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 مقدمه واصطالحات مورد نياز در طراحي وب

   Front page   نرم افزاري است که براي طراحي صفحات وب يا صفحات اينترنت مورد استفاده قـرار مـي
  . گيرد

   وب چيست ؟ صفحه

در آمده و در اينترنت قرار مـي گيـرد          )web(هر چيزي که شما در اينترنت مي بينيد در قالب صفحات وب              
مثال همين صفحه اي که اکنون شما در حال خواندن آن هستيد يک             . مشاهده مي کنيد     که شما آنها را   

  . وب است  صفحه

  . به شما در طراحي اين صفحات کمک خواهد کرد Front pageنرم افزار

 مي باشد بنابراين وقتـي شـما صـفحه    hyper text markup language (HTML)زبان صفحات وب ، زبان 
زبـان فـوق    HTMLبـه HTM  است .يا  HTMLپسوند صفحه طراحي شده معموال, اي را طراحي مي کنيد

اين زبان يک زبان عالمتدار است يعني براي طراحي صفحات وب با استفاده از              . متن عالمتدار مي گويند   
اما يـاد گيـري ايـن زبـان تـا حـدي مـشکل        . اين زبان ، شما عالمتها و کلمات خاصي را به کار مي گيريد              

,  به صورت خودکـار ومحاورهـاي  HTMLبراي آسان کردن کار و ايجاد صفحات  front pageراين بناب. است 
  .ايجاد شده است 

  مي رود  html ديگر کمتر کسي به سراغ يادگيري FrontPageبا وجود 

را طراحي کرديد بايد آنهـا را مـشاهده کنيـد يعنـي شـکل آنهـا را در حاليکـه وارد                       پس از آنکه صفحاتتان     
  .براي اين کار صفحه طراحي شده را با مرورگر خود ببينيد.  ببينيد  ت مي شونداينترن

  :نكته

 مرورگري که امروزه بيشترين کاربرد را دارد. مرور گرها صفحات وب را براي شما به نمايش در مي آورند
internet explorer است وپس از آن Netscapeدر مرتبه دوم قرار دارد .  

 طراحـي شـده را       با يکي از اين مرورگرها صـفحه      , بنابراين براي مشاهده صفحاتي آه طراحي آرده ايد       
  . وآنرا مرور کنيد. باز کنيد 

  .پس از اتمام طراحي صفحات وب بايد آن را وارد اينترنت کنيد

  :نكته

ز طراحـي   يعنـي شـما پـس ا      .  کـردن گفتـه مـي شـود        Uploadبه عمل انتقال يک فايل در اينترنت عمـل         
ديكــران ميتواننــد صــفحاتتان را در اينترنــت ,  آــردن uploadيــس از .  کنيــدUploadصــفحاتتان آنهــا را بايــد

  : کردن دو راه حل داريدUploadبراي . مشاهده آنند

مراجعه کنيـد ويـک سـايت اينترنتـي بـا نـامي دلخـواه خريـداري                 ) ISP( به يك شرکت خدمات اينترنت       -١
بدين ترتيب هرکس در هـر کجـاي دنيـا ، بـا دانـستن نـام                 .  داخل آن قرار دهيد    کنيدو سپس صفحاتتان را   

  .سايت اينترنتي شما ، مي تواند صفحاتتان را مشاهده کنند

فـضا مـي دهنـد تـا      روش دوم اينکه از سايتهايي استفاده کنيد که بطـور رايگـان در اينترنـت بـه شـما             -٢
که معمـوال  ( براي شما ايجاد مي شود که توسط آن نامسپس يک نام نيز   .صفحاتتان را در آن قرار دهيد       

مـي توانيـد صـفحات خـود را از          ) با نام سايتي که به شما فضاي مجاني داده اسـت نيزهمـراه آن اسـت               
بطـور رايگـان    http://compra.xmsites.comاين سايتها زيادنـد امـا مـن يـک سـايت بنـام       . اينترنت ببينيد

بـه   xmsites)(  دريافت کرده ام اين سـايت     www.xmsites.com ز ادرس   ايجاد کرده ام که اين سايت را ا       
  . سايت من قرار دارد نيز درادرس ) xmsites(من فضاي مجاني داده است ونام اين سايت

  . درس نيازمنديد مطالب گفته شده درباال را به خوبي بخاطربسپاريدچون به آنها در طول



  : FrontPageنصب

 Officeدر اين سايت .  خريداري آنيد Office XPسعي آنيد.از بازار خريداري کنيد) office(افيس,  CDيک
XP ان هم فرق زيادي با 2000البته نسخه . تدريس خواهد شد xpندارد .  

 CD  خريداري شده رادرCD-Rom  بعد از قـرار گـرفتن     .  قرار دهيدCD   در cd-rom       دآـار   عمـل نـصب بطـور خو
در جـدولي کـه ظـاهر    . را اجرا نماييد  setup شويد و فايل   cd-rom اگر اين طور نشد وارد . اغاز ميشود

مي شود از شما در مورد مشخصاتتان سوال مي شود به آنها پاسخ دهيـد امـا در آخـرين قـسمت بايـد                        
serial number  )product key (  را وارد کنيد.  

Serial number   در cd  داري شـده وجـود خواهـد داشـت کـه معمـوال در فايـل متنـي بنـام          خري serial 
number    ياcd-key قرار دارد به هر حال اگر office xp      را نـصب مـي کنيـدserial number     آن بـصورت
  زير است 

fm9fy   tmf7q  kckct  v9t29  tbbbg  

  کليک کنيد  nextآنرا وارد نمائيد وروي گزينه 

   درپايـان توضـيحات کـادر     .  توضيحاتي را ارائه داده اسـت      Officeظاهر مي شود در مورد    صفحه بعدي که    
  .را کليک نمائيد  next را کليک کنيد و سپس کليد   …I accept terms  مربوطه که شامل جمله

نصب خواهد شد   officeدر پايين اين صفحه مسيري که .  کليک کنيدcustom در صفحه بعد روي گزينه 
قـرار    office در صفحه بعد نـرم افزارهـاي   . کليک کنيد next قرار دارد که مي توانيد انرا تغيير دهيد روي 

مي باشد نرم افزارهايي را کـه  ... و  word  ،access  ,excel, front page ,power point دارد که شامل 
 و سـپس  )را حتما انتخـاب کنيـد    FrontPage(نيد انتخاب ک, دوست داريد تا روي کامپيوترتان نصب شوند

 شروع به نصب نرم افزارهـاي       office.  کليک کنيد    install  کليک کنيد در پنجره بعدي نيز روي         next روي  
  .به اين ترتيب نرم افزار هاي انتخاب شده در کامپيوترتان نصب مي شود, انتخاب شده مي کند

ــه     ــراي برنام ــراي اج ــوي روي   FrontPageب ــسمت    desktop از start من ــد و ســپس در ق ــک کني  کلي
 programs روي Microsoft front page کليک کنيد تا اجرا شود .  

 



   FrontPageقسمتهاي مختلف يك صفحه 

 را اجرا کنيد يک صفحه ظاهر مي شود که خود شامل قسمتهاي مختلفي است FrontPageوقتي که 
  .که انرا توضيح مي دهيم

 نوشته شده است که عنوان صفحه Microsoft FrontPageدر باالي صفحه گزينه  front page xpدر  
  . قرار دارندFrontPageاست در قسمت پايين تر منوهاي 

  

  . موجود مي باشد standard به نام نوار ابزار  يک نوار ابزار  در قسمت بعدي  

  

  .موجود مي باشد   formatting يک نوار ابزار ديكر به نام نوار ابزار  در قسمت پايين تر 

  

 new page orدر سمت چپ صفحه . سمت بعدي صفحه ما به سه قسمت تقسيم شده استدر ق  
webبا کليک روي اين کلمات کارهاي خاصي را .  قرار دارد که شامل کلماتي به رنگ آبي مي باشد

 يک  open page or web) (انجام مي دهيم براي آنکه فضاي کاريتان بازتر شود در باالي اين صفحه
  . صفحه بسته شود روي ان کليک کنيد تا اين. قرار داردعالمت ضربدر 

را در بر   front page وسيعي از صفحه سفيد رنگ که بخش در قسمت بعد يک 

را در آن بايد انجام  اين صفحه همان است که عمل طراحي. وجود دارد, دارد

ودر  در قسمت بعد يك صفحه کوچک قرار دارد که شامل شكلهايي است. دهيم

چون کاربرد , نيز ببنديد اين پنجره را, نوشته شده است view  آن عبارتباالي

 .زيادي برايتان نخواهد داشت

 

آه محل طراحي ( حال صفحه سفيد  . آليك آنيدviews bar روي آزينه viewبراي اين کار از منوي  
  .بخش بيشتري را اشغال خواهد کرد) است

چون فضاي کاري بيشتري , مي شويد اين کارها را انجام دهيد FrontPageيادتان باشد که هر وقت وارد 
  .به شما اختصاص مي يابد

  .سه گزينه وجود دارد ) محل طراحي(در پايين اين صفحه سفيد

  

Normal :که اکنون در آن هستيد و کار طراحي در اين حالت انجام مي شود.  

: html  خطوطي را مشاهده مي کنيد که همان , که اگر روي آن کليک کنيد بجاي صفحه سفيد رنگ
  .هستند که قبال در مورد آن گزينه توضيح داديم  htmlخطوط 



 مي باشد اگر روي اين گزينه کليک کنيد صفحه طراحي شده به حالتي در مي آيد previewگزينه بعد  
 قرار دهيد مثل ان است که صفحه previewيعني اگر صفحه را در حالت , که آنرا در مورورگر خواهيم ديد

 براي مشاهده نتيجه کار مي preview در واقع قسمت . د باز کرده ايدطراحي شده را با مرورگر خو
عمليات طراحي , انتخاب شده است  normalباشد اما يادتان باشد که شما بايد در حالتي که گزينه 

  .صفحات را انجام دهيد

واهيم اگر روي صفحه کليک کنيد مکان نما را در صفحه خ, قرار دارد  normalوقتي که صفحه در حالت 
درس ما در مورد کارهايي . حال مي توانيد در صفحه بنويسيد و يا کارهاي ديگري را انجام دهيد. ديد

  .خواهد بود که بايد در اين صفحه انجام دهيد

 



  :FrontPageنوار ابزار هاي 

  :درمسير زير قرار دارند   FrontPageتمامي نوار ابزار هاي 

/......)Toolbars / viewمنوي (  

در منو قرار خواهد گرفت و ابزار آن در         , يک عالمت تيک در کنار آن       , اگر يکي از نوار ابزارها را انتخاب کنيد       
, نوار ابزارها که عالمت تيک را در کنار خود دارد کليک کنيد           اگر روي يکي از     . صفحه به نمايش در مي آيد     

 front بطـور معمـول  . ان تيک حذف خواهد شدو نوار ابزار مربوطه در صفحه مشاهده نخواهد شـد , آنگاه
page    نوار ابزار است که در حالت پيش فرض دو نوار ابزار ١٣ داراي  formatting  وstandard فعال مي 

  .  تيک در کنار آنها قرار داردباشند که عالمت

. شايد فکر کنيد که يادگيري آنها کـار سـختي اسـت           . نوار ابزارها براي راحتي کار شما طراحي شده اند        
 چقـدر کـار را    شما نيازي به يادگيري تمامي انها نداريد و پس از کار کردن با انها خواهيد فهميد کـه انهـا       

  .راحت مي کنند

شما نيـاز بـه حفـظ کـردن تمـام ابـزار       . را بررسي مي کنيم   standardو   formattingدر ادامه نوار ابزار  
حتي بـدون نـوار ابـزار نيـز مـي      .  فقط قسمت هاي اصلي ان را بررسي مي کنيم   انها نخواهيد داشت و   

