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  :مقدمه 
 

ــاخه  ــت و زيرشـ ــث اينترنـ ــاي آن  مبحـ ــي -هـ ــاه كلـ ــك نگـ ــاخه -در يـ ــبكه  شـ ــم شـ ــامپيوتري  اي از علـ ــاي كـ               هـ
)Computer Networks(هاي كـامپيوتري   در واقع اگر بخواهيم به مباحث سطح باال و كاربردي شبكه. هستند

ها به سـوي   گيري اكثر دولت در دنياي امروز كه جهت. هاي آن از اولويت بااليي برخوردارند بپردازيم، اينترنت و تكنولوژي
 Information Technology(فنـاوري اطالعـات  «تـوان گفـت    دانستن است، بـه جـرأت مـي    زودترو  بيشتر

(IT)( در ميزان پيشرفت علمي و فني يك ملت نقش بسزايي دارد اينترنتو ابزار قدرتمند آن يعني.«  
  

  :تاريخچه 
 

به فضا پرتاب كرد، بـه دليـل رقابـت تنگاتنـگ      1957ي مصنوعي را در سال  پس از آنكه شوروي سابق اولين ماهواره
اقـدام بـه   ) جمهور وقت ايـاالت متحـده   رئيس(دفاع آمريكا به دستور آيزنهاور ي  نظامي ميان آمريكا و شوروي، اداره
 Advanced Research Projects Agency(هـاي پيشــرفته   تشـكيل آژانـس تحقيقـاتي پـروژه    

(ARPA)(بـاش و كنتـرل بيشـتر بـر روي منـابع موشـكي، پنتـاگون         به دنبال تشكيل آرپا و بـراي آمـاده  . آرپا نمود
ي ارتباطي بين مناطق مختلف نظامي ايالـت متحـده    تحقيقات دانشگاهي در مورد ساختن يك شبكه اي را براي بودجه

ناميـده شـد كـه در ابتـدا صـرفاً چهـار       ) ARPANET(حاصل اين تحقيقـات بعـدها آرپانـت    . آمريكا اختصاص داد
         سـازي پروتكـل   و پيـاده آرپانت به سـرعت گسـترش يافـت و بـا طراحـي      . كرد كامپيوتر در آمريكا را به هم مرتبط مي

) Protocol(TCP/IP   افـزاري مناسـب بـه كمـك سيسـتم       و همكاري دانشگاه بركلي در فراهم كردن رابط نـرم
  .عامل يونيكس اين دانشگاه، اينترنت متولد شد

  
  :فناوري اطالعات 

  
توان بـه   با اين رويكرد مي. اطالعات استدهد، ديدگاه گسترش ارتباطات و  آنچه امروز اينترنت را با اهميت جلوه مي

اهميت فناوري اطالعات و ارتباطـات  . اينترنت با ديد يك ابزار قدرتمند براي گسترش فرهنگ، علم و فناوري نگريست
حركـت بـه   . هاي پيشرفته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است هاي دولت ترين بودجه تا حدي است كه كالن

ــوزش الكت  ــوي آمـــ ــيســـ ــي )eLearning(رونيكـــ ــت الكترونيكـــ ــارت )eGovernment(، دولـــ ، تجـــ
از سوي كشورهاي مختلف، چيزي نيست كه  ITهاي  و بسياري از محصوالت و فرآورده)eCommerce(الكترونيكي

درك عميق تمامي اين موارد نيازمند داشتن دركي مناسب از اينترنت و در واقـع  . بتوان به سادگي از كنار آن گذشت
به اين منظور مروري خواهيم داشت بر روي . است)World Wide Web (WWW) (وژي تور جهان گستر تكنول

  .ي اينترنت مفاهيم اوليه
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  :مفاهيم 
  

  :اينترنت
ي دنيا كه از به هم پيوستن تعداد زيادي كـامپيوتر ايجـاد    بزرگترين شبكه. است Inter Networkي  مخفف واژه
در واقـع هـر   . اين تصور كه اينترنت بر روي چند كـامپيوتر خـاص در دنيـا سـوار شـده بـه كلـي غلـط اسـت         . شدهاست

  .شود شود، جزئي از اينترنت محسوب مي كامپيوتري كه به طريقي به اينترنت متصل مي
  

  :پروتكل
شـود كـه دو يـا چنـد      است و از ديدگاه علم اينترنت، بـه قـوانيني گفتـه مـي     قراردادي پروتكل در لغت به معناي  ژهوا

به عنوان مثال هنگامي كه كامپيوتر يك در . كنند با يكديگر رعايت مي) رد و بدل كردن اطالعات(كامپيوتر براي ارتباط 
. كنـد  آيد و ميان صـحبت كـامپيوتر يـك صـحبت نمـي      درمي حال صحبت كردن است، كامپيوتر دو به حال گوش دادن

اسـت،   TCP/IP( Transmission Control Protocol / Internet Protocol( ،پروتكل اصلي اينترنت
هـم   TCPي اينترنـت و قسـمت    هـا و شـبكه   هاي اطالعات از طريـق كابـل   ي حمل بسته آن وظيفه IPكه قسمت 

يك سطح باالتر و براي دسترسي بـه  . دار تعيين صحت داده و رساندن آن به سطح قابل استفاده براي كاربر را دارد عهده
يا مجموعه قواعد دريافـت   HTTP( HyperText Transfer Protocol(هاي اينترنتي از پروتكل  سايت

از تـور  ) HTML( HyperText Markup Language( در قالـب (اطالعاتي شامل مـتن، صـوت، تصـوير    
  .كنيم جهان گستر استفاده مي

  
HTML :  

است ) Pascalو  Cسازي نظير  هاي متداول برنامه تر از زبان كامالً متفاوت و بسيار آسان(نوعي زبان توصيف كننده 
زبـان نوشـته   تقريباً تمامي صفحات دريافتي ما از اينترنت بـه ايـن   . رود كه براي نمايش دادن صفحات وب به كار مي

ي  بـه واحـدهاي سـازنده   . دهنـد  نمايشتوانند آن زبان را به ما  مي)Web Browsers(اند و مرورگرهاي وب  شده
انـد و يـك    قـرارداد شـده   HTMLها كلماتي كليدي هستند كه در زبـان   در واقع تگ. گويند ، تَگ ميHTMLيك كد 

 .دهد وير موجود در صفحه را به نوعي نمايش ميمرورگر وب با ديدن هر كدام از اين كلمات، متون و يا تصا
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 ) : Client(گيرنده سرويس)/ Server(دهنده  سرويس

براي ما يعني سـرويس گيرنـده   ) سرويس دهنده(كنيم، از طريق يك سروِر  هاي اينترنتي كه مشاهده مي تمامي سايت
ي وب از جانب مشتري است تـا آن   ي صفحه در واقع سرور منتظر يك تقاضاي مشاهده. شود فرستاده مي) يا مشتري(

را  www.google.comآدرس   رس مرورگـر وب خـود  كه ما در نوار آد مثالً هنگامي. صفحه را براي او ارسال كند
پـس از  . فرسـتد  ي گوگل را در اختيار دارد مـي  كنيم، مرورگر در نقش مشتري، درخواستي را به سروري كه صفحه وارد مي

را به ما  كند و مرورگر پس از دريافت، آن ي گوگل را براي مشتري ارسال مي آن سرور در پاسخ به اين درخواست، صفحه
 -مشهور اسـت  Responseو  Requestكه به –واست و پاسخ الزم به ذكر است كه اين درخ. دهد نمايش مي

  .گيرد صورت مي HTTPاز طريق پروتكل 
  

  ) :Web Browser(مرورگر وب 
براي استفاده از تور جهان گستر، استفاده از يـك  . را به ما نمايش دهد HTMLتواند صفحات  اي است كه مي برنامه

، HTMLيك مرورگر وب عالوه بر آشـنايي و تـوان نمـايش صـفحات     مرورگر وب تقريباً اجتناب ناپذير است، چرا كه 
اكثر قريب به اتفاق صفحات وب در دنيـا  . صفحات وب را از سرور دريافت كند HTTPي پروتكل  تواند به واسطه مي

عـام تـرين سيسـتم عامـل      Windowsشوند، چرا كـه   بازديد مي) IE )Internet Explorerتوسط مرورگر 
ــتفاده در   ــورد اس ــه  م ــه ب ــان اســت ك ــيش  جه ــورت پ ــرض  ص ــد از . را داراســت IEف ــر IEبع ــدارترين مرورگ   ، پرطرف

Netscape Navigator )NN (مرورگرهاي ديگري نيز وجود دارنـد از جملـه   . نام داردOpera ،Mozilla ،
Safari  و....  

  
  ) :JavaScript ( جاوا اسكريپت 
نويسي  رود، چرا كه برخي از امكانات معمول يك زبان برنامه نويسي كه فقط در صفحات وب به كار مي يك زبان برنامه

براي استفاده در وب طراحي شـده و بـه همـين دليـل زبـان سـطح بـااليي         JavaScriptرا ندارد؛ در واقع  Cمانند 
بـاز كـرد و از كـاربر    ) Ok - Cancel(ي سـؤال   رهتوان با نوشتن يك خط كد در آن يـك پنجـ   است، به طوري كه مي

هايي براي نمايش صفحات وب است، براي كنترل سـاختارهاي  Tagصرفاً شامل  HTMLاز آنجايي كه . پرسش كرد
كـه  )Dynamic(نويسي و يا حتي سـاختن صـفحات پويـا    هاي برنامه ي وب و يا استفاده از الگوريتم ديگر يك صفحه

زبـاني اسـت كـه مرورگـر      JavaScriptدر واقـع  . نياز داريم JavaScriptشوند، به  بايد روي مرورگر وب اجرا
زباني اسـت شـامل بسـياري از     JavaScriptكنيم كه  همچنين يادآوري مي. ي آن است وب مترجم و اجرا كننده

  .ها ها و حتي رويداد ها، توابع، رشته ها، شرط نويسي، نظير حلقه هاي برنامه ملزومات زبان
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  HTMLمقدمه اي بر وب و  
 

HTML مخفف Hyper text mark up language )  مي باشـد ) زبان كد گذاري ابر متن  .HTML  
، تصـاوير ،   Linkاين صفحات مي تواند حاوي متنهاي آرايـش شـده ،   . در واقع زبان ساخت صفحات وب مي باشد 

 ساده مانند Text Editor وب نياز به يكجهت كد نويسي و طراحي صفحات .باشند ... و  Plug – inجدول ، 

Notepad كه در تمامي ويندوزها قابل دسترسي مي باشد و نياز به نصب Text Editor جديد نيست .   
  

 :شما به چيزهايي نياز داريد كه در ليست زير آمده است HTML براي شروع كار با

از هـر نـرم   . استفاده كنيـد  Notepad توانيد از برنامهدر ويندوز شما مي . شما به يك ويرايشگر متن نياز داريد -1
كه در ويندوز  WordPad افزار ويرايش متن ديگري استفاده كنيد اما اين نكته را در نظر داشته باشيد كه نرم افزار

مناسب نيستند چون  HTML و امثال آن براي نوشتن كدهاي Office Word وجود دارد و نرم افزارهايي مانند
را مي توانيـد از   Notepad نرم افزار .ذخيره كردن متن اين نرم افزارها كدهايي را به آن اضافه مي كنند در هنگام

در  notepad بـا تايـپ   Run پيدا كنيد يا از طريق فرمـان  Accessories طريق منوي استارت در قسمت
  Enter و فشار دادن دكمه Open كادر

استفاده كنيد كـه بـا    Internet Explorer مي توانيد از. ياز داريدشما به يك مرورگر وب به انتخاب خود ن -2
و نرم افزارهاي مشابه كه اغلـب بـه صـورت رايگـان      Opera, Mozilla Firefox ويندوز نصب مي شود يا از

زيـرا  . بهتـر اسـت صـفحاتي را كـه مـي نويسـيد بـا چنـد مرورگـر آزمـايش كنيـد            .براي دانلود در اينترنت وجـود دارنـد  
 .قسمتهايي وجود دارد كه مختص به يك مرورگر خاص است و با ساير مرورگرها كار نمي كند HTML در

شما به جايي براي ذخيره كردن متن خود داريد كه مي تواند جايي روي هارد ديسك شما، يك فالپي ديسك يا يـك   -3
متصـل باشـيد، شـما مـي توانيـد بـا       نياز نداريد حتماً بـه اينترنـت    HTML البته شما براي استفاده از. سرور باشد

 Notepad براي ذخيره كردن فايلي كـه بـا  .استفاده كنيد HTML استفاده از يك مرورگر وب در كامپيوتر خود از

را انتخاب كرده و مسيري را براي ذخيره فايل انتخاب كنيد   Save As گزينه File نوشته ايد كافي است از منوي
 در آخـر هـم دكمـه   . بنويسيد html نام فايل را با پسوند Save As پنجرهدر پايين  File Name و در كادر

Save را كليك كنيد.  
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 HTML صفحات اصول نوشتن 

يك تگ هميشـه بـا عالمـت    . بپردازيم HTML در (tag) در اينجا مي خواهيم به ساختار شناسه ها يا همان تگها
مـثالً تگـي كـه باعـث     . بـه پايـان مـي رسـد     >آغاز مي شود و با عالمت بزرگتـر   <كوچكتر رياضي يعني اين عالمت 

اين عالمت را قبل از متني كه مي خـواهيم زيـر آن خـط     <U> كلمات مي شود اينطور نوشته مي شود زيرخط ايجاد
مـي  مي گويند، كه عملياتي را كه شـما   (Opening tag) به اين تگ ، تگ ابتدايي. كشيده شود قرار مي دهيم

يك تـگ پايـاني   . به منظور پايان دادن به زيرخط بايد از يك تگ پاياني استفاده كنيد. خواهيد آغاز كنيد شروع مي كند
براي درك بهتر اين مطلب به مثال زير توجـه  . بقيه تگ مانند تگ ابتدايي مي باشد. عالمت شروع مي شود />با اين 
  :  كنيد

Tags and their position 

 :متن باال را با زيرخط در مرورگر خود ببينيد بايد آنرا مطابق خط روبرو در ويرايشگر متن خود بنويسيد اگر بخواهيد

<u>tags and their position</u> 

 :نتيجه را به اين صورت مي بينيد

Tags and their position 

از   كردن عكس استفاده مـي شـود  براي مثال تگي كه براي وارد . همه تگها به يك تگ پاياني نياز ندارند HTML در
 :اين قبيل تگهاست، كه به اين صورت مي باشد

<img src="myimage.gif"> 

موارد ديگـري هـم بـا ايـن     . البته بعداً در مورد اين تگ توضيح خواهيم داد در اينجا فقط براي مثال اين تگ را آورديم
كه براي ايجاد يك خط افقي به  <hr> استفاده مي شود،كه براي رفتن به خط بعدي  <br>وضعيت وجود دارند مثالً

 .كه براي رفتن به پاراگراف بعدي استفاده مي شود <p> كار مي رود و
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البتـه در نسـخه هـاي    . است <p> همان <P> مثالً. در ضمن نياز نيست كه حتماً تگها با حروف بزرگ نوشته شوند
هـم نوشـتن كـدها بـا      XHTML وچـك نوشـته در  با حـروف ك  HTML توصيه مي شود كدهاي HTML جديدتر

