קו אופקי
קו אופקי מסייע לעיצוב הדף על ידי ציור קו מפריד בין הנושאים ,הפסקאות וכד' .ניתן להציג קו
מעוצב על ידי שליטה במאפיין הצבע ,הגובה ( עובי הקו)  ,ואורך הקו ביחס לדף המוצג.
קוד המקור

התוצאה
קו אופקי בגובה  10פיקסלים,בצבע
ירוק  ,שאורכו  50%מרוחב החלון
הדפדפן

><hr style="height:10px;color:Green; width:50%"/

מקטעים ופסקאות
חלוקה לוגית של הדף למקטעים (  )divisionע"י התגית > <divולפסקאות ( )paragraphע"י התגית ><p
מאפשר עיצוב נפרד לכל קטע (שימו ♥  -אחרי מקטע או פסקה יש מעבר שורה אוטומטי)

קוד המקור

התוצאה

> <div
>"<p style="font-family:Old English Text MT
My first page
></p
><p
האינטרנט בסביבת בתכנות
></p
></div

My first page
בתכנות בסביבת האינטרנט
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הוסיפו דף חדש  ( .לפי הנחיות בנספח ב )



מה יוצג בדפדפן אם נקליד את התיאור הבא ?
>"<body style="background-color:Navy; color:White
> </h1כותרת ראשית><h1
>" ;<div style="background-color:White; color:Blue
></h3כותרת משנה><h3
><center
>" ;<p style="background-color:Fuchsia; color:Lime; width:50%
משפט א  :אני בצבע ______ על רקע ____
></p
></center
></b

משפט ב  :אני בצבע ______ על רקע____ ><b
></div

> </uמשפט ג  :אני בצבע ______ על רקע ____
מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט
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><u

></body

שימו ♥ לתחום ההשפעה של התגיות והעיצובים.
 עצבו מחדש את דף הבית ( " -) Default.aspxרק על עצמי
לספר ידעתי" והציגו את עצמכם .השתמשו בכל תגיות
שנלמדו .

רשימות ממוספרות ותבליטים.
רשימות ממוספרות(  ) Order Listהן רשימות של מרכיבים אשר המערכת ממספרת לפי סדר הופעתם
במסמך .התחלת רשימה ע"י התגית > <olוסופה ע"י התגית >.</ol
רשימות תבליטים( ) UnOrder List
כל רכיב באחת מהרשימות מוגדר

ע"י צמד התגיות >. <ul> </ul
ע"י צמד התגיות ( ) List Item

><li> </li

העיצוב  list-style-typeכולל  :מספור  ,אותיות ( , )alphaלטיני ( )romanאו צורות – circle :עיגול מלא ,
 -squareריבוע מלא  – disc ,עיגול ריק.
התוצאה

קוד המקור
א יום

יום א
.I
.II

>"<ol style="list-style-type:upper-roman

לשון
מתמטיקה

></liלשון><li
></liמתמטיקה><li

יום ב

></ol
מדעי המחשב
היסטוריה

o
o

ב יום
>"<ul style="list-style-type:circle
></liהמחשב מדעי><li
></liהיסטוריה><li
></ul

שימו ♥ :אם לא מציינים עיצוב ,רשימות ממוספרות עם  ,1,2,3ותבליטים עם עיגול מלא.
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הוסיפו דף חדש לפרויקט  .שמו "מערכת שעות"



באמצעות רשימות ממוספרות ותבליטים הוסיפו את מערכת השעות השבועית שלכם .כל
יום
יעוצב בצורה שונה.

מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט
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השתמשו גם בצבעים והדגשות.
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