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  مقدمه
کی از نرم افزار هاي متداول در طراحی صفحات یکه  Dream weaverنرم افزار جا با در این

می باشد افزار در بازار حرفه اي مورد استفاده طراحان وب  این نرم . شد شنا خواهیدآوب است 
طراحی د نمی تواندر کنار برخی ابزار هاي دیگر هنرجویان عزیز با آموزش این کتاب و 

محتواي این  صفحات وب را در سطح قابل قبولی انجام دهند تالش مولف بر این بوده است که
ن را در استفاده از محتواي عمومی نرم افزار ارایه دانش فنی ، توانمندي هنرجویاضمن کتاب 

Dream weaver کتاب توصیه می  بدون توجه به ویژگی یک نسخه خاص تقویت نماید
شود آموزش مطالب کالً در کارگاه انجام گیرد و محتواي نظري کتاب در حین فعالیت هاي عملی 

  .آموزش داده شود

 
 

 هدف کلی 

با نرم افزار و توانایی کار  ات وبتولید و مدیریت صفح اصولبا  یآشنای
Dreamweaver 
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  بخش اول

  

  Dreamweaver MXنرم افزار  
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 فصل اول
  Dreamweaver MX نرم افزار با ییآشنا

Dreamweaver با توجه بـه   افزار نرم نیا. آسان است اریاست که کار با آن بسبرنامه ایجاد صفحات وب  کی
صـفحات  پیاده سازي  قصد شرفتهیپ ای يمبتدبه صورت  که یدو دسته کاربرانهر  يخود برا یکیرابط و ساختار گراف

  .ردیگ یمورد استفاده قرار م ندوب را دار يها تیو سا

را از مرحله  تیسا کیتا ساخت  دهد یبرنامه جامع به کاربران اجازه م کیبه عنوان  Dreamweaverافزار  نرم
مختلف،  يها یسینو ت پیو اسکر دهیچیپ يها آوري فن يریکارگه ب یعنی يشروع کرده و تا مراحل بعد یطراح هیاول

  .دنادامه ده

ا یکـدیگر کـار     یک خصوص  بهاي خاص  ه روي پروژگروهی  همچنین افراد مختلف که به صورت سـایت وب ـب
  .افزار به عنوان یک ابزار مدیریت سایت استفاده کنند توانند از این نرم کنند می می

  :بتواند هنرجوکه  رود ی، انتظار مفصل نیا انیپس از پا

  .صفحات وب را نام ببرد نرم افزارهاي مختلف پیاده سازي •

 .کند انیرا ب Dreamweaverدر  يکار يانواع فضا •

 .مقایسه نماید FrontPageرا با نرم افزار  Dreamweaverنرم افزار  •

 .را توضیح دهد Dreamweaverمحیط نرم افزار  •

  .کند جادیرنامه ادر ب دیجد تیسا کیبتواند  •

  .وب شرح دهد تیسا کیها را در  و پوشه لهایحذف کردن فا ایاضافه و  یچگونگ •

  .کند جادیا تیاز ساختار سا یکیطرح گراف کیبتواند  •

 .را شرح دهد نترنتیدر ا تیسا کیمراحل قرارگرفتن  •

   معرفی نرم افزار هاي طراحی صفحات وب 1- 1
در واقـع  . باشند افزارهاي پیاده سازي صفحات وب می ز نرما Dreamweaverو  FrontPageافزار  دو نرم

  .دوشطراحی فوق افزار  نرمهر یک از دو تواند با  کنید می مشاهده میمرورگر خود  در صفحه که ب اصلی هر آنچهقال

ساخت صـفحات   براياي  در نگاه اول نرم افزار ساده Macromediaاز شرکت  Dreamweaverنرم افزار 
HTML (Hyper Text Markup Language)  بدون نیاز به کد نویسی،  کند کمک میاست که

  .صفحات سایت را طراحی کنید
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د  می Dynamicو  Staticاز نوع  HTMLبه جز ساخت صفحات  Dreamweaver MXافزار  نرم  تواـن
 ColdFusionو  JSPو  ASP.NETو  ASPو  PHPدر سـاخت صـفحات    FrontPageبر خالف 

در طراحی افزایش و سرعت را کند و همین امر  همچنین این برنامه فلش را بخوبی پشتیبانی می .دنیز به ما کمک کن
  .دهد خطاهاي ایجاد شده را در هنگام کار با فلش ها کاهش می

  يکارمحیط با  ییآشنا 1- 2
امـا   دادانجـام   HTMLاز اعمال را بدون توجه به کـد   ياریبس Dreamweaverافزار  در نرم توان یماین که  با 

  .نیز در این نرم افزار پشتیبانی می شود HTMLکد درصورت تمایل می توان ایجاد و ویرایش صفحات وب با 

ـ  يرا بـرا  Dreamweaverنـرم افـزار   که  یهنگام ـ  یـد یکـی از دو  با ،کنیـد بـار اجـرا    نیاول  يکـار  طیمح
Designer ای Coder را انتخاب کنید.  

 
 1- 1شکل 

ــه ــوان  :نکتــ ــی تــ ــا مــ ــار يفضــ ــرا را  يکــ ــان اجــ ــه از طر يدر زمــ ــبرنامــ ــو قیــ  يمنــ
Edit>Preference>General>Change Workspace ـ  ادیبه . داد رییتغ کـه   دیداشته باش

  .دیبرنامه را بسته و مجدداً آن را اجرا کن يکار يفضا رییبعد از تغ

با  دهند یکاربران قرار م اریرا در اخت ینکسای يها نهیگزتقریباً  )شکل  ( Designer و Coder طیدو مح هر
اي متشکل از چنـد   با محیط یکپارچه کنیدفضاي کاري خود انتخاب را به عنوان  Designerاین تفاوت که اگر 

کد افزار و بدون نیاز به  با استفاده از امکانات موجود در این نرم توانید رابط گرافیکی مواجه خواهیم شد که در آن می
  .کنیدسند خود را طراحی  درمحاوره ايکانویسی، 

توانـد از   و کـاربر مـی   دهد، میقرار  یسیدر حالت کدنورا  سند کادرمحاوره اي فرض شیپبه طور  Coder طیمح
  .طراحی سند خود استفاده کند براي HTMLکدهاي 
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 Coderمحیط  1- 2شکل 

  سند پنجره   1-2-1
از هـر سـه    یینما شکل تا  شکل وجود دارد که در  يکار مختلف طیسند امکان انتخاب سه محپنجره ي  در

  .است شده نشان داده طیمح

 
 Designحالت 1- 3شکل 

د نمایی از کادرمحاوره اي سـن 
 coderدر محیط 
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 Codeحالت 1- 4شکل 

 
 Splitحالت  1- 5شکل 

  نوار ابزار 1- 2-2
ـ  ر به طو که یمهم يبه فرمانها عیسر یدسترس تینوار ابزار قابل در  کننـد،  یمعمول کاربران از آنها اسـتفاده م
  .وجود دارد

  
  1- 6شکل 

  Code طیمحنمایش 1
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2
1  

  Code And Design طیمحنمایش  

3
2  

  Design طیمحنمایش 

4
3  

  .داعنوان سند را قرار د توان یکادر م نیدر ا

5
4  

  .کند یم ستیرا ل لیمربوط به فا يها فرمان

6
5  

و شما را قادر  سازد یرا فراهم م دیا صفحات وب خود نصب کرده یبررس يکه برا ییاز مرورگرها یستیبه ل عیسر یدسترس تیابلق
  .دیکن یابی بیمرورگر اجرا کرده سپس ع کیتا صفحه وب را در  سازد یم

7
6  

 (Refresh)مجدد صفحه یبروزرسان

8
7  

موجـود   يقسمتها گریو د یها، صفحات شطرنج کش خط ها، هیعال کردن حاشامکان ف شود که با انتخاب این گزینه منویی باز می 
  .سازد یرا فراهم م Design طیدر مح

  Insertنوار  1- 3-2
امکان  باشند یقابل دسترس م زین Insert ییکشو يمنو قیکه از طر Insertمختلف نوار  يها نهیگز

 نیـی امکان تع نیهمچن. سازد یم فراهمسند پنجره ه را ب … فلش و يها لمیف ر،یمانند تصاو مورد نظر اءیوارد کردن اش
  .ارددقسمت وجود  نیدر ا زین یمرتبط با بانک اطالعات کینامیو ساخت صفحات د یمربوط به طراح يها نهیگز

 
  1- 7شکل 

  .ها را به صفحه اضافه کنید توانید اشیایی چون تصاویر و یا الیه هاي موجود در این قسمت می از طریق گزینه1

 ,Layout: بندي در رابطه با شیوه کار با جداول وجود دارد که عبارتنـد از  سه نوع محیط مختلف طرح2
Expanded, Standard .در بخش کـار  . (توانید محیط دلخواه خود را انتخاب کنید شما در این قسمت می

  ).پردازیم با جداول به توضیح بیشتر این مطلب می

  .هایی که در طراحی یک فرم الزم است وجود دارد در این قسمت تمام گزینه3

  .اند بندي متون در صفحه در این قسمت قرار گرفته شیوه قالب هاي مربوط به گزینه4

  .را وارد کنید HTMLهاي مختلف تگتوانید  در این قسمت شما می5

ري ادر بخش برقر. (شود ک اطالعاتی به صفحه استفاده میاضافه کردن عناصر مرتبط با بان براياز این قسمت 6
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  ).ارتباط با بانکهاي اطالعاتی به توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت

اند را به  ذخیره شده SWFدهند که بتوانید فایلهاي فلشی که در قالب  هاي این قسمت به شما اجازه می گزینه 7
  .صفحه اضافه کنید

ر و آسانتر ت گیرند را در این قسمت قرار دهید تا راحت هایی را که بیشتر مورد استفاده قرار میمی توانید ابزار8
  .به آنها دسترسی داشته باشید

  وضعیتنوار  1- 4-2
در  یاطالعـات اضـاف   يکسـر ی کـه  باشـد  یصفحه م نییدر پا تینوار وضع کی يسند دارا کادرمحاوره اي

، پنجـره اندازه تگ، ااز سه قسمت انتخابگر نوار  نیا. دهد یما قرار م اریرا در اخت شود یم جادیکه ا يخصوص هر سند
  )1-8شکل . (سرعت بارگذاري تشکیل شده است

 
 1-8شکل

ـ  HTML يها تگآسان به  یدسترس: تگانتخابگر ) 1 ـ  Design طیعنصر انتخاب شده در مح کـد را   ای
  .سازد یفراهم م

 
  1- 9شکل 

 HTML يتگهـا شما را در انتخاب هر کـدام از   ،تگانتخابگر  ،کنیدمشاهده ) 1-8(ر که در شکل طو همان
  .می کندکمک  کنند یرا کنترل م ییش کیکه 

 شیدرجه وضـوح دلخـواه در صـفحه نمـا     کی جادیبه ما در ا ،پنجرهاندازه  ییکشو يمنو :پنجرهاندازه ) 2
  .شود یم دهیمختلف چگونه د يتورهایمان درکه صفحه  دیتوجه شوتا م سازد یامکان را فراهم م نیا. کند یکمک م

  :دیدقت کن پنجرهاندازه  يموجود در منو يها اندازه به

 
  1- 10شکل 
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درجـه وضـوح صـفحه     کننده انیاند ب شده ستیل) داخل پرانتز قرار دارند(شکل  که در سمت راست يریمقاد
  .باشند یم

  .باشند یمرورگر م کادرمحاوره اي  ینیاند ابعاد تخم تهمنو قرار گرف نیکه در سمت چپ ا ياعداد

زمان بارشدن که  باشد یصفحه مسرعت بارگذاري مربوط به  تیقسمت سوم نوار وضع :سرعت بارگذاري) 3
ن را بر اساس ثانیه نشـان  آشدن زحجم صفحه را بر اساس کیلو بایت و مدت زمان با( دهد  یکاربر نشان م را بهصفحه 

ـ لوبایک8/28که از مـودم   يتوسط کاربر صفحه افتیزمان در مدتقسمت  نیدر ا نیچنهم .)می دهد ـ در ثان تی  هی
  .شود ، نشان داده میکند یاستفاده م

سرعت مـودم را   دیتوان یشما م و. باشد یمکیلوبایت در ثانیه  28.8 گزینه  مودم فرض شیپ ماتیتنظ :نکته
  .دیده رییتغ Edit>Preferences>Status Bar يمنو قیاز طر

و اجاره فضـاي مـورد نیـاز     (Domain)براي قرار دادن سایت وب خود در شبکه اینترنت به ثبت دامنه 
ــد ــراي   . داری ــه ب ــت ک ــامی اس ــه ن ــایت وب دامن ــی س ــود م ــال     خ ــور مث ــه ط ــد ب ــاب نمایی ــت انتخ بایس

www.yourname.com  و فضاي مورد نظر(Host) ،  شـود کـه    مقدار فضایی است که به شـما داده مـی
گردد، سپس وقتی اسم دامنه شـما   خود را روي آن قرار دهید و این مقدار فضا برروي دامنه شما تنظیم میسایت وب 

ایـد   کرده uploadکه شما از قبل  (Host)شود، اطالعات واقع برروي فضا  می نوشته نوار آدرس مرورگردر 
  .شود نمایش داده می

  :کنیدبهتر است از قوانین زیر تبعیت  (Domain)گذاري دامنه  براي نام

  .از حروف، اعداد و خط تیره استفاده کنید در انتخاب نام فقط -1

  .تواند با خط تیره شروع شده یا پایان پذیرد کاراکتر کمتر باشد و همچنین نمی 3تواند از  نام انتخابی نمی -2

تفاوتی میان حـروف کوچـک و بـزرگ     و. استفاده نمود Spaceکاراکتر  توان از نمی نام در انتخاب -3
  .وجود ندارد

و هفت کاراکتر و شصت  com, org , netهاي با پسوند  حداکثر تعداد حروف مجاز براي نام -4
  .باشد براي بقیه پسوندها بیست و دو کاراکتر می

اول آنکه بدون : یت استمزنام دامنه داراي دو کوتاه بودن . االمکان کوتاه باشد یک نام مناسب باید حتی -5
  .ماند توان آن را هجی کرد و دوم اینکه به سادگی در ذهن باقی می می اخط

  دیوب جد تیسا کی جادیا 1- 3
 يونـدها یپ ر،یکه نحوه ارائه مطالـب، تصـاو   يا داشته باشد به گونه یساختار مناسبوب  تیسا کیکه  یزمان

 يوب بـرا  تیخود قرار گرفته باشند، مطمئناً آن سـا  يو در جا یا هدف اصلمطابق ب یمشخص شده در صفحه همگ
اما اقدام مهمی که باید قبـل از   .کند یم بیترغ تیمجدد از سا دیآنها را در بازد جهیکاربران قابل درك بوده و در نت

فـراز  در نـرم ا  ، ایجـاد یـک سـایت وب   وب و صـفحات وابسـته آن انجـام دهیـد     یک سـایت پیاده سازي  شروع

http://www.yourname.com
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dreamweaver اي که در سایت از آنهـا اسـتفاده    فایلهاي مرتبط و وابسته توانید بعد از این مرحله می. باشد می
  .ورت لزوم به طراحی آنها بپردازیددر ص توانیدرا در محل مشخص ذخیره و نگهداري کرده تا ب کنید

مربوط بـه   يلهایتا فا دیکن جادیا ستمیرا در س يا پوشه دیابتدا با یتیهر سا جادیکه قبل از ا دیداشته باش ادی به
ـ  یبه محض شروع طراح. شود یشناخته م یمحل تیپوشه به عنوان سا نیا. ردیدر آن قرار بگ تیسا  وب تیسـا  کی
که ممکن است  دیشو یمواجه م یکیگراف ریو تصاو HTML يلهایاز فا يا گستردهشما با مجموعه ) هر چند کوچک(

  .دیکن تیریا را مدآنه یبه خوب دینتوان

 يلهـا یپوشـه و قـراردادن فا   نیاستفاده از چند دیریخود در نظر بگ تیسا تیریمد يبرا دیتوان یم روشی که
را در پوشـه   ریتصاو د،یپوشه قرار ده کیرا در  HTML يلهایفا دیتوان یکار م نیا يبرا. هاست مرتبط در آن پوشه

 موضوع به شـکل  نیدرك بهتر ا يبرا. دیبگنجان يگرید پوشهرا در یی پویا نما يلهایو فا دیقرار ده يگریجداگانه د
  .دیتوجه کن) 11-1(

  

  

  

  1- 11شکل 

از چهارپوشه دیگر بـراي  ) سایت وب(نشان داده شده است داخل پوشه اصلی  1-11طور که در شکل  همان
ر است که این کار را فقط براي وضوح بهتر الزم به ذک. استفاده شده است Htmlقرار دادن عکسها و سایر فایلهاي 

  .دهیم از محل قرارگیري فایلهاي مختلف سایت انجام می

منتشـر   نترنـت یدر ا یینهـا  تیبه عنـوان سـا   تیکه در نها باشد ییلهایشامل فاباید فقط  تیپوشه سا :نکته
کـه در   …اسـکن شـده و    ریاو، تصWord يلهایمانند فا گریداضافی  يلهایاز قراردادن فا لیدل نیبه هم. شود یم

  .دیکن يخوددارشود  سایت از آنها استفاده نمی

  :کنید یرا ط ریپوشه در محل دلخواه مراحل ز کی جادیبعد از ا ت،یسا کی جادیا براي

  .کنیدرا انتخاب  Manage Site نهیگز Site يبرنامه، منو یاصل کادرمحاوره اياز  -1

بازشده  يکرده و از منو کیکل Newدکمه روي  Manage Site کادرمحاوره ايپس از بازشدن  -2
  )1-12(شکل  .کنیدرا انتخاب  Site نهیگز

 Dreamweaverپوشه اي که برنامه 
آن را به عنوان سایت محلی در نظـر مـی   

  .گیرد
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  1-12 شکل

ه عنـوان    يگـر ید کادرمحـاوره اي اکنون  -3 ـ نما Site Definitionـب ـ  انی از ایـن   .شـود  یم
  .کنید را انتخاب  Basicزبانه  کادرمحاوره اي

و اطالعات  لهایبه فا یدسترس ينام تنها برا نیا کنیدا مشخص خود ر تیمرحله نام سا نیدر ا دیاکنون با -4
. کرد، ندارد دیمنتقل خواه نترنتیبه ا تیکه در نها ییلهایبا فا یو ارتباط ردیگ یمورد استفاده قرار م یمحل ستمیدر س

  )1-13(شکل  .کنید  کیکل Next دکمهروي  بعد از وارد کردن نام دلخواه،

  
  1- 13شکل 

وژي    ال میؤش ،سیستم از شما سدر این بخ -5 کند که آیا در طراحی سایت وب خود از صفحات بـا تکنوـل
ASP,Asp.net,Php استفاده می کنید یا خیر؟  

 No, I Donot Want To Use A Server Technology گزینهدر این مرحله 
   .کنید کیکل Nextدکمه روي  را انتخاب کرده و
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  1- 14شکل 

دازي سـایت  ؤاز شما سدر این مرحله سیستم  -6 چگونـه مـی خواهیـد     ال می کند که در طی مراحل راه اـن
 آیکـن روي  سـپس را انتخاب کـرده   Edit Local گزینها . مورد ویرایش قرار دهید سایت خود را اطالعات
 اًمجـدد . کنیدرا مشخص  میا کرده جادیا یمحل تیسا يلهایفا ينگهدار برايرا که  يا پوشه ریو مس کنید کیپوشه کل

  .)1-15(شکل  دیشو يتا وارد مرحله بعد کنید کیکل Nextدکمه روي 
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  1- 15شکل 

ــراي سیســتم مشــخص   -7 ــه بایــد ب ــتفاده از کــدام یــک از روشــهاي   کنیــددر ایــن مرحل ــا اس کــه ب
FTP,Local/Network,PDS,Sourcesafe Database,WebDAV  ــد ــی خواهی  م

را  1سـرور راه دور  نییمرحله قصد تع نیدر ااین که  با توجه به.کنیداطالعات سایت خود را به سرور راه دور منتقل 
 How Do کـادر لیسـت  از خود را به عنوان سرور محلی در نظـر بگیـریم    شخصی خواهیم کامپیوتر و می میندار

You Connect To Your Remote Server نـه یگز None    روي  سـپس را انتخـاب کـرده
  .)1-16(شکل  کنید کیکل Nextدکمه 

                     
تواننـد بـه اطالعـات آن     کامپیوترهاي دیگر از سراسر دنیا به آن متصل شده و مـی است که  یسرور راه دور در واقع محل - 1

 دسترسی پیدا کنند
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  1- 16ل شک

. دهد یما قرار م اریدر اخت ت،یرا در خصوص سا یو اطالعات مختلف شود یم انینما یینها کادرمحاوره اي -8
  .کنید کیکل Done نهیگزروي 

 .گشـت  یدبرخواه Manage Sites کادرمحاوره اي، مجدداً به Done نهیگزروي  کیبعد از کل -9
  .)1-17(شکل  کنید کیکل Done نهیگزروي 

  
  1- 17شکل 

کـه   یزمان .اطالعات را در خود نگهداري می کندخودکار است که به طور   حافظهبخشی از  Cache :نکته
با فعـال  . شود یخودکار فعال مبه طور  Dreamweaver افزار نرممربوط به  Cache شود، یفعال م یمحل تیسا
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به حافظه  لیمرتبط با هر فا ریو تصاو الهیفا نیموجود ب يوندهایاز جمله پ ت،یاز سا یاطالعات مختلف Cacheشدن 
ا اعـالن ا   نیا ،یدرا جابه جا کرد یلیفا که صورتیدر  شود یامر باعث م نیا. شود یسپرده م ـ حافظه فعال شده و ـب  نی

 تیهر چه بهتر سا تیریشود به مد یبروزرسان زیمزبور ن لیمرتبط با فا ریتصاو ای وندهایپ دیخواه یم ایموضوع که آ
  .کند یکمک م

  .)1-18(شکل  باشد یمشاهده م قابل Files،زبانه  Filesدر پنل  یمحل تیاکنون سا -10

  1- 18شکل 

  .کنیدرا انتخاب  Local View نهی، گزFilesدر پنل  یمحل تیسا يلهایفا شینمابراي  :نکته

ـ  تیسـا  کنیـد مـی  مشاهده ) 1-18( که در شکل طور همان  ياسـت و دارا  یخـال  Shopping یمحل
  .باشد ینم يا پوشه ای لیفا هنچگویه

  یمحل تیو پوشه در سا لیفا جادیا 1- 2-3
ـ اضافه و  تیبه سا Fileپنل  قیرا از طر مورد نظر يها و پوشه لهایفا یبه سادگ توان یم . حـذف کـرد   ای

به ( .کنیدها آنها را جابه جا  و پوشه لهایفا انیموجود در م يوندهایدر خصوص پ ینگران  چیبدون ه توانید یم نیهمچن
  .باشد یم Fileپنل  يها تیقابل نیترازمهم یکیبه عنوان  یژگیو نیا. ) Cacheفعال بودن حافظه  لیدل

  :دیجد لیفا کی جادینحوه ا •

ا عنــوان    یمخـواه  در ایـن قسـمت مــی   در داخـل پوشــه سـایت محلــی    index.htmlیــک سـند ـب
shopping  کنیمایجاد.  

را  New Files نـه یبازشده گز يراست کرده و از منو کیکل Filesپنل  طیمح ردبراي این منظور 
 newکافی است از منوي باز شده گزینه  یدیک پوشه جدید در سایت قرار ده یددر صورتی که بخواه. کنیدانتخاب 

folder  کنیدرا انتخاب.  
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  1- 19شکل 

اضافه شده  تیبه سا Index.Html با نام لیفا کی کنیدمی مشاهده ) 1-19( که در شکل طور همان
  .شود یسند باز م کادرمحاوره ايدر  فایل فوق آن، روي دابل کلیکبا . است

اي  باشند، مهمتـرین نکتـه   شوند، تابع استانداردهاي خاصی می گذاري فایلهایی که در وب منتشر می معموالً نام
باشد، کـه معمـوالً نـام ایـن      فحه اصلی سایت میگذاري ص گذاري صفحات باید رعایت شود، مربوط به نام که در نام

  .شود در نظر گرفته می default.html, Home.html , Index.htmlصفحه 

  :کنیدها بهتر است از قوانین زیر تبعیت  گذاري سایر فایلها و پوشه نام برايهمچنین 

را که استفاده از کاراکتر فاصله چ. کنیدها استفاده ن در نام فایلها و پوشه Spaceمطلقاً از فضاي خالی یا  -1
توانیـد از کـاراکتر    در صـورت لـزوم مـی   . کنـد  ایجـاد تواند مشکالتی را هنگام ارسال فایلها به سـرور راه دور   می

(UnderLine) استفاده کنید، به عنوان مثال:  
Shopping_cart.html 

  .استفاده نکنید... گول، دو نقطه و گذاري فایلها از کاراکترهاي ویژه مانند خط تیره، نقطه ویر در نام -2

  .نام فایلها را با حرف شروع کنید -3

  : تمرین
کار مراحل زیر  براي انجام این .پیاده سازي کنید براي معرفی امکانات کتابخانه مدرسه تانسایت وب یک  

  :را طی کنید

ــوري -1 ــه \:Cدر دایرکت ــام  پوش ــرده و در بر   Libraryاي بن ــاد ک ــود ایج ــتم خ ــه در سیس نام
Dreamweaver  آنرا به عنوان سایت محلی معرفی کنید.  

