دربارُ ها
ٚة ػبیز  ITTutorial.irثب ٘بْ " هزجعی بزای طزاحاى ٍب سایت ٍ گزافیستْا " دس آثبٕ٘ب 1387 ٜفؼبِیز خٛد
سا آغبص ٕ٘ٛد .ایٗ ٚة ػبیز ثب ٞذف اسسمب  ٚثٟجٛد ػغح دا٘ؾ  ٚویفی كٙؼز عشاحی ٚة ػبیز  ٚعشاحی ٌشافیىی دبیٝ
ٌزاسی  ٚسا ٜا٘ذاصی ؿذ ٜاػز  ٚدس عٔ َٛذر فؼبِیز خٛد سٛا٘ؼش ٝخبیٍبٞی لبثُ اسىبء دس ثیٗ ٚة ػبیشٟبی ایشا٘ی ثذػز
آٚسد.
دس ٕٞیٗ ساػشب  ٚدغ اص اسٕبْ دؼشٟبی ٔشسجظ ثب آٔٛصؽ

 HTMLثش ایٗ آٔذیٓ سب ایٗ ٔدٕٛػ ٝسا ثلٛسر یه ثؼشٝ

آٔٛصؿی ثب اسصؽ  ٚوبُٔ خٕغ آٚسی  ٚثلٛسر سایٍبٖ دس اخشیبس ػاللٕٙذاٖ  ٚػّٓ آٔٛصاٖ لشاس دٞیٓ.
ّوکاری
سیٓ آی سی سی دس ٘ظش داسد سب ٘ؼجز ثٌ ٝشدآٚسی  ٚسٟی ٝدیٍش ٔٛاسد ٔشسجظ ثب عشاحی ٚة ػبیز ٌ ٚشافیه ٕٞچ ٖٛفبیُ
فٛق ٔدٕٛػٞ ٝبیی اسصؿٕٙذ سا عشاحی  ٚسذٚیٗ ٕ٘بیذ  ٚدس اخشیبس ػٕ ْٛػاللٕٙذاٖ  ٚػّٓ آٔٛصاٖ لشاس دٞذِ ،زا چٙب٘چٝ
سٛا٘بیی ا٘دبْ ٕٞىبسی دس صٔیٞ ٝٙبی ٔشسجظ ثب ایٗ لضی ٝسا داسیذ ثب ٔب سٕبع حبكُ ٕ٘بییذ سب ثشٛا٘یٓ دا٘ـٕبٖ سا ثب دیٍش
ٕٛٞعٙبٖ ػضیض ث ٝاؿششان ثٍزاسیٓٔ .یشٛا٘یذ اص عشیك آدسع ایٕیُ

ٔ Info@ITTutorial.irشاست ٕٞىبسی خٛد سا

اػالْ ٕ٘بییذ.
چاپ ٍ تکثیز
چٙب٘چ ٝؿخق /ؿشوز  /ػبصٔبٖ  ٚیب ؿٕب سٛا٘بیی چبح  ٚا٘شـبس چٙیٗ ٔدٕٛػ ٝای سا دس لبِت وشبة یب ثؼشٞ ٝبی آٔٛصؿی
ٔبِشی ٔذیب داسا ٔیجبؿذ  ٚخٛاٞبٖ ٕٞىبسی ثب ٔب ٞؼشیذٔ ،یشٛا٘یذ ثب آدسع ایٕیُ ٔ Info@ITTutorial.irشاست ٕٞىبسی
خٛد سا اػالْ ٕ٘بییذ.
کپی رایت
ا٘شـبس ایٗ وشبة اِىشش٘ٚیىی دس ٔحیظ ایٙشش٘ز ثب روش ٔٙجغ ِ ٚیٙه ثٚ ٝة ػبیز ٔب  ٚثشای ٔمبكذ غیش سدبسی ثالٔب٘غ اػز.

کاهزاى عسگزی
هذیز ٍب سایت
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مقدمه
ث ٝد٘یبی ٟٔیح ایٙشش٘ز ٚ ٚة خٛؽ آٔذیذ .ثب سٛخ ٝث ٝإٞیز ٚة ٌ ٚؼششؽ فٛق اِؼبد ٜػشیغ آٖ دس د٘یب ػؼی وشدیٓ سب
ٔغبِت آٔٛص٘ذ ٚ ٜوبسثشدی دس صٔی ٝٙعشاحی ٚة سا اسائ ٝوٙیٓ.
ػبصٔبٖ خٟب٘ی ٚة # World Wide Web Consortium $
ایٗ ػبصٔبٖ ٔؼئِٛیز اػشب٘ذاسد ػبصی صثبٖ ٞبی ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی  ٚوّی ٝاخضاء سـىیُ دٙٞذ ٜكفحبر ٚة ٚ ٚة ػبیشٟب سا ثٝ
ػٟذ ٜداسد .خٛد آٔٛص صیش ثش عجك اػشب٘ذاسدٞبی ایٗ ػبصٔبٖ ٘ٛؿش ٝؿذ ٜاػز.
 Htmlچیؼز ؟
Language Markup Text Hyper
یب صثبٖ ٘ـبٌ٘ ٝزاسی فٛق ٔشٗ یه صثبٖ ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی ٘یؼز ثّى ٝایٗ صثبٖ یه صثبٖ ثشای ٘ـبٌ٘ ٝزاسی ػٙبكش یه كفحٝ
ٚة اػز ث ٝعٛسی و ٝیه ٔشٚسٌش ٔب٘ٙذ  Internet Explorerثشٛا٘ذ آٖ كفحٚ ٝة سا ث ٝػٙبكش لبثُ سٚیز سشخٕٝ
وٙذ  ٚسٚی كفحٕ٘ ٝبیـٍش ؿٕب ٘ـبٖ ثذٞذ .یه صثبٖ ٘ـبٌ٘ ٝزاسی اص ػٙبكش ػالٔز ٌزاسی  # Tag $ػبخش ٝؿذ ٜاػز.
 HTMLاص ػٙبكش ػالٔز ٌزاسی  ٚیب سً ٞب ثشای سٛضیح یه كفحٚ ٝة اػشفبدٔ ٜی وٙذ.یبدٌیشی ایٗ وذٞبی ػالٔز
ٌزاسی ث ٝػٛٙاٖ دبی ٝای ثشای یبدٌیشی وّی ٝصثبٖ ٞبی ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی سحز ٚة  ٚیب عشاحی كفحبر ٚة اِضأیؼز.
ایٗ ٘ىش ٝسا فشأٛؽ ٘ىٙیذ ؤ ٝیضاٖ یبدٌیشی ؿٕب ثب ٔیضاٖ اٍ٘یض ٜؿٕب ساثغٔ ٝؼشمیٓ داسد.ػؼی وشد ٜایٓ دس ثیبٖ ٔغبِت اص
ػبد ٜسشیٗ سٚؽ ٞب ٌٛ ٚیب سشیٗ وّٕبر اػشفبد ٜوٙیٓ سب ثشای سٕبٔی ػاللٙٔ ٝذاٖ لبثُ اػشفبد ٜثبؿذ.

" خُاودن ایه خُد آمُز بً تىٍایی برای حرفً ای شدن در زمیىً طراحی َب کافی ویست
َلی کمک بسیار خُبی برای وشان دادن راي حرفً ای شدن بً شماست".
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فْزست ----------------------------------------------
قسوت اٍل ------------------------------------------------------------
تگ چیست  /چِ چیشی احتیاج داریذ؟  /ساخت اٍلیي صفحِ ٍب  .html /یا  / .htmسزفصل ٍ
یا  / Head Lineپاراگزاف  /پیًَذّا ٍ یا ّ linkا  /تصاٍیز  /عٌاصز  / HTMLتگْای HTML
تَ در تَ (  / ) Nestedتگْای پایاًی را فزاهَش ًکٌیذ  /عٌاصز  HTMLخالی  /حزٍف بشرگ یا
کَچک؟
قسوت دٍم ------------------------------------------------------------
تَاًاییْا ٍ خصَصیات عٌاصز  / HTMLتگْای  ٍ Head Lineیا سزفصلْا  /اّویت تگْای
 / Head Lineتگْای خط کطی ٍ یا خط (ًَ / )lineضتي تَضیحات بزای کذّا  / HTMLچگًَِ
کذّای  HTMLیک صفحِ ٍب را ببیٌین؟  /تگْای پاراگزاف ( / )Paragraphتگْای ضکستي
خط (  / ) Line Breaksتگْای ًَع ًوایص ًَضتِ ّا ( ) Text Formatting
قسوت سَم -----------------------------------------------------------
ّ Styleا  Style /چیست ؟  /تغیز رًگ  / BackGroundپس سهیٌِ با استفادُ اس Style
ّا  /تغییز ًَ Fontضتِ ّا با استفادُ اس ّ Styleا  /تغییز ًَع چیٌص ًَضتِ ّا
قسوت چْارم ----------------------------------------------------------
 Hyper Link , Anchors , Linkلیٌکْا ٍ یا پیًَذّا  /لیٌکْای خارجی  /لیٌکْای داخلی /
ًطاًِ ّا
قسوت پٌجن ----------------------------------------------------------
ٍارد کزدى تصاٍیز در صفحات  Align / HTMLچیست ؟  Alt /چیست ؟
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قسوت ضطن ----------------------------------------------------------
ّ Tableا  /طَل ٍ عزض ّ Tableا  /خصَصیت  ٍ Align/ Borderیا چیٌص در سطزّا ٍ
ستَى ّا ّ Table /ای تَ در تَ  ( Background color /رًگ پس سهیٌِ )
قسوت ّفتن ----------------------------------------------------------
رًگْا  /آیا هیتَاى اس ایي تعذاد رًگ در طزاحی ٍب استفادُ کزد؟  /لیست ّا /
قسوت ّطتن ----------------------------------------------------------
آضٌایی با ٍرصى ّای هختلف / Document Type Definition (DTD) / HTML
 Cascading Style Sheetچیست ً /حَُ استفادُ اس آى چگًَِ است ؟  /آضٌایی با تگ
 ٍ Headخصَصیات آى  /تگ  headچیست ؟
قسوت ًْن ------------------------------------------------------------
تگ > <metaچیست ٍ ًحَُ تٌظیوات آى چگًَِ است ؟  /فَایذ تگ ّای >ً ٍ <metaحَُ
تٌظین آى چگًَِ است؟  /تفاٍت هابیي تگْای > <metaبا خاصیت ٍ HTTP-EQUIV
 NAMEچیست ؟  /اها  HTTP headersچیست ؟  /چگًَگی استفادُ اس ّ Scriptا
درصفحات ٍب  /تگ ><noscript
قسوت دّن -----------------------------------------------------------
کزکتزّای خاظ  URL ( Uniform Resource Locators ) /چیست ؟  /رهشگذاری URL
ّا  XHTML / URL Encoding /چیست ٍ چزا  XHTML؟
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آٔٛصؽ  – HTMLلؼٕز اَٚ
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تگ چیست ؟
سٍٟب وّٕبسی ٞؼشٙذ و ٝثٚ ٝػیّ ٝیه خفز ػالٔز < > احبع ٝؿذ ٜا٘ذ ٔب٘ٙذ <ٔ ٚ>htmlؼٕٛال ث ٝكٛسر یه خفز ٔی
ثبؿٙذ ٔب٘ٙذ <.>/b< ٚ >b
اِٚیٗ سً  $سً اثشذایی ٚ #دٔٚیٗ  $سً ا٘شٟبیی٘ #بٔیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ  .سً اثشذایی سً ؿشٚع ٚیب سً ثبص  ٚسً ا٘شٟبیی سً
دبیبٖ ٚیب سً ثؼش٘ ٝیض ٘بٔیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ.
یه ٔدٕٛػ ٝوذ  htmlیه كفحٚ ٝة سا ؿشح ٔیذٞذ  .یه كفحٚ ٝة سٛػظ ٔدٕٛػ ٝای اص سٍٟبی ٔ ، htmlشٗ ٞب ٚ
سلبٚیش سـىیُ ٔیـٛد.
ٔٙظٛس اص یه ٔشٚسٌش ٚة ٔب٘ٙذ  ٚ Internet Explorerیب ٚ FireFoxػیّ ٝایؼز ثشای خٛا٘ذٖ وذٞبی ٚ html
سشخٕٕ٘ٚ ٝبیؾ آٟ٘ب ث ٝكٛسر كفحبر ٚة .یه ٔشٚسٌش سٍٟب سا ٘ـبٖ ٕ٘ی دٞذ ثّى ٝاص آٟ٘ب ثشای سشخٕ ٝكفحٚ ٝة
اػشفبدٔ ٜی وٙذ.
دس صیش ٔیشٛا٘یذ ٕ٘ ٝ٘ٛای اص وذٞبی  htmlسا ثجیٙیذ :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><html
><body
><h1> My First Heading </h1
><p> My first paragraph</p
></body
></html
======================================================================

ٔشٗ ثیٗ < >/html< ٚ >htmlكفحٚ ٝة سا ٔـخق ٔی وٙذ ٔ ٚشٗ ثیٗ < >/body< ٚ >bodyلؼٕز لبثُ
سٚیز یه كفحٚ ٝة سا ٘ـبٖ ٔیذٞذٔ .شٗ ثیٗ < >/h1< ٚ >h1ث ٝكٛسر یه ػش فلُ ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد ٔ ٚشٗ
ثیٗ < >/p< ٚ >pث ٝكٛسر یه دبساٌشاف ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد.
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چِ چیشی احتیاج داریذ؟
ؿٕب ثشای ؿشٚع یبدٌیشی  HTMLاحشیبج ثٞ ٝیچ ٘شْ افضاس دیچیذ ٜای ٘ذاسیذ .دس ایٗ خٛد آٔٛص ٔب اص ٘شْ افضاس
ٛٔ Notepadخٛد دس  Windowsثشای ٘ٛؿشٗ ٚ ٚیشایؾ وذٞبی  HTMLاػشفبدٔ ٜیىٙیٓ  ٚاػشمبد داسیٓ و ٝایٗ
ثٟششیٗ سا ٜثشای یبدٌیشی ٔ HTMLی ثبؿذ.
وذ ٘ٛیؼبٖ  ٚعشاحبٖ حشف ٝای اص ٘شْ افضاسٞبیی ٔب٘ٙذ  ... ٚ Dream Weaver ٚ Front Pageثشای سِٛیذ كفحبر
ٚة اػشفبدٔ ٜی وٙٙذ.