 : مثالً. فضاي خالي هم بين تگها تأثيري ندارد. حروف كوچك الزامي است

</u>         متن زيرخط دار          <u> 

 :كد باال همان نتيجه اي را مي دهد كه كد زير دارد

</u>متن زيرخط دار<U> 

 :به اين طريق هم اگر نوشته شود فرقي نمي كند

<u> 

 متن زيرخط دار

</u> 

ببينيد مي توانيد كاري را كه تگهاي اين كد انجام مي دهند حـدس  . مانند زير است HTML قالب پايه اي يك فايل
 .بزنيد؟ البته همه آنها را بعداً توضيح مي دهيم

  

<html> 

<head> 

<title>htmlقالب اصلي</title> 

</head> 

<body> 

صفحه شما قابل ديدن است هر چيزي كه اينجا قرار گيرد در  

</body> 

</html> 
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از جايي كه باز مـي شـوند تـا جـايي كـه      (براي درك بهتر اين قسمت سعي كنيد تگها را به صورت جفتي در نظر بگيريد 
اســت و تــگ پايــاني  HTML اســت كــه عالمــت شــروع يــك مــتن <html> اولــين تــگ) بســته مــي شــوند

 هر چيزي در. است HTML حدس زده باشيد نشانه پايان متناست كه همانطور كه ممكن است  <html/> آن

HTML چون ايـن دو تـگ نشـان دهنـده آغـاز و      ... مانند متن، ديگر تگها، عكسها و. بايد بين اين دو تگ قرار گيرد
 .پايان صفحه شما هستند

و ديگر  اين تگ مشخص كننده بخشي است كه شما بايد عنوان صفحه، كلمات كليدي،. است <head> تگ بعدي
در مثـال بـاال تنهـا    . به پايـان مـي رسـد    <head/> اين بخش با. توضيحات خود براي اين صفحه را در آن قرار دهيد

 .مشخص مي شود TITLE عنوان صفحه بود كه با HEAD قسمت

ايـن قسـمت مـورد اسـتفاده موتورهـاي      . به شما اجازه مي دهد براي صفحه خود يك عنوان برگزينيد <title> تگ
تـا  . جو قرار مي گيرد و همان متني است كه به هنگام مشاهده صفحه در نوار عنوان مرورگر نشان داده مي شـود جست

بـراي پايـان دادن بـه تـگ     . قرار نگيرد در متن شما نشان داده نمـي شـود   BODY هنگامي كه اين تگ در قسمت
 فحه نشـان داده مـي شـود قالـب اصـلي     در مثال باال عنواني كه بـراي صـ   استفاده مي شود <title/>عنوان از تگ 

HTML است. 

اين قسمت جايي اسـت كـه   . بخشي را آغاز مي كند كه در صفحه مرورگر شما به نمايش در مي آيد <body> تگ
در مثـال  . استفاده مـي كنـيم   <body/> براي پايان دادن به اين تگ از. ما بايد كار اصلي خود را در آن انجام دهيم

البته در اينجا براي نوشته زير رنگ و فونت نيز انتخاب (صفحه مرورگر ديده مي شود به صورت زير است باال متني كه در 
 )شده كه در قسمتهاي بعد به آنها خواهيم پرداخت

 هر چيزي كه اينجا قرار گيرد در صفحه شما قابل ديدن است

 .طرف چپ صفحه قرار دارد چيزي كه در اينجا مي بينيم متني است كه به صورت ساده نوشته شده و در
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  نوشتن متن ها به صورت ضخيم، مورب، زير خط دار و خط خورده 

 
 :ابتدا با اين تگ شروع مي كنيم. به كار با متنها مي پردازيم مبحثدر اين 

1-<B>              پـر رنـگ و    اين تگ باعث مـي شـود كلمـاتي كـه بـين ايـن تـگ و تـگ پايـاني آن قـرار دارنـد بـه صـورت
 :به مثال زير توجه كنيد. ديده شوند (Bold) بولد

<b>متني كه اينجا قرار بگيرد به صورت بولد نمايش داده مي شود</b> 

 :مثال باال به صورت زير ديده مي شود

 متني كه اينجا قرار بگيرد به صورت بولد نمايش داده مي شود

 :  (Underline) زيرخط -2

<u>اين متن با زير خط مشاهده مي شود</u> 

 :اين هم نتيجه

 اين متن با زير خط مشاهده مي شود
 
 :(Italic) حروف كج    -3

<i>اين متن به صورت مورب ديده مي شود</i> 

 :و نتيجه به اين صورت است

 اين متن به صورت مورب ديده مي شود

 :حروف خط خورده -4

<strike>اين متن به صورت خط خورده ديده مي شود</strike> 

 :مرورگر به اين صورت ديده مي شودمتن در 

 اين متن به صورت خط خورده ديده مي شود

 :وسط چين    -5

<center>اين متن در وسط خط نوشته مي شود</center> 

 :نتيجه كد
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 اين متن در وسط خط نوشته مي شود

متني به صـورت پـر رنـگ و    مثالً وقتي كه مي خواهيد . شما مي توانيد بيشتر از يك فرمان را براي يك متن اجرا كنيد
براي اين كار هر دو تگ ابتدايي را براي متن در ابتداي آن و تگهاي پاياني را در جايي كه مـي خـواهيم   . كج نوشته شود

 .پايان پر رنگي و كجي متن باشد قرار مي دهيم

 :با اين مثال توجه كنيد

</b></i>اين متن به صورت كج و پر رنگ ديده مي شود<i><b> 

 :هم به اين صورت ديده مي شودنتيجه 

 اين متن به صورت كج و پر رنگ ديده مي شود

آيا ترتيب قرار گرفتن تگهاي پاياني مهم است؟ در پاسخ بايد گفت در مثال باال خير، اما مواردي وجود دارد كه ترتيب 
شـما بـا   . اسـت  اشتباه <BODY/>قبل از  <HTML/>قرار گرفتن تگها مهم است مثالً قرار گرفتن تگ پاياني 

را بـه صـورت زيـر     HTML شما مي توانيد براي جلو گير از اشتباه. تمرين و تجربه مي توانيد اين نكته را فرا بگيريد
 :بنويسيد

<b> 

       <i> 

 اين متن به صورت پر رنگ و كج ديده مي شود            

        </i> 

</b> 

اما نكته مهمي كه بايد در . ت تگها به چه صورت باز و بسته شونددر اينجا مهم نيس. اما اين روش خسته كننده است
. قرار مي گيرند و بسته نشده اند نظر داشته باشيد اين است كه متنها تحت تأثير تگهايي كه قبل از آنها باز شدهاند

 .تأثير يك تگ تمام مي شود وقتي كه تگ بسته شود
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 :مثال زير را در نظر داشته باشيد

<b><i><u>اين متن پر رنگ، كج و داراي زيرخط است</u></i></b> 

 :اين نتيجه را به ما مي دهد

 اين متن پر رنگ، كج و داراي زيرخط است

 :اما اين يكي

<u><i><b>اين متن پر رنگ، كج و داراي</b></i>زيرخط است</u> 

 :اين نتيجه را به ما مي دهد

 زيرخط استاين متن پر رنگ، كج و داراي

دار به پايان رسيد و اين به اين دليل است كـه تگهـاي    زيرخط زودتر از متن ايتاليك و بولد ه ديديد متنهمان طور ك
تحـت   (<U/>) زود تر نوشته شدند و انتهاي متن فقط توسـط تـگ زيـرخط    (<I/>) ايتاليكو(<B/>) بولد پاياني

 .تأثير قرار دارد

مي توان <CENTER>اما با استفاده از . متنها به صورت پيش فرض در سمت چپ صفحه به نمايش در مي آيند
بـه  . اين تگ را هم مي توان با ديگر تگها تركيب كرد و نتـايج جـابي گرفـت   . آنها را در وسط صفحه به نمايش در آورد

 :مثال زير توجه كنيد

<center><b><i>به اين مثال توجه كنيد</i></b></center> 

 :و اين هم نتيجه آن

 به اين مثال توجه كنيد
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 HTML نوشتن سر فصلها و پاراگراف در 

 :به اين مثالها توجه كنيد. براي تيتر و عنوان مطالب استفاده مي شود (HEADING) از تگهاي سر فصل •

<h1>سرفصل بزرگ</h1> 

 سرفصل بزرگ

<h2> 2سرفصل  </h2> 

 ٢سرفصل 

<h3> 3سرفصل  </h3> 

 ٣سرفصل 

<h4>در حال كوچك شدن</h4> 

 در حال کوچک شدن

<h5>كوچكتر</h5> 

 کوچکتر

<h6>بسيار كوچك</h6> 

 بسيار کوچک

 .از دستورات باال مي توانيد براي عنوان مطالب استفاده كنيد

 <br>در حقيقت تگ . در متني وارد مي شود بقيه آن خط به خط بعد منتقل مي شود <br>وقتي كه تگ  •

قابل ذكر اسـت  . را انجام مي دهد Shift به همراه Enter كاري مشابه فشردن كليد Line Break همانيا 
 :به يك مثال توجه كنيد. كه اين تگ نيازي به تگ پاياني ندارد

This is the first line <br> Here is the second line 
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 :نتيجه مثال باال به اينگونه است

This is the first line 

Here is the second line 

مرورگر را مجبور  <br>اما تگ . مرورگر اصوالً تا وقتي كه به كمبود فضا براي يك خط بر نخورد به خط بعدي نمي رود
ذخيره كنيـد، فقـط يـك     html مثالً متن زير را در ويرايشگر متن خود بنويسيد و به صورت.مي كند به خط بعدي برود
 :يد ديدخط را در مرورگر خود خواه

 من،

 يك خط

 جديد مي خواهم

 :نتيجه به اين صورت خواهد بود

 من، يك خط جديد مي خواهم

 :براي اينكه نتيجه اي مشابه متن نوشته شده در ويرايشگر متن داشته باشيم، بايد متن را به اين صورت بنويسيم

 <br>من،

 <br>يك خط

 جديد مي خواهم

 :اين هم نتيجه

 من،

 يك خط

 جديد مي خواهم
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• <p> اين تگ باعث ايجاد يك فضاي خالي عمودي بين دو خط در دو پاراگراف مي شود. تگ پاراگراف است .
از اين تگ در اول پاراگراف براي تمايز دو پاراگراف اسـتفاده مـي   .را دو بار تايپ كنيد <br>درست مثل اينكه شما 

 :به مثال زير توجه كنيد. شود

 خط اول از پاراگراف اول

<br> 

وم از پاراگراف اولخط د  

<p> 

 اين هم پاراگراف جديد

</p> 

 :و نتيجه به اين صورت است

  خط اول از پاراگراف اول

 خط دوم از پاراگراف اول

 اين هم پاراگراف جديد

مـثالً بـه   . اما شما مي توانيد براي فهم بهتر آنرا در متن خود به كار ببريد. تگ پاراگراف هم نيازي به تگ پاياني ندارد
 :اين صورت

<p> 
 پاراگراف اول
</p> 
<p> 
 <br>پاراگراف دوم

 ادامه پاراگراف دوم
</p> 

 :اين متن همان نتيجه اي را دارد كه متن زير دارد

<p> پاراگراف اول</p> 
<p> 
 <br>پاراگراف دوم

  ادامه پاراگراف دوم
</p> 
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 :اين هم نتيجه هر دو متن باال

 پاراگراف اول

  پاراگراف دوم
 

 پاراگراف دومادامه 

. البته اگر مي خواهيد صفحه اي كه طراحي مي كنيد معتبر باشد بهتـر اسـت از تـگ پايـاني پـاراگراف اسـتفاده كنيـد       
 .الزامي است XHTML استفاده از تگ پاياني در

 

 كار كردن با فونتها و رنگ و اندازه آنها 

 .در اين قسمت به سراغ كار با فونتها و اندازه آنها مي رويم

 :اندازه فونت را مي توان با دستور زير تعيين كرد

<font size="x">متني كه مي خواهيم اندازه آنرا تعيين كنيم</font> 

وقتي كه مـي خـواهيم يـك مـتن بزرگتـر ديـده شـود از        . عددي با عالمت منفي يا مثبت قرار مي گيرد «x» به جاي
 :به مثال زير توجه كنيد. عالمت منفي استفاده مي كنيمعالمت مثبت و زماني كه مي خواهيم متن كوچكتر شود از 

<font size="+2">اين متن بزرگتر ديده مي شود</font> 

 :اين هم نتيجه تغيير سايز فونت

 این متن بزرگتر دیده می شود

 :براي كوچكتر كردن متن نيز به همين صورت عمل مي كنيم

<font size="-2">اين متن كوچكتر ديده مي شود</font> 
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 :اين هم متن كوچك شده

 این متن کوچکتر دیده می شود

  

 :اين هم تعدادي مثال براي درك بهتر مطالب

<font size="+4"> نوشته شده است 4اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است ٤این متن با اندازه 
<font size="+3"> نوشته شده است 3اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است ٣اندازه این متن با 

<font size="+2"> نوشته شده است 2اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است ٢این متن با اندازه 

<font size="+1"> نوشته شده است 1اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است ١این متن با اندازه 

<font size="-1"> نوشته شده است -1اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است -١این متن با اندازه 

<font size="-2"> نوشته شده است -2اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است -٢این متن با اندازه 

<font size="-3"> نوشته شده است -3اين متن با اندازه  </font> 

 نوشته شده است -٣این متن با اندازه 
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 : مي توانيم به روش زير عمل كنيم، با اين فرمانبراي تغيير رنگ متنها نيز 

<font color="زنگ مورد نظر"> 

مي توانيم رنگ مورد نظر خود را با نام انگليسي آن در فرمان باال قرار دهيم يا از معادل هگزا دسيمال رنگ بـه جـاي   
 .اسم رنگ استفاده كنيم

 :براي شروع با اسم رنگ شروع مي كنيم

<font color="red">متن مورد نظر</font> 

البته استفاده از اسم رنگها ساده تر اسـت  . حاال از معادل هگزا دسيمال رنگ قرمز به جاي نام رنگ استفاده مي كنيم
 :در مورد رنگ قرمز بايد به اين صورت عمل كنيم.اما شما ممكن است بخواهيد از رنگهاي پيچيده تري استفاده كنيد

<font color="#ff0000"> مورد نظرمتن  </font> 

. شروع كرد و بعد از اين عالمت شش حرف يا عدد ديگر قرار مـي گيـرد   #معادل هگزا دسيمال رنگها را بايد با عالمت 
 .و چهار صفر قرار مي گيرد F دو #براي رنگ قرمز بعد از عالمت 

ــا هــم تغييــر دهيــد    ــدازه متنــي را همــراه ب ــراي ايــن كــار . فــرض كنيــد مــي خواهيــد رنــگ و ان مــي توانيــد از دو ب
 :مانند زير. اما به خاطر داشته باشيد كه هر دو را ببنديد. استفاده كنيد <font> تگ

