
- 1 - 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گردآوری شده توسط سایت 

www.websoft3.com 

 

 

 

 



- 2 - 
 

 فهرست مطالب

 
          5                                                                                             ی                  مقدمات HTML - فصل اول

 

 html                                                                                                      5مقدمه و شناخت 

 html                                                                                                             6شروع کار با 

 8                                                                                                     معرفی چند تگ پرکاربرد

 html                                                                                                               11تگ های 

 html                                                                                                    14خصوصیت ها در 

 html                                                                                                  16تگ های عنوان در 

 html                                                                                                   20تگ پاراگرافت در 

 25                                                                                                           استایل های متن

 html                                                                                                         29در  fontتگ 

 html                                                                                                     30لینک گذاری در 

 html                                                                                                  35نمایش تصویر در 

 html                                                                                                39در  cssاستفاده از 

 html                                                                                                44در  tableجدول و 

 html                                                                                                  51لیست گذاری در 

 html                                                                                                         56در  divتگ 

 html                                                                                                   58صفحه بندی در 

 html                                                                                                      65ایجاد فرم در 



- 3 - 
 

 html                                                                                                  73در  iframeتگ 

 css                                                                                     75استفاده از رنگ ها با کمک 

 css                                                                                                     80نام رنگ ها در 

 

 85                                                                                                         پیشرفته HTML -فصل دوم 

 

doctype 85                                                                                                    ایجاد سند 

 html                                                                                               88در سند  headتگ 

 html                                                                                                 92جاوااسکریپت در 

 html                                                                                         94کیدواژه های خاص در 

url 97                                                                                                         صفحات وب 

URL Encoding  درhtml                                                                                           99 

 100                                                                                                      هاستینگ وبسایت

 html                                                                                                        102مکمل های 

 

 103                                                                                                             چندرسانه ای -فصل سوم 

 

 html                                                                                             103چندرسانه ای ها در 

object  درhtml                                                                                                        109 

 html                                                                                                   112پخش صدا در 

 html                                                                                                 117ویدیو در پخش 



- 4 - 
 

 html                                                                                                      124یوتیوب در 

 

 XHTML                                                                                                 125مفهوم  -فصلم چهارم 

 

xhtml 125                                                                                                     چیست ؟ 

 xhtml                                                                                                  129ویژگی های 

 xhtml                                                                                                    131تگ ها در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 مقدماتی HTML-فصل اول 
 HTMLمقدمه و شناخت 

 شما با کمک این آموزش خواهید توانست وبسایت شخصی خودتان را طراحی کنید.

 مطالبی که در این خودآموز آموزش خواهیم داد بسیار آسان و ساده میباشد.

 )اچ تی ام ال( لذت ببرید.  HTMLامیدواریم از آموزش 

 ه صد ها مثال در این خود آموزبه همرا HTMLیادگیری آسان 

 در این خودآموز برای هر کدام از دروس با چندین مورد مثال روبرو خواهید بود.

باز کنید و کد های زیر را داخلش قرار   HTMLیک سند  ++Notepadیا  Notepadبا کمک ویرایشگری مثل 
 دهید.

 .ه و نتیجه را مشاهده نماییدآنرا توسط مرورگری باز کرد html.و ذخیره کردن فایل با فرمت 
 
 
 
 

 

  

    

< html >   

< body >   

  

h1>My First Heading</h 1> <   

  

< p>My first paragraph.</p >   

  

< /body >   

/html > < 
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HTML  چیست ؟ 
 

 عبارت HTML اچ تی ام ال ( مخفف ( Hyper Text Markup Language زبان نشانه  به معنی
 .است فوق متن گذاری

 Html  زبان استاندارد طراحی صفحات وب است 

 کليه کدهای صفحه اعم از طرف سرور و طرف مشتری در نهايت به کدهای LHTM  تبديل شده و توسط
 .مرورگر نمايش داده می شوند

 HTMLشروع کار با 

 

 : میدار HTMLدو نوع تگ در 

 ( Opening Tagباز ) یتگ ها -1

 (Closing Tagتگ های بسته ) -2

 تگ  ها در داخل عالمت کوچکتر و بزرگتر قرار میگیرند ) >< (

 تگ پایانی گفته میشود. <tag/>باشد تگ شروع و به تگ دوم که به اینصورت می<tag>به تگ اول 

 
 برابر است با صفحات وب HTMLسند 

  سند هایHTML .توصیف کننده صفحات وب هستند 

  سند هایHTML  .در بر گیرنده تگ ها و متن ساده میباشد 

  نام دیگر سندHTML .صفحات وب میباشد 
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  مرورگر ها تگ های داخل سندHTML   میخواند تجزیه تحلیل را نمایش نمیدهد بلکه آنها را
 میکند و نتیجه را به کاربر نمایش میدهد.

  
 

 
 

 HTMLشروع کار یادگیری 

 

 موارد مورد نیاز برای یادگیری

 .غیره وEditplus   یا وNotepad ++ ،Notepadمانند ویرایشگری هر با کار تجربه .1
 .خود کامپیوتر روی ها فایل و مسیرها ایجاد چگونگی .2
 .مختلف مسیرهای طریق زا مسیریابی چگونگی .3
 .کامپیوتر روی آنها ی ذخیره و فایل یک در محتوا کردن تایپ چگونگی .4
 PNG وJPEG  مانند مختلف های فرمت با تصاویر درک .5
 ++Notepadیا   Notepadما در این کتاب به شما توصیه میکنیم از ادیتور های ساده ای مثل  نکته :

 استفاده کنید.

 

  

  

      

                         

html > <   

> body <   
  

1> h1>My First Heading</h <   

  

> p>My first paragraph</ <   

  

< > /body   

< /html > 
  

    



- 8 - 
 

. 

 ؟ htmlیا  Htm  کدام پسوند؟!

. این کامال به شما htmlباشد یا  htmذخیره کنید فرقی ندارد که   htmlوقتی بخواهید یک سند 
 بستگی دارد.

 معرفی چند تگ پر کاربرد
 

 .از اینکه احیانًا در مثال ها از تگ هایی که شما نیاموخته اید استفاده می شود نگران نباشید

 .در فصل های بعد آنها را خواهید آموخت

 

 (heading)یا عنوان  h تگ

استفاده  <h></h> حاال اگر بخواهیم در متنی که می نویسیم از یک یا چند تا عنوان استفاده کنیم باید از تگ
 .شود

 

 مثال

<h1>This is a heading</h1> 

<h2>This is a heading</h2> 

<h3>This is a heading</h3> 
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 پاراگراف p  تگ

نشاندهنده یک  p به شدت پرکاربرد هست و برای نوشتن متون استفاده می شود. در واقع <p></p> تگ
 .پاراگراف هست

 

 

 
 (Linkلینک ها )

 داخل مکانی به ، جایی هر به کجا؟ به لینک ، کنیم ایجاد لینک توانیم می تگ این از استفاده  با <:a></a> تگ
 .سایت خارج مکانی یا خودمون سایت

 :باشد می زیر شکل به <a> تگ ساختار ترین ساده

 

 

 

 

<p>This is a paragraph.</p> 

<p>This is another paragraph.</p> 

 

a href="http://www.webasoft.com">This is a link</a> 
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  href :  صفت

 

 تصف این با html در a تگ) کند، می مشخص را بدهیم لینک آن به خواهیم می که مکانی آدرس صفت این
 .(شود نوشته باید هم ساختار ترین ساده در پس. کند می پیدا معنا

 

 *همیشه مقدار خصوصیت ها رو در داخل دو دابل کوتیشن بنویسید. 

 

 *در خصوصیت ها از حروف کوچک استفاده کنید)به دلیل استاندارد بودن(

 

 استفاده نکنید  *درسته استفاده از حروف کوچک الزامی نیس ولی توصیه میشود از حروف بزرگ

 

 

 image تگ

 تعریف میشوند <img>با تگ  تصاویر  htmlدر      

 

 مثال:

<img src="/wensoft3_pngfile.png" width="104" height="142" 
alt="websoft3.com" /> 
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 .خصوصیت ها نام و سایز عکس به وسیله خصوصیت ها مشخص میشود:  توجه

 HTMLتگ های 
از مجموعه ای از تگ ها به وجود می آیند و معموال هر عنصر دارای یک HTML  ت ها درعناصر یا اِلمن

 تگ شروع و یک تگ پایان می باشد،

 *تگ پایان عنصر محتوای *تگ شروع

<p> This is a paragraph </p> 

<a href=”/default.htm”> This is a link </a> 

<br/>     

  

در واقع هر تگی که شروع کننده باشد در پایان باید همون تگ بسته شود و پایان دهنده اون عنصر  :توجه
. باشد

 

 
 

 HTMLدر  تگنوشتن 
 ه و با یک تگ پایانی ختم میابد.یک عنصر با یک تگ شروع بازشد .1

  محتوا بین دو تگ شروع و پایانی قرار میگیرند .2

 . تهی هستند htmlدر برخی از عناصر  .3

  عناصر تهی تگ بسته ندارند. .4

 . به بیشتر عناصر تهی میتوان خصوصیتی تعریف کرد .5

 

 میکنیم.  در آموزش های بعدی در مورد عناصرصحبت:  توجه 

 

https://free-learn.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-comments-%D8%AF%D8%B1-html
https://free-learn.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-comments-%D8%AF%D8%B1-html
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  HTMLتو در تو در   تگهای

.شما می توانید در درون یک عنصر عناصر دیگری قرار بگیرند به این نوع نوشتن عناصر تودر تو گفته می شود  
 

 
  HTML مثال برای یک سند در

 
  

 مثال باال شامل سه عنصر میشود:

  <p> پاراگراف -1

 
  

 شروع و تگ پایان میباشد.تعریف میکند.که حالی تگ  htmlیک پاراگراف را در   pتگ 

 

 میباشد. This is my first paragraphمحتوای این تگ 

< html >   

  

< body >   

< p>This is my first paragraph.</p >   

< /body >   

  

< /html >   

< p>This is my first paragraph.</p >   
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 bodyتگ  -2

 
  

 یک محتویات تمام شامل و. است معروف نیز سایت بدنه تگ به که کند می تعریف را سند بدنه< body> تگ
 . .است غیره و ها، لیست جداول، تصاویر، ها، لینک متن، مانند ، HTML سند

 

 htmlتگ  -3

 
  

را توصیف میکند.یعنی هر چیزی که بخواهیم برای   htmlکه دارای تگ شروع و پایانی است کل سند  htmlتگ 
 کاربر نمایش بدهیم یا در پس زمینه پردازش شود باید در این تگ قرار دهیم.

 
 

 
 

  

 شد. مثال باال در بیشتر مرورگرها درست عمل می کند، زیرا تگ بسته در اینجا اختیاری می با

< body >   

< p>This is my first paragraph.</p >   

< /body >   

< html >   

  

< body >   

< p>This is my first paragraph.</p >   

< /body >   

  

< /html > 
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 بستن تگ ها به هیچ عنوان فراموش نشود. :توجه

 در مثال زیر:

<p>This is a paragraph 

<p>This is a paragraph 

عنوان  به صورت خودکار این تگ ها رو میبنده ولی شما به هیچبستن تگ ها اختیاری میباشد زیرا مرورگر 
ه مد کد. زیرا ممکن است به نتیجی برسید به این استناد نکنید و تگ های خود را به صورت کامل بنویسی

 نظر شما نیست.

 

 

 
 تهی  تگ های

 <br> تهی  تگمی نامند. یک نمونه از  (empty elements) که محتوایی ندارند را عناصر تهی HTML تگهای
 .)برای رفتن به خط بعدی استفاده می شود <br>است که تگ پایانی ندارد )تگ 

 <br/>در درون خودشان بست مثل  تهی را نیز می توان تگهای

تهی نیست. اما اگر می خواهید قواعد اعتباربخشی دقیقی داشته  تگهاینیازی به بستن  HTML5 در نسخه
قابل خواندن باشد، بایستی تمامی  XML (parsers) باشید، یا اگر می خواهید سند شما توسط کمپایلرهای

 .را به طور صحیح ببندید HTML تگهای

 

 HTMLها در خصوصیت 
اگر میخواهید اطالعات بیشتری در مورد تگ هاتون بدین میتونین از خصوصیت ها 

 استفاده کنید.
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 HTMLخصوصیت ها در 

 

 داشته باشند ییها یژگیتوانند و یم HTML یها تگ •

 ارائه کند HTMLدرباره آن المان  یشتر یب حاتیتواند توض یتگ م کی یها یژگیو •

 رندیگ یقرار م نیدر تگ آغاز MLHT یالمان ها یها یژگیو •

 "یژگی="مقدار ویژگیشوند: نام و یها با ساختار نام/مقدار درون تگ نوشته م یژگیو •

 برای مثال:

 برای مرورگر تعریف میشوند. <a>تگ  که با  HTMLلینک ها در

 

 

 همیشه مقدار خصوصیت را در کوتیشن بنویسید

 ن قرار دهید.همیشه مقدار خصوصیت را در داخل دابل کوتیش

 رایج ترین نوع ،دابل کوتیشن هست ولی شما میتونید از کوتیشن هم استفاده کنید.

در بعضی حالت های خاص، هنگامی که مقدار خصوصیتی خود حاوی کوتیشن نیز هست، : نکته 
 ضروری است که از تک کوتیشن استفاده کنیم.

ارای دابل کوتیشن هست ما باید از نکته: در بعضی از مواقع خاص که مقدار یک خصوصیتی خود د 
 کوتیشن نیز استفاده کنیم.

name='John "ShotGun" Nelson' : مثل 

 

  

 <a href="http://www.websoft3.com">This is a link</a> 
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 نکته:

 *همیشه مقدار خصوصیت ها رو در داخل دو دابل کوتیشن بنویسید.

