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កា ណែនអ
ាំ ពី
ាំ HTML

I. រ ើ HTML គឺជាអ្វី?
HTML មកពីពាកយថា Hypertext Markup Language។ គឺជាភាសារបស់ Internet ច្្បើស្មាប់
បច្ងកើត្ច្គហេំព័រ(Website) ច្ហើយច្្វើការបង្ហាញច្ោយ Web Browser ។

II. HTML Code Editor
ច្ត្ើច្គសរច្សរភាសា Code របស់ HTML ច្ៅច្

ើកមមវ ិ្ី Editor ណាេលះ?

ភាសា HTML ច្គនិយមសរច្សរច្ៅកែុង Code Editor ដូចជា Notepad, WordPad, Ms FrontPage,

Adobe Dreamweaver…។ ចំ ច្ពាះច្សៀវច្ៅច្នះ ច្យើងច្្រើសច្រ ើសយកកមមវ ិ្ី Adobe Dreamweaver
CS5 មកសរច្សរ Code ច្ដើមបីច្្វើជាឧទាហរណ៍

បន្ទាប់ពីសរច្សរ Code HTML រួចរា

់ច្ហើយច្គ្ត្ូវរកាវាេុក(save) ច្ហើយចំច្ពាះការ save វ ិញ

ចំបាច់្ត្ូវកត្ោក់ Extension ច្ោយ file ច្ន្ទះនូវ *.html or *.htm (file_name.html) ។
ឧទាហរណ៍ : test.html or test.htm

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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III. ចនាសម្ព័នធ បស់ HTML
<HTML> Tag ជា Tag កដ
ចប់ច្នតើមច្

ច្យើងច្្បើច្ៅកែុង HTML Document ។ ្គប់ HTML document គឺ

ើងច្ោយ Tag <HTML>……</HTML>
<HTML>
HTML Document
………………….
…………………
…………………
</HTML>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<HEAD> Tag

Head Section ជាកកនលងមួយស្មាប់ នុកនូ
ា
វចំ ណងច្រើ ងនន Page និងបច្ងកើត្េំន្ទក់េំនងរវាង

HTML Document និង File ដូចជា Script និង JavaScript។ វាចប់ច្នតើមច្ោយ
<HEAD>…………</HEAD>

<HTML>
<HEAD>
Title and file or Script
</HEAD>
…………………
…………………
</HTML>

<TITLE> Tag ច្្បើស្មាប់កំណត្់ចំណងច្រើងច្ោយ Pag ។ Browser ភាគច្្ចើនវាបង្ហាញចំនង
ច្រើងច្ៅកនែកខាងច្

ើ ឬ ច្ៅកនែក Title Bar របស់ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google

Chrome ។

<HTML>
<HEAD>
<title>Title Tag</title>
</HEAD>
…………………
…………………
</HTML>

ឧទាហរណ៍ :
<HTML>
<HEAD>
<title>Title Tag</title>
</HEAD>
d
</HTML>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<BODY> Tag : ជាកនែកនន HTML Document ស្មាប់ នុកនូ
ា
វ Tag, Text, link, pictures….។
<HTML>
<HEAD>
<title>Title and File or Script</title>
</HEAD>
<BODY>
…………………
</BODY>
</HTML>

IV. ស្គាល់ពីធា ុសាំខាន់ៗរៅក្នុង HTML
HTML Tag

ភាសា Code HTML មាន

កខណៈេុសពីភាសា Code ដនេច្ោយសារកត្វាច្្បើ Tag ។

ច្ត្ើ Tag ជាអ្វី?
Tag គឺជាកញ្េប់កដ

ហុមព័េធច្ោយ “< ” និង “ > ” ។

Example : <br>, <p>, <font>…</font> ។
Tag កចកជាពីរ គឺ :
Empty Tag : មានកត្ Tag ចប់ច្នតើម ពុំមាន Tag បញ្េប់ច្េ
Example : <br>
Container Tag : ជា Tag ច្ពញច្

ញកដ

មាន Tag ចប់ច្នតើម និងTag បញ្េប់

Example : <font> ជា Tag ចប់ច្នតើម ឯ </font> ជា Tag បញ្េប់
<font color=”red”> Tang Chhunheng </font> => Tang Chhunheng
Beginning tag (Opening tag)

Ending tag(Close tag)

Attribute
Attribute វាសថិត្ច្ៅកត្កែុង Empty ឬ Beginning Tag កត្បុច្ណាណះ ។ attribute
ច្្បើស្មាប់កំណត្់

កខណៈ ឬ ្េង់្ទាយច្ោយTag ។

Example : <font> Tag

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<font color ="#FF0000" size="70">……</font>

Attribute
Attribute Value
ជា្មមតា Attribute កត្ងកត្មានត្នមលរបស់វាកដ

ច្យើងច្ៅថា Attribute Value។ Attribute

Value គឺោស្ស័យច្ៅតាម Attribute នីមួយៗ
ឧទាហរណ៍ : Attribute color គឺវាមាន Attribute Value ដូចជា red, yellow, green…… ឬ color
code: #FF0000, #00FF00… ។
<font color=”#00FF00”>Red</font>
Attribute Value

Container: ចំបាច់្ត្ូវមាន Beginning និង Ending Tag ។ ព័ត្៌មានកដ

ច្ៅចច្ន្ទលះ Tag

ទាំងពីរច្គច្ៅថា Container ។
Example : <b> This Text is Bold </b>
<b> This is Container </b>
Container
Commend
ច្ៅច្ព
ច្ព

កដ

ច្យើងសរច្សរ code ច្្ចើនបន្ទាត្់ច្្វើច្ោយច្យើងមានការពិបាកច្ព

ច្្កាយ។ ច្ដើមបីច្ចៀសវាងបញ្ហ
ា ច្យើងចំបាច់្ត្ូវោក់កំណត្់ចំណាំកដ

ច្ន្ទះ្ត្ូវសរច្សរកែុង<! និង -->។ រា

កកក្ប code ច្ៅ

កំណត្់ចំណាំទាំង

់កំណត្់ចំណាំទាំងច្ន្ទះពុំ្ត្ូវបានបង្ហាញច្ៅច្

ើ Browser ច្

ើ

យ។

ឧទាហរណ៍
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<html>
<head>
<title>……..</tiltle>
</head>
<body>
<! This is commend -->
</body>
</html>
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កា បម្កើត Web Page

ច្ដើមបីបច្ងកើត្ Website មួយបានកដ

មាន

កខណៈចាស់លាស់ មិនមានភាពរច្ញរនញ ច្លាក

អ្ែក្ត្ូវកំណត្់បលង់ជាមុ នសិន។ ការកំណត្់បលង់្ត្ូវឆ្លងកាត្់រំហានដូចខាងច្្កាម៖

-

កំណត្់ពីច្ោ
្បមូ

បំណងននការបច្ងកើត្ Website

េិន័ែយ(Data) កដ

្ត្ូវយកមកោក់ច្

ើ Website

កបងកចកេិន័យ
ែ ច្ៅតាម្បច្េេេុសៗោែ និងច្រៀបចំបច្ងកើត្មាត្ិកា(Menu)
កំណត្់ចំនួន Pages កដ
ណា?)

-

គូសបលង់នន Website ច្ៅច្

្ត្ូវមានច្ៅកែុង Website(ច្ត្ើ page ណា link ច្ៅ page មួយ
ើ្កោសជាមុនសិន

ោក់ច្្មះច្ោយ files និងោក់ កុង
ែ folder នីមួយៗច្ចៀសវាងការ្ច

ំ

I. កា បរងកើ អ្ ថបទ HTML
ច្ដើមបីបច្ងកើត្ Web Page បានច្យើងចំបាច់្ត្ូវច្ចះច្្បើ្បាស់ Tag សំខាន់ៗ និង Attribute
របស់ Tag ទាំងអ្ស់កដ

ច្យើងនឹងសិកា។

Header Tag: ច្្បើស្មាប់កំណត្់េំហំអ្កសរ កដ

មានច្

េេំហំចប់ពី

n=1-6
Syntax : <Hn align=”left/right/center”></Hn> n=1-6
Example :
<html>
<head>
<title>Heading Test</title>
<body>
<h1 align="left">Tang Chhunheng H1</h1>
<h2 align="left">Tang Chhunheng H2</h2>
<h3 align="left">Tang Chhunheng H3</h3>
<h4 align="left">Tang Chhunheng H4</h4>
<h5 align="left">Tang Chhunheng H5</h5>
<h6 align="left">Tang Chhunheng H6</h6>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<br> tag : ជា tag ច្្បើស្មាប់ចុះបន្ទាត្់ មួយបន្ទាត្់ ។ វាមានឥេធិព

Browser ចំកណកច្ៅច្

ើ Text Editor វាោមនឥេធិព

ច្ព

Run ច្

ើ Web

ច្េ ។

Syntax: <br clear=”äll/left/right”>
<p> tag ជា tag ច្្បើស្មាប់ចុះបន្ទាត្់ពីរបន្ទាត្់(2 Enter)។ វាមានឥេធិព
Web Browser ចំកណកច្ៅច្

ើ Text Editor វាោមនឥេធិព

ច្ព

Run ច្

ើ

ច្េ ។

Syntax: <p>……..</p>
<pre> tag ជា tag ច្្បើ ស្មាប់រកានូវេ្មង់ របស់អ្ត្ថបេច្ៅកែុង Code Editor ច្ហើយវានឹង

បង្ហាញេ្មង់ច្ៅច្

ើ Web Browser នូ វកែុងេ្មង់ដូចកែុង Code Editor ដកដ

។

Syntax: <pre>………</pre>

<hr> tag ជា tag ស្មាប់គូសបន្ទាត្់។
Syntax: <hr align=”left/right/center” size=”n” width=”n” color=”color code”>

-

Attribute មួយចំនួនច្្បើជាមួយ <hr> tag
Align=”left/right/center” កំណត្់េីតាំងរបស់បន្ទាត្់
Size=”n” កំណត្់េំហំរបស់បន្ទាត្់ ត្នមលគិត្ជា pixel
Width=”n” កំណត្់្បកវងបន្ទាត្់ ត្នមលគិត្ជា pixel
Color=”color code” កំណត្់ពណ៌ច្ោយបន្ទាត្់។

<html>
<title>Untitle </title>
</head>
<body>
<hr align="center" size="18" width="50" color="#FF0000" />
</body>
</html>

<font> tag ជា tag ច្្បើស្មាប់កំណត្់ េ្មង់ ច្ៅច្
េំហំ ពណ៌របស់អ្កសរ។

ើអ្កសរដូចជាការបតូរ font(khmer/english)

Syntax:
<font face=”type font_name” color=”color code” size=”font size”>……</font>

-

Attribute មួយចំនួនរបស់ Font tag
Face: ជា្បច្េេរបស់ font (Khmer/English)
Color: ោក់ពណ៌ច្ោយអ្កសរច្ោយច្្បើ color code

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Size: កំណត្់េំហំច្ោយអ្កសរ។

ឧទាហរណ៌
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="18"
color="#FF0000"></font>
</body>
</html>

<center> tag ជា tag ច្្បើស្មាប់កំណត្់ច្ោយ Container របស់វាសថិត្ច្ៅចំកណា
ដ

នន

Window or Screen ។
Syntax: <center> tag and text </center>
ឧទាហរណ៌
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<center>
<font face="Verdana, Geneva, sans-serif"
size="18" color="#FF0000"> Welcome to Don Bosco
Kep</font>
</center>
</body>
</html>
<marquee> tag ជា tag ច្្បើស្មាប់ច្ោយអ្កសរ ឬ រូបភាពរត្់ច្ៅមកបាន។
Syntax: <marquee behavior=”alternate/scroll/slide”
direction=”right/left/up/down” width=”n” height=”n” hspace=”n” vspace=”n”
loop=”n” scrolldelay=”n” onmouseout="this.start()"
onmouseover="this.stop()">…………</marquee> ។
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

-

Attribute មួយចំនួនច្្បើជាមួយ marquee tag
Behavior=”alternate/scroll/slide” កំណត្់្បច្េេច