  .ایجاد کنید Home.htmlیک سند با عنوان  -2

  :ایجاد کرده و در آن سندهاي زیر را قرار دهید Filesیک پوشه با عنوان  -3

EducationalBook.h
tml  

  صفحه مربوط به معرفی کتابهاي درسی

StoryBook.html تابهاي داستانیصفحه مربوط به معرفی ک  
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RegistrationFOrm.
html 

  صفحه مربوط به عضویت در کتابخانه

AboutUS.html صفحه مربوط به معرفی طراح سایت  

Introduce.html  صفحه مربوط به معرفی مدرسه  

تان  درسهاز کتابهاي موجود در کتابخانه م تصویر ایجاد کرده و در آن تعدادي Imageاي با عنوان  پوشه-4
  .)براي پیدا کردن تصویر مناسب از اینترنت استفاده کنید(.قرار دهیدرا 

  موجود تیسا کیبازکردن  •

به عنـوان  آن را  مستقیماً دیتوان ینم) Frontpageمانند ( دیکرده باش جادیا گریرا در برنامه د یتیسا اگر
نشـان داده  در این سـایت   HTML یمعمول يلهایفا، و به صورت دیدر برنامه فوق بکار ببر شیرایقابل و تیسا کی
  .شود یم

را  Manage Site نـه یگز Site ي، از منـو Fileموجود به پنـل   تیسا کیاضافه کردن  براي
ـ با ا کنیدعنوان شد را دنبال  دیجد تیسا کی جادیرا که در روند ا یمراحل هیانتخاب کرده و کل  تفـاوت کـه در   نی

  .کنیدرا انتخاب  مورد نظر تیپوشه سا) 6مرحله ( یمحل تیپوشه سا نییهنگام تع

  موجود تیسا کیحذف  •

را  Manage Site نـه یگز Site ياز منو دیابتدا با د،یرا حذف کن تیسا کی دیخواه یکه م یزمان
ـ کل مورد نظـر  تینام ساروي  بازشده کادرمحاوره ايدر  سپسانتخاب کرده  ـ کن کی  نـه یو در مرحلـه آخـر گز   دی
Remove ـ که آشود  یال مؤاز شما س يا کار توسط کادر محاوره نیا پس از انجام. دیکن کیرا کل قصـد حـذف    ای

  .شود یپاك م مورد نظروب  تیسا Yes نهیبا انتخاب گز ر؟یخ ای دیرا دار تیکردن سا

موجـود در برنامـه    يتهایسـا  سـت ی، از لمـورد نظـر   تیکار تنها نـام سـا   نیبه ذکر است که با انجام ا الزم
Dreamweaver باشد یموجود م ستمیآن هنوز در س يها و پوشه ها لیفا حذف شده است و.  

  نترنتیوب در ا تیسا کی يانداز راهمقدمات  1- 3-3
وقت آن  د،یکرد یطراح سپسو  جادیخود را ا یمحل تیسا Dreamweaverکه به کمک برنامه  یزمان

  .ندبتوانند از آن استفاده کن گرانیتا د دیدور منتقل کن سرور راه کیکه آن را به  رسد یم
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  1- 20شکل 

ـ  تیسـا  کی یشخص وتریدر کامپ که یزمان ،کنیدمی مشاهده  1-20شکلکه در  طور همان و  جـاد یا یمحل
را  تیدر صفحه مرورگر خود آدرس سا يکه کاربر یتا زمان یدسرور راه دور انتقال ده کیآن را به  دیکامل شد، با

  .ارسال کندکاربر  رگربه مروسرور آن را  کردوارد

  : تیسا کیکردن  يانداز راه مراحل

  )یمحل تیسا ( یشخص ستمیس يرو تیساطراحی و ایجاد ) 1

ـ   ( ،کامل سایتبعد از طراحی و ایجاد سرور راه دور  کیبه سایت ارسال ) 2  یسـرور راه دور در واقـع محل
 يبـرا . ) نند به اطالعات آن دسترسی پیدا کنندتوا کامپیوترهاي دیگر از سراسر دنیا به آن متصل شده و میاست که 

  :به شرح زیر دارید یبه عوامل مختلف اجیاحت يکار نیانجام چن

  )مگابایت...،10،20حدود (سرور راه دور فضا بر روي کی •

  مودم کی •

 URLخالصه به طور  که Uniform Resource Locator ای ینترنتیآدرس ا کی •
  .) کنند دایپ یشما دسترس تیبه سا توانند یم سآدر نیا قیرکاربران از ط ریسا( .شود یم دهینام

  .کرداستفاده  FTP1 وش ها مثلر یکی از از توان می کهبه سرور راه دور، لهایانتقال فا -3

 بـه آن را  و هر زمان که کـاربر آدرس  شود یم يشما در سرور راه دور نگهدار تیمرحله، سا نیبعد از ا -4
  .را در مرورگر خود مشاهده خواهد کرد تیسا یسرور ارسال کند، صفحه اصل

ـ به ب( د،یخود اعمال کرد تیرا در سا يدیجد راتییهر زمان که تغ :نکتـه   یرسـان زرا برو تیسـا  گـر دی  انی
اصالح شده را مجدداً به سرور راه دور ارسـال   يلهایفا ،یمحل تیدر سا راتییاست بعد از انجام تغ یفقط کاف) دیکرد

  .دیکن

                     
1  -  File Transfer Protocol 
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  و تحقیق ییخودآزما
  .دیرا شرح ده Dreamweaver نرم افزار يها یژگیو -1

  .دیرا نام ببر Dreamweaver نرم افزار يکار يانواع مختلف فضا -3

  .دیکادرمحاوره اي سند وجود دارند را شرح ده تیکه در نوار وضع يا نهیسه گز -4
  ؟دادانجام  دیرا با یچه اقدام تیبهتر سا تیریمد براي -5

  .را توضیح دهید Dreamveaver در نرم افزار Cacheحافظه وجود مزیت  دو -6

  افزود؟ تیرا به داخل سااي  و پوشه لیفا توان یچگونه م -7

ـ عمـل آ  نیحذف کرد؟ با انجام ا Dreamweaverرا از برنامه  تیسا کی توان یچگونه م -8 ـ کل ای  هی
  شوند؟  یپاك م ستمیس ياز رو تیآن سا يها و پوشه لهایفا

  .دیکن انیرا ب تینقشه سا تیورت استفاده از قابلضر -9
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  فصل دوم
  طراحی یک صفحه وب

  :بتواند هنرجوکه  رود یفصل، انتظار م نیا انیپس از پا •

  .ردیعنوان در نظر بگ کیآن  يکند و برا جادیا دیصفحه وب جد کی •

  .دهد رییصفحه را تغ اتیخصوص •

  .کندمختلف مرور  يرا در مرورگرهاایجاد شده صفحه وب  •

  صفحه وب کیبازکردن  1-2
-1( همانند شـکل  يا کادرمحاوره ايدر مرحله اول  ،کنیدرا اجرا  Dreamweaverکه برنامه  یهنگام

 رهیذخ ستمیکه از قبل در س ییلهایبازکردن فا ایو  جادیامکان ا کادرمحاوره اي نیدر ا. شود یصفحه ظاهر مروي ) 2
  .اند وجود دارد شده

  
  2- 1شکل 

 قسـمت  ) 2-1شکل( کادرمحاوره اياست از  یکاف کنید جادیا يدیجد HMTLلیفا یدبخواه که یصورت در
Create New نهی، گز HTML  کنیدرا انتخاب.  

ــرده       ــاد ک ــتم ایج ــل در سیس ــه از قب ــایی ک ــازکردن فایله ــراي ب ــدا ب ــی ی ــمت   م ــت در قس   بایس
open A Recent Item  برروي گزینهOpen  ـ  کادرمحـاوره اي و از  کلیک کـرده اهر شـده فایـل   ظ

  .کنیدکلیک  Openموردنظر خود را انتخاب و برروي دکمه 
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را  New نـه یگز File ياز منـو  دیبا ،دیکن جادیبرنامه ا يمنوها قیرا از طر یلیفا دیبخواه در صورتی که
   .باز شود New Document کادرمحاوره ايتا  دیانتخاب کن

  

  2- 2شکل 

وجود دارد کـه   BasicPage, Category، دوکادر کادرمحاوره اي نیا General زبانه در
دکمـه  روي  سـپس  کـرده را انتخـاب   HTML نـه یو از کـادر دوم گز  Page Basic نـه یاز کـادر اول گز 

Create شود جادیا دیتا صفحه جد کنید کیکل.  

  صفحه اتیخصوص میتنظ 2-2
 ونـدها، یرنگ متون، رنـگ پ  نه،یحه، رنگ پس زمصفحه از جمله عنوان صف کیمربوط به  اتیخصوص تمام

ـ صـفحه و   نـه یدر پـس زم  شینما براي ریتصو کیانتخاب  ـ  نیـی تع ای ـ   هیحاش   کادرمحـاوره اي در  یصـفحه همگ
 page Properties باشند یم میقابل تنظ.  

   نـــهیگز Modify ياز منـــو page properties کادرمحـــاوره ايبـــازکردن  بـــراي
Page Properties کنید بانتخا را.  
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  :Appearance گزینه •

در کـادر   properties page کادرمحـاوره اي ، کنیـد مـی  مشاهده  )2-3(همانطور که در شکل 
categoryپردازیم هاي مختلفی را لیست کرده است که به توضیح آنها می بندي ، دسته.  

صفحه  اتیخصوص رییتغ براي یمختلف يها نهیدر سمت راست صفحه گز کنیدرا انتخاب اول  نهیکه گز یزمان
  .کنیددلخواهمان را اعمال  راتییتغ توانید یکه م شود یظاهرم …و نهی، رنگ زمقلممانند نوع 

  
  2-3 شکل

  Links گزینه •

) 2-4(کـه در شـکل    Page Properties کادرمحاوره ايدر سمت راست  نه،یگز نیانتخاب ا با
  .شود یظاهر م …مانند رنگ و یلفمخت يها نهیگز وندهایپ اتیخصوص رییبراي تغمشخص شده است 

  
  2- 4شکل 
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Link Font دهد را میموجود در صفحه  يوندهایپ قلمنوع  :امکان تعیین.  

Link Color دهد را میموجود در صفحه،  يوندهایرنگ پ :امکان تعیین.  

Rollover Links : را به دلخواه انتخـاب کـرد   یگرن توان یم نهیگز نیبا استفاده از جعبه رنگ ا. 
  . یابد پیوند تغییر می ، رنگگیرد میروي پیوند قرار گر ماوس  که اشاره یزمان

Visited Links:   تعیـین  شـده را   کیکه توسط کاربر در صفحه کل ییوندهایرنگ پامکان تغییر
 وندهایکه از کدام پ شود یمتوجه م ددگر یبرم تیسا یکه کاربر دوباره به صفحه اصل یکار زمان نیبا انجام ا کند،  می

  .استفاده کرده است

ــال ــارت   :مث ــواهیم عب ــی خ ــهLearning Dreamweaver م ــی   را ب ــایت آموزش س
www.learningdreamweaver.com ،در صفحه مرورگر بر  پیوند دهیم به گونه اي که وقتی کاربر

، دیده شده به عنوان پیوند رنگ آن قرمز شود و زمانی که بر روي آن کلیک کرد رنگ آن، ند قرار گرفت،روي پیو
  :کنیدبراي انجام این کار مراحل زیر را طی  .آبی تیره شود

می  ،تایپ Learning Dreamweaverعبارت  جدیدي ایجاد کرده و در آن htmlصفحه .1
 .کنید

سـپس تغییـرات الزم را در    کنیدانتخاب  Modify را از منوي Page Propertiesگزینه  .2
 .یدده انجام می Linksقسمت گزینه 

  
  2- 5شکل 

را انتخاب کرده و آن را به آدرس  Learning Dreamweaverاکنون عبارت  .3
www.Learningdreamweaver.com  یددهپیوند.  

  .آن را اجرا کند ،تا بعد از ذخیره کردن صفحه کنیدانتخاب  را F12دکمه ید درصفحه کل .4

http://www.learningdreamweaver.com
http://www.Learningdreamweaver.com
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  . پیوند بیشتر توضیح داده شده استا راجع به فر 3در فصل 

  Headingگزینه  2-2- 3
تا هر بار که  ها مشخص کرد، Headingسایز و رنگ دلخواه خود را براي  توان با انتخاب این گزینه می

Heading که در این قسمت برایش مشخص شده است نمایش داده شود قالبیخاب شد با مورد نظر انت.  

  
  2-6شکل 

  Title/Encoding گزینه 4-2-2
کادرمحـاوره  عنوان صفحه، در سمت راست  تعیین نهیاز جمله گز یمختلف يها نهیگز يبند دسته نیانتخاب ا با

  .شود یظاهر م Page Properties اي

  
  2- 7شکل 
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Title: ام  . شود یسمت عنوان صفحه مشخص مق نیدر ا  ياسـت کـه در بـاال    یدر واقع عنوان صـفحه ـن
  صفحه عنوان)  2-8(به عنوان مثال در شکل .ندارد لیبا نام فا یارتباط چیو ه شود یمرورگر ظاهر م کادرمحاوره اي

 Day shopping است در نظر گرفته شده.  

  
  2-8شکل

ـ  شـود  یم رهیذخ Htm. ای Html.نامه با پسوند است که در بر یدر واقع همان اسم لیفا نام عنـوان   یول
  .ردیگ یصفحه در مرورگر مورد استفاده قرار م صیتشخ يصفحه تنها برا

Encoding: شود یدر مرورگر استفاده م قلمنوع  شینما براي نهیگز نیاز ا.  

یش نمـا  برايرا  UTFیا  Arabic Windows نهیگز Encoding نهیگز ییکشو ياز منو :نکته
  .دیانتخاب کنصحیح کاراکترهاي فارسی 

  Tracing Image گزینه •

مشـخص   Appearanceصفحه در قسـمت   تصویري را که به عنوان پس زمینه یددر صورتی که بخواه
زیرا تصویري کـه   ،کنیدباید در این بخش تصویر مورد نظر را مشخص  کنیدمشاهده  نیز، را در صفحه سند یدا کرده

  .شود گیرد تنها در صفحه مرورگر دیده می قرار می Appearanceبخش  Backgroundدر قسمت 

  
  2- 9شکل 
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سـند   کادرمحـاوره اي را در تصـویر  شـفافیت میزان  Transeparencyدر قسمت  توانید همچنین می
  .کاهش یا افزایش دهید

  بندي آن و قالب متن  درج 3-2
از انتخاب آنها، نوع، اندازه،  تایپ کرده و بعدبراي وارد کردن متون به سند، کافی است آنها را بطور مستقیم 

  .یدخصوصیت مربوط به متن تغییر ده کادرمحاوره ايرنگ و یا سایر خصوصیات آنها را در 

 ،شود، فقط در صورتی در صفحه مرورگـر کـاربر   خاص استفاده می قلمزمانی که براي نمایش متون، از یک 
 استفاده شده را از قبل برروي سیستم خود نصب کـرده  قلمد که کاربر شو انتخاب شده نمایش داده می قلممتن با آن 

  .شود باشد در غیر اینصورت متن به درستی نمایش داده نمی

خصوصـیت   کادرمحـاوره اي از  Font، براي جلوگیري از این امر، در منوي Dreamweaverبرنامه 
سیسـتم  انتخاب شـده بـرروي    قلم نبودورت را در یک گروه قرار داده است تا در ص Fontش از یک نوع بیمتن، 

  .بعدي براي نمایش متون استفاده کند قلمکاربر به مرورگر از 

 ,verdana, Arialعبارت  Fontبه عنوان مثال اگر براي متن تایپ شده در سند خود از منوي 
Helvetica, sans, serif ،Tahoma   ن خواهد مت رورگر کاربر میمزمانی که  .کنیدرا انتخاب

بـرروي سیسـتم کـاربر،     قلمشروع کرده و در صورت پیدا کردن این  verdana قلمرا نمایش دهد به ترتیب از 
نمایش مـتن اسـتفاده    براي ،هاي بعدي گروه قلمفوق را پیدا نکند از  قلمدهد، چنانچه  الب آن نمایش میقمتن را در 

  .کند می

 Edit Fontبایسـت از منـوي فـوق گزینـه      ، میfontهاي دلخواه به منوي قلمبراي اضافه کردن 
List  مربوط به آن باز شود کادرمحاوره ايرا انتخاب کرده تا .  

  
  2- 10شکل 

مـورد   قلـم شما وجود دارد،  ستمیموجود در س يهاقلم هیاز کل یستیل Available Fontدر قسمت 
. منتقل شـود  Chosen Font کادرمحاوره ايتا به  دیکن کیدار کل فلش جهتروي  سپسرا انتخاب کرده  نظر
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کادرمحـاوره  خود بـه   دلخواه يها قلمبه افزودن  دیکن جادیرا ا قلمرشته مستقل از چند  کی دیخواه یکه م یدر صورت
  .دیادامه ده Chosen Font اي

 Edit Font List کادرمحـاوره اي  +دکمـه  روي  هـا  قلـم از  دیگروه جد کی جادیا براي :نکتـه 
  .دیکن کیکل

  در صفحه یافق يها خط درج 4-2
ـ قـرار ده  مـورد نظـر  مکـان نمـا را در محـل    قـرار دادن خـط در صـفحه بایـد      براي  ياز منـو  سـپس  دی

Insert/HTML  گزینهHorizontal Rule دیرا انتخاب کن.  

 Horizontal، دکمـه  HTML تـگ ،  Insertاز نوار  دیتوان یم نیمنظور همچن نیا يبرا :نکته
Rule 2-11شکل ( . دیاستفاده کن(  

  
  2-11شکل

  در صفحه ژهیو يقراردادن کاراکترها 5-2
ــراي ــفحه   ارادرج ک بــ ــاص در صــ ــاي خــ ــباکترهــ ــو دیــ ــه Insert ياز منــ   گزینــ

 HTML>Special Character  کنیداستفاده.  

ـ اسـتفاده کن  Insertدر نوار  Text نهیاز گز دیتوان یم نیهمچن ـ ا هـاي در انت. دی وار  نی  يمنـو روي  ـن
  .مربوط به آن باز شود يتا منو دیکن کیکل نهیگز نیآخر )(ییکشو

  
  2-12شکل

  .ظاهر شده است ژهیو ياز کاراکترها یستیل کنیدکه در شکل مشاهده  طور  همان
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ایـد را   ایجاد کرده libraryرا که در مرحله قبل در پوشه سایت محلی  Home.htmlفایل  :تمرین
  :باز کرده و مراحل زیر را دنبال کنید

  .قرار دهید 7E4808و رنگ قلم را  FFF0B7رنگ زمینه صفحه را  -1

  .قرار دهید FFF4E1قرار داده و رنگ آنها را  verdanaپیوندهاي صفحه را  قلمنوع  -2

  .بگذارید libraryعنوان صفحه را  -3

  .هاي زیر را به صفحه اضافه کنید عبارت listبا استفاده از قابلیت  -4

  معرفی امکانات کتابخانه -

  فرم عضویت -

  هاي آموزشی کتاب -

  هاي داستانی کتاب -

  مادرباره  -

  استفاده از لیست ها 6-2
لیسـتها داراي دو نـوع شـماره     .توان براي مشخص کردن موضوعات مرتبط بهم از لیسـتها اسـتفاده کـرد    می

می باشند که بر حسب کاربرد از آنها (UnOrdered List) و بدون شماره(Ordered List)دار
  .شوداستفاده می 

  
  2- 13ل شک

  HTMLسند یک در  Word لیفا کی درج 7-2
به سـند  را است  ذخیره شده docبا پسوند  wordکه در برنامه   ی رافایلمحتویات  یددر صورتی که بخواه

html   باید ازمنوي  کنیدخود اضافهFile  گزینهImport زیر گزینه Word Document  را انتخاب
 openشود مسیر فایل مورد نظر را مشخص کـرده و بـر روي دکمـه     اي که باز می کادرمحاوره ايسپس در  کنید

  .یدکلیک نمای

  ستمیآن در مرورگر س شینما شیصفحه وب و پ کیکردن  رهیذخ 8-2
ـ   Preview In Browser نهیگز File ياز منو دیتوان یمپس از ذخیره فایل  رده را انتخـاب ک

  .دیانتخاب کن نام مرورگر خود را سپس

 بدون شماره شماره دار
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  2- 1 4شکل



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

  و تحقیق ییخودآزما
  داد؟ رییصفحه وب را تغ اتیخصوص توان یچگونه م -1

  ؟براي اینکه پس از کلیک کاربر برروي یک پیوند رنگ آن عوض شود چگونه عمل می کنید -2

  ست؟یچ میده یگروه قرار م کیرا در  قلم يتعداداین که  لیدل -3

  استفاده کرد؟ Dreamweaver نرم افزاردر  ژهیو ياز کاراکترها توان یچگونه م -4

  .دیرا شرح ده Dreamweaver برنامهبه  Word يلهایوارد کردن فا قهیطر -5
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  فصل سوم
  در صفحات وب وندهایپ فراو  ریستفاده از تصاوا

بـه عنـوان    ریامروزه تصـاو . شوند یم انیکه در داخل صفحه وب نما باشند یم يا جداگانه يها لیفا ر،یتصاو
بهتـر،  را  توان منظور خود استفاده از تصاویر می، چرا که با اندشده ال اطالعات شناخته ارس مهم برايیکی از روشهاي 

  .به بیننده منتقل کرد

 ریتصـاو  ،شده اند جادیمتنوع ا يکه تنها با متون مختلف و رنگها يا به صفحات ساده میخواه یفصل م نیا در
  .کنیدآنها را بهم مرتبط  وندهایبه کمک پ سپس کنیدرا اضافه  بایز

  :بتواند هنرجوکه  رود یفصل، انتظار م نیا انیاز پا پس

  .شرح دهدآن را  يها یژگیو تغییردر صفحه و  ریروش وارد کردن تصو •

  .دهد حیو مطلق را توض ینسب يرهایمس •

  .دهد وندیبتواند صفحات مختلف وب را بهم پ •

  .کند جادیا پیوند کیبتواند  •

  .صفحه بسازد کیلف به نقاط مخت (Anchor)لنگرهایی بتواند  •

  .کند جادیانگاشت تصویري  کیبتواند  •

  به صفحه ریتصو کیافزودن  1-2
 Dreamweaverسند برنامـه   پنجرهآن را در می توان  می شود،به صفحه اضافه  ریتصو کیکه  یزمان

از  ریحتماً از مرورگر استفاده شـود، چـرا کـه تصـو     ریتصو دنیدبرخالف پیوندها الزم نیست براي و  درمشاهده ک
  .شود ینشان داده م کند یاعالم م رگرآن را به مرو شیکه نحوه نما Imgتگ  قیطر

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

 Imageگزینه  Inserمکان نماي ماوس را به محل موردنظر از سند انتقال داده و سپس از منوي  -1
  .را انتخاب کرد

  )3-1(شکل . کلیک کرد Image برروي گزینه Insertدر نوار  -2

  
  3- 1شکل 
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روي  Select Image Source يا محاوره کادرمحاوره اي هر یک از دو روش فوقبعد از انجام 
  )3-2(شکل  .شود یصفحه ظاهر م

  
  3- 2شکل 

  . کلیک کنید okدر این مرحله تصویر موردنظر را انتخاب کرده و روي دکمه 

کادرمحـاوره  در  یخاص يها یژگیهمراه با آن مشخصات و و شود یبه صفحه وب اضافه م ریتصو که یزمان 
  .دیده رییآنها را تغ دیتوان یکه شما م شود یظاهر م اتیخصوص اي

  
  3- 3شکل 

  

  

  

  

  

  



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

   properties کادرمحاوره اي يها نهیگز نیاز مهمتر یبرخ 3-1جدول 

  شرح  گزینه

Link شود یخورده است نشان داده م وندیپ ریکه به تصو يا محل آدرس صفحه نیدر ا د،یدر نظر گرفته باش وندیپ کیا به عنوان ر ریکه تصو یدر صورت.  