ساخت اٍلیي صفحِ ٍب
ثشای ؿشٚع ؿٕب ٔیشٛا٘یذ ٘شْ افضاس  Notepadخٛد سا اص آدسع  Accessories>Program>Startثبص وٙیذ ٚ
ٔشٗ صیش سا دس ٖٚآٖ ثٛٙیؼذ .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><html
><body
><h1>This is my Main Page</h1
><p>This is some text.</p
><p><a href="page1.htm">This is a link to Page 1</a></p
><p><a href="page2.htm">This is a link to Page 2</a></p
></body
></html
======================================================================

دغ اص اسٕبْ ٛ٘ ،ؿشٛٔ ٝسد ٘ظش خٛد سا ثب یىی اص دؼ٘ٛذٞبی  ٚ htm .یب  html.ث٘ ٝبْ  mainPageرخیش ٜوٙیذ  .ایٗ اِٚیٗ
كفحٚ ٝة ػبخش ٝؿذ ٜسٛػظ ؿٕب اػز.
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 .htmیا  .html؟
ثشای رخیش ٜیه كفحٚ ٝة ؿٕب ثبیذ یىی اص ایٗ دؼ٘ٛذٞب سا ا٘شخبة وٙیذ  ٚ htm .یب html.
دس ػُٕ ایٗ د ٚدؼ٘ٛذ سفبٚسی ثب یىذیٍش ٘ذاس٘ذ  .دؼ٘ٛذ  htm .یه دؼ٘ٛذ لذیٕیؼز ٔ ٚشثٛط ث ٝصٔب٘ی اػز و ٝدؼ٘ٛذٞب اص
 3حشف سـىیُ ٔی ؿذ٘ذ ِٚی أشٚص ٜثٟشش اػز اص دؼ٘ٛذ  html.اػشفبد ٜوٙیذ.
اٌش احشٕبال ٔغبِجی و ٝسب و ٖٛٙثشای ؿٕب ٌفش ٝؿذ ٜثشای ؿٕب ٔج ٟٓثٛد ٜاػز احؼبع ٍ٘شا٘ی ٘ىٙیذ صیشا دس لؼٕشٟبی
ثؼذی سٛضیحبر ثیـششی خٛاٞیٓ داد.
ثشای یبدٌیشی ثٟشش اص چٙذیٗ ٔثبَ ؿشٚع ٔی وٙیٓ.

سزفصل ٍ یا Head Line
===========================================================
><h1>This is a heading</h1
><h2>This is a heading</h2
><h3>This is a heading</h3
======================================================================
ػش فلّٟب سٛػظ سٍٟبی <>h1

سب < >h6ػالٔز ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ.

پاراگزاف
======================================================================
><p>This is a paragraph</p
><p>This is another paragraph</p

===========================================================
دبساٌشاف ٞب سٛػظ سٍٟبی < >pػالٔز ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ.
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پیًَذّا ٍ یا ّ linkا
===========================================================
><a href="www.TopDesign.ir"> This is a link </a

===========================================================

ٞ Linkب  ٚیب دی٘ٛذٞب سٛػظ سً < >aػالٔز ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ .ایٗ سً داسای ٘ـب٘ٞ ٝبیی ٔی ثبؿذ و ٝدس لؼٕز ٞبی
ثؼذی سٛضیح داد ٜخٛاٞذ ؿذ.

تصاٍیز
===========================================================
><img src="TopDesign.jpg" width="104" height="142" /

===========================================================

ركبٚیش سٛػظ سً < >img/ػالٔز ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ و ٝداسای ٘ـب٘ٞ ٝب  ٚسفبٚر ٞبیی ثب  3سً لجّی اػز و ٝدس ادأٝ
سٛضیح دادٔ ٜی ؿٛدٔ $ .ب٘ٙذ ٘بْ  ٚا٘ذاص ٜسلبٚیش #
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عٌاصز HTML
ػٙبكش  HTMLاخضاء ػبص٘ذ ٜیه ٔدٕٛػٞ HTML ٝؼشٙذ .ػٙلش  HTMLیؼٙی ٞش چیضی و ٝثیٗ سً اثشذایی ٚ
ا٘شٟبیی ٚخٛد داسد.
ثب سٛخ ٝثٔ ٝثبِٟبی ثبال
سً دبیب٘ی

ٔحشٛای ػٙبكش HTML

سً ؿشٚع

></p

This is a paragraph

<>p

></a

This is a link

>"<a href="www.TopDesign.ir

></br

سً ؿشٚع سً ثبص  ٚسً دبیب٘ی سً ثؼش٘ ٝیض ٘بٔیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ.
ػٙبكش  ٚیب اخضاء یه ٔدٕٛػ HTML ٝداسای ٘ظبْ  ٚلٛاػذ خبكی ٞؼشٙذ و ٝسؼذادی اص آٟ٘ب دس صیش ٌفشٔ ٝی ؿٛد.







ػٙبكش  HTMLثب یه سً ثبص ؿشٚع ٔی ؿ٘ٛذ.
ػٙبكش  HTMLثب یه سً ثؼش ٝث ٝدبیبٖ ٔی سػذ.
ٔحشٛای ػٙبكش دس ثیٗ سٍٟبی اثشذایی  ٚا٘شٟبیی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.
ثؼضی اص ػٙبكش ٔ HTMLحشٛایی ٘ذاس٘ذ.
ایٗ ػٙبكش دس سً اثشذایی ثؼشٔ ٝی ؿ٘ٛذ ٔب٘ٙذ ><br/
ثؼضی اص ػٙبكش  HTMLداسای ٔـخلبر  ٚسٛا٘بییٟبیی ٞؼشٙذ.

اِجش ٝدس ٔٛسد سٛا٘بییٟب ٔ ٚـخلبر ػٙبكش  HTMLدس ادأ ٝث ٝكٛسر وبُٔ سٛضیح داد ٜخٛاٞذ ؿذ.
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تگْای  HTMLتَ در تَ ( ) Nested
سٍٟبی ٔ HTMLؼٕٛال سٛػظ سٍٟبی دیٍشی احبع ٝؿذ ٜا٘ذ  ٚاص لب٘ ٖٛخبكی دیشٚی ٔی وٙٙذ ث ٝایٗ كٛسر و ٝسً
اثشذا دس آخش ثؼشٔ ٝی ؿٛد ایٗ ثذیٗ ٔؼٙبػز و ٝسٍی و ٝخّٛسش اص  ٕٝٞسٍٟب ثبص ٔیـٛد ثبیذ دس آخش  ٕٝٞآٟ٘ب ثؼش ٝؿٛد
ثشای دسن ثٟشش ایٗ ٔغّت ثٔ ٝثبَ صیش سٛخ ٝوٙیذ.
===========================================================
><html
><body
><p>This is my first paragraph</p
></body
></html

===========================================================

دس ایٗ ٔثبَ سً < >htmlدس اثشذای  ٕٝٞسٍٟب ثبص ؿذ ٜاػز  ٚدس ا٘شٟبی  ٕٝٞآٟ٘ب ثب < >/htmlثؼش ٝؿذٔ . ٜحشٛای
سً < >htmlسٍٟبی <ٞ >p< ٚ >bodyؼشٙذ.
سً < >bodyو ٝثؼذ اص آٖ ثبص ؿذ ٜلجُ اص آٖ ثب < >/bodyثؼش ٝؿذ ٜاػزٔ .حشٛای سً < >bodyو ٝدس ٚالغ ثذ٘ٚ ٝ
لؼٕز لبثُ سٚیز یه كفح HTML ٝاػز دس ایٗ ٔثبَ یه سً < >pاػز .دس ٔٛسد سً < ٓٞ >pایٗ ٔٛضٛع سىشاس
ؿذ ٜاػز.

تگْای پایاًی را فزاهَش ًکٌیذ
===========================================================
<p> This is my first paragraph

===========================================================
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یىی اص اؿشجبٞبر ٔشذا َٚدس ٘ٛؿشٗ وذٞبی  HTMLسػبیز ٘ىشدٖ لب٘ ٚ #Nesting $ ٖٛیب ٕٞبٖ سٍٟبی س ٛدس س ٚ ٛیب
٘جؼشٗ سٍٟبی ثبص ثٚ ٝػیّ ٝسٍٟبی ثؼش ٝاػز  .فشأٛؽ وشدٖ سٍٟبی دبیب٘ی دس ٔثبَ ثبال ثبػث ثشٚص خغب ٕ٘یـٛد .
ِٚی دس اوثش ٔٛاسد فشأٛؽ وشدٖ سٍٟبی دبیب٘ی  ٚیب ثؼشٗ سٍٟب  ٚسػبیز ٘ىشدٖ لب٘ ٖٛسٍٟبی س ٛدس س ٛثبػث ثشٚص خغب
ٞبی ػبخشبسی خٛاٞذ ؿذ.

عٌاصز  HTMLخالی
ػٙبكش  HTMLثذٔ ٖٚحشٛا سا ػٙبكش خبِی ٔ #empty element $ی ٘بٔٙذ  .ایٗ ػٙبكش دس ٕٞبٖ سً اثشذایی ثؼشٝ
ٔی ؿ٘ٛذ.
سً < >brیىی اص ػٙبكش خبِی اػز و ٝثؼشٕ٘ ٝیـٛد  ٚثبػث ؿىؼشٗ خظ ثؼذ اص خٛد ٔی ؿٛد .اِجش ٝدس صثبٟ٘بی دیـشفشٝ
سش ٔب٘ٙذ  XML ٚ XHTMLسٍٟب حشٕب ثبیذ ثؼش ٝؿ٘ٛذ ثٙبثشیٗ اػشفبد ٜاص سً < >/brث ٝخبی <ٙٔ >brبػت سش ٔی
ثبؿذ.

حزٍف بشرگ یا کَچک؟
 HTMLحؼبع ث ٝثضسي ثٛدٖ  ٚیب وٛچه ثٛدٖ حشٚف ٘یؼز ث ٝعٛس ٔثبَ <ٕٞ >pبٖ وبسی سا ا٘دبْ ٔی دٞذ وٝ
< >Pا٘دبْ ٔیذٞذ  .ثؼیبسی اص كفحبر ٚة اص حشٚف ثضسي ثشای ػبخشٗ سٍٟبی  HTMLاػشفبدٔ ٜیىٙٙذِٚ .ی اػشفبد ٜاص
حشٚف وٛچه عجك اػشب٘ذاسدٞبی ػبصٔبٖ خٟب٘ی ٚة یه أش وبٔال ضشٚسیؼز.
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تَاًاییْا ٍ خصَصیات عٌاصز HTML
ٔ HTMLی دشداصیٓ ٞ .ش ػٙلش  HTMLداسای سٛا٘بییٟب ٚ
حبَ ث ٝسفلیُ ث ٝسٛا٘بییٟبی ثؼضی اص ػٙبكش
خلٛكیشٟبیی ٔی ثبؿذ  .ایٗ خلٛكیشٟب یه ػشی اعالػبر اضبفی  ٚسىٕیّی دس ٔٛسد ٞش ػٙلش  HTMLاػز .ایٗ
اعالػبر دس سٍٟبی اثشذایی دس ثیٗ یه خفز "" لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٔب٘ٙذ
===========================================================
><a href="http://www.TopDesign.com"> This is a link </a

===========================================================

دس ایٙدب ؿٕب ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ػٙبكش  HTMLثٕٞ ٝشا ٜسٛضیحبر سىٕیّی  #Attribute $سا ٔی ثیٙیذ و ٝدس ثیٗ یه خفز
"" لشاس ٌشفش ٝاػز.

تگْای  ٍ Head Lineیا سزفصلْا
ػشفلّٟب سٛػظ سٍٟبی  h1سب  h6ػالٔز ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ .سً  h1ثبػث ایدبد ا٘ذاص ٜثضسٌششی ٘ؼجز ثٔ h6 ٝی
ؿٛد.
===========================================================
><h1>This is a heading</h1
><h2>This is a heading</h2
><h3>This is a heading</h3

===========================================================
ٔشٚسٌشٞب ث ٝكٛسر اسٔٛبسیه یه خظ فبكّ ٝثؼذ اص ایٗ سٍٟب ایدبد ٔیىٙذ.

اّویت تگْای Head Line
اص ایٗ سٍٟب ثشای ثضسي یب وٛچه وشدٖ ٘ٛؿشٞ ٝب اػشفبد٘ ٜىٙیذ ثّى ٝثشای ٔٛضٛػبر دش إٞیز اص آٟ٘ب اػشفبد ٜوٙیذ ٚ
ٔٛضٛػبر ٛ٘ ٚؿشٞ ٝبی دش إٞیز سا داخُ آٟ٘ب لشاس دٞیذ.
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ٔٛسٛسٞبی خؼشدٔ ٛب٘ٙذ ٌ ٚ ٌُٛیب ٛٞثشای دی ثشدٖ ثٛٔ ٝضٛع ٚة ػبیز  ٚكفحٚ ٝة ؿٕب اص ٘ٛؿشٞ ٝبیی و ٝداخُ ایٗ
سٍٟب لشاس داس٘ذ اػشفبدٔ ٜی وٙٙذ.
سشسیت إٞیز ایٗ سٍٟب ث ٝسشسیت إٞیز ثیـشش اص  h1ثٔ h6 ٝی سػذ.

تگْای خط کطی ٍ یا خط ()line
سً

<>/hr

ثشای وـیذٖ خظ ٞب افمی اػشفبدٔ ٜیـٛد.

===========================================================
><p>This is a paragraph</p
><hr /
><p>This is a paragraph</p
><hr /
><p>This is a paragraph</p

===========================================================

ًَضتي تَضیحات بزای کذّا HTML
ایي سٛضیحبر ثبیذ ث ٝكٛسسی دس دس ٖٚوذٞبی  HTMLلشاس ٌیش٘ذ و ٝسٛػظ ٔشٚسٌشٞب خٛا٘ذ٘ ٜـ٘ٛذ .ثٙبثشایٗ ایٗ
سٛضیحبر سا ث ٝایٗ كٛسر ٘ٛؿشٔ ٝی ؿٛد.
><!-- This is a comment --

ایٗ ٘ٛؿشٞ ٝب سٛػظ ٔشٚسٌشٞب خٛا٘ذٕ٘ ٜی ؿ٘ٛذ.ػالٔز سؼدت فمظ دس اثشذا لشاس ٔی ٌیشد  ٚدس دبیبٖ ٕ٘ی آیذ.

چگًَِ کذّای  HTMLیک صفحِ ٍب را ببیٌین؟
view
ثشای ایٗ وبس ؿٕب ٔیشٛا٘یذ دس كفحٔ ٝشٚسٌشسبٖ ٌضی view ٝٙسا اص ٘ٛاس اثضاس ا٘شخبة وٙیذ  ٚػذغ ٌضیٝٙ
 ٚ sourceیب  sourceسا ا٘شخبة وٙیذ  .دس ایٗ حبِز یه دٙدش ٜخذیذ ثبص ٔی ؿٛد و ٝوذٞبی  HTMLسا ث ٝؿٕب
٘ـبٖ ٔی دٞذ.
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تگْای پاراگزاف ()Paragraph
دبساٌشاف ٞب سٛػظ سٍٟبی

<> p

ػالٔز ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><p> This is a paragraph </p
><p> This is another paragraph </p

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ٔشٚسٌشٞب ث ٝكٛسر اسٔٛبسیه یه خظ فبكّ ٝلجُ  ٚثؼذ اص ایٗ سٍٟب ایدبد ٔیىٙذ  .ثبص  ٓٞایٗ ٘ىش ٝسا یبد آٚسی ٔی وٙیٓ
و ٝسٍٟبی اثشذایی  ٚا٘شٟبیی سا فشأٛؽ ٘ىٙیذ.