ន្ទរត្់

Direction=”left/right/up/down” កំណត្់េិសច្ៅច្ោយវារត្់ច្ៅ
Width=”n” កំណត្់្បកវងកដ

វារត្់

Height=”n” កំណត្់កំពស់កដ

វារត្់

Hspace=”n” កំណត្់គំលាត្ខាងច្ឆ្វងសាដនំ ន window កដ

វាចប់ច្នដើមរត្់ និង

បញ្េប់
Vspace=”n” កំណត្់គំលាត្ខាងច្
Loop=”n” កំណត្់ចំនួនដងកដ
Scrolldelay=”n” កំណត្់ច្

ើនន window

អ្កសរ្ត្ូវរត្់

បឿន យឺត្ ឬ ច្

ឿន

Onmouseout=”this.start()” onmouseover=”this.stop()” កំណត្់ច្ោយវាឈប់រត្់ច្ព
Mouse pointer ពីច្

ោក់

ើ។

ឧទាហរណ៌
<html>
<head>
</head>
<body>
<marquee behavior="scroll" direction="left" width="100" height="50" hspace="50"
vspace=50" Loop="20" scrolldelay="80" onmouseout="this.start()"
onmouseover="this.stop()" >Marquee Text</marquee>
</body>
</html>
<sub> tag ជា tag ស្មាប់វាយអ្កសរសនាសសន៍ដូចរូបមនដគីមីវ ិេាកដរ, H2O, O2
ឧទាហរណ៍
<html>
<head>
<title>……</title>
</head>
<body>
H<sub>2</sub>O
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

=> H2O
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

<sup> tag ជា tag ស្មាប់ សរច្សរអ្កសរសវ័យគុ ណដូ ចរូបមនដគណិត្វ ិេាកដរ, Cm2, a2+b2។

ឧទាហរណ៍
<html>
<head><title>…….</head>
<body>
Cm<sup>2</sup>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

=> Cm2
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

មេម ៀនទី ៣

Lists

List: ជាធាត្ុមួយយងសំខាន់ច្្បើស្មាប់ច្រៀបចំអ្ត្ថបេរបស់ច្យើងច្ោយមានរច្បៀបច្រៀបរយ
មានការកបងកចក តាម្បច្េេេិនែន័យ ច្ដើមបីច្ោយអ្ែកោនង្ហយស្សួ


ោនង្ហយស្សួ

ច្មើ

។

ច្ៅកែុង HTML ច្គកបងកចក List ជាបី្បច្េេសំខាន់ៗគឺ ៖
Definition List : គឺជា list កដ

ច្ៅច្

មាន

ើច្គបងអស់



Order List : គឺជា list កដ

ំោប់

ំច្ោយចាស់លាស់



Unnumbered List(unordered list) : គឺជា list ោមនច្

េ

ំោប់ចាស់លាស់កដ

វាមាន

កខ

ណៈដូចច្ៅនឹង bullet ច្ៅកែុង Microsoft Word កដរ។

I. Definition List
Definition List ឬច្គច្ៅមាងច្េៀត្ថា Glossary list ពិច្សសច្ៅកែុង HTML ច្្ពាះវានដ

់

េ្មង់ដូចជាអ្ត្ថបេកែុងវចន្ទនុ ្កម។

រចន្ទសមព័នធនន List មានដូចខាងច្្កាម
<dl>
<dt>…….<dd>
<dt>…….<dd>
</dl>

<dl> : Definition list
<dt> : Definition Term
<dd> : Definition Data

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

ឧទាហរណ៍

<html>
<body>
<dl>
<dt> 1
<dd> Data 1</dd>
<dd> Data 2</dd>
</dt>
<dt> 2
<dd> Data 3</dd>
<dd> Data 4</dd>
</dt>
<dt> 3
<dd> Data 5 </dd>
<dd> Data 6</dd>
</dt>
</dl>
</body>
</html>

II. Order List
Order List គឺជា list កដ

មានច្

េច្រៀង ឬក៏

ំោប់ អ្កសរ។

រចន្ទសមព័នធនន list មានដូចខាងច្្កាម
<html>
<body>
<ol type=”” start=”n”>
<li type=””></li>
<li type=””></li>
</ol>
</body>
</html>

-

Attribute ច្ៅកែុង Order list មានដូចខាងច្្កាម
Type=”1” កំណត្់ច្

េច្រៀងតាម

Type=”a” កំណត្់អ្កសរត្ូចតាម
Type=”A” កំណត្់អ្កសរ្ំតាម
Type=”I” កំណត្់ច្

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

ំោប់ 1, 2, 3………n

ំោប់ a, b, c………z
ំោប់ A, B, C……..Z

េច្រៀងរូមាុំង្ំ I, II, III………
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

-

Type=”i” កំណត្់ច្

េច្រៀងរូមាុំងត្ូច i, ii, iii, …………

Start=”n” កំណត្់ច្

េច្រៀងតាម

Value=”m” កំណត្់ច្

ំោប់តាមត្ំរវូ ការ

េច្រៀង ឬអ្កសរតាមត្ំរវូ ការ

ឧទាហរណ៍

</html>
<body>
Order list
<br />
<ol type="1">
<li>list 1</li>
<li>list 2</li>
<li value="10">list 10</li>
</ol>
</body>
</html>

III. Unnumbered List(unordered List)
Unnumbered List គឺវាមាន
ច្

េច្រៀង ឬអ្កសរតាម

កខណៈស្សច្ដៀងនិង Order List កដរ កត្េុ សោែ្ត្ង់ វាមិនច្្បើ

ំោប់ គឺវាច្្បើ និមិត្ស
ត ញ្ហារំ នួសវ ិញ។

រចន្ទសមព័នធរបស់ List មានដូ ចខាងច្្កាម
<ul type="value">
<li>list 1</li>
<li>list 2</li>
<li>list 3</li>
</ul>

-

Attribute ច្ៅកែុង Unnumbered list មានដូចខាងច្្កាម
Type=”value” ច្្បើ្បាស់ Default គឺនិមិត្តសញ្ហា (.)
Type=”square” រូបភាពកាច្រ
Type=”circle” រូបភាពរងវង់មូ
Type=”disc” រូបភាពរងវង់មូ

ច្ពញ

style="list-style:none" ោមននិមិត្តសញ្ហា

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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ឧទាហរណ៍

<html>
<body>
<br />
Example of type list
<br />
<ul type="value">
<li>list type default</li>
<li type="disc">list type disc</li>
<li type="circle">list type circle</li>
<li type="square">list type square</li>
<li style="list-style:none">liststyle:none</li>
</ul>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

មេម ៀនទី ៤

ប
ូ ភាព

រូបភាពជាធាត្ុពិច្សសមួយកដ
យមានច្សាេ័ណភាព

ច្គចូ

ចិ ត្តច្្បើ ច្ៅកែុងការបច្ងកើត្ច្គហេំព័រច្ដើមបីត្ុបកត្ងច្ោ

អ និងទាក់ទាញោរមមណ៍អ្ែកេសសន្ទ។ ខាងច្្កាមច្នះជាតារាងកដ

បញ្ហ
ា ក់

ពី្បច្េេ File នីមួយៗ
Description

Extension

Graphic Interchange Format

.gif

JPEG image

.jpg / .jpeg

Progressive JPEG image

.pjpg

Portable network graphic

.png

Computer Graphics Metafile

.cgm

Windows Bitmap image

.bmp

PICT image

.pict

Adobe Acrobat file

.pdf

Encapsulate PostScript

.eps

PostScript file

.ps

TIFF image

.tif

XBM bitmap image

.xbm

បុកនតច្ទាះបីមានរូបភាពច្្ចើន្បច្េេយងងណាកដី រូបភាពកដ
ឬ បួនបុច្ណាណះ ច្្ពាះ្បច្េេេលះ Browser មិនេេួ

សាា

ច្គនិយមច្្បើជាញឹកញាប់មានកត្បី

់ ដូច្ចែះវាមិនោចបង្ហាញបានច្

ើ យ។

I. ការោក់រប
ូ ភាពច្ៅកែុង Webpage

ច្ដើ មបីយករូបភាពមកោក់កុង
ែ Webpage បានច្លាកអ្ែក្ត្ូវច្្បើ tag មួយគឺ <img> tag។
Syntax:

<img src=”image_file”>
Attribute មួ យចំនួនច្្បើជាមួយ <img> tag
Src=”url/image_file” ចងអុ

បង្ហាញោស័យោាន file រូបភាព

Border=”n” កំ ណត្់សុមរុំ វ ិញរូបភាព

Width=”n” កំណត្់្បកវងច្ោយរូពភាព ត្កមលគិត្ជា pixel
Height=”n” កំណត្់កំពស់ច្ោយរូបភាព ត្នមលគិត្ជា pixel
Align=”left/right/top/bottom/middle” កំណត្់េីតាំងច្ោយរូបភាព
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Alt=”text” បង្ហាញពាកយ description ច្ៅច្ព
Hspace=”n” កំណត្់
Vspace=”n” កំណត្់

user យក mouse ច្ៅោក់ច្

ើ រប
ូ ភាព

ំហរកនែកខាងច្ឆ្វង និង ខាងសាដំ ត្នមលគិត្ជា pixel
ំហរកនែកខាងច្

ើ និង ខាងច្្កាម ត្នមលគិត្ជា pixel

ឧទាហរណ៍
<html>
<body>
Image Example
<p>
<img src="Penguins.jpg" width="200" height="200" align="left"/>
<b>Attribute ម្ួយចាំនួនរ្បើ ជាម្ួយ <img> tag</b>
<br />
Src="url/image_file" ចងអុលបង្ហាញអាស័យោាន file ប
ូ ភាព<br />
-

Border="n" ក្ាំ ណ ់ សុម្ជុាំវ ិញ ប
ូ ភាព<br />

-

Width="n" ក្ាំណ ់្បវវងរអាយ ព
ូ ភាព

វម្ែគិ ជា pixel<br />

-

Height="n" ក្ាំណ ់ក្ាំពស់រអាយ ប
ូ ភាព

ម្ម្ែគិ ជា pixel<br />

-

Align="left/right/top/bottom/middle" ក្ាំណ ់ទីតាំងរអាយ ប
ូ ភាព<br />

-

Alt="text" បង្ហាញពាក្យ description រៅរពល user យក្ mouse រៅោក្់រលើ ប
ូ ភាព<br />

-

Hspace="n" ក្ាំណ ់លាំេ វននក្ខាងរវវង និង ខាងស្គដាំ

Vspace="n" ក្ាំណ ់លាំេ វននក្ខាងរលើ និង ខាងរ្កាម្
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

ម្ម្ែគិ ជា pixel<br />
ម្ម្ែគិ ជា pixel<br />
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សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

II. កា ក្ាំណ ់ចាំង្ហយពី ប
ូ ភាពរៅអ្ក្ស រៅជុាំវ ិញ ប
ូ ភាព

Hspace=”n” កំណត្់ចំង្ហយរូបភាព ច្ឆ្វង សាដំ Horizontal Space រវាងអ្ត្ថបេ និង រូបភាព
Vspace=”n” កំណត្់ចំង្ហយរូបភាព ច្

ើ ច្្កាម Vertical Space រវាងអ្ត្ថបេ និង រូបភាព

ឧទាហរណ៍
<html>
<body>
Image Example
<p>
<img src="Penguins.jpg" width="200" height="200" align="left" hspace="40"/>
<b>Attribute ម្ួយចាំនួនរ្បើជាម្ួយ <img> tag</b>
<br />
Src="url/image_file" ចងអុលបង្ហាញអាស័យោាន file ប
ូ ភាព<br />
-

Border="n" ក្ាំ ណ ់ សុម្ជុាំវ ិញ ប
ូ ភាព<br />

-

Width="n" ក្ាំណ ់្បវវងរអាយ ព
ូ ភាព

វម្ែគិ ជា pixel<br />

-

Height="n" ក្ាំណ ់ក្ាំពស់រអាយ ប
ូ ភាព

ម្ម្ែគិ ជា pixel<br />

-

Align="left/right/top/bottom/middle" ក្ាំណ ់ទីតាំងរអាយ ប
ូ ភាព<br />

-

Alt="text" បង្ហាញពាក្យ description រៅរពល user យក្ mouse រៅោក្់រលើ ប
ូ ភាព<br />

-

Hspace="n" ក្ាំណ ់លាំេ វននក្ខាងរវវង និង ខាងស្គដាំ

Vspace="n" ក្ាំណ ់លាំេ វននក្ខាងរលើ និង ខាងរ្កាម្
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