Align هاي ایـن بخـش    گزینه 2در جدول شماره  .کنیدرا تراز ) مانند متون(اند  که در کنار آن قرار گرفته ییو اجزا ریتصو توانید یم نهیگز نیبه کمک ا
  .اده شده استتوضیح د

Alt اگر به هـر   نیهمچن. داده می شودمشاهده کند را قرار  ریگر ماوس روي تصو کاربر در صورت حرکت اشاره یدخواه یرا که م یقسمت متن نیدر ا
  .شود یآن نشان داده م يمتن به جا نیدر صفحه مرورگر باز نشود، ا ریتصو یلیدل

Hspace,Vspace اضافه کردن فضا به هر دو سمت راست و چپ  يبرا. می شوداستفاده  نهیدو گز نیعناصر صفحه از ا گریو د ریتصو نیفاصله ب شیافزا براي
  .کنیداستفاده  V Space نهیاز گز ریتصو يو باال نییاضافه کردن فضا در هر دو سمت پا يو برا  کنید میرا تنظ  H Space نهیگز ر،یتصو

LowSrc  دیتوان یالزم است، م نترنتیآن از ا افتیدر يبرا يادیکه زمان ز دیدان یبزرگ بوده و م اریبس دیا که انتخاب کرده يریتصو لیفا و حجم اگر اندازه 
تـا هنگـام    شـود  یکار باعث م نیا. دیقرار دهرا  تر نییپا اریبس یتیفیدر همان ابعاد اما با ک گرید يریتصو لیفا کیبه  یدسترس ریقسمت مس نیدر ا

  .گذاشته شود شیکاربر به نما يبرا ریتصو نیا به جاي یک صفحه خالی، ،یاصل ریکامل تصو افتیحه و درکامل صف يبارگذار

Border متن را به عنـوان   کی یطور که وقت همان. (شود یدر اطراف آن ظاهر م يا هیحاش د،یدر نظر گرفته باش وندیپ کیرا به عنوان  ریکه تصو یدر صورت
ـ ی( باشـد  یم )صفر( نهیگز نیمقدار ا فرض شیالبته به طور پ) . شود یآن رسم م ریخط در ز کی ردیگ یدر نظر م فراپیوند ـ  یعن اطـراف   در يا هیحاش

  .دیقسمت وارد کن نیبزرگتر از صفر را در ا يدر صورت دلخواه عدد) شودمی ظاهر ن ریتصو

Default   پایین شرح داده شده استکه در  کند یاعمال م ریرا به تصو 1معموالً حالت مبنا نهیگز نیدر ا.  

Baseline   ـ همراه بـا متـون در    ریتصو يانتها گرید انیبه ب. خط تراز شود کیبا متن موجود در  ریکه تصو شود یباعث م نهیگز نیانتخاب ا خـط قـرار    کی
  .رندیگ یم

Top   ابدی یمادامه  ریتصو ریخطوط اضافه متن در ز. کند یهمتراز م ریتصو يمتن را با باال نهیگز نیا.  

Middle  ابدی یادامه م ریتصو ریخطوط اضافه متن، در ز. کند یم يترازبند ریرا در وسط تصو گردی یئیهر ش ایمتن و  نهیگز نیبا انتخاب ا.  

Bottom    کند یهمتراز م ریتصو نییرا با پا گرید یئیهر ش ایمتن و.  

Text Top   شود یکاراکتر موجود در متن م نیبلندتربا  ریتصو يباال يباعث همتراز نهیگز نیانتخاب ا.  

Absolute 
Middle   

  .متن همتراز کرد انهیرا با م ریتصو انهیم توان یم نهیگز نیبه کمک ا

Absolute 
Bottom   

  .همتراز کرد ریمتن را با تصو ییقسمت انتها توان یم نهیگز نیبا انتخاب ا

Left   کند یرا در سمت راست آن تراز م) از جمله متون( اءیاش ریده و سارا در سمت چپ صفحه قرار دا ریتصو نهیگز نیا.  

Right   دهد یرا در سمت چپ آن قرار م اءیاش ریرا در سمت راست و سا ریو تصو کند یباال عمل م نهیبر عکس گز.  

 
را در )و یا یک تصویر دلخواه(را باز کرده و یک تصویر از مدرسه خودتان Home.htmlصفحه  :تمرین

  .تداي آن قرار دهیداب
                     

  .گیرند حالتی است که تصویر و متن هر دو در یک خط قرار می (baseline)حالت مبنا  -1



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

  .قرار دهید Imageتصویر موردنظر را در پوشه  :نکته

  برقراري پیوند بین صفحات 2-3
صفحات مختلف وب را بر  نیب ییباشند که کنترل جابه جا یم ییابزارها نیتر یاز اساس یکیبه عنوان  وندهایپ

  ). آشنا شدید <a>ه صورت تگ با این مفهوم ب 1جلد  -3افزاري  هاي نرم در کتاب بسته(. رندیگ یعهده م

  1یمطلق و نسب يرهایمس یبررس •

 .کنیدآن صفحه را مشخص  ریمس دیبا زیقبل از هر چ ،کنید جادیرا ا يوندیپ يا صفحه دریدخواه یکه م یزمان
  .کنیدبه کاربرد آنها اشاره  ریکه در ز ینسب يرهایمطلق و مس يرهایوجود دارد؛ مس ریدو نوع مس یکلبه طور 

  . کنیدي مطلق همانند نشانی است که در آن شهر و میدان در خیابان و کوچه و پالك را مشخص مسیرها

دانیم  برو می 12گوییم به کوچه نادر پالك  باشد مثالً وقتی می اما در مسیر نسبی، نشانی را از محل جاري می
  . که کوچه نادر در همین محله است و نیازي به دادن نام شهر و میدان نیست

 يبـه طـور   رندیگ یمورد استفاده قرار م گرید يتهایارتباط با سا يبرقرار برايمعمول به طور  مطلق يرهایمس
ــا مســ  ــه در آنه ــل دسترســ  ریک ــا  یکام ــه س ــر  تیب ــورد نظ ــخص مــ  م ــود یمش ــال . ش ــوان مث ــه عن   ب

 Http://www.Macromedia.Com ـ  . باشد یمطلق م ریمس کی ل مس  يبـرا  ینسـب  يرهایاما در مقاـب
 يا از صفحه یدبه عنوان مثال اگر بخواه. رندیگ یمورد استفاده قرار م تیسا کیصفحات مختلف  انیم تباطرا يبرقرار

 Newsکه در پوشه  Socialnews.Htmlبه صفحه  يوندیقرار دارد پ Productبه نام  يا که در پوشه
 تیسا یاصل خهدر شا گریکدیدر کنار  Newsو  Productکه هر دو پوشه  دیدقت کن( کنیدقرار دارد، برقرار 

ــو  ــه د  ای ــر پوش ــریه ــه  يگ ــرار گرفت ــد ق ــ) ان ــب ری، مس ــدیپ ینس ــورت ز  ون ــه ص ــب ــود  ری ــد ب : خواه
../news/Socialnews.html 

ه ب  کی مورد نظر لیفا افتنی يبرا دیکه مرورگر با باشد یمطلب م نیا گر انیب /.. عالمت ـ شاخه ـب  رونی
ـه ســمت دا  ( بــرود ـ شــده و در آنجــا فا   Newsپوشــه وارد  ســپس ) والــد  يرکتــور یحرکــت ـب  لیـ

Socialnews.Html  و اجرا کند افتهیرا.  

به بیان دیگر هر دو فایل (خواهید به آن مرتبط شوید در کنار فایل اصلی قرار دارد  اگر فایلی را که می :نکته
فایل را مشخص  دیگر نیازي به وارد کردن آدرس اضافی نمی باشد و تنها کافی است نام ،)در یک پوشه قرار دارنند

بــــه فایــــل  Socialnews.htmlاز فایــــل  یــــدبــــه عنــــوان مثــــال اگــــر بخواه .کنیــــد
Scientificnews.html  هر دو در پوشه ( کنیدپیوندي ایجادnews   آدرس نسـبی بـه   )قـرار دارنـد

  :صورت زیر خواهد بود
Scientificnews.html 

                     
1 - absolute , Relative 

http://www.Macromedia.Com
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  گریکدیدو صفحه وب به  وندینحوه پ •

  :همراحل ایجاد پیوند در صفح
  .دیدر صفحه انتخاب کن د،یرا به آن نسبت ده وندیپ دیخواه یرا که م يریتصو ای متن -1

وجـود دارد   Link نهیپوشه که در سمت راست گز آیکنروي  اتیخصوص کادرمحاوره ايسپس در  -2
  )3-4(شکل  .مربوط به آن باز شود کادرمحاوره ايتا  دیکن کیکل

  
  3- 4شکل 

به آن ارجاع شـود را انتخـاب    وندیپ دیخواه یکه مرا يا ، صفحهSelect File کادرمحاوره اي در -3
  .دیکن کیکل OKدکمه روي  تیکرده و در نها

ـ را وارد کن مورد نظـر  تیسا کیبه  یدسترس برايآدرس مطلق  دیخواه یکه م یدر صورت :نکتـه   گـر ید د،ی
وارد  Linkتان را در کادر مورد نظر تیآدرس کامل سا دیتنها با د،یکن کیپوشه کل آیکنروي  که ستین يازین

  Http://www.Macromedia.Com: دیکن پیکادر تا نیبه عنوان مثال در ا. دیکن

 نیمشخص شده وجود ندارد، از ا وندیعملکرد پ تیامکان مشاهده وضع Dreamweaverداخل برنامه  در
) دیرا فشار ده F12 دیکل( .دیگر اجرا کندر مرورآن را  دیبا وندیدرباره نحوه عملکرد پ شیو آزما یبررس برايرو 

.  

  لیمیا وندیپ کیافزودن  •

می توان در یک صفحه وب پیوندي راقرار داد که بـا انتخـاب آن بـه کـاربر امکـان فرسـتادن یـک نامـه         
گزینـه    commonیـا از پنـل    Insertدر نـوار  مـی توانیـد   کار  نیانجام ا براي الکترونیکی را داشته باشد 

Email Link  3-5شکل ( .کنیدا انتخاب ر (  

http://www.Macromedia.Com
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  3- 5شکل 

  شود یدر صفحه ظاهر م Email Link کادرمحاوره ايکه  کنیدعمل مشاهده  نیاز انجام ا بعد

  
  3- 6شکل 

در کـادر   سپس دیکن پیصفحه مشاهده کند را تاروي کاربر  دیلیکه ما یعبارت Textدر کادر  دیبا اکنون
E-Mail دکمه روي  تیدر نها د،ید کنخود را وار یکیآدرس پست الکترونOK کادرمحـاوره اي تا  دیکن کیکل 

  .بسته شود

آدرس پسـت   E-mailرا تایپ کرده و در کـادر   "تماس با ما"عبارت  textبه عنوان مثال در کادر 
 Email کادرمحـاوره اي تـا   کنیـد  کلیـک  OKسپس بـر روي دکمـه    مورد نظر خود را قرار داده الکترونیکی
Link با فشردن کلید کنونا .بسته شودF12 تمـاس بـا   "زمانی که بر روي پیوند  .کنیدخروجی صفحه را مشاهده

خواهد که نامه الکترونیکـی   می اجرا شده و OutLook Expressبرنامه  به طور اتوماتیک کنیدکلیک  "ما
  ).3-7شکل (آدرس موردنظر ارسال نمایید خود را به

  
  3- 7شکل 
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  Anchorکمک به  یصفحه طوالن کی یسازمانده  •

 نیبه عنـاو  وندهایاز پ یستیصفحه ل يدر قسمت باال دیتوان یم ،است  یطوالن اریکه صفحه وب شما بس یزمان
بدون آنکه مجبور باشـد کـل    تواند یشما م تیصورت کاربر سا نیدر ا د،یکن جادیمختلف همان صفحه ا يبخشها ای

به همان بخش از صـفحه ارجـاع    میمستق مورد نظرنوان عروي  کیبا کل فقطکند، نوار پیمایش مرورصفحه را توسط 
کرده  جادیاز صفحه ا مورد نظر يها را در محل) Named Anchor( يوندیکار ابتدا نقاط پ نیانجام ا يبرا. شود

  .یدرا به آن مرتبط ساز يوندیپ سپس

ـ ران پس از کلکارب دیخواه یاز صفحه که م یابتدا مکان نما را به محل يوندینقطه پ کی جادیا براي روي  کی
  .دیبه آنجا ارجاع شوند، منتقل کن وندیپ

ـ را انتخـاب کن  Named Anchor نـه یگز Insert يمنو از ـ ( دی ـ از کل تـوان  یم ـ یترک يدهای  یب
Ctrl+Alt+A مربوط به آن باز شود کادرمحاوره ايتا ) استفاده کرد زین.  

  
  3- 8شکل 

  .دیوارد کن يوندینقطه پ يرا برا مورد نظرنام  Anchor Nameکادر  در

  :کنیدجدید ایجاد کرده و در آن مراحل زیر را دنبال  htmlیک صفحه  :مثال

 .یدده در صفحه قرار می کاملی در مورد تاریخچه وبمتن  .1

تا  کنیدرا انتخاب  Named Anchor ول را انتخاب کرده ،سپس گزینهدر سطر اول، کلمه ا .2
 .پتجره مربوط به آن باز شود

کلیک  Okرا قرار داده و بر روي دکمه  "FirstPage"عبارت  Name Anchorدر کادر  .3
 .کنیدمی 

 کنیدکرده و سپس آن را انتخاب  را تایپ"  ابتداي صفحه"عبارت  انتهاي متندر در این مرحله  .4
 )3-9شکل (کنیدرا تایپ  FirstPage#عبارت  linkدر کادر  خصوصیات، کادرمحاوره ايودر 

  
  3- 9شکل 
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ابتداي "مشاهده خواهید کرد که با کلیک بر روي عبارت  .کنیدصفحه را اجرا در این مرحله - 5
  .شود اشاره گر ماوس به ابتداي متن منتقل می"صفحه

  نواحی حساسبا  وندیپ جادیا •

د یمحل خـاص پ  کیرا به  ریتا بتوان هر بخش از تصو سازد یامکان را فراهم م نیا نواحی حساس تیقابل  وـن
بـه   ،کاربر روي اسـتان خاصـی    با کلیک یدو بخواه یدکشور را داشته باش اگر تصویر نقشه شهمثال نقبه عنوان . داد

  .کنیداستفاده  Hotspotsهمان  ای نواحی حساس قابلیت از دیصفحه مربوط به آن منتقل شود با ایو سایت 

ـ کار ابتدا با نیانجام ا يبرا  حـاوره اي کادرمسـپس در  . یـد ده در صـفحه قـرار   ،نقشـه کشـور را  ریتصو دی
  )3-10(شکل  .دیخود وارد کن Hotspots هیناح ينام برا کی Map یدر کادر متن اتیخصوص

  
  3- 10شکل 

کنـد   می بر روي شهر تهران قرار داده و کلیک اشاره گر ماوس را خواهیم زمانی که کاربر به عنوان مثال می
به همـین منظـور در    ا مطالعه کند،شده،و اطالعات کافی در باره این شهر ر www.tehran.org وارد سایت

ـ ی ،سـپس  یدگذار می tehran،نام ناحیه حساس راmapکادر  ـ از  یک ه    يهـا  نوآیک  Hotspotsمربـوط ـب
 را مربوط به شهر تهران هیناح وقرار دارد انتخاب کرده  Mapکادر  ریرا که در ز) یمربع، چند ضلع ره،یدا يشکلها(

  3-11شکل  .کنیدمی مشخص  ریتصوروي 

http://www.tehran.org
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  3- 11ل شک

در  .شود یظاهر م اتیخصوص کادرمحاوره ايدر  یگر ماوس مشخصات محدوده انتخاب بعد از رها کردن اشاره
 .کنیـد را وارد  (http://www.tehran.org)آدرس سایت مـورد نظـر   linkاین مرحله در کادر 

ی که اشاره گـر مـاوس از   مشاهده خواهید کرد زمان مرورگر باز شود، کادرمحاوره ايتا  فشار دهیدرا  F12دکمه 
تغییر شکل داده و در صورت کلیک کاربر وارد سایت مربوط به معرفی شهر تهـران   دهند، روي شهر تهران عبور می

  .شود می

  : تمرین

  .را براي شهر هاي بزرگ مانند مشهد و اصفهان انجام دهید عملهمین  

عبارتهـاي زیـر را در آن تایـپ     سـپس  .کنیدباز ، راHome.htmlصفحه  براي شروع طراحی ، :تمرین
  .اید پیوند دهید ایجاد کرده که قبالً htmlرا به صفحات  کرده و آنها

  .پیوند دهید Introduce.htmlرا به صفحه » مدرسه معرفی کتابخانه«عبارت  -1

  .پیوند دهید RegistrationForm.htmlرا به صفحه » فرم عضویت«عبارت  -2

  .پیوند دهیدhtml.ducationalBookا به صفحه ر» کتابهاي آموزشی«عبارت  -3

  .پیوند دهید StoryBook.htmlرا به صفحه » کتابهاي داستانی«عبارت  -4

  .پیوند دهید Aboutusرا به صفحه » درباره ما«عبارت -5

را بازکرده و بـا اسـتفاده از تصـاویر و متـون الزم، اطالعـاتی را       Introduce.htmlصفحه  اکنون
  .تان قرار دهید مدرسه و کتابخانه مکاناتمعرفی ادرباره 

  .در فصل هاي آینده به طراحی سایر صفحات می پردازیم :نکته

http://www.tehran.org)
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  نقشه سایت •

ـ معمـوالً نـام ا  ( دیمشخص کرده باش یرا به عنوان صفحه اصل يا  خود، صفحه تیکه در سا یزمان صـفحه   نی
Index.Html  ایو Home.Html تیسـاختار سـا   شینما براي تینقشه سا یژگیاز و توانید یم) باشد یم 

ـ م يونـدها یپ ساسرا برا تیموجود در سا يلهایاز فا یکیطرح گراف کی تینقشه سا یژگیو. کنیداستفاده  آنهـا   انی
 تیسا یرا به عنوان، صفحه اصل يا صفحه دیابتدا با دیاستفاده کن یژگیو نیاز ا دیکه بخواه یدر صورت. دهد ینشان م

ـ را انتخـاب کن  Site>Manage Sites گزینـه منظور  نیا يبرا .دیکن یخود به برنامه معرف سـپس در  . دی
  .دیکن کیکل Edit يکرده و روي منو خابمورد نظر خود را انت تیبازشده سا يمنو

  .دیرا انتخاب کن Advancedه زبان Site Definition کادرمحاوره اي در

ـ  Site Map Layout نـه یسـمت چـپ گز   يمرحلـه از منـو   نیا در ـ اب کنرا انتخ سـپس در   دی
ـ به عنوان فا دیرا که قصد دار یلیکرده و فا کیسمت راست روي آیکن پوشه موجود کل کادرمحاوره اي  یاصـل  لی

ـ مشـخص کن  3-12در نظر گرفته شود هماننـد شـکل    تیسا ه عنـوان مثـال آدرس   (.دی صـفحه اصـلی سـایت     ـب
Library  راhome.html  کنیدتعیین.  

  
  3- 12شکل 

 Map View نـه یگز Local View ییکشو ياز منو File پنلدر  دیحله، بامر نیپس از اتمام ا
  .داده شود شیوب نما تیسا یکیتا ساختار گراف کنیدرا انتخاب 
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  3- 13شکل 

 فایـل هـاي موجـود در سـایت     Dreamweaverبرنامـه   کنیـد مشاهده  3-13که در شکل طور  همان
library در دو سطح قـرار   تیساختار سا فرض شیبه طور پ. استنمایش داده  یساختار درخت کیدر قالب  را

  .رندیگ یقرار م یمرتبط با صفحه اصل سندهايو در سطح دوم  یاصل سنددر سطح اول  رد،یگ یم

  سطح اول

  

 سطح دوم



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

  و تحقیق ییخودآزما
  وارد کرد؟ Dreamweaverرا در برنامه ریتصو کی توان یچگونه م -1

 نـه یگز نیا يپارامترها. دیرا شرح ده ریه تصومربوط ب اتیخصوص کادرمحاوره ايدر  Align نهیگز -3
  .دیرا به همراه مثال شرح ده

  دارد؟ يچه کاربرد ریتصو اتیخصوص کادرمحاوره ايدر  Low Src نهیگز -4

  .دیرا شرح ده ینسب ریمطلق و مس ریمس -5

  .دیده حیدارند با ذکر مثال توض يدر صفحه چه کاربرد يوندینقاط پ -6

  .دیرا با ذکر مثال شرح ده) Hotspots( نواحی حساس قابلیت -7

  .کرد جادیا وندیپ کی گریدر صفحه د يوندینقطه پ کیبه  توان یکه چگونه م دیکن قیتحق -8
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 فصل چهارم

  براي طرح بندي صفحات وب فریم استفاده از جدول و
 قیمحل دق توان یآنها م با استفاده از نیهمچن ،تسهیل میکنندها را  اطالعات و داده یارائه منطق و فریم جداول

  .صفحه مشخص کرد يرا رو یکیگراف يلهایفا ایمتون و  شینما

ـ    جـاد یا یفصل به چگونگ نیا در و  Expand, Layout, Standard طیجـداول در سـه مح
  .میپرداز یمکاربرد فریم 

  :بتواند هنرجوکه  رود یفصل، انتظار م نیا انیاز پا پس

  .کند میجدول را تنظ اتیخصوص •

  .رسم جداول استفاده کند براي Layout يااز نم •

  .کند جادیجداول تو در تو ا •

 .کند دایپ ییآشنا Expanded طیبا مح •

  .کند جادیم ایمجموعه فر کی •

  .کند میرا تنظ میفر يها یژگیو •

  .مختلف قرار دهد يها میرا در فر وبصفحات  •

  مختلف برنامه يجدول در نماها کی جادیا 1-3
که  دهد یشما قرار م اریجدول در اخت کی جادیرسم و ا برايمختلف را  يسه نما Dreamweaverبرنامه

 یکسانی جهینت انیاست که هر سه نما در پا نینکته قابل ذکر ا د،یاز آنها را انتخاب کن کیهر  ازیبرحسب ن دیتوان یم
  .خواهند کرد دیرا تول

  استاندارد طیجداول در مح جادیا •

 يهـا  داده يریکه نوع قرارگ یجداول. شود یساده استفاده م يبا ساختارها یجداول جادیا يبرا شترینما ب نیا از
  .شرکت کیآن در سطرها و ستونها کامالً مشخص و واضح است مانند جدول مربوط به شماره تلفن افراد در 

در  سـپس صـفحه قـرار داده    از مورد نظرجدول به صفحه وب ابتدا مکان نما را در محل  کیافزودن  براي -
  .کنیدانتخاب  Layout زبانه يرا از  Standard نهیگز Insert نوار
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  4- 1شکل 

  مربوط به آن باز شود کادرمحاوره ايتا  کنید کیکل Tableدکمه  يبررو -

 

 

 

نیزگ اهه برمي و بط ناه اد لودجهز

تلاح اه ني یام لودجش

م خش درکص نعن او لودجن

  
  4- 2شکل 

 ,Both, Top، ) فـرض  شیپ( None ياز حالتها یکیتوانید  میبخش  نیا در: Headerقسمت 
Left  دیوارد شده در جدول را، انتخاب کن يها داده یسر صفحه و ستون اصل تیمشخص کردن وضع برايرا.  

را  مـورد نظـر  عنـوان   لیدر صورت تما دیتوان یم Captionکادر  در: Accessibilityقسمت 
  .عنوان جدول تعیین می شود يریمحل قرارگ Align Captionدر بخش  نیهمچن دیجدول وارد کن يبرا

  .شود جادیا مورد نظرتا جدول  کنید کیکل OKدکمه روي  مختلف يز وارد کردن بخشهابعد ا  -

  مشخصات آن میجدول و تنظ کیانتخاب  §
  :جدول را انتخاب کرد کی توان یم به روش مختلف

ـ اکنون بـا  . دیدرآ عالمت بعالوهجدول قرار داده تا به شکل  یخارج هیحاشروي  گر ماوس را اشاره -1  کی
  .شود یجدول انتخاب م کل کیبار کل
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 تـگ روي ) صـفحه  نییسمت راست پا( تیسپس در نوار وضع. دیکن کیجدول کل ياز سلولها یکیدر  -2
Table تا کل جدول انتخاب شود دیکن کیکل.  

  
  4- 3شکل 

کل جـدول انتخـاب   ( دیا را انتخاب کرده ياکنون چه عنصر هم این که  بسته به اتیخصوص کادرمحاوره اي
  .دهد یرا نشان م یمختلف اتیخصوص) سلول انتخاب شده کی تنها ایشده 

  

  4- 4شکل 

1 (Table ID : عناصر موجود در صـفحه در نظـر    ریجدول از سا ییشناسا ينام برا کی توانید یقسمت م نیدر ا
  .میریبگ

2 (Border : اطراف جدول و سلولها را مشخص کرد هیحاش توان یم.  