بـزار  دو نـوار ا   . در هر حال نوار ابزارها نقـش ميـانبر را بـراي شـما دارنـد               . توانيم تمام کارها را انجام دهيد       
 standard و formattingچــون از انهــا در ادامــه درس ,  را کــه توضــيح خــواهيم داد بــه خــوبي يــاد بگيريــد

  .استفاده زيادي خواهيم کرد

  :نوار ابزار استاندارد

وقتي که ماوس را روي هر يک از ابزارهاي موجود در نوار ابزارها مي بريم و انرا بـدون حرکـت نگـه مـي                          
  بسيار مفيد از انها به شما ارائه مي شود داريم توضيح مختصرو 

  : شامل عناصر زير استstandardنوار ابزار

  از سمت چپ

١-create a new normal page   :از اين به بعـد بـراي   . ار مي رودبراي ايجاد يک صفحه جديد به ک
  .ايجاد يک صفحه جديد از اين ابزار استفاده کنيد

٢- open :  

کـرده ايـد بـه کـار مـي رود معـادل       براي باز کردن يک صفحه که از قبل موجود است يا قـبال انـرا طراحـي                
  .مي باشد) منوي(file/ open             ان

٣-save:   

ار مـي توانيـد از ايـن دکمـه     پس از انکه يک صفحه را طراحي کرده ايد بايد انرا ذخيـره کنيـد بـراي ايـن کـ                  
  است) منويfile/save(استفاده کنيد معادل اين دکمه انتخاب گزينه هاي 

۴- search:   

  که کاربرد زيادي ندارد

۵-preview in browser:   

اگر بخواهيم که صفحه طراحي شده را در قسمت مرورگر ببينيد روي اين دکمه کليـک کنيـد کـه صـفحه                 
  . کنيدsave  صفحه طراحي شده را البته قبل از ان بايد. طراحي شده در مرورگر نمايش به در مي ايد



۶-spelling  :  

  .به آار مي رود) امالي کلمه که به انگليسي نوشته ايد(که براي بررسي امالي کلمات 

٧-cut  :  معادل آن. که براي بريدن يک شي انتخاب شده به کار مي رود)Edit/cutيا فشردن )  منوي
  . استCtrl+xهمزمان کليدهاي 

٨-copy :             معادل آن . براي کپي برداري از يک شي انتخاب شده به کار ميرود )Edit/copy  يـا  )  منـوي
  . استCtrl+cفشردن همزمان کليدهاي 

٩-Paste:  براي چسباندن اشيايcut  ياcopy      کـه معـادل آن   . شده بـه کـار مـي رود )Edit/Paste 
  . استCtrl+vيا فشردن کليدهاي ) منوي

١٠-undo :      در حال طراحي ممکن است که از عملي که آخـرين بـار انجـام داده ايـد منـصرف شـويد, 
اگـر روي آن دوبـار کليـک        . براي آنکه صفحه را به يك مرحله عقب تر برگردانيد روي اين دکمه کليک کنيـد               

  . کنيد به دو مرحله عقب تر بر مي گرديد

١١- Redo:  عکس عملundoاست .  

   

  :formattingنوار ابزار 

Style-1:                      در اين گزينه حالت صفحه يا متن ويا هر شي اي را کـه در حالـت انتخـاب قـرار
حالـت هـاي ديگـري را مـي توانيـد انتخـاب       .  اسـت normalحالت پيش فـرض آن  . دارد ، تعيين مي شود   

  .کنيد

٢- Font : بر اساس اين گزينهfont    بـراي مثـال يـک    . ها را تعيين مـي کنيـد
در حاليکـه کليـد     . براي انتخاب متن با ماوس روي آن کليک کنيد        . متن بنويسيد وسپس آنرا انتخاب کنيد       

در سـپس   )  کـردن گوينـد    dragبـه ايـن کـار       (سمت چپ را فشارداده ايد ماوس را روي آن حرکـت دهيـد              
کليـک کنيـد ويـک    ,  راست ان قرار دارد      روي ييكان آوجكي آه در سمت      font در قسمت    formattingنوار

  .  در مي آيدTahoma متن انتخاب شده به حالتfontبدين ترتيب . Tahomaگزينه را انتخاب کنيد مثال 

٣-Font size   :  که اندازه  fontمثل مرحله قبل متن .  تعيين مي کند  متن نوشته شده را
. کليـک کنيـد  , قـرار دارد  font size راسـت   را انتخاب مي کنيدوسپس روي ييكان آوجكي آـه در سـمت  

  . خواهد شد) 7(با  متن انتخاب شده برابر font sizeبدين ترتيب ):7(مثال 

۵-Bold :      اين گزينه متن را به شکلBoldبراي .  قرار مي دهدBold کردن يک متن ابتدا متن مورد نظر 
  . از نوار ابزار کليک کنيدBold را انتخاب مي کنيد وسپس روي گزينه

۶-italic  : که برايitalicکردن متن به کار مي رود  .  

٧- :  underline   براي آنکه متن نوشته شده بصورت متن زير خط دار شود متن را انتخاب کـرده وروي
   . اين گزينه کليک کنيد

مـتن مـورد نظـر بايـد انتخـاب      , براي استفاده از تمام اين شش گزينه باال که براي تنظيم متن آمده        : نکته
  .شده باشد

براي اين آار ابتدا متن را انتخاب مـي        . مي توانيد تمام اين شش مرحله را يکجا ودر ان واحد انجام دهيد            
يا روي متن انتخاب شده راست کليک کنيـد         )  منوي format/font:( کنيد وسپس مسير زير را طي آنيد        

  fontوسپس 



   .ه وجود داردراانتخاب کنيدمي بينيد که تمام گزينه هاي باال در پنجره ظاهر شد

٨-:Align left را به سمت چپ صـفحه انتقـال دهيـد از    )مثال متن( براي اينکه يک شي انتخاب شده
  .اين گزينه استفاده مي کنيد

٩-Center  :براي اينکه يک شي انتخاب شده را به مرکز صفحه انتقال دهيد.  

١٠- Align right  :براي اينکه يک شي را به سمت راست صفحه انتقال دهيد .  

١١-Numbering  :ب قرار دهيداگر از اين گزينه ميتوانيد براي متون خود شماره ترتي.  

١٢-Bullets :پس از اين انتخاب در ابتداي هر پاراگراف يک عالمت مربع قرار مي گيرد.  

اين عالمـت در هـر نـوار    . قرار دارد  << يک عالمت به شکل Formattingدر سمت راست نوار ابزار :نکته
ابزار نشان دهنده اين است که نوار ابزار مربوطه شامل گزينه هاي ديگري نيـز اسـت کـه بـا کليـک روي        

  . مي توانيد ساير ابزار را ببينيد) <<(عالمت مزبور 

١٣-Font color   :با کليک کـردن روي هـر يـک از    . اين گزينه براي رنگي کردن متن به کار مي رود
 More colorبراي انتخـاب رنگهـاي بيـشترروي    . رنگ هاي مورد عالقه خود متن را مي توانيد رنگي کنيد 

  .کليک کنيد

١۴-Highlight   : متن مـورد نظـر را   .اين گزينه براي رنگي کردن پس زمينه يک متن به کار مي رود
  .انتخاب کنيد وسپس با کليک روي اين گزينه يک رنگ را انتخاب کنيد

 



 : قرار دادن عکس در صفحه

مكـان نمـا را درجـايي    , براي اين آـار . را صفحاتتان قرار دهيد عکسهايي  گاهي اوقات شما نيازداريد آه    
 .قرار دهيد آه ميخواهيد عكس در انجا قرار آيرد

  :به دو حالت شما مي توانيد عکس را در صفحه خود قرار دهيد

).  منـوي   insert/picture/clipart( کنيد    توانيد مراحل زير را طي    براي اين کار مي      : Clipartاز طريق   :الف
 Insertپس از طي اين مسير عکسهايي ظاهر ميـشوند آـه بـا انتخـاب آنهـا و سـپس کليـک رود دکمـه                

 هـا   FrontPage   ، Clipartتوجه کنيد که اگر هنگـام نـصب         .  در صفحه قرار خواهد گرفت      عکس مورد نظر  ,
 clipart هستند نصب نشده باشند انگاه از شـما بـراي نـصب              FrontPage که عکسهاي پيش ساخته در    

  . مي توانيد انرا نصب کنيدcd officeسوال خواهد شد که شما با قرار دادن 

در صورتي که بخواهيد عکسي را که در کامپيوترتان ذخيره کرده ايد در صفحه قرار دهيد مراحل زير را                   -ب
  )منوي ( insert/picture/from fileطي کنيد 

 insert عکس مورد نظرتان را انتخاب کنيد و سـپس روي گزينـه   .به اين ترتيب يک پنجره باز خواهد شد 
  .کليک کنيد 

بـراي ايـن کـار    .  قرار داديد مي توانيد اندازه انـرا تغييـر دهيـد    پس از انکه عکس مورد نظرتان را در صفحه      
اطراف عکس ظاهر مي شود اگر ماوس را روي         در اين حالت مربع هاي کوچکي       , روي عکس کليک کنيد   

اين مربع هاي کوچک قرار دهيم اشاره گر ماوس تبديل به يک پيکان دوسر مي شود در اين حالت دکمه                
   )drag(ماوس را کليک کنيد و در حالي که انرا پايين نگه داشته ايد ماوس را حرکت دهيد 

عـالوه بـر ايـن شـما مـي توانيـد عکـستان را            .  کـرد  به اين ترتيب اندازه عکس مورد نظرتان تغييـر خواهـد          
انتخـاب  ) منويview/toolbars/picture (  را با پيمودن مسير    drawingويرايش کنيد براي اين کار نوار ابزار        

  .کنيد

نـوار ابـزار   )بـا کليـک روي عکـس انتخـاب مـي شـود      (به طور معمول هنگامي که عکس را انتنخـاب کنيـد    
 picture نمايان مي شود.  

داراي ابزارهايي است که مي توانند عکس را ويرايش کنند ابزار موجود در اين نـوار ابـزار را                   , اين نوار ابزار  
  .امتحان کنيد

 picture روي ان راسـت کليـک کنيـد و سـپس گزينـه      , پس از انکه عکس را در داخل صفحه قـرار داديـد  
propertiesکه يك پنجره با سه زبانه باز مي شود.  را انتخاب کنيد  

  :appearanceدر زبانه اول  

در وسـط يـا چـپ و يـا راسـت      ,  شما مشخص مي کنيد که عکـس موردنظرتـان  appearance در قسمت
ر  در نـوار ابـزا  right align وcenterو  left alignالبته اين کار را مي توانيد بـه کمـک ابـزار    .صفحه قرار گيرد

formatting نيز انجام دهيد .  

 Borderبراي اين کار از قسمت .  شما مي توانيد براي عکس خود يک قاب قرار دهيدlayout در قسمت 
thickness استفاده کنيد  .  

Horrrizantal spacing :       براي آن است که عکس به حالت افقي به مقـداري کـه شـما تعيـين مـي کنيـد
ري که در کنار اين عکس قرار خواهند گرفت با عکس فاصـله اي برابـر بـا    فاصله داشته باشد يعني عناص 

  . آنچه که شما تعيين کرديد خواهند داشت

Vertical spacing : مشابهHorizontal spacingاست ، اما فاصله به طورعمودي قرار مي گيرد .  