ម្ម្ែគិ ជា pixel<br />
ម្ម្ែគិ ជា pixel<br />
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មេម ៀនទី

កា បម្កើតតារា្ក្នុ្ WEBPAGE

ច្ៅកែុង HTML ច្យើងោចបច្ងកើត្តារាងដូចច្ៅកែុង Ms Word បាននងកដរ ច្ហើយច្យើងោច

កំណត្់ Properties or Attribute(Format) ច្ោយតារាងតាមអ្វីកដ
កំណត្់តាមរយៈរួរឈរ ឬរួ រច្ដក និង ោចោក់បញ្ូេ

ច្យើងចង់បាន។ ច្ហើយច្យើងោច

ោែ Column or Row (Merge cell)។

វាោចច្្បើស្មាប់នុកធាត្ុ
ា
ដូចខាងច្្កាម
Text
List
Tag
Element Formulation
ច្ដើមបីបច្ងកើត្តារាងបាន ច្យើង្ត្ូវសាា

់ពី tag មួយចំនួនដូចខាងច្្កាម

Tag

ពាក្យពេញ

អត្ថនយ
័

<Caption>…</Caption>

Caption

ស្មាប់ោក់ចំណងច្រើងច្ោយតារាង
ច្្បើច្ដើមបីបច្ងកើត្តារាងកដ

<Table>…</Table>

Table

ធាត្ុទាំងអ្ស់

្ត្ូវច្ៅចច្ន្ទលះ
<Table> និង</Table>

<TR>…</TR>

Table Row

ច្្បើច្ដើមបីបច្ងកើត្រួរច្ដក
ច្្បើច្ដើមបីបច្ងកើត្ចំណងច្រើងច្ោយ Column

<TH>…</TH>

Table Header

នីមួយៗ ច្ហើយេិន័ែយកដ
និង</th>មាន
កណា
ដ

ច្ៅចច្ន្ទលះ<th>

កខណៈដិត្្កាស់ និង ចំ

Cell ច្ោយសវ័យ្បវត្តិ

<TD>…<TD>

Table Data

<Thead>…</Thead>

Table Header

<Tbody>…</Tbody>

Table Body

កំណត្់េ្មង់ច្ោយTable Body

<Tfoot>…</Tfoot>

Table Footer

កំណត្់េ្មង់ច្ោយTable Footer

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

ច្្បើ ច្ដើ មបីនុកេិ
ា
ន័ យ
ែ

កំណត្់េ្មង់ច្ោយ Table Header
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I. កា បរងកើ តរាង

ច្ៅកែុង HTML ច្គច្្បើ <table> tag ………</table> ច្ដើមបីបច្ងកើត្តារាង ច្ហើយមាន sub tag

មួយចំនួនច្េៀត្ ស្មាប់បច្ងកើត្ Row and Column ច្ហើយច្យើងក៏ោចកំណត្់ Attribute ច្ោយ tag
ទាំងច្ន្ទះ។
Syntax:

<table>
<tr>
<td>text or tag</td>
<td>text or tag</td>
</tr>
<tr>
<td>text or tag</td>
<td>text or tag</td>
</tr>
</table>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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ឧទាហរណ៍

<html>
<head>
<title>table</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="300"
height="300">
<tr>
<td>ID</td>
<td>Name</td>
<td>Function</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Khem Sila
<td>Manager</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kol Sedona</td>
<td>Web design</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Tang Chhunheng</td>
<td>Coding</td>
</tr>
</table> </body> </html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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II. កា ក្ាំណ ់ទ្ម្ង់(Format)រអាយតរាង

ការកំណត្់សុម (Border)

ច្យើងោចោក់សុម(Border) រុំ វ ិញតារាងបាននងកដរច្ោយច្្បើ Attribute Border។
Syntax
<table border=”n”>……..</table>
ឧទាហរណ៍

<html>
<body>
<table border="3" width="250"
height="100">
<tr>
<td>ID</td>
<td>Name</td>
<td>Function</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Khem Sila
<td>Manager</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kol Sedona</td>
<td>Web design</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Tang Chhunheng</td>
<td>Coding</td>
</tr>
</table></body></html>

III. ធា ុសាំខាន់ៗ បស់តរាង(Table Attribute)
កែុង Table មានធាត្ុ ជាច្្ចើ នកដ

ច្យើងច្្បើជាមួយច្ដើ មបីកកក្ប បដូរ

កខណៈច្ោយ Table។ ខាង

ច្្កាមច្នះជាអ្ត្ថន័យរបស់ Attribute មួយចំនួន

-

Align=”left/right/center” ច្្បើស្មាប់កំណត្់េីតាំងច្ោយតារាង

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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-

Background=”Image_name” ច្្បើស្មាប់កំណត្់ននាខាងច្្កាយននតារាងជារូបភាព
Bgcolor=”” ច្្បើស្មាប់កំណត្់ពណ៌ច្ោយតារាង ោចោក់ច្្មះពណ៌ ឬ color code ក៏
បាន
Border=”n” ច្្បើ ស្មាប់កំណត្់កំរាស់សុមតារាង n គិត្ជា pixel
Bordercolor=”” ច្្បើស្មាប់កំណត្់ពណ៌សុមតារាង ោចោក់ច្្មះ ឬ color code ក៏បាន
Bordercolordark=”” ច្្បើស្មាប់កំណត្់ពណ៌សុមតារាងជា

កខណៈ 3D

Bordercolorlight=”” ច្្បើស្មាប់កំណត្់ពណ៌សុមតារាងជា

កខណៈ 3D

Cellspacing=”n” ច្្បើស្មាប់កំណត្់គំលាត្ពី cell មួយច្ៅ cell មួយ
Cellpadding=”n” ច្្បើស្មាប់កំណត្់គំលាត្ពី cell មួយច្ៅ cell មួយ
Frame=”” ច្្បើ ស្មាប់កំណត្់

កខណៈសុមតារាងថា មានសុម ឬ អ្ត្់

ខាងច្្កាមច្នះជា Attribute Value មួយចំនួនរបស់ Frame
Attribute Value

អ្ត្ថន័យ

void

ោមនកគមរុំ វ ិញច្ហើយត្នមលរបស់គឺ Default

above

មានកគមកត្កនែកខាងច្

below

មានកគមកត្កនែកខាងច្្កាម

hsides

មានកគមកនែកខាងច្

vsides

មានកគមកនែកខាងច្ឆ្វង និង ខាងសាដំ

lhs

មានកគមកត្កនែកខាងច្ឆ្វងនដ

rhs

មានកគមកត្កនែកខាងសាដនំ ដ

box or border

មានកគមរុំ វ ិញ

ើ

ើ និង ខាងច្្កាម

Rules ច្្បើស្មាប់កំណត្់ បន្ទាត្់ច្ោយ cell នីមួយៗ
ខាងច្្កាមច្នះជា Attribute Value មួយចំនួនរបស់ Rules
Attribute Value
none

អ្ត្ថន័យ
Cell នីមួយៗគឺពុំមានកគមរុំ វ ិញ
ច្

ើយ

rows

មានកគមរុំ វ ិញកត្រួរច្ដក

cols

មានកគមរុំ វ ិញកត្រួរឈរ

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Cell នីមួយៗមានកគមរុំវ ិញ

all

ទាំងអ្ស់

IV. កា ាំលាយ Cell បញ្ូច លនន(Merge Cell)

ច្ដើ មបីបញ្ូេ

Cell, columns, Rows ច្ោយចូ

ោែច្គច្្បើ Attribute ពីរគឺ Colspan, Rowspan។

<TD Colspan=”n” Rowspan=”n”>……</TD>
ចណ
ំ ំ ទាំង colspan and rowspan ច្្បើបានកត្កែុង <TD> tag បុច្ណាណះ។
ឧទាហរណ៍

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<html>
<head>
<title>table</title>
</head>
<body>
<table border="3" width="200"
height="200">
<tr align="center">
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>D</td>
<td>E
<td>E</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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<html>
<head>
<title>table</title>
</head>
<body>
<table border="3" width="200" height="200">
<tr align="center">
<td colspan="2">A</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>D</td>
<td>E
<td>E</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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មេម ៀនទី ៦
Link គឺជា

Link

កខណៈពិច្សសមួយរបស់ www កដ

ោចច្ោយច្យើងភាាប់ពី page មួយច្ៅ

page មួយច្នសងច្េៀត្, ពី ចំណុចមួ យច្ៅចំ ណុចមួ យកែុង page កត្មួយ, ពី Website មួយច្ៅ
Website មួយ។

ច្ដើមបីោចច្្បើ្បាស់ Link ច្ៅកែុង HTML បានច្យើង្ត្ូវការច្្មះ File ឬ URL(Uniform

Resource Locator) អ្ត្ថបេកដ

បង្ហាញច្ៅច្

ើ Browser។

Link មានបីកនែកសំខាន់ គឺ

-

Destination គឺជា URL or File កដ
Label ជាកនែកមួយកដ

្ត្ូវភាាប់ច្ៅច្ៅច្ព

អ្ែកច្្បើ្បាស់ច្

អ្ែកច្្បើ្បាស់ចុច

ើញ និង ោចចុចបានច្ដើមបីភាាប់ច្ៅកាន់

Destination
Target កំណត្់េីតាំងកដ

Destination នឹងបង្ហាញ

Syntax:
<a href=”Destination” target=”Frame_name”>Label</a>

I. របៀបបរងកើ

Anchor

<a> tag ឬច្ៅមាងច្េៀត្ថា (Anchor) tag ច្្បើស្មាប់ Link ជាពិច្សស Link កែុង page កត្

មួយ ពីច្
កដ

ើច្ៅច្្កាម ពីច្្កាមច្ៅច្

ើ ច្ដើមបីបង្ហាញដ

់ Visitor កែុងការរកចំណុចអ្វីមួយជាក់ លាក់

មានច្ៅកែុង page ច្ោយមិនបាច់ច្្បើ Scroll Bar ។

ច្ដើមបីបច្ងកើត្ Anchor បានច្លាកអ្ែក្ត្ូវដឹងពីរចំណុច ឬ ពីរដំណាក់កា
ដំណាក់កា

េី ១ គឺការបច្ងកើត្ Anchor

វាយ <a name=”anchor_name”></a>
ដំណាក់កា

េី ២ គឺការ Link Anchor

វាយ <a href=”#anchor_name”>Label</a>
<a name=”up”></a>
<a href=”#down”>Down</a>
…………………………..
<a name=”down”></a>
<a href=”#up”>Up</a>
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II. កា រ្បើ្ាស់ Target

ច្យើងច្្បើ្បាស់ Target ច្ដើមបីកំណត្់េីតាំងកដ

URL or FILE នឹងបង្ហាញ។

<a href=”url or file” target=”window_name”>Label</a>
Target=”_blank” បង្ហាញ URL or FILE ច្ៅច្
Target=””_seft” បង្ហាញ URL or File ច្ៅច្

ើ window ថ្មី
ើ window ដកដ

III. កា រ្បើ្ាស់ Relative URL
Relative URL គឺជា URL កដ

ង្ហយស្សួ

កែុងការ Link ច្ោយមិនបាច់ោក់ Path

ចាស់លាស់ច្ន្ទះច្េ ច្យើង្ោន់កត្ច្្បើនិមិត្តសញ្ហា “../” កដ
ជាចំណុចសំខាន់បំនុត្ច្ៅច្ព

