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هدف های رفتاری

پس از مطالعه  این فصل از فراگیر انتظار می رود :

1ـ مفاهیم سایت و اصول طراحی آن را فرا بگیرد.
2  ـ توانایی تعریف سایت و انجام تنظیمات آن را کسب کند.

3   ـ روش مدیریت فایل ها و داشته های وب سایت را توضیح دهد.
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کلیات
اکنون که با محیط نرم افزار Dreamweaver و قابلیت های آن آشنا شده اید وقت آن رسیده تا با 
تعریف یک وب سایت بر روی رایانۀ محلی، مراحل ایجاد صفحات و افزودن محتوا به آن را گام به گام 

یاد بگیرید.

مؤسسۀ  یک  به  متعلق  که  وب سایت  یک  ساخت  روی  بر  را  خود  مثال های  کتاب  این جای  از 
گردشگری داخلی است متمرکز نموده و آموزش روش ایجاد صفحات و تکمیل محتوای وب سایت را 

بر همین مبنا دنبال خواهیم کرد.

1ـ10 آشنایی با وب سایت و مفاهیم آن
وب سایت که در برخی منابع فارسی »وب گاه« یا »تارنما« هم نامیده می شود به مجموعه ای از 
صفحات، متون، فایل های تصویری و چندرسانه ای اطالق می گردد که برای برآورده کردن هدف خاصی 

در کنار یک دیگر قرار گرفته و به هم مرتبط شده اند.
برای ایجاد هر وب سایت باید در مورد دو مسألۀ محتوا١ و ساختار٢ وب سایت بررسی کافی صورت 

گیرد تا نتیجۀ کار بتواند رضایت کاربران را به دنبال داشته باشد.

1-1-10محتوایوبسایت

آن چه در قالب متن، تصویر، صوت، فایل های چندرسانه ای مانند فیلم  و انیمیشن و سایر قالب های 
دیجیتال در اختیار مخاطب قرار می گیرد محتوای وب سایت نام دارد. محتوا ممکن است  ابزاری برای 

 انتقال پیام به کاربر یا ارائه  یک سرویس به وی باشد.

1. Content                                    2. Structure 
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برای مثال هنگامی که شما یک وب سایت خبری را راه اندازی می کنید در تالش هستید اخبار 
از راه اندازی  یا مهم را در قالب متن و تصویر در اختیار مخاطبان خود قرار داده و به هدف  جذاب 

وب سایت که اطالع رسانی است نزدیک شوید.
همچنین ممکن است با ایجاد یک وب سایت که محلی برای تبادل نظر کاربران باشد یا راه اندازی 
یک سرویس پست الکترونیک بدون این که به عنوان مدیر وب سایت محتوای خاصی را در صفحات 

قرار دهید، فقط وظیفه  تبادل پیغام های کاربران را برعهده بگیرید.
آشنا شدید.  فنی  از دیدگاه  پویا  و  ایستا  به دو دستۀ  تقسیم بندی وب سایت ها  با  در فصل سوم 
حال می خواهیم تعریف جدیدی از این دو دسته وب سایت ارائه دهیم که به محتوای وب سایت مربوط 
می شود. در این نوع دسته بندی، وب سایت های ایستا به مجموعه صفحاتی گفته می شود که رابطه ای 
یک طرفه با کاربر دارند و صرفاً برای اطالع رسانی به وی کاربرد دارند. اما در وب سایت های پویا کاربر 
می تواند با وب سایت تعامل داشته باشد و محتوای موردنظر خود را از وب سایت دریافت یا به صفحات 

اضافه نماید.
2-1-10ساختاروبسایت

منظور از ساختار یک وب سایت نحوه  چینش صفحات و شکل دهی فیزیکی به وب سایت است تا 
اوالً پیاده سازی آن از نظر فنی ساده  باشد و ثانیاً کاربران بتوانند به ساده ترین شکل ممکن در وب سایت 

پیمایش نموده و به اطالعات موردنظر دسترسی پیدا کنند. 

پیش بینی یک ساختار مناسب برای وب سایت که البته نوع کارکرد و محتوای وب سایت در آن تأثیر 
مستقیمی دارد باعث می شود ارائه محتوا و نیز توسعۀ وب سایت بدون مواجه شدن با پیچیدگی های 

غیرضروری انجام گیرد.

در ایجاد وب سایت می توان از ساختارهای زیر استفاده کرد:

الف(ساختارخطی١: در این ساختار صفحات پشت سرهم قرار داده می شوند و به عنوان نمونه 
برای مشاهدۀ صفحه  سوم باید از صفحه دوم عبور کنید. هنگامی که شما یک مطلب آموزشی را درون 
وب سایت قرار می دهید می توانید از این ساختار استفاده نمایید تا کاربر با دنبال کردن پیوندها بتواند 

مطلب موردنظر را مطالعه کند. در این حالت کاربر فقط دو انتخاب دارد: صفحه  قبل و صفحه  بعد!

