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קישוטים  ,תמונות וקישורים

 .8צור דף  Htmlבשם  . Page3העתק אליו את תוכן דף page2.html
 .9הוסף את השורה.
לפני השורה :ופתאום  ...בום! טר-ך!  .אחרי השורה הוסף תגית סוגרת ל  .marqueeבדוק מה התקבל.
לקביעת כיוון הכתובית הזז  ,השתמש במאפיין  directionוקבע כיוון – אחת מהאפשרויותleft, right, down, up :

הוספת תמונות.
 .10ליד המילים" :בלון כחול"  ,נוסיף תמונה של בלון כחול.
אם שמרנו את התמונה בתיקייה  Imagesושם התמונה , BlueBaloon.jpg :נרשום את ההוראה הבאה:
הרץ את הקובץ ובודק מה התקבל.
 התמונה יצאה גדולה מידי  ,מה נעשה?הוסף את המאפיין  heightלקביעת גודל התמונה:

><img src="Images/BlueBaloon.jpg"/

><img src="Images/BlueBaloon.jpg" height = 30/
 .11הוסף תמונות ליד כל צבע של בלון
אם הצלחת ,התקבל המראה הבא

צבע רקע
 .12צור דפים לכל צבע של בלון בשמות:
blueBaloon.html , yellowBaloon.html , purpleBaloon.html , greenBaloon.html , redBaloon.html
כל דף יכיל כרקע תמונת הבלון בצבע שלו ותופיע כתובית נעה בשם צבע הבלון.
לכל דף שנה את רקע הכתובית הנעה וצבע הכתב ואת כיוון התזוזה.
דוגמה :לדף blueBaloon.html
יש רקע של בלונים כחולים,
ועל הדף מופיעה כתובית של
 Blue balloonעל רקע לבן ,זזה לכיוון ימין.
איך עושים זאת?
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בחירת תמונה כרקע לדף :עבור התמונה  BlueBaloon.jpgבמחיצה  Imagesשבתיקיית Web Pages
>";)'<body style="background-image:url('Images/BlueBaloon.jpg

דוגמה דף yellowBaloon.html
יש רקע של בלונים צהובים,
ועל הדף מופיעה כתובית של
 yellow ballooעל רקע אפור,
נעה מלמעלה למטה.

קישורים
קישור לקובץ יעד מתבצע כך:

> </aטקסט או תמונה >"כתובת של יעד הקישור" = <a href

 .13הוסף קישורים לדפי הבלונים שיצרת בסעיף ) . (12לחיצה על שם הבלון תוביל לדף הבלון בצבע המתאים.
איך עושים זאת?
דוגמה לקישור לדף בלון כחול ע"י הקלקה
על המילים "בלון כחול".

>"<a href="blueBaloon.html
בלון כחול
></a

 .14נסה ליצור קישור לדף הבלון המתאים ע"י לחיצה על התמונה המתאימה.
>"<a href="purpleBaloon.html
><image src ="Images/PurpleBaloon.jpg " style="height:20" /
></a

בדוגמה זו  -לחיצה על תמונת בלון סגול ,תוביל לדף בלון סגול.
 -אם ברצונך שדפי הבלונים ייפתחו בחלון חדש ,הוסף לתגית הקישור > <aאת המאפיין:
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