تگْای ضکستي خط ( ) Line Breaks
ثشای ایدبد ؿىؼز دس یه خظ  ٚسفشٗ ث ٝخظ ثؼذی  ٚایدبد فبكّ ٝاص سً < >br/و ٝیه سً خبِی  #empty $اػز
اػشفبدٔ ٜی ؿٛد  .ایٗ ٘ىش ٝلبثُ روش اػز و ٝوّی ٝفبكّٞ ٝب دس ثیٗ سٍٟبی  HTMLدس ٍٙٞبْ ٕ٘بیؾ سٛػظ ٔشٚسٌشٞب
اص ثیٗ ٔی سٚد.
===========================================================
>paragraph </p

>this is a <br/

><p

===========================================================
ث ٝعٛس ٔثبَ فبكّ ٝای و ٝلجُ اص ٔحشٛای ایٗ ػٙلش ٚ HTMLخٛد داسد دس ٔشٚسٌش اص ثیٗ ٔی سٚد.
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) Text Formatting ( تگْای ًَع ًوایص ًَضتِ ّا
This text is bold
This text is big
This text is italic
This is computer output

This is subscript and superscript

ٗ ای. ٘ذٛ ؿٜ ٕ٘بیؾ دادBold  یبٚ Italic سرٛ كٝب ثٞ ٝؿشٛ٘ ٝ٘ذ وٛ> ثبػث ٔی ؿb<  یبٚ >i< ذٙ٘بیی ٔبٍٟس
.ذٙٔ ٔی ٘ب# Text Formatting $ ع ٕ٘بیؾ یبٛ٘ بیٍٟب سا سٍٟس
.ٓ ٕ٘بیؾ ٔی ٌزاسیٝب سا ثٍٟدس صیش سؼذادی اص ایٗ س.یذٙ وٜ دلز ٍ٘بٝة سا ثٚ ب كفحبرٍٟبیی ثیـشش ثب ایٗ سٙثشای آؿ
===========================================================
<p> <b> This text is bold <b></p>
This text is bold
<p> <strong>This text is strong </strong></p>
This text is strong
<p><big>This text is big</big></p>
This text is big
<p><em>This text is emphasized</em></p>
This text is emphasized
<p><i>This text is italic</i>
This text is italic
<p><small>This text is small</small></p>
This text is small
<p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>
This is subscript and superscript

===========================================================
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ّ Styleا
Styleچیست ؟
یىی اص ٕٟٔششیٗ ٔجبحث دس صٔی ٝٙعشاحی  ٚوذ ٘ٛیؼی ٞStyleب ٞؼشٙذ ث ٝعٛس دلیمشش خلٛكیبر ٚسٛا٘بییٟبیی ثشای
سٍٟبی ٔHTMLی ثبؿٙذ  ٚاص إٞیز ثؼیبس ثبالیی ثشخٛسداس٘ذ .یبد ٌیشی ٞ Styleب دیؾ ٘یبصی ثشای یبدٌیشی CSS
ٔی ثبؿذ.
ٞ Styleب اثضاسی ثشای وٙششَ سٕبٔی سٍٟبی  HTMLدس كفحٚ ٝة ٞؼشٙذ .دس ایٙدب ث ٝكٛسر وّی سٛضیحبسی دس
ٔٛسد ٞ Styleب  ٚكفحبر  CSSداد ٜخٛاٞذ ؿذ  ٚدس آیٙذ ٜث ٝكٛسر وبُٔ ثب ایٗ وذٞب آؿٙب خٛاٞیٓ ؿذ .
ٞStyleب ث ٝچٙذیٗ سٚؽ دس ٖٚكفحبر ٚة ٘ٛؿشٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
· خغی  ٚدس ٖٚسٍٟبی HTML
· سٍٟبی > <Style> </Styleدس ٖٚكفحبر HTML
· كفحبر خبسخی ثب فشٔز .css
ثشای آؿٙبیی ثیـشش ثب ایٗ ٔٛاسد ث ٝروش چٙذیٗ ٔثبَ ٔی دشداصیٓ .
=======================================================
><p style="background-color:yellow" ></p
><h1 style="font-size:10px"></h1
><p style="font-family:Times"></p
><p style="text-align:center"></p

=======================================================
ایٟٙب وذٞبیی ٞؼشٙذ و ٝدس ٖٚسٍٟبی ٛ٘ HTMLؿشٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
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تغیز رًگ  / BackGroundپس سهیٌِ با استفادُ اس ّ Styleا
ثشای ؿشٚع ث ٝوذٞبی صیش سٛخ ٝوٙیذ.
=======================================================
><html
>"<body style="background-color:yellow
><h2>Look: Colored Background!</h2
></body
></html

=======================================================
دس لؼٕز ٚ body ,یب ثذ٘ ٝكفحٚ ٝة ٔـبٞذٔ ٜی وٙیذ و ٝاص یه  Styleخغی اػشفبد ٜؿذ ٜاػز .ایٗ وذ ثبػث خٛاٞذ
ؿذ و ٝدغ صٔی ٚ ٝٙیب  Back Groundكفحٚ ٝة ؿٕب ثب سً٘ صسد ٕ٘بیؾ داد ٜثـ. ٝثشای ٔـبٞذ ٜػّٕی ایٗ كفحٝ
آٖ سا ثب سٛخ ٝث ٝخٛد آٔٛصٞبی لجّی ثؼبصیذ .
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 ّاStyle  ًَضتِ ّا با استفادُ اسFont تغییز
.ششَ ٔی ثبؿذٙب لبثُ وٞ Style كیبرٛ اص خلٜب ثب اػشفبدٞ ٝؿشٛ٘ font ٝیذ وشد وٞاٛ خٜذٞدب ٔـبٙدس ای
===========================================================
<html>
<body>
<h1 style="font-family:verdana">A heading</h1>
<p style="font-family:courier new;color:red;fontsize:20px;">
A paragraph
</p>
</body>
</html>

===========================================================
. اػزٝ وبس سفشٝ ثfont عٛ٘ رییش
ب ثشای ؽٞ Style ٗ< ایh1> , <p> ًیذ دس سٙ ٔی وٜذٞٔـب
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( Text Alignment ) تغییز ًَع چیٌص ًَضتِ ّا
.ٓیٙششَ ٔی وٙب سا وٞ ٝؿشٛ٘ ؾٙع چیٛ٘ بٞ Style  اصٜ ثب اػشفبدٝیذ وٙ ٔی وٜذٞدب ٔـبٙدس ای
===========================================================
<html>
<body>
<h1 style="text-align:center"> This is heading 1 </h1>
<p>The heading above is aligned to the center of this page.
The heading above is aligned to the center of this page.
The heading above is aligned to the center of this
page.</p>
</body>
</html>

===========================================================

سدٛٔ ضیحبر ثیـشش سا دسٛ سٚ ٓیٙضیحبر اوشفب ٔی وٕٛیٗ سٞ ٝدب یٙب دس ایٞ Style سدٛٔ  ٌؼششدٌی ٔغبِت دسٝ ثٝخٛثب س
.ٓیَٙ ٔی وٛوٛٔ بی ثؼذیٞصٛٔد آٛ خٝب ثٞ Style
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 Hyper Link , Anchors , Linkلیٌکْا ٍ یا پیًَذّا
دی٘ٛذٞب ٚیب ِیٙه ٞب یىی اص ٟٔششیٗ اخضاء سـىیُ دٙٞذ ٜكفحبر ٚة ٞؼشٙذ و ٝداسای ا٘ٛاع ٔخشّفی ٞؼشٙذِ .یٙىٟب سٛػظ
سٍٟبی >ٔ <aـخق ٔی ؿ٘ٛذ.سٍٟبی > <aداسای خلٛكیبر ٔخشّفی ٞؼشٙذ و ٝدس صیش ث ٝسؼذادی اص آٟ٘ب اؿبسٔ ٜی
وٙیٓ.
ِیٙىٟب سا ٔی سٛاٖ ث ٝػ ٝلؼٕز صیش سمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد :




ِیٙىٟبی خبسخی
ِیٙىٟبی داخّی
٘ ٚـب٘ٞ ٝب

لیٌکْای خارجی
حشٕب ؿٕب ٘یض ثب سلٛیش ٞب ٛ٘ ,ؿشٞ ٝب  ٚیب …ٛٔ .اخ ٝؿذ ٜایذ و ٝثب وّیه ثش سٚی آٟ٘ب ٚاسد كفح ٝخذیذی اص ٚة ػبیز
دیٍش ٔی ؿٛیذ ٙٔ .ظٛس اص ِیٙىٟبی خبسخی ِیٙىٟبیی ٞؼشٙذ و ٝوبسثش كفحبر ٚة سا ث ٝكفحبسی خبسج اص ٚة ػبیشی وٝ
داخُ آٖ ٞؼشیذ سإٙٞبیی ٔی وٙٙذ.
ث ٝعٛس ٔثبَ:
===========================================================
><a href="http://www.topdesign.ir"> topdesign.ir </a

===========================================================
ی داد .
ایٗ ِیٙه اص اخضاء ٔخشّفی سـىیُ ؿذ ٜو ٝسٛضیح خٛاْ ٜ



ایٗ سً داسای خلٛكیشی ث٘ ٝبْ  hrefاػز ؤ ٝمذاس آٖ آدسع ِیٙه ٔٛسد ٘ظش ثشای اسلبَ  ٚدی٘ٛذ اػز.
٘ٛؿش ٝداخُ ایٗ سً ثشای ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد و ٝثب وّیه ثش سٚی آٖ ٚاسد آدسع خذیذ ٔی
ؿ٘ٛذ.

ایٗ ِیٙه ث ٝكٛسر صیش ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد:
topdesign.ir
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لیٌکْای داخلی
ِیٙىٟبی داخّی ٘یض كفحٔ ٝب سا ث ٝكفحبر دیٍش دی٘ٛذ ٔی دٞذ ِٚی ایٙجبس ایٗ كفحبر ٍٕٞی خضئی اص یه ٚة ػبیز
ٞؼشٙذ ٚاص ایٗ ِیٙىٟب ثشای دی٘ٛذ دادٖ كفحبر داخّی یه ٚة ػبیز اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .
دس ظبٞش وذٞبی ِیٙىٟبی داخّی  ٚخبسخی سفبٚسی ثب یىذیٍش ٘ذاس٘ذ ِٚی سفبٚر آٟ٘ب دس ٘ح ٜٛآدسع دٞی آٟ٘ب ٔی ثبؿذ وٝ
سفبٚر آیٗ ِیٙىٟب سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیذٞیٓ.

ث ٝعٛس ٔثبَ:
 aboutUs.html ٚ index.htmlسـىیُ ؿذ ٜاػز .
فشم وٙیذ ؤ ٝب ٚة ػبیشی داسیٓ و ٝاص د ٚكفحٝ
ٔب ٔی خٛاٞیٓ ِیٙىی اص كفح ٝاكّی )  ( index.htmlث ٝكفح ٝدسثبسٔ ٜب ) (aboutUs.htmlوٞ ٝش دٚی آٟ٘ب اص
كفحبر یه ٚة ػبیز ٞؼشٙذ ایدبد وٙیٓ .ثشای ا٘دبْ ایٗ وبس اص وذٞبی صیش دس ٖٚكفح index.html ٝاػشفبدٜ
ٔیىٙیٓ.
===========================================================
><a href="aboutUS.html">About Us</a

===========================================================
ٔالحضٔ ٝی وٙیذ و ٝدس ٔمذاس  hrefوٕٞ ٝبٖ ادسع كفحٔ ٝی ثبؿذ خجشی اص ٘ http://wwwیؼز  ٚفمظ اػٓ
كفحٚ ٝة ٔٛسد ٘ظش ٘ٛؿش ٝؿذ ٜاػز.
ثشای سٛضیح ایٗ ٔغّت اثشذا ث٘ ٝىبر صیش سٛخ ٝوٙیذ:




آدسع دٞی ث ٝد ٚكٛسر  Static ٚ Relativeا٘دبْ ٔی دزیشد.
دس ٔثبَ ثبال اص آدسع دٞی ث ٝسٚؽ  Relativeاػشفبد ٜؿذ ٜاػز.
ٔٙظٛس اص آدسع دٞی ث ٝسٚؽ ٚ / Relativeاثؼش ٝایٗ اػز ؤ ٝمذاس آدسع ٔب ث٘ ٝح ٜٛلشاس ٌشفشٗ ایٗ دٚ
كفح٘ ٝؼجز ث ٝیىذیٍش ثؼشٍی داسد

ثشای سٛضیح ثیـشش ثشای ػبخشٗ یه ٚة ػبیز اثشذا یه  Folderث٘ ٝبْ آٖ ٚة ػبیز ثؼبصیذ ٘ .بْ  Folderاخشیبسی
اػز.
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ٔحُ ایٗ  Folderإٞیز چٙذا٘ی ٘ذاسد .حبَ كفحبر ٚثی سا و ٝػبخش ٝایذ داخُ ایٗ  Folderلشاس دٞیذ.دس حبَ حبضش
ایٗ د ٚكفحٚ ٝة )  (index.html , aboutUs.htmlداسای ٔٛلؼیز یىؼبٖ ٞؼشٙذ یؼٙی ٞش د ٚداخُ یه
 Folderلشاس داس٘ذ.
ایٗ ٔٛضٛع ثؼیبس ٔ ٟٓاػز و ٝایٗ د ٚكفحٚ ٝة ٞش د ٚداخُ یه  ٚ Folderیب دٛؿ ٝلشاس داؿش ٝثبؿٙذ دس غیش ایٗ
كٛسر ٘ح ٜٛآدسع دٞی ٔشفبٚر خٛاٞذ ثٛد .حبَ ثشای آدسع دٞی ٔی سٛاٖ اص وذٞبیی و ٝدس ٔثبَ ثبال اؿبس ٜؿذ اػشفبدٜ
وشد.
دس لؼٕز ٞبی آیٙذ ٜسٛضیحبر ثیـششی دس ایٗ ٔٛسد اسائ ٝخٛا ٓٞداد .