1. Linear
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ب(ساختارسلسلهمراتبی١: در این نوع ساختار، صفحات بر اساس نظم خاصی چیده می شوند به 
گونه ای که هر صفحه زیرمجموعه ای از یک صفحۀ دیگر محسوب می  شودو با تعداد مشخصی کلیک 
می توان به صفحه  موردنظر رسید.این ساختار از روش طراحی »باال به پایین٢« تبعیت می کند و به دلیل 

نظم موجود در آن، محبوبیت زیادی دارد.

1. Hierarchial                  2. Top-Down                       3. Wheel                 4. Web

ج(ساختارچرخشی٣:در ساختار چرخشی که از شباهت زیادی با چرخ رینگ دار برخوردار است 
برای رسیدن به هر صفحه باید از نقطه  مرکزی که می تواند صفحه  اول وب سایت یا صفحه ای حاوی 

تعدادی پیوند باشد عبور کنید.  

صفحات  به  کاربران  دسترسی  تسهیل  برای  وب سایت ها  از  بسیاری  تارعنکبوتی٤:  ساختار د(
این  در  می شود.  گفته  تارعنکبوتی  اصطالحاً  که  می کنند  استفاده  پیچیده  ساختار  یک  از  گوناگون 

ساختار درون هر صفحه ممکن است پیوندهایی به یک یا چند صفحه  دیگر وجود داشته باشد.
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برای مثال در دانش نامه های تحت وب، برای توضیح یک عبارت مثل »اینترنت« ممکن است از 
چندین عبارت دیگر مثل »وب«، »میزبان«، »پست الکترونیک« و ... استفاده شده باشد. در این حالت، 
درون صفحه حاوی تعریف اینترنت، پیوندهایی برای رجوع به سایر صفحات و مشاهده تعاریف واژه ها 

قرار داده می شود.

در طراحی یک وب سایت بسته به محتوای موجود در آن می توان ترکیبی از ساختارهای فوق را 
مورد استفاده قرار داد اما برای تعیین نحوه  تقسیم بندی صفحات، به کارگیری روش سلسله مراتبی 

رایج تر است.

مسأله ای که در بکارگیری ساختار سلسله مراتبی مطرح است طراحی ساختار وب سایت به گونه ای 
است که تعداد سطوح وب سایت  که عمق وب سایت هم گفته می شود در حد معقولی باشد تا کاربر با 

تعداد محدودی کلیک به محتوای موردنظر برسد.

2  ـ10 اصول طراحی و تعریف وب سایت
در فصل سوم با گام های اولیه  طراحی صفحات وب و برخی اصول تئوری این کار آشنا شدید. حال 
قصد داریم با به کارگیری این اصول و تمرکز بر روی پروژۀ یک وب سایت، کاربرد این اصول را در عمل 
نشان داده و برخی دیگر از نکات و مهارت های موردنیاز برای طراحی و تعریف وب سایت در محیط 

نرم افزار Dreamweaver را متذکر شویم.

1-2-10مراحلطراحی

قصد داریم در این بخش برای یک مؤسسه گردشگری و زیارتی که تورهای داخلی برگزار می کند 
مرحلۀ   به  رسیدن  برای  اولیه   گام های  برداشتن  بنابراین  نماییم  ایجاد  اطالع رسانی  وب سایت  یک 

پیاده سازی،  مستلزم طی مراحل زیر است:

راه اندازی یک وب سایت کوچک  نیازسنجی و تعیین اهداف  برای  رایج  الف(نیازسنجی: روش 
عموماً با پاسخگویی به سؤاالتی که در ادامه می آید برآورده می شود:

هدف از راه اندازی این وب سایت چیست؟ اطالع رسانی در خصوص تورهای گردشگری و زیارتی، . ١
جاذبه های  همچنین  و  زیارتی  و  تفریحی  سفرهای  فواید  با  مخاطبان  آشنایی  نیز  و  مشتری  جذب 

گردشگری ایران.

اینترنتی قرار می گیرد؟ جزِء وب سایت هایی به منظور . ٢ پایگاه های  از  وب سایت جزِء کدام دسته 
جذب مشتری و رسیدن به اهداف اقتصادی و فرهنگی، در بستر اینترنت اطالع رسانی می کنند.
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مخاطبان وب سایت چه افرادی هستند؟ در درجه  اول، افرادی که برای آن ها امکان سفر به صورت . 3
شخصی وجود ندارد یا ترجیح می دهند با استفاده از تسهیالت و امکانات مؤسسات گردشگری به سفر 
بروند. همچنین افرادی که به دنبال کسب اطالع از جاذبه های گردشگری و مناطق زیارتی ایران هستند 

به عنوان دستۀ دوم مخاطبان محسوب می شوند. 

جنبه  . ٤ صرفاً  راه اندازی  آغاز  در  وب سایت  است؟  میزان  چه  به  مخاطبان  تعداد  از  اولیه  براورد 
اطالع رسانی دارد و غالب افراد از طریق موتورهای جستجو به آن هدایت می شوند اما با ایجاد قابلیت 
ثبت نام اینترنتی تورها، در برخی بازه های زمانی مراجعات به وب سایت و ترافیک آن افزایش خواهد 

یافت.