<font size="+2"><font color="gold">متن بزرگ و طاليي</font></font> 

 
 :مانند زير. استفاده كنيد <font> در يك تگ color و size همچنين مي توانيد از شناسه هاي

<font size="+2" color="gold">متن بزرگ و طاليي</font> 

 .تعريف كنيد كه بعداً به آن مي پردازيم body شما مي توانيد رنگ فونت را در تگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                          مهندس حميد رياضي                                                                 جزوه كارگاه طراحي صفحات وب                     
Pa
ge
18
 

 HTML ايجاد پيوند به ديگر صفحات با 

 .در اين بخش ايجاد لينك به بقيه صفحات را مورد بررسي قرار مي دهيم

 :استفاده مي كنيمبراي ايجاد لينك از تگ زير 

<a href="url">متن لينك</a> 

نشانه بسـته شـدن تـگ     <a/> مشخص كننده آدرس لينك مي باشد، href شناسه. نشانه لينك است <a> تگ
متني كه بين اين دو تگ ابتدايي و پاياني نوشته مي شود متني است كه در صفحه شما بـه عنـوان يـك لينـك     . است

   بـا ايـن آدرس   دانشـگاه  واهيـد بـه يـك صـفحه وب مـثالً صـفحه اصـلي سـايت         مـثالً اگـر مـي خ   . ديده مي شـود 

http://www.shahabdanesh.ac.ir لينكي را در صفحه خود داشته باشيد بايد فرمان زير را در قسمت 

body صفحه خود در جايي كه مي خواهيد لينك به نمايش درآيد قرار دهيد: 

<a href=" http://www.shahabdanesh.ac.ir ">متن نمونه براي لينك</a> 

 :لينك در صفحه شما به اين صورت ديده مي شود

 متن نمونه براي لينك

و زيـرخط دار  ) ين مي شودبسته به تنظيمات مرورگر رنگ آن تعي(لينكي را كه با فرمان باال ساخته ايد به صورت رنگي 
كه اين خصوصيات نشانه آن است كه يك متن لينك است و وقتي كه نشانگر ماوس را بر روي آن . به وجود مي آيد

شـكل  . البته هر متني كه رنگي بود و داراي زير خط بود لزوماً نبايد يك لينك باشد. قرار دهيد به شكل دست در مي آيد
 .ما مي آيد نشانگر ماوس در اينجا به كمك

با اين روش شما مي توانيد . اگر شما لينكي را كه با اين روش به وجود آمده كليك كنيد به صفحه مورد نظر مي رويد
براي مثال شما مي توانيـد بـراي صـفحات    . به هر صفحه اي لينك بسازيد چون آدرس كامل آنرا در لينك قرار داده ايد

 .كهايي بسازيدسايت خود در صفحه اصلي با اين روش لين
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اگر همه فايلهاي شما مانند صفحه اي كه لينك در آن قرار دارد در يك پوشه باشند شـما مـي توانيـد بـه جـاي آدرس      
 .كامل صفحه مقصد از روش ميانبري استفاده كنيد و فقط نام فايل مورد نظر را به جاي آدرس كامل آن بنويسيد

بـراي نمونـه سرفصـل    . مبدأ و مقصد لينـك در يـك پوشـه قـرار دارنـد     در مثال زير فرض بر اين است كه هر دو صفحه 
 index.php نـام ايـن صـفحه   . در همان پوشه اي قرار دارد كه اين صفحه قـرار دارد  HTML آموزش مقدماتي

 :براي ايجاد يك لينك در اين صفحه مي توانيم به اينگونه عمل كنيم. است

<a href="index.php">متن نمونه براي لينك</a> 

 :لينك حاصل شده

 متن نمونه براي لينك

 .هر دو روش باال يك نتيجه را دارند اما در روش دوم زحمت نوشتن كمتر است

. اسـتفاده كنيـد  اگر شما شك داريد يا مطمئن نيستيد كه هر دو صفحه در يك پوشه قرار دارند حتمـاً از آدرس كامـل   
 .چون در اين روش مهم نيست كه صفحات مربوط به چه سايتي باشند

با استفاده از اين شناسـه مـي توانيـد عنـواني را     . است title شناسه ديگري كه مي توانيد در تگ لينك به كار ببريد
قرار مي دهد بـه نمـايش در    براي لينك انتخاب كنيد و اين عنوان در هنگامي كه بازديد كننده كاوس خود را روي لينك

 :به مثال زير توجه كنيد. نمي آيد

<a href="../css/index.html" title="آموزش<"آموزش وب </a> 

 آموزش
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 HTML در صفحات وارد كردن تصاوير 

 :آيا شما مي خواهيد يك عكس را به صفحه خود اضافه كنيد؟ براي اين كار بايد از تگ زير استفاده كنيد

<img src="image.gif"> 

حتمـاً الزم  . آدرس محل قرار گرفتن فايل عكس است SRC نشانه قرار گرفتن تصوير در صفحه و IMG در اين تگ
شما باشد يا در سرور شما قرار داشته باشد، شـما مـي توانيـد هـر عكسـي كـه در       نيست اين عكس مربوط به سايت 

شـما مـي   ) . اگر قصد داريد صفحه خود را در يك سايت اينترنتي قرار دهيد(اينترنت قابل دسترسي باشد استفاده كنيد 
گيـرد و خـود عكـس در     توانيد فقط نام فايل را به جاي آدرس كامل بنويسيد اگر صفحه اي كه عكس بايد در آن قـرار 

 مـــــثالً اگـــــر عكـــــس شـــــما در ايـــــن آدرس قـــــرار دارد  .يـــــك پوشـــــه قـــــرار داشـــــته باشـــــند 

http://www.example.com/images/image.gif    و صفحه اي كه در حال ويـرايش آن هسـتيد در
 :پوشه اي غير از اين قرار دارد شما بايد تگ زير را براي اضافه كردن عكس به صفحه خود به كار ببريد

<img src="http://www.example.com/images/image.gif"> 

 :و عكس هر دو در يك پوشه باشند مي توانيد براي راحتي در تايپ كردن از اين تگ استفاده كنيد html اگر فايل

<img src="image.gif"> 

ايـن دو فرمـت از   . استفاده كنيدنيز  jpg. يعني شما مي توانيد از فرمتي مثل. باشد gif. پسوند فايل حتماً نبايد
اگر شما عكسي با فرمتي غير از اين دو فرمت داريد مـي توانيـد از برنامـه هـاي ويـرايش      . بقيه پر استفاده تر هستند

 .عكس از قبيل فتوشاپ براي تبديل كردن آنها استفاده كنيد

در اينجـا  . ميبه اين صفحه اضافه كنـ  را كه در پوشه قرار دارد را learn_html.gif براي نمونه يك عكس را با نام
 :مياز اين تگ استفاده كرده ا

 <img src="learn_html.gif"> 
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اگـر مـي   ). 
. فاده كنيـد 

<cente

<img s
</cente

<cent در
 "align

ن است اگر 
فحه نشـان       

          د رياضي

)ه راست باشـد 
تگ تصوير استف

er> 

rc="learn

er> 

 <terدن تگ 

="center 

پس ممكن. ند
كسـي را در صـف

مهندس حميد     

فحه ما چپ به
<Cدر اطراف تگ

n_html.gif

ه كم كاربرد شد
<d  بـا شناسـه 

گ حساس هستن
ورگـر شـما عك

                        

ر صورتي كه صف
CENTER> 

f"> 

 

د كه با توجه به
 <div از تگ

 كوچك و بزرگ
مكن اسـت مر

                       

 :ي بينيم

در(خواهيم ديد
 رد بايد از تگ

صفحه وجود دارد
مثالً مي توان

م آن به حروف
ستفاده كنيد مم

                     

صفحه نهايي مي

ت چپ صفحه خ
قرار گير) ط خط

 : است

كس در وسط ص
.فاده مي شود

حل عكس و نام
 IMAGEاس

 .يد

حات وب            

ين تصور را در ص

صوير را در سمت
وسط( كز صفحه

ه به صورت زير

راي نمايش عك
 Hاز آنها استف

آدرس محد كه 
 imاز.JPG 

 آنها دقت كني

كارگاه طراحي صفح

تن اين تگ، اي

 ترتيب يك تص
د تصوير در مرك

 :زير

 به دست آمده

ي ديگري هم بر
 TML چهارم

 .ده كرد

طر داشته باشيد
 mage.jpgي

پس در نوشتن

جزوه ك

با نوشت

به اين
خواهيد
مانند ز

يرتصو

روشهاي
نسخه
استفاد

به خاط
به جاي
.ندهد
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 تگهاي مورد استفاده براي نمايش متن به صورتهاي مختلف 

تگهايي كه در ايـن قسـمت مـورد    . وجود دارد كه در هنگام كار با متن ها مي توانيد از آنها كمك بگيريدتعدادي تگ 
  : بحث قرار مي گيرند اينها هستند

<SUB> , <SUP> , <PRE> , <NOBR , <WBR> , <BLINK> 

  

1-    <SUB>  و<SUP> 

صفحه خود معـادالت رياضـي را بـه نمـايش در      اين دو تگ بيشتر در زماني استفاده مي شوند كه شما مي خواهيد در 
 .آوريد اما ممكن است شما براي چيزهاي ديگري هم از آنها استفاده كنيد

 :مانند اين. از اين تگها براي قرار دادن حروف يا اعداد كمي باالتر يا پايينتر از بقيه متن در صفحه استفاده مي شود

 : <SUB>استفاده از تگ  

y<SUB>1</SUB> 

 .از اين تگ مي توان براي گذاشتن انديس براي كلمات استفاده كرد.ه به اين صورت ديده مي شودنتيج

y1 

  

 : <SUP>استفاده از تگ 

25<SUP>3</SUP> 

 :نتيجه به اين صورت خواهد بود. از اين روش مي توانيد براي گذاشتن توان براي اعداد استفاده كنيد

253 
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2-    <PRE> 

 استفاده مي شود كه شما بخواهيد همان مقدار فضاي خالي كـه در ويرايشـگر مـتن خـود در مـتن     از اين تگ زماني  

HTML مثالً وقتي كه متني را در مورد برنامه نويسي در صفحه خود مـي  . داريد در صفحه نهايي خود نيز داشته باشيد
 .نويسيد

  

 :به اين مثال توجه كنيد

<PRE> 

x=1; 

y=2; 

if (x==1) 

     {  

     y=2; 

     } 

</PRE> 

 :نتيجه به اين صورت مالحظه مي شود 

x=1; 
y=2; 
if (x==1) 
    { 
    y=2; 
    } 

نداريد و راحت مي توانيد متن خود را بـه همانگونـه     <BR>در هنگام استفاده از اين تگ شما نيازي به استفاده از 
  .كه مي خواهيد به نمايش در آيد بنويسيد
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3-    <NOBR>  و<WBR> 

قرار گيرد تا وقتي كه شما به خط بعدي نرويد نمي شـكند و در يـك    </NOBR>و  <NOBR>هر متني كه بين  
 .خط نمايش داده مي شود حتي بعد از رسيدن به پايان خط در صفحه

 :به اين مثال توجه كنيد

<NOBR> 

مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ،  مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ،

  مثال ، مثال ، مثال ، مثال

، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال 

  ، مثال ، مثال ، مثال ،

 مثال ، مثال

</NOBR> 

 :ي شودنتيجه به اين صورت نمايش داده م

مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، 
 مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال

 .متن بايد از نوار لغزنده پايين صفحه استفاده كنيداحتماال شما براي ديدن تمام 

. در تگ باال استفاده كنيد اگر مي خواهيد بيش از يك خط متن بلنـد داشـته باشـيد    <WBR>شما مي توانيد از تگ 
  :به مثال زير توجه كنيد
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<NORB> 

ل ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثا 

  مثال ، مثال ، مثال ، مثال ،

مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ،  <WBR>مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال

  مثال ، مثال ، مثال ، مثال مثال ،

، مثال ، مثال ، مثال ، مثال مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال  

<NOBR> 

 :اين هم نتيجه

، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال 
ل ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثا ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال

مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثال ، مثـال ،  
 مثال ، مثال ، مثال

  

4-    <BLINK> 

كارايي دارد كـه  اين تگ فقط در مرورگرهايي . با استفاده از اين تگ مي توانيد متني را به صورت چشمك زن در آوريد 
 .ساخته شده باشند Netscape بر پايه

Opera و Firefox       در. از جمله مرورگرهايي هستند كه مـي تواننـد ايـن تـگ را نمـايش دهنـدMicrosoft 

Internet Explorer فقط متن ساده را مي توان مشاهده كرد. 

جلب كند اما اگر بـه جـا اسـتفاده نشـود مـي       اگر اين تگ به جا استفاده شود مي تواند توجه بيننده را به نكته خاصي
 .تواند آزار دهنده باشد
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 .استفاده كنيد+ 10براي كارايي بيشتر مي توانيد آنرا با اندازه فونتي مثل 

 :به اين مثال توجه كنيد

this is <BLINK>VERY VERY</BLINK> important!!! 

 :نتيجه اين تگ

  

this is VERY VERY important!!! 

