


  :پيشگفتار

  .خوش آمديد XHTMLو  HTMLبه مرجع آموزش 

اما در اين ميان .  در طول حيات نسبتا كوتاه وب ، تكنولوژي هاي مختلفي به منظور ايجاد صفحات اينترنتي معرفي شده اند

به عنوان شالوده و آغازگر وب كه در عين سادگي در يادگيري از اهميت فراواني در  HTMLنمي توان از نقش مهم و اساسي 

اگر از من بپرسيد مي گويم تسلط بر تمامي مفاهيم و جنبه هاي اين  .وشي كردخلق صفحات اينترنتي برخوردار است چشم پ

و براي خلق صفحات اينترنتي زيبا و منطبق بر اصول از ! واجب تر بوده هم زبان نشانه گذاري براي يك طراح وب از نان شب

  .ملزومات ورود به عرصه طراحي وب است

جزوه پيش رو كه در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشي طراحي وب به همت انجمن علمي مهندسي فناوري اطالعات 

دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل تهيه شده است شما را با بسياري از ويژگي هاي اين زبان پرطرفدار و دوست داشتني آشنا 

  . خواهد كرد

 The Ultimate HTMLحال حاضر دنيا همچون كتاب  HTMLآموزش  مراجعترين  اين جزوه از روي برترين و محبوب

Reference  نوشتهLan Lioyd ،Beginning HTML , XHTML , CSS and Javascript  نوشتهjon 

Duckett  سايت پر آوازه ي ،www.w3schools.com  همچنين . و البته تجربيات شخصي ترجمه و تاليف شده است

 AbookApartاز كتاب  HTML 5ت به منظور پوشش آخرين نسخه ارائه شده از اين زبان يعني الزم به ذكر اس

HTML5 For Web Designers   نوشتهjeremy keith كمك گرفته شده است .  

كه ترجمه، تخصص اينجانب نبوده و هدف از تهيه جزوه اي كه هم اكنون در دستان شماست  ذكر اين نكته نيز ضروري است

هُ « جز جامه عمل پوشاندن به حديث شريف هم چيزي از اين رو اين جزوه نيز خالي از اشكال و .نبوده است »َزَاكُة الِْعْملِ نَْرشُ

شود به منظور گزارش اشكال و بيان نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود با ايميل لذا از تمامي خوانندگان تقاضا مي. اشتباه نيست

  .مكاتبه فرمايند ahmadbadpey@gmail.comاينجانب به آدرس 

به خاطر طراحي  ، رامين محققيدر پايان از تمامي دوستانم علي الخصوص مجيد بصيرتي به خاطر ويرايش و صفحه آرايي 

دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل و تمامي  علمي مهندسي فناوري اطالعاتتمامي اعضاي محترم انجمن  و طرح روي جلد

ني كه با اعتماد به بنده و حضور گرم خود در دوره هاي آموزشي برگزار شده موجبات دلگرمي و انگيزه براي تهيه اين دوستا

  .كنمرا فراهم آوردند صادقانه و صميمانه تشكر مي جزوه

 به اميد بهروزي

1390تيرماه  -احمد بادپي   
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  للفصل اوفصل او

  �� ������ و ا��
	�ت ������ 
اين مفاهيم در سراسر اين كتاب  .و اينترنت آشنا خواهيم شددر اين فصل با مفاهيم و اصطالحات رايج موجود در طراحي وب 

آسان تر مطالب بار ها و بارها تكرار شده اند و يادگيري آن ها همواره از ملزومات علم طراحي وب بوده و به ما در فراگيري 

  .خواهند كردكمك 
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  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   2

  اينترنت

شبكه اي از كامپيوتر ها كه يكسري اطالعات را بين يكديگر توان آن را مياگر بخواهيم اينترنت را به زبان ساده بيان كنيم 

  :به مدل ساده زير نگاه كنيد .در نظر گرفتكنند ميمنتقل 

  
  1 -1 شكل

  1منابع اطالعاتي

توانند شامل هرگونه فايلي با مياين اطالعات  .شوندمياينترنت منتقل  موجود در هستند كه بين كامپيوتر هايهمان اطالعاتي 

  .. .متن ها و ،صدا ها ،فيلم ها ،مانند عكس ها .فرمت هاي گوناگون باشند

  :كنندميكامپيوتر هاي داخل شبكه اينترنت را به دو دسته تقسيم 

  2دهنده سرويس

سرويس دهنده كامپيوترهايي كه منابع اطالعاتي را در اختيار دارند و وظيفه دارند كه آن ها در اختيار ساير كامپيوتر ها قرار دهند 

  .مپيوتر ها وظيفه سرويس دهي به ساير كامپيوتر ها را بر عهده دارندواقع اين كا در .شوندميناميده 

  3سرويس گيرنده

   .گويندمي) مشتري(كنند سرويس گيرنده مياطالعاتي را از سرويس دهنده ها دريافت به كامپيوتر هايي كه منابع 

اصطالحا به اين مكانيزم و ساختار در اينترنت كه يك كامپيوتر نقش سرويس دهنده و كامپيوتر هاي ديگر نقش سرويس 

   .شودميگفته  4سرويس دهنده–مشتري  معماريكنند ميگيرنده را بازي 

  سايت

واقع همان منابع اطالعاتي  كه در.. .صوتي و ،تصويري ،اي از چندين فايل با انواع گوناگون همچون فايل هاي متني مجموعه

  .روي اينترنت هستند

                                                 
1 Information Resource 
2 server 
3 Client 
4 server-client 
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 3  آشنايي با مفاهيم و اصطالحات    

  1هاست

  .شودميگيرد گفته ميستفاده قرار دهنده ها كه براي ذخيره منابع اطالعاتي مورد ابه مقدار فضايي از حافظه سرويس

   .گويندميكند وب سرور آن سايت مييك سايت را در خود نگه داري به سروري كه محتويات 

Request  
   .شودميگفته شود ميكه از طرف سرويس گيرنده ها براي دريافت يك فايل به سرويس دهنده اي خاص ارسال  درخواستيبه 

Response  
   .شودميدهد گفته ميگيرنده  در جواب درخواست يك سرويسبه پاسخي كه يك سرويس دهنده 

  2مرورگر

 .شودميعهده دارد مرورگر گفته بر را نرم افزاري كه وظيفه ارسال درخواست ها به سرويس دهنده و دريافت پاسخ ها از آن  به

 Google Chromeو  Internet Explorer، Mozilla Firefox، Opera، Safariتوان از مياز رايج ترين مرورگرها 

   .گويندمي نيز 3عامل كاربربه مرورگر ها  .نام برد

ِDownload  

  .شودميگفته  clientبه  serverبه عمل انتقال يك فايل از 

Upload  
  .شودميگفته  serverبه  clientيعني انتقال فايل از  downloadعكس عمل به 

  

W3C 4 

 تيم برنرزليمخترع وب يعني بر عهده اين سازمان كه مديريت آن را . به سازمان بين المللي استاندارسازي وب گفته مي شود

  .را بر عهده دارد CSSو  HTMLتكنولوژي هاي مرتبط با توسعه وب همچون  وظيفه ارائه استاندارد ها و است

                                                 
1 Host 
2Web browser 
3 UserAgent 
4 World Wide Web Consortium 
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  فصل دومفصل دوم

� ������ از��  HTML   !ر�
HTML    ؟؟؟؟    چيستچيستچيستچيست        

پيوتر ها قابل فهم براي ارسال منابع اطالعاتي در پهنه وسيعي از مخاطبان نياز به يك زبان واحد جهاني است كه براي تمام كام

  .است HTMLاين زبان  .باشد

HTML  دهدميبه نويسندگانش امكانات زير را:  

 ....عكس ها و ،ليست ها ،جدول ها ،به اشتراك گذاري منابع اطالعاتي به صورت آنالين و از طريق متن ها •

 يافت آن ها از طريق لينك ها و كليك كردن بر روي يك دكمه در •

 ...و مرتب سازي آنها و ،ذخيره ،منظور تبادل اطالعات با كامپيوتر هاي راه دور و به جهت جستجوطراحي فرم ها به  •

 صوتي و ديگر برنامه هاي كاربردي در داخل اسنادشان ،قرار داردن كليپ هاي ويدئويي •

   

www.KnowledgeAge.blogfa.com



  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   6

        HTMLتاريخچه تاريخچه تاريخچه تاريخچه 

HTML توسطTim Berners-Lee   اين زبان توسط مرورگر . ميالدي همراه با گسترش وب، شكوفا شد 90در خالل دهه

Mosaic در آن زمان . معروفيت خاصي پيدا كردHTML  در چند مدل منتشر مي شد كه آن بستگي داشت به سازنده فايل و

  .هايي كه در زمينه وب فعاليت داشتندانجمن

منتشر شد، ولي استقبالي از آن  HTML 3.0گسترش يافت و بالفاصله در همان سال  HTML 2.0نسخه  1995در نوامبر 

 1997ژانويه  14شروع به فعاليت بر روي نسخه اين زبان كرد كه حاصل كار آنها در  W3Cانجمن  1996در سال . نشد

اين نسخه توانست رضايت اكثريت را جلب كند چون هماهنگي بيشتري با مرورگرهاي مختلف در . بود HTML 3.02انتشار 

سعي بر اين شده بود تا نظر كساني كه در زمينه وب سرمايه  ،در تمام نسخه هاي اين زبان. داشتسيستمهاي عامل متفاوت 

به همين منظور . گذاري كرده بودند جلب شود و برنامه هاي توليد شده براي وب بتوانند مدت طوالني تري قابل استفاده باشند

HTML سيستمهاي اطالع رساني و الكترونيكي كوچك و بزرگ با در وب توسعه يافت تا در كليه  ،براي اهداف گسترده تري

  .بكار بردن گرافيك و رنگها، قابليت بهره برداري بيشتري داشته باشد

سري  در وب منتشر شد و در همين بين شركتهاي توليد كننده مرورگر وب يك HTML 4.0نسخه  1997دسامبر  18در 

بعضي از اين تغييرات در . د كه قابل اجرا در مرورگرهاي ديگر نبودمشخصات منحصر به خود را به اين نسخه اضافه كردن

W3C با تغييرات . مورد تاييد قرار گرفت اما بعضي ديگر نهHTML  مرورگرها مجبور به تغيير شدند تا با تحوالت جديد

  .سازگار شوند

بود كه با كمي تغيير و رفع  HTML 4.01در اين نسخه تجديد نظر شد و حاصل آن پيدايش  1998آوريل  24در تاريخ 

  .توصيه كرد ،برسميت شناخته شد و اين انجمن استفاده از آنرا به توسعه دهندگان و طراحان وب W3Cيكسري مشكالت، در 

            HTML 4.0ويژگي هاي برجسته ويژگي هاي برجسته ويژگي هاي برجسته ويژگي هاي برجسته 

در به دليل ويژگي هايي كه نسبت به نسخ قبلي داشت توانست محبوبيت و مقبوليت خاصي  HTML 4بطور كل مجموعه 

  :بين طراحان پيدا كند كه در ادامه به آن ها اشاره خواهيم كرد

  پشتيباني از انواع زبان ها و كاراكتر ها

فقط  HTMLتا قبل از آن با  .پشتيباني آن از انواع زبان هاي جهان بود HTML 4يكي از مهمترين ويژگي هاي مجموعه 

اما اين نسخه امكان استفاده از زبان هاي  .بود.. .امكان طراحي صفحات به زبان هاي چپ به راست مثل انگليسي و فرانسوي و

  .راست به چپ و كاراكتر هاي منحصر به فرد آن ها همچون فارسي و عربي را نيز فراهم كرد

 1برگه هاي سبك آبشارياستفاده از 

ها براي كنترل چگونگي نمايش صفحات توسط كاربران و طراحان  stylesheetباني خوب آن از يكي ديگر از ويژگي ها پشتي

 .بر نحوه نمايش صفحات خود داشتند ميطراحان كنترل بسيار ك ،تا قبل از آن .بود

                                                 
1 Cascading Style Sheets 
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 HTML  7تاريخچه مختصري از     

 ...و javascript،  Vbscriptهمچون گنجاندن زبان هاي اسكريپتي 

به  .بود 1پويابراي خلق صفحات  HTMLامكان گنجاندن زبان هاي اسكريپتي در داخل صفحات  ها ييكي ديگر از ويژگ

عناصر موجود در يك صفحه وب كنترل داشت و تعيين كرد كه عناصر در مقابل توان بر نحوه رفتار ميوسيله اين زبان ها 

  .كنش هاي كاربر صفحه چه واكنشي از خود نشان دهند

 2جداول

فراهم شد امكان به كارگيري جداول براي نظم دهي و ارائه منظم  HTML 4.0در امكان استفاده از آن كه يكي از عناصري 

 .و قالب بندي شده اطالعات بود

XHTML در مقابلدر مقابلدر مقابلدر مقابل    HTML        

HTML 4  زباني بسيار قوي براي طراحان و سازندگان صفحات وب است اما در آن توجهي به دستگاههاي اطالع رساني و

 اقدام به معرفي 2000ژانويه  26در  W3C به همين منظور. كوچك با قدرت و حافظه كمتر نشده است الكترونيكي 

XHTML 1.0  دسامبر همان سال آن را به رسميت شناخت و تاكيد بر استفاده از اين نسخه كرد تا با به  19كرد و در

را فراهم  XML ترش دهد و مقدمات معرفيرا گس HTML كارگيري ويژگي هايي كه دارد دامنه استفاده از زبان محبوب

  .كند

XHTML كمبودهاي از نظر ساختاري با نسخ قبلي تفاوتي نكرده است و تنها داراي يكسري اصول و قوانين خاص است تا 

HTML را برطرف كند. XHTML مخفف عبارتeXtensible Hyper Text Markup Language و به معني 

HTML ستا) توسعه پذير(قابل توسعه.  

XHTML به عنوان . فقط شامل قوانين و اصولي است كه طراحان وب بايد در هنگام طراحي هايشان از آن ها پيروي كنند

درواقع (بايست حتما به صورت كوچك نوشته شوند ، دستورات ميXHTML اين قوانين اين است كه در مثال يكي از

. چنين محدوديتي را ندارد HTML در حالي كه خود) تندبوده و نسبت به حروف حساس هس case sensitive دستورات

 و HTML 4.0تفاوت هاي« توانيد به بخشبا نسخ قبلي مي XHTML براي اطالع بيشتر درمورد تفاوت هاي نسخه

XHTML« مراجعه نماييد كه در ضميمه اين جزوه آمده است.  

HTML 5 از راه رسيداز راه رسيداز راه رسيداز راه رسيد!!!!        

HTML5  زبان اصلي 5نسخه شماره World Wide Web يعني HTML 2008ژانويه  22اين نسخه در تاريخ . است 

كليد  WHATWG در 2004در سال  HTML ايده ابتدايي اين نسخه از. منتشر شد (W3C) بوسيله كنسرسيوم وب جهاني

 ،AOL، Apple،Google، IBM، Microsoft، Mozilla اين گروه كاري شامل شركت هاي بزرگي مانند. خورد

Nokia، Opera  است.. .و.  

HTML 5  مشخصه هاي جديد. به عنوان جهت دهنده جديدي براي توسعه وب معرفي شده است HTML5 بيشتر بر روي 

Web Application  ها و معرفي صدا و تصوير بعنوان رسانه سطح اول در وب متمركز شده است كه با استاندارد سازي اين

  .آنها هموار تر خواهد شدبالتبع فراگيري و كاربرد  W3C قابليت ها توسط

                                                 
1 Dynamic 
2 Tables 
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، ارايه مشخصه هايي براي نمايش دادن عناصر آشناي صفحات مانند HTML 5 از ديگر قابليت هاي پيش بيني شده در

  .مي باشد... و  3و پاورقي ٢راهبري ،1سرصفحه

صفت هاي  اين نسخه تگ ها و. است HTML 5 نيز يكي ديگر از نكات برجسته مديريت ذخيره اطالعات در سمت كاربر

جديدي را نيز معرفي كرده است كه برخي از مهمترين آنها كه در بسياري از مرورگر ها پشتيباني مي شود را بررسي خواهيم 

  .كرد

                                                 
1 Header 
2 Navigation 
3 Footer 
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  فصل سومفصل سوم

  ا+*ا� (�ز)'& %$#�ت وب 
نيز به نوبه خود از اجزا و قواعد خاص خود در ايجاد صفحات وب  HTMLرايج ،  سازيهمانند بسياري از زبان هاي برنامه 

خواهيم رفت و در ادامه با ساختار  HTMLبخش هاي تشكيل دهنده عبارت به سراغ در اين فصل ابتدا . تشكيل شده است

ت و مقادير و سپس با ساختار اصلي صفحات اينترنتي و چند عنصر دستورات اساسي و مفاهيم اين زبان همچون تگ ، صف

  .ابتدايي اين زبان و نحوه ايجاد اولين صفحه اينترنتي آشنا خواهيم شد
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HTML موزيك ها ،فيلم ها ،توان صفحات وبي ساخت كه در آن ها از عكس هاميبوسيله آن . زبان خلق صفحات وب است، 

   .فاده كرداست.. .جداول و ،پاراگراف ها

HTML باشدميف عبارت زير مخف:  

Hyper Text Markup Language 

  :كه در ادامه به توضيح هر يك از عبارت هاي به كار رفته در آن خواهيم پرداخت

Language:  اين عبارت نشان دهنده اين است كهHTML البته درادامه خواهيم ( .يكي از زبان هاي برنامه نويسي است

 ).ديد كه بهتر است به جاي عبارت برنامه نويسي از نشانه گذاري استفاده كنيم

Text:  دهد كه يك برنامه به زبان مياين عبارت نشانHTML  در واقع مرورگر ها اين ( .نيستيك فايل متني ساده بيشتر

تبديل ... .پاراگراف ها و ،آن را به عناصر مختلف همچون عكس ها ،فايل ساده متني را خوانده و با توجه به دستورات داخل آن

 ).كنندمي

Hyper:  در مقابلliner كنندميجالب است بدانيد زبان هاي برنامه نويسي را به دو دسته تقسيم  .قرار دارد: 

• Liner:  به زبان هايي همچونC++، Pascal، Delphi به  اند وكه بايد دستورات به ترتيبي كه نوشته شده ... و

د و درواقع الگوي خطي دارند زبان شوميه اجرا نشده خط بعدي اجرا نو تا خطي از برنام خط به خط اجرا شوندصورت 

ب شوند موجمينوشته  linerي وجود خطا در هر خط از برنامه هايي كه به يكي از زبان ها .گويندمي Linerهاي 

 .توقف اجراي آن تا تصحيح آن خطا خواهد شد

• Hyper: يك خط از برنامه موجب توقف كل برنامه  ل زبان هايي هستند كه الگوي خطي ندارند و خطا دردر مقاب

  .شودميگفته  Hyperزبان هاي  ،به اين زبان ها .شودمين

Markup: HTML حلقه ،هايي همچون ساختار شرطي)دستور(بر خالف بسياري از زبان هاي برنامه نويسي فاقد ساختار، 

  .تشكيل شده است) برچسب( Tagيا به اختصار  Markup Tagدر عوض اين زبان از ساختار ساده اي به نام  .است.. .توابع و

   .هستندها  Tagن ها همين يك نوع دستور بيشتر ندارد و آ HTMLدر واقع 

        ها ها ها ها     Tagساختار ساختار ساختار ساختار 

Tag  شوندمياز سه قسمت تشكيل ها:  

 )>(يك عالمت كوچكتر  .1
 نام تگ  .2

 )<(يك عالمت بزرگتر  .3
<tagname> 

   :به مثال زير دقت نماييد .دهندميرا تشكيل  1وند و ساختار جديدي به نام عنصررميتگ ها معموال به صورت جفتي به كار 

<tagname>content</tagname> 

                                                 
1 element 
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 11  اجزاي سازنده صفحات وب    

تواند يك ميكه (محتواي تگ  ، 1تگ آغازين .شودميبينيد يك عنصر از سه قسمت اصلي تشكيل ميهمانطور كه در مثال باال 

  .2يو تگ پايان) گر و يا خالي باشديك عنصر دي ،متن ساده

  . آيدمياياني ي است كه قبل از نام تگ در تگ پ /به ساختار تگ پاياني توجه كنيد كه تفاوت آن با تگ آغازين عالمت 

به مثال زير دقت  .ا شويمدهد آشنمينمايش ) bold(كه متني را به صورت ضخيم  HTMLاجازه بدهيد با اولين دستور ساده 

  :كنيد

<b> HTML Learning </b> 

  1 -3كد 

البته استثنائاتي هم ( .در جايي بسته شود بايد شودميدقت داشته باشيد كه هرتگي كه باز  نكتهبه اين 

  .)وجود دارد

        ساختار اصلي يك صفحه وبساختار اصلي يك صفحه وبساختار اصلي يك صفحه وبساختار اصلي يك صفحه وب

در واقع با اين عنصر به مرورگر  .شودميختم  <html/>شروع و به تگ بسته  <html>با تگ ) HTML(هر صفحه وب 

 <html/>شروع و با تگ پاياني  <html>تگ باز  باروبروست ثانيا صفحه  HTMLگوييم كه اوال با يك صفحه از نوع مي

  .يابدميپايان 

  :دو عنصر اصلي صفحه وجود دارد htmlدر داخل عنصر 

 <head>عنصر  
تواند ميبه عنوان مثال  .مورد صفحه است ركند حاوي اطالعاتي دميرا مشخص  صفحه) سر( headاين عنصر كه قسمت 

 <head/>و تگ بسته  <head>تگ  اين قسمت از .شامل عنوان و توضيحاتي درمورد آنچه در قسمت بدنه آمده است باشد

  .شودميو هر چيزي بين آن ها تشكيل 

  <body> عنصر 
اين  .مشخص كننده ي بدنه صفحه است و در واقع حاوي اطالعاتي است كه قرار است در پنجره مرورگر نمايش داده شود

 .شودميو هر چيزي بين آن ها تشكيل  <body/>و تگ بسته  <body>قسمت از تگ 

شود اما هر آنچه كه در ميگيرد در صفحه نمايش داده نميصفحه قرار  headكه در قسمت  آنچهمعموال 

از اين قانون پيروي البته خيلي از مرورگر ها ( .خواهد شدگيرد در صفحه نمايش داده ميرار ق bodyسمت ق

  ) .دهندميهاي متفاوتي از خود نشان  رنكرده و رفتا

مثال زير ساختار اصلي  .دهندميبا هم ساختار اصلي يك صفحه وب را تشكيل  <body>و  <html>، <head>سه عنصر 

  :دهدمييك صفحه را نمايش 

                                                 
1 Start tag/openning tag 
2 End tag/closing tag 
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<html> 
 <head> 
  <title>Title of the Page</title> 
 </head> 
 <body> 
  <p>This is a Paragraph</p> 
 </body> 
</html> 

  2 -3كد 

توي هم قرارگرفتن آن ها بايد به صورت مناسب انجام  ،اهميت دارد كه وقتي عناصر شامل عناصر ديگري باشند كر اين نكتهذ

 ،اين تگ بسته ،كنيدميهر وقت كه از يك تگ بسته استفاده  .يعني هر عنصر به طور كامل درون عنصر پدرش قرار گيرد ،شود

 ،را باز كنيد Bسپس تگ  ،را باز كنيد Aاول تگ  ،ارتي ديگربه عب .شدهبايد وابسته به آخرين تگ بازي باشد كه هنوز بسته ن

  :به عنوان مثال .را ببنديد Aرا ببنديد و در آخر تگ  Bسپس تگ 

<p> This paragraph contains some <em> emphasized te xt. </em></p> 

  3 -3كد 

  :قرار ندارد Pداخل عنصر  <em/>اما مثال زير نادرست است زيرا تگ 

<p> This paragraph contains some <em> emphasized te xt. </p> </em> 

  4 -3كد 

براي تشخيص قرار گيري صحيح عناصر در داخل يكديگر كافي است تگ هاي باز و بسته مربوط به هم را با يك خط به هم 

وط همديگر را قطع كنند كد شما نادرست و در صورتي كه خطوط همديگر را قطع نكنند نحوه حال چنانچه خط .وصل نماييد

   :به تصوير زير نگاه كنيد .قرار گيري صحيح خواهد بود

  
  1 -3 شكل

متني كه داخل اين عنصر  .است <title>باشد عنصر ميصفحه  headيكي از عناصري كه مخصوص قرار گرفتن در قسمت 

 .داشته باشد <title>هر صفحه وب حتما بايد يك و تنها يك تگ  .كندميگيرد عنوان صفحه حاصل را مشخص ميقرار 

پس در . شودميكنيد همان چيزي است كه در ليست نتايج موتور هاي جستجو نشان داده ميدقت كنيد كه متني كه انتخاب (

   ! )ا صفحه وب دقت كنيد انتخاب آن و مرتبط بودن ب
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        ايجاد و ذخيره اولين صفحه وب ايجاد و ذخيره اولين صفحه وب ايجاد و ذخيره اولين صفحه وب ايجاد و ذخيره اولين صفحه وب 

حال كه با ساختار اساسي يك صفحه وب آشنا شديم نحوه ايجاد و ذخيره آن را نيز ، زه بدهيد قبل از بررسي ادامه بحث اجا