 

 *در خصوصیت ها از حروف کوچک استفاده کنید)به دلیل استاندارد بودن(

 

می نیس ولی توصیه میشود از حروف بزرگ استفاده کنید*درسته استفاده از حروف کوچک الزا

 

 که در بیشتر تگ ها استفاده میشوند. HTMLخصوصیت های مهم در چند تا از 

 

 

 

 HTMLتگ های عنوان در 

 

 هست. htmlمهم  تگهایعنوان ها از 

 

 خصوصیت مقدار توضیحات

 class classنام  برای عنصر مشخص می کند. classیک 

id  .منحصر به فردی را برای عنصر مشخص می کند id id 

 style تعریف style برای عنصر مشخص می کند. درون تگی styleیک 

به صورت (اطالعات اضافه ای را برای یک عنصر مشخص می کند 
 )نشان داده می شود. tooltipیک 

 tooltipمتنی که در 

 نمایش داده می شود

title 
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 HTMLعنوان ها در 

( یفرع نیعنوان ها )عناو ریتوان عنوان و ز یتگ م نیشود. با ا یم فیتعر h با تگ HTML عنوان در ای تریسرت
 وشود  یداده م شیعنوان در مرورگر به صورت توپر نما یداد. متن قرار گرفته در تگ ها شیرا در صفحه وب نما

 .دارد یبستگ h به عدد تگ زیاندازه متن آن ن

 

 h6 سطح نیتر نیی( تا پای)عنوان اصل h1 سطح نی، از باالتر<h6> تا <h1> یعنوان مختلف با تگها شش
 .شده اند فیتعر HTML ( درت یاهم نی)عنوان با کمتر

h1 تگ عنوان و  نیبزرگترh6 جهیباشد. درنت یآن ها م نیکوچکتر h1 عنوان و  نیمهمتر یبراh6 کم  یبرا
 .شوند. یعنوان صفحه استفاده م نیتر تیاهم

 

<h1>This is a heading</h1> 

<h2>This is a heading</h2> 

<h3>This is a heading</h3> 

<h4>This is a heading</h4> 

<h5>This is a heading</h5> 

<h6>This is a heading</h6 

 

 

 ؟سرتیترها عناصر مهمی هستندچرا 

و ایندکس )یا شاخص گذاری(  به موتور جستجو کمک می کنند تا ساختار صفحه وب را درک HTML عناوین در
.کنند  

 

 ردن استفاده نکنید.ک برای بولد  hاز تگ های نکته: 
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 HTMLایجاد خطوط افقی در 

برای ایجاد یک خط افقی استفاده میکنیم. همیچنین از این تگ برای جدا کردن چندین محتوا از   hrاز تگ  
 یکدیگر استفا ه میشود.

 ود.تگ تنهاست و بسته نمیش <hr> تگ 

 مثال:

 

<p>this is my paragraph</p> 

<hr> 

<p>this is my paragraph</p> 

<hr> 

<p>this is my paragraph</p> 

 

 

 

 html( در commentتوضیحات )

وارد شوند تا کدها را خواناتر و قابل فهم تر نمایند. توضیحات توسط   HTMLتوضیحات می توانند در کدهای
 شوند و نمایش داده نمی شوند. مرورگرها نادیده گرفته می

 مثال

 

<!—this is a comment --> 
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 عالمت تعجب باید قبل بعد از عالمت شروع نوشته شود. :نکته 
 

 

 

 را ببینیم HTMLنکته: چگونه کدهای 

در سایت را مشاهده کنید میتوانید در مرورگر فایرفاکس یا  ای اگر در نظر دارید که کد های یک سایت یا صفحه
 را انتخاب کنید.  View Page Source""کلیک راست کرده و گزینه دیگر مرورگر های مشابه 

 ...میبینید که کد های سایت مورد نظر برای شما قابل مشاهده است

 

 ...جستجو کنید

Headings     

 نحوه ی ایجاد یک عناوین در صفحه

Hidden comments 

 قراردادن توضیحات برای کدهایمان.نحوه 

Horizontal lines 

  نحوه ایجاد خط افقی 

 

 HTMLدر چند تگ مهم 

 در فصل های بعد درباره این کد ها و خصوصیاتی که میتوانند بگیرند بیشتر حرف میزنیم.

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_headers
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_hr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_hr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_hr
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 HTMLتگ پاراگراف در 

 را پاراگراف ها تشکیل میدهند. htmlاز پاراگراف ها در اکثر صفحات وب استفاده میشود. و اغلب یک سند 

 

 HTMLپاراگراف ها در 

 برای تعریف پاراگراف ها استفاده میکنیم. <p>تگ از 

   مثال:  

 

<p>This is a paragraph</p> 

<p>This is another paragraph</p> 

 

 تگ توضیح

 <html <htmlتعریف یک سند 

 <html <bodyدر سند  تعریف بدنه

 <h1> تعریف عنوان ها
  <h6>ات

 </ hr> ایجاد یک خط افقی

 <--!> درج توضیحات

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2243-%D8%AA%DA%AF-html
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2243-%D8%AA%DA%AF-html
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2243-%D8%AA%DA%AF-html
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2208-%D8%AA%DA%AF-body
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2241-%D8%AA%DA%AF-h1-%D8%AA%D8%A7-h6
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2242-%D8%AA%DA%AF-hr
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2242-%D8%AA%DA%AF-hr
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2242-%D8%AA%DA%AF-hr
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/1922-%D8%AA%DA%AF-comment
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 به طور خودکار مرورگر ها یک خط خالی را قبل و بعد از پاراگراف ایجاد میکنند.:  نکته 

 

 شه !تگ پایان فراموش ن

  را در کد هایمان قرار ندهیم اغلب مرورگر ها صفحه را به درستی نشان میدهند. تگ پایان وقتی

 مثال:

 

در مثال باال کد ها در اکثر مرورگر ها به درستی نمایش داده می شوند. ولی شما به آنها اعتماد نکنید و تگ 
 پایانی رو به هیچ عنوان فراموش نکنید.چون اگر این اتفاق بیوفتد بعد ها به خطاهایی برخورد خواهید کرد.

 این اجازه رو ندارید که تگ پایانی را فراموش کنید.  HTMLید تر در نسخه های جد نکته:

 

 

 

 HTMLخط جدید در 

 میتوانید استفاده کنید. <br>اگر در نظر دارید که بدون ایجاد پاراگراف جدید به خط بعدی بروید از تگ 

 مثال :

 

<p>This is <br/>a para <br/> graph with line breaks</p> 

 

<p>This is a paragraph 

<p>This is another paragraph 
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 < یک تگ تهی هست و تگ بسته ندارد./brتگ > نکته:

 

<br>   یا  <br/> 

 

 .نیستند مجاز نداشته باشند تگ پایان تگهایی که  XMLو  XHTMLدر

<br>   در تمام مرورگرها به درستی عمل میکند ولی نوشتن <br/> باعث بهتر عمل کردنxhtml   وxml .میشود 

 

  HTMLخروجی  درباره نکات مفید

میگیرید تفاوت دارد و نمیتوانید قبل از  htmlمایش و اندازه آنها در خروجی ای که از کدهای عوض شدن صفحات ن
 خروجی گرفتن از اندازه آنها مطمعن شوید.

را نوشتید نباید این انتظار را داشته باشید که اندازه فاصله ها و خط ها در خروجی مرورگر مثل  htmlوقتی کد های 
 همان کد ها باشد.

اصله ها و خط های اضافی را خودش پاک میکند و. مثال اگر دو تا یا بیشتر پشت سر هم فاصله بندازید آنها مرورگر ف
 را یه فاصله حساب میکند.

 

 

 

 

 مثال زیر را ببینید:

 در مشاهه خواهید کرد.  htmlدر این مثال برخی از مشکالت فرمت دهی در 
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<p> ضافی و در یک خط نمایش داده میشودمتن های زیر پشت سر هم و بدون خط فاصله ا </p> 

<p> 

 این متن اول برای  نمایش است.

 این متن دوم برای نمایش است.

 این متن سوم برای نمایش است

</p> 

 

 

 HTMLدر  <pre>تگ 

 

 میتوانید فاصله ها و خط ها رو به همان صورت که نوشتید در مرورگر به نمایش دراورید. <pre>از تگ 

 

 

<p> نمایش داده میشود همان طور که نوشته شده استی زیر متن ها </p> 

<pre> 

 این متن اول برای  نمایش است.

 این متن دوم برای نمایش است.

 این متن سوم برای نمایش است

</pre> 
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 ...جستجو کنید

 

Line breaks 

 HTMLایجاد خط جدید در 

Poem problems 

 . HTML حل برخی مشکالت فرمت دهی در

More paragraphs 

 در پاراگراف ها.ها پیش فرض 

 

 HTMLمنبع تگ های 

 

 و خصوصیت های آن ها می باشد.  HTMLحاوی اطالعات اضافی در مورد عناصر  HTMLمنبع تگ های

 

 تگ توضیح

 <p> برای تعریف یک پاراگراف استفاده میشود

 </br> برای ایجاد یک خط جدید از این تگ استفاده میکنیم

 

 

 

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_poem
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_poem
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_poem
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_paragraphs2
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2270-%D8%AA%DA%AF-p
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2209-%D8%AA%DA%AF-br
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2209-%D8%AA%DA%AF-br
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 استایل های متن

 مثال:

 

This text is bold 

This text is big 

This text is italic 

This is computer output 

This is subscript and superscript 

 

 

برای بولد کردن و ایتالیک کردن  <i>و  <b>از تگ های فاده میشود: برای فرمت دهی است HTMLتگ هایی که در 
 متن ها استفاده میکنیم.

 )چندین مورد از آنها در جدول زیر میبینید.(به این تگ ها تگهای فرمت دهی میگویند.
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 ...جستجو کنید

 Text formatting 

 HTMLچگونگی فرمت دهی یک سند در 

Preformatted text 

 برای تنظیم فاصله و خط های جدید preاستفاده از تگ 

"Computer output" tags 

  computer outputنحوه نمایش تگ های 

Address 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_formattingch
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_formattingch
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_formattingch
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_formattingch
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_pre
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_pre
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_pre
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_computeroutput
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_computeroutput
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_computeroutput
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_computeroutput
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_computeroutput
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_address
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 HTMLتعریف اطالعات تماس مالک یا نویسنده در 

Abbreviations and acronyms 

 بکار بردن کلمات مخفف . زمانی که موس روی آن برود عبارت به صورت کامل نمایش داده میشود.

Text direction 

 مشخص کردن جهت شروع متن

Quotations 

 ایجاد نوشته های نقل و قول

Deleted and inserted text 

 ایجاد متن های عالمت گذاری شده زیر خط دار یا حذف شده

 

 HTMLگ های قالب بندی متن در ت

 تگ توضیحات

 <b> نمایش می دهد. boldمتن را به صورت ضخیم یا 

 <strong> نمایش می دهد. strongمتن را به صورت ضخیم یا 

 <em> می دهد.نمایش  (تاکید شده) emphasizedمتن را به صورت مورب یا 

 <i> نمایش می دهد. italicمتن را به صورت مورب یا 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_abbr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_abbr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_abbr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_abbr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_abbr
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_bdo
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_bdo
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_bdo
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_q
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_del
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/1933-%D8%AA%DA%AF-b
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2287-%D8%AA%DA%AF-strong
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2228-%D8%AA%DA%AF-em
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2244-%D8%AA%DA%AF-i
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HTML در "computer output" تگ های 

 

 <small> نمایش می دهد. smallمتن را به صورت 

 <big> نمایش می دهد. bigمتن را به صورت 

 <sub> نمایش می دهد. subscriptedمتن را به صورت 

 <sup> نمایش می دهد. superscriptedمتن را به صورت 

 <ins> .نمایش می دهد (یرخط دار ز ) insertedمتن را به صورت 

 <del> نمایش می دهد. (روی آن خط کشیده شده) deletedمتن را به صورت 

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2283-%D8%AA%DA%AF-smaller
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2206-%D8%AA%DA%AF-big
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2289-%D8%AA%DA%AF-sub
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2291-%D8%AA%DA%AF-sup
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2248-%D8%AA%DA%AF-ins
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2220-%D8%AA%DA%AF-del
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 HTMLدر  fontتگ 

 استفاده نکنید. <font>گ *از ت

 نیز حذف شده است. HTML5زیاد مورد استفاده نیس و در  HTML4در  <font>تگ 

 

و برای تعیین این خصوصیت برای متن ها باید  را از دستوراتش حذف کرده است. <font>تگ  w3c)کنسرسیوم )
 ستفاده کرد.ا cssها یا  stylesheetاز 

 

 است. HTMLمثال زیر نشان دهنده چگونگی استفاده از تگ فونت در 

 

 

<p> 

<font size="5" face="arial" color="red"> 

This paragraph is in Arial, size 5, and in red text 

color. 

</font> 

</p> 

<p> 

<font size="3" face="verdana" color="blue"> 

This paragraph is in Verdana, size 3, and in blue text 

color. 

</font> 

</p> 
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 STYLEبهترین راه قالب بندی با 

 

Set the font of text 

 نشان دهنده نحوه تنظیم فونت در متن

Set the font size of text 

 نشان دهنده نحوه تنظیم سایز فونت

Set the font color of text 

 نشان دهنده نحوه تنظیم رنگ متن

Set the font, font size, and font color of text 

 نشان دهنده تظیم فونت،سایز و رنگ در متن مورد نظر

 

 HTMLلینک گذاری در 

 

 HTMLلینک ها در 

با  لینک ها در اکثر صفحات وب استفاده میشوند. لینک ها به کاربر این اجازه را میدهند تا
 کلیک روی آن از صفحه ای به صفحه ی دیگر بروند

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-family
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_font-size
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_color
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_fontall


- 31 - 
 

HTML links 

 HTMLند ایجاد یک لینک هایی در س

 مثال های بیشتری در پایین این صفحه وجود دارد...

 

HTML ها) در Link یا( Hyperlink 

hyperlink تیوب سا نیب ر،یکلمات، عبارات و تصاو یکردن بر رو کیدهند تا با کل یاجازه م دکنندگانیها به بازد 
 ییها hyperlinkصفحه وب،  کیموجود در  ریتصاو ایبا استفاده از متن  دیتوان یشما م نیها حرکت کنند. بنابرا

 .دیکن جادیا

 وقتی موس روی متن یا تصویر لینک شده میرود .نشانگر موس به یک دست کوچک تبدیل میشود.

 

 استفاده میکنیم. <a>از تگ  HTMLبرای لینک کردن در 

 

 وجود دارد. aتنها دو روش برای استفاده از تگ 

 ینک به سند دیگر.برای ل hrefاستفاده از خصوصیت . 1

 برای ایجاد لینک درون صفحه ای. nameاستفاده از خصوصیت . 2

 

 

 

 : HTMLنوشتن لینک در مثال برای نحوه 

 

 

< a href="/ url "> Link   text < /a >   

  

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_links
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_links
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_links
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 را مشخص می کند.ی را که میخواهیم بعد کلیک به آنجا رجوع شود مقصد  hrefخصوصیت

 مثال:

 

<a href="http://www.websoft3.com/">Visit Websoft3</a> 

 

   Visit Websoft3  :باال خروجی روبرو را میدهد کد

 ارجاع داده خواهید شد. 3وبسافت با کلیک کردن روی لینک باال به سایت

 میتواند عکس متن یا هر تگ دیگری باشد. link text نکته مهم:

 

target صفت  

داده شود،  شینما یکه مقصد ما در چه حالت مییمشخص نما میتوانی< مaتگ > در targetما با استفاده از صفت 
که در ادامه با آنها  یموارد گرید ایداده شود  شینما دیتب جد ایصفحه  کیمقصد در  نک،یل کی یبرو کیمثال با کل

 شد. دیآشنا خواه

 در مثال زیر ،صفحه ای که لینک شده است در یک پنجره جدید باز خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.websoft3.com/" target="_blank"> 

Visit websoft3</a> 
 

http://www.beyamooz.com/
http://www.beyamooz.com/
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 name (id)خصوصیت 

 name(.باید از خصوصیت cssبرای اینکه بتوانیم خاصیت هایی را برای تگ هایمان اعمال کنیم)با جاوااسکریپت و 
 استفاده کنیم. idیا همان 

 ث میشود که تگ ما منحصر به قرد شود.همچنین استفاده از این خصوصیت باع

برای ایجاد یک پیوند درون صفحه ای نیز   idیا  nameاز خصوصیت همچنین به این نکته توجه داشته باشید که
 میتوان استفاده کرد.