3 (BG Image  :دیجدول انتخاب کن نهیقرار دادن در پس زم برايدلخواه را  ریتصو دیتوان یم.  

4 (BG Color  :مشخص کرد نهیرا به عنوان رنگ پس زم یرنگ توان یم.  

5 (Brdr  :کرد نییاطراف جدول تع هیرا به عنوان رنگ حاش یرنگ توان یقسمت م نیدر ا.  

  

  مشخصات آن میسلول و تنظ کیانتخاب  •
ـ که مکان نما را در داخل سـلول   یهنگام ـ جـدول قـرار داده و آن را کل   کی  کادرمحـاوره اي  ،کنیـد  کی

مربـوط بـه    يهـا  نـه یتفاوت کـه گز  نیصفحه ظاهر خواهد شد با ا نییدر پا شهیمربوط به آن مانند هم اتیخصوص
خود سـلول جـدول    يبند بوط به قالبمر ماتیو تنظ ها نهیو گز ییباال مهیکه در سلول قرار دارد در ن یمتن يبند قالب
  باشند یقابل انتخاب م کادرمحاوره اي نییپا مهیدر ن
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 يهـا  نهیگز حیاکنون فقط به توض دیا متن آشنا شده يبند مربوط به قالب يها نهیقبالً با گزاین که  با توجه به 
  :توضیح داده می شودها  سلول يبند مربوط به قالب

H,W  :مرورگـر مشـخص    کادرمحـاوره اي از  يبرحسب درصـد  ایو  کسلیسب پعرض و ارتفاع سلول برح
  .شود یم

Vert, Horz  :کنیدو متون داخل سلولها را همتراز  اءیاش توانید یم ها نهیگز نیبا استفاده از ا.  

No Wrap : کـه در آن   یانتخاب شود عرض سلول متناسب با کلمـات وعبـارات   نهیگز نیکه ا یدر صورت
  .خواهد کرد رییتغ شود، یوارد م

Header : سرصـفحه و  به صـورت   که اکنون انتخاب شده، متن داخل آن یسلول میخواه یکه م یدر صورت
  .کنیدفوق را انتخاب  نهیپررنگ در جدول نشان داده شود گز

ـ قسمت ن نیدر ا سازد، یرا فراهم م نهیپس زم ریتصو ایرنگ  نییکه امکان تع يگریداي ه نهیگز نیهمچن  زی
  .ردوجود دا

را که  ییها نهیسلول را انتخاب کرده و گز ایستون و  ف،یزمان چند رد کیدر  دیتوان یشما م نیهمچن :نکتـه 
  .دیآنها اعمال کنروي  سلول در قسمت قبل شرح داده شد را کی يبند در مورد قالب

ـ   سپسه داشته گن نییسلول دکمه ماوس را پا کی، ابتدا داخل مورد نظر يانتخاب سلولها براي آن  دنیبـا کش
 نیچنـد  ایو  فیرد نیچند دیتوان یروش م نیبا استفاده از ا( .دیاز جدول را انتخاب کن مورد نظر يبه اطراف سلولها

  .) دیستون را انتخاب کن

ـ نگـه دار  نییرا پـا  Ctrl دیکل د،یمجزا انتخاب کنبه طور  سلولها را دیکه بخواه یدر صورت  و همزمـان  دی
  .دیکن کیدلخواه کل يسلولهاروي 

  افزودن و حذف کردن سطرها و ستونها •
کـه   ییجـدول جـا   مـورد نظـر  ستون، مکان نما را در سلول  ایسطر  کیحذف کردن  ایاضافه کردن  يبرا

  .دهیدقرار  جا حذف شودنو یا از آ  در آنجا وارد شود دیستون جد ای فیرد دیخواه یم

کـه   شود یظاهر م) 4-5( مانند شکل يرگید يمنو. دیرا انتخاب کن Table نهیگز Modify يمنو از
  .باشد یاضافه و حذف کردن سطرها و ستونها م يبرا یشامل دستورات
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  4- 5شکل 

  مجزا کردن سلولها ایادغام کردن و  •
ـ  کادرمحـاوره اي سپس در  د،یرا انتخاب کن مورد نظر يادغام کردن چند سلول ابتدا سلولها براي  اتیخصوص

  دیکن کیکل Merge Selected Cellدکمه روي 

  
  4- 6شکل 

ـ را انتخاب کرده و ا مورد نظرابتدا سلول  گر،ید يمجزا يسلول به سلولها کیکردن  میتقس يبرا بـار در   نی
  .) قرار دارد Mergeبعد از  قاًیدق( .کنید کیکل Split Cellsدکمه روي  اتیخصوص کادرمحاوره اي

 يتعداد سـلولها  توانید یکه م شود یم انیبه آن نما مربوط يا محاوره کادرمحاوره ايدکمه  نیاروي  کیکل با
  .کنیدشوند، مشخص  جادیدر داخل سلول ا میخواه یخود را که م مورد نظر
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  Layout طیجدول در مح جادیا •

با  سپسرسم کرد  یدستبه طور  سلول جدول را هرماوس در صفحه  دنیبا کش توان یم Layout طیمح در
  .داد رییتغ را اندازه آن توان یم  ،اندازه اطراف سلول رییتغ يها رهیکمک دستگ

ـ ابتدا با Layout طیفعال کردن مح يبرا واقـع در نـوار    Layout زبانـه را از  Layout نـه یگز دی
Insert کنید کیکل.  

  
  4- 8شکل 

سلول دلخواه خود  ،سند کادرمحاوره ايروي  را انتخاب کرده و Draw Layout Cellدکمه  سپس
 يسـلولها  ينگهـدار  يرا برا یجدول خودکاربه طور  Dreamweaverذکر است که برنامه  انیشا. نیدکرا رسم 

Layout کنید سمان جدول رتکه قبل از رسم سلول، خود ستیالزم ن گرید لیدل نیبه هم کند، یم جادیا.  

  .شد دیمواجه خواه) 4-9( مشابه شکل یبا طرح د،یکن میرا در صفحه ترس یکه سلول یصورت در

  
  4- 9شکل 
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در داخـل جـدول رسـم شـده      یآب يا هیبا حاش دیسلول سف کی کنیدمشاهده ) 4-9( که در شکل طور همان
کـه   یکـرده و زمـان   کیآن نزد يها گر ماوس را به لبه است اشاره یکاف مورد نظرجابه جا کردن سلول  براي. است

  .دیبکشآن را  و سپس دیرا انتخاب کن رمورد نظکردن سلول  کیبا کل دیتوان یقرمز شود شما م هیرنگ حاش

 کسلیکه سلول در آن قرار گرفته است، نشانگر عرض سلول رسم شده برحسب پ یستون نییکه در پا يعدد
  .باشد یم کسلیعرض جدول برحسب پ گر انیدر واقع ب شود یم دهیآخر د فیکه در رد يو عدد. باشد یم

ـ نما کیکل Draw Layout Cellدکمه ي رو مجدداً دیبا گرید يرسم سلولها براي :نکته ـ و  دیی  ای
 دیدکمه فوق، در هنگام رسم سلول اول کلروي  کیبه هر بار کل ازیسلول، بدون ن نیرسم چند يبرا دیتوان یماین که 
Ctrl دیب رسم کنیرا به ترت گرید ينگه داشته و بدون رها کردن آن سلولها نییرا پا.  

 .را داخـل سـلول قـرار داد    …متـون و  ر،یچـون تصـاو   یعناصر مختلف نتوا یم مورد نظرسلول  جادیاز ا بعد
و متون دلخواه خود را از خارج جداول بـه داخـل    ریتصاو Paste, Copy نیبا استفاه از فرام توان یم نیهمچن

  .داد رییدلخواه تغ هآنها را ب يبند قالب اتیخصوص کادرمحاوره ايسلولها منتقل کرد و با استفاده از 

  حتوا به اندازه صفحهگسترش م •
 کی يها تا عرض ستون سازد یامکان را فراهم م نیا  Auto Stretch یژگیو Layout طیمح در

 نیا. را پر کند کادرمحاوره ايکه تمام  يا کند، بگونه رییمرورگر کاربر تغ کادرمحاوره ايجدول متناسب با عرض 
به عنوان مثال فرض  باشد، یم دیمف اریدر بر دارند، بس صفحه را یاصل يکه محتوا ییستونها يبرا ژهیبه و اتیخصوص

 تیبـه اطالعـات سـا    یو موارد دسترس ها نهیکه شامل گز دیا در نظر گرفته یدر سمت راست صفحه خود ستون دیکن
مرتبط با آن بخـش   يها در ستون سمت چپ اطالعات و داده کند، یرا انتخاب م يا نهیکه کاربر گز یو زمان باشد یم

  .اهده خواهد کردرا مش

ـ در حالتبهتر است عرض ستون سمت راست را ثابت و عرض ستون سمت چپ را  یحالت نیچن در  یدگیکش
  .دیریدر نظر بگ Auto Stretch ای کیاتومات

ـ  کادرمحـاوره اي خود را انتخاب کرده و در  مورد نظرکار سلول  نیانجام ا يبرا ه آن    اتیخصوص مربـوط ـب
  .دیخاب کنرا انت Auto Stretch نهیگز

  
  4- 10شکل 

و  شـود  یانتخاب م) فرض شیپ( Fixed نهیگز د،یاستفاده کن یژگیو نیاز ا دیکه نخواه یدر صورت :نکته
  .ردیگ یثابت در نظر مبه صورت  مرورگر کادرمحاوره ايجدول را در  يعرض سلولها

 Dreamweaverبرنامه  کنید جادیا Auto Stretchرا با عرض  یبار سلول نیاول يکه برا یزمان
  .ریخ ای دیکن جادیا) Spacer( فضاساز ریتصو کی دیخواه یم ایکه آ کند یال مؤاز شما س
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به اندازه  يعمود ای یافق برايدر  تواند یکه م باشد یشفاف م یکسلیتک پ GIF ریتصو کیفضاساز،  ریتصو
ـ  جادیجدول را ا ایسلول  کیارتفاع  ایپرکردن طول  يبرا ازیموردن يو فضا ابدیدلخواه گسترش  و از بهـم   کنـد  یم

  .کند یم يریآنها جلوگ ختنیر

تمام ستونها با  يبرا ریتصو نیچرا که ا. فضاساز استفاده کرد ریتصو کیفقط از  تیدر کل سا توان یم :نکته
  .باشد یقابل استفاه م کیاتومات یدگیکش

  جداول تو در تو •
ـ ا يبـرا . باشد یتر م ساده Layout طیدر مح گر،یجدول د کیجدول در داخل  کیدادن  قرار منظـور   نی

 Drawرنـگ آن، بـه کمـک دکمـه      يخاکسـتر  هیسپس در ناح ،کنیدرا در صفحه رسم  یجدول اصل دیابتدا با
Layout Table  زبانهکه در Layout کنیدرا رسم  یقرار دارد، جدول داخل.  

  
  4- 11شکل 

  .است از جداول تو در تو نشان داده شده یینما) 4-11( شکل در

ـ کار ز نیدر انجام ا دیاست، اما نبا دیاستفاده از جداول تو در تو مف :نکته چـرا کـه سـرعت     کنیـد  يرو ادهی
  .میدهدکاهش را در مرورگر  صفحه شینما

  Expanded طیآسان جداول در مح شیرایو •

ـ  شیرایو Expanded طیمح در  Layout, Standard طیعناصر داخل جدول نسبت به دو مح
 هیمربوط به جدول مانند ضخامت حاش يها یژگیاز و یبرخ کنیداستفاده  طیمح نیکه از ا یدر صورت. باشد یآسانتر م

ــدول، و  ــراف ج ــیاط ــا یژگ ــه   Cell Spacing, Cell Padding يه ــود برنام در خ
Dreamweaver  مرورگر مـورد   کادرمحاوره ايکه آنها را در  ستین يازین گریو د شود یجدول اعمال مروي

  .میار دهقر یبررس
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  الف 4- 12شکل 

  
  ب 4- 12شکل 

همان جدول را  ریب، تصو) 4-12( و شکل Layout طیجدول در مح کی ریالف، تصو) 4-12( شکل
  .دهد ینشان م Expanded طیدر مح

  دیکن کیکل Layoutزبانه در  Expandedدکمه روي  Expanded طیفعال کردن مح يبرا

  
  4- 13شکل 

ـ که در ا یوجود ندارد، در صورت Expanded یشیانتخاب حالت نما امکان Coder طیدر مح :نکته  نی
 سـپس را انتخاب کرده  Code And Design ای Design نهیگز View يابتدا از منو دیقرار دار طیمح
  .دیرا فعال کن Expanded طیمح

سند ظـاهر   کادرمحاوره اي يدر باال Expanded Tables Modeکرد که عنوان  دیخواه مشاهده
موجود در جدول اعمال شده  يبه همه سلولها Cell Spacing, Cell Padding یژگیو و شود یم

  .کند یم دایپ شیافزا زیو ضخامت اطراف سلولها ن

 Expandedعبـارت   يرنگ که در انتها یآب Exitکلمه روي  می توانید فوق طیخروج از مح براي
Tables Mode برنامه . کنید کیقرار دارد کلDreamweaver طیبه مح Standard گردد یبرم.  

  :تمرین
  :را بازکرده و مراحل زیر را دنبال کنید EducationalBook.htmlصفحه 

  .ستون ایجاد کنید 4سطر و  3یک جدول حداقل با  -1
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  .تان را قرار دهید در هر سلول از جدول، تصویر یک عکس از کتابهاي آموزشی موجود در کتابخانه -2

جداگانه ایجاد کنید و در آن مشخصات کامل کتاب شامل عنـوان   htmlصفحه  براي هر عکس، یک -3
را قـــرار دهیـــد، ســـپس هـــر کـــدام از عکســـهاي صـــفحه        .... کتـــاب، نویســـنده، متـــرجم و   

EducationalBook.html با این کار زمانی که کاربر برروي کتـاب  . را به صفحه مربوطه پیوند دهید
  .کند شود و مشخصات کامل کتاب را دریافت می جدیدي می کند، وارد صفحه موردنظر خود کلیک می

انجام دهید با این تفاوت کـه بـه معرفـی     StoryBook.Htmlتمامی مراحل باال را براي صفحه  -4
  .تان بپردازید کتابهاي داستانی کتابخانه

  ها میبا فر ییآشنا 2-4
 هـا  میطراحان بـا اسـتفاده از فـر   . دباشن  یوب م تیسا ياطالعات رو شینما يروش مناسب برا کی ها میفر

 کادرمحـاوره اي مختلـف را در   وب صفحه نیچند شینما تیزمان قابل کیکنند که در  جادیرا ا یصفحات توانند یم
  .مرورگر کاربر داشته باشند

  Frameset با میمجموعه فر کی جادیا 4- 1-2
ـ را تا یجمالت ایات و در داخل آن عبار توان یکه م باشد یمستقل م HTMLصفحه  کیشامل  م،یفر هر  پی

ـ در ا زیدلخواه را ن ریتصاو توان یم نیقرار داد، همچن شیرایکرده و مورد و در  هـا  میفـر . صـفحات وارد سـاخت   نی
 تیاندازه و موقع Frameset کی. شوند یم رهیبا هم ذخ Frameset ای میمجموعه فر کیبه صورت  تینها

  .کند یم يرا در خود نگهدار یداخل يها میاز فر کیهر 

پنـل فـوق   . فعـال شـود   Framesتا پنل  کنیدرا انتخاب  Frames نهیگز Window ياز منو :نکته
  .فراهم می کندمختلف موجود در صفحه را  يها میفر امکان انتخاب

 New کادرمحـاوره اي تا  کنیدرا انتخاب  New نهیگز File ياز منو Frameset کی جادیا براي
Document در قسمت . باز شودCategory نهیگز FrameSets  در سـتون سـمت   د تـا کنیرا انتخاب

ـ ی شوند  ستیل ردوجود دا Dreamweaverفرض در برنامه  شیپبه طور  که ییها میراست انواع مختلف فر  یک
  .کنید کیکل Createدکمه روي از آنها را انتخاب کرده 
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  4- 14شکل 

 Layout گزینـه ، Insertاز نـوار   یـد توان یم نیهمچن مورد نظر Framesetانتخاب  يبرا :نکته
  .کنیدرا انتخاب  Framesetدکمه 

  
  4- 15شکل 

را به طرف  مورد نظر میاطراف فر هیگر ماوس حاش اشاره با،Framesetداخل  يها میاندازه فر رییتغ يبرا
  .بکشددلخواه 

جداکننده  يطهادر صفحه سند حذف گردد و خ ها میاطراف فر هیضخامت حاش دیکه بخواه یدر صورت :نکتـه 
را از حالت انتخاب خـارج   View>Visual Aids>Frame Border نهیمشاهده نشود گز گریآن د

  .دیکن

  )Frameset( میمجموعه فر کی يبند قالب 4- 2-2
ابعاد سـتونها   ها، هیاز جمله اندازه و رنگ حاش یمشخصات خاص يدارا Frameset ای میمجموعه فر کی

  .کرد میآن را به دلخواه تنظ توان یکه م باشد یم میهر فر يها فیرد ای
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  4- 16شکل 

  .دیکن کیکل یخارج هیحاشروي  Framesدر پنل  م،یانتخاب مجموعه فر براي :نکته

  ها میفر يبند قالب 4- 3-2
راي کـه   یمختلف يها نهیانتخاب کرد، سپس گزآن را  دیابتدا با م،یفر کیجداگانه  يبند قالب يبرا ـ  ـب  میتنظ

ـ آنهـا را تغ  توانیـد  یکه م شود یمربوط به آن ظاهر م اتیخصوص کادرمحاوره اي وجود دارد، در میمشخصات فر  ریی
  .میده

  
  4- 17شکل 

در  مـورد نظـر   میداخل فر د،یا نگه داشته نییرا پا Alt دیکه کل یدر حال مورد نظر میانتخاب فر يبرا :نکته
  .دیینما کیسند کل کادرمحاوره اي

Frame Name ممکـن  ایـن کـه    با توجه به ي فریم مورد نظز استفاده می شوداز این کادر براي نام گذار
ـ ریآن در نظر بگ يمناسب برا یبهتر است نام دیده وندیپ مورد نظر میرا به فر يا صفحه دیاست بخواه و مطلقـاً از   دی

  . دیاستفاده نکن رهیخط ت ایکاراکتر فاصله و 

Scroll : ـ ضـرورت دارد   میدر کنار فر شیمایپکه وجود نوار  دیمشخص کن دیتوان یقسمت م نیدر ا  ای
از آنچـه   میفر ياگر محتوا یعنی کند یانتخاب مرا  Auto نهیگز فرض شیپبه طور  Dreamweaverبرنامه . ریخ

کند و اگر تمام محتوا قابل  یرا فعال م شیمایپ يمرورگر قابل مشاهده است، بزرگتر باشد، نوارها کادرمحاوره ايدر 
  .شوند یم رفعالیغ شیمایپ يمشاهده باشد نوارها

بـرعکس   No نـه یو گز کند یفعال م شهیرا هم شیماینوار پ ،، بدون در نظر گرفتن اندازه محتواYes نهیگز
  .مرورگر باشد کادرمحاوره ايبزرگتر از  میفر ياگر محتوا یحت کند یم رفعالیغ شهیرا هم شیمایآن، نوار پ

No Resize : دیرا انتخاب کن نهیگز نیدهد، ا رییرا تغ میند اندازه فرکاربر نتوا دیکه بخواه یدر صورت.  
Borders :  شود یقسمت مشخص م نیدر ا میفر هینبودن حاش ایفعال بودن.  

Margin Width : را با عناصر داخـل آن   میفر هیچپ و راست حاش یخال يفضا توان یقسمت م نیدر ا
  .وارد کرد کسلیبرحسب پ



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

Margin Height : ا عناصـر داخـل آن برحسـب      میفـر  هیحاش نییباال و پا یخال يفضا توان یم را ـب
  .وارد کرد کسلیپ

  میدر مجموعه فر وندیاستفاده از پ  4- 4-2
ـ خواه یکه م یمیفر یعنیمقصد،  میفر ستیبا یابتدا م میمجموعه فر کیدر  وندیاستفاده از پ يبرا صـفحه   دی

 وندیکه پ یمیدر داخل همان فر مورد نظرصفحه  ورتنصیا ریدر غ. دییشده در داخل آن باز شود را مشخص نما وندیپ
  .قرار دارد باز خواهد شد

موجـود در   يهـا  میفر یتمام دیابتدا با ،کنیدمقصد مشخص  میرا به عنوان فر یمیفر توانیدآنکه ب يبرا :نکتـه 
  .کنید ينامگذار یبه درسترا  میمجموعه فر

ـ خواه یکه مرا  يریتصو ای، متن مورد نظر میکار ابتدا در فر نیانجام ا يبرا  ،گیـرد آن قـرار  روي  ونـد یپ دی
 تیسـا  ایصفحه  کیبه  يوندیپ Linkمربوط به آن در کادر  اتیخصوص کادرمحاوره ايسپس در . دیانتخاب کن

  .دیکن جادیا گرید

شـده   وندیصفحه پ دیخواه یرا که م یمیفر) 4-18( شکل Target ییکشو ياز منو دیمرحله با نیا در
  .دییشود را مشخص نمادر آن باز 

  
  4- 18شکل 

 شوند یمنو ظاهر م نیموجود در ا فرض شیپ یبعد از اسام د،یا در نظر گرفته ها میفر يکه شما برا یاسام :نکته
  :باشند یم ریبه شرح ز فرض شیپ يها نهیگز

Blank_ : شود یباز م دیمرورگر جد کادرمحاوره اي کیشده در  وندیصفحه پ.  
_Parent : کند یوالد باز م میفرشده را  وندیصفحه پ.  
_Self : د یکـه پ  شود یباز م یمیشده در همان فر وندیصفحه پ ـ  . در آن قـرار دارد  وـن  فـرض  شیحالـت پ

  .باشد یم
_Top : شود یمرورگر باز م کادرمحاوره ايشده در کل  وندیپ صفحه.  

  آن یداخل يها میو فر میمجموعه فر کیکردن  رهیذخ 4- 5-2
  .دیرا انتخاب کن Save All نهیگز File ياز منو میو مجموعه فر میت فرکردن صفحا رهیذخ براي

  مسیر صفحه یا سایت مقصد

 فریم مقصد



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

  
  4-19 شکل

ـ ظاهر شده ابتـدا با  کادرمحاوره ايدر  ـ    دی ـ ذخ بـراي را  ینـام و محـل مشخص  میکـردن مجموعـه فـر    رهی
)Frameset (يهـا  کادرمحـاوره اي موجود در صفحه  يها میمرحله بسته به تعداد فر نیبعد از ا. دییمشخص نما 

  .دیآنها وارد ساز يرا برا یکه نام و محل مشخص خواهد یو از شما م شود  یظاهر م يگرید يساز رهیذخ
  

  میمجموعه فر کیموجود به  HTMLافزودن صفحات  4- 6-2
 جادیکه از قبل ا ي HTMLمختلف آن صفحات  يها میدر فر توان یشد م جادیا میمجموعه فر کیکه  یزمان

 نـه یگز File ياز منـو  سـپس کـرد   کیمورد نظر کل میداخل فر دیمنظور ابتدا با نیا يبرا. شده است را قرار داد
Open In Frame را انتخاب کرد.  

  
  4- 20شکل 

  .را مشخص کرد مورد نظر HTML لیظاهر شده، فا کادرمحاوره ايدر  دیبا اکنون

  :تمرین
  :را باز کرده، سپس مراحل زیر را دنبال کنید About usابتدا صفحه 
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را انتخاب کرده و سپس آنـرا   left Frameهاي موجود در برنامه حالت  Framesetاز میان  -1
  .ذخیره کنید

  .ذخیره کنید Secondو فریم سمت راست را با عنوان  Firstفریم سمت چپ را با عنوان * 

در صفحه خواهید  و یا هر عبارت دیگري که می(» تماس با ما«، »معرفی«عباراتهاي  Firstدر فریم  -2
About us قرار دهید را وارد کنید.  