برنامه اي نوشت و را بايد داخل چه  HTMLشايد تا اينجاي كار اين سوال برايتان مطرح شده باشد كه دستورات  .بيان كنيم

  آن را ذخيره كرد ؟

توانيم از هر يك از برنامه هاي واژه پرداز همچون ميبراي ايجاد يك صفحه وب به هيچ ابزار خاصي نياز نيست ما 

Notepad، Wordpad، Textedit  و حتيMicrosoft Word  استفاده نمود هر چند نرم افزار هاي ويژه و قدرتمندي

  . براي اين كار وجود دارد Microsoft Web Expressionو  Adobe Dreamweaverهمچون 

براي اين كار ابتدا بايد يك  .براي ايجاد يك صفحه وب كافي دستورات مورد نظرتان را در يكي از برنامه هاي فوق تايپ كنيد

  :دهدميرا نشان  Notepadتصوير زير نحوه ايجاد يك سند جديد در برنامه  .سند جديد ايجاد كنيد

 
  2 -3شكل 

  :دهيمميير داخل سند جديد قرار حال دستورات و ساختار اصلي صفحه را به صورت ز

  
  3 -3شكل 

   :به صورت زير اقدام به ذخيره آن نماييد  Save Asبا انتخاب گزينه  fileحال كافي است از منوي 
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  4 -3شكل 

به دنبال آن يك نقطه قرار داده و در ادامه  .براي صفحه انتخاب كنيد مينا File nameدر پنجره باز شده از قسمت  اكنون

 Textرا برابر  Save as typeضمنا دقت داشته باشيد كه گزينه  .قرار دهيد htmيا  htmlپسوند آن را برابر يكي از مقادير 

Document گزينه  وEncoding  را هم برابرUTF-8 به صورت زير .قرار دهيد:   

  
  5 -3شكل 

  :حاصل به صورت زير خواهد بود .حال كافي است صفحه ايجاد شده را در مرورگر خود باز كنيد

  
  6 -3شكل 

        HTMLصفت ها در صفت ها در صفت ها در صفت ها در 

بسياري از تگ ها صفت هاي منحصر به  .بر تگ ها داشته باشيمتوانيم كنترل بيشتري مي HTMLما به وسيله صفت ها در 

مشترك است و در اما بعضي از صفات نيز بين تگ ها  گويندمي صفت هاي اختصاصي ،كه به اين صفت هاخود را دارند

روند ميصفت ها هميشه در تگ آغازين به كار  .است ميصفتهاي عمو ،دهند به اين صفت هاميهمه آنها يك كار را انجام 

  :شوندميو از دو قسمت اصلي تشكيل 
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 Name :مثال صفت  .خواهيد كنترل كنيدميصفتي كه  نامalign  براي تگp  نحوه چينش متن پاراگراف را كنترل

  .كندمي

 Value : مثال مقدار  .شودميمقداري است كه براي صفت تعيينright  براي صفتalign  باعث راست چين شدن

 .شودميمتن پاراگراف 

Value  بايد داخل كوتيشن ها  هميشهها)single   ياdouble ( عناصر .شوندبه نام صفت منتسب = قرار بگيرند و با عالمت 

  :شكل كلي تعريف صفات براي عناصر به اين صورت است! مشابه باشند  ،ته باشند اما نبايد صفت هاتوانند چندين صفت داشمي

<tagname attribute1='value' attribute2='value'...> content</tagname> 

  5 -3كد 

  :كندميمثال زير پاراگراف را راست چين 

<p align='right'>This is a paragraph</p> 

  6 -3كد 

شوند در تمام تگ ها كار يكساني را انجام ميشناخته  ميصفت هاي عموبعضي از صفت ها كه به عنوان همانطور كه اشاره شد 

  :كنيدميدر زير برخي از اين صفات و وظيفه هر يك را مشاهده  .دهندمي

 class:  از اين صفت براي نسبت دادن كالسي كه به زبانCSS  شودمياستفاده نوشته شده است به يك عنصر.  

 dir:  اين صفت دو مقدار . كندميجهت گيري متن داخل يك عنصر را كنترلrtl  براي جهت گيري از راست به چپ

  .است ltrمقدار پيش فرض اين صفت  .پذيردميبه عنوان مقدار  براي جهت گيري از چپ به راست را ltrو 

 id: بايست در صفحه يكتا باشدمياين شناسه  .شودمياستفاده يين يك شناسه براي يك عنصر از اين صفت براي تع. 

 .شودمي به يك عنصر استفاده IDاز اين صفت همچنين براي نسبت دادن يك گزينشگر 

 lang:  از اين صفت معموال براي تعيين زبان اصلي به كار رفته در صفحه و براي تگ<html>  شودمياستفاده. 

 <html>توانيد اين صفت را براي هر نوع عنصر ديگري كه زبان آن غير از آن چيزي است كه در تگ ميشما 

خواهد  …,en,fa,frپذيرد يكي از كد هاي زباني مانند ميمقداري كه اين صفت  .تعريف شده است نيز استفاده كنيد

 .بود

 style:  زبان از اين صفت براي تعيين يكسري قواعد و مقاديرشان كه درCSS  براي يك عنصر دنشوميتعريف 

 .استفاده نمودتوان مي

 title:  اين صفت مقداري از نوع رشته ساده را دريافت كرده و آن را به صورتtooltip نشانگر موس بر  كهميهنگا

 .دهدميروي عنصر قرار گيرد نمايش 

 contenteditable : اين صفت كه يكي از مقاديرtrue  وfalse  كند كه آيا عنصر ميكند مشخص ميرا اختيار

 .به معني قابل ويرايش بودن عنصر است trueمورد نظر قابل ويرايش توسط كاربر باشد يا خير ؟ 
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 hidden:  شود و يكي از دو مقدار مياين صفت براي مخفي كردن عناصر استفادهtrue و  false  كهtrue  به

از اين  .شوندميدر صفحه نمايش داده ن hiddenعناصر  .پذيردميمعني مخفي شدن عنصر است را به عنوان مقدار 

در اين حالت  .توان براي مخفي نگه داشتن يك عنصر از ديد كاربر تا زمان برقراري يك شرط استفاده نمودميصفت 

  .را مجددا نمايش دهداين صفت عنصر يا تغيير تواند با حذف ميجاوااسكريپت 

        صفحاتصفحاتصفحاتصفحات    1111كدهاي منبعكدهاي منبعكدهاي منبعكدهاي منبع    مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده

در مرورگر است كه شما به راحتي مي توانيد تگهاي عناصر  HTMLصفحات وب داراي مزيتي هستند و آن مشاهده كدهاي 

براي ديدن سورس كد يا . تشكيل دهنده آن صفحه را ببينيد و با نحوه قرار گرفتن و تكنيكهاي بكار گرفته شده آشنا شويد

  Sourceو بر روي گزينه  مراجعه كردهدر مرورگر   viewمنوي مي بايست ابتدا بههمان كد تشكيل دهنده صفحه وب 

را نشان مي دهد كه در حال حاضر فهميدن   HTMLباز شده و تگهاي  Notepadكليك مي كنيد كه بطور معمول برنامه 

  . آنها براي شما مشكل است ولي در آينده نزديك هيچ مشكلي براي درك كدها نخواهيد داشت

  .و كاربردشان آشنا خواهيم شد صفات ،فصل هاي بعدي با انواع تگ هادر 

                                                 
1 Sourc code 
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  چهارمچهارم  فصلفصل

 ,-. �'�/ 012 �3 45 �� ������  
اكثر اين تگ ها براي كنترل نحوه نمايش متن ها . آشنا خواهيم شد HTMLدر اين فصل با ساده ترين تگ هاي موجود در 

  .ين رو به آن ها تگ هاي قالب بندي متن گفته مي شوداستفاده مي شوندكه از ا
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        آشنايي با انواع تگ هاي قالب بندي متنآشنايي با انواع تگ هاي قالب بندي متنآشنايي با انواع تگ هاي قالب بندي متنآشنايي با انواع تگ هاي قالب بندي متن

چندين تگ مخصوص قالب بندي متن هاي نمايشي در صفحه وجود دارد كه در ادامه به بررسي هريك از آن ها و صفات و 

  :مقاديرشان خواهيم پرداخت

  <b>تگ  
در صفحه به صورت  boldدر كد زير عبارت  .نمايش داده خواهد شد 1در صفحه به صورت ضخيم bمتن داخل يك عنصر 

  :ضخيم نمايش داده خواهد شد

The following word uses a <b> bold</b> typeface. 

  1 -4كد 

  >i< تگ 
  .ه صورت مورب نمايش داده خواهد شددر كد زير در صفحه ب italicكلمه  .شودميكردن متن استفاده  2از اين تگ براي مورب

The following word uses a <i> italic </i> typeface.  

  2 -4كد 

  <u>تگ  
با اين حال  .رودميء عناصر منسوخ شده به شمار اين عنصر جز .دهدمياين عنصر محتواي خود را به صورت زير خط نمايش 

  .كنندميهمه مرورگر ها از آن به خوبي پشتيباني 

 <strike>و  <s>تگ هاي  
  .كنندميدر واقع يك خط نازك بر روي متن ايجاد  .دهندمياين دو تگ محتواي خود را به صورت خط خورده نشان 

  <sup>تگ  
باالتر از ال به اندازه نصف ارتفاع يك كاراكتر معموباالنويس ها  .نشان داده خواهد شد 3محتواي اين تگ به صورت باالنويس

  :به مثال زير دقت كنيد .كوچكتر از متون اطرافشان هستندميگيرند و كمير بقيه كاراكتر ها قرا

Written on the 31 <sup> st </sup> February. 

  3 -4كد 

  <sub>تگ  
زير نويس ها معموال به اندازه نصف ارتفاع يك  .نشان داده خواهد شد) انديس( 4محتواي اين عنصر به صورت زير نويس

   .كوچكتر از متون اطرافشان هستندميگيرند و كمياز بقيه كاراكتر ها قرا ر  ترايينپكاراكتر 

                                                 
1 bold 
2 italic 
3 superscript 
4 subscript 
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  <big>تگ  
بيشتر از  واحدمحتواي خود را يك  <big>عنصر  .اندازه استاندارد براي متن وجود داشت HTML، 7تر ميهاي قديدر نسخه

   .دهدميمتون اطرافش نمايش 

he following word should be < big > bigger < /big >  than those around 
it. 

  4 -4كد 

  :بينيدميحاصل اجراي كد فوق را در شكل زير 

The following word should be bigger than those around it. 

  :اين عنصر به صورت تو در تو موجب اثر مضاعف خواهد شد  زاستفاده ا

<big>this <big>text is <big>written</big> by big</b ig> tag</big> 

  5 -4كد 

   :حاصل اين كد هم به شكل زير است

this text is written by big tag 

  <small>تگ  
  : دهدمير از متون اطرافش نمايش كند و محتوايش را يك واحد كوچكتميعمل  <big>اين عنصر دقيقا عكس عنصر 

The following word should be <small> smaller </smal l> than those around 
it. 

 6 -4كد 

  .خواهد داشتت تو در تو اثر مضاعف استفاده از اين عنصر به صور

  

 <ins>و  <del>تگ هاي 

براي مشخص كردن تغييراتي كه نشان مي دهد نويسنده صفحه ، محتوايي كه از قبل در صفحه موجود بوده است  delاز تگ 

كه وظيفه مشخص كردن محتوايي كه به تازگي به  insاين تگ در مقابل تگ . را حذف كرده است مي توان استفاده كرد

موجب نمايش زير  insموجب نمايش خطي بر روي محتواي خود و تگ  delتگ . صفحه اضافه شده است را دارد قرار دارد

 :خط دار متن محتواي خود خواهد شد

<p>Bernie enjoyed nothing more than a <del>night ou t on the town at his  

favorite drag queen show</del> <ins>quiet night in with a warm cup of 
cocoa.</ins></p>  

  7 -4كد 

  :حاصل اجراي كد فوق در مرورگر به صورت زير خواهد بود
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  1 -4شكل 

 <acronym>و  <abbr>تگ هاي  
از اين تگ ها براي تعيين عبارت هاي كامل كلماتي كه به صورت مختصر و كوتاه شده در صفحه ذكر شده اند استفاده مي 

مثال زير يك نمونه از .براي تعيين عبارت كامل اين گونه كلمات پشتيباني مي كنند titleهر دو اين تگ ها از صفت . شود

  :شان مي دهدآن را ن titleبه همراه صفت  abbrكاربرد تگ 

<p>The page had the phrase <abbr title="Please Turn  Over">PTO</abbr> 
written on it. If only I knew what PTO meant. So I turned the page 

to see if that revealed the answer.</p> 

  8 -4كد 

  :زير خواهد بودحاصل اجراي كد فوق در مرورگر به صورت 

  
  2 -4شكل 

  <hn>ايجاد تيتر ها با استفاده از تگ هاي  
X(HTML)  سطح تيتر  6از)Heading ( سطح با تگ هاي 6اين  .كندميها پشتيباني<h1> ،<h2> ،<h3> ،<h4> ،

<h5> ،<h6>  مرورگر ها عنصر  .شوندميايجاد<h1>  را در بزرگترين و عنصر<h6>  6را در كوچكترين اندازه از بين اين 

  :به مثال زير دقت نماييد .دهندميسطح نمايش 

<h1>Heading 1</h1> 
<h2>Heading 2</h2> 
<h3>Heading 3</h3> 
<h4>Heading 4</h4> 
<h5>Heading 5</h5> 

<h6>Heading 6</h6> 

  9 -4كد 

  :به شكل زير خواهد بودحاصل اجراي كد فوق در مرورگر 
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  3 -4شكل 

  :زير هستند كه در ادامه بررسي خواهيم كردهاي عنصر فوق داراي صفت  6هر 

align class id style title dir lang 

  10 -4كد 

 align: نحوه چينش متن داخل  صفت اينheading  كندمي كنترلرا. 

 left: heading  يا عنصري كه (در سمت چپ صفحهheading  گيردميقرار ) در آن قرار دارد.  

 center: heading  يا عنصري كه (در وسط صفحهheading  گيردميقرار ) ن قرار دارد آدر.  

 right: heading  يا عنصري كه (در سمت راست صفحهheading  گيردميقرار ) در ان قرار دارد.  

 justify:  متن داخلheading  كندميرا از هر دو طرف تراز.  

 title:  پذيرد و آن را به ميشود رشته اي را به عنوان مقدار ميمحسوب  ميء صفت هاي عموه جزك صفتاين

  .دهدمينمايش  tooltipصورت 

 dir:  اين صفت جهت گيري متن داخلheading  تواند يكي از مقادير ميكند و ميها را كنترلrtl  براي جهت

  .پذيردميبراي جهت گيري چپ به راست را  ltrگيري راست به چپ و 

  :زير دقت كنيد تكه كدبه 

<h1 align=”left”> Left-Aligned Heading </h1> 
<p> This heading uses the align attribute with a va lue of left. </p> 
<h1 align=”center”> Centered Heading </h1> 
<p> This heading uses the align attribute with a va lue of center. </p> 
<h1 align=”right”> Right-Aligned Heading </h1> 
<p> This heading uses the align attribute with a va lue of right. </p> 

  11 -4كد 
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  :دهدميشكل زير حاصل اجراي كد فوق را نشان 

 
  4 -4شكل 

  <p>ايجاد پاراگراف ها با استفاده از تگ  
يك شوند و ميمعموال هميشه پاراگراف ها از خط جديد شروع  .شودميبراي ايجاد پاراگراف ها در صفحه استفاده  Pاز تگ 

  :كندميكد زير سه پاراگراف ايجاد  .كنندمياد جفضاي خالي قبل و بعد از خود اي

<p> Here is a paragraph of text. </p> 
<p> Here is a second paragraph of text. </p> 
<p> Here is a third paragraph of text. </p> 

  12 -4كد 

  :كندميزير پشتيباني  مياين تگ از صفت هاي عمو

align  class  id  style  title  dir  lang 

  براي ايجاد شكست خط </ br>تگ  
بوده و به تگ  1اين عنصر جزء عناصر تهي .شودميگيرد از يك خط جديد شروع ميقرار  </ br>هر آنچه كه بعد از عنصر 

 HTMLمينيز استفاده كنيد كه مخصوص نسخه هاي قدي <br>توانيد به شكل ميشما از اين عنصر  .پاياني احتياج ندارد

  .قرار گيرد  <و در انتها يك عالمت  /در ادامه يك  ،يك فاصله خالي br>بايست بعد از مي XHTMLبوده اما در نسخه 

  <nobr>تگ  
نخواهد شد مگر  به اين دليل كه متن داخل اين تگ به هيچ عنوان شكسته .قرار دارد </ br>رمقابل تگ اين تگ به نوعي د

 scrollاستفاده از اين تگ بايد با احتياط انجام شود زير ممكن است موجب ايجاد  .داخل آن قرار بگيرد </ br>اينكه تگ 

  !افقي در پنجره مرورگر شود كه معموال اين حالتي عذاب آور براي كاربر صفحه خواهد بود 

                                                 
1 Empty element/tag 
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   <code>و  <pre> هايتگ 
 ،شود در صفحه نمايش داده شود و از فاصله هاي خاليميخواهيم متنمان دقيقا به همان شكلي كه نوشته ميگاهي اوقات 

د دقيقا به گيرميقرار  <pre/>و  <pre>هر آنچه كه بين تگ  .و شكست هاي خط چشم پوشي نشود Tabفاصله هاي 

نام  باهمراه تگي به اين تگ معموال  .شد ددر صفحه نشان داده خواه صفحه نوشته شده است sourceهمان شكلي كه در 

<code>   به يكي از فونت هاي از نوع  آنمتن داخل كهmonospace  همانندcourier new  به كار  شودميداده نشان

  ) .كنندميفونت هايي هستند كه هر كاراكتر آن ها به يك اندازه فضا اشغال  monospaceفونت هاي نوع  ( .رودمي

در مثال زير نمونه كدي به زبان  .سي استيش كد هاي كامپيوتري و برنامه نويدر نماها اده از اين تگ بيشترين استف

   :قرار گرفته است كه در صفحه دقيقا به همان شكل نمايش داده خواهد شد <code>و <pre>در داخل تگ  پتيجاوااسكر

<code> 
 <pre> 
  function testFunction(strText){ 
   alert (strText) 
  } 
 </pre> 
<code> 

  13 -4كد 

  </ hr>تگ  
ن شكل هاي تهي بوده و بايد دقيقا به همياين تگ جز تگ  .شودمياز اين تگ براي ايجاد خطوط افقي در صفحات استفاده 

   .استفاده شود

 Width:  گونه توان به اين ميبه دو طريق  .توان عرض عناصر موجود در صفحه را كنترل كردميبا اين صفت

يا عنصري كه (و ديگري بر حسب درصد كه نسبت به پهناي كل صفحه  pxحسب يكي بر  .ردت مقداردهي كاصف

hr  شودميسنجيده ) در آن قرار دارد. 

 Color:  صفاتي از اين دست در  .كندمياين قاعده رنگ خط را مشخصHTML  كه يك رنگ را به عنوان مقدار

 :توان به سه روش مقدار دهي نمودميذيرند را پمي

 .هي به صفت ها استفاده كنيمنيم براي مقداردتوامي استانداردرنگ  16ما از نام  :استفاده از نام رنگ ها 

 :اين رنگ ها به شرح زير هستند

Black, silver, gray, white, maroon, red, purple, fushia, green, lime, olive, 
yellow, navy, blue, teal, aqua 

سبز و آبي  ،وجود دارد كه به ترتيب سه رنگ قرمز rgbتابعي به نام  HTMLدر  :rgbاستفاده از تابع  

به طور  .شوندمياين مقادير يا اعداد صحيح هستند يا به صورت درصد بيان  .پذيردميرا به عنوان مقدار 

 .است %100معادل  255عدد  ،در اولين عبارت .rgb(0%,63%,100%)يا  rgb(0,160,255) :مثال

  .است 255تا  0اعداد صحيح بين  همحدود RGBدر مد رنگ 
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توان بر مبناي عبارت متناظر آن ها در ميرنگ ها را  :رنگ ها) 16(استفاده از مبناي هگزادسيمال  

عدد  ،اول معرف رنگ قرمزعدد  .را نوشت 16مبناي  توان سه عدد درميدر اين عبارت  .به كار برد 16مبناي 

توانند از دو حرف ميدقت داشته باشيد كه اين اعداد  .دوم معرف رنگ سبز و عدد سوم معرف رنگ آبي است

فرم كلي اين نوع توانند  تشكيل شوند مينيز  Fتا  Aاز حروف  16تشكيل شده باشند زيرا اعداد در مبناي 

معرف  0000ff#معرف رنگ سياه و  000000#ت براي مثال عبار .است rrggbb# عبارت ها به شكل

  .رنگ آبي است

 Size:  تواند يك عدد بر حسب ميكند و ميكنترل  رااين صفت ارتفاع يك خطpx  پذيردميرا به عنوان مقدار. 

 noshade:  شوند به صورت پيش فرض داراي خطي در زير خود به عنوان سايه ميخط هايي كه در صفحه ايجاد

  .استفاده كنيمبراي حذف اين سايه  بولينتوانيم از اين صفت ميما  .هستند

نسخه هاي قبل از ( HTMLميشود كه در نسخه هاي قديميبه صفت هايي گفته  Booleanصفت هاي 

XHTML (مثالپذيرند و ذكر نام آن ها براي استفاده از آن ها كافي است ميمقداري را ن: noshade.  اما در

ن ها نام خود آن ها خواهد آو مقدار  يست اين گونه صفت ها را نيز مقدار دهي كنيمبامي XHTMLنسخه 

   ."noshade="noshade :بود مثال

 align:  تواند يكي از موارد ميكند و ميمحل قرار گيري خط در صفحه را كنترلright، center  وleft  را به

  .عنوان مقدار بپذيرد

  <blink>تگ  
 Firefox ،Google اين تگ تنها در مرورگر هاي .مرورگر به صورت چشمك زن در خواهد آمد رداخل اين عنصر دمتن 

chrome  وopera  شود و ميپشتيبانيIE  كندميناز آن پشتيباني.  

  <center>تگ  
را قبل و تگ  <center>براي اين كار كافي است تگ باز  .شودمياز اين تگ براي وسط چين كردن هر نوع عنصري استفاده 

  .قرار دهيد عنصر مورد نظرتان رارا بعد از  <center/>بسته 

  <font>تگ  
اين تگ  .شودمياستفاده  HTMLتغيير اندازه و تغيير فونت متون و ساير عناصر متني موجود در  ،از اين تگ براي تغيير رنگ

  :كندميشود از صفت هاي زير پشتيباني ميمحسوب  درون خطيكه جزء تگ هاي 

 face:  يعني اگر بخواهيم متني را با فونت خاصي  .شودميمشخص كردن فونت خاصي استفاده  براياز اين صفت

از هم ) كاما( ,با  كه اين صفت ليستي از فونت ها .كنيمميهمراه با اين صفت استفاده  <font>تگ  نمايش دهيم از

فونت دوم نصب  ،فونت دوم ،اگر اولين فونت بر روي سيستم كاربر نصب نبود .پذيردميجدا شده اند را به عنوان مقدار 

  .شودميبر روي متن اعمال .. .نبود فونت سوم و
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 Size:  توان به اين صفت مقدار دادميبه دو شكل  .شودمياستفاده از اين صفت براي تعيين اندازه متون:  

 .ر اندازه از اندازه قبلي خود بزرگتر خواهد بودكه دراين مورد ه 7تا  1مقاديري بين  :مقادير مطلق 

كه در اين صورت اندازه فونت نسبت به اندازه فونت مشخص شده  7+تا  7-مقاديري بين  :مقادير نسبي 

اگر عدد مشخص ) .در مورد اين تگ درادامه خواهيد خواند( .سنجيده خواهد شد </ basefont>در تگ 

اضافه و  </ basefont>باشد به اين معني است كه به همان تعداد به اندازه مشخص شده در  مثبتشده 

باشد به اين معني است كه به همان تعداد از اندازه مشخص شده در  منفياگر عدد مشخص شده 

<basefont /> سپس بر روي متن اعمال گردد و كم شود. 

 Color:  پذيرد و مياين صفت مقداري از انواع رنگ ها را  .شودميفاده استاز اين صفت براي تعيين رنگ يك متن

 .كندميرنگ متن را مشخص 

  <basefont>تگ  
  .شودميپايه صفحه استفاده  fontاستفاده شود براي تعيين اندازه و نوع و رنگ  head از اين تگ تهي كه حتما بايد در قسمت

 <font>زه هاي نسبي صفحه تگ هاي تمام اندا ه صفحه است تاپاي fontبيشترين استفاده از اين تگ براي تعيين اندازه 

   .داخل صفحه نسبت به آن سنجيده شود

   .شودميدر نظر گرفته  3تعيين نشود اندازه به صورت پيش فرض  <basefont>در صورتي كه اندازه خاصي در تگ 

كند جز اينكه به ميهمان نوع مقادير پشتيباني با ) size، face، colorيعني ( <font>اين تگ از تمام صفت هاي تگ 

   .مجاز نيستندتوان مقادير مطلق داد و مقادير نسبي ميآن فقط  sizeصفت 

  <marquee>تگ  
  :صفت هاي اين تگ به شرح زير است .شودميعكس ها و ساير عناصر استفاده  ،از اين تگ براي به حركت درآورن متون

 Width:  محدودهعرض marquee  كندميرا بر حسب درصد يا پيكسل مشخص. 