ច្បើ សិនជាមិនច្្បើវ ិ្ីច្នះច្េ ច្ព
ច្ដើមបីច្ោយយ

មានន័យថា ថ្យមួយ Folder ។ ច្នះ

យក File ច្ៅ Upload ឬច្បើកច្ៅច្
ច្ន្ទះវាមិនសាា

់ Path ច្ៅច្ព

់កាន់កត្ចាស់ពីការច្្បើ្បាស់ Path ច្យើងនឹងច្

ើមាសុីន Computer ច្នសងច្េៀត្

ច្យើង Link វា។
ើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ហ
ា ក់។

ឧទាហរណ៍

Relative URL

A

a.html
a.html

B

b.html
a.html

C
c.html
a.html

ច្យើងមាន Folder ច្្មះ Relative URL កដ

មាន Folder បីគឺ A, B និង C។ កែុង Folder A មាន file

a.html ច្ដើមបី link ច្ៅ file b.html កែុង Folder B, file c.html កែុង Folder C និង file a.html កែុង Folder
A េលួនឯង គឺ

<a href="B/b.html">Link to File b</a>
<a href="B/C/c.html">Link to file c</a>
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<a href="a.html">Link to file a</a>
ច្យើងមាន file b.html ច្ដើមបី link ច្ៅ file a.html, c.html គឺ
<a href="../a.html">Link to File a</a>
<a href="C/c.html">link to file c</a>
ច្យើងមាន file c.html ច្ដើមបី link ច្ៅ file a.html, b.html គឺ
<a href="../../a.html">Link to File a</a>
<a href="../b.html">link to file b</a>

IV. កា ផ្លែស់បូដ ពណ៌រៅរពល Link
ច្ដើមបីផ្លលស់បូរពណ
ដ
៌ ច្ៅច្ព

Link ច្គច្្បើ Attribute ច្ៅកែុង <body> tag ។
<body link=" rrggbb " alink=" rrggbb " vlink=" rrggbb ">……..<body>
Link ជាពណ៌ដំបូងរបស់អ្ត្ថបេ link ច្ៅច្ព
Alink ជាពណ៌កែុងេណៈច្ព

កដ

អ្ែកេសសន្ទចុចច្

Vlink ជាពណ៌អ្ត្ថបេ link ច្្កាមច្ព

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

អ្ែកេសសន្ទមិនទាន់ច្បើកច្មើ

(Default ពណ៌ច្េៀវ)

ើអ្ត្ថបេ link (Default ពណ៌្កហម)

អ្ែកេសសន្ទច្បើកច្មើ

(Default ពណ៌ផ្លកឈូក)
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មេម ៀនទី ៧

Frame

Frame មានត្ួន្ទេី យងសំខាន់ ច្ៅកែុងភាសា HTML គឺច្ដើមបីកបងកចកេំព័រ Browser ច្ោយត្ូ

ចៗ ។ Frame ោចកបងកចកត្ំបន់ Frame តាមអ្វីកដ
page បានច្្ចើន និង ោចបង្ហាញ Web page ផ្លា
ជា្មមតារា

់អ្ត្ថបេទាំងឡាយ ច្ព

កដ

ច្យើងចង់បាន។ Frame ោចបង្ហាញេំព័រនន

់ច្ោយឯករារយ។

ច្យើងចង់ច្ោយវាបង្ហាញច្ៅច្

ើ Browser ច្យើងកត្ងកត្

សរច្សរវាច្ៅចច្ន្ទលះ <body> និង </body> បុកនតចំច្ពាះ Frame វ ិញច្យើង្ត្ូវសរច្សរបន្ទាប់ ពី
</head> ។

I. កា បរងកើ

Frameset

Frameset ្ត្ូវបានគិត្ថាមានកនែកត្ូចៗរបស់វា ស្មាប់ នុកព័
ា
ត្៌មានច្នសងៗោែ

អ្ែក្ត្ូវសច្្មចចិត្ថា
ដ ច្ត្ើច្ៅកែុង Window មួយ្ត្ូវកបងកចកជាបុន្ទមនកនែក? ច្ហើយ Border មាន
កខណៈយងដូចច្មដច ច្ហើយមានការច្្បើ Scroll Bar រ ឺច្េ?

Syntax
<frameset rows=”R1,R2,R3,*” cols=”C1,C2,C3,*”>………</frameset>
<frameset> ជា tag កដ

្បាប់ច្ៅ Browser ច្ដើមបីកបងកចក Window ជា Rows ឬ

Columns ឬ

Rows នងនិង Columns នង។ Tag ច្នះមាន Attribute ដូចខាងច្្កាម
Rows=”R1,R2,*” ជាត្នមលកដ

េ័ណឌច្ោយសញ្ហាច្កបៀសច្ហើយវាោចច្្បើជា “*” ជាត្នមលគិត្ជា pixel

ឬ ភាគរយ”%”។
ឧទាហរណ៍ ច្បើ សិនជា R1=”20%”, R2=”30%” ច្ន្ទះ *=”50%”។
Cols=”C1,C2,*” ជាត្នមលកដ

េ័ណឌច្ោយសញ្ហាច្កបៀសច្ហើយវាោចច្្បើជា “*” ជាត្នមលគិត្ជា pixel

ឬ ភាគរយ”%”។
សូមច្មើ

ឧទាហរណ៍ខាងច្្កាមននការកបងកចក Frame
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Frame1.html
<html>
<head>
<title>Banner</title>
</head>
<body>
<h1><font
color="#FF0000">BANNER</font
></h1>
</body>

Frame2.html
<html>
<head>
<title>Banner</title>
</head>
<body>
<h1><font
color="#FF00FF">Left</font></h1
>
</body>

</html>

</html>

Frame3.html

Frame4.html

<html>
<head>
</head>
<body>
<h1><font
color="#AA0099">Center</font></
h1>
</body>
</html>

<html>
<head>
</head>
<body>
<h1><font
color="#00FFFF">Right</font></h
1>
</body>
</html>

Frame5.html
<html> <head> </head><body>
<h1><font color="#BBBB00">Right</font></h1>
</body>
</html>
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Frameset.html
<html>
<head>
<title>frameset</title>
</head>
<frameset rows="20%,*,20%">
<frame src="frame1.html">
<frameset cols="25%,*,25%">
<frame src="frame2.html"> <frame src="frame3.html"> <frame src="frame4.html">
</frameset>
<frame src="frame5.html"></frameset>
</frameset> <body> </body>
</html>
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II. ធា ុ បស់ Frame

<frame> tag ជា tag មួយកដ

្ត្ូវច្្បើជាមួយ Frameset។ Frameset ជា tag មួយ្បាប់ច្ៅ

Browser ច្ោយកបងកចកននា Window ជាច្្ចើ នកនែក ច្ហើយចំ កណកឯអ្វីៗកដ
នីមួយៗគឺជាការង្ហររបស់ <frame> tag។

បង្ហាញច្ៅកែុងកនែក

ខាងច្្កាមច្នះជាការបង្ហាញការច្្បើ្បាស់ និង ធាត្ុ(Attribute)របស់ Frame។
src: attribute ច្នះអ្នុញ្ហាត្តិច្ោយច្យើងកំណត្់ ោសយោានរបស់ឯកសារច្ោយបានចាស់លាស់
ច្បើពុំច្ន្ទះវានឹងមិនបង្ហាញច្េច្ៅកែុង Frame ។

name: ច្យើងច្្បើattribute ច្ដើមបីោក់ច្្មះច្ោយFrame កដ

ច្្មះច្នះច្យើងនឹងយកច្ៅច្្បើច្ដើមបី

ច្ៅ page ច្នសងៗមកបង្ហាញកែុង Frame ច្្ពាះច្ៅកែុង Window ោចមានច្្ចើន Frame ដូច្ចែះច្យើង
ចំបាច់្ត្ូវោក់ច្្មះច្ោយវាបានចាស់លាស់។
bordercolor: ច្ព

កដ

ច្យើងច្្បើ attribute ច្នះជាមួយ <frame> tag គឺវាេុសោែជាមួយនឹងការច្្បើ

ជាមួយ <frameset> tag ។ ច្បើច្្បើវាជាមួយ <frameset> tag វានឹ ងផ្លលស់បូរ្គប់
ដ
Border នន Frame
ទាំងអ្ស់ កត្ច្បើច្្បើវាជាមួយ <frame> tag វានឹ ងផ្លលស់បូដរកត្ Border នន Frame េលួនឯងបុ ច្ណាណះ។
ឧទាហរណ៍

<html>
<head>
<title>frameset</title>
</head>
<frameset rows="20%,*,20%" bordercolor="#00FF00">
<frame src="frame1.html">
<frameset cols="25%,*,25%">
<frame src="frame2.html">
<frame src="frame3.html">
<frame src="frame4.html">
</frameset>
<frame src="frame5.html"></frameset><noframes></noframes>
</frameset>
<body> </body>
</html>
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scrolling: ជា attribute មួយកដ

ច្យើងច្្បើជាមួយ <frame> tag ច្ដើមបីកំណត្់ scroll bar ។ attribute

ច្នះមានត្នមលបីគឺ
auto : ជាត្នមល Default របស់វា បង្ហាញ scroll bar ច្ៅច្ព
ច្ព

វា្ត្ូវការ មិនបង្ហាញ scroll bar ច្ៅ

វាមិន្ត្ូវការ

no : មិនអ្នុញ្ហាត្តិច្ោយច្្បើ scroll bar
yes : អ្នុញ្ហាត្តិច្ោយច្្បើ scroll bar ។
ឧទាហរណ៍

<html>
<head>
<title>frameset</title>
</head>
<frameset rows="20%,*,20%" bordercolor="#00FF00"
border="1">
<frame src="frame1.html" name="top">
<frameset cols="25%,*,25%">
<frame src="frame2.html" name="left">
<frame src="frame3.html" name="center">
<frame src="frame4.html" name="right" scrolling="yes">
</frameset>
<frame src="frame5.html" name="bottom"></frameset>
</frameset>
<body> </body>
</html>
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noresize: មិនអ្នុញ្ហាត្តិច្ោយអ្ែកេសសន្ទព្ងីក ឬ ប្ងួម Frame បានច្េ។
ឧទាហរណ៍
<html>
<head>
<title>frameset</title>
</head>
<frameset rows="20%,*,20%" bordercolor="#00FF00" border="1">
<frame src="frame1.html" name="top">
<frameset cols="25%,*,25%">
<frame src="frame2.html" name="left">
<frame src="frame3.html" name="center">
<frame src="frame4.html" name="right" scrolling="yes" noresize>
</frameset>
<frame src="frame5.html" name="bottom"></frameset>
</frameset>
<body> </body>
</html>
ការកំណត្់ចំង្ហយពីអ្ត្ថបេច្ៅសុម
ច្ដើមបីកំណត្់ចំង្ហយ(គំលាត្) ពីអ្ត្ថបេច្ៅសុ ម(Frame)ច្យើងច្្បើ Attribute ពីគឺ
marginwidth=”n” ច្្បើច្ដើមបីកំណត្់ចំនួន pixel រវាង្ពំកដនខាងច្ឆ្វង និង ខាងសាដំ ពីអ្ត្ថបេច្ៅ
Frame
marginheight=”n” ច្្បើច្ដើមបីកំណត្់ចំនួន pixel រវាង្ពំកដនខាងច្

ើ និង ខាងច្្កាម ពីអ្ត្ថបេច្ៅ

Frame ។
ឧទាហរណ៍

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

35

សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

កនែកព័ត្៌មានវ ិេា និ ង ភាសា

<html>
<head>
<title>frameset</title>
</head>
<frameset rows="20%,*,20%" bordercolor="#00FF00" border="1">
<frame src="frame1.html" name="top">
<frameset cols="25%,*,25%">
<frame src="frame2.html" name="left">
<frame src="frame3.html" name="center">
<frame src="frame4.html" name="right" marginwidth="10" marginwidth="10">
<frame src="UntitledFrame-2"></frameset>
<frame src="frame5.html" name="bottom"></frameset>
</frameset>
<body> </body>
</html>
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III. កា Link រៅកាន់ទីតាំងដ៏ពិ ្ាក្ដម្ួយរៅក្នុង Frame
ច្នះជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយច្ៅកែុង Frame កដ

ច្យើងច្្បើជាញឹកញាប់ច្ៅច្ព

កដ

ច្យើង

បច្ងកើត្ Website តាមរយៈ Frame ។ វាអ្នុញ្ហាត្តិច្ោយច្យើង Link ច្ោយច្ៅ Page ជាច្្ចើនមកោក់
បង្ហាញច្ៅេីតាំងណាមួយជាក់លាក់ ។
ឧទាហរណ៍

