،باید امکان مشاهده متن فارسی در صفحات وب فراهم شود .بنابراین هنگام
ذخیره پرونده در فهرست  Encodingحالت  8ـ UTFرا انتخاب کنید.
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٧
کنجکاوی

صفحه وب را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.
اگر زمان ذخیره از فهرست  Encodingحالت  8ـ UTFانتخاب نشود چه پیامی ظاهر میشود؟ هنگام
نمایش صفحه وب محتوای آن چگونه نمایش داده میشود؟

 ٨برچسب  titleرا با حروف بزرگ بنویسید و صفحه را اجرا کنید.
با توجه به نتیجهای که دریافت کردید جمله زیر را کامل کنید.
برچسبهای  HTMLنسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف ،حساس ..........................
یادداشت

درون هر برچسب ،بعد عالمت < و قبل از عالمت > نباید از فاصله استفاده کنید.

ساختار    HTML
عنصر < : >htmlکدهای موجود در صفحه
میان برچسبهای شروع و پایان<>HTML
قرار میگیرند .برای برچسب پایان باید قبل از
برچسب عالمت /استفاده کنید.
عنصر < : >headاین عنصر اطالعات کلی
درباره سند را نشان میدهد و به نحوه نمایش
اطالعات در مرورگر کمک میکند .معموالً
محتوایی که در قسمت برچسب< >headقرار
میگیرد ،هنگام اجرا در صفحه ،نمایش داده
نمیشود اما محتوای برچسب < >bodyدر
شکل 3ـ ساختار HTML
صفحه نمایش داده خواهد شد.
برچسبهای متعددی درون برچسب < >headقابلاستفاده هستند که مهمترین آنها عبارتاند از:
<>link<،>meta>،<title>،<script
برچسب < : >metaاین برچسب اطالعاتی را در مورد صفحه در اختیار موتور جستجو قرار میدهد .این
اطالعات که شامل شرح صفحه و کلمات کلیدی است کمک فراوانی به موتورهای جستجو میکند و نیاز به
برچسب پایانی ندارد.
شکل کلی عنصر <>meta

< ”مقدار“ =  ” contentنام صفت“ = < meta name
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جدول 1ـ صفت های عنصر meta

صفت
author

کاربرد
نام نویسنده یا طراح صفحه وب را مشخص می کند.

 descriptionتوضیح مختصری راجع به محتویات صفحه وب نشان میدهد.
keywords

واژههای کلیدی مورداستفاده موتورهای جستجو را تعیین می کند.

یادداشت

برای فراهم کردن امکان مشاهده متن فارسی در صفحات وب کد زیر را در عنصر < >headوارد
کنید.
>" 8ـ <meta charset="utf

کنجکاوی

به تارنمای وزارت آموزشوپرورش به نشانی  http://www.medu.irمراجعه کرده و عناصر موجود در
کد سر صفحه عنصر < >headرا بررسی کنید.
عنصر < :>bodyاین عنصر بدنه اصلی صفحه  HTMLرا معرفی میکند .همه کدهایی که برای تعیین
محتوای صفحه موردنیاز اســت در بین برچسبهای شروع و پایان < >bodyقرار میگیرند .فقط محتویات
این قسمت توسط مرورگر بهعنوان خروجی نمایش داده میشوند.
شکل کلی عنصر <>body

>  ".....نام رنگ" =" bgcolorمقدار" = <body dir

متن و محتویات صفحه وب
></body

جدول 2ـ صفت های عنصر body

صفت
dir
bgcolor
text
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کاربرد

برای تعیین جهت متن بهصورت راست به چپ یا برعکس به کار میرود.
رنگ زمینه صفحه وب را تغییر میدهد.

رنگ پیشفرض متنهای درون صفحه را تعیینمی کند.
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کنجکاوی

جدول زیر را تکمیل کنید.
جدول 3ـ مقادیر صفت dir

مقدار

کاربرد

rtl
ltr

صفت عناصر در Html
برخی از عناصر عالوه بر نام دارای جزء دیگری هستند که صفت نامیده می شود .هر عنصر دارای مجموعهای
از صفتها است که مقادیری به آن اختصاص می یابد .هریک از این صفتها را میتوان درون برچسب ابتدایی
معرفی و مقداردهی کرد.
هر صفت از دو بخش اصلی تشکیل میشود:
 : Nameنام صفت را تعیین میکند.
 :Valueمقداری که برای صفت تعریف میشود.
>”<label name=”value
شکل کلی تخصیص صفت های یک عنصر
< " .....مقدار"= نام صفت دوم "مقدار"= نام صفت اول   نام عنصر>
محتوای برچسب
>   نام عنصر</
  کارگاه  3مقداردهی صفت های برچسب
قصد داریم صفحه وبی با رنگ زمینۀ دلخواه طراحی کنیم که محتوای آن بهصورت راستچین یا چپچین
نمایش داده شود.
 ١صفحه وبی بانام  Webpage1ایجاد کنید.
 ٢عنوان صفحه را «تغییر رنگ صفحه» قرار دهید.
 ٣متن زیر را بهعنوان محتوای صفحهنمایش دهید.
انواع محصوالت ایرانی :پسته زعفران خرما
 ٤کد را تغییر دهید تا رنگ زمینه صفحه زرد شود.
 ٥صفحه وب را ذخیره و اجرا کنید.
تمام محتوا در یک سطر نمایش داده میشود.
 ٦محتوای صفحه را در خطوط جداگانه نمایش دهید.
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برای درج محتوا در خطوط جداگانه ،از برچسب< >brاستفاده کنید .به کار بردن برچسب< >brباعث ایجاد
یک خط جدید و انتقال محتوا به ابتدای سطر بعدی میشود.
شکل کلی برچسب <>br

٧
٨
فعالیت
کارگاهی

> <brمحتوا

کد را تغییر دهید تا جهت متن محتوای صفحه راستچین شود.
تغییرات را ذخیره و مجددا ً پرونده را اجرا کنید.
صفحه وبی با عنوان «تغییر رنگ» و محتوای سه بیت شعر به زبان فارسی بهصورت راستچین و زیر
هم در صفحه وب و رنگ صفحه سبز طراحی ،ذخیره و اجرا کنید.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
شایستگیها (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

شایستگیهای کنترل  ـ  کیفیت  ـ   نظم تصمیمگیریـ
غیر فنی نقش در گروه ـ زبان  فنی
ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی ـ کنترل حفاظتی
الکتریکی و الکترونیکی (ابزار و
تجهیزات)

استفاده از محتوای الکترونیکی
توجهات
در تارنما بهمنظور صرفهجویی در
زیستمحیطی
مصرف کاغذ
نگرش

قابلقبول

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره
دهی)

توجه بهتناسب قالببندی و چیدمان
عناصر در صفحه ـ حفاظت از تجهیزات
کارگاه ـ انجام وظایف محوله در گروه

غیرقابلقبول توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

دقت هنگام ذخیرهسازی صفحه
وب شامل محتوای فارسی

این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید موردتوجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

ایجاد صفحه وب خالی ـ تعیین عنوان
صفحه ـ درج متن در صفحه ذخیره
صفحه وب ـ تعیین مشخصات صفحه وب

3

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
ساخت یک تجهیزات :رایانهای که نرمافزار ویرایشگر
در حد
صفحه وب متنی و مرورگر اینترنت روی آن نصب
انتظار
ساده
باشد.
زمان 20:دقیقه
پایینتر
از حد
انتظار

ایجاد صفحه وب خالی ـ تعیین عنوان
صفحه ـ درج متن در صفحه ـ ذخیره
صفحه وب

2

اجرای برنامه ویرایشگر متنی ایجاد
صفحه وب خالی ـ ذخیره صفحه وب

1

عناصر قالببندی متن و بند در Html
به عملیاتی مانند تعیین اندازه ،حالت و رنگ قلم ،پاراگرافبندی متن و هر آنچه در زیبایی متن مؤثر باشد،
قالببندی متن میگویند .در زبان  HTMLتعدادی برچسب برای قالببندی متن و بند معرفیشده که
هرکدام دارای ویژگی هایی برای تغییر شکل ظاهری متن هستند.
برای بهکارگیری برچسبهای قالببندی از نوع  containerیا برچسبهای بلوکی ،کافی است متن یا عبارتی
را که قصد دارید تحت تأثیر آن قالب قرار گیرد ،میان برچسب ابتدا و انتها قرار دهید.
شکل کلی عناصر < >bو < >iو < >u

فعالیت
کارگاهی

></bمحتویات><b
></iمحتویات><i
></uمحتویات><u

در جدول زیر کاربرد هر یک از عناصر را بنویسید.
عنصر

کاربرد

<>b
<>u
<>i

نمایش متن درون برچسب به صورت مورب ()italic
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عنصر < : >fontاز این عنصر برای تعیین نوع ،اندازه و رنگ قلم عبارات متنی استفاده میشود.
شکل کلی عنصر <>font

>"نام رنگ قلم"= " colorمقدار"=" sizeنام قلم"=<font face

محتوای متن
></font

یادداشت

در بیشتر عناصر  htmlمیتوان صفت  styleرا برای قالببندی محتوا به کار برد.