که حـاوي اطالعـات    HTML، یک صفحه کنیدوارد  About usبه ازاي هر عبارتی که در صفحه  -3
اي که صـفحه پیونـد شـده در     باشد ایجاد کنید، سپس عبارت موردنظر را به آن صفحه پیوند دهید به گونه مربوطه می

  .باز شود Secondفریم 

  .پیوند دهید About usرا باز کرده و عبارت درباره ما را به صفحه  Home.htmlصفحه  -4
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  و تحقیق ییخودآزما
  .دیسلول قرار دارد را شرح ده کیمربوط به  اتیکه در کادرمحاوره اي خصوص Now Wrap نهیگز -1

  .جدول قرار دارد؟ کی نهیدر پس زم ریتصو کی توان یچگونه م -2

  ست؟یچ Layout طیرسم جدول در مح تیمز -3

  .دیکن انیرا ب Auto Stretch یژگیکاربرد و -4

  کرد؟ جادیتودرتو ا هاي جدول توان یچگونه م -8

  د؟یکن انیرا ب Expanded طیمح تیمز -9

  کرد؟ جادیاآن را  توان یو چگونه م ستیچ میمجموعه فر -10

  قرار داد؟ شیماینوار پ میدر کنار فر توان یچگونه م -11

  ؟کنیداستفاده  No Resize نهیاز گز یچه زمان -12

  .دیکار را شرح ده نیکرد؟ ضرورت انجام ا يگذار را نام میمجموعه فر کی يها میفر توان یچگونه م -13

  .کرد جادیتودرتو ا میمجموعه فر کی توان یکه چگونه م دیکن بررسی -14
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  فصل پنجم
  فرم

  :بتواند هنرجوکه  رود یفصل انتظار م نیا انیاز پا پس

  .کند جادیفرم ا کی •

  .کند میآنها را تنظ اتیفرم را شرح دهد و خصوص کیمختلف  يلدهایف •

  .استفاده کند وب دهد و از آنها در صفحات حیانواع مختلف دکمه را توض •

  فرم کی جادیا 1-5
را انتخـاب   Forms زبانـه  Insertابتدا در نوار  Dreamweaverفرم در برنامه  کیساخت  يبرا

  .کنید

  
  5- 1شکل 

قرمز رنگ در  نیچ کادر با نقطه کی. کنیدرا انتخاب  Insert Formموجود، دکمه  يها دکمه انیم از
  .مربوط به فرم است طیدهنده مح که نشان شود، یسند ظاهر م کادرمحاوره اي

  
  5- 2شکل 

 حیفرم نشان داده شده است که به توض کیمربوط به  اتیخصوص کادرمحاوره اياز  یینما) 5-3( شکل در
  :میپرداز یمهم آن م یژگیسه و

  
  5- 3شکل 

Name  :ـ   یفـرم در زمـان   ينـام مناسـب بـرا    کیمشخص کردن . کنید نیینام فرم را تع ـ خواه یکـه م  دی
  .باشد یم يآن اعمال کنند ضرورروي  را ییها پردازش

Action  :مانند ( آدرس صفحه اسکریپتیASP (کردپردازش خواهد دریافت و سپس فرم را  يها که داده 
  .کنیدرا مشخص 
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Method  :برنامه . شود یم نییقسمت نحوه ارسال اطالعات از طرف کاربر به سرور تع نیدر ا  
Enctype : شـود را مشـخص    پـردازش ارسـال مـی    براياطالعاتی که به سمت سرور  قلماین قسمت نوع

  .کند می
ایــن تســت گزینــه  اســتفاده کــرده باشــیم در postدر صــورتی کــه بــراي ارســال اطالعــات از متــد 

Application\x-www-form-URLinbm.cod  در غیـر اینصـورت از گزینـه     کنیدرا انتخاب
Multipart form-data  کنیداستفاده .  

  درون فرم يلدهایف یمعرف 2-5
 يهـا  به نـام  یژگیدو و يدارا یهمگ. …و ییویراد يها دکمه ،یمتن يلدهایفرم مانند ف کی يلدهایف یتمام
Name  وValue ـ    یالؤبا موضوع س شود یآنها انتخاب م يکه برا یو معموالً نام باشند یم  دهیکـه از کـاربر پرس

شماره تلفـن خـود را وارد    یخاص لدیدر ف انتا کاربر دیکه قصد دار یبه عنوان مثال در صورت .دارد مناسبت شود  یم
 لـد یشـماره تلفـن خـود را در ف   کـه کـاربر    یو هنگام دیانتخاب کن لدیآن ف يرا برا Phoneکنند بهتر است نام 

Phone شماره تلفن او به عنوان  کند، یوارد مValue شود یدر نظر گرفته م.  

  یمتن يلدهایافزودن ف •

  :باشد یموجود م یمتن يلدهایسه نوع مختلف از ف Dreamweaverدر برنامه 

1- Single Line ـ تلفـن و   اسم، آدرس، شماره افتیدر برايمعموالً  :یخط کی یمتن يلدهایف ای  ای
  .شوند یاستفاده م یتکه متن کوچک اطالعات

2- Multi Line ـ و  شـنهادات یپ افتیدر براي: یچند خط یمتن يلدهایف ای  تـر  یاطالعـات طـوالن   ای
  .شوند یاستفاده م

3- Password بـه   کند یم پیو آنچه را که کاربر در آن تا باشند یم یخط کی يلدهایف: گذر واژه ای
  .شود پنهان  گرانید دیاز د ،قیطر نیتا بد داده می شود صورت ستاره نمایش

ه صـورت    آن یرونیب هیکه حاش یلیما را در داخل کادر مستطن ابتدا مکان ،به فرم یمتن لدیف کیدرج  براي ـب
ــگ مــ نیچــ نقطــه ــرار ده باشــد، یقرمــز رن ــهاز  ســپس دیــق   دکمــه Insertع در نــوار قــوا Form گزین

 Text Field جادیا رمدر داخل محدوده ف یتک خط یمتن لدیف کیکرد که  دیمشاهده خواه .دیینما کیرا کل 
  .نشان داده شده است یمتن لدیف کی اتیخصوص کادرمحاوره اياز  یینما) 7-4( در شکل. شود یم

  
  5- 4شکل 
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ـ  به صورت  یمتن يلدهایف فرض شیپبه طور  کنیدمشاهده  زیکه در شکل ن طور همان در صـفحه   یتـک خط
  .وندش یوارد م

Text Field  :فاصله و نقطـه   يبهتر است از کاراکترها. میینما یرا مشخص م لدیقسمت نام ف نیدر ا
  .اده نشودفتسا

Char Width  :اگـر در  . کند یم میاست را تنظ دنیقابل د لدیکه در ف ییو کاراکترها یمتن لدیاندازه ف
  .نخواهند بود دنیقابل د ایو  شوند یذف مح ای ، مقدار وارد شوند نیاز ا شیب ییکاراکترها یمتن لدیف

Max Chars  :ـ اسـتفاده از ا . دینما یوارد کند را مشخص م تواند یکه کاربر م ییحداکثر کاراکترها  نی
و  میرا بـدان ) مثل شـماره تلفـن  ( وارد کند خواهد یکه کاربر م یاطالعات یمناسب است که اندازه واقع یزمان یژگیو

  .وارد کند یاضاف ياکه کاراکتره میاجازه نده

Init Val  :ه صـورت    را يریمقـاد  کند یبار فرم را باز م نیاول يکه کاربر برا یهنگام میاگر بخواه ـب
  .کنیدقسمت وارد  نیرا در ا ریآن مقاد ستیبا یمشاهده کند، م یمتن لدیدر داخل ف فرض شیپ

  .کند یم جادیا یچند خط یمتن لدیف کی Form زبانهاز  Text Areaانتخاب دکمه  نیهمچن

  1انتخاب يافزودن کادرها •

چند  ای کیتا بتواند  سازند یکاربر فراهم م يامکان را برا نیکه دارند ا يبا توجه به ساختار یانتخاب يکادرها
 زبانه Insertکادرها در صفحه از نوار  نیوارد کردن ا براي. گروه را انتخاب کنند کیمختلف مربوط به  نهیگز

Form دکمه ،Check Box  کنیدرا انتخاب.  

  
  کادر انتخاب اتیخصوص تنظیم  5- 5شکل 

Check Box Name : شود یمشخص م یکادر انتخاب يبرا مورد نظرنام.  

Checked Value  :کـه   دیبه عنوان مثال فرض کن. شود یم نیمع یقسمت مقدار کادر انتخاب نیدر ا
ماننـد مطالعـه،    ینـام متفـاوت   یحالت هر کـادر انتخـاب   نیا در. دیموردعالقه کاربر را بپرس يها  یسرگرم دیخواه یم
ه صـورت    تواند یآنها م ياه Checked Valueاز  کیخواهد داشت و مقدار هر . …ورزش و ،يرو ادهیپ ـب

True ــ ــشــود، در ا میتنظ ــان نی ــثالً کــه کــاربر یصــورت زم ــکــادر پ م ــ يرو ادهی ــدار د،را انتخــاب کن   مق
 Checked Value يآن برا True هد بودخوا.  

                     
1 Check Box - 
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Initial State : در . را مشخص کرد یهر کادر انتخاب فرض شیپ تیوضع توان یقسمت م نیدر ا
ـ به صورت  یدر هنگام مشاهده صفحه توسط کاربر مقدار کادر انتخاب میکه بخواه  یصورت انتخـاب شـده    فـرض  شیپ

  .کنیدرا انتخاب  Checked نهیگز دیباشد، با

  ییویراد يها افزودن دکمه •

کـاربر   ياطالعـات ورود  افـت یدر براي توان یکه م باشند یاز عناصر فرم م يگرینوع د ،ییویراد يها دکمه
از آن گروه را انتخاب  گزینه کی تواند یو کاربر فقط م کند می يبند را دسته ییویراد يها معموالً دکمه. استفاده کرد

  .شود یاز حالت انتخاب خارج م یقبل گزینهاز آن گروه را انتخاب کند،  يگریکه کاربر عضو د یکند، در صورت

را  هـا آموزان از جمله نام و رشته تحصـیلی آن  خواهیم فرمی را براي دریافت مشخصات دانش به عنوان مثال می
  :کنیدبراي انجام این عمل مراحل زیر را طی . کنید طرلحی

را انتخـاب   Insert Formرا انتخاب کرده و سـپس دکمـه    Form گزینه Insertاز نوار  -1
  .کنید

آمـوز در فـرم قـرار     براي دریافت نام کامل دانـش  (Single Line)یک فیلد متنی تک خطی  -2
  .دهید

هـاي   میان گزینهرا از  Radio Buttonنما را در محل مناسب از فرم قرار داده، سپس دکمه  مکان -3
Form  تا یک دکمه رادیویی در محل ظاهر شود کنیدانتخاب.  

بـراي نـام    Radio Buttonخصوصیات مربوط به دکمه رادیـویی، در کـادر    اوره ايکادرمحدر  -4
را بـه عنـوان مقـدار آن     Nazariعبارت  Checked Valueقرار داده و در کادر  Majorدکمه عنوان 

  )5-6(شکل . دهیدقرار 

  
  5- 6شکل 

ی دوم به فـرم  کلیک کرده تا دکمه رادیوی Formاز نوار  Radio Buttonدوباره برروي دکمه  -5
  .دهیدقرار  Fanniو مقدار آن را  Majorنام این دکمه را مجدداً . اضافه شود

هایی که در  توانستند یک نام مجزا داشته باشند، تمامی دکمه برخالف کادرهاي انتخابی که هر کدام می :نکته
هـا نـام    ن جا باید براي تمامی دکمـه به عنوان مثال در ای .بایست نام یکسانی داشته باشند گیرند می قرار می ویک گر
Major  با مقدارهاي متفاوتNazari, Fanni را در نظر گرفت... و.  

  )5-7(شکل . بگذارید kardaneshدکمه سوم را به فرم اضافه کرده و مقدار آن را  -6
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  5- 7شکل 

  در فرم یستیل ای ییکشو يمنو کیافزودن  •

 شهیهم نیاما با وجود ا باشند یدادن حق انتخاب به کاربر م براي یراه خوباین که  با ییویراد يها دکمه
 د،یرا بده راستان موجود در کشو 30استان از  کیبه کاربر اجازه انتخاب  دیخواه یکه م یمثالً زمان .ستندیمناسب ن

دو نوع  ییحالتها نیچن يبرا Dreamweaverبرنامه . باشد ینم یچندان مناسب دهیا ییویراد يها استفاده از دکمه
  .) Menu( و منو) List( ستیل: را در نظر گرفته است يآبشار يمختلف از منوها

 يهـا  ماننـد دکمـه   ییکشو يمنو کیعملکرد . باشد یکامالً متفاوت م گریکدیذکر شده با  يمنوها ساختار
را  ییکشـو  ينـو شـده در م  سـت یل يها نهیگز انیاز م نهیگز کیکاربر قادر خواهد بود تنها  یعنی باشد یم ییویراد

  .انتخاب کند

 نیتـا همزمـان چنـد    دهد یانتخاب عمل کرده و به کاربر اجازه م يهمانند کادرها یستیل يکه منو یحال در
  .مختلف را انتخاب کند نهیگز

آمـوزان   ایم با استفاده از منوي لیستی، از دانش خواهیم به فرمی که در مرحله قبل ایجاد کرده به عنوان مثال می
  .که ناحیه محل سکونت خود را مشخص کنند بخواهیم

  :کنیدبراي انجام این کار مراحل زیر را طی 

 هـاي  میان گزینـه را از  List/menuفرم انتقال داده و سپس دکمه  نما را به محل مورد نظر از مکان -1
Form  کنیدانتخاب.  

در ایـن  (دنظر خـود  نام مور list/menuخصوصیات ظاهر شده، در کادر متنی  کادرمحاوره ايدر -2
  .کنیدرا وارد ) Areaمثال

خصوصـیات   کادرمحـاوره اي از  List Valuesبراي وارد کردن مقادیر موردنظر، برروي دکمه  -3
  ) 5-8شکل ( .مربوط به آن باز شود کادرمحاوره ايتا  کنیدکلیک 

م به لیست اضـافه شـود را   خواهی هایی را که می باز شده نام و مقدار هر یک از گزینه کادرمحاوره ايدر  -4
  )5-9(شکل . کنیدوارد 
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  5- 8شکل 

  
  5- 9شکل 

  
  5- 10شکل 

  .، منوي لیستی موردنظر به فرم اضافه شده استکنیدمشاهده ) 5-10(طور که در شکل  همان -5

  Reset, Submit يها افزودن دکمه •

ـ پاك کردن محتو براي Resetارسال اطالعات کاربر به سرور و از دکمه  براي Submitدکمه  از  اتی
  .شود یفرم استفاده م کی

-11(همان طور که در شـکل  . کنیدرا انتخاب  Button نهی، گزForm زبانهوارد کردن دکمه از  يبرا
  .انتخاب شده است اتیخصوص کادرمحاوره ايدر  Submitدکمه  فرض شیپبه طور  کنیدمشاهده  )5
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  5- 11شکل 

را  شـود  دکمه نشان دادهروي  مرورگر کادرمحاوره ايدر  میخواه یکه م را ی، عنوانLabel یکادر متن در
  .کنیدمشخص 

را انتخـاب کـرده و    Buttonمجدداً دکمه  دیبا ،کنیداستفاده  Resetدکمه از  میکه بخواه یصورت در
  .کنیدرا انتخاب  Reset form ییویدکمه راد اتیخصوص کادرمحاوره ايبار در  نیا

  .داشته باشد Submitدکمه  کی دیاطالعات، باارسال  برايهر فرم  :نکته

  :تمرین
عضـویت کـاربران در    برايرا باز کنید و در آن فرمی را  RegistrationForm.htmlصفحه 

  .کتابخانه ایجاد کنید

  .را انتخاب کند یکیموجود فقط  يها نهیگز نیتا از ب دهند یبه کاربر اجازه م :ییویراد يها دکمه

ـ ز ریمقاد میخواه یکه م یمنوها معموالً زمان نیاز ا: یستیل ای ییکشو يمنوها ـ از اطالعـات را در   يادی  کی
  .کنیداستفاده  میده يکم جا يفضا
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  و تحقیق ییخودآزما
  ست؟یفرم چ -1

  .دیبه اختصار شرح ده را  کیو هر  دیارسال اطالعات به سرور را نام ببر يروشها -2

  .دیکن انیرا ب کیو کاربرد هر  دیرا نام ببر یمتن يلدهایانواع مختلف ف -3

  .دیرا شرح ده ییویراد يها انتخاب و دکمه يکادرها انیتفاوت م -4

  .دیکن انیرا ب یستیل ای ییکشو ياستفاده از منوها تیمز -5

  .دیده حیدر فرم را توض Submitضرورت وجود دکمه  -6

فـرم   کیرا در ) Radio Group( ییویراد يها از دکمه یگروه توان یکه چگونه م دیکن بررسی -7
  .وارد کرد
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  فصل ششم
  )Style Sheet( شیوه نامهصفحات وب با استفاده از  يبند قالب

از  ییالگـو  تـوان  یبا استفاده از آنها م. باشند یم 1شیوه نامهصفحات وب  یعناصر در طراح نیدتریاز مف یکی
ـ   یماتیتنظ ریسا ایو صفحات  هیو حاش نهیمتون، رنگ زم شیمدل، اندازه، رنگ و نوع آرا بـه طـور    سـت یبا یکـه م

ـ  یسبک سفارش کیکمک  ادر واقع ب. کرد جادیاعمال شود را ا تیسا کیصفحات  نیمشترك در ب بـه   توانیـد  یم
کد مشترك  يکسریبه تکرار  ازیبدون آنکه ن کنید میتنظ کنواختیفرمت  کیرا با  تیصفحات سا یتمام یسادگ

  .باشد 

  :بتواند هنرجوکه  رود یتظار مفصل، ان نیا انیاز پا پس

  .دیرا شرح ده شیوه نامه جادینحوه ا •

  .کند جادیوب ا تیالحاق به کل سا يبرا یخارج شیوه نامه کی •

  .کند شیرایشده را و جادیا شیوه نامه هاي •

  شیوه نامه کی جادیا - 1-6

، Dreamweaverشوند، برنامه  یکی از مفیدترین عناصر در طراحی صفحات وب محسوب می شیوه نامه
بـه   اعمـال اند و براي  که از قبل تعریف شده شیوه نامه) 6-1شکل ( Design پنلاز  css styleدر زبانه 

  .توانید از آنها استفاده کنید کند که شما می اشیاء درون صفحه آماده هستند را لیست می

  
  6- 1شکل 

ـ راسـت کل  Css Style هزبانابتدا در  کنید جادیرا ا دیجد یسبک سفارش کی توانیدباین که  يبرا  کی
  .کنیدرا انتخاب  New نهیبازشده گز ياز منو سپسکرده 

                     
 .مراجعه کند) wordبخش  1براي یادآوري شیوه نامه می توانید به کتاب بسته هاي نرم افزاري  1
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  6- 2شکل 

  .شود یباز م) 6-3( شکل New Css Style يا محاوره کادرمحاوره اي Newانتخاب دکمه  با

  
  6- 3شکل 

ـ    يزیهر چ تواند ینام م نیا ،کنیدخود را وارد  مورد نظرنام  Name یکادر متن در وضـوح   يراباشـد، امـا ب
و اندازه قلم صفحه  قلمنوع  میخواه یجا چون م نیبه عنوان مثال در ا. کنیداستفاده  ییبا معنا یبهتر است از اسام شتریب

  .نام گذاري کنید Myfontرا  یارشسبک سف لیدل نیبه هم کنید میرا به دلخواه تنظ

را انتخـاب   Class نـه یگز Selector Typeدر قسمت  یاز مشخص کردن نام سبک سفارش بعد
  .کنید

براي استفاده از سبک سفارشـی   را This Document Only نهیگز Define Inدر قسمت 
ـ کل OKدکمه روي  انتخاب کرده و در سند جاري وط بـه    کادرمحـاوره اي تـا   کنیـد  کی  Css Styleمرـب

Definition For شود انینما.  
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  6- 4شکل 

ـ  يبـاز شـده، قسـمتها    ادرمحـاوره اي کدر  کنیدمشاهده ) 6-4( طور که در شکل همان در بخـش   یمختلف
Categoryمربوط به آن، کـه   يها نهیاز آنها را به دلخواه انتخاب کرده گز کیهر  دیتوان یکه م استموجود  ي

را انتخـاب   Type نـه یگز Categoryبه عنوان مثال ما از بخش . دیکن میرا تنظ شوند یدر سمت راست ظاهر م
دکمـه  روي  کردن سـبک  رهیذخ يبرا تیدر نها. کنید میبخش را به دلخواه تنظ نیربوط به ام يها نهیگز سپس کنید
OK زبانه. کنید کیکل Css Styleدهد یساخته شده را نشان م ی، سبک سفارش.  

  
  6- 5شکل 

  دیجد ینحوه استفاده از سبک سفارش 2-6
سپس در  د،یشود را انتخاب کن آن اعمالروي  سبک دیخواه یکه م یابتدا متن یاستفاده از سبک سفارش يبرا

را انتخاب  Apply نهیباز شده گز يکرده و از منو کیراست کل مورد نظرنام سبک روي  Css Style زبانه
خصوصیات مربوط به آن، از منـوي   کادرمحاوره ايدر بعد از انتخاب متن  دیتوان یم نیمنظور همچن نیا يبرا. دیینما

  .نتخاب کنیدسبک موردنظر خود را ا styleکشویی 

 Style ییکشـو  يبار از منو نیو ا دیسبک اعمال شده به متن، مجدداً متن را انتخاب کنانصراف از  براي
  .دیرا انتخاب کن None نهیگز اتیخصوص کادرمحاوره ايدر 
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  6- 6شکل 

  یخارج یسبک سفارش کی جادیا 3-6
ـ ا میهکـه بخـوا   یصفحه وب خوب است اما در صورت کیبه  شیوه نامهکردن  اضافه سـبک را در تمـام    نی

 کنید فیتعر یمتن لیفا کیصفحه وب آن را در  کیآن در  فیتعر يبهتر است به جا کنیداعمال  تیصفحات سا
ـ فا نیا. دیبزن وندیپ مورد نظرکرده و به صفحات  رهیذخ Cssرا با پسوند  لیآن فا سپس ـ  لی در واقـع همـان    یمتن

  .باشد یم External Style Sheet ای یخارج یسبک سفارش

 Newتفاوت که در کادر  نیبا ا کنید یرا طراح یهمان مراحل قبل یخارج یسبک سفارش کی جادیا يبرا
Css Style  در قسمتDefine In نـه یگز New Style Sheet File   کنیـد را انتخـاب 

  .شود یم اننمای …Save Style Sheet File As کادرمحاوره اي OKبا انتخاب دکمه  سپس

  
  6- 7شکل 

گونـه کـه در    همان. Cssو نام آن با پسوند  لیظاهر شده، بعد از مشخص کردن محل فا کادرمحاوره اي در
ـ کل OKدکمـه  روي  نشـان داده شـده اسـت   ) 6-7( شـکل   Css Style کادرمحـاوره اي تـا   کنیـد  کی

Definition For ـ  سبک دلخواه خود را همان می توانید صفحه نیدر ا. ظاهر شود  شـرح  تـر  شیطور که پ
  .کنید رهیو ذخ جادیا میداد

فعـال   يجـار به طور  که يا شده را به صفحه جادیا. Css لیخودکار فابه طور  Dreamweaver برنامه
صفحه  Css Style زبانهدر  دیصفحات با ریزدن آن به سا وندیپ ياما برا. زند یم وندیپ کنیداست و در آن کار 

  .را انتخاب کرد Attach Style Sheet نهیزبازشده گ يکرده و از منو کیراست کل مورد نظر
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  6-8 شکل

ـ از انتخاب ا بعد ـ نما Attach External Style Sheet کادرمحـاوره اي  نـه یگز نی  انی
  .شود یم

  
  6- 9شکل 

کار در  نیکرد بعد از انجام ا دایرا جستجو و پ مورد نظر. Css لیفا Browseبا کمک دکمه  دیبا اکنون
باعث  Link از گزینه استفاده .کنید کیکل OKدکمه روي  را انتخاب کرده و Link نهیگز Add Asقسمت 

استفاده شـود   Importدر صورتی که از گزینه . مورد نظر به صفحه جاري پیوند زده شود cssشود که فایل  می
  .دهد شود و حجم صفحه را افزایش می به صفحه جاري اضافه می CSSفایل 

  موجود شیوه نامه هاي شیرایو 4-6
 زبانهدر  دیمنظور با نیا يبرا. دیکن شیرایباشد که آنها را و ازین دیشا د،یکرد جادیسبکها را ااین که  از دبع

Css Style  نهیبازشده گز يراست کرده و از منو کیکل مورد نظرسبک روي Edit دیرا انتخاب کن.  
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  6- 10شکل 

  .دیینما کیکل OKدکمه  يوربر دیرا اعمال کرد مورد نظر راتییتغاین که  بعد از
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  و تحقیق  ییخودآزما
  .دیکن انیدر صفحات وب را ب شیوه نامهاستفاده از  تیمز -1

  ؟کنید جادیا دیرا با يزیچه چ ت،یسا کیصفحات  یمشابه در تمام ياستفاده از سبکها يبرا -2

  در صفحه وب استفاده کرد؟ شیوه نامهاز  توان یچگونه م -3

  شود؟ یاستفاده م ياز چه دستور موجود يسبکها شیرایو يبرا -4

  .دیکن بررسی New Css کادرمحاوره ايدر  Advanced, Tag نهیدرباره عملکرد دو گز -5
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 فصل هفتم