 برای تعیین اسم برای یک محل مشخص استفاده میشود. nameبه جای  idاز  HTML5کنید که در توجه 

 در همه مرورگرهای امروزی پشتیبانی میشود. HTML4در  idهمچنین 

 به مثال های زیر دقت کنید.

  :  1 مثال

 HTMLدر  <a>برای تگ Nameتنظیم خصوصیت 

<a name="tips">Useful Tips Section</a> 
 

 

 :2 مثال

 درون صفحه جاریدر به محل مشخصی کردن لینک 

<a href="#tips">Visit the Useful Tips Section</a> 
 

 

 :3 مثال

 در صفحه ای دیگربه محل مشخصی  کردن لینک

<a href= https://websoft3.com/wordpress-tutorials/< 

 

https://websoft3.com/wordpress-tutorials/%3c
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Visit the Useful Tips Section</a> 

 

 

 

 

 نکات مهم :

 )/( به آخر آن اضافه کنید. slashیشه یک *برای آدرس دهی یک فولدر در یک سایت هم

 مانند:  

http://www.websoft3.com/php/ 

 

  ...جستجو کنید

An image as a link 

 لینک کردن یک عکس 

Link to a location on the same page 

 ایجاد پیوند در درون یک صفحه

Break out of a frame 

 چگونکی بیرون اومدن از یک فریم.

1Create a mailto link 

http://www.websoft3.com/php/
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 نحوه ایمیل یک متن با لینک)زمانی کار میکند که نرم افزار مدیریت ایمیلی بر روی  سیستم نصب شده باشد(

 

2Create a mailto link  

ارسال متن توسط لینک نوع دوم  

 

 : HTMLتگ های لینک در 

 تگ توضیح

 <a> را تعریف می کند. ancherیک 

 

 HTMLنمایش تصاویر در 

 

 

 

    

                          Norwegian Mountain Trip   

  
         

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_mailto2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_mailto2
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http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/1924-%D8%AA%DA%AF-a
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  ...جستجو کنید

Insert images 

 HTMLدرج تصاویر در فایل های 

Insert images from different locations 

 درج تصویر از جاهای دیگر یا پوشه های دیگر سایت خود.

 )مثال های بیشتری در ادامه آموزش خواهید دید.( 

 

 Src< و خصوصیت imgتگ >

 استفاده میکنیم. <img>از تگ  برای تعریف تصاویر  HTML در

 یک تگ تهی میباشد و به این ترتیب تگ بسته ای برای این نگ وجود ندارد. <img>تگ 

 

 یدر صفحه وب استفاده م ریدادن تصو شینما یباشد و برا یم sourceکه مخفف  یدر صفحه ا src تیخصوص
 .میدهیمورد نظر را م ری،آدرس تصو srcبه  نیشود همچن

 imgاری تگ فرم نوشت

<img src="/url" alt="some_text"/> 
 

url همچنین در آموزش قبل نحوه آدرس دهی را یاد گرفیتم. .میکرد رهیرا در آنجا ذخ ریاشاره دارد که تصو یمکان به 

 شودیوجود دارد توسط مرورگر نشان داده م imgکه در تگ  یر یتصو

مورد نظر که  ریدهد و بعد از آن تصو یتدا پاراگراف اول را نشان ماب ردیدو پاراگراف قرار بگ نیب ریتصو نیاگر ا 
رود یو بعد به سراغ پاراگراف دوم م دهدیرا نشان م میقرارداد

 

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_images
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_images
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http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_images2
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 ALTخصوصیت 

 نیا نیهمچن میکن یآل استفاده م اتیاز خصوص میخود انتخاب کن ریتصو یبرا نیگزیمتن جا کی نکهیا یبرا
 داده شود شیمتن نما نیبه وجود آمد ا ریتصو شیدر نما یلاست که اگر مشک یاجبار  تیخصوص

 

 

 نیگزیمتن جا نیرخ دهد ا ییخطاها ییخطاها گرید ای یده نکیمثل کند بودن اتصال خطا در ل یلیاگر دال
داده خواهد شد شینما

 

 تنظیم طول و عرض یک عکس

 .شود یفاده ماست  widthو  heightخصوصیتعکس از  کیمشخص کردن طول و ارتفاع  یبرا

 .شودیمشخص م کسلیفرض بر اساس پ شیبه طور پ اتیخصوص نیمقدار ا 

 

که  شودیعکس باعث م کیکه مشخص کردن عرض و طول  دیتوجه کن ینکته به خوب نیبه ا:  نکته
را  تیخصوص نیمشخص شوداما اگر ا یعناصر به خوب گرید نیلود شد مکان مورد نظر در ب یصفحه وقت

 زدیبه صفحه شما به هم بر دیایبه وجود ب یمشکل ریممکن است در خود تصو دیکنن میتنظ

 

 مهمنکات 

 

 ریتصو ۱۱) لیفا ۱۱ما شامل  یها لیباشد فا ریتصو ۱۰ یما دارا html لیفا یعنیاگر صفحه ما  : نکته
 یار چون ممکن است بارگذ میدقت کن ریدر انتخاب تصاو دیبا نی(خواهد بود بنابراhtml لیفا کی و 

 ما دچار مشکل شود. تیزمانبر باشد و سا ریتصاو

  

  

< img src="/ boat.gif" alt="Big Boat" />   

< img src="/pulpit.jpg" alt="Pulpit rock" width="304"  

height="228" />   
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هم توسط مرورگر در صفحه درج خواهد شد  ریشود تصاو یم یصفحه توسط مرورگر ما بارگذار  کی یوقت : نکته  
اربر ک فتدیاتفاق ن نیو اگر ا رندیقرار بگ میکه ما مشخص کرد ییدر جاها ریکه تصاو میمطمئن شو دیبا نیبنابرا

 نیبه ا نی. اشودیکه نشان دهنده دکمه ضربدر است نشان داده م کونیآ کیآن  یو به جا ندیب ینمعکسها را 
 .نشده است  دایپ شینما یبرا یر یمعناست که تصو

 

Aligning images 

 جایگذاری یک تصویر در محل خاص

Let the image float 

 اجازه دادن به یک تصویر برای قرار گیری در سمت راست یا چپ پاراگراف

Make a hyperlink of an image 

 تبدیل یک تصویر به لینک

Create an image map 

 یبر رو کیکه با کل image mapمتفاوت در  یبند هیناح کی جادیا یچگونگ
 اجرا شود  یمختلف یها نکینقاط مختلف عکس ل

 

 تگ هایی که برای تصاویر استفاده میشود.

 توضیح تگ

<img> تعریف کردن یک تصویر 
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<map> تعریف یک تصویر چند لینکی 

<area>  تعریف ناحیه ای لینک برایimage map 

 

 

 HTMLدر  CSSاستفاده از 

 

css کند می مشخص صفحه در را ها تگ همان یا عناصر نمایش چگونگی . 

 

 

 

 

 ...جستجو کنید

  HTMLهصفح لداخ ،اه Styleزا هاستفاد

 HTML سند <head>نحوه ی قرار دادن استایل ها در قسمت 

 دندار رزی طخ هک یلینک

 (underlineچگونگی ایجاد لینک بدون زیر خط )

  یخارج CSS لفای کی هب کلین

 خارجی استفاده کنیم.  CSSبرای اضافه کردن فایل <link>چگونه از تگ 
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http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_css_external
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 CSSبا  HTMLتعیین شکل نمایش عناصر 

( هم همراه آن cssاس)اس  ی، سhtml یبهتر تگ ها یده لیاستا یبرا یشد برا یمعرف html4که  یوقت
 شد یمعرف

 کال سه روش وجود دارد  html یتگ ها یبر رو cssها توسط  لیاعمال استا یبرا

ما  htmlبه  یخارج یها لیکه توسط فا یخارج لیاستا یهمان برگ ها ای External style sheet روش اول
 .شود یم نکیل

 .ردیگ یم قرار html یها لیکه در درون فا یداخل لیاستا یهمان برگ ها ای Internal style sheet روش دوم 

 .میده یخاص خود را م لیهر تگ استا یباشد که برا یم Inline style ای یدرون تگ لیاستا روش سوم

 باشد یم یخارج لیاستفاده از استا یعنیما استفاده از روش اول  یشنهادیروش پ

 

 

 

Inline Styles - استایل درون تگی 

 

 

Inline style ؟ستیچ تگیدرون  لیاستا ای 

 قهیباشد طر ینم یده لیاستا یبرا یخوب یشود از روش ها یکه به ندرت استفاده م یده لینوع استا نیا 
 .داده شده است شینما ریدر مثال ز لینوع استا نیاستفاده ا

 .میو رنگ آن را مشخص کرده ا p تگمثال فاصله سمت چپ  نیدر ا
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 دیجد یدر ورژن ها یول شدیاستفاده م bgcolorاز   نهیرنگ پس زم یبرا cssو  html  یمیقد یدر ورژن ها
 .شودیاستفاده م background-colorاز 

 

 font-familyو  font-size  ،color یهاتیدر تگها که توسط خصوص زیرنگ اندازه و فونت سا ریدر مثال ز
 شود. یانجام م

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1 style="font-family:verdana;">A heading</h1> <p style="font-
family:arial;color:red;fontsize:20px;">A paragraph.</p> 

</body> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body style="background-color:yellow;"> 

<h2 style="background-color:red;">This is a 

heading</h2> 

<p style="background-color:green;">This is a 

paragraph.</p> 

</body> 

</html> 
 

  

< p style="color:blue;margin - left:20p x;">This is a  

paragraph.</p>   
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</html> 

 ساخته شده است. از آن font-familyو  font-size ،color یها تیمنسوخ شده است و خصوص fontتگ 

 

 شود یاستفاده م  xمتن در محور  کی یتراز بند یبرا text-align اتیخصوصمثال: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1 style="text-align:center;">Center-aligned 

heading</h1> 

<p>This is a paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

 

 < ساخته شده است.center> یمیاز تگ قد  تیخصوص نیا نیهمچن*

Internal Style Sheet - برگه های استایل داخلی 

 

 .میاستفاده کن یداخل لیاز استا دیبا میصفحه خاص بده کیه خاص را ب لیاستا کی میکه بخواه یزمان

شود. یم فیبه صفحه تعر ریمانند ز لیتوسط تگ استا  htmlصفحه  headدر قسمت  یداخل یها لیاستا

 

External Style Sheet - برگه های استایل خارجی 

< head >   

< style type="text/css" >   

body {background - color:yellow;}   

p {color:blue;}   

< /style >   

< /head > 
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 لیاستفاده از استا شودمی برده کار به دیگر نیز صفحات آن یها که استایل میدار یکه صفحات مختلف یزمان
 یبندطرح ای دیده رییخود را تغ یلهایفا یسازد تا به راحت یکار شما را قادر م نیراه خواهد بود با ا نیبهتر یخارج

 دیخود را عوض کن تیظاهر سا ایو 

قسمت  در دیبا نکیتگ ل دیمتصل کن <link>توسط تگ  htmlاس اس را به صفحه  یس لیفا دیکار با نیا یبرا
head قرار داده شود

 

 

 

HTML در Style تگ های 

 تگ توضیح

 <style> یدرون صفحه ا htmlصفحات  یده لیاستا یاستفاده برا

 </html <link لیبه فا یخارج  css لیمتصل کردن فا

 

 تگ ها و خصوصیات منسوخ شده

و به  شهینم یبانیپشت  html5وجود دارند که در  htmlبه صفحات  یده زیسا یبرا تیتگ و خصوص نیچند
 .میها و تگ ها استفاده کن تیاز آن خصوص دینبا بیترت نیا

  مانند:

<font>  
<center>  
<strike>  

  

< head >   

< link rel="stylesheet" type="text/css"  

href="/mystyle.css" />   

< /head > 

  

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2288-%D8%AA%DA%AF-style
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2254-%D8%AA%DA%AF-link
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2254-%D8%AA%DA%AF-link
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color  
bgcolor  

 

 

 

 

 

 

 htmlها در  tableجداول و 

 

 

 

 

 

 ...جستجو کنید

 

  

  

  

         

44 %      

23 %      

13 %      

% 10      

      

      HTML   
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Tables  

 htmlایجاد جدول ها در 

Table borders 

 HTMLتنظیم لبه های جدول ها در 

 )مثال های بیشتری در پایین صفحه وجود دارد.(

 

 

 

 HTMLدر جداول 

 میکنیم فیتعر tableتگ  لهیجدول ها را به وس

 شوند. ی< مشخص مtd< و سلولها با تگ >trهست که سطر ها با تگ > ییسطر ها و سلول ها یجدول ها دارا

<td> که مخفف table data دنریگیسلول ها در آن جا م یباشد داده ها یم 

 td باشند یگر ید زیو هر چ ریها و تصاو نکیل امتن ه رندهیدربرگ تواندیم

 

 

< table >   

> < tr   

< td>row 1, cell 1</td >   

< td>row 1, cell 2</td >   

< /tr >   

< tr >   

< td>ro w 2, cell 1</td>   

< td>row 2, cell 2</td >   

< /tr >   

< /table > 
  

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_borders
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_borders
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 .شود یداده م شیدر مرورگر نما ریکد باال به صورت ز

 

row 1, cell 1 row 1, cell 2 

row 2, cell 1 row 2, cell 2 

 

Border خصوصیت 

 

 یگاه دیاستفاده کن borderبه نام  یتیاز خصوص دیداده نشود با شیجدول شما بدون لبه نما دیخواهیاگر م
 نیبا استفاده از ا میدار ازین تیخصوص نیمواقع ما به ا شتریب یبه درد ما نخورد ول اتیوصخص نیممکن است ا

 .میکن یم میهمان لبه ها را تنظ ای border تیخصوص

 

 

 

 یبرا نیهمچن میاستفاده کن border یژگیاز و دیبا HTML یاستانداردها تیرعا یکه برا دیکنتوجه نکته  نیبه ا
 استفاده کرد cssبهتر است آن را در  border میتنظ

<table border="1" style="width:300px"> 

<tr> 

<td>Jill</td> 

<td>Smith</td> 

<td>50</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Eve</td> 

<td>Jackson</td> 

<td>94</td> 

</tr> 

</table> 
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 میکن میتنظ cssلبه ها را در  میتوان یم تیخاص نیبا استفاده از ا

 

 

شود یم میجدول تنظ یدور تا دور  جدول و تمام سلول ها یبرا borderدر مثال باال  دکهیکنتوجه 

 

 نحوه تبدیل لبه های دو خطی به تک خطی

 cssدر  border-collapse تیاز خصوص دیبا دیاوریدر جدول به وجود ب یدوخط یبه ها دیبتوان نکهیا یبرا
 .کند یم لیتبد یدو خط یرا به لبها یخط کی یکه لبه ها دیاستفاده کن

 

 

<style> 

table,th,td 

{ 

border:1px solid black; 

} 

</style> 
 

<style> 

table,th,td 

{ 

border:1px solid black; 

border-collapse:collapse 

} 

</style> 
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 شیسلول را از لبه ها کی اتیفاصله محتو دیتوانیوجود دارد که م cssدر  paddingبه اسم  یاتیخصوص

 دیکن میتنظ

 شود یبه طور خودکار توسط مرورگر صفر در نظر گرفته م دینکن میرا تنظ اتیخصوص نیاگر ا

 مثال: 

 

 

 فاصله سلول ها  کردن تنظیم

 در border-spacingبه نام  یتیاز خصوص دیتوانیم دیکن میرا تنظ گریکدیفاصله سلول ها از  دیوانتب نکهیا یبرا
css دیاستفاده کن 

 برای مثال:

 

 

 (Headerعناوین جدول ها )

 کندیجدول مشخص م کی< اطالعات به عنوان ها را در thتگ >

 شود یداده م شینما نی< به صورت بولد شده و وسط چthمرورگرها تگ > شتریدر ب

th,td 

{ 

padding:15px; 

} 

th,td 

{ 

padding:15px; 

} 

table 

{ 

border-spacing:5px; 

} 
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 مثال:

 

استفاده  cssدر  text-align تیداده شود از خاص شیجدول ها در سمت چپ نما یترهایکه سرت میخواهیاگر م
 .میکنیم

 مثال:

  

 ...جستجو کنید

Tables without borders 

 چگونگی ساخت جدول بدون حاشیه

Table headers 

 چگونگی ایجاد سرتیترهای جداول

<table style="width:300px"> 

<tr> 

<th>Firstname</th> 

<th>Lastname</th> 

<th>Points</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>Eve</td> 

<td>Jackson</td> 

<td>94</td> 

</tr> 

</table> 
 

th 

{ 

text-align:left; 

} 
 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_headers
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_headers
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_headers
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Table with a caption  

 چگونه یک عنوان را به جدول اضافه کنیم.