شکل کلی صفت style

>";...مقدار بعدی :صفت دوم; مقدار :صفت اول"= styleنام عنصر <

>"نام رنگ ; color:مقدار  align:ـ  style="Textنام عنصر <
صفت  alignـ  Textشیوۀ ترازبندی متن را مشخص میکند و همراه با  styleبه کار میرود.
 colorسبب تغییر رنگ قلم میشود.
فعالیت
کارگاهی

جدول زیر را تکمیل کنید
جدول 4ـ مقادیر صفت  alignـ Text

صفت

کاربرد

Center
Left
Right

 Justifyابتدا و انتهای سطرها از هر دو طرف همتراز میشوند و برای نوشتههای فارسی مناسب است.

  کارگاه  4قالب بندی متن
میخواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که در آن قالببندی متن محتوای صفحه را بهدلخواه تعیین کنیم.
 ١یک نسخه از صفحه وب  Webpage1با نام  Webpage2ایجاد و باز کنید.
 ٢عنوان صفحه را به «قالببندی متن» تغییر دهید.
 ٣سطر اول محتوای صفحه را پررنگ ،سطر دوم را مورب و سطر سوم را زیر خطدار کنید.
صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
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 ٤رنگ قلم محتویات صفحه را آبی کنید.
از صفت  colorدر برچسب < >bodyاستفاده کنید.
 ٥نوع ،اندازه و رنگ قلم سطر اول را بهدلخواه تغییر دهید.
فعالیت
کارگاهی

ـ در صفحه وب قبلی ،عنوان صفحه را به «قالببندی متن» و رنگ قلم را به آبی تغییر دهید.
ـ بیت اول پررنگ و بیت دوم مورب و بیت سوم زیر خطدار نمایش داده شوند.
ـ برای بیت دوم و سوم قالببندی متفاوت اعمال کنید.

یادداشت

برچسب های متداخل را دقیق ببندید به طوری که متقاطع نشوند.

عنصر < :>marqueeاز این عنصر برای متحرک ساختن عناصر صفحه استفاده میشود.
شکل کلی عنصر marquee
"مقدار"=" bgcolorمقدار"=width

"مقدار"=direction

"مقدار"=<marquee behavior
>"مقدار " = loop

عنصری که میخواهید متحرک نمایش داده شود
></marquee><br
فعالیت
کارگاهی

در جدول  5عملکرد هر صفت را با توجه به مقدار آن و آزمایش روی یک عنصر بنویسید.
جدول 5ـ صفت های عنصر marquee

کاربرد

صفت
width
height
Scroll
behavior

عناصر ازیکطرف وارد ،و از طرف دیگر خارج میشوند.

Slide

 Alternateعناصر یک حرکت رفتوبرگشت خواهند داشت.
loop
bgcolor
up
direction

حرکت عناصر را به سمت باال هدایت میکند.

down
left

حرکت عناصر را به سمت چپ هدایت میکند.

right
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  کارگاه  5متحرک سازی متن
میخواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که متن لوگوی تارنما در باالی صفحه بهصورت متحرک عبور کند و با
یک خط افقی متن لوگو را از محتوای صفحه جدا کنیم.
 ١پروژهای بانام  webpage3باز کنید.
 ٢عنوان صفحه را «متحرکسازی متن» قرار دهید.
 ٣متن زیر را بهعنوان محتوای صفحه بارنگ زمینه دلخواه و جهت راست به چپ در خطوط
جداگانه تایپ کنید.

فروشگاه محصوالت ایرانی
قطاب یکی از شیرینیهای سنتی است
گز یکی از محصوالت اصفهان است.
پسته سرشار از مس و منیزیم و انواع ویتامین  Bاست.
یکی از هنرهای ظریف و صنایعدستی ایران خاتمکاری است.
 ٤متن را متحرک کنید.
سطر اول را با رنگ زمینۀ قرمز و عرض  500و جهت ورود آن به صفحه ،از سمت چپ متحرک کنید.
 ٥به صفت  behaviorمقادیر مختلف جدول  5را اختصاص دهید و نتیجه را مشاهده کنید.
 ٦خط افقی درج کنید.
بین متن متحرک و بقیه محتوای صفحه یک خط افقی باضخامت  500درج کنید.
برای ترسیم خط افقی از عنصر  hrاستفاده می شود.
شکل کلی برچسب <>hr

٧
٨

>" مقدار"= "alignمقدار"=" sizeمقدار"=<hr width

صفت های  size, alignرا در برچسب < >hrبه ترتیب با  centerو  80مقداردهی کنید.
برای متن یک سرفصل به دلخواه قرار دهید.

برای تعیین نوع سرفصل و عنوان یک متن از عناصر  headingاستفاده می شود h1.بزرگترین و h6

کوچکترین اندازه برای عنوان است.
شکل کلی عناصر < >h1تا <>h6
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کنجکاوی

به صفت  loopعنصر  marqueeمقدار  3بدهید .چه تغییری در نمایش متن متحرک رخ میدهد؟

رنگها در صفحات وب
برای تعیین رنگ در  HTMLمی توان از روش های مختلفی استفاده کرد:
مقادیر RGB
کدهای هگزادسیمال ()Hexadecimal
نام رنگ  147رنگ مختلف برای مرور گرما تعریف شده است که با ذکر نام هر کدام ،می توان رنگ مورد
نظر را مشخص کرد.
برای بهینه سازی رنگ های استفاده شده در وب  ٢١٦رنگ وجود دارند که می توانند در هر نوع صفحه نمایش
و مرورگری به شکل یکسان نمایش داده شوند .رنگهای  Web Safeرنگهایی هستند که کد هگزادسیمال
آنها فقط از ترکیب جفت نویسه های  00،33،66،CC,99،FFتشکیلشدهاند.
> "<body bgcolor="#FFFF99
blue
فعالیت
کارگاهی

green

red

یک صفحه وب با عنوان «قالببندی متن و پاراگراف» و رنگ زمینۀ صورتی و با محتوای سه بیت شعر
به زبان فارسی بهصورت وسطچین و زیر هم با رنگ قلم قرمز و اندازۀ  100ایجاد کنید که:
ـ متن لوگوی تارنما با زمینۀ سبز متحرک و به سمت باال هدایت شود.
ـ مصراع اول با  h1مصراع سوم با  h2و مصراع پنجم با  h3نمایش داده شود.
ـ مصراع دوم چهارم و ششم پررنگ نمایش داده شود.
عنصر <>p
این عنصر متن را در یکبند جداگانه و جدید قرار میدهد.
شکل کلی عنصر <>p

>"مقدار :صفت"=<p style

محتوای بند
></p

عنصر < >pدارای صفتی به نام  alignبرای تراز بندی متن است.
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فعالیت
گروهی

ـ با همگروهی خود چند صفحه وب با عنوان «قطعات سختافزاری» طراحی کنید که در هر صفحه
یکی از قطعات سختافزاری رایانه توضیح داده شده و صفحه بانام همان قطعه ذخیره شود.
ـ عبارت «قطعات سختافزاری» بهصورت متحرک و از یکطرف وارد و از طرف دیگر خارج شود.
ـ رنگ زمینه و قلم متن هر صفحه متفاوت باشد .برای این تنظیم ،از برچسب < >pاستفاده کنید.
ـ نام هر قطعه وسطچین و درشتتر از متن صفحه باشد.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

درج و
قالب بندی
متن

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره
دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

درج متن و بند ـ قالببندی متن ـ درج
و ویرایش خط افقی ـ درج عناوین ـ
متحر کسا ز ی   عنصر

3

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
ویرایشگر متنی و مرورگر اینترنت در حد درج متن و بند ـ قالببندی متن ـ درج و
انتظار ویرایش خط افقی ـ درج عناوین
روی آن نصب باشد.
زمان 20:دقیقه
پایینتر
از حد درج متن و بند
انتظار

2

1

انواع قالبهای طراحی صفحات وب
امروزه سبکهای جدیدی برای طراحی قالب وب به وجود آمده است که بهترین ارتباط را با کاربر برقرار
میسازد .در این بخش به تعاریف برخی از قالبهای جدید طراحی صفحه وب پرداخته میشود:
 ١طراحی تک صفحه یا  :One Page Designدر این مدل طراحی با کلیک روی برخی از منوهای تارنما
بهجای انتقال به صفحۀ دیگر ،به بخشی از همان صفحه منتقل شده ،کاربر قادر خواهد بود تا اطالعات الزم
را در همان بخش مرور کند.
 ٢طراحی دوبعدی یا  :Flat Designطراحی که در آن از گرافیکهای سهبعدی در قالب استفاده نمیشود.
در این مدل طراحی معموالً نویسهها بسیار بزرگتر از قبل است بهطوریکه ارائه اطالعات به کاربر نسبت به
گرافیک تارنما در اولویت قرار میگیرد .به این نوع طراحی تارنما معموالً محتوا اول ( )Content Firstنیز
می گویند.
 ٣طراحی واکنشی یا  :Responsive Designدر این مدل طراحی با استفاده از  HTMLو  ،CSSتارنما
بهگونهای طراحی میشود تا با کلیه اندازههای مرورگر سازگار شود.
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 ٤طراحی پویانمایی یا  :Animated Designوجود بخشهای متحرک در تارنما باعث جذابیت بیشتر
تارنما و پویا بودن آن میشود .اگر این کار بهدرستی انجام شود حس بهتری نسبت به تارنماهای بدون تحرک
در کاربر ایجاد میشود.
 ٥طراحی  :3D Designاین نوع طراحی تارنما طرفداران خاص خود را دارد و برای کسانی مناسبتر است
که به دنبال قالبهای خاص هستند .در این نوع طراحی ،قالب بهگونهای طراحی میشود که حس سهبعدی
بودن فضا در کاربر ایجاد شود.
فعالیت
کارگاهی

برای هر نوع قالب طراحی ،یک تارنما جستجو کرده و تصویر آن را در کالس نصب کنید.