 

 وارد كردن كامنت در متن اچ تي ام ال 

مرورگرها نمي توانند . مي توانند وقتي كه در حال نوشتن صفحه خود هستيد به شما كمك كنند) كامنتها ( توضيحات 
تنها راه مشاهده كامنتهـا مشـاهده   . كامنتها را نشان دهند پس در صفحه نهايي آنها به بيننده نشان داده نمي شوند

با استفاده از اين خاصيت شما مـي  . نمايش داده شود HTML صفحه است كه با زبان Source code صفحه
 .توانيد در هنگام نوشتن يك صفحه براي خود يادداشت بگذاريد تا وقتي كه بعداً به آن نگاه كرديد بهتر آرا درك كنيد

يا بيش از يك نفر در نوشـتن   در مواردي كه پس از گذشت مدتي از نوشتن يك صفحه نياز به ويرايش آن صفحه باشد
 .يك صفحه نقش داشته باشند كامنتها مي توانند در فهميدن صفحه به طراحان آن كمك كنند

. بگذاريد) دش( – و بعد دو خط فاصله ! سپس عالمت تعجب > براي نوشتن يك كامنت شما بايد ابتدا اين عالمت
تا وقتي كه عالمت پايـان كامنـت را در   . نمايش داده نمي شودبعد از اين عالئم هر متني كه بنويسيد توسط مرورگر 

 .انتهاي آن بگذاريد

  
  

به مثال زير توجه    < .سپس اين عالمت -- ابتدا دو خط فاصله: عالمت پايان كامنت به اين صورت نوشته مي شود
 :كنيد

 <-- اين يك كامنت است --!>
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فقط به خاطر داشته باشـيد كـه عالمـت انتهـايي را در آخـر آن قـرار       شما مي توانيد كامنتها را در چندين خط بنويسيد 
 :مانند زير. دهيد

<!--   
 اين يك كامنت است

 كامنتها در مرورگر نمايش داده نمي شوند

--> 
 

 در صفحه HTML استفاده از ليست هاي  

در ليسـتهاي مرتـب   . هسـتند ليستهاي مرتـب و ليسـتهاي نامرتـب     HTML دو نمونه از پر استفاده ترين ليستها در
 .ترتيب بخشهاي مختلف ليست مشخص مي شود ولي در ليستهاي نامرتب اين ترتيب مشخص نمي شود

 ليستهاي نامرتب •

عناصر ايـن معمـوالً بـا يـك     . در ليستهاي نامرتب براي عناصر ليست از شماره و عدد يا حروف الفبا استفاده نمي شود
براي جدا كردن هر بخش . است <ul/> است و تگ پاياني آن <ul> داي آنتگ ابت. دايره تو پر مشخص مي شوند

  . بسته شود <li/> كه باز مي شود با <li> بهتر است هر تگ. استفاده مي شود<li> ليست در ابتداي آن از تگ

 :در زير يك مثال براي اين نوع ليست آورده شده است
<ul> 

<li>بخش اول ليست</li> 

<li>بخش دوم ليست</li> 

<li>بخش سوم ليست</li> 

</ul> 
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 :مثال باال يك ليست بولت دار با سه بخش را به ما مي دهد

 بخش اول ليست •

 بخش دوم ليست •

 بخش سوم ليست •

استفاده  <li/>نيازي به تگ پاياني ندارد ولي بهتر است از تگ پاياني آن يعني  <li>به اين نكته هم توجه كنيد كه 
شما مي توانيد اين فاصله را با . فاصله متن ليست شده از ابتداي خط هم مقداري از بقيه متن بيشتر مي شود.. شود

در زيـر يـك   .بيشتر كنيد فقط به خاطر داشته باشيد تگهايي را كه باز كرده ايد در آخر ليست ببنديـد  <ul>افزودن تگ 
 :مثال براي اين نمونه ليست آورده شده است

<ul> 

<ul> 

<ul> 

<li>خط اول ليست</li> 

<li>خط دوم ليست</li> 

<li>خط سوم ليست</li> 

</ul> 

</ul> 

</ul> 

 :نتيجه اين فرمان به شكل زير خواهد بود

 خط اول ليست 

 خط دوم ليست 

 خط سوم ليست 

 .استفاده كرد و ظاهر ليست را تغيير داد <ul>مي توان در تگ  type از شناسه
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 type شناسه •

ايـن  . اين شناسه در ليستهاي نا مرتب براي مشخص كردن شكل عالمت مشخص كننده هر بخش استفاده مي شوداز 
 :شناسه مي تواند مقادير زير را داشته باشد

• circle 
 .با قرار دادن اين مقدار براي ليست عالمت ابتدايي هر بخش به شكل يك دايره تو خالي در مي آيد

 

• disc 
 .ابتداي هر قسمت از ليست را به يك دايره تو پر تغيير مي دهداين مقدار شكل عالمت 

 

• square 
 .اين مقدار شكل عالمت ليست را به صورت يك مربع تو پر در مي آورد

در صـورتي كـه    <li>استفاده كرد و هم در تگ  <ul>هم مي توان در تگ  type به ياد داشته باشيد كه از شناسه
فاده شود عالمت مربوط به همه قسمتهاي ليست تغيير مي كند اما اگر براي تگ از اين شناسه است <ul>براي تگ 

<li> از اين شناسه استفاده شود فقط عالمت مربوط به همان بخش از ليست تغيير مي كند. 

ما از كـد  . را در حاالت مختلف مشاهده كنيد type در مثال زير مي توانيد نحوه نمايش ليست با استفاده از شناسه
 :براي ساختن اين ليست آزمايشي استفاده مي كنيم زير

<ul> 
<li type="circle">قسمت اول ليست</li> 

<li type="disk">قسمت دوم ليست</li> 

<li type="square">قسمت سوم ليست</li> 
</ul> 
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مختلـف ممكـن   به خاطر داشته باشيد كـه در مرورگرهـاي   . مي توانيد ليست به دست آمده را در اينجا مشاهده كنيد
 .است نحوه نمايش ليستها متفاوت باشد

o قسمت اول ليست 

o قسمت دوم ليست 

 قسمت سوم ليست 

چون ممكـن اسـت تمـام    . براي ليست خود استفاده كنيد در اين كار دقت كنيد <center>اگر مي خواهيد از تگ 
خـط و مسـتقيم داشـته باشـيد     در اين صورت به جاي اينكه ليسـتي در يـك   . سطرهاي متن شما به يك اندازه نباشند

 :مانند زير. ممكن است ليستي در هم ريخته و شلوغ به وجود آيد

<center> 
<ul> 
<li>بخش اول ليست كه بلندتر از بقيه سطرهاي ليست است</li> 

<li>بخش دوم ليست</li> 

<li>بخش سوم ليست در سطر آخر</li> 
</ul> 
<center> 

 .ه مي شودليست نهايي به اين صورت در صفحه ديد

 بخش اول ليست كه بلندتر از بقيه سطرهاي ليست است •

 بخش دوم ليست •

 بخش سوم ليست در سطر آخر •

اگر شما در يك صفحه بيشتر به ليستها نياز داريد مي توانيد از روش باال استفاده كنيد اما بايد بدانيد كه ممكن است 
راه ديگري كه براي جلوگيري از اين به هم خوردگي وجود . دظاهر ليست در اندازه هاي مختلف پنجره مرورگر به هم بخور

  .است كه بعداً در مورد آن توضيح خواهيم داد Table دارد استفاده از يك
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 ليستهاي مرتب •

شما مي توانيد در مورد ليستهاي مرتب هم مانند ليستهاي نامرتب عمـل كنيـد فقـط كافيسـت بـه جـاي اسـتفاده        
 :به يك مثال در اين زمينه توجه كنيد. استفاده كنيد <ol/> و <ol> از تگهاي <ul/> و <ul> از

<ol> 

<li>بخش اول ليست</li> 

<li>بخش دوم ليست</li> 

<li>بخش سوم ليست</li> 

</ol> 

 :نتيجه به صورت ليستي شماره گذاري شده ظاهر مي شود

 بخش اول ليست .1

 بخش دوم ليست .2

 بخش سوم ليست .3

 ه مي توان استفاده كرداز چند شناس <ol>براي كنترل تگ 

 start شناسه .1

مي توانيم تعيين كنيم كه شماره هاي ليست  <OL>در تگ  start در مورد ليستهاي مرتب با استفاده از شناسه
 :به مثال زير توجه كنيد. از چه عددي شروع شود

<ol start="15"> 

<li> است 15اين سطر اول ليست است ولي شماره آن   </li> 

</ol> 
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 :به صورت زير مشاهده مي شودنتيجه 

 .است 15اين سطر اول ليست است ولي شماره آن  .15

  

 type شناسه .2

اين شناسه در ليستهاي مرتب هم مانند ليستهاي نامرتب براي تغيير عالمت ابتدايي هر بخش از ليست استفاده مي 
اين شناسه مي توانيد بـه صـورت   از . شود كه در اينجا شماره اي است كه براي هر قسمت از ليست استفاده مي شود

 :زير استفاده كنيد

type="1" 
 با اين شناسه بخشهاي ليست با اعداد رياضي مشخص مي شوند

 

type="A" 
 با استفاده از اين شناسه بخشهاي ليست با حروف بزرگ انگليسي مشخص مي شوند

 

type="a" 
 مشخص مي شوند با استفاده از اين شناسه بخشهاي ليست با حروف كوچك انگليسي

 

type="I" 
 با استفاده از اين شناسه بخشهاي ليست با حروف بزرگ يوناني مشخص مي شوند
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type="i" 
 با استفاده از اين شناسه بخشهاي ليست با حروف كوچك يوناني مشخص مي شوند

ليسـتهاي نامرتـب   و در ايـن مـورد ماننـد     <li>استفاده شود و هم در تـگ   <ol>اين شناسه هم مي تواند در تگ 
 .عمل مي كند

 :مشاهده كنيد type در مثال زير مي توانيد نحوه نمايش حاالت مختلف ليست را با استفاده از شناسه

<ol> 

<li type="A">قسمت اول ليست</li> 

<li type="a">قسمت دوم ليست</li> 

<li type="1">قسمت سوم ليست</li> 

<li type="I">قسمت چهارم ليست</li> 

<li type="i">قسمت پنجم ليست</li> 

</ol> 

 :نتيجه به صورت زير خواهد بود

A. قسمت اول ليست 

b. قسمت دوم ليست 

 قسمت سوم ليست .3

IV. قسمت چهارم ليست 

v. قسمت پنجم ليست 
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 body شناسه هاي مورد استفاده در تگ  

مي نويسيد مي توانيد چيزهاي زيادي را در آن با اضافه كردن شناسه هايي به تگ  HTML وقتي كه شما يك صفحه
<BODY> تگ زير را در نظر بگيريد. تغيير داد: 

<body bgcolor="green" text="blue" link="yellow" alink="red" 

vlink="white" background="image.gif"> 

اگر از شناسـه اي اسـتفاده نكنيـد    . كه خواستيد به اين تگ اضافه كنيدشما مي توانيد به هر تعداد از اين شناسه ها 
 BODY در زير توضيحي براي هر كـدام از شناسـه هـاي تـگ    . اين گزينه مطابق پيش فرض مرورگر تنظيم مي شود

 :البته در مورد هر كدام از آنها به طور كامل در درسهاي بعد توضيح خواهيم داد. آورده شده است

bgcolor="color" 

. شما مي توانيد آنرا به هر رنگي كه دوسـت داريـد تغييـر دهيـد    . اين شناسه رنگ زمينه صفحه شما را تغيير مي دهد
بـراي ديـدن   . در فرمان باال اسم رنگي را كه مي خواهيد يا معادل هگزا دسيمال آنرا قـرار دهيـد  » رنگ « فقط به جاي 

گزينه پيش فـرض ايـن ويژگـي معمـوالً سـفيد يـا       . بحث برويد ليست رنگها به صورت هگزا دسيمال به سر فصل اين
 .خاكستري است

text="color" 

شما مي توانيد آنرا بـه هـر رنگـي    . اين شناسه رنگ متني را كه در پنجره مرورگر به نمايش در مي آيد تعيين مي كند
مي خواهيد يا معادل هگزا دسيمال در فرمان باال اسم رنگي را كه » رنگ « فقط به جاي . كه دوست داريد تغيير دهيد

 .گزينه پيش فرض اين ويژگي مشكي است .آنرا قرار دهيد

link="color" 

شما مي توانيد آنرا به هر رنگي كه دوست داريـد  . اين شناسه رنگ تمام لينكهاي باز نشده در صفحه را تغيير مي دهد
. كه مي خواهيد يا معادل هگزا دسيمال آنرا قـرار دهيـد  در فرمان باال اسم رنگي را » رنگ « فقط به جاي . تغيير دهيد

 .گزينه پيش فرض براي لينكهاي باز نشده معموالً آبي است
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alink="color" 

اين لينكها آنهايي هستند كه به وسيله كاربر بـر روي  . اين شناسه رنگ لينكهاي فعال را در صفحه شما تعيين مي كند
در فرمـان  » رنـگ  « فقط به جاي . نرا به هر رنگي كه دوست داريد تغيير دهيدشما مي توانيد آ. آنها كليك شده است

 . باال اسم رنگي را كه مي خواهيد يا معادل هگزا دسيمال آنرا قرار دهيد

vlink="color" 

شما مي توانيد آنرا به هر رنگي كه دوست داريد تغييـر  . اين شناسه رنگ لينكهاي باز شده را در صفحه تعيين مي كند
گزينـه   ..در فرمان باال اسم رنگي را كه مي خواهيد يا معادل هگزا دسيمال آنرا قرار دهيد» رنگ « فقط به جاي . دهيد

 .پيش فرض اين ويژگي بنفش است

background="image.gif" 

صـوير  اگر شما از اين شناسه استفاده كنيـد ت . اين شناسه يك عكس را به عنوان زمينه براي صفحه شما قرار مي دهد
اگـر از ايـن شناسـه    . زمينه اي كه انتخاب كرده ايد جايگزين هر رنگي كه به عنوان زمينه انتخاب كرده بوديد مي شـود 

استفاده نكنيد مرورگر از رنگي كه به عنوان زمينه انتخاب كرده ايد استفاده مي كند و در صورت عـدم انتخـاب رنـگ از    
 .رنگ پيش فرض خود استفاده مي كند

 
 

 تغيير رنگ پيش فرض متن در صفحه 

  شما بايد دنبال. استفاده كنيد <BODY>براي تغيير رنگ پيش فرض متن در صفحه بايد از تگ 

 text=" " بعد از تگ BODY مانند اين. بگرديد: 

<BODY text="black"> 

 :مانند زير. ممكن است به جاي رنگ از تركيبي از حروف و اعداد استفاده شده باشد

<BODY text="#000000"> 
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در ايـن مـوارد   . البته ممكن است هيچكدام از موارد باال وجود نداشته باشد، يا شما بخواهيد يك صفحه تازه بنويسـيد 
اگر فرمانهاي ديگري هم داريد مي . درست مثل موارد باال. خود اضافه كنيد BODY بايد اين فرمان اضافي را به تگ
براي نمونه به سطر زير . نها اضافه كنيد البته با قرار دادن يك فضاي خالي بين فرمانهاتوانيد اين فرمان را در انتهاي آ

 :توجه كنيد، من براي تعيين رنگ زمينه و رنگ متن اين صفحه از اين فرمان استفاده كرده ام

<BODY bgcolor="#66CCFF" text="black"> 

. بنويسيد  black نام انگليسي رنگ مورد نظر خود را به جايحاال اگر مي خواهيد رنگ متن را تغيير دهيد مي توانيد 
روش ديگري كه براي اين كار وجود دارد استفاده از معادل هگزادسيمال رنگها است كه در اين روش مي توانيد از بين 

ا بـه كـار   رنگهاي بيشتري رنگ خود را انتخاب كنيد چون ما براي تمام رنگهاي مورد استفاده نمي توانيم اسم واحدي ر
 .ببريم

 

 :براي مثال اگر مي خواهيد رنگ متن شما زرد باشد از دو طريق مي توانيد به اين خواسته خود برسيد

 : استفاده از نام رنگ به صورت زير .1

<BODY text="yellow"> 

 : استفاده از معادل هگزادسيمال رنگها .2

<BODY text="#FFFF00"> 

 .فحه مرورگر شما ديده شود به رنگ زرد خواهد بودبعد از انجام اين كار هر متني كه در ص
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 تغيير رنگ لينكهاي صفحه در حاالت مختلف  

را پيـدا   BODY اگر بخواهيد رنگ لينكها را در صفحه خود تغيير دهيد مانند تغيير رنگ پـيش فـرض مـتن بايـد تـگ     
 :به اين صورت باشد BODY مثالً ممكن است تگ. بگرديد link به دنبال شناسه BODY در تگ. كنيد

<body link="blue"> 

ممكن است شناسه هاي ديگري هم وجود داشته باشند، مثالً شناسه هاي مربوط به رنگ مـتن و يـا    BODY در تگ
 BODY در اين صورت مي توانيد شناسه رنگ لينك را با يك فاصله خالي با آخرين فرمان موجود در تگ. رنگ زمينه