 Height:  ارتفاع محدودهmarquee  كندميرا بر حسب درصد يا پيكسل مشخص. 

 Bgcolor:  رنگ پس زمينه محدودهmarquee  به سه روشي كه قبال به آن اشاره شده است  .كندميرا مشخص

  .توان به اين صفت مقدار دادمي

 Behavior:  نحوه رفتار يا حركت محتوياتmarquee  تواند يكي از مقادير زير باشدميكند كه ميرا مشخص: 

 Scroll:  شودميمتن از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج. 

 Slide: ايستد ميف ديگر رمتن از يك طرف وارد و در ط 

 Alternate:  داخل ) محتويات(متنmarquee يك حركت رفت و برگشتي در سطح آن خواهد داشت.  
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 Scrollamount:  اگر حركت متن بوسيله تگmarquee  را مانند قدم زدن درنظر بگيريم اين صفت فاصله بين

 پذيرد ميرا  pxاين صفت مقداري عددي بر حسب  .كندميهر قدم را كنترل 

 Scrolldelay: براي  1000مثال مقدار  .كندميسب ميلي ثانيه مشخص اين صفت تاخير زماني بين هر قدم را بر ح

  .اين صفت به معني تاخير يك ثانيه اي براي هر قدم خواهد بود

 Loop:  يد حركت بي درصورتي كه بخواه .تواند يك عدد صحيح باشدميكند و ميتعداد تكرار حركت متن را كنترل

  .قرار بدهيد infiniteيا عبارت ) 1- مثال(ا يك عدد منفي نهايت بار تكرار شود آن را برابر ب

 Direction:  جهت حركت محتوياتmarquee  تواند يكي از مقادير زير باشدميكند و ميرا مشخص: 

 Up: حركت به سمت باال 

 Down:  حركت به سمت پايين 

 Right:  حركت به سمت راست 

 Left: حركت به سمت چپ 

 hspace:  ميزان فاصله طرف هاي راست و چپ محدودهmarquee  نسبت به عناصر اطراف را بر حسبpx  يا در

 .كندميصد كنترل 

 vspcace:  ميزان فاصله طرف هاي باال و پايين محدودهmarquee  نسبت به عناصر اطراف را بر حسبpx  يا در

 .كندميصد كنترل 

 truespeed: براي صفت  60 معموال مرورگر ها مقادير كمتر ازscrolldelay 60گيرند و آن را به ميرا در نظر ن 

 نيز booleanكه جزء صفت هاي  truespeedتوانيم با به كارگيري صفت ميما  .كنندميگرد كرده و سپس اعمال 

دقيقا  توانيم مرورگر ها را مجبور كنيم تاميدر واقع با استفاده از اين صفت  .هست از اين تبديل جلوگيري نماييم

  .دنمشخص كرده ايم در حركت متن تاثير بده scrolldelayهمان عددي را كه در صفت 

  2222خطيخطيخطيخطيو درون و درون و درون و درون     1111بالكيبالكيبالكيبالكيعناصرعناصرعناصرعناصر

كند تقسيم بندي عناصر به دو ميكه درك درست از آن كمك شاياني به درك ديگر مفاهيم  HTMLيكي از مفاهيم كليدي 

   .است خطيدرونو  بالكيگروه 

ديگر  خطيدرونو  بالكيتوانند حاوي عناصر ميشوند و ميعناصري هستند كه هميشه از يك خط جديد شروع  بالكيعناصر 

عناصري  .كنندميدر واقع اين گونه عناصر حالت بالكي داشته و هميشه در ابتدا و انتهاي خود يك خط خالي ايجاد  .باشند

   .از اين دست هستند p,h1…h6,ol,ul,pre,hrهمچون 

                                                 
1 Block level 
2 Inline level 
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شوند و هيچ گاه از خط جديد ميعناصري هستند كه معموال براي نمايش يك متن ساده استفاده  خطيابل عناصر دروندر مق

ديگر  بالكيتوانند حاوي عناصر ميو ن(ديگر باشند  خطيدرونتوانند شامل عناصر مير فقط صااين گونه عن .شوندميشروع ن

  .اشاره كرد img ،a ،small ،big ،sub همچونتوان به عناصري مياز اين نوع عناصر ) باشند

شوند و تنها يكسري اطالعات در مورد صفحه را مياز عناصر نيز وجود دارند كه اصال در صفحه نمايش داده ن ميالبته نوع سو

براي اطالعاتي در مورد صفحه و تگ  <meta>تگ  ،CSSبراي تعريف قواعد  <style>تگ  :براي مثال. كنندميفراهم 

<head> براي مشخص كردن قسمت سر صفحه.   
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  فصل پنجمفصل پنجم

  :�ر �� 6789 3 
توان با ميكند اين است كه در يك صفحه وب ميبدون شك يكي از ويژگي هايي كه وب را از ساير ابزار و رسانه ها متمايز 

  . اينترنت دسترسي داشت و منابع اطالعاتي موجود بر رويكليك بر روي يك لينك به ساير صفحات 

لينك ها، لينك هاي كنيد به اين موقعي كه شما از لينك ها براي پيوند دادن يك صفحه به ساير صفحات سايتتان استفاده مي

كنيد به آن ها لينك هاي يني كه از آن ها براي پيوند به صفحات موجود در سايت هاي ديگر استفاده مو زما 1)داخلي(نسبي 

شود نيز به دو نوع نسبي و مطلق تقسيم بندي به طور مشابه آدرس هايي كه در لينك ها استفاده مي. شودگقته مي 2خارجي

  . شوندمي

 اين فصل به بررسي انواع لينك ها ،ما در . شونددانلود نيز دسته بندي ميلينك ها به انواع ديگري همچون لنگري، ايميلي و 

  .آدرس ها و نحوه ايجاد هر يك از آن ها خواهيم پرداخت

   

                                                 
1 Internal link 
2 External link 
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  <a>تگ  
ك عكس يا تركيبي از اين دو ي ،تواند يك متن سادهمي aمحتواي يك عنصر  .شودميها استفاده  براي ايجاد لينك aاز تگ  

   :كنيدميخواهيد شد را مشاهده هدايت در مثال زير لينكي كه با كليك بر روي آن به سايت گوگل  .باشد

<a href=”http://google.com” target=”_blank” >Click Me</a> 

  1 -5كد 

  :پردازيمميبراي كنترل جزئيات لينك ها  aدر ادامه به بررسي مهمترين صفت هاي تگ 

 accesskey:  براي دسترسي  1ر از صفحه كليد به عنوان ميانبرتوان براي تعريف كردن يك كاراكتمياز اين صفت

نحوه دسترسي و استفده از يك لينك بر اساس ميانبر آن در مرورگر هاي مختلف متفاوت   .به يك لينك استفاده نمود

از كليد هاي تركيبي  Google Chromeو   firefoxدر  ،Alt+accesskeyاز كليد هاي تركيبي  IEدر  .است

Alt+Shift+accesskey  و درopera  از كليد هاي تركيبيShift+Esc ي براي دسترسي به لينكي كه ميانبر

 .شودمين تعريف شده است استفاده براي آ

   href:  رصفحه اي دتواند آدرس ميين آدرس ا .كندميكند را مشخص ميكه لينك به آن اشاره اين صفت آدرسي 

  .هر نوع فايل ديگري باشدآدرس مكاني در همان صفحه جاري و يا  ،صفحه اي مربوط به سايتي ديگر ،همان مسير

 hreflang:  اين صفت يكي از كد هاي  .كندميكند را مشخص ميزبان به كار رفته در منبعي كه لينك به آن اشاره

  .تواند باشدمي.. .و en، fa، frزباني مانند 

 name: شود بايد با يكي از ميكه انتخاب مينا .اين نام بايد در صفحه يكتا باشد .كندميبراي لينك مشخص مينا

  .باشد) نقطه( .يا :،_ ،-  ،9-0اعداد  ،a-zيا  A-Zتواند يكي از حروف ميشروع شده و در ادامه  a-zيا  A-Zحروف 

 rel:  اين صفت كه مخفف عبارتrelationship  كندمياست رابطه صفحه مقصد با صفحه مبدا لينك را مشخص. 

 rev:  اين صفت كه مخفف عبارتreverse  كند و نوع رابطه صفحه مبدا با مقصد مياست عكس صفت باال عمل

 .كندميلينك را مشخص 

  :پذيرند بدين شرح استمي revو  relمقاديري كه صفت هاي  

 start ، next ، prev ، Content ، Index ، glossary ، copyright ، appendix ، help 

 tabindex:   توان ترتيب پيمايش لينك ها در صفحه كه با استفاده از كليد ميبوسيله اين صفتTab  صفحه كليد

 .باشد 32767تا  0تواند عددي بين ميگيرد ميمقداري كه اين صفت  .شود را مشخص كنيمميانجام 

 Target:  تواند يكي از مقادير ميو ك بايد در آن باز شود را مشخص كرد اي كه لين توان صفحهميبا اين صفت

 :ا بگيردر زير

                                                 
1 shortcut 
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 _blank:  كندميلينك را كامال در صفحه اي جديد باز.  

 _self:  كندمياي كه لينك قرار دارد باز ) صفحه(لينك را در همان فريم. 

 _top:  غالبا مثل (كند ميصفحه را در پنجره اي بدون فريم باز_self  كند ميعمل( 

 _parent:  لينك را درframeset  پدر تگframe  كندميجاري باز. 

 .كندميجره اي با نام مشخص باز لينك را در پن :)پنجره(نام يك فريم  

        اجزاي تشكيل دهنده آدرس هااجزاي تشكيل دهنده آدرس هااجزاي تشكيل دهنده آدرس هااجزاي تشكيل دهنده آدرس ها

يك  </ img>در تگ  srcيا  <a>در تگ  hrefبعضي ازصفت ها مانند متوجه شديد تا به اينجا احتماال همانطور كه 

URL1  پذيرندميرا به عنوان مقدار. URL  شامل اطالعاتي در مورد محل فايل و اينكه مرورگر بايد با آن چه كاري انجام

   .منحصر به فرد است URLهر فايل بر روي اينترنت داراي يك  .باشدميدهد 

  :كنيدميير زير يك آدرس اينترنتي و اجزاي تشكيل دهنده آن را مشاهده در تصو .شودميهر آدرس از اجزاي مختلفي تشكيل 

 
  1 -5شكل 

خواهد آن را باز كند ميگويد چگونه با فايلي كه مياين بخش به مرورگر  .شودميناميده ) پروتكل( 2طرح URLبخش اول 

   .اشاره كرد.. .و http، ftp، mailtoتوان به مياز متداول ترين طرح هايي كه وجود دارند  .رفتار كند

   .باشندميرساند مينام فايل و پسوند آن كه ما را به فايل  ،مسير ،پسوند ،ساير بخش ها هم شامل مواردي همچون دامنه

  .ت هر يك از آن ها خواهيم پرداختبررسي جزئيا كنند كه در ادامه بهميالبته آدرس ها را به دو دسته اصلي تقسيم 

        آدرس هاي مطلق و نسبيآدرس هاي مطلق و نسبيآدرس هاي مطلق و نسبيآدرس هاي مطلق و نسبي

  :كنندميآدرس ها را به دو دسته تقسيم در اصل 

 3آدرس هاي مطلق

نام  ،WWWعبارت  ،جداكننده ها ،)طرح(ا تمام اجزاي يك آدرس اينترنتي همچون نام پروتكل به آدرس هايي كه در آنه

 :ال آدرس زير يك آدرس مطلق استبه عنوان مث .شودميآدرس هاي مطلق گفته  شودميذكر سايت و دامنه 

http://www.site.com/page.html 

                                                 
1 Uniform Resource Locator 
2 scheme 
3 absolute URL 
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 1آدرس هاي نسبي

 .شودمينام سايت و دامنه چشم پوشي  ،آدرس هاي نسبي هستند كه معموال در آن ها از آوردن نام پروتكل ،نوع دوم آدرس ها

 :به عنوان مثال آدرس هاي زير نمونه هايي از آدرس هاي نسبي هستند

/images/logo.gif 
../../download/pascal.zip 

  2 -5كد 

خودمان از آدرس هاي نسبي و براي دسترسي به ) سايت(براي دسترسي به فايل هايي از داخل سرور  معموال

 .شودميهاي ديگر از آدرس هاي مطلق استفاده ) سايت(فايل هايي در سرور 

  :در مورد آدرس هاي نسبي ذكر چند نكته ضروري است

 :مثال .شودمياستفاده  /.. باالتر از فايل اصلي قرار دارد از 2دسترسي به فايلي كه در يك مسير براي •

<a href='../test.html'>Click Here</a> 

  3 -5كد 

 :مثال  .شودمياستفاده  /اصلي سايت قرار دارد از  directoryبراي دسترسي به فايلي كه در  •

<a href='/home.html'>GO To HomePage</a> 

  4 -5كد 

 .شودمياستفاده  /.كه فايل اصلي قرار دارد از directoryبراي دسترسي به فايلي كه در همان  •

<img src='./logo.gif' /> 

  5 -5كد 

  <base>تگ  
صفحه هم قرار بگيرد براي تعريف كردن يك آدرس پايه  headكه جزء تگ هاي تهي است و حتما بايد در قسمت  ،از اين تگ

براي باز شدن توان يك هدف مشخص ميهمچنين با استفاده از اين تگ  .براي تمام لينك هاي نسبي صفحه استفاده ميشود

 baseكنند استفاده از تگ مياگر تعداد زيادي از لينك ها در صفحه به آدرس مشخصي اشاره  .لينك ها را هم مشخص نمود

آن بايد  hrefصفت را داراست كه  targetو  hrefاين تگ دو صفت  .شودميبراي جلوگيري از كد نويسي اضافه پيشنهاد 

   .باشد مطلقآدرس هاي نوع حتما از 

        ايميليايميليايميليايميلي    ييييلينك هالينك هالينك هالينك ها

كليك  آن ها رويزماني كه بر  .برخورد كرده ايد احتماال در صفحات وب به لينك هايي كه اشاره به يك آدرس ايميل دارند

لينك  ،به اين نوع لينك ها . كندميشود وهمه چيز را براي ارسال ايميل به آن آدرس مهيا ميباز  3كنيم برنامه ارسال ايميلمي

  . شودميگفته  هاي ايميلي

                                                 
1 relative URL 
2 Directory 
3 Outlook 
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   :استفاده كنيد aكلي زير در عنصر  1بايست از سينتكسميبراي ايجاد لينك هاي ايميلي 

<a href=”mailto:name@example.com”>name@example.com </a> 

  6 -5كد 

آمده و  : شروع شده و به دنبال آن كاراكتر mailtoبا عبارت  hrefكنيد مقدار صفت ميدر مثال فوق همانطور كه مشاهده 

تواند ميمانند انواع ديگر لينك ها  aمحتواي عنصر  .خواهيد ايميل به آن ارسال شود آمده استميپس از آن آدرس ايميلي كه 

   :توان به صورت زير نيز نوشتميبنابراين مثال فوق را  .هر چيز ديگري نيز باشد

<a href=”mailto:name@example.com”> E-mail us </a>. 

  7 -5كد 

آدرس ساير  ،توان موضوعميدر هنگام ايجاد لينك هاي ايميلي عالوه بر مشخص كردن آدرس ايميل دريافت كننده حتي 

كافي است كد براي اين كار  .و بخشي از متن ايميل را نيز مشخص كرد)  BCC3و  CC2يعني گزينه هاي (دريافت كنندگان 

   :پس از آدرس اصلي ايميل استفاده كنيد bodyو  subject، CCفوق را به صورت زير تغيير داده و از پارامتر هايي همچون 

<a href="mailto:ahmadbadpey@gmail.com? subject=hell o& 
CC=it_ssc@yahoo.com& body=Please send me a copy of your new 
program!">Email Me</a> 

  8 -5كد 

باشد به صورت مي Microsoft Office Outlookاكنون پس از كليك بر روي لينك فوق برنامه ارسال ايميل كه معموال 

   :زير و با مشخصات پيش فرض تعيين شده باز خواهد شد

  
  2 -5شكل 

                                                 
1 Syntax 
2 Carbon Copy 
3 Blind Carbon Copy 
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        لينك هاي لنگريلينك هاي لنگريلينك هاي لنگريلينك هاي لنگري

شوند از لينك هاي لنگري براي اشاره و هدايت كاربر به ميبرخالف اغلب لينك ها كه براي انتقال به ساير صفحات استفاده 

مخصوصا در صفحات طوالني و براي صرفه جويي در وقت كاربر (بخش خاصي از همان صفحه اي كه لينك در آن قرار دارد 

در ايجاد  ،به عنوان مثال يكي از كاربرد هاي لينك هاي لنگري .توان استفاده نمودمي) اسكرول كردن به باال و پايين  به منظور

  .طوالني در بسياري از سايت هاست در پايين صفحات "بازگشت به باال"لينك هايي با عنوان 

ر به آن نقطه خواهيم كاربميدر بخشي از صفحه كه يكي . استفاده كرد aبايست از دو عنصر ميبراي ايجاد لينك هاي لنگري 

-ميهدايت  مقصدو ديگري لينكي كه با كليك بر روي آن به محل لينك . گويندمي مقصد لنگر ،به اين لينك. هدايت شود

  .گويندمي مبدا لنگرشويم كه غالبا به آن 

ما . براي نامگذاري آن استفاده كرد idاز صفت  aدر تگ  hrefبايست به جاي استفاده از صفت ميدر هنگام ايجاد مقصد لنگر 

 #از كاراكتر  hrefبايست در صفت ميمبدا لنگر  aحال در تگ  .بريممياز اين نام در مبدا لنگر براي جهش به آن بخش بهره 

  .كه براي مقصد انتخاب شده است استفاده كنيمميو به دنبال آن نا
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<body> 

 <div class= "toc "> 
  <h2>Table of Contents</h2> 

  <a href= "#intro ">Introduction</a><br /> 

  <a href= "#descript ">Description of the Main Characters</a><br /> 

  <a href= "#rising  " >Rising Action</a><br /> 

  <a href= "#climax  " > Climax </a><br /> 

  <a href= "#denoue  " >Denouement</a> 
 </div> 

 <h2><a name= "intro "> Introduction</a></h2> 
 <p>This is a intro.If I could think of enough thin gs to write about, 
it could span a few pages , giving all the introduc tory information 
that an introduction should introduce. 
 </p> 

 <h2><a name=  "descript  " >Description of the Main Characters</a></h2> 
 <p>Frankie and Johnny are the main characters. She ’s jealous, and 
seems to have a reason to be. He’s a sleaze, and wi ll be price.</p> 

 <h2><a name= "rising  " > Rising Action </a></h2> 
<p>This is where everything starts happening. Johnn y goes out, without 
Frankie, without even tellin’ her where he’s going.  She’s not crazy 
about it, but she lets him go. A while later , she gets thirsty and 
decides to go down to the corner bar for some beer.  Chatting with the 
bartender, she learns that Johnny has been there wi th no other than 
Nellie Bly. Furious , she catches the cross town bu s to find him. </p> 

 <h2><a name= "climax ">Climax</a></h2> 
 <p>when Frankie gets to Nellie’s house, she looks up and sees them 
kissing on the balcony. With tears in her eyes, she  picks up her 
shotgun and kills her Johnny. He falls to the groun d. </p> 

 <h2 id= "denoue "> Denouement</h2> 
 <p> Frankie feels bad but it’s kind of late now, a nd Johnny 
<em>was</em> a lech. But the police come and cart h er off 
anyway.</p></body> 

  9 -5كد 
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  3 -5شكل 

  
  4 -5شكل 

  ه يك بخش ازبراي اشاره كردن ب ،حه مجزا باشديك صف دراگر مقصد لنگر 

<a href=”page.html#anchorname”> هيچ فضاي خالي نبايد بين ( .استفاده شودURL  وجود داشته  #و

 a>بايست از دستور مياگر مقصد لنگر روي يك صفحه روي يك سرور متفاوت قرار داشته باشد ). باشد

href=”http://www.site.com/path/page.html#anchorname”>  بدون هيچ فضاي خالي(استفاده كرد(.  
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 37  كار با لينك ها    

با در اين عنصر  idبايست از صفت ميدر اين حالت  .نيز باشد aتواند هر عنصري غير از تگ ميمقصد لنگر 

   .يك مقدار مجزا در كل صفحه استفاده شود

        لينك هاي دانلودلينك هاي دانلودلينك هاي دانلودلينك هاي دانلود

سرور خودمان يا ساير سرور ها را شود كه مسير دسترسي به يك فايل خاص بر روي ميگفته  يلينك هاي دانلود به لينك هاي

در صورتي كه . شودميامكان دانلود فايل ها به كاربران استفاده  راهم كردنف معموال از اين نوع لينك ها براي .كندميمشخص 

در  .بر روي لينك هاي دانلود كليك كنيد چنانچه مرورگرخود نتواند فايل مورد نظر را باز كند شروع به دانلود آن خواهد كرد

  :كنيدميكند مشاهده ميرا فراهم  html_learning.zipمثال زير نمونه ساده يك لينك دانلود كه امكان دانلود فايلي به نام 

<a href=”itcom.pnuab.ac.ir/ebooks/html_learning.zip ” >Click to 
Download</a> 

  10 -5كد 
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  ششمششم  فصلفصل

  :�ر �� =>�و; 
ما . امروزه ديگر نقش تصاوير در جذابيت هر چه بيشتر صفحات وب و خارج كردن آن ها از حالت يكنواختي غير قابل انكار است

  .در اين فصل نحوه گنجاندن انواع تصاوير را خواهيم آموخت و با روش تبديل عكس ها به لينك آشنا خواهيم شد
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  </ img>تگ  
  :شودميتگ هاي تهي است استفاده كه جزء  </ img>براي قرار دادن عكس ها از تگ 

 
<img src="flower.jpg" alt="this is a rose flower" b order=”2” 
width=”100” height=”200”  /> 

  1 -6كد 

   :صفت هاي اين تگ به شرح زير است

 align: تواند ميكند كه ميدر صفحه را كنترل ش اين صفت نحوه قرار گيري عكس نسبت به متون و عناصر اطراف

 :مقادير زير را بپذيرد

 right:  دهدميعكس را در سمت راست متون اطرافش قرار. 

 left:  دهدميعكس را در سمت چپ متون اطرافش قرار.  

 top: ن قرار دارد تراز خواهد شدقسمت باالي عكس با خطي كه در آ. 

 middle: ميانه هاي عكس با خطي كه درآن قرار دارد تراز خواهد شد. 

 bottom: ن قرار دارد تراز خواهد شدآ قسمت پاييني عكس با خطي كه در. 

 alt:  پذيرد و در صورتي كه به هر دليلي عكس مورد نظر پيدا نشود به جاي عكس نمايش ميمتني را به عنوان مقدار

 !!!حتي خالي  .براي عكس هايتان استفاده كنيد altبايد حتما از صفت شما  XHTMLدر نسخه  .داده خواهد شد

موتور هاي جستجو از مقدار تعيين شده براي اين صفت به منظور بدست آوردن اطالعاتي در مورد عكس ها استفاده 

  .كنندمي

 border:  ميزان ضخامت حاشيه عكس را با عددي بر حسبpx  كندميمشخص.  

 height:  ارتفاع عكس را بر حسبpx  كندمييا درصد بيان. 

 hspace:  كندميميزان فاصله سمت چپ و راست عكس نسبت به عناصر اطراف را كنترل. 

 src:  اين صفت اصلي ترين صفت براي تگimg خواهيم نمايش داده شود را مشخص ميدرس عكسي كه است و آ

 .آدرس هاي نسبي و مطلق باشدتواند يكي از انواع ميمقدار اين صفت  .كندمي

 vspace:  كندميميزان فاصله سمت باال و پايين عكس نسبت به عناصر اطراف را كنترل. 

 width:  عرض عكس را بر حسبpx  كندمييا درصد بيان. 
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        تصاوير به عنوان لينكتصاوير به عنوان لينكتصاوير به عنوان لينكتصاوير به عنوان لينك

بدين منظور كافي است به جاي قرار دادن يك متن ساده در بين تگ هاي باز و بسته  .تبديل تصاوير به لينك بسيار آسان است

a  از يك تگimg تصاوير در اين حالت معموال براي ايجاد دكمه هاي  .كه اشاره به عكس مورد نظرتان دارد استفاده كنيد

   :شوندميگرافيكي يا لينك به ساير صفحات همانند مثال زير استفاده 

<a href=”../index.html” title=”Click here to return  to the home page”> 
 <img src=”images/logo.gif” width=”338” height=”79”  alt=”ITCOM Logo” 
/> 
</a> 

  2 -6كد 

        HTML    درج توضيحات دردرج توضيحات دردرج توضيحات دردرج توضيحات در

معموال از  .دارد دنيز وجو HTMLهمانند بسياري از زبان هاي برنامه نويسي امكان گنجاندن توضيحات در صفحات 