Size:             در قسمت   , در اين قسمت شما مي توانيد اندازه عکستان را بطور دقيق تنظيم کنيدWidth  اندازه 
 Keep aspectتوجه کنيد اگر گزينـه  . ارتفاع عکس را مشخص کنيد ,Heightي افقي عکس ودر قسمت 

ratio         با تغيير اندازه ي هر يک از مولفه هـاي عکـس ، مولفـه       ,  که در پايين قرار دارد ، انتخاب شده باشد



  هيد تغييرا ندازه عکس به طـور تناسـبي انجـام          ي ديگر نيز به همان اندازه تغيير خواهد کرد اگر مي خوا           
  .نشود اين گزينه را غير فعال کنيد

   :Generalدر زبانه 

بـا کليـک روي گزينـه ي    . مکـان عکـس روي کامپيوترتـان تعيـين شـده اسـت       picture sourceدر قسمت 
  Browse        در قسمت   . مي توانيد آنرا تغيير دهيد وعکس ديگري قرار دهيدtype  ين کـه داري    ا( نوع عکس

   .مشخص شده است) چه فرمتي است

   

   :قرار دادن انيميشن

بـراي ايـن کـار بـا        . گاهي اوقات شما ميخواهيد که يک انيميشن در کامپيوترتان را در صفحه قرار دهيـد                 
يعني طريقه وارد کردن يـک انيميـشن بـه صـفحه و يـا تغييـر                 .  رفتار کنيد   انيميشن دقيقا مثل يک عکس    

  . ست مثل انجام اين کارها روي عکس استاندازه آن در

 را فـشار  Deleteوسپس دکمـه  )روي آن کليک کنيد   (انرا انتخاب کرده    ,براي حذف يک عکس يا انيميشن       
  .دهيد

 



  :Word Artقرار دادن 

Word Artيعني شما متني را مي نويسيد و سـيس کامپيوترتـان آنـرا    .  حالت سه بعدي از کلمات است
 مراحـــــل زيـــــر را طـــــي Word Artبـــــرا ي قــــرار دادن  .  در مـــــي آوردWord Artبــــه شـــــکل  

 نمـايش  Word Artيک پنجره ظاهر مي شود که حاالت مختلف ).  منويinsert/picture/Word Art:(کنيد
سپس يـک کـادر     ,  انتخاب کنيد وسپس روي آن کليک کنيد        حالتي را که دوست داريد    . داده شده است    

که متن مورد نظرتان را وارد کنيد براي اين کار روي قسمت ابي کليک  باز مي شود واز شما مي خواهد 
  .در مي ايدWord Art کنيدبه اين ترتيب متن مورد نظربه شکل   okکنيد و متن را نوشته و 

بـه ايـن ترتيـب دسـتگيره هـايي اطـراف ان       , ايجاد شده کليک کنيد   word artبراي تغيير اندازه ان روي 
  )مثل تغيير اندازه عکس( مي توانيد اندازه انرا تغيير دهيد drag ايجاد مي شود که با انجام عمل 

   

  :خاص در صفحه)حروف(قرار دادن کارکترها

 کـه در صـفحه کليـد در حالـت عـادي              گاهي اوقات شما دوست داريد که حروفي را در صفحه قرار دهيد           
  .وجود ندارند

  تمامي حروفي را که مي توانيد در صفحه قرار دهيد در مسير زير پيدا مي کنيد

Insert/symbol)منوي(  

س حـروف مـورد نظـر را انتخـاب          مکان نما را در جايي که بايد حروف مورد نظر قرار گيرد قرار دهيـد و سـپ                 
  . کليک کنيدinsertکرده و روي دکمه 

 



 :قرار دادن تاريخ و زمان

  براي قرار داده تاريخ وزمان و يا هريک به تنهايي مسير زير را طي کنيد

Insert/date and time)منوي(  

   از اين پنجره دو گزينه وجود دارد displayدر قسمت . به اين ترتيب يک پنجره باز مي شود

نه انتخاب شود زمان قرار گرفته شده زماني  که اگر اين گزيdate this page was last edited:گزينه اول
  را نشان مي دهد که شما انرا هم اآنون در صفحه قرار داديد

 باعث مي شود که زمان و تاريخ و درهر date this page was last automatically updated:گزينه دوم
  .ن لحظه را نشان دهدشود يعني هر وقتي شما صفحه تان را باز کرديد زمان و تاريخ هماupdateلحظه 

 بايد يک time format بايد حالت قرار گرفتن تاريخ را معلوم کنيد و در قسمت date format  در قسمت 
  .کليک کنيد ok گزينه را انتخاب کنيد تا زمان نيز به همراه تاريخ به نمايش در ايد سپس روي 

   

   :قرار دادن خط افقي صفحه

و سپس مسير زير را   ا در جايي که مي خواهيد خط بکشيد قرار دهيد براي انجام اين کار مکان نما ر
  :طي کنيد

Insert/horizontal line)منوي  (  

براي تغيير و يا تنظيم خصوصيات اين خط روي آن دابل کليک . به اين ترتيب يک خط افقي رسم مي شود
  کنيد

  با دابل کليک کردن روي خط يک پنجره ظاهر مي شود که داراي گزينه هاي زير است 

١           -١-  size  

مي باشد که به ترتيب بيانگر اندازه   Widthو  Heightکه براي تغيير اندازه خط است که شامل دو گزينه 
ارند که يکي مي تواند انتخاب دو گزينه ديگر وجود د, افقي وارتفاع خط مي باشد در جلوي اين دو گزينه

 که Pixelکه تغيير اندازه خط بر اساس اندازه و بر حسب درصد خواهد بود و  :Present of window: شود
  . اندازه آن بر حسب پيکسل تنظيم مي شود

٢-Alignment : که شامل گزينه هاي زير است:  

 Left :که خط را به سمت چپ صفحه انتقال مي دهد.  

Right : خط را به سمت راست صفحه انتقال مي دهدکه.  

Center :که خط را در مرکز صفحه قرار مي دهد.  

Color :پس از انجام تغييرات روي آن کليک کنيد. که در اين قسمت ميتوانيد رنگ خط را تعيين کنيد.  
  را کليک کنيدdeleteبراي حذف خط انرا انتخاب کنيد و دکمه 



Hyperlink:  

اگر تابه حال وارد اينترنت شده باشيد حتما متوني را ديده ايـد کـه وقتـي مـاوس را روي انهـا قـرار مـي                           
اين بيانگر ان است که متن مـورد نظـر و يـا حتـي               . دهيد اشاره گر ماوس به شکل يک دست در مي ايد          

 مـتن مـورد نظـر صـفحه         عکس مورد نظر داراي يك لينک مي باشد آه با کليـک کـردن روي ان عکـس يـا                   
بنابراين وقتي که ماوس را روي يک عکس يا متن قرار دهيد و شکل مـاوس تبـديل                  . ديگري باز مي شود   

 است و در اثـر      hyperlinkبه يک دست شود انگاه متوجه مي شويم که متن يا شي مورد نظرداراي يک                
  کليک کردن روي ان احتماال به صفحه ديگر هدايت خواهيد شد

  :نک دادنطريقه لي

ر ا  )منـوي insert/heperlink ( متن يا عکسي را که مي خواهيد حاوي لينک باشد انتخاب کنيد و سـپس              
در . مـتن انتخـاب شـده نمـايش داده مـي شـود      , پنجره اي ظاهر مي شود که در بـاالي ان . انتخاب کنيد 

ا به طـور پـيش فـرض در          که مکان نم     قرار دارد  addressپايين اين صفحه يک آادر آه در جلوي ان عبارت           
شما بايد در اين کادر ادرس صفحه اي را بنويسيد که در اثر کليـک کـردن روي مـتن انتخـاب                 . ان قرار دارد  

  .ان صفحه بايد جايگزين صفحه قبلي شود, شده

,  که باز شده اسـت      مي توانيد از داخل اين پنجره     . نيازي نيست که ادرس صفحه را از قبل بدانيد        : نكته  
  رد نظر را پيدا کنيد و سپس روي ان دابل کليک کنيدصفحه مو

ممکن است شما بخواهيد در اثر کليک روي متن مورد نظر يک صفحه خاص در اينترنت بـه نمـايش                    :نکته
ــد    ــه نمــايش در اي ــثال ســايت مايکروســافت ب ــد م ــد ادرس کامــل ســايت    . در اي ــع شــما باي ــن مواق در اي

گفته به اين ادرس  ). http://www.microsoft.com(يعني عبارت. مايکروسافت را در کادر ادرس بنويسيد
  .شده ادرس مطلق گفته مي شود

مـاوس را روي شـي اي ببريـد کـه بـه ان              .  کليک کنيد  previewحال براي ديدن نتيجه کار خود روي زبانه         
اگر روي ان کليـک کنيـد صـفحه اي را           ,  عالمت ماوس يه يک دست تغيير شکل مي دهد          .لينک داده ايد  

ــي ايـــد       ــه نمـــايش در مـ ــرده ايـــد بـ ــه انتخـــاب کـ ــ . کـ ــه اگـ ــق مـــثال    البتـ ــما يـــک ادرس مطلـ ر شـ
http://www.microsoft.com    انگاه در اثر کليک روي ان يـک پيغـام خطـا ظـاهر مـي                ,  را وارد کرده باشيد

شود که به شما اعالم مي کند براي بازديد اين لينک بايد بـه اينترنـت وصـل باشـيد حـال بـا کليـک روي                       
  . به صفحه طراحي برگرديدnormalزبانه

  . که عالوه بر متن مي توانيد به عکس يا انيميشن نيز لينک اختصاص دهيدتوجه داشته باشيد

گاهي اوقات الزم است که پس از کليک روي لينک ايجاد شده صفحه جديد در پنجره ديگـري غيـر                    : نکته
,  و سـپس نوشـتن ادرس      insert/hyperlink)( براي اين کار پس از انتخاب گزينـه       , از پنجره فعلي باز شود    

 newکليـک کنيـد و سـپس گزينـه      target frameمت راسـت پنجـره ظـاهر شـده روي گزينـه      بايد در سـ 
windows را انتخاب کنيد و سپس روي  ok  کليک کنيد.  

 



Bookmark  

گاهي اوقات دوست داريد يک لينک از يک جاي خاص صفحه بـر روي جـاي ديگـر از همـان صـفحه ايجـاد                     
مثال گاهي اوقات صفحاتي را طراحي کرده ايد که بسيار طوالني اند و مثال مي خواهيد يک لينـک          , کنيد

براي انجام اين . هدايت شودبه ابتداي صفحه ,  در اثر کليک روي ان در انتهاي صفحه قرار دهيد که کاربر
  .يا عالمت گذاري کنيم  bookmark استفاده کنيم يعني بايد مقصد را bookmark عمل بايد از 

مـتن يـا شـي اي را        (است را انتخاب کنيد      براي اين کار عبارت و يا شي اي که به عنوان مقصد مد نظر               
سپس . را انتخاب کنيد)  منويinsert/bookmark(سپس مسير ) که در اثر کليک کردن بايد به ان برسيم

در زير ان يک خط نقطه چـين ظـاهر   ,  کرده ايدbookmarkبه اين ترتيب متني را آه . کليک کنيد  okروي 
  .شده است) Bookmark(مي شود و نشانه ان است که عالمت گذاري

 insert /hyperlink( و سپس مسير) شي اي که بايد روي ان لينک ايجاد شود(حال مبدا را انتخاب کنيد 
.  کليـک کنيـد  bookmarkدر سمت راست اين پنجره روي       . پنجره اي باز مي شود    , را انتخاب کنيد  ) منوي

مـورد  bookmark. هاي ايجاد شـده در ان قـرار دارنـد         bookmarkپنجره ديگري ظاهر مي شود که تمامي        
کليـک    ok سـپس در پنجـره بعـدي نيـز روي     . کليـک کنيـد     ok نظر را انتخاب کنيد و سپس روي گزينـه 

   . کنيد

بايـد وارد  , اگر روي عکس يا مـتن مـورد نظـر کـه بـه ان لينـک داده ايـم کليـک کنيـد          preview   در حالت 
بـراي تـست ايـن      .  کرده ايم  bookmarkقسمتي از صفحه شود که متن يا عکس و يا هر شي ديگري را               

  . شويدpreviewموضوع وارد زبانه 

 



 و تنظيم رنگ لينک هاي موجود در صفحه) background( رنگي کردن پس زمينه 

 format/background( مسير زير را طـي کنيـد      , براي رنگي کردن رنگ پس زمينه صفحه در حال طراحي         
 backgroundشما هم اکنون بايد در زبانـه           .يک پنجره ظاهر مي شود که داري چند زبانه است         ) منوي

    : اين قسمت شامل سه قسمت است. اشيدقرار داشته ب

   format , color, get background information from another page  

   چند گزينه در اختيار داريد   colorsدر قسمت 

١-backgroundدر اين قسمت مي توانيد رنگ پس زمينه صفحه را تعيين کنيد   

٢-textرنگ متن را مي توانيد تعيين کنيد   

٣-hyperlink                      بطور پيش فرض وقتي که يک لينکي ايجاد مي کنيد رنگ ان ابي مي شـود بـا اسـتفاده از 
  اين گزينه مي توانيد رنگ لينک ها را عوض کنيد 

۴-visited hyperlinkرنگ يک لينک پس از کليک کردن را نشان مي دهد که مي توانيد انرا عوض کنيد   

 



 backgroundقرار دادن تصوير در 

 بـه ايـن ترتيـب نوشـته      , صفحه در حال طراحي قـرار دهيـد       شما مي توانيد يک عکس را در پس زمينه         
براي ايـن   . هاي شما و ساير کارهايي که روي صفحه انجا م مي دهيد در روي اين عکس قرار مي گيرد                  

 را background pictureگزينـه  ,  بـاز شـده   را طـي آنيـد و از پنجـره    )  منـوي (format/backgroundکـار  
 ميتوانيـد   browseبا کليک کردن روي دکمـه       . به اين ترتيب کادري در زير ان ظاهر مي شود         . انتخاب کنيد 

به اين ترتيب عکـس انتخـاب شـده در          , عکس مورد نظر را انتخاب کنيد و سپس روي ان دابل کليک کنيد            
backgroundقرار مي گيرد .  