 .يدبه اين تگ اضافه كن

وارد كنيـد يـا از معـادل     link حاال براي تغيير رنگ لينكها در صفحه نام رنگ مورد نظر خود را به عنوان مقدار شناسه
 .هگزادسيمال رنگ به جاي نام رنگ استفاده كنيد

 :مثالً براي تغيير رنگ لينكها به زرد مي توانيم مانند زير عمل كنيم

 :استفاده از نام رنگ -1

<body link="yellow"> 

 :استفاده از معادل هگزادسيمال رنگ -2

<body link="#ffff00"> 

 .حاال همه لينكهاي موجود در صفحه شما به جاي آبي به رنگ زرد در مرورگر ظاهر مي شوند

 :مانند زير. همين كار را مي توانيد براي لينكهاي فعال و لينكهاي بازديد شده تكرار كنيد

<body alink="blue" vlink="violet"> 

 .براي لينكهاي بازديد شده استفاده مي شود vlink براي لينكهاي فعال و alink مانند مثال باال شناسه
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براي تغيير ديگر رنگها هم به همين صورت عمل مي شود تنها نكتهاي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كـه حتمـاً   
 .ن قبلي بگذاريدقبل از وارد كردن فرمان يك فضاي خالي با فرما

در صـورتي كـه بـراي تعيـين     . اسـت  CSS روش ديگري كه براي تغيير رنگ لينكها وجـود دارد اسـتفاده از اسـتايل و   
مشخصات لينكها از استايل استفاده شود امكان افزودن ويژگيهاي ديگري نظير كادر و رنگ زمينه هم به لينكها وجـود  

  .دارد

  
  

 HTML وارد كردن تصاوير در صفحات 

وقتـي  . تعريف كنيد BODY اگر مي خواهيد براي زمينه صفحه خود يك رنگ را انتخاب كنيد، بايد اين رنگ را در تگ
 :بگرديد ، كه ممكن است مانند زير باشد bgcolor كه اين تگ را پيدا كرديد در آن به دنبال شناسه

<body bgcolor="gray"> 

اين فرماني اسـت كـه مـن    (مانند زير . دسيمال رنگ استفاده شده باشدممكن است به جاي نام رنگ از معادل هگزا
 :)براي زمينه اين صفحه از آن استفاده كرده ام

<body bgcolor="#66ccff"> 

قـرار داده    BODY  پيدا نكنيد، در اين صورت يك فاصله بعـد از  BODY البته ممكن است اين شناسه را در تگ
 .را وارد كنيد bgcolor شناسه

 .براي عوض كردن رنگ زمينه نام رنگ مورد نظر خود را به جاي نام رنگ در شناسه باال قرار دهيد

 .به جاي نام رنگ مي توانيد از معادل هگزا دسيمال رنگ استفاده كنيد

 :براي مثال اگر مي خواهيد رنگ زمينه به رنگ سبز درآيد بايد مانند زير عمل كنيد

<body bgcolor="green"> 
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 :به اين صورت و يا

<body bgcolor="008000"> 

 HTML است كه با ورود نسـخه چهـارم   CSS روش ديگري كه براي تغيير رنگ زمينه صفحه وجود دارد استفاده از

  .استفاده از آن رو به افزايش است

  

 آموزش قرار دادن يك تصوير در زمينه صفحه  

را پيـدا   BODY وقتـي كـه تـگ   .استفاده كرد BODY از تگ براي قرار دادن يك تصوير به عنوان زمينه صفحه بايد
 :مانند زير. كرديد ممكن است به صورت ساده باشد يا با فرمانهايي كه به آن اضافه شده است

<body bgcolor="#66ccff" text="#000000"> 

عـد از آخـرين   بنابراين يـك فاصـله ب  . است BODY كاري كه شما بايد انجام دهيد، اضافه كردن يك شناسه به تگ
 :فرمان بگذاريد و سپس اين فرمان را وارد كنيد

background=" " 

 :)اگر فرمانهاي ديگري به آن اضافه نكرده باشيد(شما بايد به اين صورت باشد  BODY اكنون تگ

<body background=" "> 

 :دبراي اين كار دو راه وجود دار. حاال بايد آدرس عكس را بين دو دابل كوت قرار دهيم

براي اين كار اگر صفحه و عكس در يك مسير هستند مـي تـوانيم فقـط نـام كامـل عكـس بـا پسـوند آنـرا           •
 :مثالً. بنويسيم

<body background="image.gif"> 
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اگر از قرار داشتن صفحه و عكس در يك مسير مطمئن نيستيد يا عكس و صفحه در يك مسـير نيسـتند مـي     •
 .كنيدتوانيد از آدرس كامل عكس استفاده 

<body background="http://www.example.com/image.gif"> 

اگر عكس به اين صورت نبود بايد آن را با برنامه . باشند JPG يا GIF تصاوير براي زمينه بايد با يكي از دو فرمت
  .به يكي از اين فرمتها تبديل كرد Photoshop يا Paint Shop Pro اي مثل

  

ــراي مثــال فــرض كنيــد يــك   ــامب ــا ن  :داريــم كــه در ايــن مســير قــرار دارد  background.jpg عكــس ب

http://www.mysite.com/img .    حال اگر بخواهيم صفحه اي را در پوشه اي بـه غيـر از پوشـه img  در
ــي    ــس يعنــــــ ــل عكــــــ ــد از آدرس كامــــــ ــيم بايــــــ ــي كنــــــ ــايت طراحــــــ ــن ســــــ  ايــــــ

http:www.mysite.com/img/background.jpg  و تـگ . استفاده كنـيم BODY     مـا بـه ايـن
 :صورت در مي آيد

<body background="http:www.mysite.com/img/background.jpg"> 

 :ما براي تعيين تصوير زمينه اين صفحه قبالً از اين تگ استفاده مي كرده ايم

<body background="http://www.neopersia.org/images/index.jpg"> 

طراحي كنيم مي تـوانيم از   img نتقل كرده يا صفحه جديدي را در پوشهم img اما اگر بخواهيم صفحه را به پوشه
 :ما به اين صورت در مي آيد BODY استفاده كنيم و تگ background.jpg :نام عكس يعني

<body background="background.jpg"> 

  .است CSS براي تغيير دادن تصوير زمينه روش ديگر هم وجود دارد كه استفاده از
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انـدازه تصـاوير را   ... براي راحتي كار مي توانيد تصاوير را با استفاده از برنامه هاي گرافيكي مثل فتوشاپ، كارل دراو و
در اين صورت كار شما راحت تر است و گذشته از راحتي وقتـي عكسـي   . داده و بعداً در صفحه خود استفاده كنيد تغيير

را با يك برنامه گرافيكي كوچك مي كنيد سايز فايل عكس هم كوچكتر مي شـود و بارگـذاري صـفحه شـما را طـوالني      
 .نمي كند

  
 ساختن لينك با استفاده از تصاوير 

 .ك عكس به عنوان يك لينك استفاده كنيد با يد از دو نكته كه قبالً آموختيم استفاده كنيمبراي اينكه از ي

 .چگونه يك لينك بسازيم .1

 .چگونه يك عكس را به صفحه اضافه كنيم .2

 :اينكه بخواهيم به يك صفحه لينكي را ايجاد كنيم بايد از اين تگ استفاده كنيمبراي  •

<a href="url">متن لينك</a> 

 :اگر بخواهيم يك عكس را به صفحه اضافه كنيم بايد از اين تگ استفاده كنيم •

<img src="image.gif"> 

  

. تگ عكس را به جاي متن لينك استفاده كنـيم حال اگر بخواهيم از يك عكس به عنوان يك لينك استفاده كنيم بايد 
 :يعني به صورت زير

<a href="url"><img src="image.gif"></a> 
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<img s

ايش درآيد

تا وقتي كه

عكس برسد

س قرار گيرد

عكس برسد

          د رياضي

مانهـا اسـتفاده

"left" 

"right" 

src="learn

ع تن در اطـراف   

 از وارد كردن عك

src="learn

ر عكس به نما

b>همينطور ت

متن به پايان ع

يد در كنار عكس

>تا به پايان ع

مهندس حميد     

ز يكي ايـن فرم
 :) مي شوند

n_html.gif

اشيد چـون مـت

>اين سطر قبل

n_html.gif

سطر بايد در كنا

r> 

 <br>م

<br>متن باي

<br> 

                        

در تگ عكس از
ر نمايش داده

 
f" align="

 

ر عكس هم نبا

<br> 

f" align="

 <br>اين س

> 

                       

بنويسيم بايد د
كس در دو سطر

 : در مي آيد
"left"> 

:داده مي شود

 گرفتن متن زير

"left"> 

                     

  ر در صفحه

نار يك عكس ب
نشود متن و عك

ها به صورت زير

ورت نمايش د

د و نگران قرار

حات وب            

 گرفتن تصاوير

ك متن را در كن
مانها استفاده ن

ه از اين فرمانه

صفحه به اين صو

ن را تايپ كنيد
 .د

 :يد

كارگاه طراحي صفح

ظيم نحوه قرار

ينكه بتوانيم يك
ي كه از اين فرم

كس با استفاده

 مورد نظر در ص

 مي توانيد متن
ش در خواهد آمد

ل زير توجه كني

جزوه ك

تنظ 

 
براي اي
صورتي

تگ عك

عكس
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از اين تگ براي جلـوگيري  . نداشته باشيد <br>البته ممكن است شما احتياجي به استفاده از تگ سطر جديد يعني 
اگر از اين تگها استفاده نكنيد تا جايي كه عرض صفحه اجازه مي دهـد سـطر   . شده استاز طوالني شدن متن استفاده 

 .ر بعد خواهيد رفتادامه پيدا مي كند و بعد به سط

در ايـن  . براي قرار دادن عكس در سمت راست صـفحه اسـتفاده كنيـد    align="right" شما مي توانيد از فرمان
 .صورت عكس در سمت راست صفحه نمايش داده مي شود و متن در سمت چپ كس ديده مي شود

  
  
  

 براي تصاوير) كامنت(استفاده از متن جايگزين   

موقعي كه مرورگر به . استفاده مي شود <img> وارد كردن متن جايگزين براي عكس در تگبراي  alt از شناسه
و مي تواند به . هر دليلي نتواند عكس موجود در صفحه شما را نمايش دهد به جاي آن اين كامنت را نشان مي دهد

 .بيننده بفهماند كه چه چيزي را از دست داده است

 : فاده مي شوداز اين شناسه مانند مثال زير است

alt="متن كامنت" 

 :مانند زير. قرار دهيد، فاصله بين دو فرمان را فراموش نكنيد (IMG) اين فرمان را در تگ تصوير

<img src="learn_html.gif" alt="html لوگوي آموزش"> 

يامد اين تا هر وقت عكس به نمايش در ن. وارد مي كنيم IMG ما اين كامنت را به عنوان جانشين عكس در تگ
 .كامنت به نمايش درآيد

   

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                          مهندس حميد رياضي                                                                 جزوه كارگاه طراحي صفحات وب                     
Pa
ge
47
 

در اينجا عكس (در سطر زير نشان مي توانيد يك كامنت جايگزين را ببينيد چون عكس اصلي به نمايش در نمي آيد 
 :)به نمايش در نمي آيد چون در مسير مربوطه چنين عكسي وجود ندارد

 

البته براي نه براي عكسهاي ( كامنت استفاده كنيد توصيه مي كنيم تا حد امكان براي عكسهاي صفحه خود از اين 
چون ممكن است به هر دليلي برخي از . در اين صورت صفحه شما مي تواند براي تمام كاربران مفيد باشد). تزئيني 

 .كاربران امكان مشاهده تصاوير صفحه شما را نداشته باشند

سي به اينترنت با سرعت باال و استفاده از خطوط تلفن يكي از اين داليل كه در كشور ما هم مصداق دارد عدم دستر
در اين رابطه تقريباً تمامي مرورگرها، اين امكان را در اختيار كاربر قرار مي دهند كه از . براي دسترسي به اينترنت است

اي خود را با بارگذاري تصاوير در صفحات جلوگيري كنند، تا بتوانند از متن صفحه را سريعتر مشاهده كنند، يا فايله
 .سرعت بيشتري داتلود كنند

موتورهاي جستجو هم وقتي كه صفحه اي را ايندكس مي كنند نمي توانند تصاوير آنرا ببينند و فقط نام تصوير و 
كامنت جايگزين آنرا مي خوانند پس براي تصاويري كه به موضوع صفحه شما مرتبط هستند و يا مي خواهيد بازديد 

 .موتورهاي جستجو آنها را پيدا كنند حتماً از اين كامنت استفاده كنيد كنندگان بتوانند در

  
 ساختن لينك به نقاط مختلف يك صفحه  

ممكن است شما بخواهيد كه بيننده بتواند با يك كليك از نقطه معينـي  . بياييد تصور كنيم كه يك صفحه بلند داريم
 :را زياد ديده ايداحتماالً اين لينك . دوباره به باالي صفحه باز گردد

 Back to the Top 

ممكن است شما بخواهيد صفحه را به چندين قسمت تقسيم كنيد و در باالي صفحه فهرستي براي آن قرار دهيـد كـه   
 .فحه برودبيننده با كليك كردن بر روي عنوان هر قسمت به آن قسمت در ص

در اين موارد شما مي توانيد از پيوندهاي نامگذاري شده كه در قسمتهاي مشخصي از صفحه شما قرار دارند كه شـما  
شما مي توانيد به هر نقطه از صفحه لينـك بسـازيد امـا فعـالً در     . مي خواهيد به آن نقاط لينك بسازيد استفاده كنيد

 .مورد لينك به باالي صفحه توضيح مي دهيم
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 ) BODY درست بعد از تگ(خود برويد  HTML در متن BODY براي اين كار به باالي قسمت

  

 :اكنون اين تگ را تايپ كنيد

<a name="top"></a> 

 .كار ما را براي درك بهتر آسان مي كند top نوشتن. شما مي توانيد هر نامي را بين دو دابل كوت بنويسيد

 .مي خواهيد از آنجا لينكي به باالي صفحه ايجاد كنيدبرويد كه  BODY حاال به جايي در قسمت

 :اين فرمان را تايپ كنيد

<a href="#top">بازگشت به باال</a> 

 .اكنون وقتي لينك بازگشت به باال را كليك كنيد به باالي صفحه مي رويد

  

 ما يك پيوند بـا نـام  اگر ش. به مرورگر مي فهماند كه مقصد پيوندي نامگذاري شده در همين صفحه است #عالمت 

"UP" ساخته بوديد اكنون بايد از "#up" به جاي "#top" استفاده مي كرديد. 