میزان تغییر در ساختار، تعداد و محتوای صفحات چقدر است؟ با توجه به مشخص بودن اهداف . 5
راه اندازی وب سایت و نیز برنامه  کاری سه ماهه، تغییرات در ساختار و تعداد صفحات به ندرت اتفاق 

می افتد و مطالب هم به طور متوسط هر سه ماه یک بار به روزرسانی خواهند شد.

ب(تهیهطرحاولیه:برای ایجاد یک طرح اولیه که بخش های اصلی و فرعی وب سایت را مشخص 
نماید غالباً از روشی به نام طوفان ذهنی١ استفاده می شود. در این روش شما باید به تنهایی یا ترجیحاً 
در یک جمع کوچک، فکر خود را بر روی موضوع و هدف وب سایت، و امکانات قابل گنجانیدن در آن 
متمرکز نمایید و همه  آنچه را که به ذهن شما و یا افراد حاضر در جلسه می رسد بر روی یک تخته یا 
کاغذ مکتوب نمایید. این کار باید در فضایی با تمرکز ذهنی باال و با انگیزه  رسیدن به ایده های نو صورت 

بگیرد تا نتایج حاصل از آن خارج از کلیشه های رایج و متمایز از نمونه های مشابه باشد.

در تصویر زیر نمونه ای از طوفان ذهنی را برای ایجاد وب سایت گردشگری مشاهده می کنید.

1. Brain Storming
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پس از اتمام این کار باید با همفکری، نتایج به دست آمده را دسته بندی نموده و سپس با توجه به 
میزان کاربردی بودن هر یک، اقدام به تکمیل آن ها نمایید. مراجعه به وب سایت های مشابه و استفاده 
از تجارب دیگران روشی است که در ادامه  کار تهیه  طرح اولیه می تواند شما را برای رسیدن به نتایج 

قابل قبول تر کمک کند.

اکنون که در مورد اهداف ایجاد وب سایت و کارکرد آن به نتایج اولیه  اما تعیین کننده ای رسیده اید 
باید در مورد ساختار وب سایت، دسته بندی محتوا و نحوه  چینش صفحات تصمیم گیری کنید. چنانچه 
نتایج به دست آمده از مرحله  قبل را ارزیابی نموده و میزان توانایی فنی گروه طراحی و خواسته های 
کارفرما را نیز درکنار هم قرار می دهید می توانید ساختار وب سایت را ترجیحاً در یک مدل سلسله مراتبی 

بر روی صفحه  کاغذ ترسیم نمایید. 

متأسفانه برخی افراد ترجیح می دهند به جای طی کردن این مراحل و طراحی اصولی وب سایت، 
مستقیماً به سراغ مرحله  پیاده سازی بروند و یک طرح اولیه را ایجاد و به مرور زمان آن را اصالح نمایند 
اما از این نکته غافل هستند که زمان اختصاص داده شده برای اعمال تغییرات مکرر درون وب سایت 
غالباً از زمانی که برای ایجاد طرح اولیه صرف می شود بیشتر است و به خصوص برای یک کار گروهی 

می تواند مضر و پرهزینه باشد.

هنگامی که در مورد ساختار وب سایت به نتیجه  قابل قبولی رسیدید نوبت به تصمیم گیری در مورد 
نوع طرح بندی یا Layout صفحات می رسد. محل قرارگیری لوگوی وب سایت، منوها، تصاویر و سایر 
مطالب را در حالت های گوناگون روی یک صفحۀ کاغذ ترسیم نموده و یا با استفاده از نرم افزارهایی 

مانند Fireworks طرح اولیه یا اصطالحاً Prototype وب سایت را ایجاد کنید.

در اغلب وب سایت ها، عناصر و اجزای اصلی وب سایت مانند لوگو، منو، تصویر پس زمینه و ... برای 
اکثر صفحات مشترک است و تنها محتوای هر صفحه دستخوش تغییر می شود. 
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ج(تهیهمحتوا: در سومین گام از مراحل ایجاد یک وب سایت باید با توجه به نیازسنجی صورت 
گرفته در خصوص اهداف وب سایت و مخاطبان آن و نیز استفاده از نتایج به دست آمده از مرحله  تهیه 

طرح اولیه اقدام به جمع آوری محتوا برای وب سایت نمایید.
محتوا باید در قالب هایی نظیر فایل های متنی، تصاویر قابل شناسایی توسط مرورگرهای رایج و 
از نهایی شدن  تا پس  نیز فایل های چند رسانه ای تهیه و در اختیار طراح وب سایت قرار داده شود 

طرح بندی صفحات،   درون آنها گنجانیده شود. 
و  نموده  دریافت  را  اطالعات  از  انبوهی  پورتال١  های سازمانی که حجم  و  پویا  در وب سایت های 
دادن  قرار  با  و  ایجاد می کند  را  ساختار وب سایت  برنامه نویس صرفاً  و  ذخیره سازی می کنند، طراح 
قابلیت هایی در وب سایت برای مدیریت محتوا٢،وظیفۀ ورود داده ها3 را به مدیران و کاربران وب سایت 
محول می کند، به همین دلیل گاهی به این وب سایت های پیچیده، سیستم های مدیریت محتوا٤ یا به 