 .شودمياستفاده اط ابتدايي و انتهايي بخش هاي صفحه قبراي خواناتر كردن كد ها و مشخص كردن ن HTMLتوضيحات در 

  :به شكل زير است HTMLيك توضيح در 

<!--this is a comment --> 

  3 -6كد 

انتهايي  --ابتدايي و دو  --در حقيقت متني كه بين دو  .شودميختم  <شروع و به  !>با  commentبينيد يك ميهمانطور كه 

   .تعبير خواهد شد commentگيرد توسط مرورگر ها به عنوان ميقرار 

  :به عنوان مثال دستور زير نادرست است .نبايد قرار بگيرد --ابتدايي و انتهايي هيچ  --دقت داشته باشيد كه بين دو 

<p>Take the next right.<!-- Look out for -- Castle --></p> 

  4 -6كد 

 commentبه عنوان مثال دستور زير دو  .تواند حاوي بيش از يك متن به عنوان توضيحات باشدمي commentيك دستور 

  :كندميرا تعريف 

<p>Take the next right.<!-- Look out for -- -- Cast le --></p> 

  5 -6كد 

  .ديگر است commentيك  Castleو عبارت  commentيك  Look out forدر دستور فوق عبارت 
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 !باشد  4صحيح بايد هميشه مضربي از  commentدر يك  –دقت داشته كه تعداد كاراكتر هاي 

به عنوان مثال در كد زير  .ها براي از كار انداختن تگ هاي يك صفحه استفاده كرد commentتوان از مي

  .در صفحه نمايش داده نخواهد شد h2ديگر محتواي تگ 

<!-- <h2>This Paragraph Not Display in Page</h2> -- > 

  6 -6كد 

به عنوان مثال كد . ها براي از كار انداختن صفت هاي داخل يك تگ استفاده كرد commentتوان از مياما ن

  :دهد جلوگيري كندميانجام  titleتواند از عملي كه صفت ميزير ن

<p <!--title=”My Paragraph” --> >This is a Paragrap h</p> 

  7 -6كد 
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  هفتمهفتمفصل فصل 

  9@?< 3:�ر �� 
باشند كه طراحان را قادر به نمايش انواع اطالعات به صورت مي HTMLبردترين عناصر موجود در رليست ها يكي از پركا

ليست هاي نامرتب و ليست هاي  ،ليست هاي مرتب :توانيد سه نوع ليست ايجاد كنيدميشما  HTMLدر  .نمايدميليست 

   .است نيز فراهم شده 1منظور ايجاد ليست هاي تو در تو همچنين امكان تركيب انواع ليست ها با يكديگر به .ترتيبي

به منظور ايجاد جلوه هاي گرافيكي همچون منو هاي  ،آن ها ظاهرنمايشيبراي كنترل  CSSامروزه از ليست ها به همراه زبان 

  .شودمياستفاده .. .ها و tab ،منوهاي افقي و عمودي ،درختي

   

                                                 
1 Nested List 
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        دسته بندي ليست هادسته بندي ليست هادسته بندي ليست هادسته بندي ليست ها

  :شوندميندي زير تقسيم بليست ها به سه دسته اصلي 

  1نامرتبليست هاي 

هستند مهم نبوده و معموال براي ليست كردن آن ها ) كه غالبا متون ساده(در اين نوع ليست ها ترتيب قرار گيري عناصر ليست 

   .شودميساده يا مربع استفاده  ،هاي دايره اي توپر bulletاز 

• Eggs 
• Cheese 
• Milk 
• Papadums 
• Tickle-me Elmo 
• Dr Who Remote Control Dalek 

  2هاي مرتبليست 

در اين نوع ليست ها ترتيب قرار گيري عناصر ليست مهم بوده و براي نمايش ترتيب آن ها از اعداد يا حروف انگليسي يا 

   .شودمياستفاده ميرو

1. Remove the outer casing by pushing the plastic rivets through. 
2. Disconnect the main power harness from the inner unit (unclip). 
3. Remove connection to the glow plug. 
4. Extract unit, keeping upright at all times 

  3ليست هاي تعريفي

يتم هايي كه يك بخش عنوان و يك توضيح براي آن عنوان دارند را خواهيم يكسري از آميكه مياز اين گونه ليست ها هنگا

  .كنيممينمايش دهيم استفاده 

Spam 
Unsolicited email sent in the hope of increasing sales of some product, or simply for the 
purposes of annoying people 

Spammer 
Someone who sends out spam email and therefore deserves to develop a nasty incurable 
disease of some kind 

Spam Filter 
a tool used in email to ‘filter out’ likely spam messages, usually placing them in a 
dedicated junk messages folder or similar 

  :آشنا خواهيم شددر ادامه با تگ هاي مربوط به هر يك از انواع ليست ها 

                                                 
1 unordered list 
2 ordered list 
3 Definition List 
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  براي ايجاد ليست هاي مرتب <ol>تگ  
 listمخفف ( <li>بايست از تگ ميبراي ايجاد آيتم هاي ليست ها  .شودميه از اين تگ براي ايجاد ليست هاي مرتب استفاد

Item ( در داخل تگ<ol> كندميصفت هاي زير پشتيباني  اين تگ از .استفاده نمود:  

 Type:  توان نوع ميتوان ميبا استفاده از اين صفتbullet اين صفت مقادير زير را  .كنار هر آيتم را مشخص نمود

 :پذيردمي

 a: براي نمايش حروف كوچك انگليسي 

 A:  براي نمايش حروف بزرگ انگليسي 

 i: براي نمايش حروف كوچك رومي 

 I: ميبراي نمايش حروف بزرگ رو 

 )مقدار پيش فرض(براي آيتم ها  bulletبراي نمايش اعداد به عنوان  :1 

 Start:  كند كه شماره گذاري ليست ما بايد از چندمين كاراكتر از انواعي كه در صفت مياين صفت مشخصtype 

به معني  startبراي صفت  3مقدار   'type='Aبه عنوان مثال اگر مقدار صفت  .مشخص شده است شروع شود

  .خواهد بود Cكاراكتر 

 Compact: البته اين صفت در هيچ  .د شداين صفت بولين موجب فشرده نمايش داده شدن آيتم هاي ليست خواه

   .شودميمرورگري پشتيباني ن

  براي ايجاد ليست هاي نامرتب <ul>تگ  
در داخل  <li>بايست از تگ ميبراي ايجاد آيتم هاي ليست ها   .شودمياز اين تگ براي ايجاد ليست هاي نامرتب استفاده 

  :كندمياين تگ از صفت هاي زير پشتيباني  .استفاده نمود <ul>تگ 

 Type:  توان نوع ميتوان ميبا استفاده از اين صفتbullet اين صفت مقادير زير را  .كنار هر آيتم را مشخص نمود

 :پذيردمي

 circle:  يك دايره توخالي را به عنوانbullet  دهد مينمايش 

 Disc:  را به عنوان ) سياه رنگ(يك دايره توپرbullet  دهد مينمايش 

 Square:  توپر را به عنوان يك مربعbullet  دهدمينمايش.  

 Compact: البته اين صفت در هيچ  .اين صفت بولين موجب فشرده نمايش داده شدن آيتم هاي ليست خواهد شد

  .شودميمرورگري پشتيباني ن
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  براي ايجاد ليست هاي تعريفي <dl>تگ  
هر ليست تعريفي ا زچند عنوان و توضيحات آن عنوان تشكيل  .استفاده ميشود dl>1>براي ايجاد ليست هاي تعريفي از تگ 

فقط از  <dl>تگ  .شودمياستفاده  dd>3>و براي ايجاد هر توضيح از تگ  dt>2>براي ايجاد هر عنوان از تگ  .شودمي

  :توانيد يك ليست تعريفي را مشاهده نماييد ميدر زير شما  .كندميپشتيباني  compactصفت 

<dl> 
 <dt>Spam</dt> 
 <dd>unsolicited email sent in the hope of increasi ng sales of 
 some product, or simply for the purposes of annoyi ng people 
 </dd> 
 
 <dt>Spammer</dt> 
 <dd>someone who sends out spam email and therefore  deserves to 
 develop a nasty incurable disease of some kind 
 </dd> 
 
 <dt>Spam Filter</dt> 
 <dd>a tool used in email to 'filter out' likely sp am messages, 
 usually placing them in a dedicated junk messages folder 
 or similar 
 </dd> 

</dl>  

  1 -7كد 

  :زير خواهد بود حاصل اجراي كد فوق درمرورگر به صورت

  
  1 -7شكل 

                                                 
1 Definition List 
2 Definition title(term) 
3 Definition description 
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  <li>تگ  
غالبا اين تگ داخل تگ هاي  .شودمياز اين عنصر براي مشخص كردن آيتم هاي ليست هاي مرتب و نامرتب استفاده  

<ol>  و<ul>  كندمياين تگ از صفت هاي زير پشتيباني  .شودمياستفاده:   

 type:  از اين صفت براي تغيير دادن نوعbullet  مربوط به يك آيتم ليست به غير از آن نوعي كه در صفتtype 

 <ol>همان مقاديري را كه در تگ  <li>اين صفت براي تگ  .شودميتنظيم شده است استفاده  olو  ulتگ هاي 

 :قت كنيدبه مثال زير و حاصل آن در مرورگر د .پذيردميگيرد به عنوان مقدار مي

<ul type='disc'> 
 <li>Eggs</li> 
 <li type="circle">Cheese</li> 
 <li>Milk</li> 
 <li>Papadums</li> 
 <li>Tickle-me Elmo</li> 
 <li>Dr Who Remote Control Dalek</li> 
</ul> 

  2 -7كد 

  :حاصل به صورت زير خواهد بود

  
 2 -7شكل 

 value:  توانيم ترتيب ميواقع ما  در .شودمياز اين صفت براي تغيير دادن عدد كنار يك آيتم از ليست استفاده

به  .پذيردمياين صفت يك عدد صحيح را به عنوان مقدار  .نمايش اعداد كنار يك آيتم را با اين صفت به هم بزنيم

 :مثال زير دقت كنيد
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<ol> 
 <li>Eggs</li> 
 <li>Cheese</li> 
 <li>Milk</li> 
 <li value="99">Papadums</li> 
 <li>Tickle-me Elmo</li> 
 <li>Dr Who Remote Control Dalek</li> 

</ol>   

  3 -7كد 

  :حاصل اجراي كد فوق به شكل زير خواهد بود

  
 3 -7شكل 

        1111در تودر تودر تودر تو    ليست هاي توليست هاي توليست هاي توليست هاي تو

برد هاي فراواني پيدا امروزه تركيب ليستها كار .تركيب كردن آن ها با يكديگر استيكي از ويژگي هاي بارز ليست ها امكان 

  .شودمياستفاده .. .منوهاي افقي و عمودي چندسطحي و ،در بسياري از موارد همچون ايجاد ساختار هاي درختي كرده است و

يك نمونه ليست  كد در ادامه .قرار دهيد liو كافي است هر ليست جديد را در داخل يك عنصر براي ايجاد ليست هاي تو در ت

  :كنيدميتودرتو به همراه حاصل آن در مرورگر را مشاهده 

                                                 
1 nested Lists 
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<hl>The Great American Novel</hl> 
<ol> 
 <li> Introduction 
  <ol> 
   <li>Boy’s childhood</li> 
   <li>Girl’s chilhood</li>  
  </ol> 
 </li> 
 <li>Development 
  <ol> 
   <li>Boy meet Girl</li> 
   <li>Boy and Girl fall in love</li> 
   <li> Boy and Girl have fight</li> 
  </ol> 
 </li> 
 <li>Climax 
  <ol> 
   <li>Boy gives Girl ultimatum 
    <ol> 
     <li> Girl can’t believe her ears</li> 
     <li>Boy is indignant at Girl’s indignance</li>  
    </ol> 
   </li> 
   <li>Girl tells Boy to get lost</li> 
  </ol> 
 </li> 
 <li>Denouement </li> 
 <li>Epilogue </li> 
</ol> 

  4 -7كد 
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  4 -7شكل 
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  تمتمششههفصل فصل 

ول    :�ر �� B'ا
در صفحه و معموال براي نظم دهي به ساير عناصر موجود  روندبه شمار مي HTMLموجود در جداول يكي از مهمترين عناصر 

در ابتدا جداول به منظور قالب بندي و طرح بندي كلي . شونداستفاده مي... همچون فرم ها، لينك ها، تصاوير، متن ها و

و پيدايش روش هاي نوين طرح بندي كاربردشان تنها به نمايش  CSSصفحات كاربرد ويژه اي داشتند اما امروزه با ظهور 

  . منظم ساير عناصر محدود شده است

آن ها آشنا خواهيم و در ادامه ويژگي هاي پيشرفته تر در اين فصل با نحوه استفاده از جداول و تگ ها و صفت هاي مربوط به 

  .آن ها يعني گروه بندي هاي رديفي و ستوني را بررسي خواهيم كرد
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        ساختار اساسي جدولساختار اساسي جدولساختار اساسي جدولساختار اساسي جدول

  :ساختار كلي يك جدول در مثال زير آمده است

<table border="1"> 
 <tr> 
  <th>Account Type</th> 
  <th>Interest Rate</th> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>Smart</td> 
  <td>From 2%</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>Young Saver</td> 
  <td>From 1.6%</td> 
 </tr> 

</table>  
  1 -8كد 

  :حاصل اجراي كد فوق در مرورگر به شكل زير خواهد بود

  
  1 -8شكل 

  .شوندميآن ها قرار دارند تشكيل  ها در سلولاز رديف هايي كه  HTMLتوان گفت كه جدول ها در ميدر حالت كلي 

  :در ادامه با تگ هاي مرتبط با ساختار جداول بيشتر آشنا خواهيم شد

  <table>تگ  
از صفت هاي زير  <table>تگ  .كندميواقع ابتدا و انتهاي هر جدول را مشخص  در .شودميبراي ايجاد يك جدول استفاده 

  :كندميپشتياني 

 border: كندمياطراف جدول را مشخص  ميزان ضخامت حاشيه.  

 dir:  تواند يكي از مقادير ميكند و  ميجهت گيري متون داخل جدول را مشخصrtl اي ltr  كنندميرا اختيار.  
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 bordercolordark:  معموالborder  شود اين صفت رنگ مياطراف جدول از دو رنگ تيره و روشن ايجاد

 .كندميتيره تر حاشيه را تعيين 

 bordercolorlight:  رنگ روشنborder  كندميرا مشخص. 

 bordercolor:  رنگ اصليborder  در واقع  .كندميكند و آن را ازحالت دو رنگي خارج ميرا تعيينborder  را

  .دهدمييش فقط به يك رنگ نما

 cellpadding:  عددي صحيح بر حسبpx  پذيرد و فضاي محتويات داخل سلولها و ديواره ميرا به عنوان مقدار

تواند باشد كه در اين صورت نسبت به عرض كل سلول ميالبته بر حسب درصد هم ( .كندميهايشان را كنترل 

 ) .سنجيده خواهد شد

 cellspacing:  عددي صحيح بر حسبpx  كندميپذيرد و فضاي بين هر سلول را كنترل ميرا به عنوان مقدار.  

   :دهدميرا به شما نمايش  cellspacing و border، cellpaddingتصوير زير موقعيت صفت هاي 

  
  2 -8شكل 

 align:  كند و يكي از مقادير ميرا تعيين ) يا در عنصري كه جدول درآن قرار دارد(محل قرار گيري جدول در صفحه

 :پذيردميزير را 

 Right:  جدول در سمت راست قرار ميگيرد 

 Center:  جدول در وسط قرار ميگيرد 

 Left:  گيرد ميجدول در سمت چپ قرار 

 width:  عرض جدول را بر حسبpx  كندمييا درصد مشخص. 

 height:  ارتفاع جدول را بر حسبpx  كندمييا درصد مشخص.  
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 bgcolor:  كندميرنگي را براي پس زمينه جدول مشخص. 

 summary:  پذيردميرشته اي ساده كه شامل توضيحاتي در مورد محتويات جدول است را يه عنوان مقدار.  

 background:  در صورتي  .دهدميپذيرد و آن را در پس زمينه جدول قرار ميآدرس عكسي را به عنوان مقدار

 .كوچكتر باشد آن را هم در جهت افقي و هم در جهت عمودي در پس زمينه تكرار خواهد كردكه عكس از جدول 

 frame:  كند كه كدام يك از ميمشخصborder اين صفت مقادير زير  .هاي چهار طرف جدول نمايش داده شود

 :پذيردميرا 

 void:  هيچ كدام ازborder مقدار پيش فرض( .دهدميها را نمايش ن( 

 hsides:  فقطborder  دهدميهاي افقي را نمايش.  

 vsides:  فقطborder  دهدميهاي عمودي را نمايش. 

 rhs:  فقطborder  دهدميسمت راست را نمايش. 

 lhs:  فقطborder  دهدميسمت چپ را نمايش. 

 above:  فقطborder  دهدميباال را نمايش. 

 below:  فقطborder  دهدميپاييني را نمايش. 

 box يا border:  همهborder  دهدميها را نمايش.  

 rules:  سلول ها و  ،گروهي از رديف ها ،اطراف رديف(كند كه كدام يك از حاشيه هاي داخلي جدول ميمشخص

 :پذيردمياين صفت مقادير زير را  .نمايش داده شوند) گروهي از سلول ها

 none: چ كدام از هيborder قدار پيش فرضم(دهد ميهاي داخلي را نمايش ن( 

 all:  تمامborder  دهدميهاي داخلي را نمايش. 

 groups:  دهدميفقط حاشيه هاي گروهي از رديف ها يا گروهي از ستون ها را نمايش. 

 cols:  فقطborder  دهدميستون ها نمايش.  

 rows:  فقطborder  دهدميرديف ها را نمايش. 

  <tr>تگ  
 .بايست حداقل يك رديف داشته باشدميهر جدول  .شودمياستفاده  <table>براي ايجاد يك رديف و هميشه در داخل تگ 

  :اين تگ صفت هاي زير را داراست
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 align:  تواند يكي از مقادير زير را ميو  .كندميچگونگي چينش متن در هر يك از سلول هاي آن رديف را مشخص

 :بپذيرد

 Left  

 right 

 center 

 justify 

 bgcolor:  كندميرنگ پس زمينه رديف را مشخص.  

 valign:  پذيردميكند و مقادير زير را ميتراز عمودي متن در هر يك از سلول هاي يك رديف را مشخص: 

 top: كندميول تراز لمحتواي سلول را با باالي س. 

 middle: كندميول تراز لمحتواي سلول را با وسط س. 

 bottom: كندميول تراز لمحتواي سلول را با پايين س. 

 baseline:  كندميشود همتراز ميمحتواي سلول را با اولين خطي كه محتواي سلول ها از آن آغاز.  

  <th>و  <td>تگ هاي  
براي سلول هايي كه شامل داده هاي جدولي  <td>تگ  .شودمياز اين دو تگ براي ايجاد سلول هاي داخل هر رديف استفاده 

   .شودميهستند استفاده ) table heading(براي سلول هايي كه شامل عنوان جدولي  <th>و تگ ) table data(ساده 

و وسط چين و سلول هاي ساده به صورت  boldبه صورت  headingبه صورت پيش فرض محتواي سلول هاي از نوع 

  :شودمي اين دو تگ صفت هاي مشابهي دارند كه در زير بيان .شوندميداده نرمال و چپ چين نمايش 

 abbr:  به مثال زير توجه كنيد .دهدمياين صفت مخففي از محتواي سلول را نشان: 

 
<td abbr='pnu'>Payam Nour University</td> 

  2 -8كد 

 align:  كند و يكي ازمقاديرمينحوه چينش محتواي سلول را در جهت افقي كنترل Left ،Right ،Center  و

Justify  كندميرا اختيار. 

 valign:  تواند يكي از مقاديرميكند و ميتراز عمودي محتواي سلول را كنترل top ،middle ،bottom ،

baseline را اختيار كند. 

 bgcolor:  كندميرنگ پس زمينه سلول را تعيين. 
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و رنگ مشخص شده براي يك  )tr(رنگ مشخص شده در يك سطر بر ) tdيا th(در يك سلول  bgcolorمقدار 

و  ...)و thead، colgroupدر تگ (سطر به نوبه خود رنگ مشخص شده براي گروهي از سطر ها يا ستون ها 

   .كندمين ها هم بر رنگ مشخص شده كل جدول غلبه رنگ مشخص شده براي گروهي از سطر ها و ستو

 width:  كند ميعرض سلول را مشخص 

 height:  كندميارتفاع سلول را مشخص. 

 Nowrap:  كند مگر اينكه درمتن داخل مياين صفت بولين از شكسته شدن متن موجود در يك سلول جلوگيري

 .استفاده شده باشد </ br>سلول از تگ 

 Colspan:  ميخواهيم يك سلول را در طول چندين ستون گسترش بدهيم استفاده ميكه مياين صفت هنگااز -

هايي است كه بايد سلول  ستونپذيرد كه اين عدد مشخص كننده ي تعداد ميعددي صحيح را به عنوان مقدار  .كنيم

 :به مثال زير و حاصل آن در مرور گر توجه كنيد .درآن ها گسترش پيدا كند

<table border="1"> 
 <tr> 
  <th colspan="4">Work Contact Points</th> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>Name</td> 
  <td>Email</td> 
  <td>Phone</td> 
  <td>Floor/Block</td> 
 </tr> 
 . 
 . 
 . 
</table>  

  3 -8كد 

  :حاصل درمرورگر

www.KnowledgeAge.blogfa.com



 57  جداولكار با     

  
  3 -8شكل 

 Rowspan: ميدهيم استفاده لول را در طول چندين رديف گسترش خواهيم يك سميكه مياز اين صفت هنگا-

هايي است كه بايد سلول  رديفپذيرد كه اين عدد مشخص كننده ي تعداد ميعددي صحيح را به عنوان مقدار  .كنيم

 :كنيدبه مثال زير و حاصل آن در مرور گر توجه  .درآن ها گسترش پيدا كند

<table border="1"> 
 <tr> 
  <td>Bill</td> 
  <td>bill@megacorp.com</td> 
  <td>345678</td> 
  <th rowspan="3">3/C</th> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>Jane</td> 
  <td>jane@megacorp.com</td> 
  <td>777444</td> 
  ***missing cell taken up by th with rowspan*** 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>Alison</td> 
  <td>alison@megacorp</td> 
  <td>888652</td> 
  ***missing cell taken up by th with rowspan*** 
 </tr> 
</table> 

  4 -8كد 

  :مرورگرحاصل در 
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  4 -8شكل 

  <caption>تگ  
و قبل از اولين  tableاين تگ بايد بالفاصله بعد از تگ آغازين  .شودمياز اين تگ براي ايجاد يك عنوان براي جدول استفاده 

  :به صورت زير .رديف جدول قرار گيرد

<table> 
 <caption>the table caption come here</caption> 
<tr> 
. 
. 

. 

  5 -8كد 

از صفت زير  <caption>تگ  .دهندميبه صورت پيش فرض مرورگر ها متن داخل اين تگ را در باال و وسط جدول نمايش 

  :كندميپشتيباني 

 align:  پذيردميكند و مقادير زير را ميمحل قرارگيري عنوان جدول را مشخص: 

 right:  شود ميعنوان در سمت راست جدول نمايش داده 

 left:   شود ميعنوان جدول در سمت چپ جدول نمايش داده 

 top: شودميجدول نمايش داده  يعنوان جدول در باال. 

 bottom :شوددول در پايين جدول نمايش داده ميعنوان ج. 

        گروه بندي رديفي و ستوني جداول گروه بندي رديفي و ستوني جداول گروه بندي رديفي و ستوني جداول گروه بندي رديفي و ستوني جداول 

دي كرده و خواص مشابهي را به آن ها و گروهي از رديف ها تقسيم بن توانيم سلول هاي جدول را به گروهي از ستون هاميما 

  :پردازيمميابتدا به گروه بندي هاي رديفي  .اعمال كنيم

براي اين كار از سه تگ  .head , body ,foot :توانيم رديف هاي جدول را به سه نوع گروه رديفي تقسيم بندي كنيمميما 

<thead> , <tbody> ,<tfoot>  كنيممياستفاده.  
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نكته  .باشد  <thead>و   <tfoot>اما فقط داراي يك عنصر  <tbody>شامل چندين عنصر تواندميهر جدول 

  .قرار بگيرد <thead>و بعد از  <tbody>هميشه بايد قبل از  <tfoot>ديگر اينكه تگ 

  .كه قبال به آن ها اشاره شده استباشند مي valignو  align هر سه اين عنصر ها داراي صفت هاي

زيت هاي اين نوع گروه يكي از م .شود كه جدول بسيار طوالني استمياستفاده ميبندي هاي رديفي هنگا معموال از گروه

خواهيم كه عنوان و پايه جداول ميشوند و مياز اين نوع جدول هاست كه معموال چند صفحه اي  نگرفت print بندي هنگام

   .كنيدمييك نمونه از گروه بندي رديفي را در زير مشاهده  .چاپي تكرار شوند يدر همه صفحه ها

<table> 
 <thead> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
 </thead> 
 
 <tfoot> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
 </tfoot> 
 
 <tbody> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
 </tbody> 
 
 <tbody> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
  <tr><td>.......</td></tr> 
 </tbody> 
</table> 

  6 -8كد 

شوند بايست ظاهر ميكه دقيقا به همين ترتيب  thead , tfoot , tbodyبه ساختار جدول فوق و ترتيب ظاهر شدن عناصر 

  .دقت كنيد

باالي جدول و رديف هايي كه در داخل تگ  در دگيرنميقرار  <thead>هميشه رديف هايي كه داخل تگ 

<tfoot>  شوندميگيرند در پايين جدول ظاهر ميقرار.  

