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BÀI THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH WEB - LAB 4

Nội dung:
 Thiết kế các form sử dụng các thẻ HTML và HTML5 (nếu cần)
 Hiểu cách xem và lấy phong cách của một giao diện trang web bất kỳ
 Tham khảo tại: http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp

Yêu cầu:

 Sinh viên đi thực hành đầy đủ, đúng giờ và thực hiện bài thực hành nghiêm túc
 Trong bài thực hành này, sinh viên được phép sử dụng chương trình Microsoft WebExpression.
 Sinh viên trình bày mã HTML rõ ràng, mỗi thẻ con phải xuống dòng và cách 1 Tab sovới thẻ cha.
 Hoàn thành bài Lab và nộp về email giáo viên tahoangthang@gmail.com trước buổithực hành tiếp theo

Sinh viên tạo trang web tên là Suggestion.html  với các yêu cầu.

 Tiêu đề trang là "Suggestion"
 Định nghĩa kiểu tài liệu là HTML 4.01 và ngôn ngữ tiếng Việt (lang="vi-VN")

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

 Thêm dòng thẻ meta vào phần tử head:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-
8" />

 Tạo cặp thẻ đóng mở <style></style> (không có nội dung) nằm trong phần tử head
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Câu 1. Sinh viên định nghĩa phong cách trong cặp thẻ <style></style> để xây dựng mộtform góp ý (http://it.dlu.edu.vn/Suggestion.aspx) như sau:

Hướng dẫn:a. Sinh viên mở trang webhttp://it.dlu.edu.vn/Suggestion.aspx trên trìnhduyệt Chrome hoặc Coccoc. Sau đó, với mỗiphần chọn chức năng "kiểm tra phần tử" đểxem phong cách mã nguồn.b. Kiểu chữ là Tahoma, font chữ 10 pt cho tất cả các văn bản, ngoài ra có một số phong cách:
.form { width: 470px; float: left; height: 35px;}
.formLeft{width:150px;float: left;}
.formRight{width:320px;float: left;}
.form_button
{

height: 20px; background-color: #009933;
border: 0; color: #fff; font-weight:bold; font-family: Arial, Tahoma;

}
.form_input { border: solid 1px #C0C0C0; height:20px; padding-top: 5px;}



Bài thực hành môn Lập trình Web - Lab 4 Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Lạt

Sinh viên tạo trang web tên là Login.html  với các yêu cầu.

 Tiêu đề trang là "Login"
 Định nghĩa kiểu tài liệu là HTML 4.01 và ngôn ngữ tiếng Việt (lang="vi-VN")

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

 Thêm dòng thẻ meta vào phần tử head:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-
8" />

 Tạo cặp thẻ đóng mở <style></style> (không có nội dung) nằm trong phần tử head
Câu 2. Sinh viên định nghĩa phong cách trong cặp thẻ <style></style> để xây dựng mộtform đăng ký như sau:

Hướng dẫn:a. Trong phần body kiểu chữ cho toàn bộ form là:
body {
margin: 0 auto; padding: 0; // Canh giữa
font-family: "Segoe UI Webfont","Ebrima","Nirmala UI";font-size:15px;
}
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b. Toàn bộ vùng đặt trong thẻ DIV class="main" có kích thước chiều rộng là 650px.c. Dòng chữ Create an account được định nghĩa trong class="text_header" với nội dung
.text_header {font-size: 34px; line-height: 40px; font-weight: 200;}d. Các ô dữ liệu có phong cách được định nghĩa trong class="form_control" với nội dung
.form_control {border-style: solid; border-width: 2px; border-color:
rgba(0,0,0,0.4);}e. Dòng chữ "Get a new email address" được định nghĩa trong class="new_email" có màuchữ #0078d7 và font-size là 12px.f. Nút "Create account" được định nghĩa trong class="form_button" với phong cách
.form_button {background-color: #0078d7; border-color: #0078d7; color: #fff;}g. Sinh viên tùy ý chỉnh sửa thêm/bớt các thẻ html, phân vùng và phong cách miễn sao đảmbảo yêu cầu giao diện.