شما مي توانيد در هر كجاي صفحه يك پيوند نامگذاري شده بسازيد و به وسيله يك لينـك از قسـمتهاي ديگـر بـه آن     
 .قسمت بازگرديد

كه بازديد كننده با كليـك بـر روي آن بـه قسـمت ديگـري از       با استفاده از اين روش نه تنها مي توانيد لينكي بسازيد 
همان صفحه برود، بلكه مي توانيد از اين روش در لينكهايي كه در ديگر صفحات قرار دارند استفاده كنيد و بازديد كننده 

اي تنها نكته ر اينجا ايـن اسـت كـه در صـفحه مقصـد بايـد لينكهـ       . را به قسمت مشخصي از يك صفحه ديگر بفرستيد
 .نامگذاري شده وجود داشته باشند و از اين نامگذاري در لينكي كه رد صفحه مبدأ قرار دارد استفاده شود
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 ساختن لينك براي آدرس ايميل 

امـا  . براي ايجاد يك لينك كه بيننده با آن بتواند به شما ايميل بفرستد بايـد ز تـگ اسـتاندارد لينـك اسـتفاده كنـيم      
براي اينكه مرورگـر  . لينك به يك صفحه در آدرسي است كه به عنوان مقصد لينك نوشته مي شودتفاوت اين لينك با 

در آغـاز   //:http به جاي  :mailto  را مجبور كنيم لينك را به عنوان يك لينك ايميل بشناسد، بايد از اين عبارت
 :كنيدبه يك مثال توجه . آدرس استفاده كنيم و بعد از آن آدرس ايميل را بنويسيم

<a href="mailto:example@example.com">متن لينك</a> 

ــه آدرس         ــل ب ــتادن ايمي ــراي فرس ــه ب ــت ك ــر اس ــورت زي ــه ص ــرد ب ــد ك ــاهده خواهي ــفحه مش ــه در ص ــي ك  لينك

example@example.com ساخته شده است . 

 متن لينك

بـا آدرس ايميـل خودتـان     example@example.com جايگزين كـردن تنها كاري كه شما بايد انجام دهيد 
 .است

اگر روي اين نوع لينك كليك كنيد مرورگر شما پنجره اي تازه براي ارسال ايميل باز مي كند كه آدرس در يافت كننـده  
 .در آن تايپ شده است

مجبور نباشد چيزي غير از متن اصـلي  شما ميتوانيد همچنين يك موضوع هم براي ايميل در لينك قرار دهيد تا بيننده 
 .بنويسد

. بعد از آن انجام دهيد =subject اين كار ار مي توانيد با افزودن عالمت سوال به انتهاي آدرس ايميل و نوشتن
 :مانند زير

<a href="mailto:test@abcd.com?subject=this ">متن لينك</a> 

و قسـمت   (to)سـتادن ايميـل بـاز مـي شـود كـه قسـمت آدرس       با كليك كردن بر روي اين لينك صفحه اي براي فر
  .در آن كامل شده است و آماده ارسال است (subject) موضوع

 .به جز اضافه كردن موضوع شما مي توانيد چيزهاي ديگري را هم اضافه كنيد
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يـا  . بفرسـتيد از پيام را به همراه آن براي كس ديگري  (Carbon Copy) براي مثال شما ميتوانيد يك رونوشت
 ...يا هر دوي اينها را به كار ببريد و باهم تركيب كنيد و. يك نسخه مخفي را براي ديگري بفرستيد

اسـتفاده كـرده و بعـد آدرس ايميـل      =cc براي فرستادن يك رونوشت از ايميل بايد بعد از عالمت سوال از فرمان
 :زير يك نمونه از اين نوع لينك آورده شده است در سطر. كساني كه قرار است رونوشت را دريافت كنند بنويسيد

<a href="mailto:main@ab.com?cc=corboncopy@ab.com"> 
لينك  متن </a> 

 bcc در فرمـان بـاال از   cc براي فرستادن يك نسخه مخفي از ايميل نيز مانند باال عمل مي كنـيم فقـط بـه جـاي    

 :مانند زير. استفاده مي كنيم

<a href="mailto: mail@ab.com?bcc=corboncopy@ab.com"> 
 <a/>متن لينك

 :مانند زير. اگر خواستيد يك ايميل را به چند نفر بفرستيد بايد بين آدرسهاي مختلف از كاما استفاده كنيد

<a href="mailto:main@ab.com?bcc=other1@ab.com, 

other2@ab.com">متن لينك</a> 

اگر مي خواهيد بيش از يكي از اين فرمانها را در يـك لينـك اسـتفاده كنيـد بايـد بـراي فرمـان اول از عالمـت سـوال          
براي مثال اگر مي خواهيد ). در انتهاي فرمان اول(استفاده مي شود  &استفاده كنيد و براي فرمانهاي بعد از عالمت 

شخص كنيد هم يك رونوشت از آن براي فرد ديگري فرستاده شود بايد بـه اينگونـه   با يك لينك هم موضوع پيام را م
 :عمل كنيد

<a href="mailto:main@example.com?subject=learn 

html&cc=other@example.com">متن لينك</a> 
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 و شناسه هاي مهم آن HTML معرفي فرم در 

فـرم بـراي   . دريافت كنيم بايد از فرم براي ايـن كـار اسـتفاده كنـيم     اگر در صفحه بخواهيم از بازديد كننده اطالعاتي را
هـر فـرم مـي توانـد شـامل      . انتقال اطالعاتي كه توسط كاربر وارد شده اند به يك آدرس مشخص استفاده مـي شـود  

 ، دكمه هاي راديويي(Text Area) ، جعبه مربوط به ورود متن(Text Field) اجزايي مانند كادر ورودي متن

(Radio Button) باشد... ، منوهاي كشويي، چك باكس و. 

 در ايـن قسـمت بـه تـگ    . در بخشهاي بعدي به توضيح اجزايي كه مي توانند در يك فرم به كار روند خـواهيم پرداخـت  
<form> شكل كلي اين تگ معموالً به صورت زير است. و شناسه هايي كه در آن به كار مي روند مي پردازيم : 

<form action="formProcessor.php" method="get" name="formName" 

target="_blank"> 

 ................. اجزاي مورد استفاده براي فرم.................

</form> 

ايـن شناسـه مشـخص كننـده     . ضروري اسـت  action از ميان شناسه هاي مورد استفاده در فرم استفاده از شناسه
آدرس صفحه مورد نظر بايد به عنوان مقدار اين شناسه قـرار  . عات فرم بايد به آن ارسال شودصفحه اي است كه اطال

 الزم به يادآوري است كه پس از اينكه كاربر اطالعات مورد نظر را وارد كرد و دكمه ارسـال را كليـك كـرد صـفحه    . گيرد

action      بـــــــــــراي پـــــــــــردازش اطالعـــــــــــات بـــــــــــاز خواهـــــــــــد شـــــــــــد.  

هم اهميت زيادي دارد ولي در صورتي كه از اين شناسه استفاده نشـود از مقـدار    method البته استفاده از شناسه
 .استفاده مي شود get پيش فرض آن يعني

  : در اينجا ليستي از شناسه هاي پر استفاده در تگ فرم آورده شده است

 

action   
 .اطالعات ورودي كاربر استفاده مي شودهمانطور كه گفته شد از اين شناسه براي مشخص كردن صفحه پردازش كننده 
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method  
 :مشخص مي كند و شامل دو مقدار زير است action اين شناسه طريقه ارسال اطالعات را به فايل

get    به اين صورت كه اطالعات . ارسال مي شوند) نوار آدرس(در اين روش اطالعات از طريق آدرس صفحه
. قرار مي گيرند و ارسال مي شـوند  action سؤال بعد از آدرس صفحهوارد شده در فرم پس از يك عالمت 

همچنـين بهتـر اسـت    . استفاده كرد ASCII از اين روش نمي توان براي اطالعات طوالني يا كاراكترهاي غير
چون در ايـن صـورت ايـن    . براي اطالعات مهم از قبيل نام كاربري و كلمه عبور هم از اين روش استفاده نشود

 .در نوار آدرس مرورگر نمايش داده مي شوند اطالعات

post   مزيت اين روش نسبت بـه روش  . اين روش براي ارسال اطالعات از آدرس صفحه استفاده نمي كند
قيل امنيت بيشتر به دليل عدم نمايش اطالعات ارسالي به كاربر و همچنين امكان ارسال اطالعات طوالني تر 

 .است

 

name   
 .براي تعريف كردن يك نام منحصر به فرد براي فرم استفاده مي شوداز اين شناسه 

 

target  
مي توان براي مقـدار ايـن شناسـه از نـام يـك      . اين شناسه روش باز شدن صفحه پردازشگر اطالعات را مشخص ميكند

 :در آن فريم استفاده كرد يا از مقادير از پيش تعريف شده زير action فريم براي باز شدن صفحه

o _blank  صفحه action در يك پنجره جديد باز خواهد شد. 

o _self صفحه action در فريمي كه فرم در آن قرار دارد باز خواهد شد. 

o _parent  صفحه action در frameset محتوي فرم باز خواهد شد. 

o _top صفحه action در تما پنجره باز خواهد شد. 

 

 HTML استفاده در فرمهايساختن كادرهاي ورودي متن براي   
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مي توانيم بسياري از اطالعاتي را كه در فرمها نياز داريم از طريق كاربران بـه دسـت    <input> ما با استفاده از تگ
نيازي به تگ HTML4 اين تگ در. در حقيقت اين تگ براي وارد كردن اطالعات توسط كاربر استفاده مي شود. آوريم

 .پاياني ندارد

مي توانيم براي ساختن كادرهاي مربوط به وارد كردن مـتن، كـادر كلمـه عبـور، فيلـدهاي مخفـي،        <input>از تگ 
دكمه هاي راديو، چك باكس، دكمه ارسال فرم، دكمه پاك كردن فرم و انواع ديگر دكمه هـا و چنـد نـوع ورودي ديگـر     

 .بررسي قرار مي دهيمدر اينجا هر كدام از اين ورودي ها را به صورت جداگانه مورد . استفاده كنيم

  (Text Box)جعبه ورودي متن

بـراي سـاختن ايـن كـادر بايـد از      . از اين نوع ورودي براي ايجاد يك كادر يك سطري براي ورود متن استفاده مـي شـود  
در مرورگرهاي  type در صورت تعريف نشدن شناسه. استفاده كنيم <input>در تگ  "type="text شناسه

را نمـايش مـي دهـد امـا برخـي از       Text Box ورت پـيش فـرض بـه كـار مـي رود و يـك      جديد اين شناسه به صـ 
 .مرورگرهاي قديمي در صورتي كه از اين شناسه استفاده نشود اين كادر را نمايش نمي دهند

 :يك نمونه از كد مربوط به ايجاد اين كادر را مي توانيد در اينجا مشاهده كنيد

<input type="text" name="testField" maxlength="50" size="30" 

value="كادر ورود متن"> 

 

به خـاطر داشـته باشـيد كـه     . در اينجا به توضيح برخي از شناسه هايي كه با اين نوع ورودي به كار مي روند مي پردازيم
 .به كار روند <input>همه اين شناسه ها بايد در تگ 

type  
 .قرار دهيم text مقدار اين شناسه رابراي اينكه يك كادر متني ايجاد كنيم بايد 

 

name  
 .اين شناسه براي اختصاص يك نام براي ورودي مربوطه استفاده مي شود
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maxlength  
اين شناسـه در مـورد ورودي متنـي    . اين شناسه براي مشخص كردن حداكثر تعداد كاراكترهاي ورودي استفاده مي شود

 .بايد عددي مثبت باشديك سطري استفاده مي شود و مقدار آن 

 

size  
البتـه مرورگرهـاي مختلـف    . اين شناسه در مورد اين نوع ورودي طول كادر را بر حسب تعداد كاراكتر مشخص مـي كنـد  
مقدار اين شناسه بايد عددي . ممكن است بر حسب نوع فونت مورد استفاده اندازه اين كادر را مانند هم نشان ندهند

 .است 20ض اين شناسه مقدار پيش فر. مثبت باشد

 

value  
اين شناسه در مورد كادرهاي متني، متني را كه به صورت پيش فرض در كادر متني نمايش داده مي شـود معـين مـي    

 .كند

 

readonly="readonly"  
 اين شناسه فقط براي كادرهاي متني مورد استفاده قرار مي گيرد و باعث مـي شـود تـا كـاربر نتوانـد تغييـري در مـتن       

مقـادير مربـوط بـه    .  نوشته شده در اين كادر ايجاد كند اما كاربر مي تواند متن را مشـاهده كنـد و آنـرا انتخـاب كنـد     
هستند اگرچه توسط كاربر تغيير نمي كنند ولي با ارسال فرم به سرور ارسال مي  readonly فيلدهايي كه به صورت

 .شوند

 

disabled="disabled"  
به صورتي كـه كـاربر نمـي توانـد متنـي در ايـن كـادر        . ر فعال كردن كادر متني استفاده مي شوداز اين شناسه براي غي
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 .البتـه ايـن رفتـار ممكـن اسـت در مرورگرهـاي مختلـف تفـاوت داشـته باشـد          . بنويسد و يا متن آنـرا انتخـاب كنـد   

 .نمي شوندهستند با ارسال فرم به سرور ارسال  disabled مقادير مربوط به فيلدهايي كه به صورت

 

 html نحوه ساختن چك باكس براي استفاده در فرمهاي 

  (checkbox)چك باكس

بـه عنـوان    checkbox براي اين كار بايـد از . استفاده كنيم <input> براي ساختن چك باكس هم بايد از تگ
 :شده استدر اينجا يك نمونه از كدي كه براي ساختن چك باكس آورده . استفاده كنيمtype مقدار شناسه

<input name="someNeme" type="checkbox" value=" نظر مقدار مورد "> 

بـه خـاطر داشـته باشـيد كـه      . در اينجا به توضيح برخي از شناسه هايي كه براي چك باكس به كار مي روند مي پردازيم
 .به كار روند <input>همه اين شناسه ها بايد در تگ 

type  
 .قرار دهيم checkbox ايجاد كنيم بايد مقدار اين شناسه رابراي اينكه چك باكس متني 

 

name  
 .اين شناسه براي اختصاص يك نام براي ورودي مربوطه استفاده مي شود

 

value  
 action اين شناسه در مورد در مورد چك باكس مقداري است كه در صورت انتخاب شدن اين دكمه بايد به صفحه

 .از اين شناسه در مورد چك باكس و دكمه هاي راديو ضروري استاستفاده . انتقال داده شود
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checked="checked"  
اين شناسه فقط براي چك باكس و دكمه هاي راديو مورد استفاده قرار مي گيرد و باعث مي شود تا در هنگام باز شدن 

 .صفحه اين دكمه ها به صورت انتخاب شده نمايش داده شوند

 

disabled="disabled"  
به صورتي كه كاربر نمي تواند دكمه مربوطه را انتخاب كند . از اين شناسه براي غير فعال چك باكس استفاده مي شود

هستند با ارسـال فـرم    disabled مقادير مربوط به فيلدهايي كه به صورت. يا آنرا به صورت انتخاب نشده در آورد
 .به سرور ارسال نمي شوند

 

  html راديو در فرمهاينحوه ساختن دكمه هاي  

 
  (Radio Button)دكمه هاي راديو

بـه عنـوان    radio بـراي ايـن كـار بايـد از    . استفاده كنيم <input> براي ساختن دكمه هاي راديو هم بايد از تگ
 :در اينجا يك نمونه از كدي كه براي ساختن دكمه راديو آورده شده است. استفاده كنيمtype مقدار شناسه