اگـر  , وجـود دارد  watermark  پنجره باز شـده گزينـه اي بـه نـام      background picture گزينه در زير:نکته
پس از انتخاب عکس به عنوان پس زمينه اين گزينه را فعال کنيد انگاه عکسي را بـه عنـوان پـس زمينـه                        

 کردن صفحه عکس پس زمينه حرکت       scroll قرار داده ايد به طور ثابت و بي حرکت خواهد ماند يعني با              
  اين گزينه مي تواند به زيبايي صفحه وب شما بيافزايد. نمي کند

   

  :قرا دادن يک اهنگ در پس زمينه

براي اين کـار    . گاهي اوقات تمايل داريد در اثر باز کردن يک صفحه يک اهنگ نيز به همراه ان پخش شود                 
   را انتخاب کنيدpage properties نه در يک جاي خالي از صفحه راست کليک کنيد و گزي

در ايــن پنجــره قــسمتي بــه نــام  .  ان قــرار داريــدgeneralيــک پنجــره بــاز مــي شــود کــه شــما در زبانــه  
 background soundدر جلـوي ايـن کـارد روي دکمـه     .  وجود دارد که در زير ان يک کادر قرار داردbrowse 

 قـراردارد کـه   loopد در پايين اين کـادر گزينـه اي بنـام        کليک کنيد و سپس فايل صوتي خود را انتخاب کني         
بـراي  .  کليـک کنيـد    okسـپس روي    , شما تعداد دفعاتي کـه اهنـگ بايـد پخـش شـود را معلـوم ميکنيـد                   

  .اهنگ انتخاب شده پخش مي شود.  قرار دهيدpreviewاين صفحه را در زبانه , ازمايش

 



  ...قرار دادن يک حالت خاص براي صفحه در هنگام ورود به ان يا خروج و 

گـاهي احتمـاال بـه صـفحاتي برخـورده ايـد کـه هنگـام بـاز                  , اگر در اينترنـت بـه جـستجو پرداخـت باشـيد           
   به راحتي قابل انجام است FrontPageاين کار در ... . شدنشان به صورت دايره اي باز مي شوند و

ايـن  , يک پنجـره بـاز مـي شـود    ). منوي format/page transaction ( سير زير را طي کنيدبراي اين کار م
  :پنجره داري دو قسمت است

١-event  

٢-transaction effect  

مثال .  اي را که اضافه کرده ايد اعمال شوندeffect معلوم مي کنيد که در چه هنگامي   eventدر قسمت   
در پايين اين قسمت گزينـه اي   . page exit(  (يا خروج از صفحه)  page enter(در هنگام ورود به صفحه 

با اين گزينه تعيين مي کنيد که در چه         . قرار دارد که شما مي توانيد يک عدد را قرار دهيد          duration بنام  
 (حالـت   ) transaction event(اما در سمت راسـت  .  انتخاب شده اعمال شودeffect مدت زماني بايد 

effect ( مورد نظر را انتخاب کنيد  

شما به صفحه مي گوييد که در هنگـام بـاز   ,  از سمت چپpage enter  و انتخاب circle inمثال با گزينه 
گزينه هاي زيادي   FrontPage. اين گزينه ها را امتحان کنيد. شدن به صورت دايره اي و از داخل باز شود

 no گزينـه    قرار داده شـده را حـذف کنيـد    effectکه بخواهيد در صورتي . را در اختيارتان قرار داده است
effect را در سمت راست انتخاب کنيد   

  



  :dynamic html effectايجاد حاالت پويا 

  .است Dynamic HTML effectقابليت  , FrontPage در يکي از قابليتهاي بسيار خوب

 FrontPage استفاده مي کنيد براي اجرا نياز به نرم افزاري بنام FrontPageبرخي از ابزاري که در : تذکر
server extensionنتيجه انرا نتوانيـد  ,  اثر ايجاد صفحه مورد نظر خود دارند يعني ممکن است که شما در

 مـي  uploadوقتي که صفحه تان را در اينترنت . اين بدليل نياز به نرم افار ياد شده است      . مشاهده کنيد 
داراي ,  ان قـرارداده ايـد     serverکنيد در صورتي که سرويس دهنده اينترنت شما که سـايت خـود را روي                

تـاکنون  . اين اثرات که ايجاد کرده ايد قابل مشاهده است,  باشدFrontPage server extensionنرم افزار 
از ايـن بـه بعـد    .  نداشته انـد FrontPage server extensionتمامي مطالب گفته شده نيازي به نرم افزار 

  .برخي از ابزار براي اجرا نياز به اين نرم افزار دارند

 FrontPage server زيرا اکثر سرويس دهندگان اينترنت داراي شما نبايد نگران اين موضوع باشيد: نکته 
extensionهستند .  

دربسياري از مواقع وقتي وارد صفحات اينترنت مي شويد مشاهده مي کنيد کـه بـا حرکـت مـاوس روي                  
مثال بزگتر مي شود يا رنگ ان تغيير مي کند و گاهي ممکن اسـت               , يک متن شکل متن تغييرپيدا ميکند     

 DHTML effectبه اين اثـرات  . عکس ديگري جاي عکس قبلي قراربگيرد,اوس روي يک عکسبا حرکت م
انتخـاب  ,  باشـد  DHTML روي متن ، متني را که مي خواهيـد حـاوي             DHTMLگفته مي شود براي ايجاد      

يـک نـوار ابـزار بـه نـام      ). منـوي   (format/dynamic html effect  کنيد و سپس مـسير زيـر را طـي کنيـد    
DHTML effectاز سمت چپ اولين گزينه گزينه .  ايجاد مي شود"on "  مي باشد که در جلوي ان عبارت

choose an effect eventشما بايد يک حادثـه را انتخـاب کنيـد   . روي ان کليک کنيد.  نوشته شده است .
نـه  گزي. به معناي وقوع اثـر انتخـاب شـده در هنكـام آليـك روي شـي مـورد نظـر اسـت          click مثال گزينه 

mouse overپـس از انتخـاب يـک گزينـه در     .  به معناي حرکت ماوس از روي متن يا شي مورد نظر است
 کليک کنيد choose an effect براي اين کار روي گزينه . انتخاب کنيد ) effect(قسمت بعدي بايد يک اثر 

ا انتخـاب آنيـد در گزينـه    ر  formattingبـراي مثـال  ,  انتخاب کرده باشـيد  DHTMLاگر متني را براي اثرات 
کليـک کنيـد يـک      choose font کليک کنيـد دو انتخـاب دارد بـراي مثـال روي     choose settingبعدي روي 

پنجره باز مي شود که از شما مي خواهد که تغييرات الزم روي متن را تعيين کنيد مثال مي توانيـد رنـگ                       
 DHTMLپـس از انجـام ايـن کـار يـک      . کليـک کنيـد   okسـپس روي  . کنيد  boldمتن را تغيير دهيد يا انرا 

effect روي متن انتخاب شده ايجاد شده است براي مشاهده کار خود وارد زبانه preview شويد   

  :DHTML effectيک مثال از 

. را طي آنيـد ) منويformat/dynamic html effect ( مسير.متني را در صفحه نوشته و انرا انتخاب آنيد
در قـسمت دوم  .  را انتخـاب آنيـد  mouse overگزينـه  ,  ")on(" ظـاهر شـده در قـسمت اول    در نوار ابزار 

 formattingدر قسمت سوم .  را انتخاب آنيدchoose font  در پنجـره ظـاهر شـده و در    .  را انتخـاب آنيـد
 preview حال وارد زبانه . کليک آنيد   okو سپس روي  را انتخاب آنيد   bold  گزينه font styleقسمت 

 bold متن مورد نظر به شکل      , از صفحه شويد و هنگامي که ماوس را روي متن مورد نظرحرکت ميدهيد            
   .آزينه هاي ديكر را حتما امتحان آنيد. در خواهد امد

   براي عکس DHTMLايجاد يک 

ر سـپس مـسي   ) روي ان کليک کنيد تـا انتخـاب شـود           (عکسي را در صفحه قرار دهيد و انرا انتخاب کنيد           
  format/dynamic html effects) گزينـه   را طـي کنيـد در سـمت چـپ نـوار ابـزار ظـاهر شـده        )  منـوي 

 mouse over  در قسمت بعد .را انتخاب کنيد) apply ( , گزينه swap picture )    به معناي جـايگزيني بـا
را انتخـاب    choose picture گزينـه   ) choose setting(در قـسمت بعـدي   . را انتخـاب کنيـد  )عکس ديگـر  

 کليـک   openسـپس روي    . پنجره اي باز مي شود که شما بايد در ان عکس ديگري را انتخاب کنيد              . کنيد
آزينـه هـاي ديكـر را حتمـا امتحـان           .  برويد preview براي مشاهده کار خود به زبانه       . کنيد تا اعمال شود   

   .آنيد

  DHTML از بين بردن اثرات 

روي يک متن يا يک عکس ايجاد مـي کنيـد يـک کـادر ابـي رنـگ مـتن يـا          را DHTML effectوقتي که يک 
 را خنثي کنيد روي کادر ابي رنـگ کليـک کنيـد و    DHTML عکس مربوطه را احاطه مي کند براي انکه اثر     

 ظـاهر شـود در سـمت    DHTML effectرا طي کنيد تـا نـوار ابـزار      format/dynamic html effect مسير 
  .اثر ايجاد شده از بين مي رود . کليک کنيدRemove effect راست نوار ابزار روي 



Dynamic html effect  داراي حاالت زياد و زيبايي است همگي را ازمايش کنيد .  