រូបភាពខាងច្

ើមាន Frame បីគឺ មាន Frame កនែកខាងច្

Link ច្ៅកនែកខាងច្ឆ្វង ច្បើសិនជា Visitor ចុចច្

ើ, ខាងច្ឆ្វង និង ខាងសាដំ ។ ច្យើងមាន

ើ Link 1 ច្ន្ទះវានឹងបង្ហាញ page ច្ៅកនែកខាងសាដំ

ច្បើសិនជាចុច Link 2, Link 3 វានឹងបង្ហាញ page ច្នសងច្េៀត្ច្ៅកែុង Frame កនែកខាងសាដដ
ំ កដ
ច្ហើយវាមិនផ្លលស់បូរដ Frame កនែកខាងណាមួយច្

ើយ។ ច្ដើមបីច្្វើវាបានច្យើង្ត្ូវច្្វើតាមរច្បៀបដូច

ខាងច្្កាម ៖

កំណត្់ច្ោយចាស់លាស់ថាច្ត្ើ Frame ណាមួយកដ

page នឹងបង្ហាញច្ៅច្ព

Link ច្ហើយ

ចំបាច់្ត្ូវោក់ច្្មះច្ោយ Frame ច្ន្ទះបានចាស់លាស់។ ឧទាហរណ៍ <frame
src="file_name.html" name="right">
្ត្ង់ page or frame កដ

មាន Link ្ត្ូវសរសរ <a href="file_name.html">

Label</a> ។ file_name.html គឺជា file កដ
កំណត្់ ។
Target=”name” name គឺជាច្្មះកដ
Frame កដ

្ត្ូវបង្ហាញច្ៅកែុង Frame ណាមួយកដ

ច្យើងបាន

ច្យើងកំណត្់ ច្ោយោក់ច្្មះវាច្ោយដូចច្្មះរបស់

នឹងបង្ហាញ page ។ ឧទាហរណ៍ ច្បើសិន Frame ខាងសាដច្ំ ្មះ right ច្ន្ទះ

target=”right” ។
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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ឧទាហរណ៍ <frame src="frame_right.html" name="right">
<a href="link1.html" target="right">Link 1</a>
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មេម ៀនទី ៨

FORM

Form គឺ ជាធាត្ុមួយកដ

ច្យើងច្្បើ ច្ដើមបីបច្ងកើត្េ្មង់ កបបបេស្មាប់ បញ្ូេ

េិន័ យ
ែ ។ ច្យើង

ោចបច្ងកើត្ធាត្ុរបស់ Form បានច្ៅចច្ន្ទលះ <form> និង </form> ។

I. ទ្ម្ង់ទូរៅស្ាប់បរងកើ

Form

Syntax
<form name=”name of form” action=”destination url” method=”post/get” target=”name of
target”> Form Element </form>
Attribute មួយចំនួនច្្បើជាមួយ <form> tag
Name ស្មាប់កំណត្់ច្្មះច្ោយ Form
Action គឺជាធាត្ុមួយច្្បើស្មាប់កំណត្់េីតាំង(path) ឬ ោសយោាន និងច្្មះFile របស់ភាសា
កូដដូចជា PHP, ASP, JSP ជាច្ដើម ច្ដើមបីច្បាះត្នមលពី Fiels ឬ Controls របស់ Form ទាំងអ្ស់ច្ៅ
ច្ោយ file ច្ន្ទះ ។ ច្បើសិនជាច្យើងមិនបានកំណត្់េីតាំង(path)ច្េ ច្ន្ទះេិ ន័ យ
ែ មិ នបានបញ្ូា នច្ៅ
ណាច្

ើ យ។

Method គឺសំច្ៅច្ៅច្

ើ្ចកនលូវមួយស្មាប់ បញ្ូា នេិ ន័យ
ែ កដ

ណាមួយ ។ ត្នមលរបស់វាមានពីរគឺ

បញ្ូេ

ច្ោយ User ច្ៅកាន់េីតាំង

Post ស្មាប់បញ្ូា នេិ ន័យ
ែ តាមរយៈ script ច្ហើយច្យើងច្្បើ្បាស់ជាេូច្ៅ
Get

ស្មាប់ បញ្ូា នេិន័យ
ែ ពី Form តាមរយៈកនែកខាងច្្កាយ URL

Target ស្មាប់ច្្ពះច្ៅកាន់ Window or Frame ណាមួយ ។
II. កា បរងកើ ធា ុ បស់ Form

ភាគច្្ចើនននការបច្ងកើត្ធាត្ុរបស់ Form ច្យើងច្្ចើនច្្បើ <input> tag កដ

មាន្បច្េេដូចជា

text, password, image, file, hidden, button, checkbox, radio, submit and reset ។ ចំកណកឯ
textarea វ ិញច្យើងមិ នច្្បើ ជាមួយ <input> tag ច្េ ។
Text Box ជា្បច្េេ Text Box កដ
Syntax

នាុកអ្ត្ថបេបានកត្មួ យបន្ទាត្់ ។

<input type=”text” name=”field_name” value=”default_value” size=”n”
Maxlength=”n” readonly disabled>
Type=”text” ស្មាប់កំណត្់ Control ជា Text Box
Name=”field_name” ស្មាប់ោក់ច្្មះច្ោយ Text Box
Value=”default value” កំណត្់ត្នមលច្ៅច្ោយ Control
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Size=”n” ស្មាប់កំណត្់្បកវងច្ោយ Text Box
Maxlength=”n” ស្មាប់កំណត្់ចំនួនត្ួអ្កសរច្ៅកែុង Text Box
Readonly អ្នុញ្ហាត្តិច្ោយកត្ច្មើ

មិនោចកកបាន

Disabled បិេ Text Box មិនច្ោយច្បើកបាន
Placeholder=” field_name” អ្កសរកដ
ឧទាហរណ៍ textbox.html

បង្ហាញមុន User វាយបញ្ូេ

<html>
<head>
<title>text box</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="url" name="register">
Name : <input type="text" size="50" name”="name" maxlength="50" placeholder="Name">
</form>
</body>
</html>
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កខណៈដូច text Box កដរ កត្វាេុស្ត្ង់វាបង្ហាញជា ******* មិនបង្ហាញ

Text ។
Syntax
<input type="password" size="n" name="field_name" maxlength="n"
placeholder="field_name" Value="default_value">
Type=”password” ស្មាប់កំណត្់្បច្េេជា Password (******)
Name=”field_name” ស្មាប់ោក់ច្្មះច្ោយ Password Box
Value=”default_value” កំណត្់ត្នមលច្ៅច្ោយ Control
Size=”n” ស្មាប់កំណត្់េំហំច្ោយ Password Box
Maxlength=”n” ស្មាប់កំណត្់ចំនួនត្ួនន Password ច្្ចើ នបំ នុត្កដ

បញ្ូេ

Placeholder=””field_name” បង្ហាញអ្កសរមុន User វាយ password បញ្ូេ

កែុង Password Box

Password Box

ឧទាហរណ៍ passwordbox.html
<html>
<head>
<title>text box</title>
</head>
<body>

<form method="post" name="register" action="url">
Password : <input type="password" size="30" name="name" maxlength="50"
placeholder="Password">
</form>
</body>
</html>
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Check Box ជា្បច្េេ Control កដ

អ្នុញ្ហាត្តិច្ោយច្យើងច្្រើសយកត្នមលតាមអ្វីកដ

ច្យើងចង់បាន

។
Syntax
<input type="checkbox" name="field_name" value="default_value" checked>
Type=”checkbox” ស្មាប់កំណត្់្បច្េេជា Checkbox
Name=”field_name” ស្មាប់ោក់ច្្មះច្ោយ Checkbox
Value=”default_value” កំណត្់ត្នមលច្ៅច្ោយ Control
Checked ស្មាប់ច្្រើសច្រ ើសត្នមល Checkbox ច្ៅច្ព

page បង្ហាញ

ឧទាហរណ៍ checkbox.html
<html>
<body>
<form method="post" name="register" action="">
I want to study in <input type="checkbox" name="section"
value="it" checked>IT,
<input type="checkbox" name="section" value="social">Social,
<input type="checkbox" name="section" value="elec">Elec
Section.
</form>
</body>
</html>
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Radio មាន

កខណៈស្សច្ដៀងោែនឹង Check Box កដរ កត្េុស្ត្ង់អ្ែកេសសន្ទោចច្្រើសច្រ ើសត្នមល

កត្មួយកែុងច្ព

កត្មួយ។

Syntax

<input type="radio" name="field_name" value="default_value" checked>
Type=”radio” ស្មាប់កំណត្់្បច្េេជា Radio
Name=”field_name” ោក់ច្្មះច្ោយ Radio
Value=”default_value”
Checked

ស្មាប់ច្្រើសច្រ ើសត្នមល radio ច្ៅច្ព

Page បង្ហាញ

ឧទាហរណ៍ radio.html
<html>
<head>
<title>Radio</title>
</head>
<body>
<form method="post" name="register" action="">
I want to study in <input type="radio" name="sex" value="it"
checked>IT,
<input type="radio" name="sex" value="social">Social,
<input type="radio" name="sex" value="elec">Elec
Section.
</form></body></html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

43

កនែកព័ត្៌មានវ ិេា និ ង ភាសា

សាលាបច្ចេកច្េស ដុន បូសូក ច្េត្ដកកប

Image ច្្បើស្មាប់ោក់រប
ូ ភាពច្ៅច្

ើ Browser ។

Syntax
<input type="image" src="image_url" name="field_name" value="image_name" width="300"
height="300" alt="descriptive image" >
ឧទាហរណ៍ image.html
<html>
<head>
<title>image</title>
</head>
<body>
<form method="post" name="register" action="">
<input type="image" src="Penguins.jpg" name="Penguins" value="Penguins"
width="300" height="300" alt="This is a beautiful image.">
</form></body></html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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File ោចច្ោយអ្ែកេសសន្ទេេួ

ើ Local disk ច្ហើយច្្បើ្បាស់

ច្្មះនិង path របស់ file ច្ៅច្

ស្មាប់ Upload ។
Syntax
<input type="file" name="name of file">
ឧទាហរណ៍ file.html
<html>
<head>
<title>file</title>
</head>
<body>
<form method="post" name="register" action="">
Upload your file : <input type="file" name="upload" />
</form></body></html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Preview with Google Chrome

Preview with Firefox

Select : select ជាធាត្ុមាងកដ

ោចច្ោយអ្ែកេសសន្ទច្្រើសច្រ ើស Item មួយ ឬ ច្្ចើន ពី list

ច្ហើយច្យើងោចច្្បើ optgroup ច្ដើមបីបច្ងកើត្្កុមនន Item ច្ៅកែុងធាត្ុ select ។ ច្ៅកែុង <select> tag
ច្យើងមាន <option> tag ច្្បើច្ដើមបីបច្ងកើត្ Item ។
ការច្្បើជាមួយ Option
<select name="field_name" size="n" multiple>
<option value=”value 1”>Item 1</option>
<option value=”value 1”>Item 1</option>
</select>
Multiple អ្នុ ញ្ហាត្តិច្ោយអ្ែកច្្បើ្បាស់ច្្រើសច្រ ើស Item(option) ចប់ពីមួយច្
Size

កំណត្់ចំនួន Item(option) កដ

ើងច្ៅ។

្ត្ូវបង្ហាញ ច្បើពុំបានកំណត្់ ច្េ ច្ន្ទះវានឹងបង្ហាញ Item កត្

មួយគត្់ ។
Selected ជា attribute កដ
មួយមកបង្ហាញមុនច្គច្ៅច្ព

ច្្បើច្ៅកែុង <option> tag វាមានន្ទេីច្្រើសច្រ ើស Item(option) ណា
page បង្ហាញ ច្ហើយវានឹងមានការផ្លលស់បូរច្ៅច្ព
ត

អ្ែកច្្បើ ្បាស់

ច្្រើសច្រ ើស Item(option) ច្នសងច្េៀត្។

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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ឧទាហរណ៍ select.html