اختصار CMS هم گفته می شود. 
در خصوص  اطالع چندانی  که  مبتدی هم  کاربر  تا  گونه ای طراحی می شوند  به  این سیستم ها 
و  نموده  ایجاد  دلخواه  قالب های  با  را  موردنظر  صفحات  بتواند  ندارد  وب  طراحی  فنی  جنبه های 
محتوای درنظر گرفته شده برای صفحه را به آن اضافه کند. یک مثال آشنا برای چنین سیستم هایی، 
ایجاد  را  وب سایت هایی است که سرویس وبالگ را در اختیار کاربران قرار می دهند. یعنی محیطی 
می کنند تا کاربران مبتدی هم بتوانند با چند کلیک ساده و پیروی از دستورالعمل های موجود برای 

خود یک وبالگ در اینترنت داشته باشند و مطالب دلخواه را در آن درج یا ویرایش کنند.
اما در اغلب وب سایت های ایستا، به دلیل محدود بودن تعداد صفحات و ساختار وب سایت، خود 
طراح اقدام به افزودن محتوا به صفحات ساخته شده می کند چون ایجاد سیستم مدیریت محتوا عالوه 

بر پیچیدگی های فنی از لحاظ اقتصادی پر هزینه است.
د(پیادهسازی:درمرحله  پیاده سازی یا اجرای وب سایت، طراح بر مبنای طرح بندی نهایی، اقدام 
به طراحی صفحات می کند و با ایجاد قالب  مناسب و انتخاب بهترین روش برای پیمایش میان صفحات، 
محتوای موردنظر مدیران وب سایت را درون صفحات قرار می دهد.این مرحله را می توان مهم ترین گام 
در ایجاد یک وب سایت محسوب کرد چراکه نتیجه  کار طراحی در معرض دید و قضاوت مخاطبین قرار 

می گیرد و در کارایی و تأثیرگذاری وب سایت کاماًل مؤثر است. 
در پایان این بخش تا انتهای کتاب از جنبه های نظری طراحی وب سایت فاصله گرفته و مطالب 
نرم افزار  کار  با  آشنایی  شامل  که  کرد  خواهیم  متمرکز  وب سایت  طراحی  فنی  ابعاد  بر  را  آموزشی 

Dreamweaver و نیز ایجاد فایل های CSS، انتشار وب سایت بر روی اینترنت خواهد بود.

1. Portal             2. Content Management              3. Data Entry           4. Content Management System
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هـ(آمادهسازیوانتشار:همان طورکه در فصل دوم به آن اشاره شد، در این مرحله با انتخاب 
یک دامنه و تهیه فضای میزبان مناسب می توان وب سایت ساخته شده را در اینترنت منتشر نمود    که 

در فصل ١5به طور کامل توضیح داده خواهد شد.
و(اشکالزداییوتوسعه:هنگامی که یک وب سایت یا هر نرم افزار دیگری برای نخستین  بار 
پیاده سازی می شود، استفاده از آن برای مدت زمانی حالت آزمایشی یا پایلوت١ دارد تا اشکاالت موجود 

در آن استخراج شده و به تدریج رفع گردد. 
وقتی عملکرد وب سایت از نظر فنی به حد قابل قبولی رسید و روش بروزرسانی محتوا و ایجاد 
تغییرات در قالب ها برای مدیران وب سایت مشخص گردید، به تدریج نیازهای جدیدی مطرح می شود. 
این نیازها ممکن است در اثر توسعه  مؤسسه ای که وب سایت برای آن طراحی شده ایجاد گردد؛ برای 
مثال چنانچه در یک مؤسسه  گردشگری نیاز به واریز آن الین وجه توسط مشتریان برای ثبت نام در 

تورها مطرح شود، به دنبال آن توسعه  وب سایت و افزایش قابلیت های آن موضوعیت پیدا می کند.
بخشی از نیاز به توسعه نیز ممکن است به دلیل وجود نقص در طرح اولیه باشد. یعنی باید قابلیتی 
توسط سفارش دهندگان وب سایت به طراحان اعالم می شده اما به دلیل سهل انگاری از قلم افتاده و 
اکنون باید به عنوان بخش توسعه ای وب سایت محسوب گردد. این بخش از نیازهای توسعه ای را که 
دوباره کاری در طراحی تلقی می شود می توان با یک نیازسنجی دقیق و ایجاد یک طرح اولیۀ جامع 

برطرف نمود.

2-2-10تعریفوبسایت

پیش از آن که برای تعریف وب سایت به سراغ نرم افزار Dreamweaver برویم ابتدا باید پوشه بندی 
در نظر گرفته شده برای عناصر سازنده  وب سایت نظیر صفحات، تصاویر، فایل های چندرسانه ای،فایل های 

سبک دهی و ... را مشخص نماییم.
در درایوی که ویندوز نصب شده به سراغ پوشه  Inetpub و سپس www.root بروید. این پوشه پس 
از پیکربندی IIS روی رایانه ایجاد شده و چنان چه وب سایت را درون آن قرار دهید، از طریق سرور وب 

محلی با نشانی /http://localhost قابل دسترسی است. 
همان طور که پیش از این توضیح داده شد، این کار برای آزمایش عملکرد صفحاتی که با زبان های 
اما  است  کـاماًل ضروری  می شوند  تولید   ... و   JPS ،  ASP.NET ،  PHP مانند وب  تحت  بـرنامه نـویسی 
وب سایت هایی که در آنها تنها از کدهای HTML و XHTML استفاده شده می توانند در هر بخش از 

دیسک سخت رایانه ذخیره شده و توسط مرورگر باز شوند.