ایجاد صفحات وب با نرمافزار ( )Dreamweaver
نرمافزار  Dreamweaverیکی از معروفترین و محبوبترین
IDEهایی است که برای طراحی صفحات وب استفاده
می شود .محیط زیبا و کاربرپسند و قابلیت پشتیبانی از اغلب
زبانهای تولید صفحات ایستا و پویای وب به محبوبیت این
نرم افزار کمک کرده است .این نرمافزار ،محصول شرکت
 Adobeاست و یک ابزار طراحی و توسعه وب برای مدیریت
تارنما در محیطی خالق برای طراحان و توسعهدهندگان وب
فراهم می کند.
کنجکاوی

با استفاده از کتاب همراه هنرجو ،گزارشی از انواع نرمافزارهای طراحی صفحات وب به کالس ارائه
دهید.
  کارگاه  6شروع کار با نرم افزار Dreamweaver

 ١نرمافزار  Dreamweaverرا باز کنید.
 ٢یک صفحه وب ایستا ایجاد کنید.
در قسمت  ،create newگزینه  htmlرا انتخاب
کنید تا وارد محیط نرمافزارشوید (شکل .)4
 ٣محیط نرمافزار را بررسی کنید.

شکل 4ـ صفحه اول نرمافزار
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فعالیت
کارگاهی

به کمک هنرآموز خود عنوان هریک از بخشهای تعیینشده را در کادر مربوطه بنویسید.

شکل   5ـ  IDEنرم افزار Dreamweaver

٤
فعالیت
کارگاهی

صفحه وب را در نمای  codeمشاهده کنید.
کاربرد هر یک از نماها را بررسی کرده و در جدول  6بنویسید.

جدول   6ـ نماهای Dreamweaver

عنوان

کاربرد

code
split
live

این نما برای ساخت مرورگرهای  Saffariو  Google Chromeاستفاده میشود.

design

در نمای  codeبرچسبهای < >htmlو < >headو < >titleو < >bodyبهطور خودکار درجشدهاند .شما
میتوانید بهطور همزمان در نمای  ،codeبرچسبهای الزم برای درج عناصر مختلف را بنویسید و در نمای
گرافیکی ،شکل ظاهری آن را مشاهده کنید.
 5بهوسیله منوهای نرمافزار یک صفحه وب جدید ایجاد کنید.
منوی  f ile/newرا کلیک کنید .از سمت چپ گزینه  blank pageو از قسمت  page typeنوع سند را
 HTMLو در سمت راست در قسمت  doc typeزبان تولید صفحه وب و نسخه  HTMLموردنظر را انتخاب
کنید.
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شکل  6ـ ایجاد صفحه وب جدید در نرمافزار

  کارگاه  7ایجاد تارنمای محلی
پیش از آنکه برای ایجاد تارنما از نرمافزار
 Dreamweaverاستفاده کنیم ،ابتدا باید
پوشه بندی در نظر گرفته برای عناصر سازنده
تارنما نظیر صفحات ،تصاویر ،پروندههای
چندرسانهای ،پروندههای سبک دهی را
مشخص کنیم .در این کارگاه قصد داریم
تارنمایی برای فروشگاه محصوالت ایرانی
ایجاد کرده و در کارگاههای بعدی قدم
به قدم مراحل ساخت این تارنما را دنبال
کنیم.

شکل ٧ـ تارنمای iranianshop

 1یک تارنمای جدید ایجاد کنید.
از منوی  siteگزینه  new siteرا انتخاب
کنید .
 2تنظیمات تارنما شامل نام و پوشۀ
محل ذخیرهسازی عناصر تارنما را تعیین
کنید .
در بخش  site Nameنام تارنما را iranianshop
و در بخش  Local Site Folderپوشهای که
قب ً
ال ایجاد کردهاید ،انتخاب کنید.

شکل   8ـ ایجاد تارنمای محلی
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یادداشت

قبل از ایجاد تارنما ،یک پوشه ایجاد کنید تا تمام عناصر تارنما درون آن قرار گیرند.

 3محل پیشفرض ذخیرهسازی تصاویر را
تعیین کنید.

شکل 9ـ تنظیمات تارنمای محلی

در قسمت  default image folderپوشه  imageکه قب ً
ال ایجاد کردید را انتخاب کنید.
 4روش آدرسدهی پیوندها را تعیین کنید.
در قسمت  Link relative toبا انتخاب گزینه
 documentصفحه وب در سند جاری و با انتخاب
 site rootدر ریشه تارنما آدرسدهی میشود.
 5تنظیمات را ذخیره کنید.
در پنل  Filesنام تارنمای ایجادشده را مشاهده
میکنید .با استفاده از پنل  Filesمیتوانید پروندههای
موجود در پوشههای تارنما را مدیریت کنید .تصاویر
نیز در پوشه  imageقرار میگیرند.

شکل 10ـ پنل Files

 6تارنماهای موجود را ویرایش کنید.
در نوار منوی برنامه روی گزینه  Siteکلیک و سپس
گزینه  Manage Sitesرا انتخاب کنید .از طریق
این کادر میتوانید تارنماهای ایجادشده را ویرایش و
حذف کنید (شکل.)11
شکل 11ـ مدیریت تارنما
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 7صفحه اصلی تارنما را ایجاد کنید.
روی نام تارنما در پنل  Filesراست کلیک کرده و گزینه
 Newfileرا انتخاب کنید.
 8عنوان صفحه را «فروشگاه محصوالت ایرانی»
قرار دهید.
 9صفحه اصلی را ذخیره کنید.
برای ذخیره کردن صفحه وب نام صفحه را index.html
وارد کرده ،دکمه  site rootرا انتخاب کنید تا پرونده
ایجادشده در تارنمای شما قرار گیرد .درصورتیکه صفحه
را قب ً
ال ذخیره کردهاید برای تغییر نام ،ازedit/rename
استفاده کنید.

شکل 12ـ ایجاد صفحه وب جدید در تارنما

کنجکاوی

پسوند ذخیرهسازی صفحات وب در  Dreamweaverچیست؟

یادداشت

صفحۀ آغازین ( )Home pageتارنما را با نام های  indexو  defaultنام گذاری می کنند تا به صورت
پیشفرض به وسیلۀ سرورهای وب تشخیص داده شوند.
  کارگاه  8ویرایش صفحه وب و عناصر آن
در نرمافزار  Dreamweaverبرای ویرایش و تنظیمات عناصر صفحه که توسط کاربر انتخاب میشوند ،پنل
تنظیمات آن با نام  propertiesدر اختیار شما قرار میگیرد .برای دسترسی به این پنل window/properties
را کلیک کنید.
 ١صفحه وب  webpage3را باز کنید.
برای باز کردن یک صفحه وب در محیط نرمافزار  Dreamweaverراههای متعددی وجود دارد .روش اول
استفاده از دستور  Openاست که مانند بیشتر نرمافزارها در منوی  Fileبرنامه قرارگرفته است .اگر صفحه را
بهعنوان بخشی از یک تارنما تعریف کرده باشید کافی است در پنل  Filesنام تارنما را انتخاب کرده و سپس
در ساختار درختی ،صفحه وب موردنظر را انتخاب و دابل کلیک کنید .این روش ،راه سریعی برای باز کردن
صفحات یک تارنما است.
 ٢نماهای مختلف را بررسی کنید.
صفحه را در چهار نمای  codeو  designو  splitو  liveمشاهده کنید .تفاوت آنها را در نحوه نمایش بررسی
کنید.
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 ٣قالببندی سطر دوم محتوای صفحه را تغییر دهید.
متن را انتخاب کرده و پنل  propertiesرا باز کنید .مطابق شکل 13بخش های تعیینشده را روی متن پیاده
کنید.

شکل 13ـ پنل  propertiesمتن

 ٤تنظیمات صفحه را تغییر دهید.
دکمه  page propertiesرا کلیک کنید(شکل .)13در سمت چپ پنجره ،دو گزینه )Appearance(CSS
و ) Appearance (HTMLمربوط به تنظیمات ظاهری صفحه هستند و کدهای مربوط به آنها در عنصر
< >bodyدرج میشوند.
فعالیت
کارگاهی

کاربرد ابزارهای تعیینشده در شکل 14را بنویسید و روی صفحه اعمال کنید.