 

 

 

Table cells that span more than one row/column 

 نحوه تعریف سلول های چند سطری یا ستونی

Tags inside a table 

 

 .تو در تونحوه نمایش عناصر 

Cell padding 

 celpaddingسلول ها با استفاده از محتوای چگونگی افزایش فاصله بین 

Cell spacing 

 cellspacingچگونگی افزایش فاصله بین سلول ها با استفاده از 

The frame attribute 

 frameچگونگی کنترل حاشیه های دور جدول با استفاده از 

 

 

 

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_tables2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_span
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_elements
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_cellpadding
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_cellpadding
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_cellpadding
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_cellspacing
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_cellspacing
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_cellspacing
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_frame
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_frame
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_frame
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_frame
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_table_frame
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 HTMLتگ های جدول در 

 

 

 htmlلیست گذاری ها در 

 

 

  هستند.  HTMLترتیبی و غیر ترتیبی از لیست های رایج در 
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 جستجو کنید

 Unordered list 

 چگونگی ایجاد لیست های نامرتب

Ordered list 

 

 گونگی ایجاد لیست های مرتبچ

 )در پایین مثال های بیشتری را خواهید دید.(

 

 (Unorder List )لیستهای نامرتب

 کندینم یفرق دی< استفاده کنulاز تگ > دیبا میهمان نامرتب را بساز ای یبیترت ریغ ستیل کی میبتوان نکهیا یبرا
 . میباشد استفاده کن ی( مlist item< که مخفف )liک >از ت دی، با میمرتب بساز ای مینامرتب بساز ستیکه چه ل

.دیدقت کن ریبه مثال ز 

 

 

 کد باال در مرورگر: خروجی

• Coffee 

• Milk 

< ul >   

< li>Coffee</li >   

< li>Milk</li >   

< /ul > 
                

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists4
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists4
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists4
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists4
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists
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 Order List) ( لیست های مرتب

 گرا هم با ت ستیهر ل یها تمیآ نیهمچن .استفاده شود<ol>از تگ  دیبا (یبیترت)مرتب  ستیل کیساخت  یبرا
 .میکنیشروع م

 .خواهند شد یاعداد نشانه گذار  لهیبه وس ستیل یها تمیآ 

 

 کد باال در مرورگر: خروجی

 Coffee .1 

 Milk .2 

 
 

 

(Definition List )لیست های تعریفی 

 .مختلف از یک شاخه می پردازد توضیح و تعریف اقالم به لیست تعریفی

ظر را در لیست نمایش می در حقیقت این لیست ها چون به عنوان توصیف کننده ، اقالم مورد ن

 .نام دارند لیست تعریفی دهند،

 .شناخته می شود HTML لیست تعریفی در به عنوان تعیین کننده ایجاد dl تگ

 .می باشد ( Closing Tag ) و یک تگ بسته ( Opening Tag ) دارای یک تگ باز dl تگ

< ol >   

< li>Coffee</li >   

< li>Milk</li >   

< /ol > 
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 کد باال در مرورگر: خروجی

Coffee 

black hot drink - 

Milk 

white cold drink - 

 

 

 

 

 و اساسی نکات مهم

 

، لیستی دیگر و غیره را قرار  >br</درون آیتم های یک لیست، می توانید تصویر، لینک، تگ : نکته
 .دهید

               

dl > <   

< dt>Coffee</dt >   

< dd > -   black hot drink</dd>   

< dt>Milk</dt >   

< dd > -   white cold drink</dd>   

< /dl >   
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 ...جستجو کنید

Different types of ordered lists  . 

 چگونگی نمایش نوع دیگر لیست های ترتیبی

 نمایش انواع دیگر لیست های ترتیبی

Different types of unordered lists  . 

 چگونگی نمایش نوع دیگر لیست های غیرترتیبی

Nested list 

 ی نمایش لیست های تو در توچگونگ

Nested list 2 

 لیست های تو در توی پیچیده چگونگی نمایش

Definition list  

 .تعریفی های نمایش لیستچگونگی 

 

 HTMLتگ های لیست در 

 

 تگ توضیح

 >ol< تعریف لیست ترتیبی
 >ul< تعریف لیست غیرترتیبی

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists_ordered
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists_ordered
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http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists_ordered
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_lists_unordered
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http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2266-%D8%AA%DA%AF-ol
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2305-%D8%AA%DA%AF-ul
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 >li< تعریف آیتم های یک لیست
 >dl< ساخت یک لیست تعریفی

 >dt< ساخت آیتم در لیست تعریفی
 >dd< افزودن توضیحات در لیست تعریفی

 

 

 htmlدر  div تگ

 

.می< استفاده کنspan< و >divاز تگ > میتوانیم htmlصر در عنا یگروه بند یبرا

 

Block تگهای  

به وجود سطر اضافه قبل و بعد از آن  کیکند و  یرا اشغال م سطرکی یاست که تمام یتگ block تگ
 می آورد.

 : Blockمثال برای عناصرچند 

• >h1< 
• >p< 
• >div< 
• >table< 

 

Inline تگ های 

 یاشغال کردن کل سطر ضرور  کنندیرا اشغال م یآنها است سطر  ازیازه که مورد نتنها به اند inlineعناصر 
 .ستین

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2253-%D8%AA%DA%AF-li
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2226-%D8%AA%DA%AF-dl
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2227-%D8%AA%DA%AF-dt
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2219-%D8%AA%DA%AF-dd
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 : inline مثال برای عناصرچند 

• >span< 
• >a< 
• >img< 
• >td< 

 

 <div> تگ

مانند یک ظرف در نظر گرفته میشود که عناصر و سایر تک ها را درون خود جای خواهد داد .   DIVتگ 
از طریق   HTMLها و عناصر از این تگ استفاده خواهد شد . صفحات  سایر المان  و جهت گروهبندی

 این تگ مرتب شده و جایگیری خواهند شد .

 <div<>div> نحوه ی نوشتن صحیح این تگ به این صورت می باشد . : 

استفاده میشد . اما این   table از تیبل   HTMLدر سالهی پیش به منظور ایجاد و گروهبندی صفحات 
می باشد که بسیار حرفه ای تر و با دقت بیشتر عمل   DIVگر منسوخ شده و جایگزین آن تگ روش دی

 گروهبندی و قالب بندی سایت را به عهده خواهد گرفت .

 از هیچ کلمه ای گرفته نشده است و معنی خاصی ندارد .  DIVعنصر 

میتوان خصوصیات مختلف   CSSدارای خصوصیات بسیار زیادی می باشد . و با استفاده از   DIVتگ 
دورن تگ استفاده میکنیم . اما به منظور   CSSو بیشماری را به این تگ اضافه نمود . ما برای مثال از 

  استفاده نمایید  CSS external style sheetرعایت تمامی استاندارد ها از 

 

 <span> تگ
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بندی متون برای تقسیم span تگگذاری کند. از تواند بخشی از یک نوشته را نشانهمی span تگ 
های خاصی توان به هر قسمت از متن ویژگیشود. با استفاده از این خاصیت میموجود استفاده می

 .را اعمال کرد

 از کلمه ای گرفته نشده و معنی خاصی ندارد.  <span> تگ

 است اعمال کنیم.های خود استایل های خاصی که مد نظر ما  spanبرای  cssمیتوانیم با استفاده از 

 

 

 

 تگ های گروه بندی

 

 تگ توضیح

 <div> است Blockیک عنصر  divتگ 

 <span> است Inlineیک عنصر  spanتگ 

 

 

 HTMLصفحه بندی در 

 

 .بسیار مهم است سایت شما جذاب به نظر برسد، در وب، برای اینکه بندی صفحه

 .صفحه وبتان را با دقت طراحی نمایید پس

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2225-%D8%AA%DA%AF-div
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2285-%D8%AA%DA%AF-span
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 جستجو کنید

Web page layout using <div> elements  

 . <div> تگهایبا استفاده از  بندی صفحهچگونگی 

Web page layout using <table> elements  

. <table> تگهایصفحه بندی با استفاده از  چگونگی  

 

 صفحه بندی 

 شتریهم ب نطورینمود, هم جادیرا ا تیسا یتوان ستون ها ی< مtable< و >div> یبا استفاده از تگ ها
 .کنندیو تگ ها استفاده م تیقابل نیها از ا تیسا

 

                       

 

 یبرا تیقابل نیا یکرد ول یخود را قسمت بند تیسا توانیم Tableبا استفاده از جدول ها و تگ 
 .تیسا یصفحه بند یجداول هستند نه برا جادیا

 

 

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
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http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_tables
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 <div>صفحه بندی با استفاده از عناصر 

 یخود را گروه بند یتگ ها میتوانیباشد م یم blockعنصر  کیکه  divبا استفاده از تگ  HTMLدر 
 .میکن

که  یگر ید زیبه هر چرا  دمانیچ نهیپس زم یرنگها میانتویم cssدر  داشته باشید کهتوجه  نیهمچن
 .میمدنظرمان بود عوض کن

مکان  cssبا استفاده از  نیو همچن میاستفاده کرد divتگ   ۵از  یصفحه بند یبرا ریدر مثال ز
 .میو عرض و ارتفاع آن را مشخص کرده ا نهیها رنگ ها و پس زمتگ 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<table width="500" border="0"> 

<tr> 

<td colspan="2" style="background-color:#FFA500;"> 

<h1>Main Title of Web Page</h1> 

</td> 

</tr> 

<tr valign="top"> 

<td style="background-color:#FFD700; 

width:100px;textalign:top;"> 

<b>Menu</b><br /> 

HTML<br /> 

CSS<br /> 

JavaScript 

</td> 

<td style="backgroundcolor:#EEEEEE;height:200px; 

width:400px;textalign:top;"> 

Content goes here</td> 

</tr> 

<tr> 
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 مثال:

 

 

 .دهد یم شیما نما یرا در مرورگر برا ریز جهینت میکه نوشت (HTML) یام ال یاچ ت کد

 

 

 ...جستجو کنید

Web page layout using <div> elements with 3 columns . 

داده شده است. شیمثال نما نیستونه در ا ۳ ینحوه صفحه بند

 

 صفحه بندی با استفاده از جداول

<td colspan="2" style="background-

color:#FFA500;textalign:center;"> 

Copyright © W3Schools.com</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_layout_divs_3columns
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 .باشد ی< مtableاستفاده از تگ > یصفحه بند کی جادیا یراه برا نیساده تر

 .شود یانجام م <table> ای <div> گکردن صفحه توسط ت یستونها به چند ستون

 یاستفاده م …ها و  نهیرنگ ها، عرض و ارتفاع، مکان تگ ها، پس زم نییتع یبرا cssاز  نیهمچن 
 شود.

 

 

 

 

 .شده است جادیا <table>،سه سطر و دو ستون با استفاده از تگ جدول نییدر مثال پا

 .میاول و آخر را با هم ادغام کرده ا یسطرها colspan تیبا استفاده از خصوص نیهمچن 

 

 

 

 

 

 

 

 divستون ها در صفحه از تگ  جادیا ایکردن  یچند ستون یکه برا دیکنتوجه نکته مهم  نیبه ا
 .روندیل به کار مجدو جادیا یاصوال برا tableو تگ  دیاستفاده کن
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<table width="500" border="0"> 

<tr> 

<td colspan="2" style="background-color:#FFA500;"> 

<h1>Main Title of Web Page</h1> 

</td> 

</tr> 

<tr valign="top"> 

<td style="background-

color:#FFD700;width:100px;textalign:top;"> 

<b>Menu</b><br /> 

HTML<br /> 

CSS<br /> 

JavaScript 

</td> 

<td style="backgroundcolor:#EEEEEE; 

height:200px;width:400px;textalign:top;"> 

Content goes here</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2" style="background-

color:#FFA500;textalign:center;"> 

Copyright © W3Schools.com</td> 

</tr> 

</table> 
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 مثال:

 

 

 خروجی کد باال به صورت زیر خواهد بود.