        گروه بندي هاي ستونيگروه بندي هاي ستونيگروه بندي هاي ستونيگروه بندي هاي ستوني

و يكسري خواص مشترك را رذه توانيم سلول هاي چندين ستون را به نوعي با هم مرتبط كميبه وسيله اين نوع گروه بندي 

  :توان عمل كردميريق طبراي گروه بندي هاي ستوني به دو  .براي آن ها تعيين كنيم
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 </ col>استفاده از تگ 

 توان يك يا چند ستون را به هم مربوط و درميبه وسيله اين تگ تهي كه بايد بالفاصله بعد از تگ آغازين جدول قرار بگيرد 

 :بندي كردواقع با هم گروه 

مشخص كرد  spanتوان با استفاده از صفت مياما  .نشان دهنده يك گروه ستوني خواهد بود </ col>بدين منظور هر عنصر 

شود كه گروه ستوني اول شامل ميبه عنوان مثال در كد زير سه گروه شكيل  .كه گروه ما شامل چند ستون از جدول باشد

  :ستون بعدي آن و گروه سوم شامل دو ستون بعد از آن ها خواهد بود گروه دوم شامل سه ،اولين ستون جدول

<table> 
 <col align='right' span='1' /> 
 <col align='left' span='3' /> 
 <col align='center' span='2' /> 
 . 
 . 
 . 

  7 -8كد 

 <colgroup>استفاده از تگ 

كاربرد اين تگ براي ايجاد گروه هاي  .است <colgroup>يكي ديگر از راه هاي ايجاد گروه هاي ستوني استفاده از تگ 

به صورت پيش فرض شامل يك ستون  <colgroup>به اين معني كه هرتگ   .باشدمي <col>همانند كاربرد تگ ستوني 

  .يك گروه ستوني شامل چندين ستون را ايجاد كنيم spanه نام توانيم با استفاده از صفتي بمياما بود از جدول خواهد 

  :داشت <col>به عنوان مثال كد زير همان نتيجه اي را خواهد داشت كه كد فوق با استفاده از تگ 

<table> 
 <colgroup align='right' span='1'></colgroup> 
 <colgroup align='left' span='3'></colgroup> 
 <colgroup align='center' span='2'></colgroup> 
 . 
 . 
 . 

  8 -8كد 

  .بايست خالي باشدميدر اين حالت  جزء تگ هاي تهي نيست اما محتواي آن colgroupدقت كنيد كه تگ 

 :راه وجود دارد شامل چند ستون از جدول باشد دو <colgroup>براي مشخص كردن اينكه يك گروه ايجاد شده بوسيله تگ 

  .به اين مورد در باال اشاره كرديم .كندميكه تعداد گروه هاي هر ستون را مشخص  spanيكي استفاده از صفت 

به كار رفته در داخل  <col>واقع تعداد تگ هاي  است در <colgroup>داخل تگ  <col>استفاده ار تعدادي تگ راه ديگر 

به عنوان مثال كد زير دقيقا همان نتيجه اي را  .كندميتعداد ستون هاي آن گروه ستوني را مشخص  <colgroup>هر 

  :كردمي spanخواهد داشت كه كد فوق با استفاده از صفت 
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<table> 
 <colgroup align='right'> 
  <col /> 
 </colgroup> 
 
 <colgroup align='left'> 
  <col /> 
  <col /> 
  <col /> 
 </colgroup> 
 
 <colgroup align='center'> 
  <col /> 
  <col /> 
 </colgroup> 
 . 
 . 

 . 

  9 -8كد 

و به گروه  ساختاريشوند گروه هاي ستوني ميايجاد  <colgroup>طالحا به گروه هاي ستوني كه با استفاده از تگ اص

  .گويندمي غير ساختاريشوند گروه هاي ستوني ميايجاد  <col>هايي كه با استفاده از تگ 

داول براي نمايش مرز گروه ها در ج 'rules='groupsاست كه از صفت ميتفاوت گروه هاي ساختاري و غير ساختاري هنگا

   .ن صورت فقط مرز گروه هاي ستوني ساختاري نمايش داده خواهد شددر اي .شود  استمياستفاده 
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  ممنهنهفصل فصل 

  :�ر �� DEم 3 
توانند ميعناصر فرم تنها عناصري هستند كه كاربران  .فرم ها هستند HTMLيكي ديگر از مهمترين عناصر موجود در 

توان به كادر هاي مياز جمله عناصر فرم   .بفرستند) سازنده(مستقيما يكسري اطالعات را در آن ها وارد كرده و براي طراح 

ليست  ،كادر هاي عالمت ،دكمه هاي تصويري ،دكمه هاي راديويي ،دكمه ها ،كادر هاي متني چند خطي ،متني يك خطي

  ..اشاره كرد ...و هاي انتخاب

فوق الذكر با ذكر جزئيات و  سپس به بررسي دقيق هر يك از عناصردر اين فصل ابتدا به سراغ ساختار اساسي فرم ها و 

  .كاربردهايشان خواهيم پرداخت
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        ساختار اساسي فرمساختار اساسي فرمساختار اساسي فرمساختار اساسي فرم

همچون  HTMLتواند شامل ساير تگ هاي ميتگ فرم  .شودمينيز ختم  <form/>شروع و به  <form>هر فرم با تگ 

تواند ميهر صفحه  .ستفاده كردديگري در داخل آن ا <form>توان از تگ ميتيتر ها و مانند آن ها باشد اما ن ،پاراگراف ها

يك فرم جستجو  ،به عنوان مثال شما ممكن يك فرم ورود .دشامل چندين فرم كه هر يك وظايف مجزايي از يكديگر دارند باش

   .براي مشترك كردن كاربرانتان در خبرنامه سايتتان داشته باشيدميو فر

عناصر  ،كندميصفحه اي كه اطالعات فرم را پردازش  URLكه شامل  ،formتگ  :باشدمييك فرم داراي سه بخش مهم 

كه داده ها را براي صفحه پردازشگر رويداد  submitليست ها و يك دكمه  ،كادر هاي عالمت ،فرم مانند كادر هاي متني

   :دهدميمثال زير ساختار اصلي يك فرم را نشان . فرستدميسرور 

<from method= "post " action= "showform.php "> 

 <p class= "legend ">personal information </p> 

 <fieldset id= "personal "> 
  <lable>Name:</lable> 

   <input type= "text " name= "name" size= "30"/><br/> 
  <lable>Address:</lable> 

   <input type= "text " name= "address  "  size= "30"/><br/> 
  <lable>Town/City:</lable> 

   <input type= "text " name= "city " size= "30"/><br/> 
 … 

 <p id= "buttons "> 

  <input type= "submit " value= "Order Bed "/> 

  <input type= "reset " value= "Start Over "/> 
 </p> 

</form> 

  1 -9كد 

  :حاصل اجراي كد فوق در مرورگر به صورت زير خواهد بود

  
  1 -9شكل 

   :در ادامه با هر يك از عناصر فرم و نحوه ايجاد آن ها آشنا خواهيم شد

www.KnowledgeAge.blogfa.com



 65  هافرمكار با     

  <form>تگ  
شود و با تگ بسته ميشروع  <frorm> زبه وسيله تگ باميواقع  هر فر در .شودمياين تگ براي ايجاد فرم ها استفاده 

</form>  عناصر فرم بايد حتما داخل اين عنصر به كار روند .يابدميپايان.  

  :اين تگ شامل تعدادي صفت است كه در ادامه بررسي خواهيم كرد

 action: بايست براي يك برنامه پردازشگر كه معموال به يكي از ميشوند ميكاربر پر  طفرم ها بعد از اينكه توس

ما بايد در اين صفت آدرس  .شوند فرستاده شوندمينوشته  ...و php، asp.net، jspهمانند  1تحت سرورزبان هاي 

 .صفحه پردازشگر كه قرار است فرم به آن ارسال شود را مشخص كنيم

 method:  تواند به دو مييك فرم  .كندميهمانطور كه از اسم اين صفت پبداست روش ارسال فرم را مشخص

وت هايي با هم دارند كه تعدادي از آن ها را در ااين روش ها تف .getو  post :.روش به صفحه پردازشگر ارسال شود

 :كنيمميادامه بررسي 

به  name=valueكند و آن ها را در قالب جفت هاي ميصفحه براي ارسال داده ها استفاده ) آدرس( URLاز  getمتد 

براي اين ) ها  Http Requestريق و در واقع از ط( مخفيبه صورت  postاما متد  .كندميآدرس صفحه پردازشگر متصل 

   .كندميكار استفاده 

نوار آدرس وجود  كند امكان نمايش محتويات فيلد هاي رمزي درميز آدرس براي ارسال داده ها استفاده ا getاز آن جا كه متد 

 ،به دليل ارسال مخفي داده ها postاما متد  .در ارسال داده ها به طريق است عدم امنيت كافيدارد كه اين نشان دهنده 

   .دارد امنيت كافي

مرورگر ها معموال درارسال به  .توسط مرورگرهاست URLاز طريق  محدوديت حجم داده هاي ارسالير تفاوت سوم د

يق اما در روش ارسال داده ها از طر .ن مورد از مرورگر تا مرورگر متفاوت  استشوند كه البته ايميمحدوديت قائل اين طريق 

   .هيچ محدوديتي در حجم داده هاي ارسالي وجود ندارد postمتد 

-ميك getداده هاست كه معموال سرعت انجام اين كار از طريق  سرعت ارساليكي ديگر از تفاوت هاي اين دو روش در 

   .است postبيشتر از 

                                                 
1 Server side 
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Query String  رشته هايي هستند كه به انتهاي آدرس هايURL  شوند و اغلب توسط فرم هاي ميافزوده

HTML  اين رشته شامل تعدادي عبارت به صورت  .شوندميايجادname=value )بوده و براي ) رشته=نام

 Query Stringدر مثال زير يك . روندميارسال داده هاي فرم به اسكريپتي بر روي سرويس دهنده به كار 

   :كنيدميرا مشاهده 

?name=value&name2=value2&name3=value3… 

  2 -9كد 

گيرد و سپس تعدادي ميار قر ?ها يك عالمت  Query Stringكنيد در ابتداي ميهمانگونه كه مشاهده 

از يكديگر جدا  &شود كه هر كدام از آن ها با كاراكتر مينوشته  name=valueصورت جفت هاي  عبارت به

   .شوندمي

   :به كار رفته است name=valueدر مثال زير سه جفت 

http://www.mysite.com/processor.php?name=ali&family =akbari&age=20 

  3 -9كد 

 Enctype: تواند اختيار كندميكه سه مقدار زير را  .كندمياطالعات فرم را مشخص  1اين صفت نوع رمزگذاري: 

 application/x-www-form-URLencoded:  اين مورد كه گزينه پيش فرض اين صفت نيز

 :بايست رمزگذاري شوندميكند كه داده هاي ارسالي به روش زير ميهست مشخص 

در سيستم (و غير الفبايي ) & , ? , / , :مانند(و كاراكتر هاي خاص  +به كاراكتر  spaceكاراكتر هاي ميتما

  .هگزادسيمال معادلشان تبديل شوندبه كاراكتر هاي ) asciiكدگذاري 

 multipart/form-data: شود كه داخل فرم يك عنصر مياستفاده مياز اين گزينه هنگاfile 

Uploading )<input type='file' /> (وجود دارد.  

 text/plain:  ك صفحه پردازشگر به يك استفاده كرد كه فرم به جاي يميگابايست هنمياز اين گزينه

تبديل شده و بقيه كاراكتر ها به  +به  spaceدر اين گزينه فقط كاراكتر هاي  .شودميايميل خاص ارسال 

  .شوندميهمان شكلي كه هستند ارسال 

 :به شكل زير استفاده نمود  :mailtoبايست از پروتكل يمبراي ارسال يك فرم به يك آدرس ايميل 

<form action='mailto:ahmadbadpey@gmail.com?subject= hello…'> 

  4 -9كد 

  

                                                 
1 encoding 
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مجموعه اي از كاراكتر ها وجود دارند كه در آدرس هاي اينترنتي وظيفه مشخصي بر عهده دارند و معني 

ها به  Query Stringها و  URLتوان مستقيما آن ها را به همان شكل در ميبه همين دليل ن .دهندميخاصي 

كه  &شود يا كاراكتر ميها استفاده  URLها به انتهاي  Query Stringكه براي الحاق  ?مانند كاراكتر (كار برد 

 .گويندميكاراكتر هاي خاص  ،به اين كاراكتر ها .)رودميبه كار  name=valueبراي جدا سازي جفت هاي 

در زير بعضي از كاراكتر هاي خاص به همراه كد هاي  .بنابراين بايد به جاي ان از كد هاي خاصي استفاده كنيم

  :كنيدميمعادلشان را مشاهده 

  
  

  :سري نكات وجود دارد كه بايد حتما از آن ها پيروي كرد در ارسال يك فرم يك

-multipart/formرا برابر  enctypeبايست صفت مييل در فرم وجود دارد در صورتي كه عنصري از نوع فا

data  و صفتmethod  برابر راpost قرار دهيم.  

هم را  methodو صفت  text/plainبرابر  enctypeبايست ميشود ميدر صورتي كه فرم به يك ايميل ارسال 

   .قرار دهيم postبرابر 

  <label>تگ  
همان متن هاي كوتاهي هستند  ،ها labelدرواقع  .شودمياز اين تگ براي ايجاد برچسب ها در كنار عناصر ديگر فرم استفاده 

   .دندهميكند به كاربر نشان ميكه كاري را كه يك عنصر

 for:  توان تمركز ميبا اين صفت  .شودمياز اين صفت براي نسبت دادن يك برچسب به يك عنصر خاص استفاده

  .پذيردميرا به عنوان مقدار  formيك عنصر از  IDاين صفت  .داشت formبيشتري بر روي عناصر يك 

  :دهدميمثال زير نحوه استفاده از اين تگ را همراه با دكمه هاي راديويي نشان 

www.KnowledgeAge.blogfa.com



  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   68

<form> 
 <input type="radio" name="type" id="male" /> 
 <label for="male">Male</label> 
 <br />  
 <input type="radio" name="type" id="female" /> 
 <label for="female">Female</label> 
</form> 

  5 -9كد 

   :حاصل اجراي كد فوق به صورت زير خواهد بود

  

  2 -9شكل 

  <input>تگ  
اين تگ  .شودمياستفاده  ...اقسام عناصر فرم همچون دكمه ها و فيلد هاي متني و رمزي واز اين تگ براي ايجاد انواع و 

  :كندميي زير را پشتيباني صفت ها

 Name : بايست در يك صفحه يكتا باشدميشود و ميم گذاري عناصر استفاده براي نا. 

 Type:  كنيمميگيرد كه هر كدام وظيفه ي خاصي دارند كه درادامه بررسي مياين صفت چندين مقدار: 

 Text:  براي ايجاد يكtextfield  رودميساده متني به كار. 

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

  6 -9كد 

 
  3 -9شكل 

 Password: جاد يك براي ايtextfield  رودميرمزي به كار. 

<input type="password" name="pwd" /> 

  7 -9كد 

 
  4 -9شكل 
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 Radio:  توجه داشته باشيد كه  .رودميبه كار  1دكمه هاي راديوييبراي ايجادradio  ها معموال به صورت

 .هاي متفاوتي داشته باشند valueبايست نام آن ها در هر گروه يكسان بوده اما ميروند و ميگروهي به كار 

 .را از هر گروه انتخاب كند) گزينه( radioتواند يك ميكاربر فقط 

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

 ٨ -9كد 

 
  5 -9شكل 

 Checkbox:  از اين مقدار براي ايجادcheckbox  شودميها استفاده. 

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> I have a bike 
<br /> 
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" / > I have a car 
<br /> 
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Airpla ne" /> I have an 
airplane 

 ٩ -9كد 

 
 6 -9شكل 

 Submit:  براي ايجاد دكمه هاي از نوعsubmit )در واقع اين نوع دكمه ها  .شودمياستفاده ) ارسال

  .وظيفه ارسال فرم به صفحه پردازشگر را دارند

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

  10 -9كد 

 
  7 -9شكل 

 Reset: ي  2كننده پاك براي ايجاد دكمه هايform  محتويات فرم را به اين نوع دكمه ها  .روندميبه كار

  .گرداندميبر ) پيشفرض(مقدار اوليه 

 Button:  از اين مقدار براي ايجاد دكمه هايي كه مثل دو نوع دكمه ي قبلي رفتاري پيش فرض از خود

 .شودميندارند استفاده 

                                                 
1 Radio button 
2 reset 

www.KnowledgeAge.blogfa.com



  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   70

 File:  ه از اين درصورت استفاد .شودمياز اين مقدار براي ايجاد امكان آپلود فايل براي كاربران استفاده

ايجاد خواهد شد كه كاربر خواهد توانست با  Browseبا عنوان  مقدار يك كادر متني به همراه دكمه اي

 .استفاده از آن فايلي را از كامپيوتر خود انتخاب كند

<input type="file" /> 

  11 -9كد 

 
  8 -9شكل 

 hidden:  خواهد مقداري را به دور از چشم كاربر و بدون دخالت آن براي صفحه ميگاهي اوقات طراح فرم

  .استفاده كرد hiddenتوان از مقدار مياين صورت  در .پردازشگر ارسال كند

 image:  از اين مقدار براي ايجاد دكمه هاي تصويري از نوعsubmit  ا اين مقدار درواقع ب .شودمياستفاده

بايد به اين نكته  .را ارسال كند formتواند ميتوان تصويري ايجاد كرد كه كاربر با كليك بر روي آن مي

صفت هاي ميتوانيم از تماميشود مياستفاده  typeبراي صفت  imageتوجه داشت كه زماني كه از مقدار 

  .براي كنترل خصوصيات تصوير استفاده كنيم imgتگ 

<input type="image" src="submit.gif" alt="Submit" / > 

 12 -9كد 

 
  9 -9شكل 

توان مختصات نقطه اي از عكس را كه كاربر بر روي آن كليك مينكته جالب اينكه با استفاده از اين مقدار 

 yو ) فاصله نقطه از سمت چپ تصوير( Xدر اين صورت دو مقدار  .دارسال كر serverكرده است را به 

 .label.yو  label.x :شوندميبه صورت زير براي صفحه پردازشگر ارسال ) فاصله نقطه از باالي تصوير(

  .بود نام دكمه خواهد labelدر اين حالت 

 email:  بايست حاوي يك آدرس ايميل معتبر باشند ميآن دسته از فيلد هايي كه از اين مقدار براي

مقدار اين فيلد قبل از ارسال فرم خطايابي خواهد شد و چنانچه آدرس ايميل معتبر وارد  .شودميتفاده اس

  :شودمينشده باشد يك پيغام خطا نمايش داده 

E-mail: <input type="email" name="user_email" /> 

 13 -9كد 

   :دهدميرا نشان  Chromeتصوير زير نحوه نمايش پيغام خطا در مرورگر 
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  10 -9شكل 

 URL:  بايست حاوي يك آدرس اينترنتي معتبر باشند مياز اين مقدار براي آن دسته از فيلد هايي كه

مقدار اين فيلد قبل از ارسال فرم خطايابي خواهد شد و چنانچه آدرس معتبر وارد نشده باشد  .شودمياستفاده 

 :شودمييك پيغام خطا نمايش داده 

Homepage: <input type="url" name="user_url" /> 

 14 -9كد 

  :دهدميرا نشان  Chromeتصوير زير نحوه نمايش پيغام خطا در مرورگر 

 
  11 -9شكل 

 number:  بايست حاوي يك مقدار عددي باشند استفاده مياز اين مقدار براي آن دسته از فيلد هايي كه

 :اعداد قابل قبول نيز اعمال كنيم رويمحدوديت هايي توانيم ميما همچنين  .شودمي

Points: <input type="number" name="points" min="1" max="10" step="3"  
value=”4” /> 

  15 -9كد 

   :به صورت زير است chromeحاصل اجراي كد فوق در مرورگر 

  
  12 -9شكل 

 range:   از  توانند حاوي مقدار مشخصي از بازه خاصيمياز اين مقدار براي آن دسته از فيلد هايي كه

 :اعداد قابل قبول نيز اعمال كنيم رويمحدوديت هايي  توانيمميما همچنين  .شودمياعداد باشند استفاده 

Points: <input type="range" name="points" min="1" m ax="10" /> 
<input type="submit" /> 

  16 -9كد 

  :به صورت زير است chromeحاصل اجراي كد فوق در مرورگر 
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 13 -9شكل 

كه از مقدار ميهنگا .اعداد قابل قبول اعمال كرد رويتوان محدوديت هايي بر ميهمان طور كه اشاره شد 

number  ياrange  براي صفتtype  توان از صفت هاي زير براي اعمال محدوديت ميشود مياستفاده

  :ها بهره برد

� max:  كند ميحدا كثر مقدار قابل قبول را مشخص 

� min:  كندميحداقل مقدار قابل قبول را مشخص.  

� step:  به عنوان مثال اگر اين  .كندميفواصل بين مقادير عددي قابل قبول را مشخص

خواهند ... و 3,0,3,6-قرار بدهيم مقادير قابل قبول اعدادي همچون   3صفت را برابر 

 .بود

� value:  كندميمقدار پيش فرض را مشخص.  

 Color:  شودميدهد استفاده ميبراي ايجاد فيلدهايي كه امكان انتخاب يك رنگ را به كاربر از اين مقدار. 

فقط امكان وارد  Chromeدر حالي كه  .كندمياز يك جعبه رنگ براي اين كار استفاده  operaمرورگر 

  :دهدميدهد و در غير اينصورت پيغام خطا را نمايش ميرا  hexadecimalكردن مقادير 

Color: <input type="color" name="user_color" /> 
<input type="submit" /> 

  17 -9كد 

 
  14 -9شكل 

 Date: html 5  يكي از اين  .را فراهم آورده استچندين مقدار جديد به منظور امكان انتخاب تاريخ و زمان

  :دهدميباشد كه امكان انتخاب تاريخ خاصي را براي يك فيلد مي date ،مقادير

Date: <input type="date" name="user_date" /> 
<input type="submit" /> 

  18 -9كد 

  :به صورت زير است operaحاصل اجراي كد فوق در مرورگر 
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  15 -9شكل 

 ،monthتوان براي انتخاب زمان و تاريخ استفاده كرد شامل مقاديري همچون ميساير مقاديري كه 

week، time، datetime  وdatetime-local باشدمي .  

 Search: همانند  ،از اين مقدار همانطور كه از نام آن نيز مشخص است براي ايجاد فيلدهاي جستجو

اين نوع فيلد ها همانند كادر هاي متني يك خطي  .شودمياستفاده جستجو در سايت و جستجوي گوگل 

 :شوندمينمايش داده 

Search In Site: <input type="search" name="search_b ox" /> 

  19 -9كد 

 size: كه صفت مياز اين صفت هنگاtype  برابر يكي از مقاديرtext,password  ياfile  شود  و ميباشد استفاده

پذيرد و به اندازه همان مياين صفت مقداري عددي را  .توان كنترل كردميبه وسيله آن عرض اين نوع عناصر را 

ريم عنصر مورد را در نظر بگي 50به عنوان مثال اگر براي اين صفت .دهدميتعداد كاراكتر به اين نوع عناصر عرض 

  .كاراكتر عرض خواهد داشت 50نظر به اندازه 

 maxlength:  تواند در عناصري ميپذيرد و حداكثر تعداد كاراكتري را كه كاربر مياين مقدار هم عددي صحيح را

  .كندميوارد كند را مشخص  fileيا   text ,passwordاز نوع 

 checked: شود  كه صفت مياستفاده ميهنگاtype  برابرcheckbox  ياradio موجب  صفت بوليناين  .باشد

  .يندپيش فرض به حالت انتخاب شده در آ شود كه عناصر از اين نوع به صورتمي

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> I have a bike 
<br /> 
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" c hecked="checked" /> 

I have a car 

  20 -9كد 
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  16 -9شكل 

 src:  اين صفت آدرس عكسي كه قرار است به عنوان دكمهsubmit  از اين صفت  .كندميايجاد شود را مشخص

 .شودمياست استفاده  imageبرابر  typeكه مقدار صفت ميهنگا

 accept: كه صفت مياز اين صفت هنگاtype  برابرfile  توان نوع فايل هايي كه كاربر ميشود و ميباشد استفاده

فايل هاي مورد نظر را  MimeTypeاين صفت ليستي از  .كندمياز كامپيوتر خود براي آپلود انتخاب كند را مشخص 

را  jpgيا  gifكاربر فقط بتواند فايل هاي از نوع پذيرد و به عنوان مثال در صورتي كه بخواهيم ميبه عنوان مقدار 

 :كنيمميانتخاب كند به صورت زير استفاده 

<input type='file' accept='image/gif,image/jpeg' />  

  21 -9كد 

 accesskey:  توان ميتوسط اين صفتshortcut )براي اطالعات بيشتر به  .ي براي عنصر فرم تعريف كرد)ميانبر

 .مراجعه نماييد aتوضيحات همين صفت در تگ 

 tabindex:  براي اطالعات بيشتر به توضيحات همين صفت در تگa مراجعه نماييد. 

 readonly:  اين صفت كه جزء صفت هاي  .شودمياز اين صفت براي فقط خواندني كردن عناصر فرم استفاده

boolean  عناصر فرم استفاده شود كاربر امكان تغيير محتويات آن عنصر را نخواهد داشتاست در صورتي كه براي. 

 disabled:  اين صفتboolean  آوردميعناصر را به حالت غير فعال در.  