<input name="someNeme" type="radio" value="مقدار مورد نظر"> 

حتماً تا به حال دكمه هاي راديويي را كه در يك زمان فقط يكي از آنها مي تواند انتخاب شده باشد مشاهده كرده 
ند داراي براي ساختن اين نوع دكمه ها از كد باال استفاده مي شود همه دكمه هايي كه بايد به اين گونه رفتار كن. ايد

 در زير مي توانيد كد مربوط به . در آنها متفاوت است value يك نام هستند اما مقادير قرار گرفته شده در شناسه

 

 

 :يك دسته دكمه راديو را ببينيد
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<input name="Neme" type="radio" value="مقدار دكمه اول">Radio Button 1 

<br>  

<input name="Neme" type="radio" value="مقدار دكمه دوم">Radio Button 2 

<br>  

<input name="Neme" type="radio" value="مقدار دكمه سوم">Radio Button 3 

<br> 

به خـاطر داشـته باشـيد    . ر اينجا به توضيح برخي از شناسه هايي كه براي دكمه هاي راديو به كار مي روند مي پردازيمد
 .به كار روند <input> كه همه اين شناسه ها بايد در تگ

type  
 .قرار دهيم radio براي اينكه يك دكمه راديو ايجاد كنيم بايد مقدار اين شناسه را

 

name  
 .اين شناسه براي اختصاص يك نام براي ورودي مربوطه استفاده مي شود

 

value  
 action اين دكمه بايد به صفحهاين شناسه در مورد در مورد دكمه راديو مقداري است كه در صورت انتخاب شدن 

 .استفاده از اين شناسه در مورد چك باكس و دكمه هاي راديو ضروري است. انتقال داده شود

 

checked="checked" 
اين شناسه فقط براي چك باكس و دكمه هاي راديو مورد استفاده قرار مي گيرد و باعث مي شود تا در هنگام باز شدن 
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ــ  ــا بـــــــه صـــــ ــوند صـــــــفحه ايـــــــن دكمـــــــه هـــــ  .ورت انتخـــــــاب شـــــــده نمـــــــايش داده شـــــ

توجه داشته باشيد كه در يك دسته دكمه راديو كه در باال يك نمونه از آن آورده شده است نبايـد بـيش از يـك دكمـه     
 .داراي اين شناسه باشد

 

disabled="disabled" 
توانـد دكمـه مربوطـه را انتخـاب     به صورتي كه كاربر نمي . از اين شناسه براي غير فعال دكمه راديو استفاده مي شود

 .هستند با ارسال فرم به سرور ارسال نمي شوند disabled مقادير مربوط به فيلدهايي كه به صورت. كند

  
 html در input ساختن دكمه ها با استفاده از تگ 

 
  (Submit)دكمه ارسال فرم

بـه عنـوان    submit بـراي ايـن كـار بايـد از    . استفاده كنيم <input> براي ساختن دكمه ارسال فرم بايد از تگ
 :در اينجا يك نمونه از كدي كه براي ساختن دكمه ارسال فرم آورده شده است. استفاده كنيمtype مقدار شناسه

<input name="buttonName" type="submit"> 

قرار ندارد بـا   <form>تگ  در اينجا مي توانيد دكمه ارسال فرم ايجاد شده را مشاهده كنيد البته چون اين دكمه در
كليك كردن بر روي آن اتفاقي رخ نمي دهد اما اگر اين دكمه در تگ فرم قرار داشته باشد با كليـك كـردن بـر روي آن    

 .ارسال مي شوند action اطالعات وارد شده در فرم به صفحه

  (Reset)دكمه پاك كردن فرم

 از مقـدار  type شود به اين صـورت كـه بـراي شناسـه     استفاده مي <input>براي ساختن اين دكمه هم از تگ 

reset در اينجا مي توانيد يك نمونه از كدي را كه براي ساختن ايـن دكمـه اسـتفاده مـي شـود      . استفاده مي كنيم
 :مالحظه كنيد
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<input name="buttonName" type="reset"> 

اين دكمـه هـم مثـل دكمـه     . شده است مالحظه كنيد در اينجا مي توانيد دكمه اي را كه با استفاده از تگ باال ساخته
ارسال فرم بايد در تگ فرم قرار داشته باشد تا با كليك بر روي آن اطالعاتي كه كاربر وارد كـرده اسـت حـذف شـوند و     

 .فرم به حالت اوليه بازگردد

  (Button)ساختن دكمه

د كـه بيشـتر بـراي اسـتفاده در جـاوا اسـكرپت       به جز دكمه هاي ارسال فرم و پاك كردن فرم دكمه هايي هم وجود دار
اين دكمه ها به صورت پيش فرض وظيفه خاصي را انجام نمـي دهنـد و وظيفـه آنهـا بسـتگي بـه       . استفاده مي شوند

 .موقعيت و مورد استفاده آنها از نظر برنامه نويس دارد

به خـاطر داشـته باشـيد    . روند مي پردازيم در اينجا به توضيح برخي از شناسه هايي كه براي دكمه هاي راديو به كار مي
براي مثال دكمه هايي كه در پـايين همـين صـفحه قـرار     . به كار روند <input>كه همه اين شناسه ها بايد در تگ 

 .دارند و براي رفتن به بخش قبلي يا بعدي استفاده مي شوند از همين نوع دكمه ها هستند

 :ده مي شوداز كد زير براي ساختن اين دكمه ها استفا

<input name="buttonName" type="button"> 

  

  

  

 : استفاده مي شوند مي پردازيم <input>در اينجا به معرفي برخي از شناسه هايي كه براي دكمه ها در تگ 

type  
 .بـــــراي مقـــــدار ايـــــن شناســـــه اســـــتفاده شـــــود submit بـــــراي دكمـــــه ارســـــال فـــــرم بايـــــد از

ــد از    ــرم بايــ ــردن فــ ــاك كــ ــه پــ ــراي دكمــ ــود    reset بــ ــتفاده شــ ــه اســ ــن شناســ ــدار ايــ ــراي مقــ  .بــ

 .براي مقدار اين شناسه استفاده شود button براي ساير دكمه ها بايد از
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name  
 .اين شناسه براي اختصاص يك نام به هر دكمه استفاده مي شود

 

value  
 .وددر مورد دكمه ها اين شناسه مشخص كننده متني است كه در روي دكمه نمايش داده مي ش

 

disabled="disabled"  
. به صورتي كه كاربر نمي تواند دكمه مربوطـه را كليـك كنـد   . از اين شناسه براي غير فعال دكمه ها استفاده مي شود

 .هستند با ارسال فرم به سرور ارسال نمي شوند disabled مقادير مربوط به فيلدهايي كه به صورت

  
  HTML طراحي فرمهايكادر كلمه عبور و فيلدهاي مخفي در  

 
  (Password)كادر كلمه عبور

شما مسلماً تمايـل  . احتماالً تا به حال به سايتي برخورد كرده ايد كه براي ورود به آن نياز به كلمه عبور داشته باشيد
. باشـند نداريد وقتي كلمه عبور خود را وارد مي كنيد كلمه عبور شما نمايش داده شود و ديگران قادر به مشـاهده آن  

به همين دليل معموالً سايتها براي اينكه كلمه عبور كاربران در هنگام پر كردن فرم نمايش داده نشود از نـوعي كـادر   
بـا   (Text Box) ورودي استفاده مي كنند كه كامالً شبيه كادري است كه براي وارد كردن متن استفاده مـي شـود  

) بستگي به مرورگر دارد(عبور به جاي هر كاراكتر از يك نقطه يا ستاره اين تفاوت كه به جاي نمايش كاراكترهاي كلمه 
 .نمايش مي دهد

 :براي ساختن كادر كلمه عبور مي توانيد از كد زير استفاده كنيد

<input type="password" name="someName" size="30"> 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                          مهندس حميد رياضي                                                                 جزوه كارگاه طراحي صفحات وب                     
Pa
ge
61
 

تقريبـاً همـه   . ن كـادر اسـتفاده كـرديم   براي اي "size="30 همانطور كه در كد باال مشاهده مي كنيد ما از شناسه
   .شناسه هايي كه براي كادرهاي متني استفاده مي شوند در مورد كادر كلمه عبور هم قابل استفاده هستند

  (Hidden Fields)فيلدهاي مخفي

را  ممكن است براي شما پيش آمده باشد كه بخواهيد قسمتي از اطالعات به همراه فرم ارسال شوند ولي كاربر آنها
كد زيـر مربـوط   . براي اين كار مي توانيد از فيلدهاي مخفي استفاده كنيد. مشاهده نكند و نيازي نباشد آنها را وارد كند

 :به يك فيلد مخفي است

<input type="hidden"name="FieldName" value="اطالعات مورد نظر شما" > 

ارسـال كنيـد بـدون     action به صـفحه  value قالب شناسهدر كد باال شما مي توانيد مقدار مورد نظر خود را در 
 .اينكه در صفحه نمايش داده شود

 (Text Area) كادر متني با بيش از يك سطر 

بهتر . كاربران مي توانند براي وارد كردن تعداد نامحدودي كاراكتر در بيش از يك سطر وارد كنند Text Area از يك
استفاده كنيد تا كاربران راحتتر بتواننـد مـتن    Text Area از Text Box است تا براي متنهاي طوالني به جاي

 .خود را مشاهده كنند و يا آنرا ويرايش كنند

يـك تـگ    <input>اين تگ بر خالف تگ . استفاده كنيد <textarea> بايد از تگ Text Area براي ايجاد
 Text زير مـي توانيـد كـد مربـوط بـه يـك       در مثال. بسته شود </textarea>پاياني دارد و بايد به وسيله تگ

Area را مشاهده كنيد: 
<textarea name="someName" cols="40" rows="3"> 
  اين متن به صورت متن داخلي كادر نمايش داده مي شود
</textarea> 

 Text نوشـته شـود بـه صـورت پـيش فـرض در كـادر        Text Area متني كه بين تگ ابتدايي و تگ پاياني يك

Area نمايش داده مي شود. 

 :را مشاهده كنيد <textarea>در اينجا مي توانيد برخي از شناسه هاي قابل استفاده در تگ 

cols  
البتـه ايـن   . مقدار اين شناسه بايد عددي مثبت باشد. اين شناسه عرض كادر را بر حسب تعداد كاراكتر تعيين مي كند
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ــراي صــفحه    ــدازه فونــت تعريــف شــده ب ــه ان ــر دارد عــرض بســتگي ب ــراي تــگ  . و مرورگ ــن شناســه ب اســتفاده از اي
<textarea> الزامي است. 

 

rows  
. ايـن مقـدار هـم بايـد عـددي مثبـت باشـد       . اين شناسه مشخص كننده تعداد سطرهاي قابل مشاهده در كادر اسـت 

 .الزامي است <textarea>براي تگ  rows استفاده از شناسه

 

name  
 .استفاده كرد textarea اختصاص دادن يك نام مشخص بهاز اين شناسه مي توان براي 

 

readonly="readonly"  
 .اين شناسه كادر را به صورت فقط خواندني در مي آورد و كاربر نمي تواند متن موجود در كادر را تغيير دهد

 

disabled="disabled"  
نمي تواند متن موجود در آن را تغيير دهـد يـا آنـرا    اين شناسه كادر را به صورت غير فعال در مي آورد و بازديد كننده 

  )اين رفتار بسته به مرورگر متفاوت است. (انتخاب كند

  
  HTML اصول نوشتن ليستهاي كشويي براي استفاده در فرمهاي 
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  (Select)ليستهاي كشويي

ليستي را در يـك فـرم انتخـاب    براي ساختن ليستهاي كشويي كه به كاربران اجازه مي دهد يك يا چند گزينه موجود در 
قرار  <option/> و <option> گزينه هاي موجود در اين تگ بين. استفاده كنيم <select>كند بايد از تگ

 .نوشته مي شود </select> مي گردند و پس از گزينه ها تگ پاياني ليست به صورت

 :ته مي شود مشاهده كنيددر اينجا مي توانيد يك نمونه از كدي را كه با آن يك ليست كشويي ساخ

<select name="someName"> 

<option value="value 1" >گزينه اول</option> 

<option value="value 2">گزينه دوم</option> 

<option value="value 3">گزينه سوم</option> 

</select> 

 فرم، مقدار مربوط به آن گزينه به صفحهبا انتخاب هر يك از گزينه هاي موجود در ليست و كليك بر روي دكمه ارسال 

action ارسال مي شود. 

 :استفاده كرد <select> از شناسه هاي زير مي توان در تگ

name  
 .از اين شناسه براي تخصيص يك نام به ليست استفاده مي شود

 

size  
واقـع رتفـاع ليسـت را بـر      در. اين شناسه مشخص مي كند چه تعدادي از گزينه ها در يك زمان قابل مشـاهده باشـند  

 .مقدار اين شناسه بايد عددي بزرگتر از صفر باشد. حسب تعداد گزينه ها مشخص مي كند
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multiple="multiple"  
اضافه ضود بازديد كننده مي توانـد بـيش از يـك گزينـه از گزينـه هـاي        <select>در صورتي كه اين شناسه به تگ 

 .ليست را انتخاب كند

 

disabled="disabled"  
 .اين شناسه ليست را براي كاربر غير فعال مي كند و در نتيجه گزينه هاي آن امكان انتخاب شدن ندارند

 <option>وارد كردن گزينه ها به ليست با تگ 

بـا اسـتفاده از   . استفاده كنـيم  <option> براي ساختن گزينه هايي كه در ليست نمايش داده مي شود بايد از تگ
تعريف مي كنيم مي تـوانيم در اطالعـات ارسـال شـده فـرم       value براي اين تگ با استفاده از شناسهمقداري كه 

 .گزينه انتخاب شده توسط بازديد كننده را تشخيص دهيم

 :هم مي توانيد از شناسه هايي استفاده كنيد كه در اين جا مشاهده مي كنيد <option> براي تگ

value  
است كه در صورت انتخاب شدن گزينه مربوطه بـه عنـوان مقـدار ليسـت كشـويي بـه       اين گزينه مشخص كننده متني 

 .ارسال مي شود action صفحه

 

selected="selected" 
از اين گزينه براي مشخص كردن گزينه اي كه به هنگام باز كردن صفحه بـه صـورت پـيش فـرض انتخـاب شـده اسـت        

گزينه هاي موجود در ليست از اين شناسه استفاده نشده باشد گزينـه  در صورتي كه براي هيچكدام از . استفاده مي شود
 .اول به عنوان گزينه پيش فرض استفاده مي شود

 

 <optgroup>دسته بندي گزينه هاي ليست هاي كشويي با استفاده از 

م را در يك دسـته  اگر يك ليست كشويي طوالني داريد توانيد براي سهولت كار براي بازديد كننده گزينه هاي مرتبط با ه
اسـتفاده   <optgroup> براي انجام اين كار مي توانيد از تگ. قرار دهيد به صورتي كه از ساير گزينه ها جدا باشند
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ــد ــته را            . كنيـ ــك دسـ ــراي يـ ــود بـ ــر خـ ــورد نظـ ــاي مـ ــه هـ ــد گزينـ ــي توانيـ ــگ مـ ــن تـ ــتفاده از ايـ ــا اسـ بـ
 .قرار دهيد <optgroup/> و <optgroup> بين