 بايد تمام کارهاي روي نوار ابـزار مربـوط بـه ايـن عمـل را از سـمت       DHTML effect براي ايجاد يک : تذکر
   چپ به راست و به ترتيب انجام دهيد

 



 
  Marquee و ابزارHover دکمه هاي

  
  

  :Hover و دآمه هاي FrontPageآاميوننتهاي 

 براي طراحي صفحات وب به کار رفته اسـت کـه اجـراي    front pageبرخي از قابليتهاي پيشرفته توسط 
 دارد يعنـي پـس از   front page server extensionفاده از انها نياز به يـک نـرم افـزاري بـه نـام      انها و است

امـا وقتـي کـه صـفحات        . استفاده از انها در صفحات خود ممکن است که نتوانيد نتايج را مـشاهده کنيـد               
 FrontPage serverخــود را وارد اينترنــت کنيــد در صــورتي کــه ســرويس دهنــده اينترنــت شــما داراي  

extension  بـه طـور معمـول اکثـر سـرويس          . صفحات شما به درستي نمايش داده خواهنـد شـد         ,  باشد
  .دهنده هاي اينترنت داري چنين نرم افزاري هستند

 FrontPage در صورتي که اين ابزار براي اجرا شدن نيـاز بـه   front pageدر معرفي ساير ابزارهاي :توجه
server extensionاطالع شما خواهيم رساندبه,  داشته باشيد .  

   

  .قرار دارند) منويinsert/web component ( در مسير  FrontPage آاميوننتهاي 

در سـمت  . يک پنجره باز مـي شـود کـه داري دو قـسمت اسـت      web componentپس از کليک بر روي 
, سمت راست پنجره  در صورت کليک روي هر کدام از انها در          . گروه ابزارها وجود دارند   , چپ پنجره موجود  

در اينجا آاميوننتهايي کـه بيـشتر از        . ابزارهايي ظاهر مي شوند که قابل استفاده در صفحا تتان هستند          
 شما صفحات را بسيار حرفه اي و front page کامپوننتهاي  با. سايرين کاربرد دارند را توضيح مي دهيم

  . زيبا ميسازيد

 گزينه ظـاهر  ٣است که با کليک روي ان   dynamic effect ه اولين گزين, در سمت چپ پنجره کامپوننتها
  مي شود که کاربرد هر يک و نحوه بکارگيري انها را توضيح مي دهيم 

Hover button:  

روي گزينـه   .  باعث ايجاداثرات پويا و زيبايي در صفحه تـان و بـر روي متنهـا مـي شـود                   hoverدکمه هاي    
hover buttonنجره روي  کليک کنيد و در پايين پ finishدر کـادر  , يک پنجره ظاهر مـي شـود  .  کليک کنيد

در کـادر دوم  . بنويـسيد ,  روي ان اعمـال شـود  hover متن مورد نظـر را کـه بايـد اثـر      ) button text( اول 
)link to (با کليک بر روي , در صورتي که مي خواهيد متن مورد نظر داراي لينک باشدbrowse  در جلـوي 

  .صفحه مقصد براي لينک را انتخاب کنيد, اين کادر

 رنگي را که مي خواهيد متن مربوطه بـه حالـت عـادي داشـته باشـد انتخـاب       button color در قسمت 
بايد رنگي را که در اثر حرکـت مـاوس روي مـتن مـورد نظـر ايجـاد شـود          effect color  در قسمت  .کنيد

 به طول دکمه ايجـاد شـده و         widthدر قسمت   .  تعيين کنيد  effect قسمت   نوع اثر را در       .مشخص کنيد 
 کليک کنيد مـي توانيـد بـراي         custom در صورتي که روي دکمه      .  ارتفاع انرا بنويسيد   height در قسمت   

در . کليک کنيـد    ok روي . صدايي قرار دهيد, در اثر حرکت ماوس روي ان, دکمه اي که ايجاد مي کنيد 
براي . کليک کنيد  ok  نيز پس از انجام تنظيمات مورد نظر خود به روي hover button properties پنجره 

بـراي ايـن کـار مـي        . مشاهده اثر کار خود اين صفحه را ذخيره کنيد و سپس با مرورگر خود انرا بـاز کنيـد                  
  .  کليک کنيدpreview browser  روي گزينه standard توانيد در نوار ابزار 

 اثر حرکت ماوس روي دکمه که ايجاد کرده ايد اثـرات زيبـايي خلـق مـي شـود تمـام گزينـه هـاي                          حال بر 
  .مطمئنا به نتايج جالبي مي رسيد. موجود را امتخان کنيد

.  به حرکت دراوريد  ابزاري است که توسط ان مي توانيد متني را در صفحه به طور افقي         :Marqueeابزار  
 Marquee کليک کرديد در سمت راست گزينـه  dynamic effect  روي component پس از انکه در پنجره 

  . کليک کنيدfinish را انتخاب کنيد و سپس در پايين پنجره روي گزينه 

  .بايد متني را که حرکت کند بنويسيد  ) text(در کادر اول 



  يين کنيد سرعت حرکت را تعspeed در قسمت .  جهت حرکت متن را تعيين کنيدdirection در قسمت 

 انتخـاب  continuously  در صورتي که گزينه  repeat در قسمت .  اندازه انرا معلوم کنيدsize در قسمت 
,  اگر اين گزينه را غير فعـال کنيـد          .شده باشد متن مورد نظر شما بطورمتناوب به حرکت خواهد پرداخت          

در قـسمت   . رکت مـتن را معلـوم کنيـد       در زير ان يک کادر قرار مي گيرد که شما ميتوانيد تعداد دفعات ح              
 background color   پـس از انجـام تنظيمـات روي    .  نيز مي توانيد رنگ يس زمينـه را مـشخص کنيـد ok 

  . از صفحه آليك آنيدpreview براي مشاهده اثر کار خود روي زبانه . کليک کنيد 

  



 
  Banner Ad قرار دادن

  
  
  

Banner Ad: 

ايـن  . بخصوص بـراي تبليغـات   , اين ابزار امروزه بسيار زياد در صفحات اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرد            
 مـشخص مـي کنيـد کـه ايـن عكـسها بايـد در زمانهـاي                  ابزار چندين عكسها را تعيين مي کنيد و سپس        

  .تعيين شده به طور متوالي به گردش درايند

  :براي استفاده از اين ابزار 

 Banner Adفعال است گزينـه    dynamic effects در پنجره کامپوننتها در حالي که در سمت چپ گزينه 
Manager   را انتخاب کنيد و روي finishترتيب يک پنجره بنام به اين.  کليک کنيد   

 Banner Ad Manager Properties در قسمت . ظاهر مي شودwidthو  height    به ترتيـب انـدازه طـول و 
مـشخص    transition effectدر قـسمت  . قـرار دهيـد  , عرض عکسهايي را که مي خواهيد انتخـاب کنيـد  

باعث محـو شـدن عکـس هـا در     Dissolve کنيد که عکسها چگونه بايد جايشان را عوض کنند مثال گزينه      
ايجـاد شـده   Banner  مي توانيد يـک لينـک بـراي    link toدر قسمت . مي شود) در هنگام جابجايي(هم 

  .مشخص کنيد که کاربر در صورت کليک بر روي ان به لينک مربوطه هدايت ميشود

 در سـمت راسـت   addبراي ايـن کـار روي گزينـه    .  بايد عکسها را تعيين کنيدpicture displayدر قسمت 
کليک کنيد و سپس عکس مورد نظر را انتخاب کنيد در صورتي که عکس ها را انتخاب کرديم مي تـوانيم           

  .نيز انها را جابه جا کنيدMove up ,downان را حذف کنيد با Removeبا استفاده از دکمه 

 گذشـت زمـان   يک عدد بـر حـسب ثانيـه بنويـسيد کـه پـس از      Show each picture for ضمنا در قسمت 
 کليک کنيد به اين ترتيب ok پس از انجام کار بر روي . تعيين شده جاي عکس ها با هم عوض مي شود         

Banner Ad براي مشاهده اين قسمت از آار خود نياز به. ايجاد مي شودFrontPage server extension 
در . ا توسط مرورگر خـود ببينيـد      صفحه را ذخيره کنيد و انر     , براي مشاهده . داريد که قبال توضيح داده شد     

 FrontPage server extensionصورتي که به درستي نتوانيد انرا مشاهده کنيد در کامپيوترتان نرم افـزار  
  نصب نشده است

  



  قــــــــــــــــــــــرار دادن يــــــــــــــــــــــک موتــــــــــــــــــــــور جــــــــــــــــــــــستجو بــــــــــــــــــــــراي ســــــــــــــــــــــايت

 :Web search گزينه

کاربر با استفاده از اين موتور جستجو . با اين ابزار مي توانيد يک موتور جستجو در سايت خود قرار دهيد    
مثال اگر کـاربردر کـادر مربـوط بـه موتـور            . د نياز خود را در سايت شما جستجو کند        مي تواند اطالعات مور   

لينک هايي به تمام قسمت هايي از       , را بنويسد و جستجو کند    internet عبارت  ,جستجوي سايت شما    
به نمايش در مي ايد که کاربر توسط ان ميتواند به مطالب , هستند internet صفحاتتان که داراي عبارت 

 FrontPage server extensionبـراي اسـتفاده از ايـن ابـزار نيـاز بـه       . رد نظر خود دسترسـي پيـدا کنـد   مو
  :براي قرار دادن يک موتور جستجوي اختصاصي براي سايت خود . داريد 

. را انتخــاب کنيــدweb searchو )insert/web component( را بــاز کنيــد FrontPageپنجــره کامپوننتهــاي 
در   . ظاهر مي شودsearch form properties   کليک کنيد که پنجره اي بنام  finish سپس روي گزينه 

 در قـسمت . متني را که بايـد قبـل از کـادر موتـور جـستجو قـرار گيـرد بنويـسيد         label for inputقسمت 
width in character      روي . يک عدد قرار دهيد که اندازه کـادر موتـور جـستجو را مـشخص کنـدok  کليـک 

  .يدکن

کـاربر مـي   , start searchيک موتور جستجو براي شما در صفحه قرار مي گيرد بـا کليـک بـر روي دکمـه     
 متني را کـه در کـادر نوشـته شـده اسـت            resetبا کليک بر روي     . تواند به جستجوي مطالب خود بپردازد     

  . داردFrontPage server extensionهمانطور که در باال گفتم اين ابزار براي اجرا نياز به . پاک مي شود

  



 
  قرار دادن شمارنده براي صفحات

  
  

Hit counter  

بـراي  .  خواهيد که از تعداد بازديدکنندگان سايت خود اطـالع داشـته باشـيد              در بسياري مواقع شما مي    
در صفحه اي کـه مـي خواهيـد در ان    . عرضه کرده است  hit counter  ابزاري به نام FrontPageاين کار 

  )  منويInsert/web component:(را باز کنيد   FrontPageيک شمارنده قرار دهيد، پنجره کامپوننتهاي 

در سمت راست تعدادي عکس . را انتخاب کنيد   hit counter در سمت چپ پنجره باز شده گزينه 
شکل شمارنده ، پس ازقرار گرفتن در سايت  اين گزينه ها .  در ان قرار داردخواهيد ديد که شماره هايي

پنجره اي ظاهر مي شود که  .  کليک کنيدfinishيکي را انتخاب کنيد و روي دکمه . نشان مي دهند  را 
. شده است     شامل انواع شمارنده است و شمارنده اي که شما انتخاب کرد ه ايد نيز در ان انتخاب

، شما معلوم مي کنيد که شمارنده بايد از چه   reset counter toگزينه   در      در پايين انها و     
 را وارد کنيد، اولين شخصي که وارد سايت شما ۵٠ال عدداگردر اين قسمت ، مث. عددي شروع شود

براي نمايش نتيجه . کليک کنيد  okروي گزينه .  را به نمايش در مي اورد ۵١مي شود، شمارنده عدد 
  . داريدFrontPage server extensionکار خود ، شما نياز به 

  



 : در سايت خودmsnقراردادن موتور جستجوي  

، موتور جستجوي شرکت مايکروسافت است که براي يافتن مطالب مورد نظر  Msnموتور جستجوي 
شما ميتوانيد اين موتور جستجو را به سايت خود بياويد تا کاربران . کاربران در اينترنت به کار مي رود

وتور جستجو با موتور جستجوي قبلي ، که در مورد ان صحبت تفاوت اين م. اينترنت از ان استفاده کنند
کرديم ان است که اين موتور براي جستجو در کل اينترنت به کار مي رود ، در حالي که موتور جستجوي 