  .كنيممييي دارند كه در ادامه به مهمترين آن ها اشاره و شباهت ها تفاوت ها disabledو  readonlyصفات 

 disabled readonly  

  تفاوت ها

  بر روي عنصر focusامكان   بر روي عنصر focusعدم امكان 

 tabbingامكان  tabbingعدم امكان 

  شودميمحتوياتش به سرور ارسال   شودميمحتوياتش به سرور ارسال ن

  وجود ندارد انمحتوياتشامكان تغيير   شباهت ها

 inputصفت هاي جديد براي تگ هاي صفت هاي جديد براي تگ هاي صفت هاي جديد براي تگ هاي صفت هاي جديد براي تگ هاي 

ارائه شده است در اين نسخه صفت هاي جديدي  HTML 5در  inputدر تگ  typeهمانند مقادير جديدي كه براي صفت 

   :نيز براي اين تگ در نظر گرفته شده است كه در ادامه به مهمترين آن ها خواهيم پرداخت
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 autofocus:  اعمال اين صفت بولين بر روي يك تگinput  رگزاري صفحه اب شود تا در هنگامميموجب

focusبه اين نكته نيز دقت كنيد كه در هر صفحه فقط يك تگ  .آن قرار گيرد بر روي به صورت پيش فرضinput 

 :تواند اين صفت را اختيار كندمي

First name:<input type="text" name="fname" autofocu s="autofocus" /><br 
/> 
Last name: <input type="text" name="lname" /><br />  
<input type="submit" /> 

  22 -9كد 

 
  17 -9شكل 

 placeholder:  شود قرار دادن متني به صورت مييكي از متداولترين كار هايي كه در مورد كادر هاي متني انجام

اين كار تا قبل از اين به . شوندميپاك  ،بر روي آن ها focusپيش فرض در داخل آن هاست كه در هنگام اعمال 

اين كار به  HTML5در  placeholderاما اكنون با ارائه صفت  .شدميدشواري و با استفاده از جاوااسكريت انجام 

اين صفت مقداري كه قرار است به صورت پيش فرض در داخل كادر متني نمايش داده شود را  .شودميآساني انجام 

  :شودمياز اين صفت معموال در كادر هاي جستجو استفاده  .پذيردمي

<input type="search" name="user_search" placeholder ="Search in Google" 
/> 
<input type="submit" /> 

  23 -9كد 

 
  18 -9شكل 

 required: توان آن ها را خالي رها كرد و در واقع وارد مياز اين صفت بولين براي آن دسته از عناصري كه ن

به جز ( inputو اغلب تگ هاي  textareaتوان در تگ هاي مياز اين صفت  .شودمياست استفاده ميكردن آن الزا

قابل  )submitدكمه هاي  و بعضي از دكمه ها همچون hidden، imageشان برابر  typeآنهايي كه صفت 

كنند در صورت خالي رها كردن فيلد هايي كه اين صفت را ميمرورگر هايي كه از اين صفت پشتيباني  .استفاده است

 :دهندمياختيار كرده اند پيغام خطا نمايش 

www.KnowledgeAge.blogfa.com



  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   76

Name: <input type="text" name="usr_name" required=" required" /> 
<input type="submit" /> 

  24 -9كد 

  :دهدميرا نمايش  Chromeتصوير زير نمايش پيغام خطا براي فيلد فوق در مرورگر       

  
  19 -9شكل 

        هاهاهاها    listboxو و و و     comboboxايجاد ايجاد ايجاد ايجاد 

اين عناصر با استفاده از  تركيب  .ها هستند listoxها و  combobox ،از جمله مهمترين و البته پر كاربردترين عناصر فرم

براي گروه بندي آيتم ها  selectدر داخل تگ  optgroupهمچنين از تگ  .شوندميايجاد  optionو  selectتگ هاي 

   .شودميعناصر فوق الذكر استفاده 

  <select>تگ  
   .كندمياين تگ از صفت هاي زير پشتيباني  .شودمياستفاده  listboxيا  comboboxبراي ايجاد عناصر 

 name: كند ميانتخاب  عنصربراي مينا 

 size:  براي ايجادlistbox  پذيرد و تعداد آيتم هاي نمايشي در ميو عددي صحيح را شود  مياستفاده هاlistbox 

 .كندميرا مشخص 

 multiple :  اين صفتboolean  امكان انتخاب چندين گزينه در يكlistbox  براي  .كندميرا براي كاربر فراهم

 .را نگه داردكليد صفحه  Ctrlاين كار كاربر بايد دكمه 

  <option>تگ  
-ميمقداري كه بين اين تگ قرا ر  .كندميو آيتم هاي داخل آن را مشخص  شود مياستفاده  <select>هميشه داخل تگ 

  :باشدميصفت هاي اين تگ به شرح زير  .گيرد عنوان هر آيتم خواهد يود

 value:  كندميمقداري را براي هر آيتم مشخص. value  مقداري خواهد بود كه درصورت انتخاب آيتم توسط كاربر

در  valueبه عنوان  optionزماني كه اين صفت تعيين نشود محتواي عنصر  .شودميبراي صفحه پردازشگر ارسال 

  .شودمينظر گرفته 

 selected:  در صورت استفاده از اين صفتboolean  براي يكoption  آن آيتم به صورت پيش فرض به حالت

 .انتخاب شده در خواهد آمد
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تواند ميچندين آيتم  listboxتواند اين صفت را اختيار كند ولي در يك ميفقط يك آيتم  comboboxيك  در

  .دناين صفت را داشته باش

   :دهدميرا نشان  comboboxيك د ايجامثال زير نحوه 

<select name=’cars’ id=”cars”> 
 <option value="volvo">Volvo</option> 
 <option value="saab">Saab</option> 
 <option value="mercedes">Mercedes</option> 
 <option value="audi">Audi</option> 
</select> 

  25 -9كد 

   :حاصل اجراي كد فوق به صورت زير خواهد بود

  
 20 -9شكل 

  :ايجاد خواهد شد listboxرا نيز اضافه كنيم يك  sizeو  multipleحال اگر به دستورات فوق صفت هاي 

<select multiple="multiple" size="2"> 
 <option value="volvo" selected="selected">Volvo</o ption> 
 <option value=”saab”>Saab</option> 
 <option value=”mercedes” selected=”selected”>Merce des</option> 
 <option value=”audi”>Audi</option> 
</select> 

  26 -9كد 

  :حاصل اجراي كد فوق به صورت زير خواهد بود

  
  21 -9شكل 

  <optgroup>تگ  
هاي  optionبايست ميبراي اين كار  .شودمياستفاده  comboboxيا  listboxهاي  optionاز اين تگ براي گروه بندي 

  :صفت هاي اين تگ به شرح زير است .قرار دهيم optgroupمورد نظر را داخل تگ باز و بسته 

 label:  كندميعنوان هر گروه را مشخص.  
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   :دهدميرا با استفاده از اين تگ نمايش  comboboxكد زير نحوه گروه بندي عناصر يك 

<select> 
 <optgroup label="Swedish Cars"> 
  <option value="volvo">Volvo</option> 
  <option value="saab">Saab</option> 
 </optgroup> 
 <optgroup label="German Cars"> 
  <option value="mercedes">Mercedes</option> 
  <option value="audi">Audi</option> 
 </optgroup> 

</select> 

 27 -9كد 

  :حاصل اجراي كد فوق به صورت زير خواهد بود

 
  22 -9شكل 

        1111ايجاد ليست هاي دادهايجاد ليست هاي دادهايجاد ليست هاي دادهايجاد ليست هاي داده

ليست هاي داده  .در رابطه با عناصر فرم امكان ايجاد ليست هاي داده است HTML5يكي از امكانات جديد فراهم شده در 

كه امكان انتخاب يك گزينه از  comboboxاما تفاوت آن ها در اين است كه بر خالف ها هستند  comboboxبسيار شبيه 

ميان گزينه هاي از پيش تعريف شده را ميدهد در ليست هاي داده امكان وارد كردن گزينه مورد نظر كاربر كه در ميان گزينه 

خواهيم  < datalist>نياز به يك كادر متني و يك تگ  datalistبراي ايجاد يك  .هاي از پيش تعريف شده نيست وجود دارد

مربوطه  inputرا در تگ  listتعيين كرده و صفت جديد  idاز طريق صفت  datalistبراي تگ ميپس كافي است ناس .داشت

  :به كد زير دقت كنيد .برابر آن قرار دهيد

<input list="cars" /> 
<datalist id="cars"> 
 <option value="BMW"> 
 <option value="Ford"> 
 <option value="Volvo"> 

</datalist> 

  28 -9كد 

   :به صورت زير خواهد بود Operaحاصل اجراي كد فوق در مرورگر 

                                                 
1 datalist 

www.KnowledgeAge.blogfa.com



 79  هافرمكار با     

  
  23 -9شكل 

        ايجاد كادر هاي متني چند خطيايجاد كادر هاي متني چند خطيايجاد كادر هاي متني چند خطيايجاد كادر هاي متني چند خطي

  <textarea>تگ  
  :پذيردميزير را و صفت هاي  شود مياستفاده از اين تگ براي ايجاد نواحي متني چند خطي 

 Rows:  دهدميبه ناحيه متني ارتفاع  سطرپذيرد و به همان تعداد ميعددي صحيح را به عنوان مقدار. 

 Cols:  دهدميبه ناحيه متني عرض  كاراكترپذيرد و به همان تعداد ميعددي صحيح را به عنوان مقدار. 

 Readonly:  قبال توضيح داده شده است 

 Disabled: قبال توضيح داده شده است 

  :دستورات زير را در نظر بگيريد

<textarea rows="2" cols="20"> 
 At W3Schools you will find all the Web-building tu torials you need, from 
basic  HTML to advanced XML, SQL, ASP, and PHP. 
</textarea> 

 29 -9كد 

 

  :حاصل به صورت زير خواهد بود

 
  24 -9شكل 

        ايجاد انواع دكمه هاايجاد انواع دكمه هاايجاد انواع دكمه هاايجاد انواع دكمه ها

  >button<تگ  
اين تگ از صفت هاي زير  .استفاده نمودتوان ميقبال به آن ها اشاره شد  كه ايجاد هر سه نوع دكمه اياز اين تگ براي 

  :كندميپشتيباني 

 name: كند ميبراي دكمه تعيين مينا 

 value:  كند ميشود را مشخص ميمقداري كه براي صفحه پردازشگر ارسال 
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 type:  تواند سه مقدار زير ا بگيردميكند و ميشود مشخص مينوع دكمه كه ايجاد: 

 submit:  يك دكمه از نوعsubmit  كند ميبراي ارسال فرم ايجاد 

 reset:  يك دكمه از نوعreset  كندميبه منظور پاك كردن عناصر فرم ايجاد. 

 button:  كند مييك دكمه از نوع ساده كه رفتار پيش فرضي از خود ندارد ايجاد 

 :گيرد عنوان دكمه خواهد بودمير قرا buttonدر اين نوع دكمه متني كه داخل تگ باز و بسته 

<button type="button">Click Me!</button> 

 30 -9كد 

 
  25 -9شكل 

        سازمان دهي عناصر فرمسازمان دهي عناصر فرمسازمان دهي عناصر فرمسازمان دهي عناصر فرم

  <fieldset>تگ  
  .را داردمياين تگ فقط صفت هاي عمو .شودمياز اين تگ براي نظم دهي و گروه بندي ديگر عناصر فرم استفاده 

  <legend>تگ  
  :كندميو از صفت زير پشتيباني  كندميو عنوان آن را مشخص  شود مي استفاده fieldsetاين تگ هميشه داخل تگ 

 align:  پذيردميو يكي از مقادير زير را .كندميموقعيت عنوان را مشخص: 

 left:  دهد ميعنوان را در باال سمت چپ قرار 

 center:  دهد ميعنوان را در باال وسط قرار 

 right:  دهدميعنوان را در باال سمت راست قرار.  

  :دهدميرا نشان  legendو  fieldsetدستور زير نحوه استفاده از تگ هاي 

<fieldset> 
 <legend>Personalia:</legend> 
 Name: <input type="text" size="30" /><br /> 
 Email: <input type="text" size="30" /><br /> 
 Date of birth: <input type="text" size="10" /> 

</fieldset> 

  31 -9كد 

   :حاصل به صورت زير خواهد بود
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  26 -9شكل 

        1111پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفتايجاد نوار هاي ايجاد نوار هاي ايجاد نوار هاي ايجاد نوار هاي 

مخصوصا (از اين عنصر معموال براي نمايش روند پردازش عمليات  .نوار پردازش است HTML5يكي از عناصر ارائه شده در 

اين تگ صفت  .شودمياستفاده  <progress>براي ايجاد اين عنصر از تگي به نام  .شودمياستفاده ) عمليات دانلود و آپلود

به  .كندميبراي مشخص كردن مقدار كنوني نوار را مشخص  valueبراي مشخص كردن مقدار نهايي و صفت  maxهاي 

  : مثال زير دقت كنيد

The object's downloading progress: 
<progress value="22" max="100"> 

</progress> 

  32 -9كد 

   :شودميبه صورت زير نمايش داده  chromeدستور فوق در مرورگر 

  
  27 -9شكل 
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  همهمدد  فصلفصل

  �H �I��J'ر(�G ا� F %$#�ت وب 
توانيد تصاوير گرافيكي ، فايل هاي  يكي از نكاتي كه وب را تا اين حد پرطرفدار كرده است اين حقيقت است كه شما مي

اگر چه در گذشته اندازه اين فايل ها سبب محدودشدن . صوتي ، تصوير متحرك و فيلم ها را به صفحات وبتان اضافه كنيد

مي شد، تكنولوژي هاي جديدتر مانند جريان هاي صوتي و ويديويي در كنار اتصاالت با پهناي باند زياد در ها را  استفاده شان

  . صفحات وب چند رسانه اي باز كرده استروي  به

وه ما در اين فصل ابتدا با انواع عناصر چندرسانه اي و فرمت هاي قابل استفاده آن ها در صفحات وب آشنا شده و سپس به نح

 .گنجاندن آن ها  در صفحات اينترنتي خواهيم پرداخت
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        ايايايايتعريف عناصر چندرسانه تعريف عناصر چندرسانه تعريف عناصر چندرسانه تعريف عناصر چندرسانه 

م بايد بگوييم كه كال هر آنچه كه در يك صفحه وب قابل ديدن يا شنيدن باشد م عناصر چندرسانه اي را تعريف كنياگر بخواهي

  .. .صدا ها فيلم ها و ،موزيك ها ،تصاوير ، 1كتاب هاي الكترونيكي ،مانند متن ها .يك عنصر چندرسانه اي خواهد بود

   .كنندميپشتيباني  آنهاد كه مرور گر هاي امروزي ازتعدادي از نعناصر چند رسانه اي در فرمت هاي مختلفي وجود دار

وب وجود يك مرورگر فقط توانايي نشان دادن متن و تعداد معدودي ازتصاوير را دارد اما انواع فراوان و مختلفي از فايلها روي 

براي اينكه يك مرورگر بتواند ساير انواع فايل ها را  .....و FLASHانيميشن  ،PDFفايل هاي  ،دارد از جمله فايلهاي ويديويي

برنامه هاي پخش كننده به دو شكل خارجي  .دننياز دار برنامه هاي پخش كنندهبه نام  ،نمايش دهد به برنامه هاي كمكي

شوند و همچنين برنامه هاي پخش كننده مياي جداگانه روي كامپيوتر مراجعه كنندگان اجرا و مجزا كه به صورت برنامه ه

plugin  كنند وجود دارندميكه درون صفحه وب در پنجره مرورگر كار.   

از  Quicktimeپخش كننده  ،از شركت ماكرو مديا shockwaveو   flashها پخش كننده هاي  pluginمتداول ترين 

   .باشندمي Adobeاز شركت  Acrobat readerاز شركت مايكروسافت و  Apple، Windows Media Playerشركت 

        ايايايايبررسي انواع عناصر چندرسانه بررسي انواع عناصر چندرسانه بررسي انواع عناصر چندرسانه بررسي انواع عناصر چندرسانه 

آن ها را در صفحات وب قرار داد به دسته هاي زير تقسيم بندي  HTMLتوان از طريق ميرسانه اي كه  چندانواع عناصر 

  :شوندمي

 فايل هاي تصويري

 .شوند فايل هاي تصويري يا همان عكس ها هستندمييكي از رايج ترين عناصر چند رسانه اي كه در بسياري از صفحات اجرا 

از رايج ترين فرمت هاي تصاوير كه در صفحات  .شوندميمعموال اين عناصر به صورت خودكار توسط انواع مرورگر ها شناخته 

 .اشاره نمود  png.و jpg،.gif.  توان بهميگيرند  ميقرار 

 فايل هاي متني

توان به فايل هاي مياز اين دسته از فايل ها  .توسط مرورگر ها پشتيباني شدند اين نوع فايل ها جزء اولين انواع بودند كه

html  وPDF مرورگر ها براي نمايش فايل هاي  .ها اشاره نمودPDF  به نرم فزار كمكيAcrobat Reader نياز دارند.  

 ل هاي صوتيفاي

 :شودميآن ها اشاره  شوند كه به بعضي ازميفايل هاي صوتي كاربردي در صفحات وب در فرمت هاي مختلفي ذخيره 

ابداع شد و به عنوان يكي از ابتدايي ترين فرمت هاي  1982اين فرمت براي اولين بار در سال  :MIDIفرمت  •

يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين فرمت اين است كه اين نوع  .شودميقابل استفاده در صفحات وب نيز شناخته 

يكي ا  .فقط قادر به ضبط و نگهداري نت هاي موسيقي است و امكان ضبط صدا ها بر روي اين فرمت وجود ندارد

اين فرمت در بسياري از سيستم عامل ها و مرورگر ها به خوبي  .زمزيت هاي اين فرمت حجم بسيار پايين آن است

  .شوندميذخيره  midi.يا mid.فايل هاي از اين نوع معموال با يكي از پسوند هاي .شودميشتيباني پ
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توان به كيفيت بسيار مياز مزاياي اين نوع  .اين فرمت توسط شركت مايكروسافت ارائه شده است :Waveفرمت  •

و بر  Windowsروي سيستم عامل اين فرمت فقط بر  .باالي آن اشاره نمود اما در مقابل حجم زيادي هم دارند

  .شوندميذخيره  wav.فايل هاي از اين نوع در پسوند هاي .مرورگر ها قابل اجراستميروي تما

• MP3(MPEG): هاي  فايلMP3  در حقيقت همان فايل هايMPEG اما فايل هاي  .هستندMPEG  به

توانيم بگوييم كه فايل هاي ميدر واقع ما  .ويديويي معرفي و توسعه پيدا كرده اند يصورت اختصاصي براي فايل ها

MP3 جداشده از فايل ها ويديويي  يصداMPEG  هستند! 

MP3  يكي از محبوبترين و پر كاربردترين نوع فايل هاي صوتي است كه توسط همه مرورگر ها و سيستم عامل ها

فايل  .اما حجم كمتر اشاره نمود waveتوان به كيفيت برابر با مياز مزيت هاي اين نوع  .شودميبه خوبي پشتيباني 

   .شوندميذخيره  MPGA.يا MP3.هاي اين نوع در پسوند هاي

  .به عنوان بهترين گزينه براي فايل هاي صوتي نام برد  MP3يا  waveتوان از مياز بين فرمت هاي ذكر شده 

مت ها ي صوتي كه ممكن است در صفحات استفاده شوند اما كاربرد كمتري دارند و پشتيباني خوبي ازآن ديگر فر از

  :توان به موارد زير اشاره نمودميها در همه سيستم عامل ها يا مرورگر ها نشود 

.rm ,.ram ,.aif ,.aiff ,.snd 

 فايل هاي ويديويي

 :شودميشوند كه در زير به برخي از آن ها اشاره ميه اين دسته از فايل ها در فرمت هاي گوناگوني عرض

• 1AVI: AVI اين فرمت يكي از رايج ترين فرمت هاي ويديويي مورد  .اولين بار توسط مايكروسافت ارائه شد

فايل هاي از  .شوندميكه توسط بسياري از سيستم عامل ها و مرورگر  ها پشتيباني تند استفاده در صفحات وب هس

  .شوندميذخيره  avi.اين نوع در پسوند

• WMV:  يكي از رايج ترين فرمت هاي ويديويي مورد استفاده در صفحات وب است كه البته فقط بر روي سيستم

فايل  .عامل ويندوز قابل اجراست و براي اجرا بر روي ساير سيستم عامل نياز به نصب برنامه هاي كمكي ويژه دارد

  .شوندميذخيره  wmv.ن دست با پسوندهاي از اي

• MPEG : سيستم عامل ها و مياين فرمت درتما .يكي از محبوبترين فرمت هاي ويديويي براي صفحات وب است

  .شوندميذخيره  mpeg.يا mpg. فايل هاي از اين نوع در پسوند هاي .شودميمرورگر  ها به خوبي پشتيباني 

• QuickTime:  اولين بار توسط شركتApple فايل هاي از اين فرمت براي اجرا نياز به  .ابداع و عرضه شد

  .شوندميذخيره  3gp. يا mov. فايل هاي اين دسته در پسوند هاي .دارند quicktimeبرنامه كمكي 

• Shockwave(Flash):  شركتMacromedia فايل هاي از اين  .اين نوع فرمت  را براي اولين بار ابداع كرد

اين برنامه معموال بر روي آخرين نسخه مرورگر  .دارند Adobe Flash Playerنوع براي اجرا نياز به برنامه كمكي 

  .شوندميذخيره  swf. نوع فقط با پسونداين فايل هاي از  .باشدميها به صورت پيش فرض نصب 

ن آن ها در صفحات وب وجود دارد اپلت هاي جاوا است يكي ديگر از عناصري كه امكان گنجاند :1اپلت هاي جاوا •

 .از قبل داريم javaكه البته براي اجرا درمرورگر نياز به نصب 
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  Objectتگ  
آشنا شديم در ادامه با طريقه گنجاندن با بسياري از فرمت ها ي قابل استفاده عناصر چند رسانه اي در صفحات وب  كه حال

   .پردازيمميآنها از طريق تگ هاي مشخص 

  استفاده از لينك ساده به فايل

در اين  .ساده ترين راه براي گنجاندن انواع فايل هاي چند رسانه اي استفاده از لينكي است كه به يكي از انواع فوق اشاره دارد

  .د كردنو دريك صفحه جديد فايل را باز خواه2از يك برنامه ي كمكي  با استفاده ها مرورگر صورت 

 Objectاستفاده از تگ 

 :كنيمميشود كه در ادامه صفت هاي آن را بررسي مياستفاده  چند رسانه اياز اين تگ براي گنجاندن انواع فايل هاي 

 width 

 height 

 border 

 hspace 

 vspace 

 align 

 name 

 data:  كند نظر براي نمايش را مشخصمسير كامل نگه داري فايل مورد. 

 archive :  ليستي از آدرس هايي كه نگه دارنده منابع و فايل هاي مربوط به تگobject  است را به عنوان مقدار

 پذيرد مي

 classid:  مشخص كنندهclassid  براي برنامه اجرا كننده فايل چند رسانه اي است كه درregistry  شودميثبت. 

 type:  نوعMimeType  كندميفايل را مشخص.  

 codebase:  تواند برنامه ميموقعيت يا آدرس جايي كه كاربرplugin  مورد نياز براي پخش عنصر چندرسانه اي را

 .كندميدريافت نمايد را مشخص 

 standby:  دهدميپذيرد و آن را در هنگام بارگذاري فايل نمايش ميمتني را به عنوان مقدار. 

 declare:  در صورتي كه اين صفتboolean  كند كه فايل مورد نظر فقط بايد معرفي ميشخص م ،شودتنظيم

 .شود و تا زماني كه نياز نيست اجرا يا نصب نشود

                                                                                                                                                                   
1 Java applet 
2 Helper Application 

www.KnowledgeAge.blogfa.com



 87  اي در صفحات وبعناصر چندرسانه    

 paramتگ  
صفت هاي .رودميكند به كار ميكه تنظيمات زمان اجراي برنامه را كنترل  paramهمراه با تگي به نام  objectمعموال تگ 

  :به شرح زير است paramتگ 

 name:  كندمييك نام مشخص براي پارامتر تعيين. 

 value:  مقداري را براي پارامتري كه در صفتname  كندميآمده است را مشخص. 