  یاطالعات يها ارتباط با بانک يبرقرار
  

  :بتواند هنرجوکه  رود یفصل انتظار م نیا انیاز پا پس

  .دهد حیرا توض کینامیصفحات د •

  .ارتباط برقرار کند یبا بانک اطالعاتDreamweaver  برنامه قیز طرا •

  .دهد شیاطالعات بانک را در صفحه مرورگر نما هیکل •

  در صفحات وب یاطالعات يها وجود بانک تیمز 1-7
تا  که اطالعات داخل آنها يا بودند به گونه ستایصفحات ثابت و ا م،یا کرده جادیکه تاکنون ا یصفحات یتمام

  .کنید جادیرا ا کینامیصفحه د کی میخواه یاکنون م ماندند، یم یاقب رییبدون تغ زمان ویرایش بعدي

ـ  یبانیپشت ریرپذیبوده و از اطالعات تغ ریپذ انعطاف ک،یبرخالف صفحات استات کینامید صفحات  کننـد  یم
 دهند یم شیخوانده و در صفحه نما لیفا ایو  یمانند بانک اطالعات یمنبع خارج کیصورت که اطالعات را از  نیبد
  .کنند یم رهیذخ یمنبع خارج کیدر  وکرده  يآور اطالعات وارد شده توسط کاربر را از صفحه وب جمع ایو 

  .نشان داده شده است یاطالعات يبر بانکها یروند کار صفحات مبتن) 7-1( نمودار شکل در
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ناب اک تاعالط ی

یتن اوخردهج اتس نابز بک ه
مس برورست مر .ددرگی

اررورس روده

 
وم  اعوض اوخردت هبهدشتس

ناب اک تاعالط ای ر اس مل .دوشی
3

2

4 1

یتن اوخردهج اکتس بر ار ز
برورس مسه اکرگرورمت بر ر

ا ر اس یمل .دوش

 
اک  بر اوخردر باردوختس ار ي

ن یام فصش وهح بب یاسه ت
ارورس ر اس مل نکی .د

اک بر ار یاسن ت

  
  7- 1شکل 

ـ  که  یزمان کنیدکه در نمودار مشاهده  طور همان  کنـد،  یکاربر درخواست خود را به سرور راه دور منتقـل م
صـفحه   کیپردازش را در قالب  نیا جهیو نت کند یرا پردازش م یسرور موضوعات درخواست شده از بانک اطالعات

کـرد در داخـل    افـت یرا در یبانک اطالعات رجستجو د جهیکه سرور نت یزمان گریبه عبارت د. فرستد یکاربر م يبرا
  .کند یکاربر ارسال م يقرار داده و برا مورد نظر) ASP ایو ( HTMLصفحات 

اسـت کـه    ییها آوري فن نیتر جیاز را یکی ASP ای Active Server Pages آوري فن :نکته
کـه از   یصـفحات . آن استفاده کرد اتیمحتوروي  و انجام پردازش یبانک اطالعات کیاتصال به  براي از آن توان یم
  .شوند یم رهیذخ. ASPبا پسوند  کنند یده ماستفا آوري فن نیا

بـه   یپس از ارسال بانک اطالعات توانیدتا ب سازد یامکان را فراهم م نیا Dreamweaverبرنامه  نیهمچن
ـ جد يرکوردهـا  توانیدتا در صورت لزوم ب میداشته باش یسرور راه دور، همچنان به اطالعات داخل آن دسترس را  يدی

بعد از  یبانک اطالعات يرکوردها شیرایدر کل امکان و. کنیدرا از آن حذف  یمیقد يردهارکو ایبه بانک اضافه و 
  .باشد یم ریپذ ارسال آن به سرور راه دور امکان
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  یاطالعات يکار با بانکها برايالزم  امکانات 2-7
 ستمیسدر  ریآن وجود موارد ز يرکوردهاروي  و انجام پردازش یبانک اطالعات کیارتباط با  يبرقرار يبرا

  :باشد یم يضرور

. را پـردازش کنـد   یبر بانـک اطالعـات   یصفحات مبتن تواند یاست که م يافزار نرم :)IIs(سـرور وب  -1
 IIS) (Internet Information(سـرور وب   امکـان اسـتفاده از   نـدوز یعامـل و  سـتم یس

Server (دهد یشما قرار م اریرا در اخت.  

. باشـد  یم ستمیسروي  نبودن سرور وب اینصب بودن  تیوضع یسانجام شود برر دیکه با يکار نیاول :نکتـه 
  :براي بررسی این موضوع مسیر زیر را دنبال کنید

Control Panel>Administrative Tools> 
بر  IISموجود باشد ، Internet Information Servicesدر صورتی که آیکون 

  .یدروي سیستم شما نصب است در غیر اینصورت باید آن را نصب کن

 Control کادرمحـاوره اي در  سـپس  دیقرار ده ستمیرا در س ندوزینصب و CDمنظور ابتدا  نیا يبرا
Panel نهیگز Add/Remove Windows Components   کادرمحـاوره اي را انتخاب کـرده و از 

  7-2شکل .برنامه نصب شود نیتا ا دیرا انتخاب کن IIS نهیباز شده گز

  
  7- 2شکل 

  . جلوتر شرح داده شده است Local hostو  ITSی کار با درباره نحوه چگونگ
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براي ایجاد بانک اطالعاتی و مدیریت آنکه بایـد در سیسـتم نصـب شـده     DBMSیک  :یبانک اطالعات-2
  . Access 1برنامه  به عنوان مثال.باشد

اکنـون   یطالعـات بانـک ا  افزار نرمافزار سرور وب و  بعد از نصب نرم: یارتباط با بانک اطالعات يبرقرار -3
در ادامه ایـن مطلـب را   . میساز برقرار  Data Source Name)( ای DSN قیآنها را از طر نیارتباط ب دیبا

  . بیشتر شرح خواهیم داد

 ،کنیـد  جادیا Dreamweaverدر برنامه  پویاوب  تیسا کی توانیدآنکه ب ياز انجام مراحل باال برا بعد
ـ  تیسـا  کی جادیا يروشها نیتر از ساده یکی. کنیداستفاده  Local ای یمحل تیسا کیالزم است که از   ،یمحل

هـر دو  ( .باشـد  یم C:\Inetpub\wwwrootدر داخل پوشه  تیاطالعات مربوط به سا يو نگهدار رهیذخ
  .) شوند یم جادیا کیبه صورت اتومات IISدر هنگام نصب  www Root, Inetpubپوشه 

 تیمتناسب بـا نـام سـا    يا پوشه www Rootهتر است داخل پوشه ب یاز اشتباهات احتمال يریجلوگ يبرا
 کی میخواه یفصل م نیدر ااین که  با توجه به. کنید رهیرا در آن ذخ تیکرده و صفحات مربوط به سا جادیخود را ا

  .دیگذارب Commerceنام پوشه را  کنید جادیرا ا یکیفروشگاه الکترون تیسا

  پویا تیسا کی جادیمراحل ا 3-7
 نـه یگز Site يو از منـو  کنیـد عمـل   ایسـتا  وب يتهایسا جادیهمانند ا پویاوب  تیسا کی جادیا براي

Manage Site دکمه روي  را انتخاب کرده وNew نهیباز شده گز ياز منو. کنید کیکل Site  را انتخاب
  .شود انینما Site Definition کادرمحاوره ايتا  کنید

  
  7- 3شکل 

                     
مناسب نبوده و توصیھ م ی ش ود ب رای ک ار ھ ای ج دی ت ر از برنام ھ         Accessبرای کار درمحیط وب برنامھ   1

  .استفاده نمایید..و MySql,SqlServerھای مناسب  مانند 
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می استفاده  Advanceزبانه از  پویاوب  تیسا جادیا يبرا کنیدمی اهده مش 7-3که در شکل  طور همان
پوشه که  نوآیکروي  سپس. کنیدوارد  پویاي خود تیسا ينام دلخواه را برا Site Name یدر کادر متن. شود

ـ    کادرمحـاوره اي کـرده و در   کیقرار دارد کل Local Root Folderدر کنار کادر   ریظـاهر شـده مس
  .کنید تعیینرا  C:\Inetpub\wwwroot\Commerceشه به پو یدسترس

ــا  Address Httpدر قســمت  ــ تی، آدرس س ــی یمحل  /Http://Localhost یعن
Commerce  کنیدرا وارد.  

 Categoryقسمت  ، بدین منظور ازکنیدچگونگی دسترسی به سرور را مشخص  باید مرحله نیا در
که می خواهیم کامپیوتر شخصی خود را به عنوان سرور  اینبه دلیل  و کنید را انتخاب Remote Info نهیگز

 Local/Network نهیگز Access ییکشو يسمت راست آن، از منو کادرمحاوره ايدر  ، کنیدمعرفی 
  .کنید را انتخاب

کامپیوتر خودتان تعیین کرده براي این کار  را سایتریمس Remote Folderدر کادر در این مرحله 
  .کنیدوارد  C:\Inetpub\Wwwroot\Commerce(آدرس  

   
  7- 4شکل 

  را انتخاب نمایید سپس نوع مدل سرور را Testing Server نهیگز Categoryقسمت در 
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 ASP Vbscript ییکشو يو از منو تعیین کنید Access نهیمجدداً گز Local/Network  
ـ یخـود   یشیور آزماپوشه سر ریمس Testing Server Folder یرا انتخاب کرده و در کادر متن  یعن

C:\InetPub\wwwRoot\Commerce  انتخاب کنیدرا.  

  
  7- 5شکل 

ـ کل OKدکمـه  روي  Site Definition کادرمحاوره ايبسته شدن  يبرا تـا دوبـاره    کنیـد  کی
  .کنید کیکل کادرمحاوره اي نیا Doneدکمه روي  .ظاهر شود Manage Site کادرمحاوره اي

  .کنیدز را با Applicationپنل  اکنون

  
  7-6شکل
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ـ با موفق پویا تیسا کی جادیآن است که مراحل ا دهنده پنل نشان نیا يها نهیدر کنار گز دییأت عالمت  تی
  .انجام شده است

  Product یبانک اطالعات جادیا 4-7
 Productبـه نـام    یبانـک اطالعـات   کیکه اطالعاتش را از داخل  کنید یرا طراح يا صفحه میخواه یم

  .و گزینه هاي زیر ایجاد نمایید 7-7با توجه بهشکل  Accessبرنامه  را در بانک نیا. کند افتیدر

هـر کـاال در نظـر     يشماره منحصر به فرد است که به عنوان کد برا:  )Number:نوع فیلـد (Id لدیف -1
  .شود یگرفته م

  .کند یم ينام هرکاال را در خود نگهدار :)Text نوع فیلد( Name لدیف -2

  .کند یمورد نظر را مشخص م يمدل کاال : )Text نوع فیلد(Model لدیف -3

  .ردیگ یقرار م لدیف نیکاال در ا متیق : )Text نوع فیلد(Price لدیف -4

که درباره کاال وجـود دارد را قـرار    یاضاف حاتیتوضمی توانید  لدیف نیدر ا : )Memo )Descلدیف -5
  .دهید

  

  
  مختلف لدیف 5 را با Product یانک اطالعاتب  7-7 شکل

ـ  Product.Mdb یاطالعـات  بانک  C:\Inetpub\wwwroot\Commerce ریرا در مس
  .کنید رهیذخ

  

  DSN کی جادیا 5-7
ــاد یــــــک  ــقرا ازDatasource(ODBC) ، گزینــــــهDSNبــــــراي ایجــــ  طریــــ

Controlpanel>Administrative Tools  ه آن    کادرمحـاوره اي تا  کنیدانتخاب مربـوط ـب
 .روي صفحه ظاهر شود
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  7-8 شکل

 Addدکمـه  روي  سـپس را انتخاب کـرده   System DSN زبانهشده، داده  شینما کادرمحاوره اي در
  .باز شود Create New Data Sourceمربوط به  کادرمحاوره ايتا  کنید کیکل

  
  7-9 شکل

ـ ا در ـ مرحلـه با  نی را از  Driver do Microsoft Access(*.Mdb) نـه یگز دی
ـ بعد از انجـام ا . کنید کیکل Finishدکمه روي  و ظاهر شده انتخاب کادرمحاوره اي  کادرمحـاوره اي کـار   نی
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مـورد  نام  Data Source Nameدر قسمت  دیکه با شود یم انیصفحه نما يبررو )7-9( شکل يا محاوره
  .کنیدرا وارد  نظر

  
  7-10 شکل

دکمـه   ،کـردن بانـک اطالعـاتی مـورد نظـر      براي مشخص سپس بگذارید Shopرا  DSNجا نام  نیدر ا
Select  کادرمحاوره ايرا انتخاب کرده تا Select Data Base باز شود.  

  
  7-11شکل

بـه   کنیـد را مشخص  Product.Mdb یبه بانک اطالعات یدسترس ریمس فوق کادرمحاوره ايدر  اکنون
  .تا بسته شوندکنید  کیها کل کادرمحاوره اي OKدکمه  يرو بیترت

  هنامبه بر یاتصال بانک اطالعات میتنظ 6-7
ـ  نیا در ـ ا کـرده  جـاد یرا کـه از قبـل ا   Product یبانـک اطالعـات   میخـواه  یقسمت م بـه برنامـه    می

Dreamweaver  صفحه  کی دیکار با نیاما قبل از انجام ا ،کنیدمتصلASP منظـور از   نیا يساخته شود، برا
 Dynamic نـه یباز شده در قسـمت چـپ گز   کادرمحاوره ايدر . کنیدرا انتخاب  New نهیگز File يمنو
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Page  نـه یاز قسمت راست گز سپسرا انتخاب کرده ASP Vbscript   ـ در پا. کنیـد را انتخـاب روي  انی
  .شود جادیا ASPتا صفحه  کنید کیکل Createدکمه 

  
  7-12شک

را بررسـی کـرده و نتیجـه را در    سایر تکنولوژي هاي ساخت صـفحات وب   ویژگی ها و امکانات :تحقیـق 
  .کالس ارایه نمایید

  .کنید رهیذخ C:\Inetpub\wwwroot\Commerceدر محل  Show.ASPرا با نام  فحهص

را  Data Base زبانـه  Applicationبه صفحه فوق از پنـل   یاتصال بانک اطالعات براي اکنون
ـ موجود در صفحه کل "+"عالمت روي  سپس ،کنیدانتخاب   Data Source Name نـه یکـرده و گز  کی
(DSN  شکل  .کنیدرا انتخاب)7-13(  

  
  7-13شکل

. ظاهر شده است یارتباط با بانک اطالعات کادرمحاوره اي کنیدمی مشاهده ) 7-14( که در شکل طور همان
ـ در ا( .کنیـد نـام دلخـواه را وارد    Connection Name یدر کادر متن را  Connectionجـا نـام    نی
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Myconnection ،ییکشو ياز منو گذاشته Data Source Name (DSN)   ام کـه در   DSNـن
  . کنیدانتخاب  دیا کرده فیرتع Shopمرحله قبل 

ـ دکمـه راد   Dreamweaver Shouldرا از قسـمت   Using Local DSN ییوی
Connect  کنیدانتخاب.  

  
  7-14شکل

ـ کل Defineدکمـه  روي  ،کنیدمشاهده ن ستیتان را در لمورد نظر DSNاگر نام  :نکته کـرده و در   کی
قابـل   نییپـا  کادرمحاوره ايشما در  DSNنام . دیرا انتخاب کن System DSN هزبانظاهر شده  کادرمحاوره اي

  .دیکن کیرا کل OKآن را انتخاب کرده و دکمه  خواهدبودمشاهده 

ـ کل Testدکمـه  روي  Dreamweaverبه برنامـه  یاز صحت اتصال بانک اطالعات نانیاطم براي  کی
ـ که پ یدر صورت ،کنید  Connection Has Been Made Successfullyبـا عنـوان    یامی

 در شکل. تا بسته شود کنید کیکل Data Source Name کادرمحاوره اي OKدکمه روي  دیمشاهده کرد
  .نشان داده شده است Data Base زبانهدر  یمربوط به بانک اطالعات اتاطالع) 15-7(

  
  7-15شکل

  در صفحه وب یبانک اطالعات يلدهایقرار دادن ف 7-7
ـ ا يبـرا . سـاخته شـود   Recorders ایمجموعه رکورد  کی دیدر مرحله اول باکار  نیانجام ا يبرا  نی

ـ موجود کل "+"عالمت روي  سپس. کنیدرا انتخاب  Bindings زبانه Applicationمنظور در پنل   کی
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در صـفحه   Record Set کادرمحاوره ايتا  کنیدرا انتخاب ) (Recordset Query نهیکرده و گز
  .شودظاهر 

  
  7-16شکل

 يسپس از منو.  کنیدوارد    CommerceRecordSetار نام مجموعه رکورد Name یکادر متن در
ــو ــه  ینــام Connection ییکش ــاط بــا پا  بــرايک ــاهیارتب ــل وارد کرد  گ  .دیــداده در مرحلــه قب

)Myconnection ( را انتخاب کرده و در قسمتTable  کنیدرا مشخص  مورد نظرنام جدول.  

ـ کل Testدکمه روي  توان یم یانک اطالعاتب يمشاهده رکوردها براي  يهـا  از داده یسـت یکـرد تـا ل   کی
  .ظاهر شود Test SQL Statement کادرمحاوره ايموجود در بانک در 

  
  7-17 شکل

) 7-18( طـور کـه در شـکل    همـان . تا بسته شـوند  کنید کیکل کادرمحاوره ايهر دو  OKدکمه  يبررو
  .قرار گرفته است Bindings زبانهر شده د جادیمجموعه رکورد ا کنیدمشاهده 
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  7-18 شکل

جدول بـا   کیمنظور  نیا يبرا دهیم شیدر صفحه نمارا  یبانک اطالعات يها  داده می خواهیم مرحله  نیا در
  .کنید جادیا فیرد 2ستون و  4

  
  7-19شکل

 مـت یق«، »کاال مدل«، »نام کاال«اول جدول عبارت  فیرد يدر سلولها کنیدکه در شکل مشاهده  طور همان
  .میا را ذکر کرده »حاتیتوض«و » کاال

ـ کل Nameکلمـه  روي  کرده و کیرا کل Record Set نهیگز Bindings زبانهدر  اکنون  کی
. کنیـد دکمه ماوس را رها  سپس دیکشبدوم در صفحه  فیگر ماوس به سلول اول از رد و آن را با کمک اشاره کنید

ـ ا بکشـید سلول دوم  دوم فیرا به رد Modelبار کلمه  نیا یول دهیدعمل را انجام  نیا گریبار د کی عمـل را   نی
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ـ سوم و چهـارم از رد  يآنها را در سلولها بیو به ترت دادهانجام  Desc, Priceدو کلمه  يبرا قـرار  دوم  فی
  .دهید

  
  7-20 شکل

کاربران داده شـود   توسط ه باید بانک اطالعاتی به اشتراك گذاشته شده و اجازه دسترسی به آن،مرحل نیا در
از صفحه مرورگر می خواهند، اطالعاتی را از بانک اطالعاتی دریافت کرده و یا رکورد جدیـدي را   تا زمانی که آنها

ـ با براي این منظور .اجازه انجام این عملیات داده شده و با خطا روبه رو نشوند به کاربران در آن ذخیره کنند، روي  دی
 Commerceداخل پوشه  سپسپوشه مجزا قرار داده  کیرا در داخل  یطالعاتاگر بانک ا( Commerceپوشه 

ـ کل. ) دیانتخاب کن کنید يخود را در آن نگهدار یکه بانک اطالعات يا قسمت پوشه نیدر ا د،یا گذاشته راسـت   کی
  .کنیدرا انتخاب  Sharing And Security نهیبازشده گز يکرده و از منو

  
  7-21شکل
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ــاوره اي از ــده  کادرمح ــاهر ش ــهظ ــه راد  Web sharing زبان ــرده و دکم ــاب ک ــرا انتخ   ییوی
 Share This Folder دکمه روي  سپس. دیرا انتخاب کنAdd الزم را صادر  يها کرده و اجازه کیکل

  .دیکن

ــون ــ اکن ــد یم ــد   توانی ــردن کلی ــا فش ــو ( F12ب ــتا ای  Http:// Localآدرس  پی
Host/Commerce/Show.Asp  اطالعات داخل بانـک را در  ) مرورگر وره ايکادرمحادر خط آدرس ،

  .دییصفحه مرورگر مشاهده نما

  
  7-22 شکل

فقط اطالعات رکورد اول از بانک در صفحه مرورگر نشان  کنیدمشاهده ) 7- 22( طور که در شکل همان
 .میده شیر نمامرورگ کادرمحاوره ايرکوردها را در  هیاطالعات مربوط به کل توانیدباین که  يداده شده است، برا

 Server زبانه Applicationاز پنل  میا کردهدوم از جدول را انتخاب  فیسلول رد 4هر  کهیدر حال
Behaviors نهیظاهر شده گز ياز منو. کنید کیکل+ عالمت روي  را انتخاب کرده و Repeat 

Region  تکرار شونده در  هیناح کینوان محدوده انتخاب شده به ع يکار نیدر واقع با انجام چن. نماییدرا انتخاب
  .شود ینظر گرفته م

  
  7- 23شکل 

کـه در هـر صـفحه نشـان داده      ییتعداد رکوردها توانید یم ،کنیدمشاهده ) 7-23( طور که در شکل همان
کرده  رهیاعمال شود، صفحه را دوباره ذخ دیجد راتییآنکه تغ يبرا. مییمشخص نما Showخواهد شد را در قسمت 

 شیمرورگـر نمـا   کادرمحاوره ايبانک در  يهارکورد کلیهبار  نیکرد که ا دیمشاهده خواه کنیدجرا اآن را  سپس
  .شود یداده م



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

  
  7-24شکل

  یبانک اطالعات در دیرکورد جد کیدرج  8-7
ـ ابتدا با) صفحه وب قیاز طر( یرکورد به بانک اطالعات کیافزودن  يبرا ـ  دی وارد کـردن   بـراي فـرم   کی

ارسـال   بـراي  Submitدکمه  کیو  لدیف يتعداد يفرم حاو کیطور که قبالً اشاره شد،  انهم ،کنید جادیها ا داده
  .باشد یاطالعات فرم به سمت سرور م

ـ جد ASPصفحه  کی دیاضافه کند، ابتدا با یها را به بانک اطالعات که بتواند داده یفرم جادیا يبرا  جـاد یا دی
  .کنید رهیخذ تیسا ریدر مس Insert.Aspصفحه را با نام . کنید

را انتخاب  Insert Recordدکمه  Application گزینه، Insertمرحله از نوار  نیا در
  .آن ظاهر شود يتا منو کنید

  
  7-25 شکل

 شـکل . کنیـد را انتخاب  Record Insertion Form Wizard نهیظاهر شده گز يمنو از
  .شود یم انینما) 26-7(
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  7-26 شکل

 یارتبـاط بـا بانـک اطالعـات     بـراي که  ی، نامConnection ییکشو ياز منو دیقسمت فقط با نیا در
  .شوند یم یمقدارده کیاتوماتبه طور  ها کادر ریعمل سا نیبا انجام ا. کنیدرا انتخاب  میا مشخص کرده

کـه   سـت ین يازیو ن شود یدر برنامه اضافه م کیشماره هر رکورد به صورت اتوماتاین که  با توجه به :نکته
 لدیف ن،ییر در کادر پااک نیانجام ا يبرا. کنیدحذف  ستیرا از ل ID لدیف لیدل نیکند به هم یمقداردها آن ر کاربر
ID حذف شود ستیل زتا ا کنید کیکل "-"عالمت روي  را انتخاب کرده و.  