ًطاًِ ّا
ایٗ ٘ٛع ِیٙىٟب  ٚدی٘ٛذٞب داخُ یه كفحٚ ٝة اػشفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ .ث ٝعٛس ٔثبَ دیذ ٜایذ و ٝدس ثؼضی اص كفحبر ٚة و ٝثٝ
ػّز حدٓ صیبد ٔغبِت اسسفبع صیبدی داس٘ذ اص ٌضیٞ ٝٙبی  ٚTop ،یب ثبال ثشای سإٙٞبیی وبسثشاٖ ث ٝثبالی كفح ٝاػشفبدٜ
ٔی ؿٛد ٘.ح ٜٛآدسع دٞی دس ایٗ ٘ٛع ِیٙىٟب وٕی ٔشفبٚر سش اص د ٚحبِز لجّی ٔی ثبؿذ .دس ایٗ ٘ٛع آدسع دٞی اص یىی
دیٍش اص خلٛكیبر سٍٟبی > <aاػشفبدٔ ٜی ؿٛد ث٘ ٝبْ "  " nameایٗ خلٛكیز لبثّیز ٘بٔیذٖ ٞش یه اص سٍٟبی
 ٚ HTMLیب دس ایٙدب > <aسا ثب ٘بٟٔبی دِخٛا ٜدس اخشیبس ٔب لشاس ٔیذٞذ .یىی اص ٔٛاسد اػشفبد ٜایٗ خلٛكیز دس ایٗ
ٔثبَ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد.
===========================================================
><a name="label"> Any content </a

===========================================================
دس لؼٕز "ٔ "Labelی سٛا٘یذ ٘بْ ٔٛسد ٘ظش خٛد سا لشاس دٞیذ.
===========================================================
><a href="#label"> Any content </a

===========================================================
 ٚدس ایٙدب ِیٙه ٔٛسد ٘ظش سا ٔـبٞذٔ ٜی وٙیذ ٔ .الحظٔ ٝی ٕ٘بئیذ ثشای ٔمذاس ٔ hrefمذاس  nameدسِیٙه إٞ َٚشا ٜثب
ػالٔز  #دس اثشذا لشاس داد ٜؿذ ٜاػز.
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حبَ ث ٝعٛس ٔثبَ دس ٘ظش ثٍیشیذ و ٝكفح ٝای ثب اسسفبع ثؼیبس صیبد داسیٓ ؤ ٝی خٛاٞیٓ دس ا٘شٟبی اٖ ِیٙىی ثشای دػششػی
:
ث ٝثبالی كفح ٝثشای ساحشی اػشفبد ٜاص ٚة ػبیز ثشای وبسثش ثؼبصیٓ.ثشای ایٗ وبس ث ٝؿی ٜٛصیش ػُٕ ٔی وٙیٓ
اثشذا دس اثشذای كفحِ ٝیٙه صیش سا لشاس ٔیذٞیٓ
===========================================================
><a name="Top"> Top of page </a

===========================================================
 ٚػذغ دس ا٘شٟبی كفحِ ٝیٙه صیش سا لشاس ٔی دٞیٓ  /ثٔ ٝمذاس خلٛكیز  hrefدلز وٙیذ  .حبَ ثب وّیه ثش سٚی ایٗ
ِیٙه ث ٝلؼٕز ثبالی كفح ٝخٛاٞیذ سفز.
===========================================================
><a href="#Top"> Top of page </a

===========================================================
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ٍارد کزدى تصاٍیز در صفحات HTML
لجُ اص ؿشٚع ایٗ خٛدآٔٛص ٘ىشٞ ٝبیی س ٚیبد آٚسی ٔیى .ٓٙیىی اص اثشذائی سشیٗ ٔؼبئُ ثشای ؿشٚع ػبخز یه ٚة ػبیز ٚ
ػبخشٗ كفحبر ٚة  ،ػبخز ٞ directoryب  ٚیب دٛؿٞ ٝبیی ٞؼز وٚ ٝة ػبیز  ٚكفحبر ٚة دس ٖٚآٖ لشاس ٔی
ٌیش٘ذ و ٝاص اػشب٘ذاسد ٞبی خبكی دیشٚی ٔی وٙٙذ..
ثشای ؿشٚع یه  Folderث٘ ٝبْ ٚة ػبیز خٛد ثؼبصیذ  ٚدس ٖٚآٖ فِٛذسی ثب ٘بْ  Imagesلشاس دٞیذٕٞ.ب٘غٛس ؤ ٝی
دا٘یذ یىی اص اكّی سشیٗ ػٙبكش سـىیُ دٙٞذ ٜیه كفحٚ ٝة سلبٚیش ٞؼشٙذ و ٝثشای اػشفبد ٜآٟ٘ب دس یه كفحٚ ٝة ثبیذ
فبیُ آٟ٘ب سا دس داخُ دٛؿ images ٝلشاس دٞیذ $ .ثشای خٌّٛیشی اص ث ٟٓسیخشٍی فبیّٟبی ؿٕب  ٚآدسع دٞی ٔٙبػت ٚ
اػشب٘ذاسد #
ثشای ٚاسد ٕ٘ٛدٖ سلبٚیش دس كفحبر ٚة اص ایٗ سً اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .
======================================================================
>""=<img src="image.gif" alt
======================================================================

ایٗ سً ٘ imgـب٘ ٝلشاس ٌشفشٗ سلٛیش دس كفح ٚ ٝخلٛكیز  Srcآدسع ٔحُ لشاس ٌشفشٗ فبیُ سلٛیش اػز .اٌش
كفح ٝای و ٝػىغ ثبیذ دس آٖ لشاس ٌیشد  ٚخٛد سلٛیش دس یه دٛؿ ٝلشاس داؿش ٝثبؿٙذ ؿٕب ٔی سٛا٘یذ فمظ ٘بْ فبیُ سا ثٝ
خبی آدسع وبُٔ ثٛٙیؼیذ.
ٔثالً اٌش سلٛیش ؿٕب دس ایٗ آدسع لشاس داسد  ٚ http://www.example.com/images/image.gifكفح ٝای
و ٝدس حبَ ٚیشایؾ آٖ ٞؼشیذ دس دٛؿ ٝای غیش اص ایٗ لشاس داسد ؿٕب ثبیذ سً صیش سا ثشای اضبف ٝوشدٖ سلٛیش ث ٝكفحٝ
خٛد ث ٝوبس ثجشیذ:
======================================================================
> ""=<img src="http://www.example.com/images/image.gif" alt
======================================================================

اٌش فبیُ  ٚ htmlسلٛیش ٞش د ٚدس یه دٛؿ ٝثبؿٙذ ٔی سٛا٘یذ اص ایٗ سً اػشفبد ٜوٙیذ:

30

======================================================================
> ""=<img src="image.gif" alt
======================================================================

 ٚدس ایٙدب ث ٝدِیُ ایٙى ٝسلٛیش ٔب داخُ دٛؿ Images ٝلشاس داسد آدسع دٞی ٔب ث ٝكٛسر صیش ا٘دبْ ٔی ٌیشد.
======================================================================
> ""=<img src="images/image.gif" alt
======================================================================

دؼ٘ٛذ فبیُ حشٕبً ٘جبیذ  .gifثبؿذ .یؼٙی ؿٕب ٔی سٛا٘یذ اص فشٔشی ٔثُ ٘ .jpgیض اػشفبد ٜوٙیذ .ایٗ د ٚفشٔز اص ثمی ٝدش
اػشفبد ٜسش ٞؼشٙذ .اٌش ؿٕب سلٛیشی ثب فشٔشی غیش اص ایٗ د ٚفشٔز داسیذ ٔی سٛا٘یذ اص ثش٘بٔٞ ٝبی ٚیشایؾ ػىغ اص لجیُ
فشٛؿبح ثشای سجذیُ وشدٖ آٟ٘ب اػشفبد ٜوٙیذ.
ثشای ٕ٘ٔ ٗٔ ٝ٘ٛی خٛا ٓٞیه ػىغ سا ثب ٘بْ
اضبف ٝو . ٓٙدس ایٙدب اص ایٗ سً اػشفبد ٜوشد ٜاْ :

 Ittutorial.gifسا و ٝدس دٛؿ images ٝلشاس داسد دس كفحٚ ٝة

======================================================================
><img src="Images/Ittutorial.gif"/
======================================================================

ث ٝایٗ سشسیت یه سلٛیش سا دس ػٕز چخ كفح ٝخٛاٞیٓ دیذ $دس كٛسسی و ٝكفحٔ ٝب چخ ث ٝساػز ثبؿذ .#اٌش ٔی
خٛاٞیذ سلٛیش دس ٔشوض كفحٚ $ ٝػظ خظ  #لشاس ٌیشد ثٔ ٝثبَ صیش سٛخ ٝوٙیذ .
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 Alignچیست ؟
ثب اضبف ٝوشدٖ ٔمذاس  ٚ alignلشاس دادٖ آٖ دس سً  imgؿٕب ٔی سٛا٘یذ چیٙؾ سلٛیش سا سغییٗ وٙیذ.
======================================================================
>alt="" /

"align="center

" <img src="Ittutorial.gif

======================================================================

ٔمذاس ٔ alignی سٛا٘ذ  ..… ٚ center , right , left , topثبؿذ و ٝدس لؼٕشٟبی آیٙذ ٜسٛضیحبر ثیـششی
خٛاٞیٓ داد.
داسٖ  ٚخلٛكیز ثؼیبس ٕٟٔی دس ٘حٕ٘ ٜٛبیؾ یه كفحٚ ٝة ٞؼشٙذ.
ٞ alignب وبسثشد ثؼیبسی دس كفحبر ٚة د
ث ٝخبعش داؿش ٝثبؿیذ و ٝآدسع ٔحُ ػىغ ٘ ٚبْ آٖ ث ٝحشٚف وٛچه  ٚثضسي  ٚفبكّٞ ٝب حؼبع ٞؼشٙذ .دغ ٕٔىٗ
اػز اٌش ث ٝخبی  image.jpgاص  IMAGE.JPGاػشفبد ٜوٙیذ ٔشٚسٌش ؿٕب سلٛیشی سا دس كفح٘ ٝـبٖ ٘ذٞذ .دغ
دس ٘ٛؿشٗ آٟ٘ب دلز وٙیذ.

 Altچیست ؟
ٔ Altخفف ؤّٕ Alternate text ٝی ثبؿذ و ٝثشای اضبف ٝوشدٖ سٛضیحی وٛسب ٜدس ٔٛسد سلٛیش ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس
ٔی ٌیشد .عشیمٕ٘ ٝبیؾ ایٗ سٛضیح دس ٔثبِٟب ٔٛخٛد ٔی ثبؿذ.
======================================================================
>align="center" /

"<img src="Ittutorial.gif" alt="ittutorial.ir

======================================================================

دس ٔٛسد اضبف ٝوشدٖ سلبٚیش ث ٝكفح ٝثؼذاً ثب خضئیبر ثیـششی سٛضیح ٔی دٞیٓ .سب ایٙدب یبد ٌشفشیٓ چٍ ٝ٘ٛیه سلٛیش سا
ث ٝكفح ٝاضبف ٝوٙیٓ ٘ ٚح ٜٛلشاس ٌیشی آ٘شا دس كفح ٝسؼییٗ وٙیٓ.
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ّ Tableا
ٕٞیـ ٝثشای ػبخشٗ ٞش ػبص ٜای احشیبج ث ٝیه اػشخٛا٘جٙذی ٚخٛد داسد .ایٗ ٔٛضٛع دس ٔٛسد یه كفحٚ ٝة ٘یض كبدق
اػز  ٚثشای ػبخشٗ یه كفحٚ ٝة  $ثب سٛخ ٝث ٝایذٔ ٜب ثشای عشاحی ظبٞش آٖ كفح # ٝاحشیبج ث ٝیه ػبخشبس وّی اػز
و ٝدس اوثش ٔٛاسد اص دیذ وبسثشاٖ  ٚثبص دیذوٙٙذٌبٖ كفحبر ٚة ٔخفی ٔی ٔب٘ذ.
ایٗ ػبخشبس وّی ثب سٛخ ٝث ٝاػشب٘ذاسد ٞبی سٚص عشاحی ٚة ػبیز اص ٞ divب  ٚدس ٔٛاسدی ا٘ذن اص ٞ tableب سـىیُ ٔی
ؿٛد .أشٚص ٜدس عشاحی ٚة ػبیز اص ٞ tableب فمظ دس ٔٛاسدی خبف اػشفبدٔ ٜی ؿٛد ٔب٘ٙذ خذٞ َٚب  ٚفشْ ٞب .
ٞ tableب ثٚ ٝػیّ ٝسً < >tableثٔ ٝشٚسٌشٞب ٔؼشفی ٔیـ٘ٛذ  ٚداسای ػشٚ ٖٛػغش ٞؼشٙذ.ػشٞ ٖٛب ثٚ ٝػیّٝ
سٍٟبی < ٚ >tdػششٞب ثٚ ٝػیّ ٝسٍٟبی <ٔ >trـخق ٔیـ٘ٛذ  .الصْ ث ٝروش اػز و ٝسٍٟبی < >td< ٚ >trثٝ
سٟٙبیی وبسثشدی ٘ذاس٘ذ ِ ٚضٔٚب ثبیذ ٕٞشا ٜسً < >tableدس وذٞب لشاس ثٍیش٘ذ.
دس صیش ٕ٘ ٝ٘ٛای اص یه  tableثب یه ػش ٚ ٖٛیه ػغش ٔی ثیٙیذ.
======================================================================
><table
><tr
><td></td
></tr
></table
======================================================================

ث٘ ٝح ٜٛثبص ؿذٖ ٚثؼش ٝؿذٖ سٍٟب سٛخ ٝوٙیذ  $لب٘ ٖٛسٍٟبی ثبص  ٚثؼش – ٝلؼٕز ا َٚآٔٛصؽ # html
ثشای ایٙى ٝثشٛا٘یٓ
ایٗ ٔ tableی سٛا٘ذ سؼذاد دِخٛاٞی ػشٚ ٖٛػغش داؿش ٝثبؿذ ٔ ٚحذٚدیز اص ایٗ ٘ظش ٚخٛد ٘ذاسد.
 .ایٗ
وٙششَ ثیـششی ثش سٚی ظبٞش ایٗ خذٞ َٚب داؿش ٝثبؿیٓ ٔی سٛا٘یٓ اص خلٛكیز ٞبی ایٗ خذٞ َٚب اػشفبد ٜوٙیٓ
٘ىش ٝسا ٘یض ث ٝخبعش ثؼذبسیذ و ٝسؼذاد ػّٞ َٛب  <td> /در سطرٌا در اکثریت مُارد َ بً غیر از مُاردی خاص
یکسان است .
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طَل ٍ عزض ّ Tableا
د ٚخلٛكیز  height ٚ widthایٗ سٛا٘بیی سا ثٔ ٝب ٔیذٖ ٜد و ٝع ٚ َٛاسسفبع ایٗ خذِٟٚب سا سؼؼیٗ وٙیٓ.
ایٗ ع ٚ َٛػشم ٔی سٛا٘ٙذ ث ٝكٛسر ٚاثؼش ٚ ٝیب ثبثز ثبؿٙذ.دس حبِز ٚاثؼش ٝع ٚ َٛػشم ثب دسكذی اص ػشم وُ
كفحٔ ٝـخق ٔی ؿٛد  ٚدس ا٘ذاصٌ ٜزاسی ثبثز ٔمذاس ث ٝكٛسر ثبثز ث ٝخذِٟٚب  ٚػِّٟٛب دادٔ ٜی ؿٛد.
======================================================================
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰
><tr
><td></td
><td></td
></tr
></table
======================================================================

ایٗ خذ َٚداسای د ٚػش ٚ ٖٛیه ػغش ثب اسسفبع  ٚػشم  200دیىؼُ اػز  ٚخذ َٚصیش داسای د ٚػش ٖٛثب ػشم " 80اص
ػشم كفح ٝاػز .
======================================================================
>"<table width="۸۰%" height="۸۰%
><tr
><td></td
><td></td
></tr
></table
======================================================================
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خصَصیت Border
ٔشص ثیٗ ایٗ ػغش ٞب ٚػشٟ٘ٛب ثب اػشفبد ٜاص خغٛط ٔ # border $ـخق ٔیـٛد ؤ ٝیشٛاٖ ثب اػشفبد ٜاص ایٗ خلٛكیز آٖ
سا وٙششَ وشد .
======================================================================
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰" border="۱
><tr
><td></td
><td></td
></tr
></table
======================================================================

