
  Adobe Dreamweaver از یابزار توسعه وب اختصاص کی Adobe Inc است. 

 

 .شد و توسط آنها توسعه داده شد جادیا 1997در سال  Macromedia نرم افزار توسط نیا

 

 .شد یداریخر 2005در سال  Adobe Systems توسط Macromedia نکهیا تا

 

Adobe Dreamweaver یعامل ها ستمیس یبرا macOS و Windows در دسترس است. 

 

 .الزه شده است کیخوب  تیوب سا یطراح یمجاز یکسب و کارها در شبکه ها تیتر فعال یبا جد امروزه

 

 .داشته اند یدوچندان تیفعال تیسا یدر خصوص طراح ینگوناگو یکرونا شرکت ها یماریشدت گرفتن ب با

 

 .شوند یم میتقس ایو پو ستایها به دو گروه ا تیاست صفحات وبسا حیبه تو ض الزم

 

 .کند یم یانیسال هاست به طراحان وب کمک شا Dreamweaver برنامه و

 

 .دارد یاریطرفداران بس رانیدر ا Dreamweaver با سهیدر مقا Microsoft FrontPage البته

 

 جیبا فرانت پ سهیدر مقا وریو میبرنامه در امکانات

Dreamweaver از کدها در قسمت  یشده است و به محض سلکت کردن بخش یدسته بند یسطر بند یدارا

 .ستیشکل ن نیبه ا FrontPage که در شودیانجام م select زین گرید یها



 

 نیبه ا جیکه در فرانت پ دیاس اس را قرار ده یس یو خارج یداخل ید هاک دیتوان یم یبه راحت وریو میدر در

 .شکل نست

 

خود  یفقط برا جیشوند اما در فرانت پ یم دیتول یشتریب یبروزها یبرا یکد ها Dreamweaver برنامه در

 .شوند یم دیتول کروسافتیمرورگر ما

 

 .ستیگونه ن نیا جیشوند که در فرانت پ یم دیبه صورت خو.دکار تول پتیجاوا اسکر یکد ها وریبرنامه و در

 

Dreamweaver نسبت به یراحت تر یفضا Microsoft FrontPage یتیریمد یفضا نیدارد و همچن 

 .دارد یبهتر

 

 .است جیبهتر از فرانت پ وریو دیفلش مطمئن باش یساخت دکمه ها یبرا

 

 جیبا فرانت پ سهیدر مقا وریو میبرنامه در یتخصص امکانات

 یکار با مشکالت فراوان نیا FrontPage که در شودیانجام م FTP با Dreamweaver در تیوب سا کی آپلود

 .همراه است

 

Dreamweaver لیفا کیتواند  یم php ریخ جیکند اما فرانت پ دیرا تول. 

 

 Microsoft Visual Studio موضوع در نیو ا ریخ جیاما در فرانت پ میرا دار ASP دیامکان تول وریو میدر در

 .وجود دارد



 

 .ستیقابل انجام ن جیامر در فرانت پ نیشود که ا یم دیتول وریو میدر در یب یو و پتیجاوا اسکر یها کد

 

 وریباشد که و یم نیآنال یاطالعات یقسمت امکان اتصال به بانکها نیمهمتر ایمانده به آخر  یکی تیدر خصوص و

 .نه جیو فرانت پ دهدیکار را انجام م نیا

 

را دارد که اگر از  تیقابل نیا Dreamweaver که گرددیبه رنگ ها بر م جینسبت به فرانت پ وریاخر و تیمز

که استفاده نموده  یکه در تمام مرورگرها هر رنگ دهدیرا م نانیاطم نیبه شما ا دیخودش استفاده کن یرنگ ها

 .نشده است تیرعا Microsoft FrontPage موضوع در نینشان داده شود. ا یبه درست دیا

 

راحت تر با  تواندیاست که م نیدارد ا ورینسبت به و ینسب یبرتر جیمهم که فرانت پ تیخصوص کی تیدر نها اما

 .کار کرد یصفحات فارس

 

 تیسا یمهم قبل از طراح نکات

 .دیکن یو ... را پوشه بند یو صوت یکیگراف یها لیاز جمله فا تتانیسا ازیمورد ن یها لیفا شهیهم

 

 یآن را در ذهنتان مجسم کرده و در صورت امکان آن را بر رو یو تعداد صفحات جانب تیاز سا یطرح کل کی

 .دیکن ادهیکاغذ پ

 

 .دیتا اطالعات را در آن قرار ده دیکن جادیپوشه بدون محتوا ا کی یقبل از طراح یآمادگ یبرا

 

همان  ای سیعنوان از قرار دادن اسپ چیو به ه دیاستفاده کن کیها حتما حتما از حروف کوچ لیفا ینام گذار در

 .دیکن زیفاصله پره



 