شکل 14ـ تنظیم مشخصات صفحه وب

با چه روش دیگری میتوان کادر  page propertiesرا باز کرد؟
 ٥صفحه وب را اجرا کنید.
برای اجرا و نمایش صفحات وب در محیط  Dreamweaverاز کلید  F 12استفاده کنید .درصورتیکه صفحه
وب موردنظر را ذخیره نکرده باشید و کلید  F 12را فشار دهید .چه پیامی ظاهر میشود؟ ترجمۀ پیام را بنویسید.
...................................................................................................................................................................................................
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٦
٧

صفحه را به تارنمای  iranianshopاضافه کنید.
صفحه را از تارنما حذف کنید.

فعالیت
کارگاهی

تارنمایی به نام شاعران ایجاد کنید که در هر صفحه توضیح کوتاهی از شاعران نمایش داده شود .هر
صفحه را بانام شاعر مربوطه ذخیره کنید و تنظیمات مربوط به هر صفحه را انجام دهید.

فعالیت
گروهی

تارنمای فروشگاه را باز کنید.
با کمک هم گروهی خود صفحات وبی طراحی کنید که در هر صفحه یکی از محصوالت ایرانی مثل
پسته ،زعفران یا فرش توضیح داده شود .تنظیمات محتویات صفحه بهدلخواه صورت گیرد .نام هر
صفحه را به نام همان محصول در ریشۀ تارنما ذخیره کنید .صفحات را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات تعیینشده ـ
درج صفحه در تارنما ـ ویرایش تارنماـ تعیین
مشخصات عناصر صفحه بهوسیله IDE

3

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
ایجاد تارنما  IDEطراحی صفحات وب و در حد ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات تعیینشده ـ
در  IDEمرورگر اینترنت در آن نصب باشد انتظار درج صفحه در تارنما ـ ویرایش تارنما
زمان 15 :دقیقه
پایینتر
از حد ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات پیشفرض
انتظار

2

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل ساخت یک صفحه وب ساده و ایجاد تار نما در IDE
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین
 2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ساخت یک صفحه وب ساده
2ـ درج و قالببندی متن
3ـ ایجاد تارنما در IDE
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش و ساختار صفحات وب ،یک صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری  IDEیک تارنمای محلی ایجاد کند.
شاخصها:
شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

ـ ایجاد صفحه وب خالی ـ تعیین عنوان صفحه درج متن در صفحه ـ ذخیره صفحه وب در مسیر تعیینشده ـ
تنظیمات ذخیرهسازی صفحه شامل متن فارسی ـ انتخاب مشخصه صفحه تعیین مشخصات صفحه وب

2

ـ درج متن ـ درج پاراگراف ـ انتخاب صفت برای قالببندی ـ تعیین نوع و رنگ قلم ـ تعیین حالت قلم ـ درج خط افقی
ـ ویرایش خط افقی ـ انتخاب برچسب عنوان ـ درج عنوان ـ انتخاب صفت برای متحرکسازی ـ متحرکسازی عنصر

3

ـ ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات تعیینشده ـ درج صفحه در تارنما ـ ویرایش تارنما ـ تعیین مشخصات عناصر
صفحه بهوسیلۀ IDE

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی صفحات وب ،ویرایشگر متنی و مرورگر اینترنت در آن نصب باشد.
زمان 60 :دقیقه (ساخت یک صفحه وب ساده  20دقیقه ـ درج و قالببندی متن  20دقیقه ـ ایجاد تارنما در  15 IDEدقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

ساخت یک صفحه وب ساده

2

2

درج و قالببندی متن

1

3

ایجاد تارنما در IDE

2

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
کنترل کیفیت ـ نظم ـ تصمیمگیری ـ نقش در گروه ـ زبان فنی رعایت ارگونومی ـ کنترل حفاظتی
الکتریکی و الکترونیکی (ابزار و تجهیزات) ـ دقت هنگام ذخیرهسازی صفحه وب شامل محتوای فارسی
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی
از 3

نمره هنرجو

2
*
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واحد یادگیری 3
شایستگی توسعه صفحات وب ایستا

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان یک تارنمای جذاب ایجاد کرد؟
پیوند بین صفحات وب چگونه برقرار می شود؟
برای درج تصویر در صفحات وب چه باید کرد؟
چگونه میتوان از پروندههای چندرسانهای در صفحات وب استفاده کرد؟
چگونه میتوان در صفحات وب از کاربر اطالعات دریافت کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی کار با جداول و چندرسانهای و دریافت اطالعات از طریق نمون برگ
در نرمافزار  dreamweaverاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش تارنمای ایستا ،قالببندی صفحه با کمک جدول ،برقراری پیوند بین صفحات وب ،دریافت
و اعتبارسنجی اطالعات با استفاده از نمون برگ را انجام دهد.
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جدول در صفحات وب()table
برای سازماندهی و چینش اجزای صفحۀ وب و یا دستهبندی و نمایش اطالعات میتوان از جدول استفاده
کرد .فرض کنید میخواهید فهرست مشخصات کاالهای یک فروشگاه برخط را طراحی کنید که تصویر کاال
نیز در آن نمایش داده شود .سادهترین روش استفاده از جدول است.
هر جدول شامل تعدادی سطر و ستون است که محل تقاطع سطر و ستون ،یکخانه یا سلول ( )cellرا تشکیل
میدهد .خانههای جدول محل مناسبی برای چینش اجزای صفحه هستند و با تغییر ابعاد یا ادغام و تقسیم
کردن خانهها میتوان طرحبندی موردنظر را روی صفحه اعمال کرد.
  کارگاه  1ایجاد جدول
میخواهیم صفحه اصلی پروژه تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی را با کمک جدول طراحی کنیم.
 ١صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کنید.
 ٢یک جدول با  3سطر و 2ستون ایجاد کنید.
برای ایجاد جدول منوی  insert/tableرا اجرا کنید.
فعالیت
کارگاهی

به کمک هنرآموز خود کادر محاورهای تنظیمات  tableرا بررسی کرده و عملکرد هرکدام را مشخص
کنید (شکل .)15

شکل 15ـ ایجاد جدول
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کلید  F 12را فشرده و نتیجه را مشاهده کنید.
در قسمت  table widthحالت  percentرا انتخاب و بررسی کنید.
 ٣ویژگیهای جدول ایجادشده را بهوسیلۀ پنجرۀ ویژگیها تنظیم کنید.
در نمای  Designبا کلیک روی جدول و انتخاب آن ،ویژگیهای جدول را تغییر دهید(شکل .)16

شکل 16ـ تنظیمات ویژگیهای جدول
فعالیت
کارگاهی

جدول زیر را با کمک شکل 16تکمیل کنید.
جدول 7ـ صفت های برچسب table

صفت

کاربرد

border

ضخامت خطوط تشکیلدهندۀ جدول را معین میکند و چنانچه با عدد صفر مقداردهی شود،
خطوط جدول از دید کاربر پنهان میشوند.

width
dir
height
align

left
center
right

bgcolor

 cellpaddingفضای خالی بین خطوط حاشیه سلولها و محتویات آنها را مشخص میکند.
 cellspacingفضای خالی بین سلولها را مشخص میکند.
summary

یک توضیح در مورد جدول و محتویات آن ارائه میدهد.

 ٤کد معادل ساخت جدول را بررسی کنید.
با کلیک روی دکمه  Splitپنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید(شکل .)17
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شکل 17ـ نمایش برچسبهای ایجاد جدول در نمای ترکیبی

یادداشت برچسب < >!doctypehtmlتوسط مرورگرهای وب برای تشخیص نسخه  HTMLاستفاده شده
در سند استفاده می شود نسخه فعلی  html5است.
درون یکی از خانههای جدول کلیک کنید .برچسبهای ایجاد جدول در قسمت نمای  codeقابلنمایش است
که شامل برچسبهای زیر است:
برچسب < : >tableبرای ایجاد جدول در صفحۀ وب است که همراه با مجموعهای از برچسبهای دیگر
مختص ایجاد سطر و ستون استفاده می شود.
برچسب < : >thاولین ردیف حاوی عبارتی است که سرستون نامیده میشود و توضیحی در مورد محتوای
ستون است .معموالً بهصورت درشت) )Boldتوسط مرورگر نمایش داده میشود .برچسب سطر عنوان باید در
اولین سطر جدول قرارگرفته و برای هر ستون به صورت مجزا تعریف شود.
برچسب< : >trبرای ایجاد سطر و برچسب< >tdبرای ایجاد ستون در جدول به کار میرود.
شکل کلی برچسب <>table

> "..........مقدار"=" alignمقدار" =<table dir ="rtl " border
><tr
><td> Row 1, Column 1 </td
><td>Row 1, Column 2</td
></tr
></table

درون برچسب < >tableفقط میتوان برچسب < >trو درون برچسب < >trمیتوان از برچسب < >tdاستفاده
کرد.
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فعالیت
کارگاهی

ـ جدولی رسم کنید که فهرست مشخصات دانش آموزان نظیر نام ،نام خانوادگی ،نام پدر و رشته
تحصیلی را نمایش دهد .صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
ـ جدول ایجادشدۀ قبلی را انتخاب کنید و در نمای ترکیبی ( )splitقرار دهید.
ـ در برچسب  tableصفت  dirرا با" "rtlمقداردهی کنید.
ـ رنگ زمینه را زرد و صفت  borderرا  5قرار دهید .صفحه را ذخیره و نتیجه را بررسی کنید.
 ٥ساختار جدول را تغییر دهید.
برای تغییر ساختار جدول شامل درج یا حذف سطر و ستون و یا تفکیک و ادغام خانههای آن ،باید یکخانه
را انتخاب و راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه  tableو گزینه مربوطه تغییرات موردنظر را انجام دهید
(شکل .)18

شکل 18ـ تغییر ساختار جدول
فعالیت
کارگاهی

در یکی از خانههای جدول و سپس روی فلش مشکی خطوط سبزرنگ پایین جدول کلیک کنید و
کاربرد گزینهها را در جدول وارد کنید.

صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
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 ٦ویژگیهای سلولهای جدول را تنظیم کنید.
سلول موردنظر از جدول را انتخاب و راست کلیک کنید .سپس با انتخاب گزینه  propertiesویژگیهای سلول
را تنظیم کنید (شکل .)19

شکل 19ـ تنظیم ویژگیهای سلول
فعالیت
کارگاهی

طراحی جدول صفحۀ اصلی تارنمای فروشگاه را کامل کنید .نام جدول را  shoptableقرار دهید و
تنظیمات جدول را بهدلخواه تغییر دهید (شکل.)20

شکل   20ـ ایجاد جدول فروشگاه

یادداشت
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عبارت  &nbspسرواژه عبارت  breaking spaceـ  nonاست و برای قرار دادن فاصلههای خالی درون
جداول صفحات وب استفاده میشود.

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
نتایج
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
و )...

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره
دهی)

توجه به تناسب رسانه های مورد استفاده
شایستگیهای کنترل کیفیت ـ مسئولیتپذیری ـ
فنی
زبان
تصمیمگیری ـ نقش در گروه ـ
و موضوع تارنما ـ دسترسی راحت کاربر
غیرفنی
قابل
به منوها و گزینه ها ـ صحت پیوندهای
رعایت ارگونومی ـ كنترل حفاظتي قبول
ایمنی و
موجود میان صفحات و عناصر ـ انجام
الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
بهداشت
وظایف محوله در گروه
توجهات
زیستمحیطی
نگرش

نمره

2

حفاظت از تجهیزات کارگاه

غیر قابل
دقت در بررسی صحت ورود داده ها و قبول
ایجاد صفحه وب ایستای کاربر پسند

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مرا حل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

باالتر از حد ایجاد جدول ـ تنظیم ویژگیهای جدول
و سلولها ـ ایجاد جدول های تو در تو
انتظار

ایجاد
جدول

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمفزار IDE
ایجاد جدول ـ تنظیم ویژگیهای جدول
طراحی صفحات وب و مرورگر اینترنت در حد انتظار
و سلولها
روی آن نصب باشد.
زمان 15 :دقیقه
پایین تر از حد
ایجاد جدول
انتظار

نمره

3
2
1

استفاده از چندرسانهای در صفحۀ وب
انواع عناصر چندرسانهای میتواند شامل متن ،صوت ،گرافیک و یا پویانمایی باشد .یک مرورگر فقط توانایی
نشان دادن متن و تعداد معدودی از تصاویر را دارد .اما انواع فراوان و مختلفی از پروندهها روی وب وجود دارند.
برای اینکه مرورگر بتواند انواع پروندهها را نمایش دهد به برنامههای کمکی نیاز دارد.
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یک مرورگر وب ممکن است قادر به اجرا و نمایش برخی از انواع پروندهها یا سرویسهای وب نباشد ،بنابراین
مرورگرها به نرمافزارهایی نیاز دارند که با نصب روی مرورگر ،بتوانند سرویس مورد نظر را اجرا کنند ،به این
برنامهها ،افزونه ( )Pluginمی گویند.
  کارگاه  2درج تصویر در صفحه وب
برای درج تصویر درون صفحۀ وب ،ابتدا تصویر را در ابعاد و قالب مناسب ایجاد کرده ،درون یکی از پوشههای
در نظر گرفتهشده برای تارنما قرارمی دهیم .معموالً تصاویر درون پوشه  imagesذخیره میشوند .برای درج
تصاویر کاالها در صفحه وب فروشگاه محصوالت ایرانی این کارگاه را انجام می دهیم.
 ١تارنمای  iranianshopو صفحۀ وب فروشگاه محصوالت ایرانی را باز کنید.
 ٢محل درج تصویر را به وسیلۀ مکان نما تعیین کنید.
 ٣تصویر کاال را درج کنید.
از منوی  Insertروی گزینه  Image/imageکلیک کنید تا پنجره درج تصویر ظاهر شود .تصویر موردنظر
را انتخاب و دکمه  okرا کلیک کنید .از عمل کشیدن ( )dragتصویر درون پوشه  ، imageروی صفحه نیز
می توان استفاده کرد (شکل .)21

شکل 21ـ درج تصویر
یادداشت
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برای درج تصاویر در پوشۀ  Imageتارنما ،دکمه  site rootرا کلیک کنید.

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

 ٤اندازه تصویر را تنظیم کنید.
برای تنظیم اندازۀ تصویر ،پس از انتخاب تصویر در پنل  propertiesصفت های  widthو  heightرا تنظیم کنید.
ـ چگونه میتوان عرض و ارتفاع تصویر را متناسب با یکدیگر تغییر داد؟
ـ واحد اندازهگیری این صفت ها چیست؟
ـ آیا قابلتغییر است؟

کنجکاوی

 ٥متن جایگزین تصویر را تعیین کنید.
با توجه به اینکه سرعت بارگیری متن از تصویر بیشتر است ،متن جایگزین تصویر توصیه می شود .در برخی
موارد ممکن است تصویر در مرورگر نمایش داده نشود .در این موارد بهتر است متنی را تعیین کنیم تا بهجای
تصویر نمایش داده شود و کاربر را از محتوای آن مطلع کند .صفت  altبرای متن جایگزین ،مقداردهی می شود
(شکل .)22ویژگی مهم این صفت کمک به جستجوی عکس در موتورهای جستجو است.
 ٦کادر دور تصویر را با صفت  borderتعیین کنید.
 ٧در صورت نیاز سایر تنظیمات تصویر را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

عملکرد هر یک از ابزارهای تعیینشده در شکل 22را روی تصویر بررسی کنید و بنویسید.

شکل   22ـ تنظیم صفت های تصویر
٨
٩

عبارت «قیمت و خرید کاال» را زیر تصویر درج کنید.
صفحۀ وب را ذخیره کرده ،نتیجه را مشاهده کنید.

کنجکاوی

متداولترین قالبهای تصویری با حجم کم و سرعتباالی بارگذاری که به وسیلۀ طراحان وب استفاده
می شوند را در کتاب همراه هنرجو یافته و بنویسید.

فعالیت
گروهی

ـ به کمک همگروهی خود تصاویر الزم را در تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی درج کنید (شکل .)23
در این فروشگاه در صفحۀ آغازین ،تصاویر محصوالت ایرانی نمایش داده می شود .میتوانید تصاویر
موردنیاز را در پوشه  imageقرار دهید و استفاده کنید.
ـ با کلیک روی دکمه  splitپنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید .در ناحیه  codeدر
برچسب< >bodyبرای ایجاد تصویر از برچسب  imgاستفادهشده است .کد آن را بنویسید و شکل کلی
این برچسب را از کد استخراج کنید.
93

شکل کلی عنصر < > img

.......................................................................................................................................................................................

شکل 23ـ درج تصاویر در فروشگاه محصوالت ایرانی

  کارگاه  3درج فیلم و صدا در وب
بسیاری از صفحات وب به پخش و اجرای پروندههای ویدئویی میپردازند .پویانمایی را میتوان بهوسیلۀ یک
رسانۀ آنالوگ ،فیلم ،تصاویر متحرک و رسانههای دیجیتال مانند قالبهای  flashو  swfروی صفحات وب
قرارداد.
 ١صفحۀ وبی که قرار است در آن پرونده ویدئویی درج شود باز کنید.
 ٢پروندۀ فیلم را در پوشهای بانام  mediaدر ریشه تارنما ذخیره کنید.
 ٣فیلم را در صفحه درج کنید.
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برای درج فیلم ،از مسیر منوی  insert/media/html5 videoدکمهای به صفحه وب اضافه میشود .با کلیک
روی آن و بازشدن پنل  propertiesاز بخش sourceپروندۀ مورد نظر را انتخاب کنید .برای درج پویانمایی
از منوی  insert/media/flash swfاستفاده کنید.
 ٤در نمای  splitکدهای معادل را مشاهده کنید.
فعالیت
کارگاهی

برچسب <  > videoبرای درج پروندههای ویدئویی استفادهشده است .کد آن را بنویسید و شکل کلی
این برچسب را از کد استخراج کنید.
شکل کلی برچسب < > video

.......................................................................................................................................................................................
 ٥صفحۀ وب را ذخیره و اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.
 ٦برای درج پروندۀ صوتی ،آن را در پوشۀ  soundدر ریشه تارنما قرار دهید.
 ٧پروندۀ صوتی را در صفحه درج کنید.
از منوی  Insertگزینه  mediaزیر منوی  Html5 Audioرا انتخاب کنید.
به اینترتیب عنصری به صفحه اضافه میشود که در مرورگر بهصورت
پخشکننده پرونده با دکمههای موردنیاز دیده خواهد شد (شکل .)24روی
شکل 24ـ درج دکمه صوتی
دکمه دابل کلیک کنید تا پنجره  propertiesباز شود .اگر پرونده صوتی
مورد نظر در ریشه تارنما وجود ندارد میتوانید از قسمت  sourceآن را انتخاب کنید و دکمه  site rootرا
کلیک کنید تا پرونده در ریشه تارنما قرار گیرد (شکل .)25

شکل 25ـ تنظیم صفت های پرونده صوتی

 ٨در نمای  splitکدهای معادل را مشاهده کنید.
برچسب < >audioبرای پخش پروندههای صوتی در صفحات وب به کار میرود.
فعالیت
کارگاهی

برچسب <  > audio controlsبرای درج پروندههای صوتی استفادهشده است .کد آن را بنویسید و
شکل کلی این برچسب را از کد استخراج کنید.
شکل کلی برچسب < > audio

.......................................................................................................................................................................................
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نتیجه را مشاهده و پرونده صوتی را اجرا کنید (شکل .)26

شکل 26ـ اجرای پرونده صوتی در صفحات وب

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
نتایج
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ممکن
مکان و )...

