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 جفرانت پيآموزش 
 

، نوار ابزار Formattingتايپ كردن، نوار ابزار :  اولدرس

Picture 

 :تايپ كردن 

ً مانند تايپ كردن در برنامه        تايپ كردن در برنامه فرانت پيج دقيقا         

است و به راحتي مي توانيد اين كار را انجام دهيد براي تغير                 ) رد   و(

 گزينه مربوط به    formatting   و يا فونت نوشته ها از نوار ابزار        اندازه

font      و يا size          نوشته از گزينه      را انتخاب كنيد وبراي تغير رنگ

format فونت )font)را انتخاب كنيد . 
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 منوی تنظيمات فونت
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همانطور كه مشاهده كرديد در اين قسمت ميتوانيد رنگ نوشته ها را            

 وجود دارد و به     formattingبقيه گزينه ها در نوار ابزار       (تغيير دهيد   

  ).راحتي مي توانيد از آن استفاده كنيد

  : formattingنوار ابزار 

 

  :قرار دادن عكس در صفحه

 insert گزينه   standardبراي انجام اين كار كافي است تا از نوار ابزار           

pictureرا انتخاب كنيد .  

 

 را در صفحه خود نداريد به طريق زير آن            standardاگر نوار ابزار    

 :را در صفحه قرار دهيد

view > toolbar > standard  
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   :pictureنوار ابزار 

 : انتحابهاي زير وجود داردpictureدر نوار ابزار 

 را در نوار ابزار      insert pictureهمان كار   : insert picture) الف

 .استاندارد انجام مي دهد

 . كار مي رود براي نوستن بر روي عكس ها به:text) ب

 .براي تغير مكان عكس به طور دلخواه به كار مي رود:position) پ
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در اين منو كه با دو بار كليك كردن روي عكس باز مي شود مي توانيد                

 صفحه مشخص كنيد زيرا در بعضي موارد جاي عكس          مكان عكس را در   

 . مشاهده مي كنيدnormalآن چيزي نيست كه شما در صفحه 

 

 در پايين صفحه سمت چپ شما سه انتحاب مي بينيد كه در             : يادآوری

 در واقع همان صفحه ويرايش شما است        normal باال آمده است      شكل
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HTML     فرمان هايHTML          صفحه در دست ساخت شما را نشان مي 

 browser صفحه شما را در شمايل واقعي كه در             previewدهد و   

 .مشاهده مي شود نمايش مي دهد

 مكانهاي  Alignmentبراي تغيرات اساسي تر مي توانيد از منوي               

 .لف ديگري را انتخاب كنيدمخت

  مشكلي نخواهيد داشتcropبا گزينه هاي بعدي تا گزينه 

هر گاه بخواهيد دور يك عكس را بر داشته و فقط قسمتي از       :crop) ت

 . استفاده ميكنيمcropخود عكس باقي بماند از 
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 انتخاب كنيد   picture را از منوي     crop كافي است    براي انجام اين كار   

در اين صورت مانند عكس باال كادري بر روي عكس به وجود مي آيد               

كه مي توانيد اندازه آن را تغيير دهيد با استفاده از اين كادر قسمتي از               

 crop عكس را كه مي خواهيد انتخاب كرده و سپس دوباره بر روي               

متي از عكس كه در كادر بوده است باقي         كليك كنيد در اين صورت قس     

 .مانده و ما بقي پاك خواهد شد

براي ايجاد هماهنگي بين پيش زمينه        :set transparent color) ث

 .عكس و پس زمينه صفحه به كار مي رود

 و  wash out در حالت كلي در اين قسمت دو انخاب              : color) ج

grayscale     شن ميكند و دومي  فعال است كه اولي عكس را مقداري رو

 .عكس را سياه و سفيد ميكند
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 در اين قسمت مي توانيد دور عكس يك كادر قرار دهيد              :bevel) چ