ٔمذاس خلٛكیز ٘ borderـبٖ دٙٞذ ٜضخبٔز آٖ اػز  ٚدس كٛسسی ؤ ٝمذاس آٖ كفش ثبؿذ ٕ٘ borderبیؾ دادٜ
ٕ٘یـٛد .
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 ٍ Alignیا چیٌص در سطزّا ٍ ستَى ّا
ٞش ػغش  ٚیب ػش ٖٛدس یه خذٔ َٚی سٛا٘ذ چیٙؾ ٔخشق ث ٝخٛد سا داؿش ٝثبؿذ یؼٙی ػٙبكش داخُ آٖ ػغش  ٚیب ػش ٖٛاص
چیٙؾ آٖ ػغش  ٚیب ػش ٖٛدیشٚی ٔیىٙٙذ.
ث ٝعٛس ٔثبَ :
======================================================================
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰" border="۰" align="center
><tr
></tdستىن اول – سطر اول><td
></tdستىن دوم – سطر اول><td
></tr
><tr
></tdستىن اول – سطر دوم><td
></tdستىن دوم – سطر دوم><td
></tr
></table

======================================================================

دس ایٗ ٔثبَ خذ َٚاص د ٚػغش  ٚد ٚػش ٖٛسـىیُ ؿذ ٜاػز و ٝدس ٔثبَ ٔـخق ؿذ ٜاػز  ٚوّی ٝػغش ٞب ٚػشٞ ٖٛب اص
چیٙـی و ٝث ٝسً  tableدس اثشذای ٔثبَ داد ٜؿذ ٜاػز دیشٚی ٔیىٙٙذ  ٚچیٙؾ  ٕٝٞػغشٞب  ٚػشٟ٘ٛب  centerاػز.
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ٔیشٛاٖ ثٞ ٝش یه اص ػغشٞب  ٚػشٟ٘ٛب ٘یض ث ٝسٟٙبیی چیٙؾ  align ٚثذٞیذ  .ثٔ ٝثبَ صیش سٛخ ٝوٙیذ:
======================================================================
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰" border="۰" align="center
><tr
></tdستىن اول – سطر اول>"align="right

<td

> </tdستىن دوم – سطر اول >"align="left

<td
></tr
><tr

> </tdستىن اول – سطر دوم ><td
> </tdستىن دوم – سطر دوم ><td
></tr
></table

======================================================================

دس ٔثبِٟب ٔالحضٔ ٝیىٙیذ وٛ٘ ٝؿشٞ ٝبیی و ٝدس ثیٗ سٍٟبی <ٛ٘ >td/< >tdؿش ٝؿذ ٜا٘ذ دس آٖ ػّٕ٘ َٛبیؾ دادٜ
ٔیـ٘ٛذ  ٚدس كٛسسی وٞ ٝیچ ػٙلشی دس ثیٗ ایٗ سٍٟب ٘جبؿذ ػّ َٛث ٝكٛسر خبِی ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد.
ػٙبكش وٛچىشش سـىیُ دٙٞذٞ ٜش خذ َٚسا ػّٔ َٛی ٘بٔیٓ  .دس ٔثبَ ثبال خذ َٚداسای چٟبس ػّ َٛاػز.
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ّ Tableای تَ در تَ
یىی دیٍش اص خلٛكیبر ایٗ خذا َٚلبثّیز س ٛدس س ٛلشاس ٌشفشٗ ایٗ خذا َٚاػز ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝیه خذٔ َٚی سٛا٘ذ دس
داخُ ػّ َٛیه خذ َٚدیٍش لشاس ٌیشد  ٚصیش ٔدٕٛػ ٝخذ َٚثبالسش اص خٛد ثبؿذ .ثٔ ٝثبِی دس ایٗ ٔٛسد سٛخ ٝوٙیذ
======================================================================
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰" border="۰" align="center
><tr
></tdستىن اول – سطر اول>"<td align="right
>"<td align="left
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰" border="۰" align="center
><tr
> </tdستىن اول – سطر اول>"<td align="right
></tr
><tr
> </tdستىن اول – سطر دوم ><td
></tr
></table
></td
></tr
><tr
> </tdستىن اول – سطر دوم ><td
> </tdستىن دوم – سطر دوم ><td
></tr
></table

======================================================================
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دس ایٗ ٔثبَ ٔالحظٔ ٝی وٙیذ و ٝیه خذ َٚثب یه ػغش  ٚػش ٖٛداخُ یىی اص ػِّٟٛبی خذ َٚثبالسشی خٛد ثب  2ػغش ٚ
ػش ٖٛلشاس ٌشفش ٝایٗ لبثّیز وٕه ثؼیبسی ث ٝعشاحبٖ كفحبر ٚة دس چیٙؾ ایٗ كفحبر ٔی وٙذ.

 ( Background colorرًگ پس سهیٌِ )
ٞش خذ ٚ َٚیب ٞش ػّ ٚ َٛیب ٞش ػغش  ٚیب ػشٔ ٖٛی سٛا٘ذ داسای سً٘ دغ صٔیٔ ٝٙخشق ث ٝخٛد ثبؿذ.ثٔ ٝثبَ صیش سٛخٝ
وٙیذ:
======================================================================
>"<table width="۲۰۰" height="۲۰۰" border="۰" align="center" bgcolor="red
><tr
> </tdستىن اول – سطر اول >"align="right" bgcolor="blue

<td

> </tdستىن دوم – سطر اول >"align="left

<td
></tr
><tr

> </tdستىن اول – سطر دوم ><td
> </tdستىن دوم – سطر دوم ><td
></tr
></table

======================================================================

ٔالحضٔ ٝیٕٙبییذ و ٝسً٘ دغ صٔی ٝٙخذ َٚث ٝسً٘ لشٔض اػز ِٚی سً٘ ػّ َٛػش ٖٛا – َٚػغش ا َٚث ٝسً٘ آثی اػز
 ٚچ ٖٛخٛد ایٗ ػّ َٛداسای سً٘ دغ صٔی ٝٙاػز اص سً٘ دغ صٔی ٝٙوُ خذ َٚدیشٚی ٕ٘ی وٙذ.
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رًگْا
سٍٟ٘ب دس كفحبر ٚة اص إٞیز فٛق اِؼبد ٜای ثشخٛسداس٘ذ.سٍٟ٘ب ٔیشٛا٘ٙذ سبثیش ثؼیبس صیبدی دس صیجبیی  ٚیب ػذْ صیجبییی ٚة
ػبیز ؿٕب داؿش ٝثبؿٙذ.
أشٚص ٜؿبخ ٝای دس عشاحی ٚة ثب ٘بْ سٚا٘ـٙبػی ٚة ایدبد ؿذ ٜاػز و ٝیىی اص ٕٟٔششیٗ ٔؼبئُ دس عشاحی ٚة
ٔیجبؿذ.یىی اص ٔؼبئُ ٕٟٔی و ٝدس ایٗ ؿبخ ٝثشسػی ٔی ٌشدد سً٘ ٞبی ٔٛسد اػشفبد ٜدس یه كفحٚ ٝة ثب سٛخ ٝثٝ
ٔٛضٛع آٖ ٚة ػبیز ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ٛع ثبصدیذوٙٙذٌبٖ آٖ ٚة ػبیز اػز.
سٍٟ٘ب ث ٝچٙذیٗ ؿىُ دس یه كفحٚ ٝة ٚخٛد داس٘ذ  .سٍٟ٘بی سلبٚیشدیىؼّی  ٚسٍٟ٘بیی و ٝثٚ ٝػیّ ٝوذٞبی HTML
ایدبد ؿذ ٜا٘ذ  .دس ٞش د ٚكٛسر ایٗ سٍٟ٘ب داسای اػشب٘ذاسد خبكی ٞؼشٙذ  ٚایٗ اػشب٘ذاسد ث ٝدِیُ ٔشفبٚر ثٛدٖ كفحبر
ٕ٘بیؾ یب ٔب٘یشٛسٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٞ browserب ایدبد ؿذ ٜاػز.ایٗ اػشب٘ذاسد ثبػث ٕ٘بیؾ یىؼبٖ سلبٚیش  ٚكفحبر ٚة
دس وّیٔ ٝب٘یشٛسٞب ٞ browser ٚب ٔیـٛد.
ثب سٛخ ٝثٌ ٝؼششدٌی د٘یبی ٚة دس ػشاػش خٟبٖ سػبیز اػشب٘ذاسدٞبی عشاحی ٚة أشی الصْ  ٚضشٚسیؼز  ٚػذْ سػبیز
آٖ ٔی سٛا٘ذ ثبػث ػذْ ثبصخٛسد ٚة ػبیز ؿٕب ثبؿذ.
ایٗ ٔؼئّ ٝثؼیبس ٔ ٟٓاػز و ٝكفحٚ ٝة ؿٕب دس سٕبٔی ٔب٘یشٛسٞب ٞ browser ٚب ث ٝكٛسر دِخٛا ٜؿٕب  ٚثب یه ؿىُ
ٚاحذ ٕ٘بیؾ داد ٜؿٛد  ٚایٗ ٔٛضٛع صٔب٘ی اسفبق ٔی افشذ و ٝؿٕب اػشب٘ذاسدٞب سا دس ٚة ػبیز خٛد سػبیز وشد ٜثبؿیذ.
حبَ ث ٝسٍٟ٘ب ٔی دشداصیٓ.
سمؼیٓ ثٙذی سٍٟ٘ب ث ٝچٙذیٗ سٚؽ  $ثب سٛخ ٝث ٝوبسثشد  #ا٘دبْ ٔیٍیشد و ٝدٛ٘ ٚع آؿٙبی آٖ سمؼیٓ ثٙذی ٞبی CMYK
ٞ RGB ٚؼشٙذ.
اص سمؼیٓ ثٙذی  CMYKؤ ٝخفف سٍٟ٘بی ٞ # yellow, keyblack ,cyan, magenta $ؼشٙذ دس عشاحی
 RGBؤ ٝخفف سٍٟ٘بی
 ٚاص سمؼیٓ ثٙذی
ٞبیی و ٝثشای چبح أبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
ٞ # red,green,blue $ؼشٙذ ثشای عشح ٞبیی اػشفبدٔ ٜیـٛد و ٝدس كفحبر ٕ٘بیؾ اػشفبدٔ ٜیـ٘ٛذٔ$ .ب٘ٙذ سّٛیضیٚ ٖٛ
ٔب٘یشٛس , #ثب سٛخ ٝث ٝسٛضیحبر ثبال دس د٘یبی ٚة اص سمؼیٓ ثٙذی  RGBاػشفبدٔ ٜیـٛد.
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سٍٟ٘ب دس ایٗ ػیؼشٓ داسای وذٞبی ٔٙحلش ث ٝفشدی ٞؼشٙذ و ٝاػشفبد ٜاص سٍٟ٘ب سا دس عشاحی كفحبر ٚة ثؼیبس ٞذفٕٙذ
سش  ٚدلیمشش ٔی وٙذ٘.ح ٜٛوذٌزاسی ایٗ سٍٟ٘ب ثش دبیٍٞ ٝضادػیٕبَ اػز . #HEX $دس ایٗ سمؼیٓ ثٙذی ٞش سً٘ ثب یه وذ
 6سلٕی و ٝدس اثشذای آٖ ٚ #خٛد داسد ٔـخق ٔی ؿٛد .ث ٝعٛس ٔثبَ سً٘ ٔـىی ثب وذ  ٚ #000000سً٘ ػفیذ ثب وذ
ٔ #FFFFFFـخق ٔیـ٘ٛذ  .ثش دبی ٝایٗ سمؼیٓ ثٙذی ٔ 16یّی ٖٛسً٘ ٔخشّف ٚخٛد داسد!
سؼذادی اص ایٗ سٍٟ٘ب سا ٔیشٛا٘یذ ایٙدب ثجیٙیذ

آیا هیتَاى اس ایي تعذاد رًگ در طزاحی ٍب استفادُ کزد؟
 #Web Safe Color$وٝ
دبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ ٔـىُ اػز.دس ایٗ سمؼیٓ صیش ؿبخ ٝای ٘یض ٚخٛد داسد ث٘ ٝبْ سٍٟ٘بی
ٔشـىُ اص سؼذاد ٔؼذٚدی سً٘ اػز.ایٗ سٍٟ٘ب ثش عجك اػشب٘ذاسدٞبی  W3Cدس ػبِٟب دیؾ ٔـخق ؿذ ٜا٘ذ  ٚعشاحبٖ
ٚة ثش عجك ایٗ اػشب٘ذاسد سٟٙب اخبص ٜاػشفبد ٜاص ایٗ سٍٟ٘ب سا دس عشاحی كفحبر ٚة خٛد داؿشٙذٞ.ش چٙذ و ٝایٗ صیش ؿبخٝ
دس حبَ حبضش ٘یض دس ثؼیبسی اص ٘شْ افضاسٞبی عشاحی ٚة ٌ ٚشافیه ٔٛخٛد ٞؼشٙذ ِٚی ایٗ صیش ؿبخ ٝدس صٔب٘ی ثٚ ٝخٛد
آٔذ ٜثٛد ؤ ٝب٘یشٛسٞب سٟٙب اص  256سً٘ ثشای ٕ٘بیؾ سلبٚیش اػشفبدٔ ٜی وشد٘ذ  ،حبَ ثب سٛخ ٝث ٝدیـشفز فٛق اِؼبد ٜد٘یبی
وبٔذیٛسش ٔ ،ب٘یشٛسٞب اص چٙذیٗ ٔیّی ٖٛسً٘ ثشای ٕ٘بیؾ سلبٚیش اػشفبدٔ ٜیىٙٙذ  ٚثٙبثشایٗ دػز عشاحبٖ دس اػشفبد ٜاص
سٕبٔی ٔ 16یّی ٖٛسً٘ ثبص اػز.
ثب ایٗ سٛضیحبر روش ایٗ ٘ىش ٝثؼیبس ضشٚسیؼز و ٝاػشفبد ٜاص ایٗ وذٞب ثشای ٕٞؼبٖ ػبصی سلبٚیش ثب وذٞبی HTML
 ٚكفحبر ٚة ٕٞ ٚچٙیٗ وذٞبی  ، CSSثؼیبس ػٛدٔٙذ  ٚضشٚسیؼز.
ٔی سٛا٘یذ خذ َٚسٍٟ٘بی  WebSafeColorسا ایٙدب ثجیٙیذ.