 

 

 

 

 نکات مهم:

 

است که طراح  نی( اexternal styleخاص خود ) لیدر فا cssاستفاده از  یها تیاز مز یکی  : توجه
 ستیکاف دیخود داشته باش تیسا یدر صفحه بند یشیرایو دیشما راحت تر شده ،اگر خواست تیسا یبند

 ..دیده رییغرا ت لیفا کیفقط  

</body> 

</html> 
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 یعتر یسر نهیگز دیخواهد بود اگر درنظر داشت ریزمانگ شرفتهیپ یصفحه بند دیدان یهمانطور که م  : توجه
 یالگوها را م نی. ادیاستفاده کن گرانیشده توسط د یاز قبل طراح یاز الگوها دیتوان یم دیرا انتخاب کن

 .دیکن دایبا جستجو در گوگل پ دیتوان

 

 HTMLی  در تگ های صفحه بند

 تگ توضیح

 <div> است Blockیک عنصر  divتگ برای صفحه بندی استفاده میکنیم و 

 <span> است Inlineیک عنصر  spanتگ برای صفحه بندی استفاده میکنیم و 

 

 HTMLایجاد فرم در 

  

فرم ها اطالعات  لهیما به وس میشو یآشنا م htmlقسمت با فرم ها و نحوه کارکردن با آن ها در  نیدر ا
 ...میکن یو به سمت سرور ارسال م افتیرا در

  

 ...جستجو کنید 

  یمتن یفیلدها دایجا

کند پیکه کاربر بتواند متن دلخواه خود را در آن تا یمتن لدیف کی جادیا یچگونگ  

  (دپسور)رعبو هکلم دفیل دایجا

 وارد کردن رمز عبور یبرا دلیف کی جادیا یچگونگ

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2225-%D8%AA%DA%AF-div
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 ).در انتهای این صفحه مثال های بیشتری آورده شده است(

 
 

 

 

  HTMLفرم های 

 ..میکن یما با کمک فرم ها اطالعات کاربر را به سمت سرور ارسال م

ای متنی، چک باکس ها، رادیو باتن مانند فیلد ه (Input)ورودی تگ هاییک فرم می تواند شامل 
 . و ... باشد ها، دکمه های ارسال، لیست های انتخاب

:میکن ی< استفاده مformاز تگ > htmlفرم در  کی جادیا یبرا

 

 
 

 

 ورودی تگ هایو  HTMLفرم های 

 شود یمحسوب م یتگها نیاز مهمتر یکی< inputتگ >

 یکه از کاربر چه اطالعات میکن یکه با آن مشخص م وجود دارد type به نام یتیخصوص input در تگ
 .میرا درخواست کن

 :آمده است نییدر پا میاستفاده کن میتوان یم type اتیخصوص یکه برا یر یمقاد

< form >   

.   

input   elements   

.   

< /form > 
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 text , checkbox , radio , password , hidden , submit , reset , button , file , image :  

 ...داد میرد را شرح خواهپرکارب یها typeاز  یدر ادامه برخ
 

 

 

Text از نوع input فیلد 

مقدار  میتوانیم میکن افتیدر  یگر ید زیهر چ ایمانند متن اعداد  یکه از کاربر اطالعات میاگر بخواه
 .میکن می" تنظtextرا " type تیخصوص

 مثال:

 

 .شود یداده م شیدر مرورگر نما ریکد باال به صورت ز

 First name:  

 Last name:  

  

نکته  نیبه ا نیهمچن ستین تیقابل رو فورمکه در مرورگر تک  دینکته توجه کن نیبه ا  : توجه 
 است.عرض  کاراکتر 20 یدارا شفرضیه صورت پب یمتن فیلد کیکه  دیتوجه داشته باش

 

 

<form> 

First name: <input type="text" name="firstname" /><br 

/> 

Last name: <input type="text" name="lastname" /> 

</form> 
 

amir 

ahmadi 
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Password از نوع input فیلد 

به مقدار  type تیاز خصوص دیکاربر که رمز عبور خود را وارد کند با یبرا یمحل جادیا یبرا
"passwordدی" استفاده کن

 

 : باال به صورت زیر در مرورگر نشان داده می شود  HTMLکد

Password:   

 .شوندیداده م شینما یا رهیدا ای یپسورد به صورت ستاره ا لدیحروف در ف  : توجه 
 

 

Radio از نوع input فیلد 

را داشته باشد از  نهیگز کیحق انتخاب  نهیگز نیچند نیکننده از ب دیکه بازد میاگر در نظر دار
 .میکن ی" استفاده مradioبا مقدار " typeبه نام  یتیخصوص

 مثال:

 

 

Checkbox از نوع input فیلد 

****** 

<form> 

<input type="radio" name="sex" value="male" /> Male<br 

/> 

<input type="radio" name="sex" value="female" /> 

Female 

</form> 
 

< form >   

Password: <input type="pa ssword" name="pwd" />   

< /form > 
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 ازمحدود باشد ، ی نهیگز نیچند نیاز ب  نهیگز نیکننده ،مجاز به انتخاب چند دیبازد میاگرچه بخواه
 .میکن ی" استفاده مcheckboxبا مقدار " type تیخصوص

 مثال:

 

 : اده می شودباال به صورت زیر در مرورگر نشان د  HTMLکد

I have a bike 

 I have a car 

  

 
 

 

Submit  از نوعinput فیلد 

آن را به سمت  submitبا استفاده از دکمه  میدر فرم ها اطالعات مد نظر خود را از کاربر گرفت یوقت
 . میکنیدر سرور ارسال م گرید لیفا

 .میکنیخود را مشخص م یعات ارسالمحل اطال formدر درون تگ  actionاستفاده از شناسه به نام  با

،پردازش شده و پس از  افتیاست که بعد از در لیفا کیآدرس  ردیگ یم actionکه  یشناسه ا
 خواهد شد. رهیمورد نظر ذخ لیپردازش اطالعات در فا

<form> 

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> 

I have a bike<br /> 

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" /> I 

have a car 

</form> 
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 تافیآنها در فهیبوده که وظ رهیو غ php ,asp.netمانند  cgi یهابخش اکشن به زبان یلهایمعموالً فا
 باشد یالعات از کاربر و سپس پردازش آنها ماط

 

 دیدقت کن ریبه مثال ز

 

 مثال:

 

 یدهد.کد باال این نتیجه را در مرورگر نشان م

 

 

 

مرورگر متن  دیکن کیکل submitدکمه  یو بر رو دیکن پیرا تا یز یمورد نظر چ دلیدر مثال باال اگر در ف
 ." ارسال خواهد کردhtml_form_action.phpبه نام " یشما را به صفحه ها یورود

 

 

  

 جستجو کنید

<form name="input" action="html_form_action.php" 

method="get"> 

<input type="text" name="user" /> 

<input type="submit" value="Submit" /> 

</form>  
 

admin Submit 
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 Radio button 

   radio buttonیک چگونگی ایجاد

 Checkbox 

 با قابل انتخاب دو یا چند گزینه checkboxچگونگی ایجاد یک 

 drop-down 

 سادهیک لیست کشویی  چگونگی ایجاد

 Drop-down 

مقدار انتخاب شده از قبل  یک لیست کشویی با نحوهایجاد  

 

 Textarea 

 اد کاراکتر(نحوه ایجاد یک باکس متن ورودی چندین خطه)بدون محدودیت در تعد

 button 

 چگونگی ایجاد یک دکمه برای کلیک

  

 

 جستجو کنید

  

 Fieldset 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_radio
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_radio
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_radio
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_checkbox
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select2
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_select3
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_textarea
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_button
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_legend
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 فرم ، اطراف عناصر داخل  borderیک لبه یا ایجادچگونگی 

   submitهدکم کی و یمتن دفیل ود اب یفرم

  submit و یک دکمه یک فرم با دو فیلد متنی چگونگی ایجاد

  checkbox ود اب یفرم  

   submitو یک دکمه  checkboxیک فرم با دو چگونگی ایجاد

  radio button ود اب یفرم  

   submitو یک دکمه  radio buttonیک فرم با دو چگونگی ایجاد

 

 HTMLتگ های فرم

 تگ  توضیح 

 <form>  برای ورودی کاربر تعریف می کند.  HTMLیک فرم 

  < input/> یک کنترل ورودی تعریف می کند. 

 <textarea>   یک کنترل ورودی متن چند خطه تعریف می کند.

 <label>  تعریف می کند.  lableبرای یک عنصر ورودی مانند متن یک برچسب یا 

 <fieldset>  تعریف می کند.  borderیک لبه یا  HTMLبرای یک فرم 

 <legend>  تعریف می کند.  captionیک عنوان یا  fieldsetبرای یک عنصر 

 <select>   .تعریف می کند  (drop-down list)یک لیست کشوئی یا

می  یک گروه از آیتم های مرتبط به هم را تعریف  (drop-down list)در لیست کشوئی یا
  .کند

 <optgroup> 

 <option>   .تعریف می کند  optionیک آیتم یا  (drop-down list)در لیست کشوئی یا

 <button>   .تعریف می کند یک دکمه برای کلیک کردن

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_form_submit
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_form_submit
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http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2235-%D8%AA%DA%AF-form
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2247-%D8%AA%DA%AF-input
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2247-%D8%AA%DA%AF-input
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2247-%D8%AA%DA%AF-input
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2247-%D8%AA%DA%AF-input
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2295-%D8%AA%DA%AF-textarea
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2251-%D8%AA%DA%AF-label
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2230-%D8%AA%DA%AF-fieldset
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2252-%D8%AA%DA%AF-legend
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2282-%D8%AA%DA%AF-select
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2267-%D8%AA%DA%AF-optgroup
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2268-%D8%AA%DA%AF-option
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2210-%D8%AA%DA%AF-button
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 HTMLدر  iframeتگ 

 فاده می شودکنونی استHTML  برای نمایش یک صفحه دیگر در صفحه iframe از تگ

.

 
 iframeدستور اضافه کردن یک 

 

 

url گرید یاشاره دارد به مکان صفحه مجزا

 
 

 iframeتنظیم عرض و طول 

استفاده  widthو heightبه نام  یتیاز خصوص iframe کیطول و عرض  نییتع یبرا
توان از  یشود اما م یم انیب کسلیها بر حسب پ تیخصوص نیا فرضشی.پمیکن یم

 %.(51مثال  یدرصد هم استفاده کرد )برا
 

 

 

<iframe src="/URL"></iframe> 
 

<iframe src="/demo_iframe.htm" width="200" 

height="200"></iframe> 
 

http://beyamooz.com/product/web-design/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-html
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 iframeیا خطوط حاشیه Borderحذف 
 

 اتیاز خصوص دینه با ایداده شود  شینما هیکه حاش میکن نییتع نکهیا یبرا
frameborder میناستفاده ک. 

 
 میکن میآن عدد را صفر تنظ دیبرداشته شود با هیحاش نکهیا یبرا

 

 

 

 به عنوان مقصد یک لینک iframeاستفاده از 

 میاستفاده کن نکیل کیبه عنوان مقصد  میتوان یرا م iframe کی
 .اشاره کند  iframeتگدر   nameد به خصوصیتدر یک لینک بای  targetخصوصیت

 
 

 
iframe تگ 

 تگ توضیح

 >iframe< (frame)تعریف یک صفحه داخل صفحه جاری

 

 

 

<iframe src="/demo_iframe.htm" frameborder="0"> 

</iframe> 
 

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2245-%D8%AA%DA%AF-iframe
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 CSSاستفاده از رنگ ها با کمک 
 

میکن جادیا زین یگر ید یرنگ ها میتوان یبز مس یقرمز آب یکردن رنگ ها بیبا ترک

 

 CSSمقادیر رنگ ها در 

 .یک رنگ می تواند با استفاده از مقادیرهگزادسیمال مشخص شود HTML در زبان
rrggbb# 

 (255-0)مانند دسیمال می باشند.  ff و 00مقادیر هگزادسیمال مقادیری بین 
میزان شدت رنگ سبز  gg ز، مقادیرمیزان شدت رنگ قرم rr در این سیستم رنگی مقادیر

 کند. ده از مقادیر هگزادسیمال مشخص میمیزان شدت رنگ آبی را با استفا bb و مقادیر
 به عنوان رنگ قرمز نمایش داده می شود، ff0000# برای مثال مقدار هگزادسیمال

 .تنظیم شده اند 0قرمز در باالترین سطح و بقیه ی رنگ ها روی  رنگ زیرا مقدار
 
ر این روش اعمال رنگ، کد هگزادسیمال رنگ سیاه به صورت مقابل می باشد: د

 و رنگ های دیگر :#ffffff : # رنگ سفید000000

 
 

 

  

  

Color values   
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 شانزده میلیون رنگ مختلف

 
 

مشخص شود: هر کدام  RGB مقدار کیبه عنوان  ریتواند با استفاده از فرمول ز یرنگ م کی HTML در
 یشدت آن رنگ است، مقدارده زانیکه م 255تا  0 نیب یمقدار  کیبا  (red, green, blue) پارامتر 3از 
 ...معناست که نیبه ا نیشود. ا یم

 

 رنگ مختلف وجود دارد! 256*  256  256=*  16777216
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  سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری ایجاد می با استفاده از مقدار رنگی مساوی از منبع های نوری 
 . شوند
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 یها هیاز سا یجدول میمورد نظر خود را انتخاب کن هیسا میراحت تر بتوان نکهیا یبرا
 .میاشده کرده جادیکار ا نیا یبرا یخاکستر 
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 رنگ های امن در وب 

رنگ مختلف  216کردند  یم یبانیرنگ را پشت 256حداکثر  وترهایکه کامپ ییزمانها
 یرنگ به عنوان رنگ ها 40ها آن نیاز ب یشد ول شنهادیاستاندارد وب پ یبرا
 انتخاب شدند یستمیس
 یرنگ ها را نشان م یها به درست وتریکنند که همه کامپ دایپ نانیاطم نکهیا یبرا

 شد جادیرنگ ا 216از  یدهند جدول

ها رنگ مختلف به  ونیلیم وترهایتر شدن کامپ شرفتهیو پ یتکنولوژ  شرفتیاما امروزه با پ
 م.یکناز آنها استفاده  میتوانیوجود آمدند که م
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 CSSنام رنگ ها در 

  

 در تمامی مرورگر ها استفاده از نام رنگ ها پشتیبانی یشود.

 تگبرای مشخص کردن پس زمینه یک   CSSو  HTMLدرهم میتوان از نام رنگ،
 . استفاده کرد

آنها به ترتیب  HEXرنگ اصلی و ترکیبی به همراه مقدار  147در لیست زیر نام 
 نوشته شده است.

 رنگ ترکیبی 130رنگ اصلی +  16
 

 رنگ اصلی به شرح زیر است: 16نام 
 

 
 

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, 
purple, red, silver, teal, white, yellow 
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 شرفتهیپ HTML -فصل دوم 
 
 
 

نشان  یکه ممکن است صفحه وب را به درست ییتا جا میتوان یصفحه م یبا استفاده از اعالن در باال
میده . 

 
 Doctype  سند جادیا   

 
 یاوجود دارد اگر مرورگر ما در ابتدا بداند که صفحه ما چه نوع صفحه یادیهاست صفحات ز کیدر 

  .نشان دهد یتواند آن را به درست یاست م
صفحه توسط  قینسخه دق نکهیا یوجود دارد برا HTML یراب یمتفاوت ینسخه ها دیدانیهمانطور که م
 شینما یتا صفحه مورد نظر ما به درست میبه مرورگر بفهمان اعالنیآنرا  با  دیشود با ییمرورگر شناسا

 داده شود.
که  کندیاعالن است و به مرورگر اعالم م کیبلکه آن  میبدان htmlتگ  کیرا  <DOCTYPE> میتوانینم

 در صفحه مورد استفاده است htmlاز  یچه نسخه ا

 
 
 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Title of the document</title> 

</head> 

<body> 

The content of the document...... 

