תכנות בסביבת האינטרנט

1

פותחים פרויקט בסביבת
I

יוצרים פרויקט אתר חדש

א.

הפעלת Visual Studio 2017

ב.

בחירה בCreate New Project -
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ג.

יצירת אתר:

()1
()2
()3
()4

בחר האפשרות Web
יצירת אתר asp.Net
לחיצה על כפתור  Browseבחירת תיקייה שבה יישמר האתר )*(
מתן שם לאתר )**(

)*(

מיקום האתר :בבית הספר :נבחר בדיסק הנייד ,בתוכו יצרנו תיקייה בשם ( Tabaתכנות בסביבת האינטרנט).
בבית :נשמור עותק של תיקיית העבודה בכונן המחשב.

)**(

.MyFirstWebSite
שם האתר:
בדיקה בדיסק תגלה שנוצרה תיקייה חדשה בשם זה .התיקייה תכיל את כל הדפים שנכתוב
ואת כל התמונות והסרטונים שנרצה לצרף לאתר.

1

2

4

3

שימו לב! תיקייה זו תשמש אותנו כתיקיית תרגול ,לאורך כל השנה ,עד ליצירת האתר האישי.

נסמן שהדפים שלנו יהיו מסוג Web Form
ונאשר בלחיצה על כפתור OK

blog.csit.org.il

הילה קדמן

תכנות בסביבת האינטרנט

סביבת C#

3

לאחר שניות מועטות יתקבל הדף הבא:

החלק המעניין אותנו הוא ה - Solution Explorer -דפדפן האתר ,שנמצא בצד הימני של החלון,
ובתוכו שם פרויקט האתר ,המופיע בכתב מודגש (. )1
)(1

II

יצירת דף בתוך האתר:

()1
()2
()3
()4

קליק ימני על שם הפרויקט
בחירה בAdd -
בחירה ב(*) HTML Page -
מתן שם לדף

אנו נקפיד על מתן שם משמעותי,
באותיות אנגלית בלבד.
אם השם כולל יותר ממילה אחת ,נרשום
אות ראשונה בכל מילה באות גדולה
(כמו שם מחלקה).

)(2

)(3

)(4

(*)

בשלב זה נבנה דפי  .Htmlבהמשך נבחר בדפים מסוג Web Form
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סביבת C#

מבנה דף  Htmlבסביבת VS

תוכן דף כתוב בשפת HTML

שם הדף מופיע תחת שם הפרויקט
שם הדף מופיע על לשונית
הכרטיסייה

III

סיום העבודה

בתפריט  ,Fileבחירה בExit -
(או לחיצה על  Xשל סגירת החלון)
יקפוץ חלון המבקש לשמור את העבודה.
נאשר בyes -

IV

פתיחת אתר קיים

נפתח את תיקיית הפרויקט שבתיקיית  Tabaבדיסק.
לחיצה כפולה על שם הפרויקט
תביא לפתיחת האתר במצב שבו סיימנו
את העבודה.
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מבנה דף HTML
שפת  htmlהינה שפת תגיות.
תגית מכילה :תגית שיש לה שני חלקים :תגית פותחת > <tagותגית סוגרת ></tag
תגית מיידית :תגית שאין לה תגית סוגרת .למשל תגית > break( <br /לשבירת שורה ,וירידה לשורה חדשה).

><html
חלק ה head -יכיל מידע שישפיע על אופן
הצגת הדף (עיצוב).
חלק ה body -יכיל את תוכן הדף.

><head
> </titleכותרת הכרטיסייה ><title
></head
><body
></body
></html

שפת  htmlנכתבת בשפה האנגלית ואינה תלויית רישיות ,כלומר  -ניתן לכתוב באות גדולה או באות קטנה.

V

הצגת הדף בדפדפן

בשורת הסמלים (שתחת התפריט הראשי) נזהה את המשולש הירוק.
לחיצה על משולש זה יפתח את הדפדפן שנקבע ויציג את תוכן הדף.
לחיצה על המשולש הקטן שמימין לשם הדפדפן,
תפתח את רשמית הדפדפנים האפשריים.
לחיצה על הדפדפן הרצוי (למשל  )Chromeתגרום להצגת
הדף בדפדפן זה.

VI

שינויים בדף

לאחר כל שינוי שנבצע בדף (הוספה ושינויי תוכן) ,נבצע שמירה,
נעבור לדפדפן ,ונבצע רענון

רענון

שם הדף
תוכן הדף
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