1. Pilot
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درون پوشه  www  .root یک پوشه با نام Tourism بسازید و در آن، پوشه بندی موردنظر را برای 
قرارگیری اجزاء و عناصر تشکیل دهنده  وب سایت ایجاد کنید. این پوشه بندی تا حدی سلیقه ای است 
اما توصیه می شود محل ذخیره سازی صفحات، تصاویر، فایل های سبک دهی، فایل های درنظر گرفته 
... را از هم تفکیک کنید تا با زیاد شدن محتوای وب سایت، در مدیریت عناصر  شده برای دانلود و 

وب سایت دچار سردرگمی نشوید.
یک نمونه از پوشه بندی وب سایت را در تصویر زیر مشاهده می کنید. در طول این کتاب به تدریج 
با محتویاتی که در هر یک از پوشه های زیر قرار می گیرد و نیز کارکرد آنها در ساخت وب  سایت آشنا 
انتخاب شده برای پوشه ها تاحد  تأکید می شود که تعداد، ساختار و نیز اسامی  خواهید شد. مجدداً 

زیادی سلیقه ای است و الزامی به تبعیت از الگوی زیر وجود ندارد.

پس از پوشه بندی، برای معرفی وب سایت به نرم افزار Dreamweaver و انجام تنظیمات ضروری 
به روش زیر عمل نمایید:

برنامه را اجرا و از منوی Site روی گزینه  New Site کلیک کنید تا پنجره  زیر ظاهر شود.. ١
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در ستون سمت چپ این پنجره، تنظیمات مربوط به وب سایت قرار گرفته و با کلیک کردن روی 
هریک از آنها، می توانید گزینه های موردنظر را در سمت راست پنجره مقداردهی کنید.

در تنظیمات Site و درون کادر Site Name نامی را برای وب سایت تعیین کنید. . ٢
در بخش Local Site Folder با کلیک روی پوشه ای که در انتهای کادر متنی قرار گرفته، محل . 3

ذخیره سازی عناصر وب سایت را که در این مثال پوشه  Tourism است به نرم افزار معرفی نمایید.
روی تنظیمات Servers کلیک کنید. در این بخش می توانید پس از اجاره کردن فضا بر روی . ٤

وب که اصطالحاً میزبانی١ گفته می شود، مشخصات فنی سرور وب را وارد نموده و امکان کپی کردن 
ما در حال ساخت یک  فعاًل  آورید.  فراهم  بر روی وب سایت  را  یافته  تغییر  یا  صفحات ساخته شده 
وب سایت بر روی رایانۀ محلی هستیم بنابراین از این تنظیمات عبور کرده و در بخش های بعدی کتاب 

به آن بازخواهیم گشت.
در گروه Advanced Settings روی عبارت Local Info کلیک کنید تا تنظیمات محلی ظاهر شود.. 5
با کلیک روی پوشه ای که در انتهای کادر Default Images folder قرار دارد، محل پیش فرض . 6

برای ذخیره سازی تصاویر وب سایت را مشخص کنید.

1. Hosting

دارد روی حالت . 7 پیوندها کاربرد  تعیین روش آدرس دهی  برای  را که   Link relative to گزینه 
Document تنظیم کنید. این گزینه حالت پیش فرض Dreamweaver است و کاربرد بیشتری دارد.

الزم نیست در کادر Web URL مقداری را وارد کنید چون هنوز زمان انتشار وب سایت بر روی . 8
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پیوندها  برای تضمین صحت عملکرد  نشانی  این  از   Dreamweaver نرم افزار  است.  نرسیده  اینترنت 
 Site Root بر   روی سرور وب دوردست استفاده می کند. دقت داشته باشید چنانچه در مرحله  7 گزینه

را انتخاب کرده  باشید، مقداردهی این گزینه اجباری خواهد بود.

گزینه Case-sensitive link checking برای اطمینان از تطابق حروف به کار رفته در پیوندها با . 9
بزرگی و کوچکی اسامی فایل ها کاربرد دارد و انتخاب آن برای سرورهای وب مبتنی بر سیستم عامل 
Unix و Linux که حساس به بزرگی و کوچکی١ حروف هستند الزم است. حالت پیش فرض نرم افزار 

یعنی عدم انتخاب را بپذیرید.

گزینه Enable-Cache را عالمت بزنید تا عملیات مدیریت وب سایت با سرعت بیش تری انجام . ١0
گیرد.

پنجره   مدیریت وب سایت های معرفی شده به Dreamweaver ظاهر می شود.. ١٤

١5 . ،)Duplicate( تکثیر ،)Edit( از طریق این پنجره می توانید وب سایت های ایجاد شده را ویرایش
حذف )Remove( و صادر )Export( یا وارد )Import( کنید. 

