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 לאתר Master Pageבניית דף 

 דיתה אוהב ציוןמבוסס על חומרים שפיתחה 

 משיטוט באינטרנט אנו רואים שלכל האתרים יש עיצוב אחיד סביבו בנויים כל דפי האתר. 
 

 

 

 

 

 

ים המאפשרים לנווט בין דפי האתר, ולפעמים כותרת עליונה המציגה את נושא האתר, תפריט בדרך העיצוב כולל
 כותרת תחתונה. השוני בין הדפים הוא בתוכן.גם 

דרך אחת לשמור על תבנית אחידה גם באתר היא להוסיף לכל דף את הכותרות והתפריטים כך שבכולם תהיינה 
כותרות ותפריטים אחידים ורק התוכן ישתנה מדף לדף. החיסרון בדרך זו שאם נרצה לשנות את העיצוב, נצטרך 

 לבצע זאת בכל דף בנפרד.

Web Developer מאפשר לבנות דף מסגרת  -  MasterPage  -    הכולל כותרות המכיל את העיצוב האחיד

אם נרצה לשנות את העיצוב, נעשה זאת  של האתר.דפים השונים שבו מוצגים הותפריטים, ויש בו מקום מיוחד 
 בדף זה בלבד.

דף הבית של האתר, כל שאר הדפים מקבלים שם  -והוא הדף הראשי  default.aspxהדף הראשון באתר נקרא 
 משלהם.

 :MasterPageמבנה דף 

 

 

 

  

 MasterPage -של  ה Head -חלק ה

 בחלק זה נרשום את העיצובים והפונקציות המופעלות בדף זה.

 

 

 

 

 

 

 

 תפריט הראשישבו תוגדר הכותרת הראשית של האתר וה MasterPage -ב body -החלק ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבו תוגדר הכותרת התחתית MasterPage -החלק ב

 :הבאות קטע המכיל את השורות

 

 קטע זה יישאר ריק.

 (דפי התוכןמשל כל אחד  head -)כאן ישולב קטע ה

 :הבאות קטע המכיל את השורות

 

 קטע זה יישאר ריק.

 (דפי התוכןשל כל אחד מ body -)כאן ישולב קטע ה



  #Cסביבת  2 תכנות בסביבת האינטרנט

 

blog.csit.org.il  הילה קדמן 

, (footer), כותרת תחתית (menu) , תפריט המקשר לדפי האתר(header)כותרת עילית  יכיל שנבנה אתרה
 .(main) ומקום לתוכן

 

 

 

 

 

 

 .בחלק המרכזי את תוכן הדף לחיצה על קישור בתפריט יציג

 

 MasterPageיצירת  - Iשלב 

 חדש: (פרוייקט)פתח אתר נ .1

   Create New Project >> ASP.NET web Application (.Net Framework) 

 

 :אתרמיקום וניתן שם לניבחר  

 

  Web Formג מסונבחר  
 ונאשר. 

 

 

 

 

 שנוצר בעת פתיחת האתר דףהאת  נסגור 
 (הפרויקטכשם  ם הדףש) 
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 :MasterPageצור דף ני .2
 Add New Item<< קליק ימני על שם הפרוייקט <<  Solution Explorerבחלון   
 MasterPage:   Web Form Master Pageחדש מסוג  #Cבחר בקובץ   
 המוצע.  MasterPage  :או לתת שם חדש, למשל Site1 ניתן להשאיר את השם  
 (master)שים לב שסיומת הקובץ היא   
  

 

 

 

 

 התקבל הדף הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(body -ו headמכיל  ) htmlדף  של מבנה יש MasterPageדף לנשים לב ש

 

 מדפי האתר script -אזור ה

 מדפי האתר body -אזור ה

head 

body 
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 יצירת דפי האתר - IIשלב 

 בדף מסוג<< נבחר   Add New Itemניצור את הדף הראשון באתר:  קליק ימני על שם הפרויקט <<  
 Web Form with Master Page   ניתן שם לדף ונאשר בכפתורAdd 

 

 יפתח חלון שיבקש לבחור את 
 MasterPage -קובץה

 המשויך לאתר.

