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form - ÒÙÂË
הטופס הופך את האתר לאינטראקטיבי בין המשתמש באתר ומפתח האתר .מאפשר קבלת מידע מהמשתמש באתר.
)טופס רישום פרטים ,טופס שאלון משוב ,טופס הקלדת שם וסיסמא וכד'(

><form> …. </form

הטופס מתחיל ונסגר בתגית :form
לטופס פתיחה המודיעה למי נשלח הטופס:

> "<form action = "mailto:kadman-11@bezeqint.net" method = "post
 - actionהכתובת אליה נשלח הטופס url .או כתובת דוא"ל.
 - Methodהשיטה .צורת השליחה.
 - Getעבור מעט נתונים )עד  1000תווים( .החיסרון  -הפרמטרים גלויים בשורת הכתובת.
 - postבשיטה זו אין חשיפת מידע בשורת הכתובת ואין מיגבלה על מספר התווים.
ניתן לקבוע צבע  /ציור רקע לטופס ,צבעי כיתוב וכד' הכל כמו ב.html -
מומלץ לבנות את הטופס בתוך טבלה

> )הפרמטרים לשדה( <  :שם-השדה

תגיות טופס:

תיבת טקסט:

input type
>"Name: <input type = "text" name = "name" value = "this is a text fiels" size = "40

שם השדה) .הטקסט שיופיע על המסך(
סוג השדה  -שדה טקסט

"< input type = "text

שם השדה )ל(asp -

"name = "name

 Dataהמידע שבשדה )ערך ברירת המחדל יוחלף במה
שיוקלד(
רוחב השדה בפיקסלים.

"value = "this is a text fiels
> "size = "40

התוצאה:

www.kadman.net

Name:

This is a text field

Name :
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:כפתורי רדיו

Radio Buttons
Gender: <input type = "radio" name = "male" value = "male"checked> male
<input type = "radio" name = "female" value = "female"> female
Gender:  male  female

 מסומן, selected - השדה הנבחר ב:התוצאה

:תיבת סימון

Checkbox
Hobbies: <input type = "checkbox" name = "hob" value = "football"> football
<input type = "checkbox" name = "hob" value = "volleyball"> volleyball
<input type = "checkbox" name = "hob" value = "soccer"> soccer
<input type = "checkbox" name = "hob" value = "baseball"> baseball

. תיבת הסימון מאפשרת בחירה מרובה,בניגוד לכפתורי רדיו המאפשרים בחירה אחת בלבד
Hobbies:  football

 volleyball

 soccer

 baseball

Drop down menu

:התוצאה

:רשימה נגללת

Your Home Town: <select name = "city" size = "1">
<option value = "London"> London </option>
<option value = "Paris"> Paris </option>
<option value = "TLV"> Tel-Aviv </option>
<option value = "NY"> New-York </option>
</select>

<select name = "city"

( = תגית מכולהselect) שם התגית כפי שיופיע על המסך

size = "1">

(מספר שורות הבחירה ברשימה )אינו שימושי בד"כ

<option value = "TLV">

 לכן ניתן לרשום בקיצוריםasp -הערך כפי שישלח ב

Tel-Aviv
</option>

הערך כפי שיוצג ברשימה
 הינה תגית מכולהoption תגית

:selected  נוסיף לה את המילה,אם נרצה שאחת האופציות תהיה ברירת המחדל
<option value = "TLV" selected> Tel-Aviv </option>
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TextArea
>Your Comments: <br
>"<textarea name = "rem" cols = "50" rows = "7" wrap = "physical
This is a text
></textarea

תגית מכולה שם השדה

"<textarea name = "rem

רוחב איזור הטקסט כפי שיופיע על המסך.

"cols = "50

מספר השורות שיוצגו על המסך בו-זמנית.
)מספר השורות לשדה הטקסט אינו מוגבל(.

"rows = "7

גלישת שורות) phisical / virtual :ע"מ למנוע שבירת שורות(
ללא חלק זה יופיע טקסט ברירת המחדל כשהוא ממורכז.

>"wrap = "physical

טקסט ברירת המחדל.

This is a text

סגירת תגית איזור הטקסט.

></textarea

סיסמה:

Password
>"<input type = "password" name = "pw" size = "5" maxlength = "5

"<input type = "password
"name = "pw
אורך השדה  -מספר התווים בשדה.

"size = "5

מספר התווים המקסימלי בסיסמא.

>"maxlength = "5

תגית  pwגורמת להסתרת הסיסמה המוקלדת בכוכביות.
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submit

:שליחת הטופס

reset

:אתחול הטופס

<input type = "submit" value "submit this form">

<input type = "reset">
<input type = "reset" value = "reset this form">

:הערה
. אינם חובהinput type -הגרשיים ב
< input type = submit value = " … " >
:מותר לרשום

הילה קדמן
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