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1. Bài (chương, mục): Giới thiệu về môi trường WEB
2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết

3. Mục đích, yêu cầu: Giúp cho sinh viên nắm bắt về các khái niệm cơ bản
trong môi trường Web, cấu trúc trung của một trang HTML.

4. Nội dung: Giới thiệu về môi trường WEB
a) Nội dung chi tiết

1.3. Các thẻ HTML thông dụng

1.3.1. Thẻ <head></head>

Tất cả các thông tin chứa trong thẻ này đều không xuất hiện trên trang Web. Ðiều

này có nghĩa là trong thẻ <head> ta có thể khai báo các thẻ như <title>

</title>, <meta>, <link>, <script>, như cấu trúc trong ví dụ 1.1.

ở trên.

3. 1.3.2. Thẻ <title></title>

Thẻ <title> cho phép trình bày chuỗi ký tự trên thanh tựa đề của trang Web

mỗi khi trang Web đó được duyệt trên trình duyệt Web.

4. 1.3.3. Thẻ <body></body>

Tất cả thông tin được khai báo trong thẻ <body> đều có thể xuất hiện trên

trang Web. Chính vì vậy, để người dùng có thể nhìn thấy thông tin trên trang



Web, ta có thể khai báo các thẻ khác và nội dung muốn trình bày trong thẻ
<body>.

5. 1.3.4. Các thẻ định dạng:

a) Thẻ <div></div>

Cho phép định dạng một đoạn văn bản bằng các thuộc tính của chúng.

Ví dụ 1.2. Căn lề đoạn văn bản bằng thẻ <div>

<html>

<head>

<title>

Welcome to My Web

</title>

<meta ...>

<link ...></link>

<script ...> </script>

</head>

<body>

<div align="justify"> An explanation of exactly what
JavaScript is has to begin with Java. Java is a new kind of
Web programming language developed by Sun Microsystems. A Java
program, or applet, can be loaded by an HTML page and executed
by the Java Interpreter, which is embedded into the browser.

</div>

</body>

</html>

Ta sử dụng thẻ <div> với align="justify" hay align="center"

để căn lề đoạn văn bản như ví dụ trên.



b) Thẻ <p></p>

Có tác dụng tương tự như thẻ <div>, trong trường hợp ta muốn định dạng

một câu văn, ta có thể sử dụng thẻ <p>. Ðiều này có nghĩa là sau khi kết
thúc thẻ đóng </p>, dữ liệu trình bày sẽ tự động xuống dòng.

c) Thẻ <font></font>

Thẻ <font> cho phép định dạng một chuỗi ký tự với một kiểu chữ nhất định,
cỡ chữ và màu chữ cũng được định nghĩa trong thẻ <font>.

d) Thẻ <b></b>, <i></i>, <u></u>, <br>

- Thẻ <b> định dạng chuỗi ký tự in đậm (bold).

- Thẻ <i> định dạng chuỗi ký tự in nghiêng (italic).

- Thẻ <u> cho phép gạch chân chuỗi ký tự.

- Thẻ <br> cho phép xuống dòng

e) Thẻ <Hr> dùng để vẽ một đường thẳng nằm ngang.

6. 1.3.5. Thẻ định dạng bảng:

Khi ta muốn thiết kế bảng dữ liệu trên trang Web, ta cần phải khai báo thẻ
<table>. Sau khi khai báo thẻ này ta tiếp tục khai báo hàng <tr> và thẻ cột <td>
cùng với các thuộc tính khác.

7. 1.3.6. Thẻ hình ảnh

Ðể chèn hình ảnh vào một trang Web, ta có thể sử dụng thẻ <img>, thẻ này
thuộc loại thẻ không có thẻ đóng. Trong thẻ, ta có thể thêm thuộc tính chiều cao,
rộng, border và địa chỉ của ảnh đó của nó.

8. 1.3.7. Thẻ liên kết



Ðể liên kết giữa các trang Web với nhau hay liên kết đến địa chỉ Internet,
mail hay intranet (URL) ta có thể sử dụng thẻ liên kết <a>.

9. 1.3.8. Các thẻ Input

Thẻ Input cho phép người dùng nhập liệu hay chỉ thị thực thi một hành động
nào đó, thẻ Input bao gồm các loại thẻ như: text, password, submit, button, reset,
checkbox, radio, hidden, image.

a) Thẻ Input dạng text:

b) Thẻ Input dạng passwordt:

c) Thẻ Input dạng checkbox

d) Thẻ input dạng Radio:

e) Thẻ input dạng Submit

f) Thẻ input dạng Button

g) Thẻ Input dạng Reset

h) Thẻ input dạng hidden

i) Thẻ Input dạng Image

10. 1.3.9. Thẻ Textarea

Thẻ Textarea cho phép người dùng nhập liệu với nhiều dòng, với thẻ này ta
không thể giới hạn chiều dài lớn nhất trên trang Web.

11. 1.3.10. Thẻ Select

Thẻ Select cho phép người dùng chọn phần tử trong tập các phần tử được
định nghĩa trước. Thẻ Select có hai dạng tương tự như combo box và
listbox.



12. 1.3.11. Thẻ Form

Khi muốn submit dữ liệu từ người dùng nhập từ trang Web phía Client lên phía

Server, có hai cách để làm điều này ứng với hai phương thức Post và Get trong thẻ
Form. Như vậy bằng cách khai báo phưng thức Post hay Get trong thẻ Form, cho
phép Server Script lấy giá trị từ các thẻ Input.

Ðể thực hiện quá trình sử dụng phương thức yêu cầu dữ liệu từ phía Client,
ta cần khai báo thẻ Form bao (bound) hết các thẻ nhập liệu cần đưa lên phía

Server.

1. 4. Một số thẻ HTML đặc biệt

13. 1.4.1. Thẻ <meta>

a) Thẻ <meta> với font

b) Thẻ <meta> dạng tự động chuyển đến URL

c) Thẻ <meta> dùng xoá cache

14. 1.4.3. Thẻ <style>

15. 1.4.4. Thẻ <link>

16. 1.4.5. Thẻ <Script>

c) Nội dung thảo luận
d) Nội dung tự học:
e) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)
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