لیست ّا
ِیؼشٟب دس حبَ حبضش وبسثشد ثؼیبس ٌؼششد ٜای دس عشاحی كفحبر ٚة دیذا وشد ٜا٘ذ .دس سىٗیوٟبی خذیذ عشاحی كفحبر
ٚة اص خِّٕ CSS ٚ JQuery ٝیؼشٟب ٘مؾ ثؼیبس ٕٟٔی داس٘ذٔ $ .خلٛكب دس ػبخز ٔٞٛٙب #
ِیؼشٝا ثب اػشفبد ٜاص سً ٞبی < <li> <ol> >ulدس كفحبر ٚ HTMLاسد ٔی ؽ٘ٚذ  ٚداسای چٙذیٗ ٘ٛع
ٞؼشٙذِ .یؼشٟب ٌبٞی ثب ػذدٞب ؿٕبسٌ ٜزاسی ٔیـ٘ٛذ ٌ ٚبٞی ثب اؿىبِی ٔب٘ٙذ دایشٔ ٚ ٜشثغ ٌ ٚ $ .… ٚبٞی ثذ٘ ٖٚـب٘. # ٝ
اص ِیؼشٟب دس ٔٛالؼی اػشفبدٔ ٜیـٛد و ٝثخٛاٞیٓ یىؼشی ٔٛضٛػبر  ٚیب اخضائ ٔشسجظ  ٚیه ؿىُ سا ث ٝكٛسر ٔشست ٚ
دػش ٝثٙذی ؿذٕ٘ ٜبیؾ ثذٞیٓ.
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ث ٝعٛس ٔثبَ :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><ul
><li>www.ittutorial.ir</li
><li>www.topdesign.ir</li
></ul

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;



www.ittutorial.ir
www.topdesign.ir

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><ol
><li>www.ittutorial.ir</li
><li>www.topdesign.ir</li
></ol

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.1
.2

www.ittutorial.ir
www.topdesign.ir

٘حٕ٘ ٜٛبیؾ ایٗ ِیؼشٟب دس صیش وذٞبی ا٘ ٝا ٔـخق ؿذ ٜاػز و ٝدس ٔثبَ ا َٚثب اػشفبد ٜاص اؿىبَ ٕ٘بیؾ داد ٜؿذ ٜا٘ذ ٚ
دس ٔثبَ ثؼذی ثب ػذدٞب .دس ایٗ ٔثبِٟب سً <٘ >ol< ٚ >ulـبٖ دٙٞذِ ٜیؼز  ٚسً <٘ >liـبٖ دٙٞذ ٜاخضاء ایٗ
ِیؼز ٞؼشٙذٛ٘ .ع دیٍشی اص ِیؼشٟب ٘یض ٚخٛد داسد و ٝدس صیش ثب روش یه ٔثبَ ث ٝآٖ ٔیذشداصیٓ .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><dl
><dt>www.ittutorial.ir</dt
> </ddمرجعی برای طراحان وب سایت><dd
><dt>www.topdesign.ir </dt
></ddطراحی حرفه ای وب سایت><dd
></dl

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
دس ایٗ ٔثبَ سً <٘ >dlـبٖ دٙٞذِ ٜیؼز دس كفحبر  ٚ HTMLسً <٘ >dtـبٖ دٙٞذ ٜاخضاء ِیؼز  ٚسً ٞبی
<٘ >ddـبٖ دٙٞذ ٜسٛضیحبسی ثشای اخضاء ٔی ثبؿذ.
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آضٌایی با ٍرصى ّای هختلف HTML
 ٓٞاو ٖٛٙثؼیبس ی اص ٞ Editorبی ٚة ٕٞ ٚچٙیٗ عشاحبٖ  ٚوذ٘ٛیؼبٖ اص  HTML 4.0ثشای  Markupوشدٖ
 ٚػالٔز ٌزسای كفحبر ٚة خٛد اػشفبدٔ ٜی وٙٙذ
اِجش ٓٞ ٝاوٚ ٖٛٙسطٖ خذیذ سشی اص ایٗ صثبٖ ٘ـبٌ٘ ٝزاسی ) ٚ ( HTML 5.0خٛد داسد و ٝاػشفبد ٜاص آٖ ث ٝدِیُ
دـشیجبی سؼذاد ٔؼذٚدی اص ٔشٚسٌش ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ آؿٙبیی وٓ عشاحبٖ  ٚثش٘بٔٛ٘ ٝیؼبٖ ٔشذا٘ َٚیؼز .فّؼف ٝایدبد صثبٖ ٘ـب٘ٝ
ٌزاسی ٔHTMLـخق وشدٖ ٛٞیز ػٙبكش كفح ٝاػز  .یؼٙی ایٙىٔ ٝـخق وٙذ وذاْ ثخؾ كفح ٝیه دبساٌشاف
اػز یب وذاْ لؼٕز ػشفلُ اػز  ٚوذاْ ثخؾ یه خذ َٚاػز  … ٚثشای ایٗ ٔٙظٛس اص یه ػشی سً اػشب٘ذاسد ٘ظیش
> <table> ٚ <h1> ،<pاػشفبدٔ ٜی ؿٛدٚ .ظیف ٝای و ٝدس ٌزؿش ٝثشای  HTMLدس ٘ظش ٌشفش ٝؿذ ٜثٛد فمظ ثٝ
ٕٞیٗ ٚظیفٔ ٝحذٚد ٔی ؿذ ٘ ٚحٕ٘ ٜٛبیؾ ایٗ ػٙبكش ثش ػٟذٔ ٜشٚسٌشٞبی ٚة ٌزاؿش ٝؿذ ٜثٛد.
ثشای ٔثبَ ٔـخلبسی ٘ظیش ف٘ٛز ٔشٗ ،سً٘ ٔ ٚـخلبسی اص ایٗ لجیُ سا ٔشٚسٌش ا٘شخبة ٔی وشد  HTML ٚدس لبِت
ثٙذی ػٙبكش كفحبر ٚة ٘مـی ٘ذاؿز .ث ٝسذسیح ٔشٚسٌشٞبی ثضسي ٔثُ  Netscape ٚ IEاص سٍٟبی HTML
خذیذی ثشای لبِت ثٙذی  ٚسؼییٗ ظبٞش كفحبر ٚة اػشفبد ٜوشد٘ذ ٔب٘ٙذ سً > <fontو ٝثشای سؼییٗ ف٘ٛز ٔشٗ ٔٛسد
اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد  ٚؿٙبػ color ٝو ٝسً٘ ٔشٗ سا ٔـخق ٔی وٙذ.
كفحبسی و ٝثب ٛ٘ HTML 3.2ؿش ٝؿذ ٜا٘ذ ث ٝدِیُ اػشفبد ٜاص ایٗ سٍٟب ثشای لبِت ثٙذی كفح ٝث ٝوذ ٘ٛیؼی ثیـششی
احشیبج داؿشٙذ  ٚایٗ یه وبثٛع ثشای عشاحبٖ  ٚثش٘بٔٛ٘ ٝیؼبٖ ٚة ثٛد .
كفحبسی و ٝثب ایٗ سٚؽ ثٚ ٝخٛد ٔی آٔذ ّٕٔ ٛاص سٍٟبی ٔ HTMLی ؿذ  ٚدس ٘شید ٝحدٓ كفحبر ثؼیبس افضایؾ ٔی
یبفز  ٚػشػز ِٛد ؿذٖ آٟ٘ب وبٞؾ دیذا ٔی وشد .ػال ٜٚثش ایٗ اكُ خذایی ٔحشٛیبر كفح ٝاص لبِت آٖ  ٓٞسػبیز ٕ٘ی
ؿذ.
اػشفبد ٜاص اػشبیُ  ٚؿی٘ ٜٛبٔٞ ٝب ) (CSSثب  HTML 4.0آغبص ؿذ .اص  CSSثشای لبِت ثٙذی ػٙبكش كفح ٝاػشفبدٜ
ٔی ؿٛد .ثشای ٔثبَ ثب آٖ ٔی سٛاٖ ثشای لؼٕشٟبی ٔخشّف دس كفح ٝسلٛیش صٔی ٝٙسؼییٗ وشد ،ف٘ٛز آٟ٘ب سا سغییش داد ،سً٘
ٔشٗ ٞب سا سغییش داد  ٚثؼیبسی اص لبثّیشٟبی دیٍش و ٝلجالً دس ٚ HTMLخٛد ٘ذاؿز ثب  CSSدس دػششع عشاحبٖ لشاس ٔی
ٌیشد.
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)Document Type Definition (DTD

ثشای اػشب٘ذاسد ػبصی كفحبر  ٚ HTMLثٟشش ؿٙبخش ٝؿذٖ  ٚسفؼیش ؿذٖ آٟ٘ب سٛػظ ٔشٚسٌشٞبی ٔخشّف احشیبج ثٝ
 HTMLاػشفبد ٜؿذ ٜدس آٖ ػٙذ اػز .
اضبفٕٛ٘ ٝدٖ اعالػبسی ث ٝكفحبر ٚة اػز و ٝؿبُٔ ٘ٛع ٚ ٚسطٖ
ایٗ ٚظیف ٝسٛػظ  !DOCTYPEدس كفحبر ٚة ا٘دبْ ٔی ٌیشد . !DOCTYPEدس ٚالغ یه سً ٘یؼز ٔ ٚحُ
لشاس ٌیشی آٖ دس كفحٔ ٝبلجُ سٕبٔی سٍٟب  ٚدس اثشذای كفح ٚ ٝثبالی سً > <htmlاػز .دس صیش ث ٝكٛسر اثشذائی ثب
ا٘ٛاع ػٙذٞبی ٘ ٚ HTMLح ٜٛلشاس دادٖ ایٗ اعالػبر دس كفحبر ٚة آؿٙب خٛاٞیذ ؿذ.
HTML 4.01 Strict
دس ایٗ ػجه اص  HTMLثش سٚی سٍٟب  ٚاػشفبد ٜاػشب٘ذاسد اص آٟ٘ب حؼبػیز ثؼیبس صیبدی ٚخٛد داسد  ٚ .اص سٍٟبی غیش
ٔشذأ َٚب٘ٙذ > <fontدـشیجب٘ی ٕ٘ی وٙذ.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN
>""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
HTML 4.01 Transitional
ایٗ ٘ؼخ ٝاص  HTMLثشای اغّت ٔشٚسٌشٞب ٔٙبػت ٔیجبؿذ ٛ٘ .ؿشٗ اػٙبد ث ٝایٗ ػجه ثؼیبس ػبدٔ ٚ ٜشذا َٚاػز .دس
ایٗ ٘ؼخٔ ٝی سٛا٘یذ اص وّی ٝسٍٟبی  HTMLثب خیبَ آػٛد ٜاػشفبدٕ٘ ٜبئیذ.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN
>""http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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HTML 4.01 Frameset
ایٗ ٘ؼخ ٝاص ٔ HTMLخلٛف اػٙبدی اػز و ٝدس آٖ اص سً  Framesetاػشفبد ٜؿذ ٜاػز.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN
>""http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 Cascading Style Sheetچیست ؟ ٍ ًحَُ استفادُ اس آى چگًَِ است ؟
 CSSیب ٕٞبٖ  Cascading Style Sheetاثضاسی اػز ثشای لبِت ثٙذی  ٚعشاحی  ٚوٙششَ اخضای كفحبر ٚة
ثذ ٖٚاػشفبد ٜاص وذٞبی HTML .دس ایٙدب ث ٝكٛسر وّی سٛضیحبسی دس ٔٛسد ٞStyleب ٘ ٚCSS ،حٚ ٜٛاسد وشدٖ
آٟ٘ب دس كفحبر  HTMLداد ٜخٛاٞذ ؿذ  ٚدس آیٙذ ٜث ٝكٛسر وبُٔ ثب ایٗ وذٞب آؿٙب خٛاٞیٓ ؿذ.
ٞ Style Sheetب ث ٝػ ٝسٚؽ دس كفحبر ٛٔ HTMLسد اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ.




External style sheet
Internal style sheet
Inline styles

External style sheet
اػشفبد ٜاص ٞ styleب ث ٝكٛسر كفحبر ثیش٘ٚی ثب فشٔز  / css.اٌش ٔی خٛاٞیذ ثشای سؼذاد صیبدی اص كفحبر ٚة یه
فشٔز  style ٚخبف سا سؼشیف وٙیذ ثٟشش اػز اص ایٗ سٚؽ ثشای ٘ٛؿشٗ وذٞبی  cssاػشفبدٕ٘ ٜبئیذ.
اص ایٗ سٚؽ ٔی سٛاٖ ثشای وٙششَ سٕبٔی اخضاء  ٚسٍٟبی ٔٛسد اػشفبد ٜدس وّی ٝكفحبر یه ٚة ػبیز اػشفبد ٜوشد .ثٝ
عٛسی و ٝثب ٚاسد وشدٖ ایٗ  Style Sheetدس كفحبر  HTMLیه ٚة ػبیز وّی ٝكفحبر ث ٝعٛس یىؼبٖ اص ایٗ
Style Sheetاػشفبدٔ ٜی وٙٙذ  ٚث ٝساحشی ٔی سٛاٖ ثب اػٕبَ سغییشار دس ایٗ ػٙذ وّی ٝاخضاء  ٚكفحبر سـىیُ دٙٞذٜ
یه ٚة ػبیز سا وٙششَ ٕ٘ٛد.
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ثشای ٚاسد ٕ٘ٛدٖ كفحبر  cssاص سٚؽ صیش اػشفذٔ ٜی ٕ٘بئیٓ.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><head
><link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" /
></head

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Internal style sheet
اػشفبد ٜاص سٍٟبی > <styleثشای ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ٞ styleب دس كفح / HTML ٝایٗ سٚؽ ثشای ٘ٛؿشٗ ٞ styleبیی
خبف ثشای كفحبر ث ٝخلٛف اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝوذٞبی ٛ٘ cssؿش ٝؿذ ٜثب ایٗ سٚؽ فمظ ثش سٚی
ٕٞبٖ كفح ٝسبثیش ٔی ٌزاس٘ذ .ایٗ ٞ styleب ثب اػشفبد ٜاص سً > <styleدس كفحبر ٚ HTMLاسد ٔی ؿ٘ٛذ ٚ
ٔحُ لشاسٌیشی آٟ٘ب ٔبثیٗ سً > <headاػز.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><head
>"<style type="text/css
}body {background-color:yellow
}p {color:blue
></style
></head

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Inline styles
اػشفبد ٜاص ٞ styleب ث ٝكٛسر خغی  ٚدس ٖٚسً ٞبی  / HTMLاص ایٗ سٚؽ ثشای دادٖ فشٔز  style ٚخبف ثشای
یه سً  HTMLاػشفبدٔ ٜی ؿٛد .ثشای آؿٙبیی ثب اػشفبد ٜاص ایٗ ٘ٛع  styleثٔ ٝثبَ صیش سٛخٕ٘ ٝبئیذ.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><p style="color:blue;margin-left:20px">This is a paragraph.</p

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
دس ایٗ ٔثبَ  margin ٚ font colorسً
ؿذ ٜاػز.