<html>
<head>
<title>select</title>
</head>
<body>
Date of Birth : Month<select name="month">
<option value="0" selected="selected">Month</option>
<option value="jan">January</option>
<option value="feb">February</option>
<option value="mar">March</option>
<option value="apr">April</option>
<option value="may">May</option>
<option value="jun">June</option>
<option value="jul">July</option>
<option value="aug">August</option>
<option value="sep">September</option>
<option value="oct">October</option>
<option value="nov">November</option>
<option value="dec">December</option>
</select>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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ការច្្បើជាមួយ Optgroup

Optgroup ជាអ្នុគមន៍ស្មាប់បច្ងកើត្្កុមនន Items ច្ៅកែុង Select Field ។ ច្ហើយច្យើងច្្បើ Label
រំនួសច្ោយ Value ។

ឧទាហរណ៍ optgroup.html

<html>
<head>
<title>optgroup</title>
</head>
<body>
I come from &nbsp;<select name="month">
<optgroup label="Cambodia">
<option value="kep">Kep</option>
<option value="kampot">Kampot</option>
<option value="kandal">Kandal</option>
<option value="takeo">Takeo</option>
</optgroup>
<optgroup label="Thailand">
<option value="chheangmia">Chheangmia</option>
<option value="sorin">Sorin</option>
<option value="pataya">Pattaya</option>
</optgroup>
</select>
</body>
</html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Textarea
។
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វាេុសពី Text Box ្ត្ង់វាោចោក់អ្ត្ថបេបានច្្ចើ នរួ រច្ហើយផ្លលស់បូរេំ
ត ហំតាមត្ំ រវូ ការ

Syntax
<textarea name="field_name" rows="n" cols="n" wrap="hard/soft/off">…</textarea>
ឧទាហរណ៍ textarea.html

<html>
<head> <title>textarea</title></head>
<body>
<form method="post" name="register" action="">
Message Body
<br>
<textarea name="writehere" rows="10" cols="40" wrap="hard">
Write something here......
</textarea></form></body></html>

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Submit and reset

Submit button ច្្បើ ច្ដើមបីបញ្ូា នព័ត្៌មានច្ៅច្

ើ Form តាមរយៈ action attribute

Reset button ច្្បើច្ដើមបីច្ោយធាត្ុរបស់ Form ទាំងអ្ស់េេួ

យកត្នមលច្ដើម ។

Syntax
<input type=”submit/reset” name=”field_name” value=”submit/reset”>
ឧទាហរណ៍ submit.html
<html>
<head>
<title>submit</title>
</head>
<body>
<form method="post" name="register" action="">
<input type="submit" value="Send">
<input type="reset" value="Reset">
</form>
</body>
</html>
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Adobe Dreamweaver CS5

ពត្ើ Adobe Dreamweaver ជាអវី?

Adobe Dreamweaver ជាកមមវ ិ្ីមួយកដ

អ្នុញ្ហាត្ិ តច្ោយច្យើងសរច្សរ Code ្គប់្បច្េេ ស្មាប់

បច្ងកើត្ច្គហេំព័រ, បច្ងកើត្ Templates ។
សារៈប្រពោជនរ៍ រស់ Adobe Dreamweaver CS5
ង្ហយស្សួ

កែុងការសរច្សរ Code ស្មាប់បច្ងកើត្ច្វបសាយ, សរច្សរ Code បានច្

ឿនរហ័ស

ច្លាកអ្ែកោច view code ជាមួយ Web Browser ច្ោយកុំ ពយូេ័ររបស់ច្លាកអ្ែកមិនចំបាច់មាន
Internet ។

សាាលេ
់ ី Tools មួយចំនួនររស់ Abode Dreamweaver CS5

New (Ctrl+N) ច្បើកសនលឹកកិចេការថ្មី ស្មាប់សរច្សរ Code ថ្មី
Open (Ctrl+O) ច្បើកសនលឹកកិចេការចស់កដ
Open Recent ច្បើកសនលឹកកិចេការកដ

បានរការេុក ស្មាប់ច្្វើការបនតច្េៀត្

ច្េើបកត្បានច្បើកច្ហើយពីមុនៗ

Close មានន័យថា បិេសនលឹកកិចេការមតងមួយៗ
Close All បិេសនលឹកកិចកា
េ រមតងទាំងអ្ស់
Save (Ctrl+ S) បន្ទាប់ពីសរច្សរ Code រួចរា

់ច្ហើយច្ន្ទះ ច្លាកអ្ែក្ត្ូវរការវាេុក(Save) ោក់

ច្្មះច្ោយ File និង Extension នន File ច្ន្ទះ ច្ោយច្្រើសច្រ ើសេីតាំងណាមួយ ។
Save As (Ctrl+Shift+S) មានន័យថា ច្លាកអ្ែកោចបតូរច្្មះ និ ង េីតាំងនន File កដ

បានរកា

រេុក(Save) ពីមុន ។

Undo (Ctrl+Z) ច្ៅច្ព

កដ

ច្យើងច្្វើការអ្វីមួយ្រុ

ច្ន្ទះច្លាកអ្ែកោចថ្យច្្កាយបានច្ោយ

ចុច Ctrl+Z
Find and Replace (Ctrl+F) កសវងរក Text, tag ច្ៅកែុង File ឬក៏សនលឹកកិចេការរបស់ច្យើង ច្ោយចុច
Ctrl+F បន្ទាប់មកវាយ Text, tag ចុច Find Next
Welcome Screen
Welcome Screen ជាផ្លាំងមួយកដ

បង្ហាញបន្ទាប់ពី ច្បើ កកមមវ ិ្ី AdobeDreamweaver CS5 កដ

វា

អ្នុញ្ហាត្ិតច្ោយច្យើង ច្បើក file មកច្្វើការបនត (Open Recent Item), បច្ងកើត្ File ថ្មី (Create New)
និងច្មើ

វ ីច្ដអ្ូសំខាន់ៗរបស់ Adobe Dreamweaver CS5 (Top Featured (Video)) កដ

វ ីច្ដអ្ូ

ច្ន្ទះនឹងបង្ហាញច្ៅតាមច្វបសាយ។
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Open a Recent Item ្ត្ង់ចំនុចច្នះមានន័យថា ច្យើងោចច្បើក File ណាមួ កដ

ច្យើងច្េើបកត្បាន

ច្្វើការសរច្សរ Code, កកក្ប Code ពីមុន ។ ច្ហើយមាន File ចំនួន ៩ ស្មាប់ច្ោយច្យើងច្បើកច្្វើ
ការបនត ។
Open… ស្មាប់ច្បើក File Code កដ

ច្យើងបានរការេុកមុន(Save) មកច្្វើការបនតច្េៀត្ ។

Create New ្ត្ង់ចំនុចច្នះមានន័យថា ច្លាកអ្ែកោចបច្ងកើត្ File document ថ្មី កដ

មានដូចជា

HTML File, CSS File, ColdFusion, PHP, ASP VBScript, JavaScript, XML…។
រពរៀររង្ហាញផ្ទង
ំ Welcome Screen

ចុច Edit ចុច Preferences នឹងមានផ្លាំងមួយ យកពាកយ General បន្ទាប់មកយកDocument
options : Tick Show Welcome Screen ចុច OK ជាការច្ស្សច ។
ចុច Ctrl+U => នឹងមានផ្លាំងមួយ យកពាកយ General បន្ទាប់មកយក Document options : Tick
Show Welcome Screen ចុច OK ជាការច្ស្សច ។

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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Workspace Layout
Workspace Layout គឺជាការកំណត្់
កដ

អ្នុញ្ហាត្ិដច្ោយច្លាកអ្ែកច្្រើសច្រ ើសយក ៖

Designer : កំណត្់
Coder : កំណត្់

កខណៈច្ដើមរបស់ Adobe Dreamweaver ស្មាប់អ្ែក Design ។

កខណៈច្ដើមរបស់ Adobe Dreamweaver ស្មាប់អ្ក
ែ សរច្សរកូដ ។

Dual Screen : កំណត្់
ច្

កខណៈ្េង់្ទាយច្ដើមរបស់កមមវ ិ្ី Adobe Dreamweaver

ើសពីមួយច្

កខណៈច្ដើមរបស់ Adobe Dreamweaver ស្មាប់អ្ែកច្្បើ្បាស់ Screen

ើងច្ៅ ។

New Workspace Layout : បច្ងកើត្ Workspace Layout ថ្មី ។
Manage Workspace Layout : ស្មាប់្គប់្គង Workspace Layout កដ

បានបច្ងកើត្ ដូចជាការ

Rename, Delete ។

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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រពរៀរក្ំណត្ ់ Workspace Layout

ច្ដើមបីកំណត្់ Workspace Layout អ្ែក្ត្ូវ ចូ
ច្រ ើស្បច្េេ Layout ណាមួយកដ

ច្ៅកាន់ Window => Workspace Layout => ច្្រើស

ច្លាកអ្ែកយកមកច្្បើ្បាស់ ។

Code Inspector
Code Inspector ជាកនែកមួយកដ

អ្នុញ្ហាត្តិច្ោយច្លាកអ្ែក្ត្ួត្ពិនិត្យ Code ទាំងអ្ស់កដ

បាន

ច្្វើការ ។
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Code ស្មាប់បង្ហាញកត្ Code view pag ។
Split ស្មាប់បង្ហាញទាំង Code នងនិង Design pag នង ។
Design ស្មាប់បង្ហាញកត្ការ Design មិនបង្ហាញ Code ។
Live Code ស្មាប់បង្ហាញកត្ការោន Code ច្មើ
ច្

Code បុច្ណាណះ មិនអ្នុញ្ហាត្ិដច្ោយកកក្ប Code

ើយ ។

Live view ដូចជា Split កដរ ។
preview/ Debug in browser បន្ទាប់ពីសរច្សរកូដ និង រការរួចច្ហើយច្លាកអ្ែកោច Run Code
ច្ៅកែុង Browser ណាមួយក៏បាន ដូចជា Fire fox, Google Chrome, Internet Explore ច្ហើយោច
បកនថម Browser ច្នសងៗច្េៀត្ ។

Refresh Design View ស្មាប់ refresh design view ច្ៅច្ព
view ។

កដ

ច្យើងបានកកកូ ដកែុង Code

Title ស្មាប់ោក់ចំណងច្រើងច្ោយ Pag ណាមួយ ។
Site
Adobe Dreamweaver site គឺ ជាេី កកនលងកដ
និង files ច្នសងៗច្េៀត្កដ

នាុករា

់ Files ដូចជា Images files, video files

ច្យើងច្្បើ ្បាស់ច្ៅកែុង Website របស់ច្យើង ។ ជា្មមតា Adobe

Dreamweaver site មានពីរកនែកសំខាន់គឺ
a local folder ជាេីតាំងមួ យ សថិត្ច្ៅច្
a remote folder ជាេីតាំងមួយសថិត្ច្ៅច្
ច្យើងចូ

ើកុំពយូេ័ ររបស់ច្យើងកដ

ច្ៅកែុង Website របស់ច្យើង ។
រពរៀររពងកើត្ Site

ើ Server កដ

មាននាុក files, folder ។

ច្យើងបាន Post files ដូចោែ ពីកុំពយូេ័ ររបស់

ចុច្ត្ង់ពាកយ Site >> New Site នឹងមានផ្លាំងមួយស្មាប់ច្ោយច្យើងបំច្ពញ Site Name : ច្្មះ
Site របស់ច្យើង, Local Site Folder ច្្រើសច្រ ើសេីតាំង Folder ស្មាប់នុករា
ា

់ files របស់ច្យើងច្ៅ

កែុងកុំពយូេ័ រ ។

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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ចុច្ត្ង់ពាកយ Dreamweaver Site នឹងមានផ្លាំងមួយស្មាប់ច្ោយច្យើងបំ ច្ពញ Site Name :
ច្្មះ Site របស់ច្យើង, Local Site Folder ច្្រើសច្រ ើសេីតាំង Folder ស្មាប់ នុករា
ា

់ files របស់

ច្យើងច្ៅកែុងកុំ ពយូេ័រ ។
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រពរៀររពងកើត្ Template