  .تا صفحه بسته شود کنید کیکل OKدکمه  يرو

وارد  Insert.ASPصـفحه  روي ) 7-27( شما همانند شـکل  مورد نظرکرد که فرم  دیخواه مشاهده
  .شده است

  
  7-27شکل
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نمـایش داده   IE کادرمحـاوره اي را فشار دهید تا فرم ایجاد شده، در یک  F12براي آزمایش صفحه کلید 
کلیک کنید تا اطالعـات   Insert Recordشود سپس اطالعات رکورد جدید را وارد کرده و برروي دکمه 

  .جدید وارد جدول شود

 پنـل از  )نـه در صـفحه مرورگـر   ( Dreamweaverاهده محتویات جـدول در برنامـه   براي مش :نکتـه 
Application ــه ــد  Database، زبانـ ــاب کنیـ ــت  . را انتخـ ــرروي عالمـ ــپس بـ ــارت+ سـ   عبـ

 my counection  که در مقابل + کلیک کرده و دوباره برروي عالمتtable  قرار دارد کلیک کنیـد .
  )7-28شکل (

  
  7- 28شکل 

 view Data، کلیک راست کرده و از منوي بازشده گزینه table 1برروي گزینه  در این مرحله
  .شود را انتخاب کنید تا رکوردهاي موجود در بانک نشان داده

  حذف یک رکورد از بانک اطالعاتی  9-7
  .ذف یک رکورد از بانک اطالعاتی مراحل زیر را دنبال کنیدبراي ح

  .ذخیره کنید del.aspه، سپس آن را با نام جدید ایجاد کرد ASPابتدا یک صفحه  -1

یک فرم ایجاد کنید و در آن فیلدي که قرار است براساس آن رکورد از بانک اطالعاتی حـذف شـود را    -2
عمل حذف را انجام دهیم، به همین دلیل نام فیلد متنی را  nameخواهیم براساس فیلد  مشخص نمایید در این مثال می

name  7-29(شکل . دهیدقرار(  

  
 7- 29شکل 

از شـده     کنیدکلیک + برروي عالمت  BINDING، زبانه APPLIECTION پنلدر  -3 و از منـوي ـب
مربوط به آن بـاز شـود، سـپس در آن     کادرمحاوره اي، تا کنیدرا انتخاب  RECORDSET (QUERY)گزینه 

را مشخص  RECORDESTنام  NAMEرا انجام داده و در فیلد متنی  CONNECTIONتنظیمات الزم در قسمت 
  )7-30(شکل . کنیدکلیک  OKکرده وسپس بروي دکمه 
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  7- 30شکل 

کلیـک   RECORDSETگزینـه  + برروي عالمت  APPLICTION پنلاز  BINDINGدر زبانه  -4
گر ماوس آن را بـرروي فیلـد متنـی     را انتخاب کرده و با کمک اشاره NAMEکنید و از میان فیلدهاي موجود، فیلد 

NAME  7-31(شکل . ماوس را رها کنید  صفحه قرار دارد بکشید، سپس دکمهکه در(  

  
  7- 31شکل 

کلیک کـرده و از منـوي بازشـده    + ، برروي عالمت پنلهمین  SERVER BEHAVIERدر زبانه  -5
  )7-32(شکل . را انتخاب کرده و سپس تنظیمات الزم را انجام دهید  DELET RECORDگزینه 
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  7- 32شکل 

خواهید  از صفحه فشار دهید تا صفحه اجرا شود، سپس نام محصول موردنظر خود را که می را F12کلید  -6
  .از بانک حذف شود را در فیلد متنی وارد کرده و برروي دکمه حذف رکورد کلیک کنید

  :زیر را دنبال کنیدرا باز کرده و در آن مراحل  registeration.htmlصفحه  :تمرین

  .ایجاد کنید» نمایش اعضا«، »لغو عضویت«، : ضویتع«سه پیوند به نام هاي  -1

صفحه جدیدي باز شده و در آن فـرم عضـویت در کتابخانـه    » عضویت«با کلیک کاربر برروي عنوان  -2
  .نمایش داده شود

کرده  صفحه جدید دیگري باز شده و در آن نام کاربر را دریافت» لغو عضویت«با کلیک برروي عنوان  -3
  .و آن را حذف کند

ه عضـو       صفحه جدید دیگري باز شده» نمایش اعضا«با کلیک برروي  -4 و کلیـه افـرادي کـه در کتابخاـن
  .اند را نمایش دهد شده
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  و تحقیق ییخودآزما
  .دیو آنها را به اختصار شرح ده دیانواع صفحات وب را نام ببر -1

  ست؟یدر صفحات وب چ یاطالعات ياستفاده از بانکها تیمز -2

3- IIS شود؟ ینصب م ستمیدر س يچه منظور يو برا ستیچ  

  کرد؟ جادیا یمحل تیسا کی توان یچگونه م -4

  کرد؟ جادیا ASPصفحه  کی توان یچگونه م -5

  را به صفحه وارد کرد؟ یبانک اطالعات يلدهایف توان یچگونه م -6

ور ارسـال کـرد تـا بـه     سره اطالعات، آنها را ب افتیفرم در جادیبعد از ا توان یکه چگونه م دیکن قیتحق -7
  .شود رهیذخ یدر بانک اطالعات دیعنوان رکورد جد

ه روزرسـانی      تحقیق کنید چگونه می -8   .کـرد  (update)توان محتویات یک رکـورد از بانـک را ـب
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  فصل هشتم
  :بتواند هنرجوکه  رود یفصل، انتظار م نیا انیپس از پا

  .انجام دهد تیساروي  الزم را يها یبررس •

  .کند هیگزارش ته تیمختلف سا ياز قسمتها •

 .الحاق کند مورد نظررا به صفحات  حاتیو توض يدیکلمات کل •

• Upload کردن سایت را توضیح دهد. 

  .را شرح دهد FTPپروتکل  •

  وب تیسا تیریمد 8- 1
ـ در دسترس افراد زاین سایت این که  يوب، برا تیسا يساز ادهیو پ یبعد از اتمام طراح معموالً قـرار   يادی

از صـحت عملکـرد    نـان یاطم براي دیکار با نیاما قبل از انجام ا. کنند یسرور راه دور ارسال م کیآن را به  د،ریبگ
وجود دارد کـه بـه کمـک آنهـا      ییتهایقابل Dreamweaverدر برنامه . دیقرار ده شیآن را مورد آزما تیسا
ـ را  تیشکسته در سا وندیپ وجود ایو  هکه در صفحه وجود دارند را حذف کرد يا بالاستفاده يکدها یدتوان یم  یبررس

  .نماییدآنها را اصالح  کنید و در صورت وجود پیوند شکسته

  .منتقل شده باشد يگرید ریبه مس ایحذف و ) یلیبه هر دل(مقصد  لیاست که فا يوندیپ ،شکسته وندیپ :نکته

  وندهایپ تیریمد 8- 1-1

 File > Check Page يورا از من Check Links نهیصفحه، گز يوندهایپ یبررس براي
ـ  يا صفحه کادرمحاوره اي يدر انتها ،مشاهده کنید) 8-1(طور که در شکل  همان. انتخاب کنید و در  شـود  یظاهر م

  .دهد ینشان م Link Checkerدر صفحه فوق وجود داشته باشد آن را در زبانه  يا شکسته وندیکه پ یصورت

  
  8-1 شکل

 OK.Htmlکه به صـفحه   يوندیپ Index.Htmlصفحه مشخص شده است که در ) 8-1( شکل در
  .) کند ینم دایپ یلیرا به هر دل OK.Html لیفا یعنی( .برقرار شده بود در حال حاضر، شکسته است

 Check نـه یگز Site ياز منـو  کنیـد  یرا بررس تیسا کی يوندهایپ یتمام میکه بخواه یصورت در
Links Site Wide  کنیدرا انتخاب.  
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  تیاز سا يریگ گزارش 8- 2-1
 نیدر واقع ا. سازد یرا فراهم م تیموجود در سا يلهایگزارش از فا هیته تیقابل Dreamweaver برنامه

  .باشند یم دیمف اریبس تیسا يلهایکردن فا یابی بیع ایامتحان کردن و  يگزارشها برا

مربـوط   ه ايکادرمحاورتا  کنیدانتخاب  Site يرا از منو Report نهیگز ت،یگزارش از سا هیته يبرا
  .داده شود شیبه آن نما

  
  8-2 شکل

 ،يمثالً سند جـار ( .شود هیدر مورد آن گزارش ته میخواه یرا که م یقسمت Report On یکادر متن در
  .کنیدرا انتخاب ) نیپوشه مع کی ایو  یانتخاب يلهایفا ،يجار تیسا

 يهـا  نهیاز گز یبرخ  8-1جدول  در .شود هیگزارش ته يکه از چه موارد کنیدمشخص  دیمرحله با نیا در
  .نشان داده شده است يریگ مربوط به گزارش

  8-1جدول 

  شرح  گزینه

Missing Alt Text  در محل مشخص شده در قسمتReport On کـه مـتن موجـود در     يریواتص
  .کند یاند، مشخص م شان را از دست داده Altکادر 

Redundant Nested Tags کند یم ستیرا ل يودرتو تکرارت يدر محل مشخص شده، تگها.  

Removable Empty Tags کند یم هیبالاستفاده ته یخال ياز تگها یستیدر محل مشخص شده ل.  

Untitled Document دهد یدر محل مشخص شده، اسناد بدون عنوان را نشان م.  
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ـ ته یسـت یل تیسا کیاز صفحات بدون عنوان  میبه عنوان مثال اگر بخواه ـ در ا کنیـد  هی  نـه یقسـمت گز  نی
Untitled Document  قابل برداشـت   یخال يهاگاز ت يدر صفحه جار میاگر بخواه ایو . کنیدرا انتخاب

  .کنیدرا انتخاب  Removable Empty Tags نهیگز کنید هیته یستیل

ـ آنهـا را از طر  دیتوان یدارند که م یاضاف ماتیتنظ يکسریبه  ازین کنیدکه انتخاب  ییها از گزارش یبرخ  قی
 ریروز اخ 3که در  یاز صفحات تیدر سا دیبه عنوان مثال اگر بخواه. دیکن میتنظ Report Setting نهیگز
را از کادر  Recently Modified نهیکه گز یزمان د،یکن هیته یستیآنها اعمال شده است لروي  یراتییتغ

Select Report دکمه روي  دیبا دیانتخاب کردReport Setting کیصفحه کل نییواقع در پا 
  .دییوارد نما Days یرا در کادر متن 3عدد  سپسمربوط به آن ظاهر شده  کادرمحاوره ايتا . دیکن

  
  8-3 شکل

 کادرمحـاوره اي کرد که  دیمشاهده خواه. دیکن کیکل RUNدکمه روي  گزارش جادیا يدر مرحله آخر برا
  .دییکاغذ چاپ نماروي  ایو  رهیآنها را ذخ دینتوا یکه م شود یظاهر م ها لیاز فا یستیهمراه با ل جینتا، 

  بال استفاده يحذف کدها 8- 3-1
که کد صـفحات   شود یباعث م HTMLدر صفحات ) >B></B<مانند ( بالاستفاده يکدها يکسری وجود

کدها در برنامه، باعث  نیحضور ا نیهمچن. خود را از دست بدهند ییو خوانا یشده و سادگ کننده جیکاربران گ يبرا
ـ  ابدی شیمرورگر افزا کادرمحاوره ايدر ) کردن آنها Down Load( صفحات يزمان بارگذار دشو یم  نیبه هم
  .میینما يپاکساز يکدها نیصفحات آن را از وجود چن ت،یاز انتشار سا قبلبهتر است که  لیدل

  .کنیدرا انتخاب  …Clean Up HTML نهیگز Commands يکار از منو نیانجام ا يبرا
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  8-4 شکل

  .کنید کیکل OKدکمه روي  دیده رییرا تغ فرض شیپ يها نهیدون آنکه گزب

  حاتیو توض يدیافزودن کلمات کل 4-1-8
ـ خواه یکه م یمثالً زمان. دیانجام داده باش نترنتیتاکنون بارها عمل جستجو را در ا دیشا دربـاره   یاطالعـات  دی

را  ASPکلمه ) Googleمانند ( جستجو روموت کیکادر جستجو است در  یکاف د،یاوریبدست ب Asp آوري فن
به همراه  دهند یارائه م ASPرا درباره  یطالبکه م تهایاز انواع مختلف سا یستیکرد که ل دیمشاهده خواه. دیکن پیتا
  .شود یم جادیشما ا يمختصر برا حاتیتوض يکسری

م داده و آدرس عمـل جسـتجو را انجـا    تیسـا  کیصفحات  يدیکلمات کل انیواقع موتور جستجو در م در
ـ  تیسا يها همان کلمات مرتبط با داده يدیکلمات کل. کرده است دایمرتبط با آن کلمه را پ يتهایسا کـه   باشـند  یم

  .کنند یکاربر استفاده م مورد نظر يتهایکردن سا داینها در پآجستجو از  يموتورها

ذا  است  زمانبرمشکل و  يامر تیدر تک تک صفحات سا يدیقراردادن کلمات کل :نکتـه  بهتـر اسـت در   ـل
  .کنیدکلمات استفاده  نیصفحات مهم از ا

وار    مورد نظرصفحه  ،يدیاستفاده از کلمات کل براي ازکرده و از ـن دکمـه   HTML گزینـه  Insertرا ـب
Head  کنیدرا انتخاب.  

  
  8-5 شکل

  .کنیدرا انتخاب  Key Words نهیگز) 8-5( ظاهر شده در شکل يمنو از

  .کنیدمشخص  است  تیسا اتیمعرف محتو یرا که به نوع یکلمات دیبا اکنون
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  8-6 شکل

  .دیینما پیرا تا دیکلمه مف 20و حداکثر  دیاز هم جدا کن رگولیکه کلمات را با عالمت و دیدقت کن :نکته

کـه   يمختصـر  حاتیرا به همراه توض مورد نظر يتهایاز سا یستیجستجو ل يکه اشاره شد موتورها طور همان
به صفحه مورد نظر  حاتیدرج توض نیهمچن .کند یشما باز م يبرا شود ینشان داده م) URL( درس صفحهآ نییدر پا

  .کند دایپ یآگاه تیسا يتا کاربر از محتوا شود یباعث م

بار از  نیا. دیرا مجدداً انتخاب کن Headدکمه  HTML تگ Insertاز نوار  حاتیاستفاده از توض يبرا
  .دیکن کیرا کل Description نهیظاهر شده گز يمنو

  
  8-7 شکل

  .دیکن پیتا Description کادرمحاوره ايخود در  مورد نظرعبارت  ایجمله  دیتوان یم اکنون

  .دیکلمه وارد کن 20تا  15 نیحداکثر ب اي جملهبهتر است  :نکته

 خود گزارش تهیـه کـرده و در آن مـوارد زیـر را در نظـر      libraryسایت  از تمامی صفحات:تمرین 
  :بگیرید

  .عملکرد پیوندها را بررسی کرده و در صورت شکستن بعضی از پیوندها، آنها را اصالح کنید -1

  .خالی و بالاستفاده را پیدا کرده و سپس حذف کنید تگهاي-2

  .صفحات بدون عنوان را پیدا کرده و براي آنها عنوان مناسبی در نظر بگیرید -3

کلمه کلیدي متناسب بـا محتویـات سـایت در نظـر      8 ،دسایت خو Home.htmlبراي صفحه :تمـرین  
  .بگیرید
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  کردن Uploadراه اندازي سایت و  8- 2
براي اینکار نیاز به یـک  . رسد بعد از آماده کردن صفحات سایت نوبت به راه اندازي و برپایی وب سایت می

ب سایت شما بر روي سرور، یک کامپیوتر متصل به اینترنت است که محتواي و. استدر یک سرور  مناسبفضاي 
  .گویند یا میزبانی وب می web hostingهارد دیسک آن قرار خواهد گرفت که به این عمل 

د    یکبار تنظیمات اولیه توسط متخصصان انجام میشود و از آن به بعد تمام کسانیکه به اینترنت دسترسـی دارـن
اطالعـات را از   کنیـد، یعنـی    uploadور شما باید فایلهاي خود را بـر روي سـر  . میتوانند سایت شما را ببینند

  .کامپیوتر خود به کامپیوتر اصلی بفرستید
بطـور  .  باشـد  کردن صفحات نیاز به یافتن یک فضاي مناسـب بـا امنیـت بـاال مـی      uploadبراي 

یک  برپایی براي. این فضا را به شما اجاره خواهند داد  (ISP)معمول شرکتهاي سرویس دهنده اینترنت 
نیز وجود دارند که ایـن فضـا را بطـور     سایتهایی. باشد مگابایت فضا می 20الی 5نیاز به  لیسایت معمو

 رایگان دراختیار شما می گذارنـد و در عـوض تبلیغـات شـرکت خـود را در صـفحات سـایت شـما جـاي         
  .میدهند

یـد  با قیمتهاي متفاوت وجود دارنـد کـه شـما با    زیادي اینترنتی در نظر داشته باشید که شرکتهاي 
  .قیمتها را نسبت به امکاناتی که در اختیار دارید بسنجید و سپس اقدام به اجاره فضا کنید

  )(Domain Registartion ثبت اسم و دامنه سایت  1-2-8

پس از پیدا کردن سرور مناسب نوبت به ثبت اسم وب سایت می رسد که ایـن کـار شـامل هزینـه     
سـایت شـما را بـه عهـده دارد، آنـرا بـه ثبـت         که میزبانی می باشد و می توانید در همان شرکتی اضافی
وجـود دارنـد کـه اسـم مـورد       سایتهایی. البته اسم مورد نظر شما نباید از قبل رزرو شده باشد. برسانید

از  یکـی . نظر خود را میتوانید در آن جستجو کنید تا اگر آن اسم رزرو نشده باشد، اقدام به ثبت آن کنیـد 
  .باشد می www.register.comاین سایتها 

2-2-8   Upload  کردن فایلها توسط پروتکلFTP   

بهترین راه اسـتفاده از پروتکـل   . سرور وجود دارد سایت بر روي انتقال محتواي چند روش براي
FTP می باشد.  

• FTP   چیست:  

 FTP  می باشد که هنـوز هـم کـاربرد زیـادي دارد و در     یکی از قدیمی ترین پروتکل هاي اینترنت
میباشد که یک پروتکـل   File Transfer Protocolمخفف  FTP. در اینترنت توسعه یافت 1970سال 

که ایمیـل هـا را    SMTPکه محتواي وب را منتقل می کند یا  HTTPمانند . است TCP/IPاستاندارد در 
بـه  . دل فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر مـی باشـد  هم ساده ترین راه براي تبا FTPمنتقل می کند 

است عمل دانلود بسـیار سـریع انجـام     21خاطر استفاده این پروتکل از یک پورت مجزا که پورت شماره 
هـم آدرس مخصـوص خـود را دارد چـون هماننـد یـک وب        FTPمانند آدرسهاي وب سایتها، . می شود

http://www.register.com
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معمـوالً اگـر   . امپیوتر سرور فضاي مشخصی را اشغال می کندسایت، این پروتکل بر روي هارد دیسک ک
  :آدرس یک وب سایت مانند آدرس زیر باشد

http://www.TVOCCD.com 

  :آن سایت به این صورت است FTPآدرس 
ftp://ftp.TVOCCD.sch.ir 

، اسـتفاده طراحـان و مـدیران وب سـایتها بـراي انتقـال        FTPیکی دیگر از کاربردهـاي پروتکـل   
زمانی که شـما  . دارند FTPي سایتها می باشد که در حال حاضر این افراد بیشترین استفاده را از محتوا

اجاره می کنیـد، بـه شـما     ISPفضایی را براي میزبانی سایت خود از یک شرکت سرویس دهنده اینترنت 
العکس انجـام  می دهند تا عمل انتقال فایلها را از کامپیوتر خود به وب سرور و بـ  FTPحداقل یک آدرس 

  . دهید که بهتر است براي امنیت و حفظ فایلها حتماً از یک نرم افزار در این زمینه استفاده کنید

• UpLoad کردن  

  .باشد میویندوز  IEها استفاده از  کردن فایل UpLoadبراي ساده روشهاي شاید یکی از 

 Windowsطریـق   هـا از  کـردن فایـل   copyهـا کـامال شـبیه     کردن فایل uploadدر این روش 
Explorer باشد می .  

 حافظـه جـانبی  واقـع در   C:\MyWeb  از فهرسـت  یی راهـا  یـد فایـل  واهخ مـثال فـرض کنیـد مـی    
  .کنید uploadاست  http://www.TVOCCD.sch.ir آن که آدرس یبه سایت خودکامپیوتر

  :روش کار این چنین است

بـاز   اکنیـد ر  UpLoad آن را يهـا  فایـل  اسـت  فهرستی که قرار Windows Explorerبا کمک 
  ).C:\MyWeb مثالً( کنید

 Address barدر  به خود رارا اجرا کرده و آدرس مخصوص  Internet Explorerحاال باید 
  : به صورت زیر استشکل کلی این آدرس  .تایپ کنیدآن 

ftp://yourusername:yourpassword@ftpservername/basefoldr  
بــه جــاي رمــز عبــور،  yourpasswordبــه جــاي ، کــاربري نــام yourusernameبــه جــاي 

ftpservername  و سر انجام به جاي سرورآدرس ،basefolder  بنویسـید کـه    رااي  باید نام پوشـه
  .هاي شما در آنجا ذخیره شوند فایل استقرار

بـراي شـما ارسـال    طریـق ایمیـل   مربوطـه از   ISPطرف همه این چهار مورد از اطالعات قبلی از 
  . شود می

  : شودفرستاده  این مواردفرض کنید براي شما 
your username: test  

your password: 12345  
ftp servername: TVOCCD.sch.ir  

http://www.TVOCCD.com
ftp://ftp.TVOCCD.sch.ir
http://www.TVOCCD.sch.ir
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base folder: www  
  : آدرسی که باید تایپ کنید در این صورت

ftp://test:12345@TVOCCD.sch.ir/www  
ي هـا  شما فایل است یعنی کافی.پی کردن استکردن کامال شبیه ک uploadاز اینجا به بعد عملیات 

کـرده ،سـپس در پوشـه موجـود در      Copyقرار دارند  C:\MyWebکه در مثال ما در فهرست خود را 
TVOCCD  آن ها را Paste نمایید.  