  . قبلي ، فقط براي جستجو در بين مطالب سايت خودتان کاربرد دارد

  :روش کار

  Insert/web component): (را باز کنيد  FrontPageپنجره کامپوننتهاي 

در سمت راست پنجره .  کليک کنيدmsn componentدر سمت چپ پنجره ظاهر شده ، روي گزينه 
يک موتور .  کليک کنيدfinishسپس روي دکمه .  کليک کنيدsearch the web with msnکامپوننتها روي 

ن موتور جستجو به درستي کار کند بايد به ، در سايت شما قرا مي گيردبراي انکه اي  msnجستجوي 
  .اينترنت وصل باشيد

 



  در صفحاتplug-inقرار دادن يک 

 به شما کمک مي کند که بتوانيد عناصر خاصي را وارد plug-in چيست؟ plug-inممکن است بپرسيد 
مثال براي قرا دادن فيلمهايي که با . قادر به استفاده از انها نيستيد صفحات خود کنيد که بطور معمول 

يا ممکن است که بخواهيد يک اهنگ در . استفاده کنيد  plug-in ساخته ايد، بايد حتما از flashنرم افزار 
براي اين کار از پالگين ها استفاده .  داشته باشدmedia playerصفحات خود قرار دهيد که يک کنترولگر

  . مي کنيد

  :روش کار

  : را باز کنيد  FrontPageپنجره کامپوننتهاي 

Insert/web component)(  

در سمت راست . را انتخاب کنيد) اخرين گزينه( advanced controlsوسپس از سمت چپ ، گزينه 
 بايد ادرس فايل data sourceدر قسمت . يک پنجره باز مي شود.  را انتخاب کنيدplug-inپنجره ، گزينه 

 اي را که ساخته ايد و يا اهنگي که مي خواهيد براي ان يک flashمثال فايل . مربوطه را قرا دهيد
، يک پيغام قرار دهيد تا در صورت اجرا  message for browserدر کادر زيرين . کنترولگر داشته باشيد

در قسمت هاي بعدي نيز تنظيمات را انجام دهيد . نشدن پالگين قرار داده شده ، اين پيغام ظاهر شود
يک شکل ظاهر مي شود که نشان دهنده قرار گرفتن يک پالگين در . کليک کنيد okو پس روي گزينه 

  .کليک کنيدpreviewبراي ديدن نتيجه کار خود روي زبانه . صفحه است

 



 ) هاform(دريافت اطالعات از کاربران

مثال مي خواهيد نام و شماره . گاهي اوقات شما الزم داريد که اطالعاتي را از کاربران جمع اوري کنيد
فرمها . براي اين کار، بايد از فرمها استفاده کنيد. تلفن و نظرشان را در سايت خود، از انها بپرسيد

  .ي اطالعات از کاربرانتان کمک کنندعناصري هستند که به شما در جمع اور

پس از انکه اولين . قرار دارند) منوي (insert / formتمام عناصر الزم براي تشکيل يک فرم در مسير 
با کليک بر . نيز ايجاد مي شوند reset و submit به نام  عنصر فرم را در صفحه قرار داديد ، دو دکمه 

با کليک بر روي دکمه . بر در فرم قرار گرفته اند پاک ميشوند اطالعاتي که توسط کارresetروي دکمه 
submit اين اطالعات مي . ، اطالعاتي که در فرم توسط کاربر قرار گرفته اند، به شما ارسال مي شوند

 در FrontPageبه هر حال .  شما ارسال شوندemailتوانند در يک بانک اطالعاتي ذخيره شوند و يا به 
 ,ASP ,PHPاصر فرم ، نرم افزار کار امدي نيست و بهتر است از ساير نرم افزارها مثل ذخيره اطالعات عن

    CGIاما . استاده کنيد... وFrontPage  در زير . ، ايجاد کردن فرم را براي شما بسيار ساده مي کند
  .نحوه ايجاد فرم را توضيح مي دهيم

رين انها ، نام عناصر است که شما با نام يک تمام عناصر فرم داراي خصوصياتي هستند که مهمت: نکته
  .عنصر در فرم ، مي توانيد به اطالعات ان عنصر در فرم ، دسترسي پيدا کنيد

  :مسير زير را طي کنيد. قبل از انکه عنصر فرم را در يک فرم قرار دهيد، بايد يک فرم ايجاد کنيد

Insert/form/form)(  

 را enterکليد.  استsubmit و reset ود که شامل دکمه هاي با انجام اين کار يک کادر ايجاد مي ش
حال مي توانيد عناصر مورد نيازتان را وارد . اين دکمه ها يک سطح به پايين انتقال يابند  فشار دهيد تا

  .فرم کنيد

 : Textbox  

سپس مسير .  قرار گيرد، قرار دهيدtextboxمکان نما را در جايي از فرم که مي خواهيد 
 insert/form/textbox) به اين ترتيب يک . را طي کنيد) منويtextboxايجاد مي شود .  

 را enter name را براي دريافت نام کاربر به کار مي بريد ، مي توانيد قبل از ان، عبارت text box اگر 
  .ي رودبه کار م....  و emailها براي دريافت نام، شماره تلفن ، ادرس  text boxبطور کلي . بنويسيد

  :text boxاما تغيير خصوصيات 

 اي که ايجاد کرده ايد دابل کليک کنيد با اين کار يک پنجره باز مي شود که شامل text boxروي 
   استtext boxخصوصيات 

 مي توانيد يک مقدار پيش فرض initial valueدر قسمت .  را وارد کنيدtext box نام nameدر قسمت 
 قرار مي text boxاين مقدار، وقتي که کاربر وارد صفحه مي شود، از قبل در .  قرار دهيدtext boxبراي 
  . بر حسب کارکتر تعيين مي شودtext box اندازه width in characterدر قسمت . گيرد

 ايجاد شده يک text box در حال انتخاب قرار داشته باشد، no، اگر گزينه  password fieldدر قسمت 
text box است ، ولي اگر گزينه  معموليyes،از اين     انتخاب شده باشدtext box مي توانيد براي 
پس .  کاربر استفاده کنيد و تمام نوشته ها در ان به شکل ستاره نوشته مي شوندpasswordدريافت 

  .کليک کنيد  ok روي text boxاز تنظيم خصوصيات 

   کنيد  هاي زيادي مي توانيد استفادهtext boxدر يک فرم از 

   

  text areaعنصر 



 textدر صورتي که شما از کاربر خود بخواهيد که توضيحاتي در مورد چيزي به شما بدهد، استفاده از 
box   کار درستي نيست و بهتر است که ازtext area  براي قرار دادن . استفاده کنيدtext area 
به اين ترتيب يک کادر بزرگ ايجاد مي شود که براي . را طي کنيد)  منويinsert/form/ text area(مسير

وقتي که روي ان يک بار کليک کنيد دستگيره . دريافت اطالعات کاربر مي توانيد از ان استفاده کنيد
  . را تغيير دهيدtext areaهايي در اطراف ان ظاهر مي شود که شما به وسيله ان مي توانيد ، اندازه 

گزينه .  ظاهر شودproperties، روي ان دابل کليک کنيد تا يک پنجره   text area خصوصيات  ظيمبراي تن
  . استtext box هاي اين پنجره مثل 

   

Checkbox:  

مثال . گاهي اوقات ميل داريد که کاربر از بين چندين عنصر مورد نظرش ، يکي يا بيشتر را انتخاب کند
ي را دوست دارد و سپس مي خواهيد که يکي از رنگهاي شما از کاربر مي پرسيد که چه رنگ

 Checkbox  براي دادن اين انتخابها به کاربر، از . دو و يا هر سه را انتخاب کند  يا  سفيد،سياه، سبزو
  ). insert/form/ Checkbox. (استفاده کنيد 

يد و در جلوي دومي عبارت  ايجاد کنيد و در جلوي اولي عبارت سفCheckboxسه  در مثال باال ميتوانيد  
براي . به اين ترتيب کاربر مي تواند يکي و يا دوتا و يا هر سه را انتخاب کند. سياه و غيره را بنويسيد

در قسمت . يک پنجره ظآهر مي شود. ، روي ان دابل کليک کنيد Checkboxتنظيم خصوصيات يک 
name نام ، Checkboxدر قسمت .  را بنويسيد initial state در صورتي که گزينه checked انتخاب شده 

  . مربوطه در حالت پيش فرض انتخاب شده خواهد بودCheckboxباشد، 

   

Option button  

. اما کاربر فقط بايد يکي از انها را انتخاب کند. در برخي موراد نياز داريد که به کاربر چندين انتخاب بدهيد
  :استفاده کنيد) Option button)radio buttonدر اين حالت بايد از 

Insert/form/ Option button)  . (  

انها ظاهر ) خصوصيات (properties ها ، پنجره Option buttonدر اثردابل کليک کردن روي هر يک از  
  .مي شود که مي توانيد انها را تنظيم کنيد

Drop-down box:  

، از ) در حالي که انتخابها زياد است(ر بدهيد براي انکه از بين چندين انتخاب ، فقط يک انتخاب به کارب 
Drop-down boxبرتري .  استفاده مي شودDrop-down box نسبت به option button ان است که 
Drop-down box براي قرار دادن يک . فضاي کمتري را در صفحه اشغال مي کند و زيباتر استDrop-

down box مسير)insert/form/ Drop-down box  را طي کنيد) ويمن.  

در قـسمت  .  نـام انـرا وارد کنيـد   name در قـسمت  . ايجاد شده دابل کليک کنيد  Drop-down box  روي
choice      بـراي ايـن کـار روي دکمـه          .  بايد انتخابهاي مورد نظرتان را بنويسيدadd        در سـمت راسـت کليـک 
را ) مـثال رنـگ سـبز       ( خـود را     به اين ترتيب پنجره اي ظاهر مي شود که شـمابايد مـتن مـورد نظـر                . کنيد

 انتخاب شـود ،  selected گزينه initial state در پايين پنجره موجود ، در صورتي که در قسمت . بنويسيد
کليـک کنيـد تـا مـتن نوشـته        ok سـپس روي  . متن اين پنجره بطور پيش فرض نمايش داده خواهد شد

پـس از  .  کليـک کنيـد  addدن انتخاب ديگـر روي      دوباره براي اضافه کر   . شده داخل پنجره اول نوشته شود     
  . کامل شودDrop-down box کليک کنيد تا ok انجام کار روي 

 



 رسم جدول

اگر مي خواهيـد در طراحـي       . شايد يادگيري رسم جدول مهمترين قسمت در طراحي صفحات وب باشد          
جداول بـه دو منظـور بـه کـار مـي      . صفحات وب حرفه اي شويد ، بايد کار با جداول را به خوبي ياد بگيريد      

  . روند

  .شده براي دادن اطالعات به بازديدکنندگان به صورت جدول و سازماندهي ) الف

 کنترل صفحات وب خود بايد   که اين قسمت بسيار مهم است بنابراين براي براي کنترل صفحات وب) ب
  . از جداول استفاده کنيد

فرض کنيد که مي خواهيد يک پاراگراف از متن را در صـفحه قـرار دهيـد و سـپس در جلـوي ان                  : دليل کار 
دقيقا روبروي   کنيد ، عکس مورد نظررا نميتوانيد       در صورتي که از جداول استفاده ن      . يک عکس قرار دهيد   
ولي طول ان تـا  . دقت کنيد که پارا گراف ياد شده از چندين خط تشکيل شده است.(پارا گراف قرار دهيد   
  ).وسط صفحه است 

. وقتي که عکس را در جلوي پارا گراف قرا دهيد ، عکس مورد نظر بـه زيـر پـارا گـراف هـدايت مـي شـود                        
براي حل اين مشکل يک جـدول مـي         .  صفحه تان را به طور دلخواه کنترل کنيد         مي توانيد بنابراين شما ن  