ច្ដើមបីបច្ងកើត្ Template ដំបូង្ត្ូវមាន Site ជាមុន បន្ទាប់មក្ត្ូវចុច Button Insert ចុច Template
Object ចុច Make Template បន្ទាប់មកនឹងមានផ្លាំងមួយច្្មះថា Save Template As ស្មាប់
ច្្រើសច្រ ើស Site និង បំច្ពញច្្មះច្ោយ Template ចុច Save ជាការច្ស្សច។ បុកនតច្បើមិនមាន Site
ច្ន្ទះច្េ Adobe Dreamweaver នឹងបច្ងកើត្ Site ច្ោយសវ័យ្បវវត្តិ។

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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១. មតើ CSS ជាអវ ?
ី

CSS មកពី ពា កយ Cascading Style Sheets ច្ហើ យ វាគឺ ជា Style Language មួ យ កដ
ស្មាប់ រចន្ទបកនថម ច្ៅច្

ច្្បើ

ើ Layout របស់ HTML។

ទំរង់ទូពៅ

Selector: គឺ ជា Tag របស់ HTML កដ

ច្យើ ង ចង់ ោ ក់ សាាយឲ្យ ច្ហើ យ ច្យើ ង ក៏ ោ ចបច្ងកើត្

Selector ច្ោយេលួនឯងបានកដរ។

Property: គឺ ជា Style Attribute ច្ហើ យ វាមាន Value ច្ដើ មបីកំ ណត្់ ច្នសងៗ។
ឧទាហរណ៍
1.p
2.{
3.font:14px Verdana, Geneva, sans-serif;
4.color:#096;
5.text-align:justify;
6.}
ការពប្រើ ប្ាស់ Comment ពៅក្នុ ង CSS

Comment គឺ ច្យើ ង ច្្បើ ច្ដើ មបីពិ ព័ ណ៌ន្ទ Code របស់ ច្យើ ង ច្ហើ យ វានត
ច្ៅច្ព

កដ

ច្យើ ង ច្្វើ កា រកកក្បកូ ដ ច្ៅច្ព

រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង

់ ភា ពង្ហយស្សួ

ដ

់ ច្យើ ង

ច្្កាយ។
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1./*This is a comment*/
2.p
3.{

4.font:14px Verdana, Geneva, sans-serif;
5.color:#096;
6./*This is ab other comment*/
7.text-align:justify;
8.}

២. កា រ្បើ្ាស់ CSS
ិ ី ៣យងច្ដើ មបីច្្បើ ្បាស់ CSS ជាមួ យ នឹ ង HTML:
ច្យើ ង មានវ ្
- វិធីសា ស្រសត ទី១ : Inline style

ិ ី សាស្តសតច្នះ ច្យើ ង ច្្បើ Attribute Style ច្ៅកែុ ង Tag HTML។ វ ្
ិ ី សាស្តសតច្នះ Style
ច្ៅកែុងវ ្
CSS របស់ ច្យើ ង កំ ណ ត្់ កត្ច្ៅច្
ិ ី សាស្តសតមួ យ កដ
វាជាវ ្

ើ Tag HTML ណាកដ

ច្យើ ង បានច្្បើ Attribute កត្បុ ច្ណាណះ។

ច្គមិ ន សូ វ ច្ពញនិ យមកែុងការច្្បើ ្បាស់ ច្

ើ យ ច្្ពាះ ច្យើ ង មិ ន ោចច្្បើ

វាច្ៅកកនលង ច្នសងច្េៀត្បាន ដូ ច ច្នះច្្វើឲ្យច្យើ ង សរច្សរកូ ដ ច្្ចើ ន និ ង ពិ បា កែុ ងការកកក្បច្នសងៗ។
ឧទាហរណ៍

- វិធីសា ស្រសត ទី២ : Internal stylesheet

ិ ី សាស្តសតេី ២ ច្នះ ច្ដើ មបីប ច្ងកើត្ CSS ច្យើ ង ្ត្ូវ ច្្បើ ្បាស់ Tag Style ( <style></style>)
ច្ៅកែុងវ ្
ិ ី សាស្តសតក៏ មិ ន សូ វ ជាច្ពញនិ យ មកដរវាមាន
។ វ្
វា មាន

កខ ណៈដូ ច ោែ ច្ៅដូ ច នឹ ង inline style កដរ បុ កនត

េធ ភា ពច្្ចើ ន ជាង in-line style ច្្ពាះច្យើ ង ោច យកវាច្ៅច្្បើ ច្ៅកកនលង ច្នសងច្េៀត្

បាន ចំ ច្ពាះករណីកដ

សថិត្ ច្ៅច្

ើ េំ ព័ រ ដូ ច ោែ។

ឧទាហរណ៍
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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- វិធីសា ស្រសត ទី៣ : External style sheet

External Style គឺ ជា ការបច្ងកើត្ CSS ច្ៅ File ោច់ ច្ោយក
ិ ី សាស្តសតច្នះគឺ ជា វ ្
ិ ី សាស្តសតកដ
extension .css ។ វ ្
របស់ ច្យើ ង កដ

កពី File HTML ច្ហើ យ វាមាន

ច្គច្ពញនិ យ មជាងច្គ ច្្ពាះ Style CSS

បច្ងកើត្ ច្ន្ទះ ច្យើ ង ោចយកច្ៅច្្បើ ្គប់ Page ទាំ ង អ្ស់ រ បស់ ច្យើ ង ច្ោយ ច្យើ ង

្ោន់ កត្ ច្្វើកា រទាញ Style ច្ន្ទះច្ៅច្្បើ កត្បុ ច្ណាណះ។
ឧទាហរណ៍

ខាងច្្កាមច្នះគឺ ជា ការបច្ងកើត្ File HTML មួ យ កដ
កដ

មានច្្មះ index.html និ ង File CSS

មានច្្មះថា style.css។

រច្បៀបទាញយក File CSS ច្ដើ មបីយ កមកច្្បើ ច្ៅកែុ ង HTML Page

៣. id និង class Selectors
ច្ដើ មបីច្្វើកា របកនថម Style ច្ៅឲ្យ HTML tag CSS វាអ្នុ ញ្ហាត្ឲ្យច្យើ ង បច្ងកើត្ នូ វ Selector ច្ៅ
តាម កដ

ច្យើ ង ចង់ បា ន កដ

ច្គច្ៅថាid និ ង class។

- id selector
id selector គឺ ជា selector ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ Style ច្ៅឲ្យ Tag HTML ណាមួ យ កដ

មិ ន មាន

សាួន មានន័ យ ថា id selector មួ យ ច្យើ ង យកច្ៅច្្បើ កត្មត ង គត្់ ច្ៅកែុ ង Page HTML របស់ ច្យើ
ង។ ច្ដើ មបីប ច្ងកើ id selector ច្យើ ង ច្្បើ ស ញ្ហា # ។
ឧទាហរណ៍

1.#content
រ ៀបរ ៀងរោយ តាំង ឈុនរេង
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2.{

3.font:14 Verdana, Geneva, sans-serif;
4.color:#09F;
5.text-align:justify;
6.}
- class selector
class selector គឺ ជា selector ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ Style ច្ៅឲ្យ Tag HTMLណាមួ យ កដ

ច្យើ ង

ចង់ បា ន វាមិ ន ដូ ច id selector ច្េ class selector ោចយកច្ៅច្្បើ ច្្ចើ ន ដងច្ៅកែុ ង HTML
page។ ច្ដើ មបីប ច្ងកើត្ class selector ច្យើ ង ច្្បើ ស ញ្ហា .
ឧទាហរណ៍

1..menuTitle
2.{
3.font:16 Verdana, Geneva, sans-serif;
4.color:#09F;
5.}

៤. Backgrounds Properties
Background properties ច្យើ ង ច្្បើ ច្ដើ មបីកំ ណត្់ ននាខា ងច្្កាយច្ៅឲ្យធាត្ុ ណាមួ យ កដ

ច្យើ ង

ចង់ បា នច្ហើ យ background properties មានដូ ច ខាងច្្កាម:
- Background-color
- Background-image
- Background-repeat
- Background-position
- Background color
Background-color គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ព ណ៌ ច្ៅឲ្យធាត្ុ ណាមួ យ ។
ឧទាហរណ៍

1.body {background-color:#f3f9ed;}
2.div {background-color:#b0c4de;}
3..myBox{background-color:#f3f9ed;}
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- Background image

Background-image គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ននា ខាងច្្កាយននធាត្ុ ណាមួ យ ជា រូប
ភាព។
ឧទាហរណ៍

1.body {background-image:url('flower.gif');}
- Background repeat
Backgroun-repeat គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ននការបង្ហា ញរបស់ រូប ភាព កដ
បានោក់ ជា ននា ខាងច្្កាយច្ៅឲ្យធាត្ុ ណាមួ យ ច្ហើ យ ត្ំ ន

ច្យើ ង

របស់ វា មានដូ ច ខាងច្្កាម:

- repeat : កំ ណត្់ ឲ្យ image background ច្្វើកា រ repeat
- no-repeat : កំ ណត្់ ឲ្យ image background មិ ន ច្្វើកា រ repeat
- repeat-x : កំ ណត្់ ឲ្យ image background ច្្វើកា រ repeat រួ រ ច្ដក
- repeat-y : កំ ណត្់ ឲ្យ image background ច្្វើកា រ repeat រួ រ ឈ
ឧទាហរណ៍
1.body{

2.background-image:url('flower.gif');
3.background-repeat:repeat-x;
4.}
- Background Position
Background position គឺ ជា property ច្្បើ ច្ដើ មបី កំ ណត្់ េី តាំ ង របស់ រូប ភាពកដ

ច្យើ ង បាន

កំ ណត្់ ច្្វើជា ននាខា ងច្្កាយ។
ទំរង់ទូពៅ

1.background-position:x y;
2.// x: center,left,right
3.// y: center,top,bottom
ឧទាហរណ៍
1.body{

2.background-image:url('flower.gif');
3.background-repeat:repeat-x;
4.background-position:right top;
5.}
. ទំរង់កាត្ ់ននការពប្រើ ប្ាស់ Background properties
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ច្ដើ មបីង្ហ យស្សួ
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និ ង កាត្់ ប នថ យ ននការសរច្សរកូ ដ CSS អ្នុ ញ្ហាត្ឲ្យច្យើ ង សរច្សរ នូ វ េំ រ ង់

កាត្់ ច្ដើ មបីកំ ណត្់ Background ច្ោយច្យើ ង ្កាន់ កត្ច្្បើ property Background រួច ោក់ value
ច្ៅតាម

ំ ោ ប់ ដូ ច ខាងច្្កាម:

១. Background-color
២. Background-image
៣. Background-repeat
៤. Background-position
ឧទាហរណ៍

1.body{background:url(flower.gif) repeat-x top;}

៥. Text Properties
Text properties ច្យើ ង ច្្បើ ស ្មាប់ ច្្វើកា រកំ ណត្់ ច្នសងៗច្ៅច្ៅច្

ើ អ្ កសរ ច្ហើ យ text properties

មានដូ ច ខាងច្្កាម:
- Text Color
Color គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ព ណ៌ច្ៅឲ្យអ្កសរ។
ឧទាហរណ៍

1.body {color:blue;}
2.h1 {color:#C33;}
3..myText{ color:#000;}
- Text Alignment
text-align គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ននការបង្ហា ញរបស់ អ្ កសរ ច្ហើ យ វាមាន value ដូ ច
ខាងច្្កាម:
- center : កំ ណត្់ ឲ្យអ្ត្ថ ប េត្ំ រ ម
ឹ កណា
ត
- left : កំ ណត្់ ឲ្យអ្ត្ថ ប េត្ំ រ ម
ឹ ខាងច្ឆ្វង
- right : កំ ណត្់ ឲ្យអ្ត្ថ ប េត្ំ រ ម
ឹ ខាងច្ឆ្វង
- justify : កំ ណត្់ ឲ្យអ្ត្ថ ប េត្ំ រ ម
ឹ សងខាង
ឧទាហរណ៍

1.h1 {text-align:center;}
2.p {text-align:justify;}
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- Text Decoration

text-decorationគឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំណត្់ Style ច្ៅឲ្យអ្កសរ ច្ហើ យ value របស់ វា មាន
ដូ ច ខាងច្្កាម:
- none : ច្ដើ មបី