 اسـت   کـه بـراي حـل ایـن مشـکل کـافی      . بودن آدرس آن استطوالنی دارد ایرادي که این روش 
  .ریدبصورت لینک در بیاو آدرس را

در ضـمیمه    CuteFTPکردن سایت با یک نرم افزار متداول مانند  Uploadروش عمل براي 
الف کتاب ارایه شده است هنر جویان در صورت تمایل می توانند پس از طراحی سایت مـورد نظـر   

  .نمایند Uploadخود با توجه به روش ارایه شده سایت خود  را 

ftp://test:12345@TVOCCD.sch.ir/www
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  و تحقیق ییخودآزما
  امتحان کرد؟ تیرا در سا وندهایصحت عملکرد پ نتوا یچگونه م -1

  .دیرا شرح ده تیاز سا يریگ نحوه گزارش -2

  حذف کرد؟ تیزا را از سا بالاستفاده و مشکل يکدها توان یچگونه م -3

  دارد؟ یتیدر صفحه چه مز يدیاستفاده از کلمات کل -4

  :پروژه
  .تان بپردازید سهبه عنوان پروژه سایتی طراحی کنید و در آن به معرفی مدر

  :براي انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید

هاي مختلفـی   رشته(کرده و اطالعات مناسبی مشخص تان، بخشهاي مختلف آنرا مدرسه ینبا کمک مشاور -1
م نـا  شده در مدرسه، شرایط ثبت ، سال تأسیس، امکانات ارائه....که در مدرسه وجود دارد مانند کامپیوتر، حسابداري، 

  .آوري کنید را جمع...) و

 Dreamweaverمناسبی ایجاد کرده و سپس با امکانـات برنامـه    htmlصفحه  ،به ازاي هر بخش -2
  .آنرا طراحی کنید

 نام اینترنتی در نظر بگیرید و در آن به کمـک فـرم ورود اطالعـات مشخصـات     را به عنوان ثبت بخشی -3
  .ره کنیدآموزان را دریافت کرده و آنها را ذخی دانش
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  پروژه: بخش دوم
و به عنوان نمونه چندین پروژه  اختصاص داردن درس براي اجراي یک پروژه ایدو هفته از زمان آموزش 

است هنرجویان در گروه هاي دو نفره می توانند یک پروژه از میان این نمونه ها یا با تایید در این بخش معرفی شده 
ا انتخاب و اجرا نمایند قسمتی از نمره درس اختصاص به ایـن پـروژه هـا    هنر آموز درس هر پروژه مناسب دیگر ر

  .خواهد داشت

  :نمونه پروژه ها
بانک اطالعاتی و سایت درخواست یک موسسه اتومبیل کرایه را ایجاد کنید که مشتریان بتوانند از طریق آن 

بانـک  . العـاتی ذخیـره شـود   درخواست اتومبیل کرده و درخواستها به همراه مشخصات مشتري در یـک بانـک اط  
  .طراحی کنید Accessاطالعاتی را در 

  
هاي دانش آموزي یا دانشجویی را فراهم  یک سایت طراحی کنید که امکان جستجو در بانک اطالعاتی پروژه

طراحی جداول زیـر  . طراحی کنید سپس فرمهاي جستجوي سایت را ایجاد کنید Accessاین بانک را در . کند می
ن است که در هر دانشگاه تعدادي استاد در حال فعالیت هستند که هر اسـتاد روي چنـدین پـروژه کـار     حاکی از آ

  .شود و داراي یک موضوع است هر پروژه توسط یک دانشجویی اجرا می .کند می

  
به برنامه پخش صدا (یک سایت اطالع رسانی را با قابلیت جستجو طراحی کنید که برنامه پخش صدا و سیما 

توانید از جدول زیر براي ایـن منظـور اسـتفاده     می. را به اطالع کاربران برساند) نیز گویند Conductorما و سی
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هـر  . کنید یا آن را تغییر داده و فیلدهاي اطالعاتی بیشتري به آنها بیافزایید و امکانات سایت را نیـز افـزایش دهیـد   
تواند  است که شرح آن می» خبر« 6ثال شرح نام شبکه به عنوان م. کانال داراي یک نام و شرحی در مورد آن است

شود که باید از قبل در جـدول   هر برنامه نیز در کانالی مشخص پخش می. باشد» هدف آن پخش اخبار است«عبارت 
  .درج شده باشد» کانال«

  
ه اتومبیلهـاي سـاخت شـرک     تهاي یک سایت اطالع رسانی با قابلیت جستجو ایجاد کنید که اطالعاتی راجع ـب

ه کـار    از جداول زیر نیز می. را اختیار کاربران قرار دهد) داخلی و خارجی(مختلف  توانید ایده بگیرید و یا آنها را ـب
  .برید

  
  

در این سایت اطالعاتی راجع به ناشران کتب و . یک سایت اطالع رسانی کتاب با قابلیت جستجو ایجاد کنید
بـیش از یـک کتـاب را    تواند  ي تعدادي نویسنده است و هر نویسنده میهر کتاب دارا. کتابهاي طبع شده یافت کرد

واضح اسـت  . بنویسد و بنابراین یک رابطه چند به چند به آنها بر قرار است که توسط جدول نویسنده پیاده شده است
رتبـاط بـین   تواند بیش از یک کتاب چاپ کند اما هر کتاب بیش از یک ناشر ندارد و بنـابراین ا  که هر ناشر نیز می

  .آنها یک به چند است
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مقطع دبستان، راهنمـایی،  (اطالعات مدارس را در مقاطع مختلف . یک سایت اطالع رسانی مدارس ایجاد کنید

به ارتباط بین جـداول مقطـع و   (باشد  هر مقطع نیز داراي تعدادي رشته می. ذخیره کند) دبیرستان، هنرستان، کاردانش
). به ارتباط بین جداول رشته و مشخصات مدرسه توجه کنیـد (باشد  داراي یک رشته می هر مدرسه). رشته توجه کنید

شود که در هر  شوند که در یک کشور چند مقطع تعریف می بنابراین در نهایت مدارس به این صورت گروه بندي می
  .کنند مقطع تعدادي رشته وجود دارد و در هر رشته نیز تعدادي مدرسه فعالیت می
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  )الف یمهضم
Upload  و راه اندازي یک سایت بوسیلهCuteFTP  

آشـنا کنـیم تـا بـا اسـتفاده از آن       FTPقصد داریم شما را با یکی از نرم افزار هاي  بخشدر این 
برنامه اي را که میخواهیم به آموزش آن بپـردازیم، نـرم   . بتوانید محتویات یک وب سایت را مدیریت کنید

 http://www.globalscape.com ت کـه آنـرا مـی توانیـد از سـایت      اسـ  CuteFTPافزاري به نام 
 .دانلود کنید

و در عین حال کار  بوده کامل نسبتاً این نرم افزار یکی از برنامه هاي موجود در اینترنت است که 
 6.0، نسـخه  شـده نسخه اي را که در این قسمت براي آموزش انتخـاب  . و راحت است کردن با آن ساده
Professional اگر شما نسخه دیگري از این برنامه دارید، جاي نگرانی نیست چون . این نرم افزار است

. دقابل استفاده می باشد و برخی امکانات متفـاوت دار مطالبی که گفته خواهد شد تقریباً در همه نسخه ها 
در اینجا قصد آموزش نصب ایـن  و.فرض را بر این گرفته ایم که شما برنامه را با موفقیت نصب کرده اید

نرم افزار را نداریم و فقط نکاتی را که براي ایجاد ارتبـاط بـین کـامپیوتر شـما و دایرکتـوري وب سـایت       
   .شد را آموزش می دهیم براي انتقال فایلها می با

 FTPاي این برنامه شما چند چیز را باید داشته باشید، اول از همـه آدرس  توجه کنید، قبل از اجر
  :وب سایتتان که معموالً به شکل زیر است

ftp://ftp.yourdomain.com 

و همچنـین مسـیري کـه محتـواي       passwordو کلمـه رمـز    user nameسپس اسم کاربري 
 .است wwwکنید که معموالً یک پوشه بنام  uploadسایت را در آن باید 

هنگامیکـه بـراي اولـین بـار برنامـه را بـاز مـی کنیـد یـک           CuteFTPبطور معمول بعد از نصب 
را بـراي  ر قـدم بـه قـدم برنامـه     باز خواهد شـد تـا بطـو    Connection Wizardبنام   کادرمحاوره اي

  .تنظیمات اولیه آماده کند
  

  
  

  
  

  
  

  .باز کنید Fileمنوي باز نشد، می توانید آنرا از  کادرمحاوره اياگر این  
  

http://www.globalscape.com
ftp://ftp.yourdomain.com
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ین قدم این ویزارد یک اسم تعیین می کنید تا برنامه این تنظیمـات را بـراي آن اسـم ذخیـره     در اول
  .کند که بهتر است اسم سایت خود را بنویسید
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را  Nextسایت را مشخص کنید که پس از وارد کردن آدرس دکمه  FTPباید آدرس  قدم بعد در 
  .دقت کنید که اطالعات را درست وارد کنید. میزنید تا نوبت به وارد کردن اطالعات کاربري شما برسد

بایـد آدرس پوشـه اي کـه     این قسمترا بزنید، که در  Nextبعد از تکمیل آن قسمت مجدداً دکمه  
وارد کنیـد و در قسـمت    Default Local Folderمحتواي وب سایتتان در آن قرار دارد را در قسـمت  

Default Remote Folder در . را وارد می کنیـد  هم آدرس دایرکتوري وب سایت بر روي وب سرور
  .را میزنید Finishمرحله آخر هم اطالعات الزم جمع آوري شده و شما فقط دکمه 

  

  
  

  

  
  

  
 
 

  

  
  

، برنامـه  Connection Wizard کادرمحـاوره اي بعد از به پایان رسیدن تنظیمات و بسته شدن 
راي ارتباط بـا اینترنـت   ب Dial upمیخواهد بطور اتوماتیک به اینترنت وصل شود که اگر شما از سیستم 

استفاده می کنید، باید یک تنظیم دیگر در رابطه با وصل شدن نرم افزار با اینترنت را انجـام دهیـد، چـون    
رفتـه و بـر    Toolsبراي اینکار به منوي . تنظیم شده است LANاین ارتباط بصورت پیش فرض بر روي 

و در قسـمت   کادرمحـاوره اي بـاز شـده    در. کلیـک کنیـد   Global Optionsیـا   Optionsروي گزینه 
Connection  روي گزینهDUN/LAN    ،گزینـه دوم یعنـی اسـتفاده از      کلیک کنیـد و در طـرف راسـت

می شود گزینه مناسب براي شماره گیري و ارتباط با اینترنـت   مودم را انتخاب کنید و در کادري که فعال
  .بسته شود کادرمحاوره ايتنظیمات را تأیید کنید تا  OKدر آخر هم با زدن دکمه . را کلیک کنید
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 کادرمحـاوره اي اگر شما می خواهید کنتـرل بیشـتري روي تنظیمـات داشـته باشـید مـی توانیـد        
Connection Wizard براي اینکـار داخـل   . را بسته و خودتان بصورت دستی تنظیمات را انجام دهید

 مـی شـود کـه    باز کادرمحاوره ايیک . کلیک کنید FTPSiteبر روي  Newرفته و در گزینه  Fileمنوي 
. ، یک اسم انتخـاب مـی کنیـد    Lableو در اولین کادر یعنی  Generalاست، در قسمت  زبانهداراي چند 
و  Usernameســـایت را بنویســـید، در قســـمتهاي  FTPبایـــد آدرس  Host addressدر کـــادر 

Password         اسم کاربري و کلمه رمز را نوشـته کـه هنگـام وارد کـردن ایـن اطالعـات قسـمتLogin 
method ر اتوماتیک بر روي گزینه بطوNormal  در قسـمت  . تنظیم خواهد شـدcomments    هـم مـی

توانید توضیحاتی را در مورد سایت وارد کنید که همراه با تنظیمات ذخیره شود، اگـر هـم خواسـتید مـی     
  .توانید آنرا خالی بگذارید
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، تنظیماتی بصورت پیش فرض انجام شـده اسـت کـه     کادرمحاوره ايدر همان  Typeدر قسمت 
را انتخـاب کنیـد تـا     Auto detectمی توانیـد گزینـه    Transfer typeدر کادر  .تغییر ندهید بهتر است 

 ASCIIدر ایـن کـادر گزینـه    . هنگام انتقال تشخیص دهدنرم افزار بصورت اتوماتیک نوع فرمت فایلها را 
مخصوص انتقال فایلهایی نظیـر   Binaryو گزینه  HTMLمانند سندهاي  یمخصوص انتقال فایلهاي متن

اسـتفاده   ASCIIعکسها می باشند که اگر اشتباه آنها را بکار برید یعنی براي انتقال یک عکـس از گزینـه   
را انتخـاب کنیـد تـا از ایـن نظـر       Auto-detectس بهتر است که گزینـه  کنید آن فایل خراب خواهد شد پ

  .خیالتان آسوده باشد

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ند کـه در کـادر اول بایـد مسـیر     فقط دو کادر اول مـورد نیـاز شـما مـی باشـ      Actions زبانهدر 
دایرکتوري وب سایت بر روي وب سرور را مشخص کنید و در کادر دوم مسیر هـارد دیسـک کـامپیوتر    

 .خود که پوشه محتویات وب سایتتان در آن قرار دارد را آدرس دهی کنید

 
 

  

  
 
 
 



www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

را  Connectو یـا اینکـه دکمـه    را زده و اطالعات را تأیید کنیـد   OKدر آخر هم می توانید دکمه 
  .بزنید تا به اینترنت و به دایرکتوري وب سایتتان وصل شوید

  

اگر هم هنوز وصل . س از تنظیمات اولیه براي برقراري ارتباط حاال نوبت به انتقال فایلها می رسد
  connectدکمه  یا  Connectگزینه بروید و سپس  Fileنشده اید می توانید به منوي 

  .را اجرا کنید Ctrl+Tدر نوار ابزار را بزنید و یا بر روي کیبورد  
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برنامــه  کادرمحــاوره ايهنگامیکــه ارتبــاط بــا موفقیــت بــا دایرکتــوري وب ســایت برقــرار شــد،  
CuteFTP  می شود این شکلتقریباً به .  

  
م بذکر است که اگر از نسخه هاي جدید استفاده می کنیـد بـراي راحتـی کـار بهتـر اسـت وارد       الز

  .را بزنید تا ظاهر برنامه تغییر کند  Switch to classic interfaceشده و گزینه  Viewمنوي 

حاال فایلهایی را که می خواهید بر روي وب سرور بفرستید انتخاب کرده تا بـه روشـهاي مختلـف    
راحت ترین راه براي آپلود بعد از انتخاب فایل فشردن دکمه راست موس یعنـی  . ا بتوانید آپلود کنیدآنها ر
right click  گزینه و زدنUpload از منوي باز شده  
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در صـورتیکه   .بر روي نوار ابزار برنامه بعد از انتخاب فایلها می باشـد  Uploadدکمه  و یا زدن 

د پـس از انتخـاب آن فایـل    نیاز باشد یک فایل را از دایرکتوري وب سایت به کامپیوتر خود منتقل کنید بای
  .دکمه دانلود را بزنید

  
  

  
  

  
  

  
را حتماً باید در شـاخه اصـلی دایرکتـوري     Homepageدقت کنید که صفحه اصلی سایت یعنی 

آپلود کنید تا قابل دسترسی براي بینندگان باشد که معموالً ایـن فایـل    wwwوب سایت یعنی همان پوشه 
  :باید داراي یکی از اسم هاي زیر باشد

index.htm, index.html 

یا دکمه مربوطه را در نوار ابزار بزنید   Disconnectگزینه  Fileدر آخر هم می توانید از منوي 
  .دتا ارتباط با وب سرور قطع شو
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  ASPشرح برخی از دستورات  -ضمیمه ب
  ASPشرح برخی دستورات 

   
ور
ست
م د
نا

  

  خروجی  مثال

اپ
 چ
ور
ست
د

  

<html> 
<body> 

 
<% 
dim name 
name="Learning ASP " 
response.write("My 
Lesson is: " & name) 
%> 

 
</body> 
</html>  

My 
Lesson 
is:Learning 
ASP  

یه
آرا

اد 
یج
ا

  

<html> 
<body> 

 
<% 
Dim famname(6),i 
famname(1) = "Jan 
Egil" 
famname(2) = "Tove" 
famname(3) = "Hege" 
famname(4) = "Stale" 
famname(5) = "Kai Jim" 
famname(6) = "Borge" 

 
For i = 1 to 6 
      
response.write(famname
(i) & "<br />") 
Next 
%> 

 
</body> 
</html>  

Jan Egil 
Tove 
Hege 
Stale 
Kai Jim 
Borge  
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لقه
 ح
جاد
ای

  

<html> 
<body> 

 
<% 
dim i  
for i=1 to 6 
   response.write("<h" 
& i & ">Header " & i & 
"</h" & i & ">") 
next 
%> 

 
</body> 
</html>  

Header 
1 

Header 
2 

Header 
3 

Header 
4 

Header 
5 

Header 
6 

 

تم
یس
 س
ري
جا

ن 
زما

 و 
یخ
تار

ع 
تاب

  

<html> 
<body> 

 
Today's date is: 
<%response.write(date(
))%>. 
<br> 
The server's local 
time is: 
<%response.write(time(
))%>. 

 
</body> 
</html>  

Today's 
date is: 
11/8/2006.  
The server's 
local time 
is: 2:50:04 
AM  

ته
رش

ن 
رد
گ ک
زر
و ب

ک 
وچ
ع ک
تاب

  

<html> 
<body> 

 
<% 
name = "Bill Gates" 
response.write(ucase(n
ame)) 
response.write("<br>") 
response.write(lcase(n
ame)) 
%> 

 
</body> 
</html>  

BILL 
GATES 
bill gates  
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ي 
رها
اکت
کار

ف 
حذ

Sp
ac
e

 
ته
رش

ف 
طرا
ز ا
ا

  

<html> 
<body> 

 
<% 
name = " ASPLearning " 
response.write("visit" 
& name & "now<br />") 
response.write("visit" 
& trim(name) & "now<br 
/>") 
response.write("visit" 
& ltrim(name) & 
"now<br />") 
response.write("visit" 
& rtrim(name) & "now") 
%> 

 
</body> 
</html>  

visit 
ASPLearning 
now 
visitASPLear
ningnow 
visitASPLear
ning now 
visit 
ASPLearningn
ow  

ته
رش

ن 
رد
س ک

کو
مع

  

<html> 
<body> 
<% 
sometext = "Hello 
Everyone!" 
response.write(strReve
rse(sometext)) 
%> 
</body> 
</html>  

!enoyrev
E olleH  

دد
ن ع
رد
د ک
گر

  

<html> 
<body> 

 
<% 
i = 48.66776677 
j = 48.3333333 
response.write(Round(i
)) 
response.write("<br>") 
response.write(Round(j
)) 
%> 

 
</body> 
</html>  

49 
48  
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عدد
ک 
ی ی
ادف
ص
ب ت
خا
انت

  

<html> 
<body> 

 
<% 
randomize() 
response.write(rnd()) 
%> 

 
</body> 
</html>  

0.815319
2  

یا 
پ 
 چ
مت
 س
 از
تر
راک
 کا
دي
عدا
ن ت
اند
رد
رگ
ب

شته
ک ر
، ی

ت 
اس
ر

  

<html> 
<body> 

 
<% 
sometext="Welcome to 
this Web" 
response.write(Left(so
metext,5)) 
response.write("<br>") 
response.write(Right(s
ometext,5)) 
%> 

 
</body> 
</html>  

Welco 
s Web  

مه 
 کل
یک

ی 
زین
ایگ
ج

مه 
 کل
اي
 ج
به شته

ک ر
ر ی
ر د
دیگ

  

<html> 
<body> 

 
<% 
sometext="Welcome to 
this Web!!" 
response.write(Replace
(sometext, "Web", 
"Page")) 
%> 

 
</body> 
</html>  

Welcome 
to this 
Page!!  

تر 
راک
 کا
دي
عدا
ن ت
اند
رد
زگ
با

شته
ر ر
رد
نظ

رد 
مو

حل 
زم
ا

  

<html> 
<body> 

 
<% 
sometext="Welcome to 
this Web!!" 
response.write(Mid(som
etext, 9, 2)) 
%> 

 
</body> 
</html>  

to  
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مه
رنا
رب
زی

ی 
وان
اخ
فر

  

<html> 
 
<head> 
<% 
sub vbproc(num1,num2) 
response.write(num1*nu
m2) 
end sub 
%> 
</head> 
<body> 
<p> 
You can call a 
procedure like this: 
</p> 
<p> 
Result: <%call 
vbproc(3,4)%> 
</p> 
<p> 
Or, like this: 
</p> 
<p> 
Result: <%vbproc 3,4%> 
</p> 
</body> 

 
 
</html>  

Or, like this:  

Result: 12  
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ش 
رو

با  
ت 
العا
اط

ود 
ور

رم 
ک ف
د ی
جا
ای

ge
t

  

<html> 
<body> 
<form 
action="demo_reqquery.
asp" method="get"> 
Your name: <input 
type="text" 
name="fname" size="20" 
/> 
<input type="submit" 
value="Submit" /> 
</form> 
<% 
dim fname 
fname=Request.QueryStr
ing("fname") 
If fname<>"" Then 
      
Response.Write("Hello 
" & fname & "!<br />") 
      
Response.Write("How 
are you today?") 
End If 
%> 
</body> 
</html>  

Your 
name: 

Submit  
 
 

Hellomat
in! 
How are you 
today? 

بعد از فشار دکمـه  
Submit 
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آن
ت 
العا
اط

ت 
یاف
در

 و 
یی
یو
راد

ي 
 ها
مه
دک

از 
ده 
تفا
اس

با 
رم 
ی ف
اح
طر

  

<html> 
<% 
dim cars 
cars=Request.Form("car
s") 
%> 
<body> 
<form 
action="demo_radiob.as
p" method="post"> 
<p>Please select your 
favorite car:</p> 

 
<input type="radio" 
name="cars" 
<%if cars="Volvo" then 
Response.Write("checke
d")%> 
value="Volvo">Volvo</i
nput> 
<br /> 
<input type="radio" 
name="cars" 
<%if cars="Saab" then 
Response.Write("checke
d")%> 
value="Saab">Saab</inp
ut> 
<br /> 
<input type="radio" 
name="cars" 
<%if cars="BMW" then 
Response.Write("checke
d")%> 
value="BMW">BMW</input
> 
<br /><br /> 
<input type="submit" 
value="Submit" /> 
</form> 
<% 
if cars<>"" then 
   
Response.Write("<p>You
r favorite car is: " & 
cars & "</p>") 
end if 
%> 
</body> 
</html>  

Please 
select your 
favorite 
car: 

Volvo  
Saab  
BMW  

 
Submit  

 
 

Your 
favorite car 
is: Volvo 

  

 Submitبعد از فشار دکمه 
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آن
ت 
العا
اط

ت 
یاف
در

 و 
بی
خا
انت

ي 
 ها
مه
دک

از 
ده 
تفا
اس

با 
رم 
ی ف
اح
طر

  

<html> 
<body> 
<% 
fruits=Request.Form("f
ruits") 
%> 

 
<form 
action="demo_checkboxe
s.asp" method="post"> 
<p>Which of these 
fruits do you 
prefer:</p> 
<input type="checkbox" 
name="fruits" 
value="Apples" 
<%if 
instr(fruits,"Apple") 
then 
Response.Write("checke
d")%>> 
Apple 
<br> 
<input type="checkbox" 
name="fruits" 
value="Oranges" 
<%if 
instr(fruits,"Oranges"
) then 
Response.Write("checke
d")%>> 
Orange 
<br> 
<input type="checkbox" 
name="fruits" 
value="Bananas" 
<%if 
instr(fruits,"Banana") 
then 
Response.Write("checke
d")%>> 
Banana 
<br> 
<input type="submit" 
value="Submit"> 
</form> 
<% 
if fruits<>"" then%> 
   <p>You like: 
<%Response.Write(fruit
s)%></p> 
<%end if 
%> 

 
</body> 
</html>  

Which of 
these fruits 
do you 
prefer: 

Apple  
Orange  
Banana  

Submit  
 
You 

like: 
Apples, 
Oranges 

  

ــه  ــار دکمــ بعــــد از فشــ
submit 
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یل
 فا
یک

ن 
ود
د ب
جو
مو

ی 
رس
بر

  

<html> 
<body> 

 
<% 
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object") 

 
If 
(fs.FileExists("c:\win
nt\cursors\3dgarro.cur
"))=true Then 
      
Response.Write("File 
c:\winnt\cursors\3dgar
ro.cur exists.") 
Else 
      
Response.Write("File 
c:\winnt\cursors\3dgar
ro.cur does not 
exist.") 
End If 

 
set fs=nothing 
%> 

 
</body> 
</html>  

File 
c:\winnt\cur
sors\3dgarro
.cur exists. 

اند
رد
رگ
ب

یل
 فا
جاد
 ای
یخ
تار

ن 
  

<html> 
<body> 

 
<% 
dim fs, f 
set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object") 
set 
f=fs.GetFile(Server.Ma
pPath("testread.txt")) 
Response.Write("The 
file testread.txt was 
created on: " & 
f.DateCreated) 
set f=nothing 
set fs=nothing 
%> 

 
</body> 
</html> 

The file 
testread.txt 
was created 
on: 
9/12/2006 
6:41:08 AM 
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یل
 فا
در

ده 
 ش
مال
 اع
ات
یر
غی
ن ت
ری
آخ

خ 
ری
 تا
دان
گر
بر

  

<html> 
<body> 

 
<% 
Set fs = 
Server.CreateObject("S
cripting.FileSystemObj
ect") 
Set rs = 
fs.GetFile(Server.MapP
ath("demo_lastmodified
.asp")) 
modified = 
rs.DateLastModified 
%> 
This file was last 
modified on: 
<%response.write(modif
ied) 
Set rs = Nothing 
Set fs = Nothing 
%> 

 
</body> 
</html>  

This 
file was 
last 
modified on: 
9/12/2006 
6:40:45 AM  
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نی
 مت
یل
 فا
ات
وی
حت
ش م

مای
ن

  

<html> 
<body> 

 
<% 
Set FS = 
Server.CreateObject("S
cripting.FileSystemObj
ect") 
Set RS = 
FS.OpenTextFile(Server
.MapPath("text") & 
"\TextFile.txt",1) 
While not 
rs.AtEndOfStream 
      Response.Write 
RS.ReadLine 
      
Response.Write("<br 
/>") 
Wend  
%> 

 
<p> 
<a 
href="text/textfile.tx
t"><img border="0" 
src="/images/btn_view_
text.gif"></a> 
</p> 
</body> 
</html>  

 
  

  

 
Hello World 

line 1 

Hello World 
line 2 

Hello World 
line 3 

  

بعد از کلیک بر 
فوق روي عبارت 

محتویات فایل متنی 
 .نشان داده می شود
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یل
 فا
یک

ن 
ود
د ب
جو
مو

ی 
رس
بر

  

<html> 
<body> 
<% 
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object") 

 
If 
fs.FolderExists("c:\te
mp") = true Then 
      
Response.Write("Folder 
c:\temp exists.") 
Else 
      
Response.Write("Folder 
c:\temp does not 
exist.") 
End If 

 
set fs=nothing 
%> 

 
</body> 
</html>  

Folder 
c:\temp 
exists  

یو
درا

ام 
ن ن
اند
رد
رگ
ب

  

<html> 
<body> 

 
<% 
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object") 
p=fs.GetDriveName("c:\
winnt\cursors\3dgarro.
cur") 

 
Response.Write("The 
drive name is: " & p) 

 
set fs=nothing 
%> 

 
</body> 
</htm  

The drive 
name is: c: 
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یل
 فا
وند
پس

ن 
اند
رد
رگ
ب

  

<html> 
<body> 

 
<% 
Set 
fs=Server.CreateObject
("Scripting.FileSystem
Object") 

 
Response.Write("The 
file extension of the 
file 3dgarro is: ") 
Response.Write(fs.GetE
xtensionName("c:\winnt
\cursors\3dgarro.cur")
) 

 
set fs=nothing 
%> 

 
</body> 
</html>  

The file 
extension of 
the file 
3dgarro is: 
cur  

 
  

 