</body> 

</html> 
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از اولین روز پیدایش وب تا االن نسخه های 

HTML  زیادی وجود داشته است که در زیر به

 جدول نشان داده ایم. صورت
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  متدوال ترین اعالن ها  

 HTML5 

   

 HTML 4.01 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  

Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

  

XHTML 1.0 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  

Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transiti

onal.dtd">  

 
 

 

  

...جستجو کنید   
 The title of a document   

 titleتعریف عنوان یک سند با 

One target for all links 

  <base>نحوه استفاده از تگ 

 

<! DOCTYPE ht ml>   

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_title
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_base
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Document description  

 metaتوصیف سند با استفاده از تگ 

Document keywords 

 برای تعریف کلمات کلیدی metaاستفاده از تگ 

Redirect a user 

 تغییر مسیر دادن کاربر به وب جدید

 
 

 
 html در سند head تگ

<head> 

 

 زیمرورگر و ن یاطالعات برا یسر  کی یباشد که حاو یم htmlتگ در بدنه تگ  نیاول headتگ 
 باشد. یوب م یجستجوگر ها

همچون  یاطالعات یشود ول یداده نم شیما نمابه  htmlسند  یدر قسمت بدنه  بخش نیا اطالعات
،  یو داخل یخارج یها پتی، جاوا اسکر یو داخل یخارج یها لی، استا یدیعنوان صفحه ، کلمات کل

 دنکر ندکسیا زیمرورگر و ن یکه برا کندیم فیراجع به سازنده و ... را تعر یحاتیصفحه ، توض کونیآ
 مهم است. اریبس اهویوب مانند گوگل و  یوگرهاتوسط جستج

 

 است: ریبخش بصورت ز نیا یمورد استفاده  یها تگ

<title>, <meta>, <link>, <script>, <style> 
 

 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_meta
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_meta
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_meta
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_keywords
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_keywords
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_keywords
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_redirect
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_redirect
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_redirect
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_redirect
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_redirect
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 HTML در <title> تگ 

 عنوان سند را تعریف می کند.  <title>تگ 

 اندارد ضروری میباشد.است HTMLتعریف میشود. که برای یک سند  titleتسط  htmlعنوان سند 

 

 TITLEمثال برای 

 

 
 

<base> 

  

صفحه  کی یها نکیتمام ل یبرا baseفرض توسط تگ  شیپ target کی ایفرض  شیآدرس پ
.شودیمشخص م

 

<! DOCTYPE html >   

> < html   

< head >   

< title>Title of the document</title >   

< /head >   

  

< body >   

The content of the document......   

< /body >   

  

< /html > 
  

< head >   

< base href="http://www.websoft3.com/images/" / >   

< base target="_blank" / >   

< /head > 
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 HTML در link تگ  

 

 میکنیاستفاده م linkاز تگ  یو منبع خارج htmlسند  نیارتباط ب فیتعر یبرا
 

 .شود یاستفاده م htmlبه  css یها لیاتصال فا یبرا linkاز تگ 
 

 

 HTML در style تگ 

 .میکن یاستفاده م styleاز تگ htmlسند  یبرا یشیاطالعات نما فیتعر یبرا
 

در مرورگر به  یبه چه صورت htmlکه تگ ها در  کندیمشخص م styleدرون تگ  یها تیخصوص
.ندیدرآ شینما

 
 

  

< head >   

< link rel="stylesheet" type="text/css"  

href="/my style.css" />   

< /head > 
  

< head >   

< style type="text/css" >   

body {background - color:yellow}   

p {color:blue}   

< /style >   

< /head > 
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 metaتگ 

مثل  یصفحه وب را در خود نگه دارند. اطالعات کیالعات مربوط به اط توانندیم HTML یمتا تگ ها
 …و هادواژهیکل حات،یتوض

 آخرین تغییرات، برای مشخص کردن نویسنده، کلمات کلیدی، <meta> تگ

 . استفاده می شوند Meta توضیحاتی در مورد صفحه و دیگر داده های

 

 . قرار بگیرد  headتگدرون  باید همیشه <meta>تگ 

و دیگر سرویس های وب ی جهت تعیین کلمات کلیدتوسط مرورگر   metaاده هاید

 . استفاده می شود

 کلمات کلیدی برای موتورهای جستجو 

 meta تگ contentو nameبعضی از موتور های جستجوگر برای شاخصگذاری از خصوصیت 
 استفاده میکنند.

 

   :  ۱مثال

   توضیحی از محتویات یک صفحه 

<meta name="description" content="Free Web tutorials 

on HTML, CSS, XML" />  
 

  
< meta name="keywords" con tent="HTML, CSS, XML" />   
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 :  ۳مثال
  
 مشخص کردن نویسنده 

<meta name="author" content="Hege Refsnes">  
 

 

 

 

 

 

 HTMLکریپت در جاوا اس

  

JavaScripts  صفحاتHTML  .را پویاتر و جذاب تر می سازد 

  

 

...جستجو کنید  

 Insert a script 

 .   HTMLدر یک سند  scriptنحوه وارد کردن یک

 

   :  ۴مثال

Refresh  ثانیه یکبار  30کردن صفحه هر 

<meta http-equiv="refresh" content="30">  
 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_script
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_script
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_script
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_script
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_script
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 Use of the <noscript> tag 

چاپ یک پیام مناسب برای مرورگرهایی که جاوا اسکریبت را پشتیبانی نمی کنند یا توسط کاربر غیر فعال 
 است.شده 

 
  

 HTML در script تگ 

 .شودیسمت کاربر استفاده م یها پتیجاوااسکر فیتعر ی< براscriptز عنصر >ا

 

 : دهدیقرار م id="demo" یبا شناسه  ی!" در عنصر Hello JavaScriptعبارت " ریز پتیجاوا اسکر کد

 

   مثال:  

<script> 

function myFunction { 

    document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!"; 

} 

</script> 
 

 

 
 HTML در noscript تگ 

 scriptمرورگر کاربر از  ایشده  رفعالیدر مرورگر غ پتیکه اسکر میکن یاستفاده م یزمان noscriptاز  
 نکند. یبانیپشت

 .دیست استفاده کنقابل استفاده ا bodyکه در  ییتگ ها یاز تمام دیتوانیم noscriptدر تگ 

http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
http://beyamooz.com/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryhtml_noscript
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 اینشود  یبانیپشت پتیکه مرورگر کاربر از اسکر شودی< نشان داده مnoscriptتگ > یزمان محتوا
  .فعال باشد ریدر مرورگر غ پتیاسکر

   مثال:  

<script type="text/javascript"> 

document.write("Hello World!") 

</script> 

<noscript>Sorry, your browser does not support 

JavaScript!</noscript> 
 

 
 

 
Script تگ های 

 تگ توضیح 

 <script>  برای برنامه نویسی سمت کاربر استفاده می شود. 

 <noscript> کاربر نشان می دهد. سمت کاربر پشتیبانی نشود متنی را به  scriptزمانی که 

  

 
  

 HTMLکلیدواژه های خاص در 

  

 . میکنیمها جایگزین   character entityبا را  HTMLکاراکترهای رزرو شده در

 

 

 

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2280-%D8%AA%DA%AF-script
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2264-%D8%AA%DA%AF-noscript
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HTML Entities 

 کاراکترها از قبل انتخاب شده هستند یام ال بعض یدر اچ ت

هم  مرورگر آن ها را با  تگ ها در رایز میاز عالمت کوچکتر )<(و بزرگتر)>( در متن استفاده کن میتوانینم
 شود. یکدها م ختنیکه باعث به هم ر زدیآم یم

از دیرزرو شده با ینشان دادن کاراکترها یبرا  character entity در html استفاده کرد 

 یک character entity به این شکل می باشد: 

 
 میعبارت استفاده کن نیاز ا دیبا میعالمت کوچکتر نشان ده میاگر بخواه

&lt    66یا &# 

  

 
 

 

 

 

 

 در صفحه بعد چندین مورد از

HTML  های مفید در character entity 

 را مشاهده میکنید.

  

& entity_name ;   

OR   

&# entity_number ; 
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 ها حساس به کوچکی و بزرگی حروف هستند.  Entity:  نام توجه 

Result  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; 
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 url صفحات وب 

 همان آدرس وب می باشد.   URLیک

W3C تیسابه گفته وب تبادل اطالعات است و  یافض نترنتی، شبکه ا URL  نیدر ا یابزار آدرس ده 
URL گرید یفضا است. به عبارت در شبکه است. یدهآدرس ی، تکنولوژ   

 : است ریز یشامل الگو URL کی

 

/ درگاه : دامنه//: پروتکل لیفا -نام  -و  - ریمس  

، (IETF) و کارگروه مهندسی اینترنت تیم برنرزلی ،شبکه تارگستر وب گذاری، بعد از پایه1994در دسامبر  
 .را ارائه دادند URL:Uniform Resource Locator مفهوم

 com/learn/php3www.websoft.: یک آدرس وب مثل 

 از الگوی زیر پیروی می کند:

  

 
  

 توضیح 

scheme )شودیسطح آدرس که توسط سرور و کاربر استفاده مهم یطرح کاربرد ای: پروتکل )پروتکل. 

host بان دامنه: میز(domain host)  را تعریف می کند.  

 

scheme://host.domain:port/path/filename   

  

http://hamshahrionline.ir/details/138602
http://hamshahrionline.ir/details/138602
http://www.hamshahrionline.ir/details/68491
http://www.hamshahrionline.ir/details/68491
http://www.w3schools.com/html/default.asp
http://www.websoft3.com/learn/php
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domain )آدرس ای تیساوب ی: همان آدرس کاراکتر )دامنهIP  است. 

 

Port(درگاه)شماره درگاه پروتکل کنترل انتقال : (TCP) یهاواسطه آن به درخواستاست که سرور به 
 .است یار یآن در آدرس اخت شینما یول دهدیپاسخ م یورود

 

Path- file name  (لیفا-نام-و-ریمس)را شده است که سرور مرجع آندرخواست تیسا ری: نام و مس
 .کندیم تیر یمد

 

Schemeهای رایج 
 

 .های رایج ارائه شده استSchemeدر جدول زیر لیستی از 
 

در چه صفحاتی این  مخفف
scheme استفاده می

 شود

Scheme 

HyperText Transfer 
Protocol  

(بر متنپروتکل انتقال ا)  

صفحات وب به صورت معمول 
 شروع می شوند. درhttpبا 

اینجا اطالعات رمزگذاری نمی 
 .شوند

http 

Secure HyperText 
Transfer Protocol  

پروتکل انتقال ابر متن به 
(صورت ایمن)   

تمام اطالعات رمزگذاری شده 
 اند و اطالعات به صورت
 .ایمن ارسال می شوند

https 

File Transfer Protocol  
 )پروتکل انتقال فایل(

برای دانلود و آپلود فایل ها در 
 .وب سایت استفاده می شود

ftp 

 فایلی روی کامپیوترتان
 

file 
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URL Encoding  درhtml 
 داخل در خاص معنای با هایکاراکتر یا و چاپ غیرقابل هایکاراکتر ترجمه برای است روشی URL کردن اینکد

URL است وب هایمرورگر و هاسرور پذیرش مورد جهانی و یکپارچه صورت به شده تبدیل آدرس که. 
 

 :از اند عبارت خاص هایکاراکتر این
 

 ASCII کنترل هایکاراکتر
 .شوندمی استفاده خروجی کنترل برای که هستند چاپی غیرقابل هایکاراکتر واقع در
 

 ASCII غیر کنترل های کاراکتر
 .گیرندمی قرار دسته این در( کاراکتر  128) ASCII منهدا از خارج هایکاراکتر

 

 شده تعیین پیش از یا شده رزرو هایکاراکتر
 صورت به کاراکتر این گرفتن قرار.  …و تفریق و جمع دالر، عالمت مانند هستند خاص هایکاراکتر این

 .شوند اینکد باید دلیل همین به شودمی آدرس معنای در تغییر ایجاد باعث URL داخل مستقیم
 

 ناامن هایکاراکتر
  اصل در مشکل بروز باعث.  … و کوچکتر و بزرگتر عالمت سوال، عالمت فاصله، مانند هاییکاراکتر
URL شد خواهند. 

 

 یک شامل کاراکتر سه این. شوندمی جا به جا دیگر کاراکتر سه با مجاز غیر هایکاراکتر اینکد، فرآیند در
 .دارد اشاره ASCII در کاراکتر موقعیت به که است گزادسیماله عدد دو و درصد عالمت

 

URL Encoding مثال 

URL-encoding  Character 

%80  € 

%A3  £ 

%A9  © 
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 تسای بو هاستینگ 
  

برای اینکه وب سایت خود را به جهانیان ارائه کنید، باید آنرا روی یک سرور وب قرار 
 .دهید

 

 

 (Hosting )میزبانی وب سایت

 کنید... توجهبرای اینکه وب سایت خود را در سطح وب در دید عموم بگذارید به چند نکته باید 

  

  یهزینه های سخت افزار  .1

 برای بگیرید نظر در سروری تجهیزات برای را هایی هزینه باید واقعی سایت یک اندازی راه برای
 هزینه باید باشد داشته را  کاربران زیاد تعداد جوابگوی و باشد باال سرعتش شما سرور اینکه

 . بگیرید نظر در مربوطه های شرکت از افزار سخت خرید برای زیادی

  یهزینه های نرم افزار  .2

که هزینه هایی باشد  می افزاری نرم های هزینه باشید داشته نظر در باید که هایی هزینه دیگر نام
  برای الیسنس ها و برنامه ها و ... میباشند.

 
 

%AE  ® 

%C0  À 

%C1  Á 

%C2  Â 

%C3  Ã 

%C4  Ä 

%C5  Å 

http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://beyamooz.com/html/138-advanced/360-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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  هزینه نیروی کار .3

 افزار نرم و افزار سخت نصب مثل هایی وظیفه کار نیروی دارد نیاز کافی کار نیروی به ساعت یک ایجاد
 باشید گرفته نظر در کار نیروی برای را کمی هزینه باید همچنین دارد را غیره و آبی باغی یابی ویروس

 ...بگیرید نظر در کردن کار برای مناسبی محل کار نیروی برای باید همچنین

 

 

 ) Internet Service Providerاستفاده از یک تامین کننده سرویس اینترنتی(

 .است ISP سایت یک کردن رهادا هاگزینه ترین متداول از یکی
 .کنند می استفاده خود سایت وب برای isp از کوچک های شرکت بیشتر 

 ISP دارد مزایایی ها... 
 
  سرعت اتصال .1

 

 .دارند بهتری سرعت اینترنت به اتصال در ها پی اس آی

 

  سخت افزار قوی .2

isp به شرکت چندین با را آنها توانند می که هستند قدرتمند سرورهای دارای اغلب ها 

 هستند گیری پشتیبان برای بکاپ سرور دارای همچنین بگذارند اشتراک

 ISP امنیت و پایداری .3

 نظر در باید همچنین شوند می استفاده وب میزبانی برای ها پی اس آی 

 به را آنها باید همچنین.باشند روشن باید زمان درصد ۹۹ سرورها که گرفت

 کرد مجهز ویروسها آنتی بهترین
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 HTMLمکمل های 

 

 چیست html آموختن از بعد قدم

CSS -1 

 ذخیره جداگانه فایل یک در را css کد همچنین شودمی انجام html سند در ها فرمت css کمک با
 .میکنیم

 

JavaScript -2 

 شدن پویاتر باعث کهاست  اسکریپت جاوا یادگیری برداریم باید html از بعد که قدمی دومین 
 میشود ما وبسایت

 کاربران با که بسازیم را داینامیک همان یا گرا واکنش های سایت میتوانیم اسکریپت جاوا کمک با ما
 باشد داشته تعامل

 سازگار مرورگرها اکثر با و است وب برای نویسی اسکریپت زبان ترین محبوب اسکریپت جاوا همچنین
 .است
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 چند رسانه ای –فصل سوم 

  HTMLچند رسانه ای ها در 

 مولتی مدیا در وب شامل صدا، موزیک، ویدئو و انیمیشن هاست. 