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر درج ویرایش تصویر ـ درج پرونده های صدا ،صوتی
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
از حد و تصویری ـ چیدمان تصاویر کنار هم با ارتفاع و
تجهيزات :رایانهای که نرم افزار انتظار عرض یکسان
 IDEطراحی صفحات وب و
درج چند مرورگر اینترنت روی آن نصب در حد درج و ویرایش تصویر ـ درج پرونده های صوتی و
رسانه ای باشد ـ پروندههای صوتی ،تصویر انتظار تصویری
و فیلم ـ بلندگو
پایینتر
زمان 10:دقیقه
از حد درج تصویرـ درج پرونده های صوتی و تصویری
انتظار

نمره

3

2

1

انواع پیوند در صفحات وب
پیوند( )linkعبارت است از یک امکان روی متن ،تصویر ،یا هرنوع بخش از یک صفحۀ وب که می توان با
کلیک روی آن به محل دیگری منتقل شد .از قابلیتهای مهم وب ،توانایی ایجاد ارتباط بین صفحات مختلف
یک تارنما و یا ارتباط با تارنماهای دیگر است .این ارتباط توسط ابرپیوند ()HyperLinkصورت میگیرد.
ابرپیوند بهاختصار پیوند نیز خوانده میشود.
برخی از انواع پیوند که در صفحات وب استفاده میشود عبارتاند از:
ـ پیوند یک صفحه به صفحۀ دیگر
ـ پیوند روی تصاویر
ـ پیوند به تارنمای دیگر
ـ پیوند به پرونده
ـ پیوند به نشانی پست الکترونیک
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  کارگاه  4ایجاد پیوند
میخواهیم پیوندهای پروژه فروشگاه محصوالت ایرانی را ایجاد کنیم.
 ١صفحه وب اصلی فروشگاه را باز کنید.
 ٢پیوند بین متن «قیمت و خرید کاال» و صفحات مربوطه را ایجاد کنید.
برای ایجاد پیوند از متن تعیین شده روی صفحه اصلی به صفحۀ خرید کاال ،ابتدا متن موردنظر را انتخاب
کنید .سپس در پنل Propertiesمقابل کادر  linkروی نماد پوشه کلیک کنید تا پنجره تعیین مقصد پیوند
ظاهر شود .صفحۀ وب خرید این کاال را انتخاب کنید (شکل  .)27در این کادر محاورهای روش آدرسدهی
تصویر در قسمت  Relative toبه دو روش انجام میشود:
 : documentآدرسدهی تصویر نسبت به صفحه جاری
 : Site rootآدرسدهی تصویر نسبت به پوشه اصلی تارنما.

شکل 27ـ انتخاب صفحه وب برای پیوند

 ٣صفحه اصلی را ذخیره و اجرا کنید.
متن چه تغییراتی کرده است؟ با کلیک روی متن پیوند موردنظر ،صفحۀ مربوطه باز میشود .در صورت نیاز
میتوان با تنظیماتی حالت پیشفرض متن ابرپیوند را تغییر داد.
 ٤پیوند بین تصاویر صفحه اصلی و صفحات مربوطه ایجاد کنید.
برای اینکه با کلیک روی هر تصویر ،آن را در یک صفحۀ دیگر در اندازه واقعی مشاهده کنیم ،باید این
صفحات را از پیش ایجاد کرده باشیم .تصویر مورد نظر را انتخاب کنید .از منوی  insert/hyper linkرا
اجرا کنید و در قسمت  linkنام پروندۀ صفحه وبی را انتخاب کنید که قرار است پیوند به آن زده شود
(شکل .)28

شکل 28ـ برقراری پیوند بین تصویر و صفحه وب
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کنجکاوی

اگر تصویر استفادهشده در صفحۀ وب ،در مسیر تعیینشده موجود نباشد ،در زمان اجرای صفحۀ وب
چگونه نمایش داده میشود؟
 ٥کدهای معادل را در نمای ترکیبی مشاهده کنید.
برای ایجاد پیوند در صفحات وب از برچسب < >aاستفاده میشود .صفت  hrefدر این برچسب نشانی مقصد
را تعیین میکند.
شکل کلی برچسب <>a

>"مقدار"=" targetمقدار"=" titleآدرسURLمقصد"=<a href

متن یا عنصری که باید برای پیوند روی آن کلیک شود.
></a

کنجکاوی

مقدار پیشفرض صفت  targetچیست؟

 ٦بخشی از یک تصویر را به صفحه مربوطه پیوند دهید.
در صفحات وب میتوانید بخشهای مختلفی از یک تصویر را به منابع متفاوتی پیوند دهید که آن را hotspot
یا ناحیه حساس میگویند .برای ایجاد ناحیه حساس ،پس از انتخاب تصویر از پنل  Propertiesبا انتخاب هر
یک از اشکال ،نواحی حساس را ایجاد کرده ،پس گزینه  Linkرا با آدرس  URLمورد نظر مقداردهی کنید
(شکل .)29

شکل 29ـ ایجاد hotspot

 ٧صفحۀ وب را اجرا کنید و اشاره گر ماوس را روی ناحیۀ حساس کلیک کنید.
 ٨کد معادل را مشاهده کنید.
برای ایجاد  HotSpotاز برچسب < >areaاستفاده میشود ،این برچسب باید درون یک نقشۀ تصویری
بهکاربرده شود .برای ایجاد نقشۀ تصویری از برچسب < >mapاستفاده میشود.
 ٩از متنی دلخواه در صفحه به تارنمای دیگر پیوند دهید.
 10صفحه را ذخیره کرده و با فشردن کلید  F 12نتیجه را مشاهده کنید.
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فعالیت
کارگاهی

دریک صفحه وب ،متن «تارنمای تألیف» را قرار دهید و آن را به تارنمای تألیف در یک پنجره جدید
پیوند دهید.

یادداشت

در پیوند صفحات وب ،باید همۀ صفحات از پیش ایجادشده و در پوشۀ تارنما قرارگرفته باشند.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

ایجاد پیوند بین متن و تصویر و صفحات وب ـ ایجاد
پیوند با تارنما ـ ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و
صفحات وب و تنظیمات آن ـ ویرایش پیوند

3

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار
 IDEطراحی صفحات وب و
در حد ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب ـ پیوند بین
ایجاد پیوند مرورگر اینترنت روی آن نصب
انتظار تصاویر و صفحات وب ـ ایجاد پیوند با تارنما
باشد.
زمان 10 :دقیقه
پایینتر
از حد ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب
انتظار

2

1

  کارگاه  5ایجاد form

یکی از روشهای دریافت اطالعات کاربران در صفحات وب ،ایجاد نمون برگ های اینترنتی است .درواقع
نمون برگ ها پل ارتباطی بین کاربران و تارنماها و وب سرورها هستند .هر نمون برگ میتواند دارای یک یا
چند عنصر برای دریافت اطالعات کاربر باشد .در تارنمای  iranianshopمیخواهیم نمون برگ خرید کاالهای
فروشگاه را ایجاد کنیم.
 1صفحه وب جدیدی بانام  Formpageباز کنید.
 2صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید.
 3یک نمون برگ ( )formدر صفحه درج کنید.
در ستون سمت راست صفحه از پنل  INSERTگزینه  Formرا انتخاب کنید تا کنترلهای  Htmlموردنیاز
برای ایجاد یک نمون برگ اینترنتی در اختیار شما قرار گیرد (شکل .)30
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شکل 30ـ ایجاد نمون برگ

روی گزینۀ  formکلیک کنید تا یک مستطیل نقطهچین در نمای  Designظاهر شود .توجه داشته باشید
که تمام عناصر نمون برگ باید درون این مستطیل قرار گیرند (شکل .)31

شکل 31ـ نمایش برچسب نمون برگ
4

کدهای معادل را مشاهده کنید.