1. Case-sensitive

نهایتاً روی دکمه  Save کلیک کنید.. ١١
پس از چند لحظه، محتوای وب سایت در نرم افزار . ١٢

بارگذاری می شود و در پانل FILES می توانید پوشه های 
ساخته شده برای وب سایت را مشاهده کنید.

در نوار منوی برنامه روی گزینه  Sites کلیک و سپس گزینه Manage Sites را انتخاب نمایید.. ١3
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روی دکمه  Edit کلیک کنید.. ١6

پنجره  Site Setup برای وب سایت انتخاب شده ظاهر می گردد و می توانید تنظیمات ایجاد شده را . ١7
تغییر دهید. 

3  ـ10 مدیریت فایل ها
هر وب سایت حاوی مجموعه ای از فایل ها است که بخشی از آنها برای ایجاد ساختار و طرح بندی 
وب سایت مورد استفاده قرار می گیرند و بخش دیگر محتوای صفحات را تشکیل می دهند. هر اندازه به 
حجم اطالعات موجود در وب سایت افزوده می شود، مدیریت این فایل ها دشوارتر می گردد و چنانچه 
روش کارآمدی برای ساماندهی آنها وجود نداشته باشد پس از مدتی مدیریت فایل ها توسط طراح با 

پیچیدگی و مشکالت عدیده ای روبه رو خواهد شد. 

هنگامی که در محیط Dreamweaver مشغول به کار بر روی یک وب سایت هستید با استفاده از 
پانل FILES می توانید فایل های موجود در پوشه های وب سایت را مدیریت نمایید. این پانل حاوی سه 

بخش اصلی است:
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ایجاد کرده اید، . ١  Dreamweaver میان وب سایت هایی که در محیط  از  لیست می توانید  این  در 
وب سایت موردنظر را انتخاب کنید.

پوشه ها و فایل های وب سایت انتخاب شده در قالب یک ساختار درختی، درون این بخش نشان . ٢
داده می شود.

در این لیست چهار گزینه وجود دارد که با انتخاب هر یک می توانید فایل های مرتبط را مشاهده . 3
نمایید. این گزینه ها عبارت اند از:

با  می دهد.  نشان  را  محلی  رایانه   روی  شده  ذخیره  نسخه  در  موجود  فایل های   :Local view 
استفاده از این گزینه می توانید محتویات رایانه را نیز مرور کنید.

 Remote server: فایل های ذخیره شده روی سرور وب راه دور را نمایش می دهد. از آنجا که هنوز 

وب سایت خود را بر روی اینترنت منتشر نکرده ایم با انتخاب این نما هیچ چیز نشان داده نمی شود.

در صورت  و  دارد  کاربرد  آزمایشی  و  محلی  نسخه   پوشه بندی  نمایش  برای   :Testing server  
تعریف یک سرور آزمایشی قابل استفاده است.

 Repository View: اگر هنگام تعریف وب سایت قابلیت Version Control فعال شده باشد، این 
نما تبدیل به مخزن نسخه های گوناگون فایل ها می گردد.

با کلیک روی دکمه   اضافه می کنید  به ساختار وب سایت  را  یا پوشه  جدیدی  فایل  هنگامی که 
Refresh که به شکل یک پیکان مدور است، محتویات پانل تازه سازی شده و عنصر جدید در ساختار 

درختی نشان داده می شود. در تصویر زیر، یک تصویر با فرمت GIF به پوشۀ images اضافه گردیده 
که با انجام عمل تازه سازی در پانل نشان داده شده است.
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هنگامی که وارد مراحل طراحی صفحات شدیم یاد می گیرید که چگونه می توان با استفاده از روش 
کشیدن و رها کردن، فایل های موجود در این پانل را وارد صفحه  وب نمود.

ضمناً با راست کلیک روی هر یک از عناصر موجود در این پانل می توانید دستورات موردنظر مانند 
اعمال ویرایشی Delete ،Copy و Rename را روی فایل ها و پوشه ها اجرا کنید. بهتر است برای انجام 
این کارها، کلیدهای میان بر اجرای دستور را به خاطر بسپارید تا بتوانید کارهای موردنظر را با سرعت 
و سهولت بیشتری انجام دهید. کلیدهای میان بر اجرای دستورات در جلوی نام آنها نوشته شده است.

حاوی  که  می گیرد  قرار  شما  اختیار  در  منویی  وب سایت  نام  روی  راست کلیک  با  این  بر  عالوه 
گزینه هایی برای ایجاد پوشه ها و فایل های جدید است. تغییرات ایجاد شده در این پانل بالفاصله بر 

روی پوشه حاوی محتویات وب سایت منعکس می شود.

استفاده از پانل FILES به شما کمک می کند اغلب نیازهای خود را برای طراحی وب سایت از درون 
محیط نرم افزار براورده نمایید که تأثیر قابل توجهی در افزایش سرعت طراحی دارد.

مطالعۀ آزاد

4ـ10 سازماندهی داشته ها1ی وب سایت
به مجموعه عناصری که درون وب سایت خود ذخیره نموده و در طراحی صفحات از آنها استفاده 
می کنید داشته ها یا دارایی های وب سایت گفته می شود. داشته های وب سایت، طیف وسیعی از عناصر 
مورد استفاده در طراحی صفحات مانند تصاویر، فایل های فلش، رنگ ها و نشانی های اینترنتی را شامل 

1. Assets
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 ASSTES پانل  طریق  از  آنها  مدیریت  و  می شود 
صورت می پذیرد.