در سـمت چـپ ان، مـتن را مـي نويـسيم و در سـمت راسـت ان ،                   . کشيد که شامل دو قـسمت اسـت       
حال براي انکه بينندگان حاشيه جدولتان را نبينند ، بايد اندازه حاشيه جـدول را      . عکس را قرار مي دهيم    

  .ادامه در مورد ان توضيح داده خواهد شد د که در صفر کني

  مکان نما را در جايي از صفحه که قصد قـرار دادن يـک جـدول را داريـد ، قـرار دهيـد مـسير                      : رسم جدول 
)table/insert/tableيک پنجره به نام . را طي کنيد)  منويinsert table      ظـاهر مـي شـود کـه توسـط ان 

  . م کنيدبايد خصوصيات جدول خود را تنظي

 به تعداد سطرهايي که جدول بايد داشته باشد، اشاره        rowsگزينه  .  دو گزينه وجود دارد    sizeدر قسمت   
، بايـد تعـداد سـتونهاي مـورد نيـاز در جـدول را                columnsدر قسمت   . که مي توانيد انرا تنظيم کنيد      دارد  

  .تنطيم کنيد

  :شامل گزينه هاي بسيار مهمي است  ) layout(قسمت دوم 

  .، معلوم کنيد که جدول در سمت چپ يا راست و يا وسط صفحه قرار گيرد alignment  در قسمت

انـدازه صـفر باعـث مـي شـود کـه       . ، بايد اندازه حاشيه جدوال را معلـوم کنيـد     border sizeدر قسمت 
ده کنيد که از اين گزينه براي کنترل صفحاتتان استفا. ، جدول قابل روئيت نباشد   هنگام مشاهده صفحه    

، مشخص کنيد که اطالعات در جدول به چه شکلي قرار  table directionدر قسمت . بسيار مهم است
مثـل  (باعث مي شود که اطال عات از سمت چـپ بـه راسـت نوشـته شـوند        left to right گزينه . گيرد

سـت بـه چـپ     باعـث مـي شـود کـه اطالعـات از سـمت را      right to leftوگزينه ) نوشتن متون انگليسي
  ).مثل نوشتن متون فارسي(نوشته شوند 

در گزينه اول ايـن قـسمت ، شـما انـدازه را     . ، بايد اندازه جدول را تنظيم کنيد  specify widthدر قسمت 
 معلوم مي کنيد و در قسمت دوم ، بر حسب اندازه صفحه در حـال طراحـي و بـه درصـد              pixelبر حسب   

جدول رسم مي شود ، که شـما  . کليک کنيد  ok نجام تغييرات ، روي پس از ا. اندازه را کنترل مي کنيد
ماوس تبـديل بـه يـک       . ماوس را روي حاشيه جدول قرار دهيد      . مي توانيد انرا تغيير دهيد و با ان کار کنيد         

  .مي توانيد اندازه جدول را تغيير دهيد) drag( کليک و کشيدن  با عمل.  دو سر مي شود پيکان

. اسـتفاده کنيـد    table راي تقسيم کردن يک خانه جدول به چندين قسمت ، از منوي شما مي توانيد ب
اما من به شما .  قابل انجام استtable تمام کارهاي الزم براي تنظيم جدول پس از رسم ان ، در منوي  

  . استفاده کنيد که در ادامه به ان خواهيم پرداختtable توصيه مي کنم از نوار ابزار 

براي مشاهده نـوار ابـزار      . اما اين نوار ابزار، همه چيز را اسان مي کند         . اول کمي مشکل است   کار با جد  
tableمسير زير را طي کنيد :  

 View/toolbars/table)منوي  (  



.  مداد مـشاهده مـي کنيـد        در سمت چپ اين نوار ابزار، يک عکس به شکل         . يک نوار ابزار ظاهر ميشود    
شما مي توانيد با استفاده از اين مداد، هر يک از خانه اي             .  اسانتر مي شود   با استفاده از اين مداد، کار     

روي مـداد کليـک کنيـد تـا         . جدولتان را به چندين قسمت تقسيم کنيد يا حتي يک جـدول کامـل بکـشيد               
براي رسم يـک جـدول و يـا تقـسيم خانـه       . نشانگر ماوس به شکل يک مداد در خواهد امد        . انتخاب شود 

يعنـي روي مـاوس     ( کنيد drag مداد را در جاي مورد نظر قرار داده و سپس             ,م شده هاي يک جدول رس   
امـا گـاهي اوقـات مـي        ). کليک کرده و سپس در حالي که روي ان کليک کرده ايد ماوس را حرکت دهيد               

 در نـوار . براي اين کار از ابزار پاک کن استفاده کنيد. خواهيد که ستونها يا سطرها يک جدول را پاک کنيد  
با کليـک بـر روي ان ، نـشانگر مـاوس شـبيه      .  دومين گزينه از سمت چپ ، يک پاک کن استtableابزار  

بـه ايـن ترتيـب      .  کنيـد  dragدر اين حالت ماوس را روي ستون و يا سطر مربوطه،            . يک پاک کن مي شود    
اسـت  اگر کل جدول حذف شود ، به ايـن دليـل   . سطر و يا ستون و يا ممکن است يک جدول حذف شود  

 ٣اما يکي ديگر از قسمتهاي پرکاربرد ايـن نـوار ابـزار             . که شما نبايد سطر يا ستون مربوطه را حذف کنيد         
 باعث مي شود که اطالعات شـما در قـسمت پـايين    align bottomگزينه . دکمه سمت چپ ان هستند

 باعث مي شود که اطالعات شما که بايد در يک خانه مورد نظر Center vertically. خانه جدول قرار گيرد
باعـث ميـشود کـه اطالعـات شـما در بـاالي        align topاز جدول قرار گيرند، در وسط قـرار گيرنـد و گزينـه    

  .جدول قرار گيرند

  .در ادامه به مباحث مهم ان خواهيم پرداخت. تا به اينجا، شما کار با جداول را تا حدودي اموختيد

. وجه کنيد هر کاري که در يک صفحه خالي انجام ميدهيد ، ميتوانيد در يک جدول نيز، انـرا انجـام دهيـد        ت
براي اين کـار روي جـدول راسـت کليـک کنيـد و              . مثال مي توانيد رنگ پس زمينه يک جدول را تغيير دهيد          

اي زيادي براي کنتـرل  در صفحه اي که ظاهر مي شود گزينه ه.  را انتخاب کنيدtable properties گزينه 
 مي توانيـد انـدازه و رنـگ حاشـيه جـدول را تنظـيم                borders مثال در گزينه    . جدول رسم شده وجود دارد    

 داريـد کـه     color يک گزينه به نـام       background اما براي تنظيم رنگ پس زمينه جدول در قسمت          . کنيد
  . کنيد  ok در کادر روبروي ان کليک کنيد پس يک رنگ را انتخاب کرده و 

 tableبراي انجام تنظيمات يک جـدول پـس از رسـم ان روي ان راسـت کليـک کنيـد و گزينـه        : نکته مهم
propertiesرا انتخاب کنيد .  

براي تنظيم خصوصيات هر يک از سـلولهاي        . به هريک از خانه هاي يک جدول يک سلول گفته مي شود           
 cell  ان راسـت کليـک کنيـد و سـپس گزينـه      يک جـدول ، مکـان مـا را روي ان قـرا دهيـد و سـپس روي      

properties در پنجره ظاهر شده هر تنظيمي که انجام دهيد روي سلول مربوطـه اعمـال   .  را انتخاب کنيد
براي . مثال يک سلول از يک جدول ، ميتواند داري يک رنگ پس زمينه متفاوت با جدول باشد  . خواهد شد 

. را طـي کنيـد  ) منـوي   table/select/table( يد و سپس مسيرحذف يک جدول مکان نما را در ان قرار ده      
بـه ايـن   . را طـي کنيـد  ) منـوي table/delete cell ( با اين کار، کل جدول انتخاب مي شود و سپس مسير

  .ترتيب جدول حذف مي شود 

خـاب  براي انت. براي حذف هر يک از خانه ها ي جدول بايد ابتدا انرا انتخاب کرد و سپس حذف کنيد      : نکته
از جـدول بـه طـور     هر يک از خانه هاي جدول و يا انتخاب يک سطر به طور کامل و يا انتخاب يـک سـتون          

  :کامل، مسير زير را طي کنيد

Table/select/…)منوي.(  

  .را طي کنيد) منوي table/delete cells ( ، مسير سپس براي حذف قسمت انتخاب شده 

 يک صفحه خالي قابل ايجـاد هـستند، در هـر يـک از خانـه هـاي                    اشياء و چيزهايي که در     ,تمام قابليتها   
  . جدول نيز مي توانند ايجاد شوند

  حرفه اي ها چه کار مي کنند؟

وقتي که يک جدول را رسم مي کنيد ، عناصر جدول تا حدودي به هم ارتباط دارند و تغييـر يـک عنـصر از                         
 بطور کلـي يـک جـدول ، يـک شـي مـستقل               .جدول شايد روي عناصر و سلولهاي ديگر ان تاثير بگذارند           

براي انکه بتوانيد در صفحه کنترل بيشتري داشته باشيد، بايـد از            . است که عناصر ان با هم ارتباط دارند       
براي مثال يک جدول رسم کـرده ايـد کـه يـک سـطر و دو سـتون دارد و          . جدولهاي تو در تو استفاده کنيد     

تغيير در ستون اول ، مـي توانـد تـا           .  متفاوتي انجام دهيد   ميخواهيد در هريک از ستونهاي جدول کارهاي      
 را فـشار دهيـد، در سـتون     enter مثال اگـر در سـتون اول کليـد            .حدودي در ستون دو م تاثير گذار باشد         

. براي حل اين مشکل بايد دو جدول ديگر رسم کنيد         . دوم نيز مکان نما يک واحد به پايين انتقال مي يابد          



براي اين کار مکـان نمـا در داخـل هـر     .  ستونهاي جدول اول يک جدول ديگر رسم کنيد      يعني در هر يک از    
دو جـدول رسـم شـده     حـال  .  را طي کنيدtable/ insert/table يک از ستونها قرار دهيد و سپس مسير 

اشياي کامال مستقل از هـم هـستند و هـر کـاري کـه در يکـي انجـام دهيـد ، در ديگـري اثـري نخواهـد                              
  . مي توانيد رنگ حاشيه هر يک را بطور متفاوت از هم تنظيم کنيدمثال. گذاشت

پس از انکه کارتان در صفحه ودر جدول تمام شد، براي انکه کاربرانتان در هنگام بازديد از صفحات متوجه                   
 هـر يـک از جـداول را    border sizeجداول نشوند، بايد روي هر يک از جداول راست کليک کرده و سـپس  

ه اين ترتيب اندازه حاشيه هر يک از جداول صفر شده و ديگـر کاربرانتـان متوجـه اسـتفاده از                     ب. صفر کنيد 
در وب سـايتهاي حرفـه اي       . به شما توصيه مي کنم که روي جداول بسيار کـار کنيـد            . جدول نمي شوند  

بـراي انکـه متوجـه ايـن صـحبت شـويد ، وارد              .  جدول اسـتفاده ميکننـد     ٢٠شايد در هر صفحه از بيش از        
بـاز    FrontPageاينترنت شويد و يک صفحه از اينترنت را ذخيره کنيد و سپس صـفحه ذخيـره شـده را بـا     

  .کنيد

به اين ترتيب هنگامي که در مد نرمال از صفحه قرا داريـد جـداول تـو در تـوي بـسياري خواهيـد ديـد کـه                            
هيد، مکـان نمـا را در يـک         براي انکه هر يک از جداول را از بقيه تشخيص د          . اندازه حاشيه انها صفر است    

به اين ترتيب جدولي که مکان .  را طي کنيدtable/select/table قسمت از يک جدول قرار دهيد و مسير 
باز هم به شما توصيه . نما در ان قرا دارد انتخاب مي شود و شما مکان جدول را بطور کامل در مي يابيد     