دهد متفاوت است ميچه نوع فايلي را نمايش  objectتعيين نمود بسته به اينكه تگ  nameتوان براي صفت ميمقاديري كه 

  :نماييمتوانيم پارامتر ها و مقادير زير را براي آن تعيين ميباشد  swfمثال اگر فايل ما يك فايل 

 src: كندميدرس فايل مورد نظر براي نمايش را مشخص آ. Internet Explorer  از اين گزينه براي پيدا

  .كندميكردن فايل مورد نظر براي نمايش استفاده 

 quality:  تواند يكي از مقادير ميكند و ميكنترل پارامتر كيفيت نمايش فايل فلش را اينhigh , 

medium , low را بپذيرد. 

 loop:  تواند يكي از مقادير ميكند كه ميتكرار نمايش فايل فلش را كنترلtrue  براي ادامه پيدا كردن

  .براي عدم تكرار نمايش بعد ازپايان اجرا را بپذيرد falseنمايش و 

  :پارامتر هاي زير را براي آن ها تعيين نمود توانميتصويري يا ويديويي باشد  ،اگر فايل نمايشي ما يك فايل صوتي

 autoplay:  تواند يكي از مقادير ميكند و مياجراي خودكار فايل را مشخصtrue )يا  )اجراي خودكار

false )را بپذيرد) عدم اجراي خودكار. 

 controller:  تواند يكي از مقادير ميد و كنميها را مشخص  كنترلگرنمايش يا عدم نمايشtrue  يا

false را بپذيرد. 

 scale:  باشد 5تواند يك عدد صحيح مثال ميكند و ميميزان بزرگنمايي فيلم را كنترل. 

 loop:  تواند يكي از مقادير ميكند كه ميتكرار نمايش فايل را كنترلtrue  براي ادامه پيدا كردن نمايش و

false براي عدم تكرار نمايش بعد ازپايان اجرا را بپذيرد. 

  :را كه يك فايل فلش را در صفحه نمايش خواهد داد در زير مشاهده كنيد paramو  objectيك مثال از كاربرد تگ هاي 

<object data='objects/fc.swf' width='120' height='2 40' 
type='application/x-shockwave-flash' border='5' 
classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 '> 
 <param name='src' value='objects/fc.swf' /> 
 <param name='quality' value='low' /> 
 <param name='loop' value='false' /> 

</object> 

 1 - 10كد 
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        ند رسانه ايند رسانه ايند رسانه ايند رسانه ايراه هاي ديگر براي استفاده از عناصر چراه هاي ديگر براي استفاده از عناصر چراه هاي ديگر براي استفاده از عناصر چراه هاي ديگر براي استفاده از عناصر چ

   <embed>تگ  
توان مي چند رسانه اياز اين تگ براي قرار دادن انواع فايل هاي  .است objectاستفاده از اين تگ بسيار آسان تر از تگ 

   :صفت هاي اين تگ به شرح زير است .ودماستفاده ن

 align 

 alt 

 border 

 width 

 height 

 hspace 

 vspace 

 name 

 src:  كندميآدرس منبع را مشخص.  

 autostart:  يكي از مقاديرtrue  ياfalse  كند آيا عنصر چند رسانه اي ميو مشخص  پذيردميرا به عنوان مقدار

  .به معني اجراي خودكار خواهد بود true .تواند به صورت خودكار اجرا شود يا خيرمي

 hidden:  يكي از مقاديرtrue  ياfalse  كند آيا عنصر چند رسانه اي مي و مشخص پذيردميرا به عنوان مقدار

 .به معني مخفي شدن عنصر عنصر است false .نمايش داده شود يا خير

 loop:  يكي از مقاديرtrue  ياfalse  كند آيا پخش عنصر چند رسانه اي ميو مشخص  پذيردميرا به عنوان مقدار

 . عنصر خواهد بودادامه پخش به معني  trueمقدار  .پس از پايان ادامه پيدا كند يا خير

 type:  نوعMimeType  كندميفايل مورد نظر را مشخص. 

 pluginspage:  همانند صفتcodebase  درتگobject  فقط در مرورگر (كند ميعملNetScape( 

براي قرار دادن فايل هاي ويديويي و صوتي در صفحات  Objectار تگ  Operaو  FireFoxبرخي از مرورگر ها همچون 

  .كنندميبراي اين كار استفاده  embedكنند و فقط از تگ ميوب پيشتيباني ن

با اين روش امكان  .در داخل آن است embedامكان قرار دادن ساير تگ ها از جمله تگ  objectاما يكي از مزيت هاي تگ 

كنند آن را به ميپشتيباني  objectمرورگر هايي كه از  .شودميمرورگر ها امكان پذير ميماقرار دادن اين نوع فايل ها در ت

 objectاما مرورگر هاي ناسازگار با تگ  .كندميداخل آن چشم پوشي  embedهمراه پارامتر هاي داخلش اجرا كرده و از تگ 

   .كنندميداخل آن را به طور كامل اجرا  embedپارامتر هاي داخلش صرف نظر كره و در عوض تگ مياز اين تگ و تما

   :را از اين روش به صورت زير باز نويسي كنيم 1 - 10كد  توان كدميبه عنوان مثال 
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<object data='objects/fc.swf' width='120' height='2 40' 
type='application/x-shockwave-flash' border='5' 
classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 '> 
 <param name='src' value='objects/fc.swf' /> 
 <param name='quality' value='low' /> 
 <param name='loop' value='false' />  
 <embed src=’objects/fc.swf’ width=’120’ height=’240 ’></embed> 
</object> 

  2 - 10كد 

 

  <bgsound>تگ  
توان براي قرار دادن يك فايل صوتي در پس زمينه ميشود ميپشتيباني  Internet Explorerاز اين تگ كه فقط در مرورگر 

نكته اينكه اين عنصر جزء عناصر  .صفحه استفاده نمود تا اين فايل به محض بارگذاري صفحه به صورت خودكار پخش شود

  :كندمياين تگ از صفت هاي زير پشتيباني  .استفاده شود هصفح >head<تهي بوده و حتما بايد در داخل تگ 

 src:  كندميآدرس فايل مورد نظر براي پخش را مشخص. 

 loop:  كندميتعداد تكرار پخش صدا را كنترل. 

 volume:  را به عنوان    0تا  10000-شود و مقداري بين ميبراي كنترل ميزان صداي فايل پخش شونده استفاده

به معني  5000-مثال مقداري برابر  .كندميدر واقع مقدار اين صفت مقدار كاهش صدا را كنترل  .پذيردميمقدار 

 .واحد از كل صداي سيستم است 5000نصف كردن صدا نبوده و به معني كاهش 

 balance:  را  10000+تا  10000-كند و مقداري بين ميتراز پخش صدا بين بلندگوهاي چپ و راست را كنترل

نزديكتر باشد ميزان صداي پخش شده از بلندگوي سمت  10000+هر چه اين مقدار به  .پذيردميعنوان مقدار  به

نزديكتر باشد ميزان صداي پخش شده از بلندگوي سمت چپ بيشتر خواهد  10000-راست و هر چه اين مقدار به 

  .بود

است كه در اين حالت بايد حتما صفت  embedتگ  يكي ديگر از راه هاي قرار دادن موزيك هاي پس زمينه استفاده از

hidden  را برابرtrue كندميمرورگر ها كار مياين ترفند به خوبي در تما .قرار دهيم.  

        براي نمايش صدا و ويدئوبراي نمايش صدا و ويدئوبراي نمايش صدا و ويدئوبراي نمايش صدا و ويدئو    HTML 5استفاده از ويژگي هاي استفاده از ويژگي هاي استفاده از ويژگي هاي استفاده از ويژگي هاي 

HTML5 تگ  .م كرده استروش ها و تگ هاي جديدي براي قرار دادن عناصر چند رسانه اي در صفحات وب را فراه

video  براي قرار دادن فايل هاي ويديويي و تگaudio مزيت  .براي قرار دادن فايل هاي صوتي در اين نسخه ارائه شده اند

اين است كه مرورگر هايي كه از اين دو تگ جديد پشتيباني  embedو  objectهاي اين دو تگ نسبت به تگ هايي همچون 

   .فايل هاي صوتي و ويديويي را بدون نياز به پالگين ها اجرا كنند كنند قادرند اينگونهمي
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  <video>تگ  
   :كندمياين تگ از صفت هاي زير پشتياني  .پردازيممي videoابتدا به بررسي تگ 

 audio:  كند و در صورتي كه آن را برابر مقدار ميوضعيت پيش فرض صداي فايل ويديويي را مشخصmuted 

  .قرار دهيد صداي فايل از همان ابتداي اجرا قطع خواهد بود

 autoplay:  اين صفت بولين همانطور كه از نامش نيز مشخص است در صورتي كه تعيين شود فايل ويديويي را به

 .به صورت خودكار اجرا خواهد كرد ،محض بارگذاري و آماده شدن

 controls: كند كه كليد هاي كنترلي پخش فايل ويديويي ميمشخص  اين صفت بولين در صورتي كه تعيين شود

 ،playكليد هاي كنترلي شامل  .بايست كليد هاي كنترلي زير را فراهم كنندميمرورگر ها  .بايد نمايش داده شود

pause، seeking، volume،  دكمهFullscreen باشندمي.  

 Loop:  از پايان مجددا اجرا خواهد كرد پساين صفت بولين در صورت ذكر شدن فايل ويديويي را.  

 poster:  اين صفت موجب نمايش يك عكس در هنگام بارگذاري فايل يا تا زماني كه كاربر فايل را اجرا نكرده است

تصوير يكي از  فريم هاي   ،بهتر است اين تصوير .پذيردمياين صفت آدرس يك عكس را به عنوان مقدار  .خواهد شد

كه از اين صفت استفاده نشود مرورگر به صورت پيش فرض اولين فريم فيلم را نمايش خواهد در صورتي  .فيلم باشد

 .داد

 preload:  شود يا خير ؟  دانلود ،همزمان با بارگذاري صفحهكند كه آيا فايل ويديويي بايد مياين صفت مشخص

 :پذيردمياين صفت سه مقدار زير را 

 auto: تعيين اين مقدار موجب بارگذاري فايل همزمان با بارگذاري صفحه خواهد شد. 

 metadata:  اين مقدار فقط موجب دريافت اطالعات اضافي فايل و عدم بارگزاري آن همزمان با

 trackليستي از  ،اولين فريم ،اطالعات اضافي شامل مواردي همچون ابعاد فيلم .بارگذاري صفحه خواهد شد

  .باشدمي.. .زمان ومدت  ،ها

 none: تعيين اين مقدار از بارگذاري فايل همزمان با بارگذاري صفحه جلوگيري خواهد كرد.  

 src:  كندمياين صفت هم آدرس فايلي كه بايد پخش شود را مشخص. 

 width 

 height 

   :كنيدميدر مثال يك نمونه از كاربرد اين تگ همراه با بعضي از صفت هاي فوق الذكر را مشاهده 

<video src="movie.ogg" controls="controls" preload= "auto" width=”500” 
height=”400” poster="img_poster.jpg"  autoplay="aut oplay"  audio="muted">  
</video> 

  3 - 10كد 
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  <audio>تگ  
اين تگ از صفت هاي زير با همان توضيحات ذكر  .شودمياستفاده  از اين تگ براي گنجاندن فايل صوتي در صفحات اينترنتي

   :كندميپشتيباني  videoشده در تگ 

 autoplay 

 controls 

 loop  

 preload 

 src 

   :كنيدمييك نمونه كاربرد اين تگ را در مثال زير مشاهده 

<audio src="song.ogg" controls="controls"> 
 Your browser does not support the audio element. 

</audio> 

  4 - 10كد 

در اين  .كنندميفرمت هاي ويديويي و صوتي به صورت يكسان پشتيباني نميدانيد همه مرورگر ها از تماميهمانطور كه 

فايلي با فرمت خاص را مشخص كنيم ممكن در  srcبا استفاده از صفت  videoو  audioصورت چنانچه ما در تگ هاي 

  . بعضي از مرورگر ها نمايش داده نشود

براي اين كار  .يكي از مزيت هاي تگ هاي فوق امكان تعريف همزمان چندين فرمت از يك فايل براي حل اين مشكل است

براي تعيين فرمت هاي مختلف در  sourceتوانيم همزمان از هر تعداد تگ ميما  .استفاده كنيم sourceكافي از تگي به نام 

مرورگر ها از ميان فرمت هاي مشخص شده اولين فرمتي كه با آن ها سازگار .استفاده كنيمvideo و audioداخل تگ هاي 

  : پذيرد كه به شرح زير استميصفت  در اين حالت دو sourceتگ   .كنندمياست را اجرا 

 src: كندمييين اين صفت آدرس فايل مورد نظر را تع. 

 Type:  اين صفت همMIME Type  كندميفايل مورد نظر را تعيين.   

   :دهدميهمزمان با يكديگر را نشان  sourceو  audioكد زير نحوه استفاده از تگ هاي 

<audio controls="controls"> 
   <source src="song.ogg" type="audio/ogg" /> 
   <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" /> 
 Your browser does not support the audio element. 

</audio> 

  5 - 10كد 

  .نيز به همين شكل استفاده است sourceو  videoنحوه استفاده از تگ هاي 
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  همهميازديازدفصل فصل 

 F G�K'�H د %$#�ت�M�اHTML   
به توانيم به وسيله يكسري عناصر خاص ميكه اين است براي طراحان فراهم آورده است  HTMLيكي از امكاناتي كه 

به چندين قسمت  پنجره مرورگر را توانيمميعناصر در اصل با اين  .بپردازيم مرورگر نمايش چندين صفحه وب در يك پنجره 

   .تقسيم كرده و در هر قسمت يك صفحه را نمايش دهيم) شودگفته مي frameكه به هر كدام (

  .در ادامه با ساختار كلي و تگ هاي مربوط به چنين صفحاتي بيشتر آشنا خواهيم شد
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        ساختار صفحات چندگانهساختار صفحات چندگانهساختار صفحات چندگانهساختار صفحات چندگانه

   .كندميبا صفحه هاي معمولي فرق  ميرا قرار دهيم ك خواهيم درآن ها چندين صفحهميساختار صفحاتي كه 

 bodyو قسمت پيكره كه به وسيله تك  headمعمولي از قسمت سر كه بوسيله تگ دانيد يك صفحه ميهمانطور كه 

  :كنيدميدر زير ساختار كلي يك صفحه معمولي را مشاهده  .شودميشود تشكيل ميمشخص 

<html> 
 <head> 
  .............  
 </head> 
 <body> 
  .............  
 </body> 
</html> 

  1 - 11كد 

قبل و بعد از اين  .شودمياستفاده  <frameset>از عنصري به نام  <body>اما در ساختار صفحات دسته دوم به جاي عنصر 

ساختار كلي  .دشوميتوسط مرورگر ها چشم پوشي  framesetعنصر نبايد هيچ عنصر ديگري قرار بگيرد در غير اين صورت 

  :اين گونه صفحات به صورت زير است

<html> 
 <head> 
  .............  
 </head> 
 <frameset cols='50%,50%'> 
  <frame src='http://www.google.com' name='google_f rame' /> 
  <frame src='http://www.yahoo.com' name='yahoo_fra me' /> 
 </frameset> 
</html> 

  2 - 11كد 

 
براي  </ frame>براي ايجاد يك صفحه چندگانه و تگ  <frameset>بينيد كه دراين گونه صفحات از تگ هاي مي

در ادامه به بررسي هر يك از تگ هاي  .كنيمميفاده مشخص كردن صفحاتي كه در هر بخش نمايش داده خواهد شد است

  :پرداختمرتبط با ايجاد صفحات چند گانه آشنا خواهيم 

توانند به مي) همان بخش هاي صفحات چند گانه(ها FRAME  كهنكته اشاره كنيم اين قبل از هر چيز اجازه بدهيد به 

   .صورت افقي يا عمودي در كنار هم قرار بگيرند

  <FRAMESET>تگ  
در واقع با استفاده از اين تگ براي اينكه به مرورگر بگوييم با يك  .كنيممياز اين تگ براي ايجاد صفحات چند گانه استفاده 

  :كندمياين تگ صفت هاي زير را پشتيباني  .شودمياستفاده صفحه چند گانه روبروست 
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 HTML  95در ايجاد صفحات چندگانه     

 rows:  استفاده از اين صفت براي تعيين تعداد و اندازه هر يك از فريم ها  .رودميبراي ايجاد فريم هاي افقي به كار

  .درصد و نسبي خواهد بود ،pxواقع ليستي از اندازه ها بر اساس واحد هاي  كه در  شودمي

 cols:  از اين صفت براي تعيين تعداد و اندازه هر يك از فريم ها  .رودميبراي ايجاد فريم هاي عمودي به كار

  .درصد و نسبي خواهد بود ،pxواقع ليستي از اندازه ها بر اساس واحد هاي  كه در  شودمياستفاده 

پذيرند مقادير نسبي هستند كه مي rowsو  colsهمانطور كه اشاره شد يكي از انواع مقاديري كه صفت هاي 

و درصد بر رويداد فضاي  pxاين مقادير پس از محاسبه اندازه هاي مشخص شده با . شوندميمشخص  *با 

از فضاي باقيمانده براي  %50سپس  ،اول  frameبراي  300pxدر مثال زير ابتدا  .كنندميباقيمانده عمل 

frame  3قسمت كامال مساوي تقسيم شده كه  6پس از آن فضاي باقيمانده به  .شودميدوم اختصاص داده 

- ميو يك قسمت براي فريم پنجم اختصاص داده دو قسمت براي فريم چهارم  ،قسمت آن براي فريم سوم

 :شود

<frameset cols=”300px,50%,3*,2*,1*”>… 

  3 - 11كد 

 

 border:  ضخامتborder  عددي صحيح را بر حسب  .كندميبين هر يك از فريم ها را كنترلpx پذيردمي. 

 bordercolor:  رنگborder  ميبه سه روشي كه قبال به آن ها اشاره شد  .كندمياطراف فريم ها را مشخص -

 .توان به اين صفت مقدار  دهي كرد

 frameborder:  نمايش يا عدم نمايشborder  پذيردميمقادير زير را  .كندميمشخص را هاي اطراف فريم ها: 

 .ها نمايش داده خواهند شد yes: borderيا  1 

 .ها نمايش داده نخواهند شد no: borderيا  0 

 framespacing:  مثل صفتborder  كندميرفتار. 

  </ frame>تگ  

اين تگ كه جزء تگ هاي  .شودميشود از اين تگ استفاده ميبراي مشخص كردن صفحه اي كه در فريم ها نمايش داده 

 framesetبه كار رفته در داخل  يدقت كنيد تعداد فريم ها .استفاده شود <frameset>تهي است حتما بايد در داخل تگ 

  !!!نه كمتر نه بيشتر  .آمده است برابر باشد framesetتگ  rowsيا  colsها بايد با تعداد اندازه هايي كه در صفت 

  :كندمياين تگ از صفت هاي زير پشتيباني 

 name: براي ميناframe  تواند به ميدقت كنيد كه اين نام  .كتا باشداين نام بايد در صفحه ي .كندميمشخص

 .عنوان پنجره هدف لينك ها مورد استفاده قرار گيرد

www.KnowledgeAge.blogfa.com



  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   96

 longdesc:  كندميتوضيح مفصلي در مورد فريم در آن هست را مشخص كه آدرسي را.  

 src : كندميآدرس صفحه اي كه بايد در فريم نمايش داده شود را مشخص. 

 noresize : به كار رود از امكان تغيير اندازه فريم توسط كاربر جلوگيري ميصورتي كه براي فرياين صفت بولين در

 .خواهد كرد

 scrolling : اسكرول هاي توانيم چگونگي نمايش يا عدم نمايش ميبا اين صفتframe كه ميها را هنگا

 :پذيردمياين صفت مقادير زير را  .بيشتر باشد را كنترل كنيم frameمحتوياتشان از اندازه 

 auto:  در صورت لزوم ابزارscroll را براي فريم نمايش خواهد داد. 

 yes:  هميشه ابزارscroll حتي اگر محتويات بيش از اندازه كلي فريم ( .را براي فريم نمايش خواهد داد

 ).نباشد

 no:  هرگز ابزارscroll كلي فريم باشدحتي اگر محتويات بيش از اندازه ( .را براي فريم نمايش نخواهد داد( 

 frameborder:  نمايش يا عدم نمايشborder گيرد كه ميهمان مقاديري را  .كندميكنترل  را همان فريم

 .گيردمي framesetبراي تگ  Frameborderصفت 

 marginwidth:  كندميرا كنترل ) در عرض فريم(فاصله ي محتويات داخل فريم را از ديواره هاي چپ و راست. 

 .پذيردمييا درصد را  pxاين صفت عددي بر حسب 

 marginheight:  كندميرا كنترل ) در ارتفاع فريم(فاصله ي محتويات داخل فريم را از ديواره هاي باال و پايين. 

 .پذيردمييا درصد را  pxاين صفت عددي بر حسب 

  <noframes>تگ  

را  frameو  framesetكنند درنتيجه تگ هاي ميپشتيباني ن )صفحات چندگانه(ها  framesetبعضي مرورگر ها كال از 

براي جلوگيري از اين كار بايد از تگي به نام  .شناسند و احتماال خود آن ها را در صفحه عينا نمايش خواهند دادمين

<noframes>  در داخل تگ<frameset> اين تگ  .اين گونه مرورگر ها استفاده كنيم براي نمايش يك كد جايگزين در

جالب است بدانيد در داخل اين تگ  .گيردميصفت خاصي ندارد و تنها وظيفه آن  نمايش كد هايي است كه در داخلش قرار 

توانيد ساختار اصلي يك صفحه وب معمولي را در آن قرار داده تا به جاي ميحتي  .توانيد از انواع تگ ها استفاده كنيدميشما 

frameset  شوندها نمايش داده.   