در سمت چپ این پانل یک ستون قرار دارد که حاوی دکمه هایی برای دسته بندی داشته های 
وب سایت جاری است. این دکمه ها و کارکرد هر یک از آنها به ترتیب از باال به پایین عبارت اند از   :

کارکردنامدسته

Imagesدسته بندی تصاویر

Colorsنگه داری رنگ ها

URLsدسته بندی پیوندها

SWFنگه داری فایل های انیمیشن فلش

Shockwaveمانند فایل های نرم افزار دایرکتور Shockwave دسته بندی عناصر

Moviesطبقه بندی فیلم ها

Scriptsنگه داری کدهای مورد استفاده در طراحی

Templatesدسته بندی الگوها

Libraryنگه داری عناصر کتابخانه ای

در حالت پیش فرض دکمه  Images فعال است و بنابراین داشته های تصویری وب سایت نشان داده 
می شوند اما با کلیک کردن روی هر یک از دکمه های مذکور می توانید سایر عناصر موجود در وب سایت 

را نیز مشاهده کنید.

در باالی این پانل دو گزینه  Site و Favorites قابل انتخاب هستند که در حالت پیش فرض گزینه  
اول انتخاب شده است. بـا انتخاب این گزینه، همه  داشته های وب سایت کــه در گـروه انتخابی قـرار 

می گیرند درون پانل لیست می شوند اما گزینه  Favortites مخصوص موارد منتخب است.
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از آنجا که حالت Site تمامی داشته های وب سایت را نمایش می دهد در صورت زیاد بودن عناصر 
موجود در وب سایت ممکن است طراح برای پیدا کردن موارد دلخواه دچار سردرگمی شود و یا نتواند 
این کار را با سرعت قابل قبولی انجام دهد. برای غلبه بر چنین مشکلی می توانید موارد پرکاربردتر را 
به لیست منتخب یا Favorites اضافه نمایید. در این حالت عنصر جدیدی به وب سایت افزوده نمی شود 
بلکه عنصر منتخب به گونه ای توسط برنامه نشانه گذاری می شود تا در لیست Favorites نشان داده 

شود.

برای افزودن یک عنصر به لیست موارد منتخب به روش زیر عمل کنید. توجه داشته باشید که این 
روش برای دسته  رنگ ها و نشانی ها کارایی ندارد و باید از روش دیگری که در ادامه خواهید آموخت 

استفاده شود.

در نمای Sites روی عنصر موردنظر کلیک کنید.. ١
در پایین پانل روی دکمۀ Add to Favorites کلیک نمایید.. ٢

پیغامی ظاهر شده و اعالم می کند عنصر انتخاب شده به بخش موارد منتخب اضافه شده است. 

عبارت Don’t show… را عالمت زده و روی دکمه  OK کلیک کنید تا این پیغام دیگر ظاهر . 3
نشود.

در باالی پانل گزینۀ Favorites را انتخاب کنید تا اضافه شدن عنصر به بخش منتخب را مشاهده . ٤
کنید.
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برای خارج کردن یک عنصر از لیست موارد منتخب، عنصر را انتخاب نموده و سپس روی دکمۀ . 5
Remove from Favorites کلیک کنید.

همان طور که اشاره شد این روش برای افزودن رنگ ها و نشانی ها به بخش منتخب کارایی ندارد و 
برای انجام این کار باید به روش زیر عمل نمایید:

پانل ASSETS را در حالت نمایش Favorites قرار دهید.. ١
در ستون سمت چپ روی دکمه  Color یا URLs کلیک کنید تا فعال شود.. ٢
در پایین پانل روی دومین دکمه از سمت چپ کلیک کنید.. 3
است، . ٤ فعال  در حالت  به دکمه ای که  بسته 

ظاهر  پیوند  کردن  وارد  یا  رنگ  انتخاب  جعبه 
می شود.

به این ترتیب رنگ یا نشانی به بخش منتخب . 5
افزوده می شود.

لیست . 6 از  نشانی  یا  رنگ  کردن  خارج  برای 
منتخب هم می توانید آن را انتخاب و روی دکمه 

Remove from Favorites کلیک کنید.
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باز شدن  زمان  در  مبنای محتویات وب سایت  بر  را  داشته ها  لیست   Dreamweaver آنجا که  از 
 ASSETS درون نرم افزار می سازد، تغییرات صورت گرفته در ساختار وب سایت بالفاصله بر روی پانل

منعکس نمی شود. 