 ונאשרהמתאים נסמן את הקובץ 

 

 

 

 

 

 
 א:התקבל הדף הב

 
 

 הדף החדש כולל שני חלקים בלבד: 

 .script -שהוגדרו בהפונקציות את ו (style )התגית החלק הראשון, בתוכו נרשום את הצהרות העיצוב •

 החלק השני שבו ירשם תוכן הדף. •
 
 

 בלחיצה על הקישור  כשנפעיל דף כלשהו
 , ישתלבו חלקים אלו בתפריט הראשי

 במקומות המתאימים  MasterPage -בדף ה
 הכולל  htmlבהתאמה, וביחד ייווצר דף 

 .body -וחלק ה head -את חלק ה
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 יצירת דפי האתר

המשתלבים  םדפי. נעתיק את תוכן דפים אלו לaspxבשלב זה קרוב לודאי שיצרת את כל דפי האתר שלך כקבצי 
 .MasterPage -ב

 

 בצע את הפעולות הבאות:נעבור כל דף 
 MasterPage שמשוייך לו צור באתר החדש דף ני א.
 מהדף הישן. head -ק לחלק העליון של הדף החדש את הצהרות היעתנ ב.
 מהדף הישן  body -ק לחלק התחתון של הדף החדש את תוכן היעתנ ג.

 שמור.נ ד.

 

 שים לב!

 (MasterPage -)אלו נמצאות כבר בדף ה  >body< -וה >html<  ,>head< -להעתיק את תגיות ה אין •

 לאתר החדש את תיקיית התמונות. Add) -ב והוסף) העתק •

 .לאתר החדש כללי לאתר, העתק גם אותו cssאם יצרת דף  •

 

 MasterPageעיצוב דף 

 עיצוב בעזרת טבלה

 שורות: 4נדמה את תבנית האתר כטבלה שבה 
 כותרת האתר -שורה עליונה  •
 שורת התפריט  -שורה שניה  •
 שורת התוכן -שורה שלישית  •
 כותרת תחתונה. -שורה אחרונה  •

 חלקים: 3-את הכותרת העליונה נחלק ל
 מקום להצגת השעה -משמאל  •
 לוגו האתר -במרכז  •
 תפריט התחברות / רישום -בצד ימין  •

 

 .MasterPage -שב body -את הטבלה ניצור בתוך תגית ה

 את כותרת האתר בטבלה תכיל שורה ראשונה
 בחלק זה(. האתר )מומלץ ליצור תמונה ולשלב אותה  לוגו בעמודה האמצעית •
, MasterPage -של ה head -היוצר את השעון ירשם בחלק ה script -מצד אחד של הלוגו נציג שעון )ה •

 ( ראשוןה  asp: ContentPlaceHolder -ו  titleבין התגיות  
, בשלב הבא נמלא חלק זה שלום אורחומצד שני מקום לכניסת משתמשים )בשלב זה נרשום שם  •

 בתוכן(.  

 בטבלה תכיל את התפריט הראשי. שורה שנייה

 . כפתור = תמונה כקישור, וכלי החיתוך( PowerPoint)בעזרת נוכל ליצור כפתורים לניווט בין הדפים 
 או לרשום טקסט שיהווה קישור.

 השני.  asp: ContentPlaceHolderבטבלה תכיל בתוכה רק את  שורה שלישית

 כתבו לנובטבלה תכיל קישור לכתובת הדוא"ל:  שורה רביעית

 התחבר

 רישום

 שעון לוגו האתר

 תפריט ראשי

 

 תוכן הדף

 

 כותרת תחתונה
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 :MasterPage.masterדוגמה לדף 

 

 MasterPage -של ה head -חלק ה

 

 
 
 

 הגדרת טבלה שתכיל את החלקים הקבועים והחלק המשתנה )תוכן הדף(:

 

כללי המכיל את  cssקישור לדף 
 העיצוב העיקרי של האתר

להגדרות של   PlaceHolder -ה
 דפי האתר

script לשעון 



  #Cסביבת  7 תכנות בסביבת האינטרנט

 

blog.csit.org.il  הילה קדמן 

 שורת התפריט הראשי, ושורת התוכן

 

 

 יצירת קשר -כותרת תחתית 
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 divעיצוב בעזרת 

div .מקטע = 

אין משמעות בפני עצמה. היא מסייעת לקבוע מקטעים שיוגדרו כמחלקות. כל מחלקה תקבל עיצוב  divלתגית 
  משלה.

 הגדרות עיצוב: cssכזה יהיה בדף  divלכל 

 css -עיצוב התגית ב התגית בדף
<div class="header"> 

 … div -תוכן ה 

</div> 
 

.header 
{ 
    width: 200px; 
    height: 80px;  
    float: left; 
    border: 1px solid Silver; 
} 

 

  ומעלה(. 8ניתן לדמות את התגייות כאריחים )דוגמת חלונות גרסה 
קטן  אריחיםבשורה חייב להיות קטן או שווה לרוחב השורה. אם סך הרחבים של כל  אריחיםסך רוחבי ה

מרוחבו של האריח הבא )כי הוא  רש הרחבים יהיה גדול, אסור שהפbody -מרוחב השורה כפי שהוגדרה ב

 יצמד לאריחים בשורה זו.