 مرورگرهای جدید، فرمت های زیادی از مولتی مدیا را پشتیبانی می کنند. 

  

 

 مولتی مدیا چیست؟

، محتوایی است که از ترکیب ”مالتی مدیا“( و به عبارت دیگر Multimediaچند رسانه ای یا مولتی مدیا )
ون محتوا، نظیر متن، صوت، تصاویر، تصاویر متحرک، ویدئو و محتوای تعاملی استفاده اشکال گوناگ

میکند. مفهوم چند رسانه ای با رسانه که میتواند یک متن نمایش داده شده در رایانه های ابتدایی یا 
 اشکال سنتی چاپ شده یا مواد ساخته شده با دست باشد، متمایز است.

ط، پخش یا نمایش داده شود، با دستگاه های پردازش محتوای اطالعات چند رسانه ای قادر است ضب
همچون دستگاه های کامپیوتری و الکترونیکی، تعامل داشته یا به آنها دسترسی داشته باشد، همچنین 
میتواند بخشی از یک اجرای زنده نیز محسوب شود. دستگاههای چند رسانه ای به سیستمهای رسانه ای 

ق میشوند که به منظور ذخیره و تجربه کردن محتوای چند رسانه ای مورد استفاده قرار الکترونیکی اطال
میگیرند. مفهوم چند رسانه ای، متفاوت از ترکیب چند رسانه در هنرهای زیبا می باشد؛ بطور مثال، بدلیل 

چند “ا معادل ب” رسانه غنی“داشتن صدا، طیف وسیعتری دارد. در سالهای نخست چند رسانه ای، واژه 
 ، کاربردی از چند رسانه ای محسوب میشد.”ابر رسانه“بود و ” رسانه ای تعاملی
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 پشتیبانی مرورگرها از مولتی مدیا 

 

 اساسا واژه این رایانه، عرصه در ویندوز گسترش و ظهور از قبل تا و است تازه و نو عبارت یک مدیا مالتی
 بدل تکنولوژی یک به ها مدیا مالتی ، 95 ویندوز عامل مسیست ظهور از پس. نداشت هویتی و کاربردی
 مدیا مالتی افزارهای نرم. گشتند عرضه رایانه بازار به بودن مدیا مالتی ویژگی با افزارهایی نرم و گشتند

 چندان ، افزاری نرم هر در بودنش و است رایج امروزه که چیزی) بودند متحرک تصاویر و صوت دارای که
 در که افزاری نرم که بود آور هیجان کاربران برای و بودند انگیز تعجب بسیار ابتدا در( باشد  نمی عجیب

 . .است متحرک تصاویر یا و گفتار یا موزیک دارای هستند استفاده حال

 

 

  

 فرمت های مولتی مدیا 

 و شود یم شامل را زیادی های فرمت مدیا مالتی ؟ میگویند مدیا مالتی هایی فرمت و ها فایل چه به
 شده، ضبط موارد ویدئوها، صدا، موزیک، عکس، متن، مانند بینید می یا شنوید می که چیزی هر تقریبا
 نگاه آن پسوند به است بهتر مدیا فایل تشخیص برای. شود می شامل را...  و ها انیمیشن ها، فیلم
 داشته میتوانند را. mp4 و. swf، .wmv، .mp3  جمله از مختلفی های پسوند مدیا مولتی عناصر. کنیم

 .باشند
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  :                                                                 فرمت های ویدئویی

 فرمت  پسوند  توضیحات 

توسط ماکروسافت ارائه   (Audio Video Interleave)یا  AVIفرمت
باشد، شده و روی تمام کامپیوترهایی که دارای سیستم عامل ویندوز 

یک فرمت رایج در اینترنت است اما   AVIتوسط مرورگر اجرا می شود.
در کامپیوترهایی که ویندوز روی آن ها نصب نیست همیشه اجرا نمی 

 شود. 

 .avi  AVI 

توسط ماکروسافت ارائه شده و  Windows Media)یا ) WMVفرمت 
ها  در اینترنت رایج است اما در کامپیوترهایی که ویندوز روی آن

نیست بدون نصب یک کامپوننت اضافی(رایگان) نمایش داده نمی 
قدیمی نمی توانند به هیچ عنوان در   WMVشوند. بعضی از فیلم های

کامپیوترهای غیر ویندوزی نمایش داده شوند زیرا هیچ نمایش دهنده 
 ای برای آن وجود ندارد. 

 .wmv  WMV 

 ،  Flash playersنتی است. این فرمت توسطفرمت جدیدبرای ویدئوهای اینتریک  MP4فرمت 
YouTubeوHTML5   .پشتیبانی می شود 

فرمت رایجی   (Moving Pictures Expert Group)یا MPEGفرمت 
می باشد و توسط   cross-platformدر اینترنت می باشد. این فرمت

 تمامی مرورگرهای وب پشتیبانی می شود. 

 .mpg 

  

 .mpeg 

 MPEG 
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فرمت  QuickTimeارائه شد.   Appleتوسط  QuickTimeفرمت
نمی توانند بدون   QuickTimeرایجی در اینترنت است اما فیلم های

نصب یک کامپوننت اضافی(رایگان) در کامپیوترهای ویندوزی نمایش 
 داده شوند. 

 .mov  QuickTime 

در اینترنت ارائه شد.   Real Mediaتوسط شرکت  RealVideoفرمت
لویت در پهنای باند کم، کیفیت این نوع فایل ها، اغلب به خاطر او

 کاهش داده می شود. 

 

 .rm 

  

 .ram 

 RealVideo 

 فرمت Flash یا (Shockwave) توسط Macromediaارائه شد.  

Shockwave  نیاز به یک کامپوننت اضافه، برای نمایش دارد. اما این
  Firefoxمثل کامپوننت به صورت از قبل نصب شده با مرورگرهایی

 وجود دارد.   Internet Explorerو

  

 .swf 

  

 .flv 

 Flash 

 4-Mpegفرمت جدیدی در اینترنت است 

(with H.264 video compression).  ، در حقیقتYouTube 
چندین فرمت را می   YouTubeرا توصیه می کند.  MP4استفاده از

. می کند. بیشتر  mp4. یا flvپذیرد و آن ها را برای انتشار تبدیل به
به عنوان  MP4ویدئو در حال حرکت به سمت   onlineنشر دهنده های

و هم   Flash playerفرمت به اشتراک گذاری در اینترنت هم در
 هستند.   HTML5در

 .mp4  Mpeg-4 
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 فرمت های صوتی 

 

 فرمت   پسوند  توضیحات

MIDI که مخفف (Musical Instrument Digital Interface)  است فرمتی

 synthesizerکامپیوتری و مثل کارت های صوتی برای وسایل الکترونیکی موزیک

شامل صدا نیست و فقط شامل   MIDIمی باشد. فایل های)ترکیب کننده ها(ها 

 . دستورالعمل اجرای نوت ها می باشد

  .دکنی ککلی ، MIDIلفای کی یاجرا یبرا

تنها شامل نوت ها می باشد بنابراین بسیار کم حجم   MIDIبه دلیل اینکه فرمت

  MIDIدقیقه می باشد. 5کیلو بایت حجم دارد اما حدود  32هستند .مثال باال تنها 

توسط تمام   MIDIتوسط سیستم های نرم افزاری زیادی پشتیبانی می شود.

  مرورگرهای اینترنت پشتیبانی می شود.

  

 .mid  
.midi 

 

 MIDI 

در اینترنت گسترش یافت. این   Real Mediaتوسط شرکت  RealAudioفرمت
فرمت همچنین ویدئو را نیز پشتیبانی می کند. این فرمت اجازه می دهد که فایل های 

پهنای باند کم، کیفیت این  صوتی با پهنای باند کم منتقل شود. به خاطر اولویت در
  ب کاهش داده می شوداغل نوع فایل ها،

 .rm  

.ram 
 RealAudio 

روی تمام  ارائه شد و  Microsoftو  IBMتوسط  (waveform)یا WAV فرمت
بیشتر (می شود.  باشد، توسط مرورگر اجرا ویندوز سیستم عامل کامپیوترهایی که دارای
  )آنها را اجرا می کنند  Google Chromeمرورگرهای معروف بجز

 .wav  Wave 
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مقایسه می   MP3در کیفیت با  (Windows Media Audio)یا  WMAرمتف
برای   WMAسازگار است. فایل های  iPodشود ،و با بیشتر پخش کننده ها غیر از

  مناسب است  Onlineرادیو اینترنتی و یا موزیک
 .wma  WMA 

هستند.   MPEGدرحقیقت بخش شنیداری فایل های  MP3فایل های
یکی   PM3برای ویدئو ارائه شده است. فرمت در اصل  MPEGفرمت

از رایج ترین فرمت های صوتی است که در عین فشرده سازی، کیفیت 
  .باالیی دارد

 .mp3 
  

 .mpga 
 MP3 

 

 از چه فرمتی استفاده کنیم؟ 

 

 قابل مرورگرها همه توسط که هستند اینترنت در متداولی سازی فشرده بدون های فایل Wave فرمت
 فرمت از باید کنند پیدا دسترسی آنها به راحتی به بازدیدکنندگان که خواهید می اگر هستند یپشتیبان
Wave کنید استفاده. 

 

 موسیقی با مترادف ک است شده سازی فشرده های فرمت جدیدترین از یکی mp3 فرمت همچنین
 استفاده mp3 فرمت از توانید می داشت صوتی فایلهای در مشکلی شما سایت اگر. است دیجیتالی

 .کنید
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Object  درHTML 

  

 .گسترش قابلیت های مرورگر وب با استفاده از برنامه های کمکی است <object>هدف از عنصر 
(Plug-In)  

 

 

 (Plug-Ins)برنامه کمکی 

 .باشد می object تگ هدف کمکی های برنامه از استفاده با وب مرورگر های قابلیت گسترش

 QuickTimeا استفاده از پخش صدا ب

 

 

<object width="420" height="360" 

classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" 

codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab" 

> 

<param name="src" value="liar.wav" /> 

<param name="controller" value="true" /> 

</object> 
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 QuickTimeپخش ویدئو با استفاده از 

 مثال:   

 

 

 Flashها با استفاده از  SWFپخش

 

<object width="420" height="360" 

classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" 

codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"> 

<param name="src" value="movie.mp4" /> 

<param name="controller" value="true" /> 

</object> 

  

  

<object width="400" height="40" 

classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" 

codebase="http://fpdownload.macromedia.com/ 

pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"> 

<param name="SRC" value="bookmark.swf"> 

<embed src="/bookmark.swf" width="400" height="40"></embed> 

</object> 
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 Windows Media Playerها با استفاده از  WMV Movieپخش 

 است. Windows Mediaفایلکد زیر مثالی برای نمایش 

 به مثال زیر دقت کنید.

 

   مثال:  

<object width="100%" height="100%" 

type="video/x-ms-asf" url="3d.wmv" data="3d.wmv" 

classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"> 

<param name="url" value="3d.wmv"> 

<param name="filename" value="3d.wmv"> 

<param name="autostart" value="1"> 

<param name="uiMode" value="full" /> 

<param name="autosize" value="1"> 

<param name="playcount" value="1"> 

<embed type="application/x-mplayer2" src="/3d.wmv" 

width="100%" height="100%" autostart="true" 

showcontrols="true" 

pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/ 

"></embed> 

</object> 
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 Plug-Ins 

 نمایش موزیک پخش برای توانند می ها پالگین دارد مختلفی اهداف ها پالگین از استفاده از کس هر
.بروند کار به غیره و کاربر های ورودی کنترل بانکی کاربری شناسه تایید ها نقشه

  

 HTMLپخش صدا در 

  

.کرد استفاده صدا از انتو می مختلفی های روش به html در

 

 مشکالت و راه حل های پخش صدا در وب

 .آید نمی حساب به راحتی کار HTML در صدا اجرای

 می اجرا درستی به مرورگرها همه در شما صوتی فایل که شوید مطمئن تا شود انجام زیادی کار باید
 .شود

 مشکالت و راه حل هایی موجود به طور خالصه بیان شده است.
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 هاPluginپخش صدا با استفاده از 

Plugin ها را می توان با استفاده از تگ های<object>  یا<embed> به صفحاتHTML   اضافه
 نمود. 

 

 

 <embedپخش صدا با استفاده از عنصر >

 .کاربرد دارد. مثال فایل تصویری HTML برای قرار دادن محتوای مالتی مدیا داخل سند المان

 

   مثال:  

<embed height="50px" width="100px" src="/horse.mp3" /> 

 

 
 

 HTML5 در حال حاضر به خوبی توسط مرورگرها پشتیبانی می شود و به عنوان استاندارد در  تگ: توجه
تعریف شده است, اما فایل های صدا احتماال به دلیل فرمت فایل ها که توسط مروگر پشتیبانی نمی شود یا 

 .ن های آن به خوبی اجرا نشودنبودن پالگی
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 جدول زیر درمورد پشتیبانی فرمت ها توسط مرورگر هاست.

WAV  MP3 

 

 Ogg Vorbis 
 مرورگر 

 ✓  ✓  ✓  FireFox 4 beta 

 --  ✓  ✓  Safari 4 

 --  ✓  ✓  Chrome 3 (beta) 

 ✓  --  ✓  Opera 10 (beta) 

 --  --  --  IE 8 
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 HTMLاه حل برای پخش صدا در بهترین ر

 

   مثال:  

   

<audio controls="controls" height="50px"  

width="100px">   <source src="/horse.mp3" type="audio/mpeg" />  

  <source src="/horse.ogg" type="audio/ogg" />  

<embed height="50px" width="100px" src="/horse.mp3" />  

</audio>  

 

 

 

 

سعی می کند تا ویدئو را  <audio>عنصر   HTML 5مثال باال از دو فرمت متفاوت استفاده می کند. در
پخش کند. اگر این روش جواب نداد، بخش ویدئو به عنصر   mp3یا   oggبا یکی از فرمت های 

<embed> .واگذار می گردد 
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Yahoo Media Player - فه کردن آسانترین راه برای اضاAudio به سایت 

 را خود های آهنگ پخش اجازه سادگی به شما.است متفاوت رویکرد یک یاهو پلیر مدیا از استفاده
 .دارید

 :مثال عنوان به

  

 

  

 پایین در اسکریپت جاوا از کدی تکه آن از استفاده برای. است رایگان یاهو پخش افزار نرم از استفاده
 :   شده داده قرار صفحه

 

 . اتصال برقرار نمایید HTMLخود در   mp3به فایل های<a>پس به سادگی توسط تگ  س

<a href="/song1.mp3">Play Song 1</a>  

<a href="/song2.mp3">Play Song 2</a>  

 

> < a href="/song.mp3">Play Song</a   

  

< script type="text/javascript"  

src="http://mediaplayer .yahoo.com/js">   

< /script > 
  

            

   

< script src="http://mediaplayer.yahoo.com/js">  

< /script >   
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HTML در Multimedia تگ های 

 تگ توضیح

 <embed> درج می کند.   HTMLدر صفحات  multimediaیک عنصر

 <object> درج می کند.   HTMLدر صفحات  multimediaیک عنصر

 <param> تعریف می کند.   objectیک پارامتر برای

 <audio> (  HTML5درج می کند. )تگ جدید در  HTMLصدا را در صفحات

تگ جدید )ج می کند. در   HTMLیک ویدئو یا فیلم در صفحات
  ( HTML5در

<video> 

برای مشخص کردن منبع صدا یا فیلم  <audio>و <video>در عناصر  
 استفاده می شود. 