  .مي کنم که در کار با جداول بسيار تالش کنيد

 



 )framing(قرار دادن چند صفحه در يک صفحه

اگر تاکنون به اينترنت سفر کرده ايد ، شايد صفحاتي ديده باشيد که از چندين صفحه تشکيل شده انـد                    
،  frameدر روش   . هـستند کـه در اينترنـت قـرار گرفتـه انـد            frame و اين صفحات در واقع صفحاتي داراي        

  . صفحه استفاده کنيدمي توانيد از چندين صفحه مستقل در يک 

   :frameبراي ايجاد يک صفحه به همراه  

به اين ترتيب يک صفحه در سمت راست ظاهر مي . را طي کنيد)  منويfile/new/page or web( مسير
به اين ترتيـب يـک   .  کليک کنيدpage templates در ان صفحه روي .  است  شود که شامل گزينه هايي

بـا  .  کليـک کنيـد  frames page در باالي پنجره روي زبانـه  .  زبانه است ٣ پنجره ظاهر مي شود که داري
بـا کليـک بـر روي هـر يـک از      . کليک بر روي اين گزينه گزينه هاي ديگري در پايين پنجره ظاهر مـي شـود     

گزينه ها در سمت راست پنجره يک شکل از گزينه انتخاب شده به نمايش در مي ايد که طريقه تقسيم 
بـه  .  کليک کنيـد   ok يک گزينه را انتخاب کرده و سپس روي         .  است   frameورد نظرتان با    صفحه م  شدن  

به هـر قـسمت از صـفحه اي کـه از سـايرين             .  است   frameاين ترتيب صفحه اي باز مي شود که داراي          
  . داراي دو گزينه استframeهر .  گفته مي شودframeجدا است ، يک 

 باز مي شود که مـي توانيـد کـار    frameينه يک صفحه سفيد رنگ در با انتخاب اين گز : new page) الف
  .طراحي را در ان انجام دهيد

 صفحه اي را قرا دهيد که قبال انرا طراحي کرده ايد از frameاگر مي خواهيد در يک  :set initial page)ب
  :اين گزينه استفاده کنيد

   :frameتنظيم 

 قرار دهيد، نشانگر ماوس ، تبـديل بـه يـک پيکـان دو سـر      frameدر صورتي که ماوس را روي مرز بين دو     
بـراي تنظـيم خـصوصيات      .  را تنظيم کنيـد    frame مي توانيد اندازه     drag مي شود که با استفاده از عمل        

اگـر  .  را انتخاب کنيدframe propertiesها مي توانيد روي ان راست کليک کرده و گزينه frameهر يک از 
  : ديگر تقسيم کنيدframeبه چندين   را frame تمايل داريد که يک

  : مورد نظرتان قرار دهيد سپس مسير زير را طي کنيدframe مکان نما را در

Frames/split frame)به اين ترتيب يک پنجره ظاهر مي شود که با ان مي توانيد نحوه تقـسيم  ).  منوي
  .کليک کنيد  ok سپس روي .  مورد نظرتان را کنترل کنيدframeشدن 

را  frame/delete frame) ( مورد نظر قرار دهيـد و مـسير  frame، مکان نما را روي  frameبراي حذف يک 
  .طي کنيد

 مـورد نظرتـان     frameمکان نما را در       قابل روئيت نباشد ،      frameدر صورتي که تمايل داريد ، حاشيه يک         
در پنجـره ظـاهر شـده    .  را انتخاب کنيدframe properties قراردهيد و روي ان راست کليک کنيد و گزينه 

در پنجره جديد ، اگر . روي ان کليک کنيد .  وجود داردframes page، يک دکمه به نام option در قسمت 
سـپس روي  .  مورد نظر به نمايش در نمي ايـد frame را غير فعال کنيد ، حاشيه show bordersقسمت 

 ok  هايي که مي توانيد يکي ديگر از روش. کليک کنيدframe  اي را در صفحه قرار دهيد و بسيا ر جالـب 
  .انرا حتما امتحان کنيد. است) منوي(Insert/inline frameاست طي کردن مسير

 استفاده مي کنند ، مي توانيد لينک هـا را در سـه              frameدر صفحاتي که از     : frame لينک ها در      تنظيم
  .حالت باز کنيد 

 فعلي صـفحه مـورد نظرتـان بـاز مـي شـود ايـن                frameکه به اين ترتيب به جاي        : frameدر همان   ) الف
  .يعني شما به طور عادي يک لينک ايجاد ميکنيد. عادي ترين حالت است و نياز به هيچ تنظيمي ندارد

 باز مي شود و صفحه مورد نظرتان در ان قرار مي            ,که پس از کليک بر روي لينک      : در يک پنجره جديد     )ب
پـس از قـرا دادن ادرس صـفحه         . براي اين کار لينک مورد نظر را در حالـت عـادي بوجـود مـي اوريـد                 . دگير

 new کليک کنيـد و سـپس گزينـه       target frame در قسمت چپ پنجره ظاهر شده روي دکمه ,مقصد
windows را انتخاب کنيد و روي  ok  کليک کنيد  



 frame سمت چپ کليک کنيد و صفحه مورد نظرتان در  frame  گاهي ميل داريد که روي يک لينک در      )ج
 new windows ، frame فقط بـه جـاي گزينـه    .  عمل کنيد براي اين کار مثل باال. سمت راست باز شود

  .اي را انتخاب کنيد که قصد داريد صفحه مقصد در ان باز شود

 



   يك وب سايت خوب  نکته براي طراحي٨

در برخي موارد وقتي که کاربران وارد سايت شما مي شوند، به علت کم بودن سرعت                    -١
اينترنت ويا تنظيمات کاربران ممکن است که عکسهاي سايت ، در سايت قرار نگيرند و به عبارت ديگر 

downloadدر پشت عکسهايي که در صفحه قرار مي دهيد،  سعي کنيد که  بنابراين.  نشوند
  .توضيحاتي قرار دهيد تا در صورت قرار نگرفتن انها در صفحات، کاربران سر در گم نشوند

 کليک   پس از قرار دادن عکس مورد نظر در صفحه، روي ان راست : FrontPage براي اين کار در      
. يک پنجره ظاهر مي شود که داراي سه زبانه است. يد را انتخاب کنpicture propertiesکنيد و گزينه 
، توضيح  text و در قسمت Alternative representationدر قسمت .  کليک کنيدGeneralروي قسمت 

  . کليک کنيدokسپس روي . مورد نظر خود را وارد کنيد

براي اين کار در . صفحات خود را طوري طراحي کنيد که داراي حجم کمتري باشند                   -٢
صفحات خود از عکسهاي کمتري استفاده کنيد و تا حد امکان از عکسهايي با حجم کمتر استفاده 

  . استفاده کنيدPhotoshopبراي کم کردن حجم عکسهايتان از يک نرم افزار حرفه اي مثل . کنيد

   :Photoshop  5.5 کم کردن حجم يک عکس در     

   باز کنيدFileاز منوي   openنتخاب گزينه  عکس مورد نظر را با ا    

  . را انتخاب کنيدsave for web   گزينهFile از منوي    

  . ظاهر ميشود save for web  پنجره اي با عنوان     

  . را انتخاب کنيدup-2زبانه .  در سمت چپ و باالي اين پنجره ، چهار زبانه وجود دارد    

  .لت نمايش داده ميشود عکس مورد نظرتان در دو حا    

  . نوشته شده است) ظرفيت عکس و فرمت عکس( در زير هر عکس مشخصات ان عکس    

  . از عکس ميباشد که داراي حجم باال و باالترين کيفيت است original حالت اول ، حالت     

  .  عکس دوم نتيجه تنظيمات شما روي عکس را نشان مي دهد    

  . هش ظرفيت يک عکس ، کيفيت ان نيز کاهش مي يابد توجه کنيد که با کا    

 گزينه هايي وجود دارند که با ان بايد عکس هايتان را تنظيم save for web در سمت راست پنجره     
  .کنيد

و تعداد رنگهاي مورد استفاده در ان را تنظيم ) gifياjpg( در اين قسمت شما مي توانيد فرمت عکس    
  .کنيد

 نظر را با فرمت هاي مختلف و تعداد رنگهاي گوناگون امتحان کنيد تا به يک عکس ،  عکس مورد    
  .باکيفيت و ظرفيت منا سب دست يابيد

  . در باالي اين پنجره کليک کنيد تا انرا ذخيره کنيدok سپس روي گزينه     

  ? Jpg يا Gifفرمت 

  . چه فرمتي ذخيره کنيدممکن است که اين سوال براي شما مطرح شود که عکسهايتان را با

رنگها در هم (اگر عکس مورد نظر داراي تعداد رنگهاي کمي باشد و مرز بين اين رنگها مشخص باشد
 استفاده کنيد و اگردر عکس مورد نظر از رنگهاي زيادي استفاده شده Gif  از فرمت) محو نشده باشند

  . استفاده کنيدJpgباشد و اين رنگها در هم محو شده باشند از فرمت 



 استفاده نکنيد و براي اين کار FrontPageهر گز براي ويرايش عکسهاي خود در صفحاتتان ، از: نکته
به خصوص براي تنظيم اندازه عکسها در .( استفاده کنيدPhotoshopحتما از يک نرم افزار حرفه اي مثل 

  ).صفحات 

 هاي زياد در صفحات ، Frame. تفاده کنيدهاي کمتري اسFrame    تا حد امکان در صفحاتتان از -٣
  .باعث افزايش حجم ودر نتيجه کاهش سرعت باال امدن صفحاتتان ميشوند

براي دريافت ) ها  radio Button هايا check boxمثل (Form    در صورتي که از                   -٤
يک کردن روي اجزاي فرمها را اطالعات از کاربران استفاده مي کنيد ، سعي کنيد که محدوده قابل کل

  . افزايش دهيد بطوري که کاربر مجبورنباشد دقيقا روي فيلد مورد نظر کليک کند

   : FrontPageبراي اين کار در 

 متن مورد نظر را انتخاب   در جلوي ان ، پس از قرار دادن فيلد فرم مورد نظر و نوشتن متن مرتبط با ان
به اين ترتيب کاربر با کليک کردن روي متن . را طي کنيد) منويinsert/form/label ( کنيد وسپس مسير

  .مورد نظر نيز مي تواند فيلد مربوطه را انتخاب کند

در بسياري از صفحات ديده ميشود که اين صفحات داراي لينکهاي تو در تو وبسيار                    -٥
  .ن ميشوند اين صفحات فقط باعث سر در گمي کاربرا,پيچيده ا ي هستند

براي جلوگيري از سر در گمي کاربران براي سايت خود يک نقشه تهيه کنيد و طريقه                    -٦
  .اتصال لينکها و صفحات را بصورت گرافيکي ترسيم کنيد

 براي انکه در طراحي وب سايتها حرفه اي شويد ، سعي کنيد سايتهاي قوي و حرفه اي را مورد  -٧
براي اين کار .( براي اين کار مي توانيد اين سايتها را در کامپيوتر خود ذخيره کنيد. بررسي قرار دهيد

 File از منوي ..save as با انتخاب گزينه Internet explorerپس از وارد شدن به سايت مورد نظر در 
 اطالعات از براي بدست اوردن. باز کنيد  FrontPageو سپس انها را در ) صفحه مورد نظر را ذخيره کنيد 

  .اشياي موجود در اين صفحات روي انها راست کليک کنيد

در پايان به اين نکته توجه کنيد که زيبا بودن يک سايت ، يک کاربر را حداکثر دو يا سه                    -٨
دي  جذب مي کند و او را به سايت باز مي گرداند اما وجود اطالعات مفيد در سايت ، کاربران زيا بار به

  .بنابراين براي قرار دادن اطالعات مفيد در سايت خود تالش بيشتري کنيد.  جذب خواهد کرد را

 