  <iframe>تگ  

ار ساير عناصر مانند معموال براي قرار دادن يك صفحه در داخل صفحه اي معمولي و در كن )iframe )inline Frameتگ 

    .شودمياستفاده .. .لينك ها و ،ها عكس ،متن ها
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اما از صفت  .noresizeكند به غير از ميكه قبال به آن اشاره شده است پشتيباني  <frame>اين تگ از تمام صفات تگ 

در  .كندميپشتيباني   شودمياستفاده  frameكه براي تعيين عرض و ارتفاع محدوده  heightو  widthهاي خاصي به نام 

در  <object>همانند قرار داردن يك عنصر  <iframe>يك كالم قرار دادن يك صفحه داخل صفحه ديگر توسط تگ 

  .صفحه است
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  دهمدهمدوازدوازفصل فصل 

  DRار دادن (�N OP رو� وب  
در اين فصل با نحوه آماده . كنيد قابل مشاهدهآن را براي ساير افراد خواهيد مينا ه سايتتان را ايجاد كرديد ، مطمئموقعي ك

آن ، ميپس از آماده شدن سايت براي انتشار عمو .سازي سايت براي نمايش عموم و قرار دادن آن بر روي وب آشنا خواهيم شد

ما در اين فصل شما را با اصطالحات كليدي استفاده شده توسط شركت  .نياز به بررسي دقيق انواع هاستينگ خواهيم داشت

به منظور كمك در انتخاب صحيح بسته هاي ارائه شده از طرف آن ها ، آشنا .. .زباني وب همچون فضا ، پهناي باند وهاي مي

   .خواهيم كرد

كه وظيفه فراهم آوردن اطالعاتي در مورد صفحات و  </ meta>اما قبل از همه اين ها نياز به بررسي آخرين عنصر يعني 

  .هيم داشت كه اين عنصر را نيز به صورت دقيق با تمام جزئيات بررسي خواهيم كردمحتواي آن ها را بر عهده دارد خوا

   

www.KnowledgeAge.blogfa.com



  )احمد بادپي( XHTMLو  HTMLآموزش   100

 </ meta>تگ  
قرار بگيرد براي فراهم كردن يكسري اطالعات در مورد محتواي صفحه  headاز اين تگ تهي كه بايد هميشه در قسمت 

مثال اينكه نويسنده صفحه چه كسي بوده ، تكنولوژيهاي به كار رفته در آن ، تاريخ ايجاد و انقضاي صفحه ،  .شودمياستفاده 

توانند توسط مرورگر ها براي تشخيص نحوه نمايش محتوا يا توسط موتور هاي مياين اطالعات   ....برنامه توليد كننده صفحه و

-مي metaبه عنوان مثال با تگ  .ه داده هايشان مورد استفاده قرار بگيردجستجو براي ذخيره كردن اطالعات صفحه در پايگا

   .توانيم يكسري كلمات كليدي مرتبط با صفحه را به موتور هاي جستجو معرفي كنيم

يك خاصيت و مقدار آن خاصيت را  metaهر تگ  .توانيم استفاده كنيممي headدرقسمت  metaما از هر تعداد تگ 

  :كندميگ از صفت هاي زير پشتيباني اين ت  .مشخص كند

 name:  مقداري كه به اين صفت داده  .خواهيم آن را تنظيم كنيمميمقدار اين صفت در واقع نام خاصيتي است كه

-مياما بعضي از مقادير از پيش تعيين شده و پراستفاده براي اين صفت به شرح زير  .تواند هر چيزي باشدميشود  مي

  .باشند

 description:  خواهيم توضيحاتي در مورد صفحه را تعيين نماييمميكند كه مياين مقدار مشخص. 

 keywords:  كلمات  .شودمياز اين مقدار براي مشخص كردن ليستي از كلمات كليدي صفحه استفاده

سايت شود كه انتظار داريم كاربران با جستجوي آن ها در موتور هاي جستجو به ميكليدي به كلماتي گفته 

 .ما هدايت شوند

 robots:  مياين مقدار چگونگي ذخيره كردن صفحه توسط برنامه هاي موتور هاي جستجو را مشخص-
معموال از اين مقدار براي جلوگيري از ذخيره شدن صفحه در موتور ها يا جلوگيري از دنبال شدن لينك  .كند

  .شودميها توسط موتور هاي جستجو استفاده 

 content: براي تگ ميفت كه صفتي الزااين صmeta  نيز هست ارتباط نزديكي با صفتname در واقع اين  .دارد

در مثال هاي زير چند  .، نام آن ذكر شده است nameصفت حاوي اطالعاتي در باره خاصيتي است كه در صفت 

 :كنيد ميهمراه با اين دو صفت را مشاهده  metaنمونه از كاربرد تگ 

 
<meta name="keywords" content="HTML,XHTML,Learning, download,Ebook"> 

  1 - 12كد 

  .كاركتر باشد 200بايست حداكثر ميكلمات كليدي  .كندمياين دستور يكسري كلمات كليدي براي صفحه را مشخص 

<meta name="description" content="best reference fo r web design and 
learning HTML and HTML"> 

  2 - 12كد 

   .كندميتوضيح كلي در مورد محتواي صفحه را مشخص  ين دستور يكا
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كاراكتر باشد هر چند موتور جستجوي گوگل  200حداكثر بايد  descriptionبه اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه محتواي 

   .دهدمير نتايج جستجو نشان كاراكتر ابتدايي را د 100فقط 

   :تواند مقادير زير را بپذيردميتعيين شده است  robotsبرابر  nameدر حالتي كه مقدار صفت  contentصفت 

 all: صفحات ميذخيره تما 

 none:  ذخيره هيچ كدام از صفحه ها 

 index:   فقط ذخيره صفحه كنوني 

 noindex:  عدم ذخيره صفحه كنوني 

 follow: لينك هاي موجود در صفحه ميدنبال كردن تما 

 nofollow:   عدم دنبال كردن لينك هاي موجود در صفحه  

 :به عنوان مثال در كد زير هيچ موتوري نبايد صفحه جاري را ذخيره و لينك هاي موجود در آن را دنبال كند

<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow” /> 

  3 - 12كد 

 http-equiv:  مثال يكي از  .دهدمياين صفت به صورت اختصاصي اطالعاتي از صفحه را در اختيار سرورها قرار

اين ). و حتي مرورگر هاست(صفحه براي سرور ها  encodingكاربرد هاي اين صفت براي مشخص كردن نوع 

 :آن ها به شرح زير است  پذيرد كه پركاربرد ترينميصفت مقادير زيادي را 

 content-type:  براي مشخص كردن نوعMime Type  صفحه كه غالباtext/html  است و نوع

encoding  به عنوان مثال دستور زير نوع  .شودميصفحه استفادهencoding  صفحه را برابرUTF-8 

 :دهدميشود قرار ميكه غالبا براي صفحات فارسي هم استفاده 

 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=UTF-8" /> 

  4 - 12كد 

 

 refresh : توان مشخص كرد كه صفحه بعد  ازمدت زماني معين خود به خود ميبا استفاده از اين مقدار

  :كردخواهد  refreshثانيه  5دستور زير صفحه را بعد از . بارگذاري مجدد شود

 
<meta http-equiv="Refresh" content="5" /> 

  5 - 12كد 

مثال در مواقعي كه آدرس سايت شما عوض شده است . شودميه صفحات ديگر نيز استفاده از اين مقدار همچنين براي انتقال ب

به روش زير  refreshتوانيد از مقدار ميخواهيد كاربرانتان را از آدرس قبلي به آدرس جديد به صورت خودكار منتقل كنيد ميو 

   :استفاده كنيد
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<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://ww w.your-news-
site.com" /> 

  6 - 12كد 

ــاربر   ــوق كــ ــد فــ ــس ادر كــ ــفحه   زپــ ــه صــ ــدورود بــ ــه آدرس   5از  بعــ ــار بــ ــورت خودكــ ــه صــ ــه بــ  ثانيــ

 www.your-new-site.com منتقل خواهد شد.   

آن براي انتقال  و زماني كه از refreshing آن كنيد بهميكه از اين تكنيك براي بارگذاري مجدد يك صفحه استفاده ميهنگا

   .شودمياطالق  Redirectingكنيد به آن ميخودكار از يك صفحه به صفحه ديگر استفاده 

 

 expires:  در مثال زير مرورگر مجبور  .شودمياز اين مقدار براي تعيين زمان انقضاي صفحات استفاده

يك كپي جديد آن را ) حافظه نهان مرورگر( cacheاست بعد از تاريخ ذكر شده به جاي فراخواني صفحه از 

  :از سرور درخواست كند

<meta http-equiv= "expires" content="Fri,16 September 2011 23:59:59 pm "  
/> 

  7 - 12كد 

 progma:  با تعيين اين مقدار  براي صفتhttp-equiv نهان توان از ذخيره شده صفحه در حافظه مي

 :باشد no-cacheبرابر عبارت  contentبايست صفت ميدر اين حالت  .مرورگر جلوگيري كرد

<meta http-equiv= "progma" content="no-cache  " /> 

  8 - 12كد 

 author:  شودميبراي تعيين نام طراح و نويسنده صفحه استفاده  مقداراز اين:  

<meta http-equiv= "author" content="ali Hosseini" /> 

  9 - 12كد 

 generation:  از اين مقدار نيز براي مشخص كردن نام برنامه استفاده شده براي طراحي صفحه ، استفاده

  :شودمي

<meta http-equiv= "generation" content="Adobe DreamWeaver" /> 

  10 - 12كد 

 

عكس اين حالت نيز  .استفاده كنيم nameكنيد نبايد از صفت مياستفاده  http-equivكه از صفت ميهنگا

  . بايد رعايت شود
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        گرفتن نام دامنهگرفتن نام دامنهگرفتن نام دامنهگرفتن نام دامنه

به عنوان مثال گوگل از نام .شودميآيد گفته مي .wwwدامنه به آن بخش از آدرس اينترنتي وب كه معموال پس از حروف 

دركشور آمريكا  و از دامنه  amazon.comكند در حالي كه سايت آمازون از دامنه مياستفاده  google.comدامنه 

amazon.de  كندميدر كشور آلمان استفاده.  

. توانيد براي ثبت دامنه مورد نظرتان به هزاران سايت شركت هاي ثبت كننده دامنه موجود در اينترنت مراجعه كنيدميشما 

به عنوان  .كنند در حالي كه پسوند هاي ديگري نيز قابل ثبت استميرا به شما پيشنهاد  com.اين شركت ها پسوندبسياري از 

از  .وجود دارد.. .براي ايران و ir.براي كشور آلمان ، de.براي كشور اوكراين ، uk.مثال پسوند هاي مختص كشور ها همچون

البته پسوند هاي ديگري كه  هر كدام  .كنيد كه درآن كشور ها مستقريد پسوندهاي مختص كشور ها فقط وقتي بايد استفاده

براي سايت هاي  org.براي سايت هاي مبتني بر اطالعات ، info.مانند .نشان دهنده موضوع خاصي هستند نيز وجود دارد

  .براي سايت هاي دانشگاهي ايران ac.ir.متعلق به ارگان ها ،

براي ميبايست فرميشركت هاي ثبت دامنه ميتما. بايست آزاد بودن آن را بررسي كنيدميان قبل از ثبت نام دامنه مورد نظرت

  .بررسي آزاد بودن دامنه مورد نظرتان در اختيار قرار دهند

  :در ادامه به بررسي ويژگي هاي يك دامنه خوب اشاره خواهيم كرد 

  كوتاه بودن دامنه

كوتاه بياد ماندني هستند و خود باعث تبليغ دهان  هاي دامنه .مورد اهميت استكم تعداد بودن حروف يك دامنه از چند لحاظ 

از انتخاب دامنه هاي طوالني و آن هايي كه . شوندميالبته سريع هم تايپ شود و ميبه دهان آدرس وب سايت شما 

ي همچون توانيد به جاي انتخاب دامنه اميبه عنوان مثال شما  .كنيديادآوريشان دشوار است پرهيز 

www.payamnouruniversity.com به صورت مياز ناwww.pnu.com ضمنا موتور هاي جستجو به  .استفاده كنيد

  .دهندميدامنه هاي كوتاه تر بيشتر اهميت 

  مرتبط بودن با محتوا

اين گونه دامنه ها معموال . مرتبط با نوع فعاليت سايت ، مطالب محتوايي آن و يا شركتتان باشد  انتخابيبهتر است نام دامنه 

  .عالوه بر اين در نگاه اول معرف شما نيز خواهند بود .شوندميخوب در ذهن مانده و به راحتي ياد آوري 

  شامل كلمات كليدي باشد

اين كار عالوه بر معرفي . كنيد استفاده شودمير نام دامنه اي كه انتخاب سعي كنيد از پراستفاده ترين كلمات كليدي سايتتان د

كردن موضوع سايت به كاربران ، موجب نمايش سايت شما در رتبه هاي باالي جستجو هاي مرتبط با آن كلمات كليدي در 

   .موتور هاي جستجو خواهد شد
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  1ميزباني وب

هزاران شركت امكان قرار دادن  .ار فضايي از وب سرور ها خواهيد داشتبراي قرار دادن سايتتان بر روي وب نياز به مقد

 webاز آنجايي كه اين شركت ها ميزباني سايت شما را بر عهده دارند به آن ها . دهندميسايتتان را بر روي سرور هايشان 

hosting  گويندمينيز.  

  اصطالحات كليدي در انتخاب يك ميزبان

در اين قسمت به بررسي نكات كليدي كه شما نياز به فهميدن و پيروي از آن ها در هنگام انتخاب يك ميزبان خوب خواهيد 

  :پردازيمميداشت 

  2پشتيبان گيري

كند يا نه و در مورد چگونگي انجام آن تحقيق ميشما بايد د رمورد اينكه آيا ميزبان مورد نظرتان از سايتتان پشتيان گيري 

  .دكني

منظور از پشتيبان گيري يك كپي ساده از محتويات هر سايت به منظور بازگرداني آن ها در صورت بروز مشكل در كامپيوتر 

  .هايي است كه سايت شما بر روي آن ها قرار دارد

  3پهناي باند

صفحات وب  ميميانگين حجبه عنوان مثال اگر . شودميبه مقدار داده هايي كه شما مجاز به استفاده از آن ها هستيد گفته 

بازديد از صفحات داشته باشند آنگاه  10بازديد كننده كه هر كدام از آن ها  100باشد و ماهانه  75KB) شامل تصاوير(شما 

  .پهناي باند خواهيد) 75MBيا ( 75000KBشما نياز به حداقل 

  كشور

بهتر است هاست شما در همان كشوري كه . اشته باشيدشود اطالع دميبايست در مورد كشوري كه سايتتان در آن ميزباني مي

هستيد قرار داشته باشد در اين صورت طي كردن فاصله كمتر داده ها تا رسيدن به مقصد ، موجب نمايش سريعتر سايت به 

  .كاربرانتان خواهد شد

  4فضاي ديسك 

بايست هميشه فضايي كه مي. شودميايد گفته  گرفتهبه مقدار فضايي از كامپيوتر سرويس دهنده كه براي ذخيره فايل هايتان 

،  HTML  ،CSS  ،javascriptفايل هاي بر روي سايتتان همچون فايل هاي ميكنيد از مجموع حجم تماميخريداري 

  .بيشتر باشدميك.. .تصاوير استفاده شده در صفحات و

                                                 
1 hosting 
2 backups 
3 Bandwidth 
4 Disk space 
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  1مراكز داده

  . شودميبه مكان هايي كه كامپيوتر هاي سرويس دهنده شركت هاي ميزباني وب در آن ها قرار دارند گفته 

Uptime  
تواند كار كند و براي بييندگان سايتتان قابل دسترس باشد گفته ميبه درصد زماني كه كامپيوتر سرويس دهنده سايت شما ، 

دقيقه سايت شما در دسترس خواهد بود و  100دقيقه از هر  99اين است كه  درصد به معني 99به عنوان مثال آپ تايم . باشد

  .روز در سال است از دسترس خارج باشد 4ساعت يا حدود  87.6درصد از مواقع كه به معني  1ممكن است در 

  2حساب هاي كاربري ايميل

بايست به ميشما در مورد . كنندميز اقدام عموما شركت هاي هاستينگ عالوه بر خدمات ميزباني وب به ارائه خدمات ايميل ني

حجم قابل استفاده براي هر يك از حساب هاي ايميل و ديگري تعداد حساب هاي ايميلي كه شما  :دو فاكتور مهم توجه كنيد

  .كنيدميدريافت 

        FTPقرار دادن سايت بر روي سرور از طريق قرار دادن سايت بر روي سرور از طريق قرار دادن سايت بر روي سرور از طريق قرار دادن سايت بر روي سرور از طريق 

، نياز به قرار دادن فايل هاي تشكيل دهنده خريداري كرديد  پس از آنكه مقدار فضايي از يك كامپيوتر سرويس دهنده را

  .است FTPبهترين راه براي انجام اين كار استفاده از . سايتتان بر روي آن خواهيد بود

FTP  شود و بسيار مييكي از انواع پروتكل هاي موجود در اينترنت است كه براي ارسال داده ها در داخل اينترنت استفاده

  .كندميدر ارسال وبسايت ها بر رويداد سرور ها عمل  HTTPپروتكلي همچون سريعتر از 

كند ميبسياري از شركت هاي ميزباني وب شما را مجبور استفاده از اين پروتكل براي انتقال صفحاتتان بر روي سرورهايشان 

  .نياز خواهيد داشت FTPكه اين به معني اين است كه شما به يك برنامه 

يكي كه نمايش دهنده : شودمياغلب از دو پنجره كه هر كدام  داراي يك جستجوگر فايل هستند تشكيل  FTPبرنامه هاي 

  .فايل ها و پوشه هاي موجود بر روي كامپيوتر خودتان و ديگري نمايش دهنده پوشه هاي موجود بر روي وب سرور است

براي  FTPXبراي سيستم عامل هاي ويندوز و مكينتاش ،  CuteFtpو  FireFtpتوان به مي FTPاز جمله برنامه هاي 

  .براي مكينتاش اشاره كرد Transmitو  Fetchويندوز و 

كه شامل موارد زير است  FTPپس از خريداري و ثبت هاست ، شركت هاستينگ اطالعات الزم براي انتقال فايل ها از طريق 

   :كندميرا براي شما ارسال 

 )ftp.example.comمانند ( FTPآدرس  •

  FTPشناسه كاربري  •

  FTPكلمه عبور  •

  .ي انتقال فايل ها خواهيم پرداختبرا CuteFtpدر ادامه به نحوه كار با برنامه 

                                                 
1 Data Center 
2 Email accounts 
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        CuteFtpكار با برنامه كار با برنامه كار با برنامه كار با برنامه 

براي اين كار كافي  .ايجاد كنيد جديد )connection(بايست براي انتقال فايلتان بر روي سرور يك اتصال ميقبل از هر چيز 

حال در پنجره باز شده و در قسمت هاي مربوطه . را انتخاب كنيد Ftp Siteو سپس گزينه  Newگزينه  Fileاست از منوي 

  :مشخصات ارائه شده از طرف هاست را وارد نماييد

  
  1 -12شكل 

همچنين  .قرار دهيد FTP(standard file transfer protocol)را برابر  protocol Typeمقدار  typeحال در سربرگ 

قرارداده و ساير گزينه ها را در حالت  Auto-detectرا برابر  Transfer Typeو  server Typeبايست گزينه هاي مي

  :پيش فرض رها كنيد
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  2 -12شكل 

خواهيد در هر بار اتصال به صورت پيش فرض ميدر فيلد ابتدايي ، آدرس پوشه اي از داخل هاست كه  Actionsدر سربرگ 

توانيد با كليك بر روي ميدر فيلد دوم هم  .است WWWيا  public_htmlاين مسير اغلب به صورت  .باز شود را وارد كنيد

  :باشد را انتخاب كنيدميايتتان مسير پوشه اي از كامپيوتر خودتان كه حاوي فايل هاي س تصوير 

  
  3 -12شكل 

  . اضافه شود Site Managerكليك كنيد تا اتصال جديد شما به ليست اتصاالت موجود در قسمت  OKدر انتها بر روي دكمه 
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توانيد بر روي اتصال مورد نظرتان كليك راست كرده از منوي باز شده ميحال براي برقراري اتصال به منظور ارسال فايل ها 

  :را انتخاب كنيد Connectگزينه 

  
  4 -12شكل 

  .پس از برقراري اتصال فايل هاي موجود در كامپيوتر شما و سرويس دهنده نمايش داده خواهد شد

ن به سرور كافي است پس از كليك راست بر روي فايل مورد نظرتان گزينه اكنون براي انتقال يك فايل از كامپيوترتا

Upload را انتخاب كنيد :  
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  5 -12شكل 

  

  .شودمينمايش داده  Queue Windowپس از آن عمليات آپلود شروع شده و نحوه انجام و درصد پيشرفت آن در قسمت 
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        XHTMLو و و و      HTMLتفاوت هاي تفاوت هاي تفاوت هاي تفاوت هاي 

منتشر  2000ژانويه سال  26در تاريخ  EXtensible HyperText Markup Languageكه مخفف  XHTMLزبان 

 اين زبان نسل جديد زبان وب مي باشد كه داراي. ميباشد كه در واقع اينچنين نيست HTML 5ا همان ه شد و به قول بعضي

  .را  جبران كند  HTMLيكسري اصول و قوانين خاص است تا كمبودهاي

در ادامه به برخي تفاوت هاي اين نسخه با نسخ قبل آن خواهيم پرداخت كه شما بايد در كد نويسي هايتان از آن ها پيروي 

  :كنيد

   .است اجباري XHTMLنبود در  اجباري HTMLكه در   <head></body/>نوشتن تگهاي •

   </ p>….</p>, <hr />, <br>: است مانند پايان دهنده اجباري وجود تگهاي •

  : مانند. نوشته شود كليه تگها و خصوصيات آنها بايد بصورت حروف كوچك انگليسي •

<body bgcolor=”#ffcc45”>   

  1 -كد ض

   .قرار گيرند "…"مقادير خصوصيات در تگها بايد بين دو عالمت  •

   ترتيب قرار گرفتن تگها داخل هم بايد رعايت شود، •

<b><i> TEXT </b></i>   روش غلط  

<b><i> TEXT </i></b>    روش صحيح 

  2 -كد ض

 
   كنيم، آنها را بايد مقداردهي XHTMLنداشتند اما در  نياز به مقداردهي HTMLاز خصوصيات در  بعضي •

<input type="radio " checked>  روش غلط   

<input type= "radio " checked= "checked "> xhtml  روش صحيح در 

  3 -كد ض

   .توانيد استفاده كنيد ديگر نمي فقط از متن بايد استفاده كنيد و داخل آن از تگهاي <pre>در تگ  •

  .يك فرم را داخل فرم ديگر نبايد بكار بريد •

 از فايل خارجي  Style sheetبايد به صورت حروف كوچك نوشته شوند و بهتر است كه براي CSSدستورات فايل  •

 .استفاده كنيد
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MIME TYPE    چيست ؟چيست ؟چيست ؟چيست ؟        

كنند از روي پسوند فايل هايي را كه براي همديگر ارسال مييك مرورگر و در حالت كلي سرور ها و كالينت ها هيچ گاه نوع 

  .كنندبراي اين كار استفاده مي MIME Typeبه نام آن ها تشخيص نداده و به جاي آن از مفهومي

در حالي كه راه هاي !  HTMLگوييد خوب چيست احتماال مي index.htmاگر از شما سوال شود كه مثال نوع فايلي به نام 

پس اگر مرورگر ها بخواهند براي . راي تغيير پسوند انواع فايل ها به غير از آن چيزي كه واقعا هستند وجود داردزيادي ب

  . تشخيص نوع فايل ها از اين راه استفاده كنند قطعا دچار مشكل خواهند شد

از پسوندي كه از طريق  كنند نهآن استفاده مي Mime Typeيك فايل از ) طبيعت(در واقع مرورگر ها براي تشخيص نوع 

URL شودبرايشان ارسال مي .  

فايل هايي  Mime Typeهمه كامپيوتر ها ملزم به رعايت آن هستند اين است كه  HTTPيكي از قوانيني كه در پروتكل 

  . كنند را نيز بفرستندكه براي يكديگر ارسال مي

Mime Type ها ساختار بسيار ساده اي دارند كه در حالت كلي به شكل زير است:  

Type/subtype  

 Mime Typeبه عنوان مثال در زير . هاي مختلف و البته منحصر به فرد خود را دارند Mime Typeفايل هاي مختلف 

  :نماييدبرخي از انواع فايل ها كه استفاده زيادي در صفحات وب دارند را مشاهده مي

 Mime Type نوع فايل
.gif image/gif 
.jpg image/jpeg 
.png image/png 

.html or.htm text/html 
.css text/css 
.js text/javascript 

.pdf application/pdf 

.swf application/x-shockwave-flash 

.zip application/zip 
.mp3 audio/mpeg 

        1111كد هاي زبانيكد هاي زبانيكد هاي زبانيكد هاي زباني

در بسياري از تگ ها  langمثال صفت  .پذيرندميمقداري را به عنوان كد زباني  HTMLدر  ها تگبعضي از صفت هاي 

كد  .پذيردميوجود دارد كه يك كد زباني رابراي مشخص كردن اينكه متن داخل آن به چه زباني نوشته شده است  pمانند 

 en ،)براي فارسي( fa :زباني يكتا تعريف شده است مثالهاي زباني معموال دو حرفي هستند و براي هر زبان موجود در دنيا كد 

  ...و) براي فرانسوي( fr ،)براي انگليسي(

و براي زبان  en-USاما بعضي از كد هاي زباني حالت زير مجموعه اي داشته مثال براي زبان انگليسي آمريكايي كد زباني 

  :الت كلي كد هاي زباني زير مجموعه اي به شكل زير هستنددر ح .را تعريف كرده اند en-GBانگليسي بريتانيايي كد زباني 

                                                 
1 language code 
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Language code: primary code("-"subcode) 

        1111هاي كاراكتريهاي كاراكتريهاي كاراكتريهاي كاراكتري    كدكدكدكد

مثال  .دهند و درواقع مفهوم خاصي دارندميكار خاصي را انجام  HTMLدانيد بعضي از كاراكتر ها در زبان ميهمانطور كه 

به اين  .به معناي پايان يك تگ است) greater than( <به معناي شروع يك تگ و عالمت ) less than( >عالمت 

   .گويندمي كاراكتر هاي ويژه ،كاراكتر ها

 sourceطبيعتا اگر بخواهيم آنها را مستقيما در  .گاهي اوقات الزم است خود اين كاراكتر ها را مستقيما در صفحه چاپ كنيم

گيرند و اين احتماال مياين كاراكتر ها را به عنوان شروع يا پايان تگ در نظر  ،ا در مواجهه با آن هاصفحه وارد كنيم مرورگر ه

  !نتايج غير منتظره خواهد شد موجب به هم ريختگي صفحه و 

   .كد هاي كاراكتري معادل آن ها استفاده كنيماز بايست ميبراي حل اين مشكل 

شوند و در بين اين دو عالمت هم عبارت نشان دهنده كاراكتر خاص ميختم  ;شوند و به ميشروع  &كد هاي كاراكتري با 

  :كنيدميبه عنوان مثال در جدول زير چندين كد كاراكتري معروف و مفيد را مشاهده  .گيردميقرار 

كاراكتريميكد اس توضيحات كاراكتر  كد عددي كاراكتري 

 non-breaking space &nbsp; &#160; 

< less than &lt; &#60; 

> greater than &gt; &#62; 

& ampersand &amp; &#38; 

© copyright &copy; &#169; 

® registered trademark &reg; &#174; 

كدهاي كنند ميف كاراكتر اصلي استفاده كه از مخف ;lt&كدهاي كاراكتري همچون  .كد هاي كاراكتري دو نوع هستند

   .شوندميناميده مي اس

يك  ،&عددي از يك عالمت كد يك  .توانيم استفاده كنيممينيز  هاي عدديكدما براي نمايش كاراكتر هاي ويژه از 

در جدول باال نمونه اي از اين كد ها و  .تشكيل شده است ;عددي ويژه كه نشان دهنده كاراكتر است و يك عالمت  ،#عالمت 

  .كنيدميكاراكتر معادلشان را مشاهده 

                                                 
1 Code entities 
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