 Dreamweaver با تیوب سا یاول در طراح درس

نرم افزار آشنا  یابتدا خودتان با تمام قسمت ها یآموزش یکتاب ها ای یآموزش یها لمیباشد از مشاهده ف ادتانی

 .دیشو

 

که با تمام  دیآن استفاده کن یاز تمام قسمت ها دیتوان یم یشما در صورت یعنیکتاب ها جنبه مرجع دارند  اکثر

 .دیان اشنا باش میمفاه

 

 .داشت دیمشکل خواه دیرا فرا نگرفته ا میکه هنوز مقدمات آن مفاه میمفاه یدر درک بعض وگرنه

 

 .آموزش معجزه نخواهد کرد نیمسلما مستلزم کار خود شماست ا ینرم افزار نیچن کی یریهر حال فراگ به

 

کند تالش و پشتکار و صد البته  یم یحرفه ا سیبرنامه نو کیبه  لیکه شما را در کار با برنامه تبد یزیآن چ بلکه

 .عالقه خود شماست

 

اما مراقب  دیرا انتخاب کن یهر نام دیشدتان آزاد جادیا یکالس ها ینکته مهم در درس اول؛ شما در نام گذار کی

 .نباشد یکی HTML یبا تگ ها دیکن یکه انتخاب م ینام دیباش

 

 دیکن ینم دایجا پ چیکه در ه Dreamweaver مهم در نکات

 ینسبت داده م یمنحصر به فرد است که به دستور ینام id) .دیکن جادینامه ا وهیش دیتوانیها هم م id یبرا شما

 (.ارجاع را دارند تیکدها مربوط است که قابل ریسا ای پتیجاوا اسکر یکاربرد آن به کدها شتریشود و ب

 



هر تگ  نیما ب دیفقط با دیاعمال کن HTML یاز تگ ها یادینامه را به تعداد ز وهیش کیهمزمان  دیتوان یم شما

 .دیاز عالمت , استفاده کن

 

 دهدیدست م خود را از یمعن یکوتاه یدر فاصله زمان حاتیکه نوشته شود بدون توض یهر گونه کد دیباش مطمئن

 .دیاستفاده کن حاتیکدتان از عالمت توض ییخوانا یبرا دیکن یپس سع

 

وجود دارد که در  یاریبس یها نهیکه گز دید دیخواه دینامه را داشته باش وهیاز قسمت کدها قصد درج ش اگر

 .شود ینم دهیاز آن ها د یستینامه ل وهیش جادیدر قسمت ا یحالت عاد

 

 کیقرار است در  تتانیندارند و اگر سا یکدستیکامل و  تیاست که هنوز مرورگرها از آن ها حما لیدل نیبه ا نیا

 .دیکنند از آن کدها استفاده کن یاستفاده م یکنندگان از چه مرورگر دیبازد دیدان یاجرا شود و واقعا م نترانتیا

 

 Dreamweaver در Popup یپنجره ها جادیا

مطلب  یکه ناخود آگاه در صفحه باز شده و حاو ییپنجره ها دیگونه پنجره ها مواجه شده ا نیتا به حال با ا حتما

 .است یغاتیتبل ای یمیعل ،یخبر

 

 کیخورد که با کل یهمان کامنت هم به چشم م ایپنجره ها در وبالگ ها و در قسمت نظرات  نیمشابه ا البته

 .شود تا بتوان نظرات را در آن وارد کرد یباز م یپنجره کوچک

 

 دیتوان یم ای دیکن فیتعر body یرفتار را برا دیکار اگر قرار است پنجره همران با لود صفحه باز شود با نیا یبرا

 .دیکن جادیآنها ا یرا انتخاب کرده و رفتار را برا یریتصو ایمتن 

 

 Database یاطالعات یها بانک



گردند  یم ینگه دار یاطالعات بطور دائم نیاز اطالعات مختلف است که ا یمجموعه ادر کل  یاطالعات بانک

 .اداره ایشرکت  تیو پسورد هر عضو، سا وزری اینام افراد  لیاز قب یاطالعات

 

 نیا یاطالعات یبانک ها تیمز نیگسترده و همه جانبه است و مهمتر اریبس یاطالعات یاستفاده از بانک ها موارد

 .کرد شیرایو ایصفحات وب با آن ها تعامل برقرار کرد و اطالعات درج شده را اخذ  قیتوان از طر یاست که م

 

است  نیذکر گردد ا دیجا با نیکه در ا یشد منتها مطلب میسطح کامال آشنا خواه نیموارد در طول ا نیمورد ا در

 .باشد ییها و رکوردها لدیف یاوتواند ح یشده و م لیتشک یاز جداول یکه به طور ساده هر بانک اطالعات

 

را  لدهایو سن و.... رکوردها هم اطالعات تک به تک ف تیاطالعات هستند مانند نام و جنس یگروه ها لدهایف

 .دهند یم لیتشک