جدول   8ـ مقادیر صفت method
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مقدار

کاربرد

Get

در این روش ،دادهها و اطالعات نمون برگ از طریق نوار نشانی مرورگر منتقل میشوند .امنیت
این روش پایین است زیرا همراه با نمایش دادهها است .امکان بارگذاری پرونده وجود ندارد و فقط
میتواند نویسههای اسکی را ارسال کند.

post

ارسال اطالعات از طریق متغیرهای  httpاست .امنیت در این روش باال است زیرا مقادیر نمون برگ
نمایش داده نمیشوند .امکان ارسال پرونده وجود دارد .میتواند اطالعات را بهصورت دودویی ارسال
کند .پرونده با حجم باال را میتوان ارسال کرد.

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

 5شیوۀ ایجاد گذرواژه روی اطالعات نمون برگ را تعیین کنید.
مکاننما را درون نقطهچین قرار دهید تا formانتخاب شود .از پنل  Propertiesفهرست کشویی  Encryptرا
باز کنید .گزینۀ  Applicationبرای رمزنگاری در حالت  Postو گزینه  Multipartبرای رمزنگاری در حالت
ارسال به روش  getکارایی دارد .در فرم هایی که یک کنترل از نوع  f ile uploadوجود دارد و نیاز به ارسال فایل
به سمت سرور ( )uploadداریم ،حتماً باید حالت multipart/
 form-dataرا به صفت  enctypeاختصاص داد تا امکان ارسال
وجود داشته باشد .با انتخاب هریک از این دو گزینه ،صفت
 enctypeبه برچسب < >Formاضافه خواهد شد (شکل .)32
شکل 32ـ انتخاب روش رمزنگاری
  کارگاه  6طراحی نمون برگ
هر نمون برگ بسته به اطالعات موردنیاز دریافتی شامل فیلدهای متنی ،عکس ،دکمه ،کادرهای انتخاب و
فهرستهای باز شونده است.
میخواهیم نمون برگ خرید کاال را طراحی کنیم:
 ١نمون برگ  formpageرا باز کنید.
 formpage ٢را برای نمایش اطالعات فارسی آماده کنید.
برای نمون برگهایی که قرار است اطالعات به زبان فارسی دریافت کنند بهتر است ابتدا صفت  dirبرچسب
< >formرا با “ ”rtlمقداردهی کنید.
 3یک فیلد متنی در نمون برگ درج کنید.
یکی از پرکاربردترین کنترلهای موجود در نمون برگهای اینترنتی ،کادر متنی است که برای واردکردن
عبارات متنی کوتاه یا بلند کاربرد دارد .در پنل  insertقاب  Formرا انتخاب کنید تا نقطهچین  formنمایان
شود .مکاننما را در کادر نقطهچین قرار دهید .از قسمت  Formروی Textکلیک کنید تا  Textfieldبه کادر
اضافه شود .برای اضافه کردن فیلد بعدی در انتهای فیلد ،کلید  enterرا فشار دهید.
 4نام فیلد متنی را تغییر دهید.
برای نامگذاری فیلدهای موجود در صفحه مانند کنترل های برنامه نویسی ،از روش استاندارد استفاده میشود.
در این روش نوع کنترل با سه حرف کوچک تعیین میشود و سپس در ادامه ،نام کنترل درج خواهد شد.
بنابراین برای نامگذاری یک فیلد متنی که حاوی نام کاربر است از عبارت  txtnameاستفاده کنید (جدول .)9
جدول 9ـ پیشوندهای قابلاستفاده برای فیلدهای پرکاربرد
Text field

نام فارسی

پیشوند نامگذاری

کادر متنی

txt

نام انگلیسی کنترل
Label

برچسب

lbl

Checkbox

کادرتأیید

chk

button

دکمه

btn

Combobox

فهرست انتخاب

cbo

Radio button

دکمه رادیویی

rdb
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شکل 33ـ کاربرد کنترل text feild

 5سایر صفت های فیلد متنی که در شکل  33مشخصشدهاند را بررسی کنید.
در هر مورد صفحه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.
 6دکمه رادیویی در نمون برگ درج کنید.
برای امکان انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه ،از کنترل دکمه های رادیویی استفاده می کنیم .می خواهیم
برای تعیین نوع کاال از دکمههای رادیویی استفاده کنیم .مکاننما را در سطر بعدی قرار دهید و در پنل Insert
روی کنترل  Labelکلیک کنید تا یک برچسب درون خانه قرار گیرد .عبارت نوع کاال را وارد کنید و کلید
 enterرا فشار دهید سپس از پنل  Insertدر قاب  formگزینه  RadioButtonرا کلیک کنید (شکل .)34

شکل 34ـ کاربرد دکمه رادیویی
7
کنجکاوی
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مقدار صفت های دکمه رادیویی را تغییر داده و هر بار نتیجه را بررسی کنید (شکل .)34
ـ کاربرد  Radio Button Groupرا بررسی کنید.
ـ چه زمانی میتوانید از این کنترل استفاده کنید؟
ـ تفاوت آن با کنترل  Radioچیست؟

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

 8کادر انتخاب در نمون برگ درج کنید.
در مواردی که میخواهید به کاربر امکان انتخاب یک یا چند مورد از گزینههای موجود را بدهید باید از
کادرهای تأیید ( )checkboxاستفاده کنید .برای افزودن کادر تأیید انتخاب کاال به نمون برگ ،عبارت انتخاب
کاال را وارد کنید .کلید  enterرا فشار دهید و مکاننما را در محل مورد نظر قرار دهید .سپس از پنل insert
در قاب formگزینه  Checkbox Groupرا کلیک کنید .درصورتیکه تعداد کادرهای انتخاب موردنیاز در
نمون برگ زیاد باشد ،این عنصر را انتخاب کنید .روی عنصر دابل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات افزودن این
عنصر ظاهر شود و به تعداد موردنیاز کادر انتخاب اضافه کنید (شکل .)35

شکل 35ـ درج گزینههای کادر تأیید

توسط  valueمقدار متناظر را وارد کنید .صفحهای که وظیفه پردازش اطالعات را دارد پس از دریافت این
مقدار متوجه خواهد شد که کاربر چه گزینهای را انتخاب کرده است.
عملکرد گزینههای بخش  Layout Usingدر کادر Checkbox Groupچیست؟

شکل 36ـ نمایش کادر تأیید

صفحۀ وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
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کنجکاوی

کنترل  Checkboxرا روی صفحه درج کنید .تفاوت این دکمه یا  Checkbox Groupچیست؟
صفت  checkedکنترل کادر انتخاب را در پنل  propertiesفعال کنید و نتیجه را بررسی کنید.
  کارگاه  7درج فهرست انتخاب و دکمه
در این کارگاه قصد داریم فهرست استانها را درون یک فهرست انتخاب قرار دهیم تا کاربر بتواند یکی از
استانهای مورد نظر را انتخاب کند.
 ١فهرست انتخاب در نمون برگ درج کنید.
در بیشتر نمون برگهای اینترنتی ،وقتی تعداد گزینههای قابل انتخاب توسط کاربر زیاد میشوند از فهرستهای
انتخاب استفاده میشود تا یافتن و انتخاب گزینه مورد نظر بهسادگی امکانپذیر باشد .در پنل  insertگزینه
 selectرا کلیک کنید ،برچسب  selectرا به استان محل زندگی تغییر دهید.
 ٢گزینههای فهرست انتخاب را به آن اضافه کنید.
برای درج گزینهها روی عنصر selectدر صفحه دابل کلیک کنید تا پنجره  propertiesباز شود .روی دکمه
 List Valuesکلیک کنید .در  Item Labelگزینههای اصلی و در  valueمقدار متناظر با آن را وارد کنید
(شکل  .)37صفحه وب را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید .در این روش فهرست بهصورت  menuنمایش
داده میشود.

شکل 37ـ درج گزینههای فهرست انتخاب
کنجکاوی
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فهرستها به دو روش  listو  menuنمایش داده میشود .در هنگام نمایش تفاوت این دو چیست ؟

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

 3امکان بارگذاری تصویر را در نمون برگ اضافه کنید.
عالوه بر اطالعات متنی و عددی میتوان یک پرونده را نیز از کاربر
دریافت کرد .برای مثال هنگام ثبتنام اینترنتی از شما خواسته
میشود پرونده تصویری خود را نیز در نمون برگ وارد کنید.
در پنل  insertدر قاب  formروی دکمه  fileکلیک کنید.
کنترلی حاوی یک کادر متنی و دکمه  browseبه نمون برگ افزوده میشود .با کلیک روی دکمه میتوانید
پرونده مورد نظر را به نمون برگ معرفی کنید .نشانی پرونده در کادر متنی نمایش داده میشود .صفحۀ وب
را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید
 4دکمههای ثبت و بازنشانی در نمون برگ درج کنید.
وقتی نمون برگ را تکمیل میکنید با کلیک روی دکمۀ ثبت ( )submitاطالعات برای سرویسدهنده ارسال
میشود ،یا با کلیک روی دکمه بازنشانی ()resetنمون برگ را پاک و اطالعات دیگری را جایگزین میکنید.
زمانی که روی دکمه  Submitکلیک شود ،اطالعات نمون برگ به آدرس  URLکه به صفت  actionاز نمون
برگ نسبت دادهشده است ،فرستاده میشود .برای افزودن این دو دکمه در محل مورد نظر در پنل insert
زبانه  formروی دکمه  buttonکلیک کنید.
 ٥صفت های دکمه را تنظیم کنید.
صفت  nameرا به  btnsubmitتغییر دهید .عنوان دکمه را بهوسیلۀ صفت  valueبه ثبت تغییر دهید .برای
دکمه دیگر نام را به  btnresetو  valueرا به بازنشانی تغییر دهید (شکل .)38