برای مثال اگر از طریق پنجره های ویندوز یکی از تصاویر موجود در وب سایت را حذف نمایید، این 
 Refresh Site List  فایل همچنان در لیست داشته ها نشان داده می شود مگر اینکه با کلیک روی دکمه

که در پایین پانل قرار دارد، لیست داشته ها را تازه سازی کنید.
یکی از مزیت های استفاده از پانل ASSETS برای مدیریت داشته های وب سایت این است که با 
استفاده از آن می توانید عناصر موردنظر را در نرم افزارهای مرتبط باز و ویرایش کنید. برای انجام این 

کار:
عنصر موردنظر را انتخاب نمایید.. ١
در انتهای پانل روی دکمۀ Edit کلیک کنید.. ٢

فایل در نرم افزار مرتبط باز می شود.. 3
٤ . Preferences برنامه، گزینۀ Edit اگر ترجیح می دهید فایل در نرم افزار دیگری باز شود، از منوی

را انتخاب کنید.
در پنجرۀ ظاهر شده به سراغ بخش File Type/ Editors بروید.. 5



202

طراح صفحات وب )مقدماتی(

در ستون Extensions روی فرمت موردنظر کلیک کنید.. 6
در ستون Editors برنامه  دلخواه را انتخاب نمایید.. 7

فرمت . 8 باز کردن  برای  پیش فرض  برنامۀ  عنوان  به  تا  کنید  Make Primary کلیک  روی دکمه   
انتخابی منظور گردد.

روی دکمه OK کلیک کنید تا پنجرۀ تنظیمات بسته شود.. 9

در پانل ASSETS قابلیت مفید دیگری نیز وجود دارد که با استفاده از آن می توانید داشته های 
 Dreamweaver یک وب سایت را به داشته های وب سایت دیگری اضافه کنید. فرض کنید در محیط
نــام  بــا  آشنا شدید وب سایت جدیدی  آن   بـا  بخش  در همین  کـه   New Site اجـرای دستور  با 
SchoolWebsite ایجاد کرده ایم. حال می خواهیم یکی از تصاویر موجود در وب سایت گردشگری را به 

درون وب سایت جدید کپی نماییم.

برای انجام این کار به روش زیر عمل کنید:

انتخاب . ١ را  مبدأ  وب سایت   ،FILES پانل  در 
نمایید.

در پانل ASSTES روی دسته بندی موردنظر . ٢
)در اینجا تصاویر( کلیک کنید.

و . 3 نموده  راست کلیک  موردنظر  تصویر  روی 
دستور Copy to Site را انتخاب نمایید.

نرم افزار . ٤ محیط  در  باز  وب سایت های  لیست 
کلیک  مقصد  وب سایت  نام  روی  می شود.  ظاهر 

کنید.

پیغامی ظاهر شده و اعالم می کند که عمل . 5
انتقال عنصر به بخش عناصر منتخب در وب سایت 

مقصد انجام شده است.

پنجره . 6 این  تا  کنید  کلیک   OK دکمه   روی 
بسته شود.
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  وب سایت ها می توانند ساختارهای گوناگونی نظیر خطی، سلسله مراتبی، چرخشی و تارعنکبوتی 
داشته باشند.

  ساختار درختی وب سایت در نرم افزار Dreamweaver درون پانل File نشان داده می شود. 

  انجام درست مراحل طراحی وب سایت تأثیر زیادی در کامل بودن نتیجۀ کار خواهد داشت.

نکات فصل دهم

منظور از ساختار و محتوای یک وب سایت چیست؟. ١
ساختارهای قابل تعریف برای وب سایت را با ذکر مثال توضیح دهید.. ٢
فرض کنید مدیر یک انتشارات برای راه اندازی وب سایت انتشارات به شما مراجعه کرده است. . 3

مراحل طراحی را برای این وب سایت با ذکر جزئیات شرح دهید.
٤ . Dreamweaver نرم افزار  به  را  آن  و  ایجاد  پوشه بندی  قبل یک ساختار  تمرین  برای وب سایت 

معرفی کنید.

پرسش ها و تمرین ها
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١. واژه های Content و Structure به ترتیب به چه معنی هستند؟
ب( محتوا- ساختار الف( ساختار- محتوا   

د( طراحی - مخاطب ج( مخاطب - طراحی  

٢. پرکاربردترین ساختار طراحی وب سایت کدام گزینه است؟
ب( تارعنکبوتی الف( سلسله مراتبی   

د( خطی ج( چرخشی   

3. استفاده از روش »طوفان ذهنی« در کدام مرحله از ایجاد وب سایت توصیه می شود؟
ب( تهیه طرح اولیه الف( نیازسنجی   

د( اشکال زدایی ج( پیاده سازی   

٤. راه اندازی وب سایت به صورت پایلوت )Pilot( به چه معنی است؟
ب( آزمایشی الف( دایمی   

د( بر روی سرور محلی ج( بر روی سرور دوردست  

5. پنجرۀ تنظیمات برنامه )Prefrences( از طریق کدام منوی برنامه قابل احضار است؟

Edit )ب    File )الف

Format )د    Modify )ج

از  ١. »Portal« پورتال، که در متن درس به آن اشاره شده اصطالحی است که به نوع خاصی 
وب سایت های بزرگ گفته می شود، تحقیق کنید به چه وب سایت هایی پورتال گفته می شود.

٢. یک لیست شامل حداقل ١0 وب سایت که بیشتر با آنها کار می کنید همراه با توضیحی در رابطه 
با موضوع و کاربرد آن تهیه نموده و در کالس با سایر دانش آموزان به اشتراک بگذارید.

پرسش های چهار گزینه ای

تحقیق و پژوهش