  ;float: left ההוראה שממקמת את האריחים בשורה הנכונה היא :
בשורה  שמאלהיוצמד  שמאלושל האריח הקודם. אם אין מקום מ שמאליתכל האריחים נצמדים לדופן ה

 הבאה לפי המתואר להלן:

 

 

 

 

 חילתו של האריח של השורה השניה בהתאם:אם לכל אריח יש גובה שונה, תיקבע ת

 

 

 

 

 

 מכאן שכדאי לתכנן את רוחב וגובה האריחים כך שיסתדרו בצורה המתאימה לנו ביותר.

 

 .בלבד (צף)  floatאריחים "צפים" באמצעות התכונה  מקםשים לב!  ניתן ל

 

 600pxוגובהו  1200pxנקבע דף שרוחבו 
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 .(15%)רוחב  login -רישום ו ( 70%)רוחב   , לוגו( 15%)רוחב   שעון אריחים: 3בשורה הראשונה יהיו  •
 80pxגובה כל אריח  

 .(100%)רוחב  בשורה השניה אריח שרוחבו כרוחב כל השורה ובתוכו קישורים )כטקסט או כתמונה( •
 35pxגובה השורה  

 .ללא קביעת גובה  (100%) כרוחב השורה השורה השלישית תהיה אריח שרוחבו •

 .35pxוגובהה   (100%)שורה רביעית, כותרת תחתית  רוחבה כרוחב השורה  •
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 )זהה לחלק זה בעיצוב בטבלאות(   MasterPage -ב head -חלק ה

 

 כותרת עילית

 כל חלק מוגדר בתגית מחלקה משלו

 

 

 תפריט ראשי

 על.שם הדף שיופ # -בתוך התגית מוגדרים הקישורים. כשיהיו הדפים מוכנים, נחליף את סימן ה
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 תגית התוכן 

 

 תחתיתכותרת 

 כל חלק מוגדר בתגית מחלקה משלו

 

 

 CSSהגדרות עיצוב בדף 

 .cssשלהלן מוגדרות בדף חיצוני בתיקייה  cssהגדרות 
 קיים קישור לדף זה: MasterPageבדף 

<link href = "Styles/StyleSheet.css" rel = "stylesheet" type="text/css" /> 

 
 )שבין מסגרת המסך ושולי הדף(. בע רקע כללי, איפוס המרווח החיצוניצ - body -עיצוב כללי ל

המשפיעה על מראה הדף הכללי )רוחב, החלק הכולל את  all_siteותבוכו עיצוב לתגית המוגדרת במחלקה 

 האתר, גובה ומרכוז(.
 ו.ב יחסי )באחוזים( מהרוחב שנקבע בתגית זשתוגדר בדף ניתן יהיה לקבוע רוחב מוחלט או רוח divלכל תגית 
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 :המחלקות המגדירות את הכותרת העליונה

 הרוחב הכללי של הדף. 100%סך הרוחב של שלושת האריחים הוא 
 , לכל אריח מסגרת בצבע כסף, האריחים מיושרים לימין.75pxגובה כל אריח הוא 

 

 

 :loginבמחלקה שבמקטע שעיצובו נקבע  imgעיצוב המשפיע רק על התגית 

 5pxבתגית יהיה מרווח בגודל  imgלכל תמונה )קישור( נקבע גודל אחיד. מעל כל 
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 ניווט(: navigate)קיצור של   navעיצוב שורת התפריט הראשי נקבע במחלקה 

 השורה, בעלת צבע רקע משלה ומסגרת.  100%שרוחבה  navתחילה מוגדרת המחלקה 
משולי  10px. מיקום הקישורים יהיה במרווח 5pxהטקסט ממורכז, מעל התגית יהיה מרווח )חיצוני( של 

 התגית.

 קובעת את אופן ההצגה שלהם.  nav imgאפ הקישורים מעוצבים כתמונות של כפתורים, התגית  

 

  

nav  a:hover  ישור כטקסט( והרקע קובע איך יראה הקישור במעבר עכבר:  הטקסט ישתנה לצבע אדום )לק
 צהוב.  
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מירווח פנימי בין הטקסט  5pxעיצוב דף התוכן:  רוחב, מסגרת, צבע רקע, מקווח חיצוני מעל האריח של 
 .10pxושולי האריח 

גובה האריח נמחק )סומן כהערה(. כדי לאפשר לטקסט לחרוג מהגובה שנקבע ולאפשר לאריח זה לתפוס את 
 כל הגובה הדרוש לו.

 לכותרת התחתית צבע משלה.

 

 

 

 

 

 

 

 