شکل 38ـ نمایش دکمهها در صفحات وب

 ٦کدهای معادل را مشاهده کنید.
میخواهیم اطالعات نمون برگ خرید کاال را با زدن دکمه ثبت به صفحۀ وب مورد نظر ارسال کنیم و با زدن
دکمه بازنشانی اطالعات نمون برگ پاک و اطالعات جدید جایگزین شود.
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 ٧صفحه وب پردازش کنندۀ اطالعات ارسالی نمون برگ را تعیین کنید.
پس از طراحی نمون برگ نوبت به مرحله ارسال اطالعات میرسد .ابتدا یک صفحه وب خالی درون تارنما به
نام  submitform.htmlایجاد کنید .صفحۀ وب  formpageرا در نمای  splitقرار دهید .در ناحیه  codeدر
برچسب نمون برگ ،مقدار مشخصه  actionرا برابر با نشانی آدرس صفحه وب ،قرار دهید.
>"<form action="submitform.html" method="get" dir="rtl
 ٨روش ارسال اطالعات را در حالت  Getقرار دهید.
دکمۀ ثبت و بازنشانی را بهصورت جدا کلیک کنید و مطابق دستورات زیر در نمای  codeدر برچسب دکمه،
صفت  typeرا تغییر دهید.
> "ثبت "=<input name="btnsubmit" type="submit" value
>" بازنشانی"=<input name="btnreset" type="reset" value
صفحۀ وب را ذخیره کنید و  F 12را فشار دهید .اطالعات را وارد کرده ،دکمۀ ثبت را کلیک کنید .صفحۀ وب
 submitformباز میشود .در روش ارسال با  getدادههای نمون برگ به انتهای نشانی صفحهای که قرار است
کار پردازش اطالعات را انجام دهد متصل میشود و اطالعات با عالمت سؤال از نشانی و مقادیر نمون برگ با
عالمت & از هم جدا میشوند (شکل .)39
صفحۀ پردازش اطالعات باید با یکی از زبانهای برنامهنویسی تحت وب مانند  ASP.NET ،PHPو  ...نوشته
شود تا بتواند دریافت و پردازش اطالعات را انجام دهد .توجه داشته باشید که میتوانید برای تغییرات روی
صفحه در قسمت  codeبرچسبهای دلخواه را اضافه کنید.

شکل 39ـ ارسال اطالعات به روش GET

کنجکاوی
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روش ارسال اطالعات نمون برگ را  postقرار دهید و تفاوت نمایش آن را با  getبررسی کنید.

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

شکل 40ـ نمون برگ خرید کاال

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

مكان :كارگاه استاندارد رایانه

ایجاد
نمون برگ

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر
از حد
انتظار

ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم ویژگی های
آن درج عناصر نمون برگ شامل برچسب ،فیلد
متنی ،کادر تأیید ،دکمه رادیویی ،فهرست انتخاب و
دکمه درون نمون برگ و تنظیم ویژگی های آنها ـ
افزودن امکان بارگذاری پرونده در نمون برگ

تجهيزات :رایانه ای که نرم فزار IDE

ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم
طراحی صفحات وب و مرورگر
در حد ویژگی های آن ـ درج برچسب ،فیلد متنی ،کادر
اینترنت روی آن نصب باشد.
انتظار تأیید و دکمه رادیویی درون نمون برگ و تنظیم
زمان 20 :دقیقه
ویژگی های آنها
پایینتر
از حد ایجاد نمون برگ در صفحات وب
انتظار
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  کارگاه  8ایجاد اعتبارسنجی داده ها در صفحات وب
اعتبارسنجی در سمت سرویس دهنده و یا سرویسدهنده صورت میگیرد .منظور از اعتبارسنجی در نمون
برگهای وب ،بررسی معتبر بودن اطالعات واردشده بهوسیله کاربر است .اعتبارسنجی میتواند شامل موارد
زیر باشد:
خالی نبودن عناصر
رعایت شکل درست رایانامه
یکسان بودن گذرواژه و تکرارآن
برای اعتبارسنجی دادهها در سمت سرویسگیرنده در نرمافزار  Dreamweaverاز کدهای جاوا اسکریپت
استفاده میشود .برای مثال ،درصورتیکه کاربر ،نشانی رایانامه را خالی گذاشت ،هنگام کلیک روی دکمه
«ثبت» پیام خطایی ظاهر شود و از کاربر بخواهد این نقص را رفع کند.
 ١نمون برگ  formpageرا باز کنید.
 ٢مورد اعتبارسنجی را تعیین کنید.
مکاننما را جلوی کادر متنی رایانه قرار دهید .منوی  window/behaviorsرا کلیک کنید .روی  +کلیک
کرده و گزینه Validate Formرا انتخاب کنید .فیلد موردنظر و گزینه  email addressرا انتخاب کنید
(شکل .)41

شکل 41ـ اعتبارسنجی

 ٣پیام اعتبارسنجی را تعیین کنید.
مجددا ً روی عالمت  +کلیک کنید گزینه  popup messageرا کلیک کنید.
پیامی که میخواهید هنگام اجرا با فشردن دکمه ثبت در صورت خالی بودن فیلد رایانامه نمایش داده شود را
تایپ کنید (شکل .)42
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شکل 42ـ پیام اعتبارسنجی
٤
٥

صفحه وب را ذخیره کرده ،نتیجه را مشاهده کنید .اطالعات وارد کنید.
کدهای جاوا اسکریپت معادل را در قسمت برچسب < >headمشاهده کنید.

ارزشیابی مرحله 5
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

ایجاد اعتبارسنجی نسبت به خالی نبودن
عناصر و درست وارد کردن رایانامه

3

ایجاد اعتبارسنجی نسبت به خالی نبودن
عناصر

2

تعیین عناصری از نمون برگ که نیاز به
اعتبارسنجی دارند.

1

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم فزار IDE
اعتبارسنجی
طراحی صفحات وب و مرورگر اینترنت در حد
داده های
روی آن نصب باشد.
انتظار
کاربر
زمان 10:دقیقه
پایینتر
از حد
انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد جدول ،ایجاد پیوند و ایجاد نمون برگ
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ایجاد جدول
2ـ درج چندرسانه ای
3ـ ایجاد پیوند
4ـ ایجاد نمون برگ
5ـ اعتبارسنجی داده های کاربر
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش ایستا ،قالب بندی صفحه با کمک جدول ،برقراری پیوند بین صفحات ،دریافت و اعتبارسنجی اطالعات با استفاده از نمون برگ را انجام دهد.
شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

ایجاد جدول انتخاب ویژگی جدول ـ تنظیم مقدار ویژگی های جدول ـ درج و حذف سطر و ستون ـ ادغام سلول هاـ تنظیم
ویژگی های سلول ـ ایجاد جدول های تو در تو

2

درج تصویر و ویرایش آن ـ درج پرونده صدا ـ درج پرونده صوتی و تصویری ـ ذخیره پرونده در پوشه وب سایت ـ چیدمان
تصاویر کنار هم با ارتفاع و عرض یکسان

3

ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب ـ ایجاد پیوند بین تصویر و صفحات وب ـ ایجاد پیوند با سایت ها ـ انتخاب ناحیه hotspot
ـ ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و صفحات وب ـ ویرایش پیوند

4

ایجاد نمون برگ در صفحات وب ـ تنظیم ویژگی های نمون برگ ـ انتخاب عنصر برای درج در نمون برگ ـ درج عناصر روی
نمون برگ انتخاب صفت عنصرـ مقداردهی صفت های عنصر نمون برگ ـ افزودن امکان بارگذاری پرونده در نمون برگ

5

انتخاب عنصر برای اعتبارسنجی ـ ایجاد اعتبارسنجی نسبت به خالی نبودن عناصر ـ اعتبارسنجی درست وارد کردن رایانامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم فزار  IDEطراحی صفحات وب و مرورگر اینترنت روی آن نصب باشد ـ پرونده های صوتی ،تصویر و فیلم ـ بلندگو

زمان 70 :دقیقه (ایجاد جدول  15دقیقه ـ درج چندرسانه ای  10دقیقه ـ ایجاد پیوند  10دقیقه ـ ایجاد نمون برگ  20دقیقه ـ اعتبارسنجی داده های کاربر
 10دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره
قبولی از 3

1

ایجاد جدول

2

2

درج چندرسانه ای

1

3

ایجاد پیوند

2

4

ایجاد نمون برگ

2

5

اعتبارسنجی داده های کاربر

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
کنترل کیفیت ـ مسئولیت پذیری ـ تصمیم گیری ـ نقش در گروه ـ زبان فنی رعایت ارگونومی ـ كنترل حفاظتي
الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات) ـ دقت در بررسی صحت ورود داده ها و ایجاد صفحه وب ایستای کاربر
پسند
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.

نمره هنرجو

2
*