><p> </p

ٔٛسد ٘ظش اص ػٕز چخ ثب اػشفبد ٜاص دػشٛسار  cssسؼییٗ
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آضٌایی با تگ  ٍ Headخصَصیات آى
تگ headچیست ؟
 headلؼٕشی اص ٚة ػبیز اػز وٛٔ ٝاسدی ٔب٘ٙذ  ،اعالػبسی دس صٔی ٝٙفؼبِیز ٚة ػبیز ٚ ،اسد وشدٖ ٞscriptب ٚ
ٞStyle Sheetب  … ٚسا ؿبُٔ ٔی ؿٛد  .سٍٟبی صیش ٔی سٛا٘ٙذ دس ٖٚلؼٕز  headیه ٚة ػبیز لشاس ٌیش٘ذ.
><title>, <base>, <link>, <meta>, <script>, <style

><title
ثب اػشفبد ٜاص ایٗ سً ٔی سٛا٘یذ ػشفلُ ٚة ػبیز خٛد سا ٔؼشفی ٕ٘بئیذ .اص وبسثشدٞب ٔ ٚضایبی ایٗ سً ٔی سٛاٖ ث– ٝ
ٕ٘ بیؾ ٔحشٛیبر ایٗ سً ث ٝػٛٙاٖ ػش سیشش ٚة ػبیز ؿٕب ثش ثبالی دٙدشٔ ٜشٚسٌش
 لشاس ٌشفشٗ ٔحشٛیبر ٔ ٚمذاس ایٗ سً دس ِیؼز ػاللٙٔ ٝذیٟبی ٍٙٞبْ ثجز ؿذٖ سٛػظ وبسثش
)favorites
ٕ٘ بیؾ ٔمذاس ایٗ سً دس ٘شبیح ٔٛسٛسٞبی خؼشدٛ

) Add to

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><html
><head
><title>Title of the document</title
></head
><body
The content of the document......
></body
></html

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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<base>
.یذٙب سا ٔـخق وٟ٘ اtarget  یب خبكیزٚ دٛبی خٞ هٙ ِیdefualt ا٘یذ آدسعٛ اص ایٗ سً ٔی سٜثب اػشفبد
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<head>
<base href="http://www.w3schools.com/images/" />
<base target="_blank" />
</head>

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<link>
style

ٖاسد وشدٚ ذٙ٘ٔب.دٛ ٔی ؿٜة اػشفبدٚ  كفحبرٝبثغ خبسخی ثٙٔ ٚ بٞ resource ٖاسد وشدٚ اص ایٗ سً ثشای
.ةٚ  كفحبرٝب ثٞsheet

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />
</head>

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<style>
. ٓیٙ یه ٔثبَ اوشفب ٔی وٝدب ثٙ دس ایٚ ٓٓ دیـشش كحجز وشدیٞ ٖ اص آٜ اػشفبدٜٛ ٘حٚ ًسد ایٗ سٛٔ دس
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow}
p {color:blue}
</style>
</head>

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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><script
اص ایٗ سً ثشای سؼشیف ٕ٘ٛدٖ ٔ client-side scriptب٘ٙذ  JavaScriptدس كفحبر ٚة اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.اػشفبدٜ
آیٗ  ٜدس ایٗ ٔٛسد سٛضیحبر ثیـششی سا خٛاٞیٓ داد.
اص ایٗ سً دس خبسج اص سً ٘ metaیض كٛسر ٔی ٌیشد و ٝدس د

><meta
ثب اػشفبد ٜاص ایٗ سً ٔی سٛا٘یذ سٛضیحبسی سا دس ٔٛسد ٚة ػبیز خٛد ثٛٔ ٝسٛسٞبی خؼشد ٛاسائ ٝوٙیذ
ؿٙبخشٗ ٚة ػبیز خٛد وٕه وٙیذ ) ( description,keyword

 ٚآٟ٘ب سا دس ثٟشش

دس لؼٕشٟبی ثؼذی ثیـشش ثب ایٗ سً ٘ ٚح ٜٛسٙظیٕبر آٖ آؿٙب خٛاٞیٓ ؿذ.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
> topdesign.ir" /آمىزش طراحی وب سایت"=<meta name="description" content
> ,topdesign.ir " /وب سایت ,طراحی وب"=<meta name="keywords" content

======================================================================
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تگ > <metaچیست ٍ ًحَُ تٌظیوات آى چگًَِ است ؟
ٔی سٛاٖ سً > <metaسا خالك ٝای اص ٔغبِت یه ٚة ػبیز دا٘ؼز و ٝؿبُٔ سٛضیحبسی وٛسب ٜدس ٔٛسد ٚة ػبیز ٚ
ٔحشٛیبر آٖ  ،وّٕبر وّیذی ثشای وٕه ثٛٔ ٝسٛسٞبی خؼشدٕٞ ٚ ٛچٙیٗ وبسثشاٖ ثشای دیذا وشدٖ ٔغبِت ٔٛسد ٘ظش اػز

اها فَایذ تگ ّای >ً ٍ <metaحَُ تٌظین آى چگًَِ است؟
سً > <metaدس ظبٞش دس كفحبر ٚة ٕ٘بیؾ دادٕ٘ ٜی ؿٛد  ٚاِجشٔ ٝی سٛاٖ ث ٝساحشی آٟ٘ب سا ثب ٍ٘بٞی دس source
codeػٙذٞبی ٔ ٚ HTMLبثیٗ سً > <headدیذا ٕ٘ٛد .ث ٝعٛس ٔؼٕ َٛسٍٟبی > <metaثشای اسائ ٝسٛضیحبسی
… ث ٝوبس ٔی سٚد .
دسثبسٔ ٜحشٛیبر ٚة ػبیز  ،وّٕبر وّیذی  ،ثٚ ٝخٛد آٚس٘ذٚ ٜثؼبیز  ،سبسیخ آخشیٗ ٚیشایؾ ٚ
سً ٞبی > <metaسٛػظ ٔشٚسٌشٞب ٛٔ ،سٛسٞبی خؼشد ٚ ٛدیٍش ػشٚیؼٟبی ٚة ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ .دس حبَ
حبضش ایٗ سٍٟب ث ٝدِیُ ػٛء اػشفبدٞ ٜبی صیبدی و ٝاصآٖ ثشای ثبال ثشدٖ سسجٚ ٝة ػبیز  $ثب ٚاسد وشدٖ وّٕبر غیش ٔشسجظ
 #دس ٔٛسٛسٞبی خؼشدٔ ٛی ؿذ اص إٞیز وٕششی ثشای ٔٛسٛسٞبی خؼشد ٛثش خٛسداس اػز ِٚی ٚخٛد آٖ ثب ٔحشٛیبر كحیح
 ٚوبسثشدی ث ٝسسجٚ ٝة ػبیز دس ٔٛسٛسٞبی خؼشدٕٞ ٚ ٛچٙیٗ سضبیز ٔٙذی خؼشدٌ ٛشاٖ ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذفـبٖ وٕه
ثؼیبسی خٛاٞذ وشد.سػبیز ٘ىبر صیش ٔی سٛا٘ذ دس سؼییٗ  ٚسٙظیٓ ٔحشٛای سٍٟبی >ٔ <metaفیذ ثبؿذ.
 ثٟشش اػز ٔمبدیش  title , description , keywordثشای ٞش كفحٚ ٝة ػبیز ث ٝكٛسر ٔدضا  ٚثب سٛخٝ
ثٔ ٝحشٛیبر آٖ كفحٚ ٝة سؼییٗ ٌشدد  ٚاص سىشاس آٖ دس  ٕٝٞكفحبر ٚة ث ٝكٛسر یىؼبٖ خٛدداسی ؿٛد .
 ثٟشش اػز ثیٗ وّٕبر ٔٛسد اػشفبد ٜدس  title , description , keywordیه ساثغٙٔ ٝغمی ٔٛخٛد ثبؿذ ٚ
اص وّٕبر سىشاسی وٕششی اػشفبد ٜؿٛد.
 ٚ دس ٟ٘بیز ایٙىٔ ٝحشٛیبر سٍٟبی > <metaحشٕب ثبیذ ث ٝسٚؿٙی ثیبٍ٘ش ٔحشٛیبر آٖ كفحٚ ٝة ثبؿٙذ .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><head
=<meta name="keywords" content
طراحی وب ,طراحی وب سایت ,طراحی حرفه ای ,تبلیغات ,برنامه نىیسی ,بهینه سازی" ,
بهینه سازی برای مىتىرهای جستجى  ,افسایص بازدید ,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی
>"/سایت
طراحی حرفه ای وب سایت  ،بهینه سازی و "=<meta name="description" content
>"/استاندارد سازی وب سایت  ،افسایص ترافیک و بازدید وب سایت

> , Amir.Sorouri"/امیر سروری"=<meta name="author" content
></titleطراحی حرفه ای وب سایت <title>:: TopDesign.ir ::
></head

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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 چیست ؟NAME ٍ HTTP-EQUIV < با خاصیتmeta> تفاٍت هابیي تگْای
 خبیٝاٌش ؿٕب ث
ٝع اػز وٛضٛٔ ٗ ایٜذٙٞ ٕ٘بئیذ ٘ـبٖ دٜ< اػشفبدmeta HTTP-EQUIV="..."> < اصmeta name="...">
.دٛ اسػبَ ٔی ؿHTTP headers ٖاٛٙ ػٝ< ثmeta> ًیبر ایٗ سٛٔحش

 چیست ؟HTTP headers اها
ة ٕ٘بیؾٚ ٝایٗ اعالػبر دس كفح. دٛ ثب آٖ اسػبَ ٔی ؿٜٕشاٞ ٝذ اػز وٙش ػٞ سدٛٔ اعالػبسی دسHTTP headers
cookies,
ذٙ٘ ؿبُٔ اعالػبسی ٔبٚ ة اسػبَ ٔیٍشد٘ذٚ ٝش كفحٞ (HTML) یبرٛ لجُ اص ٔحشٚ ٘ذٛ ٕ٘ی ؿٜداد
ٝ سا ٔالحظHTTP headers  ای اصٕٝ٘ٛ٘ ا٘یذٛ دس صیش ٔی س.ذٙؼشٞcaching redirection, proxy servers
.ٕ٘بئیذ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 13 Aug 1997 02:35:50 GMT
Server: Apache/1.2.0
Last-Modified: Fri, 04 Jul 1997 22:18:24 GMT
ETag: "28f7d-810-33bd76b0"
Content-Length: 2064
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
Content-Type: text/html

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
HTTP
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 ثبٜٕشاٞ  اعالػبسی ساٝذ وٞ ؿٕب ایٗ أىبٖ سا ٔیذٝ ثHTTP-EQUIV < ثب خبكیزmeta> ًیه س
. اسػبَ ٕ٘بئیذServer  ثشایheaders

ٔثبَ:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
>"<META HTTP-EQUIV="Author" CONTENT="Amir Sorouri

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ثبیذ ث ٝایٗ ٘ىش ٝسبویذ وشد و ٝسٕبٔی ٔشٚسٌشٞب ٔٛظف ث ٝاػشفبد ٜاص ٞ HTTP-EQUIVؼشٙذ اٌش ٚالؼب ایٗ اعالػبر
دسٚ HTTP headers ٖٚخٛد داؿش ٝثبؿٙذ أب ٕٞیـ ٝایٗ اعالػبر دس دس HTTP headers ٖٚػبخشٕ٘ ٝی ؿٛد .
ػبص٘ذٌبٖ ٌ ٚشدا٘ٙذٌبٖ ٞ Serverب دسیبفشٙذ و ٝاػشفبد ٜاص سٍٟبی > <metaثب خلٛكیز  HTTP-EQUIVثبس
ٔحبػجبسی ثش سٚی  Serverسا ثؼیبس افضایؾ ٔیذٞذ  ٚایٗ ٔٛضٛع ثبػث وٙذ ؿذٖ صٔبٖ ثبسٌزاسی كفحبر ٚة ٕٞ ٚچٙیٗ
ث ٝػٛٙاٖ خبیٍضیٙی
>"<meta name="...
فـبس ثیؾ اص حذ ثش سٚی ػشٚسٞب ٔی ؿٛد .ثٙب ثشایٗ اص خلٛكیز
ثشای >" <meta HTTP-EQUIV="...اػشفبدٕٛ٘ ٜد٘ذ.
دس حبَ حبضش سؼذاد ٔؼذٚدی اص ػشٚسٞب ث ٝعٛس وبُٔ اص  HTTP-EQUIVدـشیجب٘ی ٔی وٙٙذٔ .ی سٛا٘یذ اعالػبر
ثیـششی سا دس ایٗ خلٛف اص ػشٚیغ دٙٞذٚ ٜة ػبیز خٛد دسیبفز ٕ٘بئیذ )(web Hosting Service
دس صیش ٔی سٛا٘یذ ِیؼشی اص خلٛكیبر ٔ ٚمبدیش سً ><metaسا ٔالحظٕ٘ ٝبئیذ  ٚثب خبیٍزاسی ٔمبدیش  ،اص آٟ٘ب اػشفبدٜ
وٙیذ.
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Value

Description

author

Defines the author of the document

copyright

Defines copyright information of the document

description

Defines a description of the document

distribution

Defines the distribution level of the document (like “Global”)

generator

Defines the program used to generate the document

keywords

Defines keywords to describe the document

progid

Defines the id of a program used to generate the document

rating

Defines webpage rating

resource-type

Defines the type of the web resource

revisit-after

Defines the expected update rate of the web resource

robots

Defines rules for robots (web crawlers for search engines)

others

You can define your own names in a schema

 ّا درصفحات ٍبScript چگًَگی استفادُ اس
 لشاسٜسد اػشفبدٛٔ ةٚ  دس كفحبرJavaScript ذٙ٘ ٔبclient-side script الغ ثشای ٔؼشفیٚ < دسscript> ًس
.ٔی ٌیشد
ذ خبسخی دس كفحبرٙ اص یه ػٜ یب ثب اػشفبدٚ ٓسر ٔؼشمیٛ كٝب سا ثٞ ا٘ذ اػىشیذزٛ< ٔی سscript> ً اص سٜثب اػشفبد
.اسد ٕ٘بئیذٚ ةٚ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
OR
<script src="myJavascript.js" type="text/javascript"></script>

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 یب ثشای سغیشارٚ بٟٔح فشٙ اػشجبس ػ، یشٚ سلبٜذٙٙیشایؾ وٚ ٖاٛٙ ػٝ ثٕٝ٘ٛ٘ سٛ عٝ ثJavaScript ذٙ٘بیی ٔبٞ اص اػىشیذز
image manipulation, form validation, and dynamic changes of content / دٛ ٔی ؿٜة اػشفبدٚ یب دس كفحبرٛد
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تگ ><noscript
دس ٔٛالؼی وٞ Script ٝب ٘شٛا٘ٙذ ثش سٚی ٔشٚسٌش ؿٕب فؼبَ ؿ٘ٛذ ( ٍٙٞبٔی و ٝثب اػشفبد ٜاص سٙظیٕبر ٔشٚسٌش خٛد اخشای
ٞ Scriptب سا ٔحذٚد وشد ٜثبؿٙذ  ٚیب ایٙى ٝسؼذادی اص ٔشٚسٌشٞب اص آٖ  Scriptدـشیجب٘ی ٘ىٙٙذ ٔ … ) ٚی سٛاٖ اص ایٗ
سً ث ٝػٛٙاٖ ٞـذاس دٙٞذ ٜاػشفبدٕٛ٘ ٜد.
ٔحشٛیبر ایٗ سً سٟٙب ٍٙٞبٔی ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ و ٝیىی اص دالیُ روش ؿذٚ ٜخٛد داؿش ٝثبؿذ
) ( not supported, or disabled
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
>"<script type="text/javascript
)"!document.write("Hello World
></script
><noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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آٔٛصؽ  – HTMLلؼٕز دٓٞ

