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HTML Notepadبا استفاده از تگ های    موارد زیر را پیاده سازی نمایید. ++و نرم افزار ویرایشگر 

 :در صورت تمایل به تایپ فارسی در ویرایشگر توجهNotepad++ از منوی ،Encoding گزینه ،UTF8  را

صفحات وب خود نیز تگ زیر را قرار دهید: headنتخاب نمایید. همچنین در قسمت ا
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8"> 

صفحه گالری صفحه  .صفحه است 3وبسایت شامل  این .اه اندازی نماییمرتصاویر شتراک یک وبسایت امیخواهیم 

 .اصلی منویو  رویارسال تص ،ویرتصا

ی شده در موضوعات به صورت دسته بندنها آراه مشخصات تعدادی تصویر به هم، ری تصاویرلدر صفحه گا -۱

ه به گونه ای ک ه را طراحی نماییدحصفاین  شود. نمایش داده می( یتکنولوژو  ورزشیاده، طبیعت، خانو) مختلف

 :ایست(سلیقه ...و  فونت ها و رنگبندی وحتوای تست م)  موارد زیر لحاظ شود

برای هر و  ه باشدشد و عنوان گذاریندی ع تصاویر بخش بضوور اساس مهای مجزا ب به بخشحه صف

داده شود.نمایش  تصویر 2،  دسته

 تصویر ارسالده، تاریخ فرستننام  دسته موضوعی، ،یروتص عنوان شاملصویر بی مرتبط با هر تجاناطالعات 

باشد. می و توضیحات

ج شوددر شبیه به فرمت ذیل یداخل جدولر هر تصوی مشخصات: 

 ......... عنوان

 ۱00x200 هبا انداز تصویر
 ......... وضوعیمدسته 

 ........ فرستندهنام 

 ........ ارسالتاریخ 

 ....... ....... ....... اتضیحتو

 تب جدیدی اندازه واقعی در ، تصویر با به نحوی که با کلیک بر آنلینک شده باشد ایش تصویر نمناحیه

د.باز شو

 ایجاد نمایید به گونه ای که پنجره مقصد  ینک به ابتدای صفحه جاری، یک لبخش موضوعیهر در انتهای

 .فریم جاری باشد ،آن

شرح زیر  ا بهررتبط با تصویر اطالعات میک فرم اطالعاتی ایجاد کنید به گونه ای که ویر، در صفحه ارسال تص -2

 .و پاک کردن فرم نیز ایجاد نمایید()دو دکمه ارسال اطالعات  دریافت نماید.

جعبه متنرستندهنام ف و تصویرن عنوا ،

 باشد "بیعتطرادیویی و حالت پیش فرض آن " های ، دکمهوضوعیمدسته. 
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 ماه و سالکشویی شامل به صورت لیست  لارساتاریخ. 

جعبه متن شامل چند سطر و ستونالب یک ق، در یحاتتوض 

بر . در قسمت فهرست، یک صفحه به عنوان منوی اصلی سایت طراحی کنید شامل دو فریم شبیه به شکل زیر -3

 باز شود. چپهر لینکی که کلیک شد، محتوای صفحه مقصد مرتبط با آن، در فریم سمت روی 

 فهرست:

 ریوتصاگالری

oخانواده

oطبیعت

oورزشی

oژیتکنولو 

تصویرسال ار 

 هر کدام از لینکها که کلیک شدمقصد حل نمایش محتوای م

 باید آن قسمت از صاویردسته های موضوعی تالزم به ذکر است که در صورت کلیک بر روی هرکدام از ،

از به اسکرول، قابل مشاهده یبدون ن چپ که حاوی بخش مربوطه است، در فریم الری تصاویرگصفحه 

 باشد. 

 

 

 

 

 