ុ ប Style

- overline : ច្្បើ ស ្មាប់ ោ ក់ ប ន្ទា ប់ ពី ច្

ើ

- line-through : ច្្បើ ស ្មាប់ គូ ស បន្ទា ត្់ ក ណា
ត
- underline : ច្្បើ ស ្មាប់ គូ ស បន្ទា ត្់ ពី ច្្កាម
- blink : ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ឲ្យអ្កសររបស់ ច្យើ ង មត ង បង្ហា ញ មត ង បាត្់ (Support កត្ជាមួ យ
Mozila)
ឧទាហរណ៍

1.h1 {text-decoration:overline;}
2.h2 {text-decoration:line-through;}
3.h3 {text-decoration:underline;}
4.h4 {text-decoration:blink;}
- Text Transformation
text-transformគឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំណត្់ េំ រ ង់ រ បស់ អ្ កសរ ច្ហើ យ វាមាន value ដូ ច ខាង
ច្្កាម:
- uppercase: ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ឲ្យអ្កសរជាអ្កសរ្ំ
- lowercase: ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ឲ្យអ្កសរជាអ្កសរត្ូ ច
- capitalize: ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ឲ្យអ្កសរជា Capital letter
ឧទាហរណ៍

1..uppercase {text-transform:uppercase;}
2..lowercase {text-transform:lowercase;}
3..capitalize {text-transform:capitalize;}
- Text Indentation
text-indent គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ គំ លាត្ននការចូ

ច្ដើ ម បន្ទា ត្់ ។

ឧទាហរណ៍

1.p {text-indent:20px;}
- line height
Line-height គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ គំ លាត្ពី មួ យ បន្ទា ត្់ ច្ៅមួ យ បន្ទា ត្់ ។
ឧទាហរណ៍

1.p {line-height:24px;}
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- Letter Spacing

Letter-spacing គឺ ជា property មានន្ទេី ស ្មាប់ កំ ណត្់ គំ លាត្ពី មួ យ ត្ួ អ្ កសរច្ៅមួ យ ត្ួ អ្ កសរ។
ឧទាហរណ៍

1.p {letter-spacing:2px;}
- Word Spacing
Word-spacing គឺ ជា property មានន្ទេី ស ្មាប់ កំ ណត្់ គំ លាត្ពី ពា កយមួ យ ច្ៅពាកយមួ យ ច្េៀត្។
ឧទាហរណ៍

1.p {word-spacing:4px;}

៦. Font Properties
ច្យើ ង ច្្បើ Font properties ស្មាប់ ច្្វើកា រកំ ណត្់ ច្នសងច្ៅច្

ើ ពុ មព អ្ កសរ ច្ហើ យ វាមាន ដូ ច ខាង

ច្្កាម :
- Font Family
Font-family គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ពុ មព អ្ កសរច្ៅឲ្យអ្ត្ថ ប េកដ

្ត្ូវ បង្ហា ញច្ៅច្

ើ

page របស់ ច្យើ ង ។
ឧទាហរណ៍
1.p{

2.font-family:"Khmer OS",”Khmer OS System”, “Khmer OS Contecnt”;
3.}
សំគាល ់

ជាេូ ច្ៅច្យើ ង ្ត្ូវ កំ ណត្់ ច្្ចើ ន ពុ មព អ្ កសរច្ៅឲ្យ font-family ច្្ពាះច្ដើ មបី កា រពារកែុ ងករណីកដ
Browser មិ ន Support ជាមួ យ នឹ ង ពុ មព អ្ កសរេី ១ ច្ព

ិ និ ង បនត ប
ច្ន្ទះវានឹ ង ច្្បើ ពុ មព អ្ កសរេី ២ វ ញ

ន្ទា ប់ ។ ច្បើ ច្្មះពុ មព អ្ កសររបស់ ច្យើ ង មានដកឃ្លល ដូ ច ច្នះ្ត្ូ វ ោក់ ច្ៅកែុ ងសញ្ហា double quote
កត្ច្បើ មិ ន មានដកឃ្លល ច្យើ ង មិ ន ចំ បា ចោក់ ច្េ។
- Font Style
Font-style គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ style របស់ អ្ កសរ កដ

មានដូ ច ជា អ្កសរច្្េត្ ជា

ច្ដើ ម ។
ឧទាហរណ៍

1.normal {font-style:normal;}
2.italic {font-style:italic;}
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3.oblique {font-style:oblique;}
- Font Size

Font-size គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ េំ ហំ រ បស់ អ្ កសរ ច្ហើ យ ខាែ ត្របស់ វា ភាគច្្ចើ ន ច្គ
គិ ត្ ជា pixel ។
ឧទាហរណ៍

1.h1 {font-size:40px;}
2.h2 {font-size:30px;}
3.p {font-size:14px;}
* ទំរង់កាត្ ក្
់ ុ នងការពប្រើ ប្ាស់ Font properties
Syntax

1.Font: font-style font-size font-family;
ឧទាហរណ៍

1.font:bold 12px Verdana, Geneva, sans-serif;

៧. Link ( ាំណភាាប់)
ច្ៅកែុង CSS ច្យើ ង ោចកំ ណត្់ style ច្ៅឲ្យ link ច្ៅតាមត្ំ រូវ ការកដ
CSS properties កដ

ច្យើ ង ចង់ បា ន ច្ហើ យ

ច្គច្ពញនិ យ មច្្បើ គឺ text-decoration។

ឧទាហរណ៍

1.a:link {text-decoration:none;}
2.a:visited {text-decoration:none;}
3.a:hover {text-decoration:underline;}
4.a:active {text-decoration:underline;}
សំគាល ់

a:link ជា link ្មម តា វាច្កើ ត្ ច្
a:visited ច្កើ ត្ ច្

ើ ង ច្ៅច្ព

a:hover ច្កើ ត្ ច្

ើ ង ច្ៅច្ព

a:active ច្កើ ត្ ច្

ើ ង ច្ៅច្ព
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ើ ង ច្ៅច្ព
កដ

កដ

កដ

មិ ន ទាន់ បា នចូ

link ្ត្ូវ បានចូ

េសសន្ទ

េសសន្ទ

Link មាន Mouse ច្ៅពី ច្

ើ

link កំ ពុ ង ចុ ច
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៨. List style properties

ច្ៅកែុង CSS ច្យើ ង ច្្បើ List properties ច្ដើ មបីកំណត្់ និ ង កកក្ប
HTML កដ

កខ ណៈច្ៅឲ្យ List tag របស់

មានពី រ គឺ unordered lists និ ង ordered lists។

- List type
list-style-type គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំណត្់ ្បច្េេ style ច្ៅឲ្យ List។
Value របស់ វាមានដូ ច ខាងច្្កាម:
- circle : កំ ណត្់ style ឲ្យ List រាងជារងវ ង់
- square : កំ ណត្់ style ឲ្យ List រាងជាកាច្រ
- upper-roman : កំ ណ ត្់ style ឲ្យ List ជាច្

េរុមា
ឺ ុ ំង

- lower-alpha : កំ ណ ត្់ style ឲ្យ List ជាអ្កសរ
- ច្ៅមានជាច្្ចើ ន ច្េៀត្...
ឧទាហរណ៍

1.ul {list-style-type: circle;}
2.ul {list-style-type: square;}
3.
4.ol {list-style-type: upper-roman;}
5.ol {list-style-type: lower-alpha;}
- Image List
list-style-imageគឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំណត្់ style ច្ៅឲ្យ unordered listsជារូប ភាព។
ឧទាហរណ៍
1.ul{

2.list-style-image: url(symbol.gif');
3.}
* ទំរង់ខ្លីររស់ List properties
1.ul{

2.list-style: square url("symbol.gif");
3.}
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៩. Border Properties
Border width

Border-widthគឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ កំ រា ស់ ឲ្យ border។
- Border Color
Border-color គឺ ជា property ច្្បើ ស ្មាប់ កំ ណត្់ ព ណ៌ច្ៅឲ្យ border។
- Border Style
Border-style គឺ ជា property ស្មាប់ កំ ណត្់ style ច្ៅឲ្យ border កដ

មានដូ ច ជា:

- solid : បន្ទា ត្់ ្ មម តា
- dotted : បន្ទា ត្់ ចុ ច ៗ
- dashed :េំ រ ង់ ប ន្ទា ត្់ ោ ច់ ៗ
- none : អ្ត្់ មា ន
- double : បន្ទា ត្់ ពី រ ជាន់
- groove : បន្ទា ប់ នុ ស
ឧទាហរណ៍

view source
print?
1..myBox{
2.width:300px;
3.height:30px;
4.border-width:2px;
5.border-color:#0C6;
6.border-style:solid;
7.}
ទំរង់ខ្លីក្ុ នងការពប្រើ ប្ាស់ Border properties
1..myBox{

2.width:300px;
3.height:30px;
4.border:2px solid #0C6;
5.}
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១០. Margin and Padding

+ Margin property គឺ ្ត្ូ វ បានច្គច្្បើ ច្ដើ មបី កំណត្់ គំ លាត្ខាងច្្ៅននបលុ កណាមួ យ ។
. margin-left :កំ ណត្់ គំ លាត្ខាងច្្ៅច្ៅខាងច្ឆ្វង

. margin-right :កំ ណត្់ គំ លាត្ខាងច្្ៅច្ៅខាងសាតំ
. margin-top: កំ ណត្់ គំ លាត្ខាងច្្ៅច្ៅខាងច្

ើ

. margin-bottom: កំ ណត្់ គំ លាត្ខាងច្្ៅច្ៅខាងច្្កាម
ឧទាហរណ៍

1..content{
2.width:600px;
3.border:1px solid #0C9;
4.margin-left:5px;
5.margin-right:5px;
6.margin-top:10px;
7.margin-bottom:10px;
8.}
* ទំរង់ខ្លីក្ុ នងការពប្រើ ប្ាស់ Margin Property
. ទំរង់ទី១

1.margin: a;
2.// a:right,left,top,bottom
a : ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ រួម មានទាំ ង ច្ៅខាងច្្កាម ខាងច្

ើ ច្ឆ្វង និ ង សាតំ។

ឧទាហរណ៍

1..content{
2.width:600px;
3.border:1px solid #0C9;
4.margin:5px;
5.}
. ទំរង់ទី២

1.margin: a b;
2.// a: top,bottom
3.// b: right,left
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a: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្្កាម និ ង ខាងច្

b: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្ឆ្វង និ ង ខាងសាតំ

ើ

ឧទាហរណ៍

1..content{
2.width:600px;
3.border:1px solid #0C9;
4.margin:10px 5px;
5.}
. ទំរង់ទី៣

1.margin: a b c;
2.// a: top
3.// b: right,left
4.// c: bottom
a: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្

ើ

b: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្ឆ្វង និ ង សាតំ

c: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្្កាម

ឧទាហរណ៍

1..content{
2.width:600px;
3.border:1px solid #0C9;
4.margin:10px 5px 10px;
5.}
. ទំរង់ទី៤

1.margin: a b c d;
2.// a: top
3.// b: right
4.// c: bottom
5.// d: left
a: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្

b: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងសាតំ
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c: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្្កាម

d: ត្ំ ន

គំ លាត្ខាងច្្ៅ ច្ៅខាងច្ឆ្វង

កនែកព័ត្៌មានវ ិេា និ ង ភាសា

ឧទាហរណ៍

1..content{
2.width:600px;
3.border:1px solid #0C9;
4.margin:10px 5px 10px 5px;
5.}
+ Padding Property ច្គច្្បើ ច្ដើ មបី កំ ណត្់ គំ លា ត្ខាងកែុ ងននបលុកណាមួ យ ។
ឧទាហរណ៍

view source
print?
1..content{
2.width:600px;
3.border:1px solid #0C9;
4.margin:10px 5px 10px 5px;
5.padding:5px;
6.}
* េំ រ ង់ ននការច្្បើ ្បាស់ padding property គឺ មា ន

កខ ណៈស្សច្ដៀងច្ៅនឹ ង margin property

កដរ។
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