60

کزکتزّای خاظ
سؼذادی اص وشوششٞب دس صثبٖ  HTMLداسای ٔفٟٔٛی خبف ٞؼشٙذ  ٚاػشفبد ٜاص آٟ٘ب دس ٔٛاسدی خبف خبیض اػز .ث ٝعٛس
ٔثبَ ؿٕب ٕ٘ی سٛا٘یذ اص وشوششٞبی ثضسٌشش اص ) > (  ٚیب وٛچىشش سش اص ) < ( دس داخُ ٔش ٖٛخٛد اػشفبد ٜوٙیذٔ .شٚسٌشٞب (
) browserایٗ حشٚف سا ث ٝػٛٙاٖ ؿشٚع  ٚدبیبٖ یه سً ٔ HTMLی ؿٙبػٙذ  ٚایٗ ثبػث ث ٟٓسیخشٍی  ٚایدبد
اؿشجب ٜدس سفؼیش وذٞبی ٔHTMLی ٌشدد .ثٙبثشایٗ ثشای اػشفبد ٜاص ایٗ ٘ٛع وشوششٞب دس ٔش ٖٛثبیذ اص وّٕبر اخشلبسی
خبكی اػشفبد ٜؿٛد سب سفؼیش ٌشٞب ثشٛا٘ٙذ سفبٚر آٟ٘ب سا دسن وٙٙذ .ث ٝعٛس ٔثبَ ث ٝخبی اػشفبد ٜاص ػالٔز ) > ( دس ٔشٖٛ
خٛد اص حشٚف اخشلبسی  ٚخبف ) ; ( &gtاػشفبدٕ٘ ٜبئیذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛای دیٍش اص وبسثشد ایٗ وشوششٞبی خبف  ،ایدبد فبكّ ٝدس ثیٗ وّٕبر  ٚیب حشٚف اػز .سفؼیشٌشٞب ٕٞیـ ٝفبكّٞ ٝب
سا وٛسبٔ ٜی وٙٙذ ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝاٌش ؿٕب ثیٗ د ٚوشوشش ثب اػشفبد ٜاص  spaceفبكّ ٝای ث ٝا٘ذاص ٜد ٜوشوشش ایدبد وٙیذ
 spaceثیٗ دٚ
ػٕال دس ٍٙٞبْ ٕ٘بیؾ ایٗ فبكّ ٝث ٝیه وشوشش وبٞؾ ٔی یبثذ.ثٙبثش ایٗ ؿٕب ٕ٘ی سٛا٘یذ ثب اػشفبد ٜاص
حشف یب وّٕ ٝفبكّ ٝای ث ٝا٘ذاص ٜد ٜوشوشش  ٚیب ثیـشش اص یه وشوشش ایدبد ٕ٘بئیذ .
ثشای سفغ ایٗ ٔـىُ ٔی سٛا٘ذ اص وشوشش خبف ); non-breaking space (&nbspاػشفبدٕ٘ ٜبئیذ  ٚث ٝسؼذاد دِخٛاٜ
ثیٗ حشٚف فبكّ ٝایدبد ٕ٘بئیذٞ .ش );٘ (&nbspـبٖ دٙٞذ ٜیه فبكّ ٝاػز.
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Result
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Description

Entity Name

Entity Number

non-breaking space

&nbsp;

&#160;

<

less than

&lt;

&#60;

>

greater than

&gt;

&#62;

&

ampersand

&amp;

&#38;

¢

cent

&cent;

&#162;

£

pound

&pound;

&#163;

¥

yen

&yen;

&#165;

€

euro

&euro;

&#8364;

§

section

&sect;

&#167;

©

copyright

&copy;

&#169;

®

registered trademark

&reg;

&#174;

™

trademark

&trade;

&#8482;

) URL ( Uniform Resource Locatorsچیست ؟
ؿٙبػٞ ٝبی ٔٙحلش ث ٝفشدی و ٝثشای ٔـخق وشدٖ ٔحُ حضٛس اعالػبر ٔٛخٛد سٚی ؿجى( ٝفبیُ وبٔذیٛسشی  ،ػٙذ یب
http://www.topdesign.ir
ٔٙبثغ دیٍش  #ث ٝوبس ٔی س٘ٚذ .آدسع ٞب ٌبٞی ؿبُٔ ٘بٟٔب  ٚحشٚف ٞؼشٙذ ٔب٘ٙذ
ٌبٞی ٘یض اص یه ؿٕبسٔ IP ٜب٘ٙذ  100.67.125.74سـىیُ ٔی ؿ٘ٛذٚ .لشی ٔی خٛاٞیذ یه ٚة ػبیز سا ثب اػشفبد ٜاص
ٔشٚسٌش خٛد فشاخٛا٘ی وٙیذ  ،ثبیذ ٘ـب٘ی ػشٚس آٖ ٚة ػبیز سا ثذا٘یذ .
٘ـب٘ی ایٗ ػشٚس ثب ٘ـب٘ی ) ٔ IP ( Internet Protocol (IP) address: 74.125.67.100ـخق ٔیؿٛد.
أب ث ٝخبعش ػذشدٖ ٘ـب٘ی  IPدؿٛاس اػزٔ .یسٛاٖ ث ٝخبی ٘ـب٘ی آیدی اص ٘بْٞبی دأ ٝٙاػشفبد ٜوشد .ثشای ٞش ٘ـب٘ی IP
یه ٘بْ دأ ٝٙدس ٘ظش ٌشفش ٝؿذ ٜاػزٔ .ثال ٘ـب٘ی ٚ IPة ػبیز ٌ 74٫125٫67٫100 ٌُٛاػز .ثشای دػششػی ثٌٌُٛ ٝ
ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٘ـب٘ی آی دی یب ٘بْ دأ ٝٙآٖ یؼٙی ٘www.google.comیض اػشفبد ٜوٙیذ٘ .بْ ٞبی ٔؼبدَ ٞش IP
سٛػظ سیستن ًام داهٌِ  Domain Name Systemو ٝث ٝكٛسر ٔخفف  ، DNSخٛا٘ذٔ ٜیؿٛد ثIP ٝ
ٔشثٛع ٝسشخٕٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
) DNS (Domain Name Systemػّؼّٔ ٝشاسجی ثشای ٘بٌْزاسی سایب٘ٞٝب  ٚدیٍش ٔٙبثؼی اػز و ٝث ٝایٙشش٘ز یب
ؿجىٞٝبی دیٍش سایب٘ٝای ٔشلُ ٔیؿ٘ٛذ.
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ّ urlا بِ صَرت کلی دارای ساختار سیز هی باضذ .

scheme:// host.domain:port/path/filename
http://topdesign.ir/WebDesign.asp
scheme



– ٔـخق وٙٙذٛ٘ ٜع ػشٚیغ دٙٞذ ٜاػز و ٝث ٝعٛس ٔشذا //:http َٚاػز  .اص ا٘ٛاع دیٍش ػشٚیغ دٙٞذٞ ٜب
ٔی سٛاٖ ث //:https ٚ //:ftp ٝاؿبس ٜوشد.
host



– ٔـخق وٙٙذٛ٘ ٜع خذٔبر ٚة ػبر و ٝث ٝعٛس دیؾ فشم ثشای ٔ httpؼبدَ  wwwاػز ٔ ٚی سٛا٘ذ ٘ـبٖ
دٙٞذ ٜخذٔبسی چ ٚ mail ٖٛیب  Usenetثبؿذ.
domain



– ٔـخق وٙٙذ٘ ٜبْ دأٔ domain ٝٙب٘ٙذ www.topdesign.ir
:port



– ٔـخق وٙٙذ port ٜو ٝث ٝعٛس دیؾ فشم ثشای ٔ httpؼبدَ  80اػز.
path



– ٔـخق وٙٙذٔ ٜؼیش اعبػبر  ٚفبیّٟب ثش سٚی فضبی ٔیضثب٘ی
filename



– ٔـخق وٙٙذ٘ ٜبْ فبیُ یب ػٙذ ثٕٞ ٝشاٛ٘ ٜع آٖ
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سیستن ًام داهٌِ )(Domain Name Systemو ٝث ٝكٛسر ٔخفف  ، DNSخٛا٘ذٔ ٜیؿٛد ػّؼّٔ ٝشاسجی
ثشای ٘بٌْزاسی سایب٘ٞٝب  ٚدیٍش ٔٙبثؼی اػز و ٝث ٝایٙشش٘ز یب ؿجىٞٝبی دیٍش سایب٘ٝای ٔشلُ ٔیؿ٘ٛذ .
رهشگذاری ّ urlا URL Encoding /
ثب اػشفبد ٜاص  URL Encodingوّیٞ URL ٝب داسای فشٔز یىؼبٖ  ٚاػشب٘ذاسد خٛاٙٞذ ثٛد .عجك اػشب٘ذاسدٞبی ٚة
وشوششٞبی سـىیُ دٙٞذٞ URL ٜب اص اػشب٘ذاسد  ASCIIاػشفبدٔ ٜیىٙٙذ.
اػشب٘ذاسد  ASCIIؿبُٔ  128وشوشش اػز  ٚاص اػذاد  1سب  ، 9حشٚف اٍّ٘یؼی ثضسي  ٚوٛچه  ٚسؼذادی اص وشوشش ٞبی
خبف سـىیُ ٔی ؿٛد.
ٍٙٞبٔی و ٝوشوششی خبسج اص ٔحذٚد ٜاػشب٘ذاسد  ASCIIدس یه ٛٔ URLخٛد ثبؿذ  ،ثب اػشفبد ٜاص URL Encoding
ث ٚ ”"“ ٝث ٝد٘جبَ آٖ د ٚسلٓ  hexadecimalسجذیُ ٔی ٌشدد  ٚیب ایٙى ٝفبكّٞ ٝب دس ایٗ ػیؼشٓ سجذیُ ثٔ ”+“ ٝی
ؿ٘ٛذ.
دس صیش ٔی سٛا٘یذ ٘ح ٜٛسجذیُ سؼذادی اص وشوششٞبی غیش اػشب٘ذاسد سا ث ٝػیؼشٓ  ASCIIثجیٙیذ.
Character

URL-encoding
80%

€

%A3

£

%A9

©

%AE

®

%C0

À

%C1

Á

%C2

Â

%C3

Ã

%C4

Ä

%C5

Å
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چزا  XHTML؟
ثؼیبسی اص كفحبر ٚة داسای وذٞبی  HTMLغیش اػشب٘ذاسدی ٞؼشٙذ  ٚثٙبثش ایٗ ثؼیبسی اص ٔشٚسٌشٞب  ٚیب اثضاسٞبی
وبسثشدی سحز ٚة ٔب٘ٙذ ٔشٚسٌشٞبی سّفٗ ٞبی ٕٞشا ٚ ٜیب ٞ PDAب  ،ثشای اػشفبد ٚ ٜسفؼیش ایٗ وذٞب دچبس ٔـىالر
فشاٚا٘ی ٔی ؿ٘ٛذ.ث ٝعٛس ٔثبَ وذ  HTMLصیش دچبس ٔـىالر ػبخشبسی اػز .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
><html
><head
><title>This is bad HTML</title
><body
<h1>Bad HTML
<p>This is a paragraph
></body

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 XMLیه صثبٖ ػالٔز ٌزاسی اػز و ٝسٕبٔی اػشب٘ذاسد ٞب ثشای ٕ٘بیؾ كحیح  ٚاخشا ثبیذ دس آٖ سػبیز ؿ٘ٛذ  ٚلٛا٘یٗ
ػخز ٌیشا٘ ٝای دس ایٗ صٔی ٝٙداسد.
 HTMLیه صثبٖ ػالٔز ٌزاسی ثشای ٕ٘بیؾ
 XMLیه صثبٖ ػالٔز ٌزاسی ثشای سـشیح اعالػبر اػز ٚ
اعالػبر .دس ثبصاس أشٚص ٘شْ افضاسٞب ٔ ٚشٚسٌشٞب ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔشفبٚسی ثب ػبخشبس ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛػبخش ٚ ٝث ٝثبصاس ػشضٔ ٝی
ؿ٘ٛذٔ .ب٘ٙذ ٔشٚسٌشٞبی سّفٗ ٞبی ٕٞشا ٚ ٜیب ٔشٚسٌشٞبیی ثشای ٘بثیٙبیبٖ و ٝكفحبر  HTMLسا سجذیُ ث ٝخغٛط ثشیُ
ٔی وٙذ سب ثشای ٘بثیٙبیبٖ لبثُ دسن ثبؿذ .ثٙبثش ایٗ ثب سٛخ ٝثٌ ٝؼششدٌی ایٗ اثضاسٞب ٘ ٚیبص ث ٝوذٞبی اػشب٘ذاسد ثشای سفؼیش
 w3cثٚ ٝخٛد ٔی آٔذ .
كحیح اعالػبر سٛػظ آٟ٘ب ثبیذ لٛا٘یٗ ػخشٍیشا٘ ٝسشی ثشای اػشب٘ذاسد ػبصی وذٞب سٛػظ
ثٙبثش ایٗ ػبصٔبٖ  W3Cصثبٖ ٘ـبٌ٘ ٝزاسی  XHTMLو ٝسىیجی اص  XML ٚ HTMLاػز سا دیـٟٙبد وشد سب ثشٛا٘ذ
ٔمذاسی اص ٘یبصٞبی آیٙذ ٜسا ٘یض ثشآٚسد ٜػبصد .
ٕٞچٙیٗ  XHTML 1.0اص ػ ٝاٍِٛی  DTDاػشفبدٔ ٜیىٙذ “ : Strictػخشٍیشا٘ Transitional “ ،” ٝا٘شمبِی ”
 Frameset ٚایٗ اٍِ ٛدس اكُ اص  HTML 4.0دذیذاس ؿذ  ٚدس  HTML 4.0.1د٘جبَ ؿذ.
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در سیز هی تَاًیذ تعذادی اس قَاًیي سباى عالهت گذاری  XHTMLرا هالحظِ ًوائیذ









اػالْ  DOCTYPEثشای ٞش ػٙذ اِضأی اػز .
ػبخشبس یه ػٙذ  ،ؿبُٔ اػالْ  ،DOCTYPEیه ػٙلش  htmlثب یه اػالْ  ، xhtmlیه ػٙلش  headوٝ
دس ثشٌیش٘ذ ٜػٙلش  titleاػز  ٚیه ػٙلشbody .
ایٙى ٝسٕبٔی ػٙبكش ٚ ٚیظٌیٞب ثب حشٚف وٛچه ٘ٛؿش ٝؿذ ٚ ٜایٙى ٝسٕبٔی ٔمبدیش ث ٝكٛسر ٘مُ ل-َٛؿذ ٜثبؿٙذ
دس ٖٚیه خفز "" لشاس ٌیش٘ذ
ػٙبكش غیش سٟی …ٚli ،pث ٝدسػشی ثب یه سً ثؼش ٝدبیبٖ یبفش ٝثبؿذ
ػٙبكش سٟی… ٚimg ،hr ،brث ٝدسػشی ثب یه ٕٔیض ا٘شٟبیی دبیبٖ یبفش ٝثبؿذ
اػٙبد ثش عجك  DTDو ٝاػالْ ؿذٔ ٜؼشجش ثبؿٙذ

ٚدس ایٙدب ٕ٘ ٝ٘ٛای اص یه ػٙذ XHTML
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"<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN
>""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
><html
><head
><title>simple document</title
></head
><body
><p>a simple paragraph</p
></body
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