 ( HTML5تگ جدید در)

<source> 

ها  trackبرای مشخص کردن متن <audio>و <video>در عناصر  
 استفاده می شود .

  ( HTML5تگ جدید در)

<track> 

 HTMLپخش ویدئو در 

 .دراوریمنمایش  میتوانیم در وب بهبه روش های مختلفی می   HTMLرا درها ویدئو 

 

 

 

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2229-%D8%AA%DA%AF-embed
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2265-%D8%AA%DA%AF-object
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2271-%D8%AA%DA%AF-param
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/1932-%D8%AA%DA%AF-audio
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2307-%D8%AA%DA%AF-video
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2284-%D8%AA%DA%AF-source
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2302-%D8%AA%DA%AF-track
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 HTMLپخش ویدئوها در 

 

   مثال:  

<video width="320" height="240" controls="controls">  

  <source src="/movie.mp4" type="video/mp4" />  

  <source src="/movie.ogg" type="video/ogg" />  

  <source src="/movie.webm" type="video/webm" />  

  <object data="movie.mp4" width="320" height="240">  

    <embed src="/movie.swf" width="320" height="240"/>  

  </object>  </video>  
 

 

 

 مشکالت و راه حل ها

 

 .آید نمی حساب به راحتی کار HTML در ویدیو اجرای

 می اجرا درستی به مرورگرها همه در شما ویدویی فایل که شوید مطمئن تا شود انجام زیادی کار یدبا
 .شود

 .مشکالت و راه حل هایی موجود به طور خالصه بیان شده است
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 <embedپخش ویدئو با استفاده از تگ >

زیر   HTMLمی باشد. قطعه کد  HTMLدرج عناصر مولتی مدیا در صفحات<embed>هدف از تگ  
 را در صفحه وب درج می کند:  Flashیک فایل 

 

   مثال:  

<embed src="/intro.swf" height="200" width="200"/> 

 

 

 

  

 

 <embed>مشکالت استفاده از تگ   

 شود می ساقط اعتبار از ما صفحه و نیست شده شناخته HTML4 در تگ این

 شود نمی پخش فلش فایل ورگرمر توسط فایل فرمت کردنن پشتیبانی صورت در

 شد نخواهد پخش مرورگرها همه در هم باز دیگر فرمت به فایل فرمت تبدیل صورت در

 .کنید پخش و نمایش را فلش های فایل تواند نمی آیپد و آیفون همچنین
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 <objectپخش ویدئو با استفاده از تگ >

 باشد می object تگ اهداف از html صفحات در مدیا مولتی های تگ درج

 

 

  به وجود می آورد. صفحه در را فلش فایل یک زیر کد

 

 

 

 

 < objectمشکالت استفاده از تگ >

 شود نمی پخش فلش فایل مرورگر توسط فایل فرمت کردنن پشتیبانی صورت در

 شد نخواهد پخش مرورگرها همه در هم باز دیگر فرمت به فایل فرمت تبدیل صورت در

    .کنید پخش و نمایش را فلش های فایل تواند نمی آیپد و آیفون همچنین

 

 

< object data="intro.swf" height="200" width="200"/ >   
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 <videoپخش ویدئو با استفاده از تگ >

 . به حساب می آیدجدید  تگیک   HTML5در <video>تگ 

 پخش کنید.   HTMLمی توانید فایل های ویدئو را در صفحات <video>با استفاده از تگ

را در وبسایت خود پخش   webmیاmp4  ، oggهای  با استفاده از کد زیر میتوانید یکی از فرمت
 کنید.

 

   مثال:  

 

<video width="320" height="240" controls="controls">  

  <source src="/movie.mp4" type="video/mp4" />  

  <source src="/movie.ogg" type="video/ogg" />    

  <source src="/movie.webm" type="video/webm" /> Your browser does not 
support the video tag. </video>  
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 HTMLبهترین راه حل پخش ویدئو در 

  

   مثال:  

 

<video width="320" height="240" controls="controls">  

  <source src="/movie.mp4" type="video/mp4" />  

  <source src="/movie.ogg" type="video/ogg" />  

  <source src="/movie.webm" type="video/webm" />  

  <object data="movie.mp4" width="320" height="240">  

    <embed src="/movie.swf" width="320" height="240">  

    Your browser does not support video  

    </embed>  

  </object>  </video>  

 

 

 

یکی از  میکند سعی   HTML 5در <video> تگ. ایمکرده استفاده متفاوت فرمت چهار از باال لمثا در
را امتحان  <object> تگ، موفق نشداگر  دهد. نمایش  webmیاogg ،  mp4ویدئوها، با فرمت های

 برگشت داده می شود.  <embed> تگاگر این نیز جواب نداد، به درنهایت می کند. 
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HTML در Multimedia تگ های 

 .  HTML5* = جدید در

 تگ توضیح 

درج می کند.   HTMLرا در صفحات  multimediaتگیک 
 (شناخته شده نیست   HTML4در) 

<embed>  

  <object> درج می کند.   HTMLرا در صفحات  multimediaتگیک 

  <param>  تعریف می کند.   objectیک پارامتر برای

 * <audio> درج می کند.   HTMLصدا را در صفحات

 >video<  * درج می کند.   HTMLیک ویدئو یا فیلم در صفحات

برای مشخص کردن منبع صدا یا فیلم  <audio>و <video>در عناصر  
 استفاده می شود. 

*  >source< 

ها  trackبرای مشخص کردن متن <audio>و <video>در عناصر  
 استفاده می شود. 

*  >track< 

  

http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2229-%D8%AA%DA%AF-embed
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2229-%D8%AA%DA%AF-embed
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2265-%D8%AA%DA%AF-object
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2265-%D8%AA%DA%AF-object
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2271-%D8%AA%DA%AF-param
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2271-%D8%AA%DA%AF-param
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/1932-%D8%AA%DA%AF-audio
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/1932-%D8%AA%DA%AF-audio
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2307-%D8%AA%DA%AF-video
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2307-%D8%AA%DA%AF-video
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2307-%D8%AA%DA%AF-video
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2284-%D8%AA%DA%AF-source
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2284-%D8%AA%DA%AF-source
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2284-%D8%AA%DA%AF-source
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2302-%D8%AA%DA%AF-track
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2302-%D8%AA%DA%AF-track
http://beyamooz.com/tags/312-html-tag/2302-%D8%AA%DA%AF-track
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 HTMLیوتیوب در 

  

است.)بدون در نظر  YouTubeاستفاده از   HTMLیکی از راحت ترین راه برای نمایش ویدئو در 
 گرفتن فیلترینگ(

 

 

 HTMLدر  YouTybeویی نمایش فایل های ویدئ

اگر بخواهید که ویدئویی را در صفحه وب نمایش دهید فقط کافی است آنرا در یوتیوب آپلود کرده و 
 زیر برای نمایش ویدئوی خود استفاده کنید.  HTMLاز کد 

  

 

iframe width="420" height="345" <   
src="http://www.youtube.com/embed/XGSy3_Czz8k">   

> /iframe < 
  

         
  

     YouTube     iFrame      
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 XHTMLمفهوم -بخش چهارم

  

  همقدم - XHTMLشآموز

  

XHTML همان HTML شبیه که است XML است شده نوشته. 

 

 XHTML چیست؟ 

   

XHTML مخفف Extensible Hyper Text Markup Language باشد می. 

XHTML همانند تقریبا HTML است. 

XHTML از تر گیرانه سخت HTML است. 

  

embed <   

width="420" height="345"   

src="http://www.youtube.com/v/XGSy3_Czz8k"   

type="application/x - shockwave - flash">   

< /embed > 
  

         
 

   

   – 
  YouTube     Embedded      

http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
http://beyamooz.com/html/140-xhtml/369-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-xhtml
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XHTML کاربردهای از یکی عنوان به XML است شده تعریف. 

XHTML شود می پشتیبانی مرورگرها عمده توسط. 

  

  

 چرا XHTML؟ 

 

 HTML قواعد از هرچند زیر کد. هستند HTML ناقص کدهای حاوی صفحات، از بسیاری ینترنتا در
 .کند می کار درست مرورگرها اکثر در اما کند نمی پیروی

 بسته نشده اند ولی به درستی نمایش داده شده است. <p>و  <h1>در مثال زیر تگ 

 

 

با ترکیب خاصیت ها و توانایی های . شوند سند باید به درستی نشانه گذاری  XML: در سیستم توجه
HTML  باXML  نسخهXHTML  .به وجود آمد 

 

 

 

> < html   

< head >   

< title>This is bad HTML</title >   

< body >   

< h1>Bad HTML   

< p>This is a paragraph   

< /body > 
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  HTMLو  XHTMLمهم ترین تفاوت های بین 

  

  ساختار سند:

 :اند قرار این از XHTML زبان خصوصیات ترین مهم از برخی

 

 است اجباری زبان این در DOCTYPE تعریف

 است اجباری <html> در xmlns نام به ای attribute تعریف

 است اجباری سند یک در <body> و <title> و <head> و <html> های تگ داشتن وجود

 (بگیرند  قرار تو در تو) شوند nest صحیح کامال صورت به باید XHTML عناصر

 (پایانی تگ) شوند بسته همیشه باید XHTML عناصر تمام

 وندش نوشته کوچک حروف با باید XHTML عناصر تمام

 باشند داشته( ای ریشه) root عنصر یک حتما باید XHTML اسناد

 شود نوشته کوچک حروف با همیشه باید ها attribute نام

 بگیرد قرار Quotation در باید ها attribute مقدار

 1است مجاز غیر ها attribute سازی خالصه

  
 

 

 < الزامی است DOCTYPEنوشتن >!...

 DOCTYPE اعالم

 و< title> و< head> و< html> های تگ شامل DOCTYPE بر عالوه باید XHTML سند یک
<body >باشد .. 
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 با حداقل تگ هایی که نیاز دارد را نشان می دهد:   XHTMLمثال زیر، یک سند

  

 

  

 

 کنیم؟ تبدیل XHTML به را HTML چگونه

 <!DOCTYPE> .را به اول خط هر صفحه اضافه کنید XHTML داک تایپ .1
 .هر صفحه اضافه کنید html را به اساس xmlns یک خصیصه .2
 .اسامی همه عناصر را به حروف کوچک تغییر دهید .3
 .همه عناصر خالی را ببندید .4
 .اسامی همه خصیصه ها را به حروف کوچک تغییر دهید .5
 .همه ارزش های خصیصه را نقل قول کنید .6

<! DOCTYPE html PUBLIC " - //W3C//DTD XHTML 1.0  

Transitional//EN"   

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 - 

transitional.dtd">   

  

< html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >   

  

< head >   

< title>Title of document</title >   

> < /head   

  

< body >   

......     

< /body >   

  

< /html > 
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 xhtml های ویژگی

  

 نوشته شده اند.   XMLاست که مانند  HTMLهمان خصوصیت های  XHTMLخصوصیت های

 

 

 قوانین نوشتاری - XHTMLخصوصیت های 

  اسامی خصیصه باید با حروف کوچک باشد. 
 ارزش های خصیصه  online casinoباید نقل قول شود. 
 کوچک شماری خصیصه ممنوع است. 

 . 

 

  

  ام خصوصیت ها را با حروف کوچک بنویسیم.ضروری است که ن

  

 قطعه کد زیر غلط 

 

  

 

< tabl e WIDTH="100%">   

http://www.svenskkasinon.com/
http://www.svenskkasinon.com/
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 این درست است: ولی 

 

  

 

 

  بنویسیم.باید درون دابل کوتیشن  را  مقدار خصوصیت ها

  

 کد زیر غلط 

 

  

 این درست است: ولی 

خالصه نویسی خصوصیت ها ممنوع است     

  

 

 

< table width="100%" >   

< table width=100% >   

< table width="100%" >   
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 کد زیر غلط 

 

  

 درست است:  کد اینولی 

 

  

 XHTMLتگها در 

  

. طراحی مجدد شد xml است که بر پایه html همان xhtml در واقع

 

 

 

< input checked >   

< input readonly >   

< input disabled >   

< option selected > 
  

  

  

< input checked="checked" / >   

< input readonly="readonly" / >   

< input disabled="disabled" / >   

< option select ed="selected" /> 
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 قوانین نوشتاری - XHTML تگهای

 

 .المان ها باید به طور صحیح و به صورت تو در تو قرار بگیرند

 .المان ها باید همیشه بسته شوند

 .باید با حروف کوچک باشند

 .ن اصلی )ریشه( داشته باشندمی بایست یک الما xhtml اسناد
 

   

 باید به طور صحیح به صورت تودرتو نوشته شوند  XHTMLعناصر 

 بعضی از تگ ها میتوانند ببه صورت نادرست تو در تو شوند. مانند مثال زیر... HTMLدر  

 

 

  تامی تگ ها باید به صورت صحیح و درست تو در تو نوشته شوند. مثل مورد زیر... XHTMLامادر 

 

 

 

  

< b><i>This text is bold and italic</b></i >   

< b><i>This text is bold and italic</i></b >   
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 باید همیشه بسته شوند  XHTMLعناصر 

  

 است:  اشتباهکد زیر 

  

 

  

 درست است:  کد این

 

  

 عناصر تهی نیز باید بسته شوند 

  

 است:  اشتباهکد زیر 

 

< p>This is a paragraph   

< p>This is another paragraph 
  

< p>This is a paragraph</p >   

< p>This is another paragraph</p > 
  

A break: <br>   

A horizontal rule: < hr>   

An image: <img src="/happy.gif" alt="Happy face"> 
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 درست است:  کد این

 

 

 

 باید با حروف کوچک نوشته شوند  XHTMLعناصر 

  

 است:  اشتباهکد زیر 

 

  

  درست است:کد این 

 

 

A break: <br />   

A horizontal rule: <hr />   

An image: <img src="/happy.gif" alt="Happy face" /> 
  

< BODY >   

< P>This is a paragraph</P >   

< /BODY > 

  

< body >   

< p>This is a paragraph</p >   

< /body > 

  