 .كه البته كادر مربوط رنگ نيست بلكه خود عكس ميباشد

 اگر اندازه عكس را نسبت به حالت اصلي كم و يا زياد             :Resample) ح

فيت آن را به عكس     كنيد و كيفيت عكس كاهش پيدا كند اين انتخاب كي         

 .اوليه نزديك مي كند

قسمت هاي  ) پيوند دادن ( كردن    linkگزينه هاي بعدي مربوط به        

مختلف عكس به صفحات ديگر است كه در درس هاي آينده توضيح               

 . را توضيح مي دهمRestoreخواهم داد و فعال گزينه آخر يعني 

به ...  و  عكس را از هر لحاظ اندازه، تاريكي و روشني:restore) خ

 ). متفاوت استUndoبا (عكس اوليه تبديل مي كند 

( تصوير و صدا و پيوند زدن Background ايحاد:  دومدرس

Link( 
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 :ی صفحه وببرا back ground يک ايجاد

 انتخاب  را page propertiesی صفحه رايت کليک کنيد وسپس       رو

 ار back ground-page propertiesنماييد ، در صفحه         

 را back groundانتخاب کرده و در قسمت پايين صفحه رنگ             

 .انتخاب کنييد
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 عکس    از خود سايت    وب back groundی  برا می خواهيد      اگر

 تيک زده   را back ground pictureاستفاده نماييد در همان صفحه      

 و با آدرس دادن عکس مورد نظر را انتخاب کِنيد

 : دادن صفحات به يکديگرپيوند

 به  کردن linkرا به وسيله     ...  و عکس (text( می توانيد نوشته    شما

 برای اين کار کافی است که عکس يا نوشته را دهيدصفحات ديگر پيوند  

 را  insert hyper link داستاندارانتخاب کنيد وسپس از نوار ابزار       

 .نماييدانتخاب 

 

 می شود و شما      باز insert hyper link صفحه   کار از انجام اين      پس

ی مکه  می توانيد با آدرس دادن نوشته و يا عکس را به هر چيز                     

می تواِند آن را به عکس يا فايلهای صوتی و يا              (خواهيد پيوند دهيد     
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 چيز ديگری پيوند دهيد اگر آن فايل که عکس يا             هرتصويری و يا به     

 online اجرا شدن به صورت      قابلنوشته به آن پيوند داده شده است        

 از کاربر پرسيده خواهد شد      صورت اجرا خواهد شد در غير اين        باشد

 ؟ مايل به دانلود کردن آن است يا خير که آيا

 دهيد آن را مانند يک صفحه وب باز           پيوند *.pdf یلهایفااگر به   ( 

 )کندمی 

 :مختلفی لينک کردن قسمتهای مختلف يک عکس به صفحات برا

.  استفاده از اين روش می توانيد به زيبايی وب سايت خود بيفزاييد                با

 مورد نظر را انتخاب کنيد و سپس          اين کار بايد ابتدا عکس     انجامبرای  

 . انتخاب کنيد را hotspot-pictureدر نوار ابزار 
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 اگر نشانکر ماوس را روی عکس مورد نظر ببريد           کار از انجام اين     بعد

 می توانيد قسمت مورد نظر      شمامداد نمايان خواهد شد ،      به شکل يک    

 insert hyperرا انتخاب کنيد بعد از انجام اين کار به صورت خودکار            

link و يا فايل    صفحه خواهد شد و شما می توانيد با آدرس دادن            باز 

 .مورد نظر را انتخاب کنيد

 : دادن آهنگ پشت سايتقرار

ز شدن صفحه مورد نظر آهنگی که شما          انجام اين کار در هر بار با        با

 Minimize ايد پخش می شود و در صورت بستن يا              کردهانتخاب  

  .گردد قطع می کردن

 ، background sound ی انجام اين کار کافی است در صفحه برا
general-pageproperties  دادن تيک بزنيد و با آدرس را 

 از هر فايل صوتی می برای اين کار(فايل مورد نظر را انتخاب کنيد 
 ). کنيداستفادهتوانيد 

 