 :يست كشويي را نشان مي دهد كه گزينه ها در آن دسته بندي شده اندكد زير يك نمونه از ل
<select> 
<optgroup label="عنوان گروه اول"> 

<option value ="some value "> گزينه اول در گروه اول </option> 

<option value ="saab"> گزينه دوم در گروه اول </option> 
</optgroup> 
<optgroup label=" گروه دوم عنوان "> 

<option value ="mercedes"> گزينه اول در گروه دوم </option> 

<option value ="audi"> گزينه دوم در گروه دوم </option> 
</optgroup> 
</select> 

 : الزامي است <optgroup> استفاده از شناسه زير در تگ

label  
برچسب مشخص مي كند كه در ليسـت در بـاالي هـر گـروه نمـايش      اين شناسه براي هر گروه از گزينه ها يك عنوان يا 

 .داده مي شود و آن گروه را از ساير گزينه ها جدا مي كند

  
 استفاده از موزيك در صفحه 

راه اول اين است كه شما مـي توانيـد يـك لينـك بـه فايـل       : براي قرار دادن صدا و موزيك در صفحه دو راه وجود دارد
راه دوم جاسازي كردن موزيك در صفحه . افراد بتوانند آنرا دانلود كنند و سپس به آن گوش دهندموزيك ايجاد كنيد تا 

 .است

 :در ابتدا به اولين روش مي پردازيم

در صـورتي كـه فايـل در    . را در صفحه قـرار دهـيم   example.mid فرض كنيد مي خواهيم يك فايل صوتي با نام
 :نيم به اين صورت عمل كنيمهمان پوشه صفحه قرار داشته باشد مي توا
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<a href="example.mid">متن لينك موزيك</a> 

استفاده كرديم،  MIDI در اين مثال ما از يك فايل. به اين طريق مي توان يك لينك به يك فايل موزيك ايجاد كرد
ر پس از باز شدن كارب. و اغلب فرمتهاي صوتي انجام داد aud و wavهمين كار را مي توان با فايلهايي با پسوند، 

 .صفحه لينكي مشابه زير را خواهد ديد كه با كليك كردن بر روي آن دانلود فايل موزيك شروع مي شود

-plug كاربر بسـته بـه  . احتماالً پس از اتمام داتلود فايل پنجره جديدي باز مي شود و شروع به پخش فايل مي كند

in در ايـن حالـت   . موزيك و متوقف كردن آنرا نيز داشته باشـد  هايي كه دارد ممكن است توانايي جلو و عقب بردن
كاربر مي تواند پنجره جديد را ببنـدد و بـه ادامـه بازديـدش از     . كاربر توانايي ذخيره فايل صوتي را مانند يك تصوير دارد

ر كنـد تـا   مشكل اين روش اين است كه كاربر بايد لينك موزيك را كليك كند و صب. سايت بدون صداي موزيك بپردازد
البته اين مسئله در مواقعي كه شما آهنگهاي زيادي در صفحه خود داريد مي تواند به كاربر كمك كند . آن دانلود شود

 .تا آهنگ مورد عالقه خود را پيدا كند

 

 :جاسازي موزيك در صفحه

به يك لينك مي اين روش براي پخش يك آهنگ در صفحه روش مناسبي است چون به كاربر اختيارات بيشتري نسبت 
در اين روش مي تان رابط صدا در صفحه را طوري تنظيم كرد كه به صورت خودكار شروع به پخش موزيك كند و يا . دهد

ايـن  . اسـتفاده كنيـد   EMBED براي اجراي اين روش بايد از تگ. موزيك را تكرار كند يا آنرا فقط يك بار پخش كند
ابتدا بايد منبع صدا را مشخص كنيم و بعد در صورت نيـاز بـه تـگ    . يردتگ مانند تگ عكس مورد استفاده قرار مي گ

 .فرمانهايي را بافزاييم

 :براي نمونه به تگ زير نگاه كنيد

<embed src="example.mid"> 

در اين روش . اين تگ به مرورگر مي گويد تا فايل صوتي را همان جايي كه شما تگ را قرار داده ايد در صفحه قرار دهد
همـانطور  . استفاده كنيد و مي توانيد از فرمتهاي ديگر استفاده كنيـد  MIDI شما مجبور نيستيد صرفاً از فايلهاينيز 

شـما  . مشخص كننده محل قرار گيري فايل صوتي در سايت شـما اسـت   " "=src كه مي بينيد در اين تگ فرمان
و صفحه اي كه مي خواهيد فايل در آن شنيده شود مي توانيد از آدرس كامل فايل در اينجا استفاده كنيد يا اگر فايل 

 .در يك پوشه هستند مي توانيد از نام فايل استفاده كنيد
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. شما مي توانيد به اين تگ فرمانهايي اضافه كنيد تا بهتر بتوانيد صداي خروجي همچنين ظاهر صفحه را كنتـرل كنيـد  
 :يد از آنها استفاده كنيددر اينجا تعدادي از اين فرمانها آورده شده است كه مي توان

Width 
شما با قرار دادن يك عدد در مقياس پيكسل بين دو دابـل  . اين فرمان تعيين كننده عرض فايل صوتي در صفحه است

 .كوت اين فرمان مي توانيد تعيين كنيد فايل شما با چه ميزان عرض در صفحه به نمايش درآيد

 

Height 
شما با قرار دادن يك عدد در مقياس پيكسل بين دو دابل . ل صوتي در صفحه استاين فرمان تعيين كننده ارتفاع فاي

معمـوالً بـراي ايـن    . كوت اين فرمان مي توانيد تعيين كنيد فايل شما با چه ميزان ارتفاع در صفحه به نمايش درآيد
 .پيكسل استفاده مي شود 60فرمان از ارتفاع 

 

autostart="true" 
شما مي توانيد اين گزينـه  . كند تا بالفاصله پس از بارگذاري صفحه شروع به پخش فايل صوتي كندمرورگر را وادار مي 
 .معموالً اين گزينه به طور پيش فرض غير فعال است. غير فعال كنيد true به جاي false را با قرار دادن مقدار

 

loop="true" 
رسيدن فايل دوباره از اول آنرا اجرا كند، و اين عمـل تـا هنگـامي    اين فرمان مرورگر را وادار مي كند پس از به اتمام  

 false شما مي توانيد با قرار دادن. كه صفحه باز است يا كاربر دكمه توقف را كليك نكرده است ادامه پيدا مي كند

 .تالبته معموالً اين گزينه به صورت پيش فرض غير فعال اس. اين گزينه را غير فعال كنيد true به جاي

 

hidden="true" 
در ايـن صـورت كـاربران نمـي تواننـد      . اين فرمان به مرورگر دستور مخفي كردن رابط گرافيكي پخش صدا را مـي دهـد   

در اين صورت صدا تا زماني كه به پايان . برنامه اي را كه صدا را پخش مي كند و همچنين دكمه هاي كنترل آنرا ببينند
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اين گزينه با قرار . ده باشد پخش مي شود و كاربر نمي تواند از پخش آن جلوگيري كندنرسيده يا تا زماني كه تنظيم ش
 .به صورت پيش فرض هم اين گزينه غير فعال است. غير فعال مي شود true به جاي false دادن

  
 HTML آشنايي با متا تگها و موارد استفاده آنها در 

مخصوصاً اگـر  . بررسي و شاخص گذاري صفحات قرار مي گيرندمورد استفاده موتورهاي جستجو براي  META تگهاي
 .صفحه شما قرار گيرند HEAD اين تگها بايد در قسمت. داشته باشد) قاب(صفحه شما فريم 

 :را مي بينيد META در سطر زير يكي از معمول ترين تگهاي

<head> 
<title>عنوان صفحه</title> 
<meta name=" " content=" "> 
</head> 

  name اسهشن

 .مشخص كننده نوع متا تگي است كه شما قصد استفاده از آن را داريد

 

  content شناسه

 .تعيين كننده محتويات متا تگ براي موتورهاي جستجو است

 

 

 .در اين بخش به توضيح دو متا تگ كه براي موتورهاي جستجو اهميت بيشتري دارند مي پردازيم
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META Keywords 

<meta name="keywords" content=" موتور جستجو, متا تگ "> 

  

name="keywords" 
اين فرمان برنامه اسپايدر موتورهاي جستجو را از وجود يك دسته از كلمات كليدي اين صفحه در ايـن تـگ آگـاه مـي     

 .كند

 

 "=contentمتا تگ، موتور جستجو"

در اين قسمت براي جدا كردن كليد واژه ها از يكديگر . اين قسمت ليستي از كلمات كليدي موجود در اين صفحه است
 .از عالمت كاما استفاده مي شود

توجه داشته باشيد كه نبايد يك كليد واژه را چندين بار تكرار كنيد و كلي واژه ها بايد با متن شـما در صـفحه مربوطـه    
ا تكرار بيش از حد يك كليد واژه يا ذكر كليد موتورهاي جستجو معموالً رتبه بندي صفحاتي را كه در آنها ب. ارتباط باشند

 .واژه اي كه با متن صفحه ارتباطي ندارد سعي مي شود رتبه بااليي را به دست بياورند، متوقف مي كنند

 META Description 

 .اين تگ محتويات صفحه را توصيف مي كند

<meta name="description" content="افزودن متا تگ به صفحه"> 

name="description" 
 .اين بخش توضيحي در باره صفحه براي برنامه اسپايدر موتورهاي جستجو است

 

 "=contentافزودن متا تگ به صفحه"
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صـفحه   در اين قسمت هر چيزي را كه مي خواهيد دربـاره  . اين بخش توصيفي است كه شما از صفحه خود مي نويسيد
بسياري از موتورهاي جستجو ايـن  . يك دو تا از كليد واژه ها هم استفاده كنيدخود توضيح دهيد، همچنين مي توانيد از 

 .قسمت را در ليست نتايج جستجو به عنوان توضيح صفحه نشان مي دهند

متا تگ هاي ديگري هم وجود دارند كه در زير به برخـي  . دو متا تگ ذكر شده در باال از بقيه متا تگها پر كاربرد تر هستند
 :ره مي شوداز آنها اشا

<meta name="author" content="نام نويسنده صفحه"> 

فقط نام نويسنده را در اين تـگ بنويسـيد تـا هـر     . اين تگ به شما اجازه مي دهد كه نويسنده صفحه را مشخص كنيد
موتـور هـاي جسـتجو    . اين صفحه را مي بيند، بداند چه كسي اين صـفحه را نوشـته اسـت    HTML كسي كه كدهاي

 .از اين تگ براي رتبه بندي صفحات استفاده نمي كنند معموالً

<meta name="generator" content="نام برنامه مورد استفاده شما"> 

اين تگ به شما اجازه مي دهد كه به افرادي كه كدهاي اين صفحه را مي بينند بگوييد كه شما از چه برنامـه اي بـراي   
 .گ نيز براي رتبه بندي صفحات در موتورهاي جستجو استفاده نمي شوداين ت. نوشتن اين كدها استفاده كرده ايد

 HTML تغيير مسير بازديد كنندگان پس از مدت مشخص با 

 meta اگر صفحه شما جابجا شد يا به هر دليلي خواستيد مسير بازديدكنندگان خود را تغيير دهيد مي توانيد از تـگ 

refresh البته در استفاده از اين روش بـراي تغييـر   . مورد نظرتان استفاده كنيد براي بردن بازديد كنندگان به صفحه
مسير بازديد كنندگان، مخصوصاً در صفحه اصلي سايت خود بايد به اين نكته توجه كنيد كه برخي از موتورهاي جسـتجو  

پـر شـده    مي گردند كه بازديد كنندگان را از يك صـفحه كـه بـا كلمـات كليـدي      meta refresh به دنبال تگهاي
است، به صفحه واقعي مي برند كه ممكن است در آن از كلمات كليدي استفاده نشده باشد و در نتيجـه بـا موضـوع    

 10معموالً كمتر از (بنابراين تغيير مسير بازديد كننده از يك صفحه با سرعت زياد . مورد نظر بازديد كننده مرتبط نباشد
البته اگر اين صفحه صفحه اصلي سايت . يست موتور جستجو قرار نگيردممكن است باعث شود اين صفحه در ل) ثانيه

 .شما نباشد ممكن است نخواهيد در ليست موتور جستجو قرار گيرد

 :كد زير را مي توان براي تغيير مسير بازديد كننده استفاده كرد
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<html> 
<head> 
<meta http-equiv="refresh" 
content="3;url=http://www.yosit.com/destinationpage.htm"> 
<title>اين صفحه جا به جا شده است</title> 
</head> 
<body> 
 متن مورد نظر شما
</body> 
</html> 

 .نوشته مي شود (TITLE) قبل از عنوان صفحه Meta refresh اين نكته را مد نظر داشته باشيد كه تگ

كند كه مرورگر قيل از تغييـر مسـير چنـد ثانيـه     اول مشخص مي . دو كار را انجام مي دهد " "=content فرمان
به اين نكته توجه كنيد كه هر دو قسـمت  . دوم آدرس صفحه اي كه بايد مسير به آن آدرس تغيير يابد. بايد صبر كند

بـراي جـدا كـردن ايـن دو قسـمت بايـد از نقطـه        . زمان و آدرس صفحه در يك جفت دابل كوت قرار دارند نه دو جفت
 .فاده كرداست) ;(ويرگول 

همچنين مي توانيد براي كـاربراني كـه از مرورگرهـاي    . هم ر چيزي كه بخواهيد مي توانيد بنويسيد BODY در بخش
 .قديمي استفاده مي كنند يك لينك را قرار دهيد تا به صورت دستي به صفحه جديد وارد شوند

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="refresh" 
content="3;url=http://www.yosit.com/destinationpage.htm"> 
<title>اين صفحه جا به جا شده است</title> 
</head> 
<body> 

اگر مرورگر شما به صورت اتوماتيك به صفحه جديد نرفت. اين صفحه جا به جا شده است   

<a href="http://www.yosit.com/destinationpage.htm">اينجا</a>  كليك كنيد تا را
 به صورت دستي به صفحه جديد وارد شويد
</body> 
</html> 

 

 شناسه هاي مختلف قابل استفاده براي خط افقي  
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فرض كنيد مي خواهيم از يك خط افقي در صفحه خود استفاده كنيم، اما مي خـواهيم طـول آن برابـر يـك تصـوير يـا       
كوتاه كه در سمت چپ يا راست صفحه قـرار بگيـرد، نيـاز داشـته     يا شايد به يك خط افقي . قسمتي از يك متن باشد

 :يعني همان خط افقي استفاده كنيم HR اينها خواصي هستند كه ما مي توانيم براي تگ. باشيم

width  
ر ايـن فرمـان شـما مـي توانيـد از مقيـاس پيكسـل يـا درصـد          . اين فرمان مقدار عرض خط افقي را مشخص مي كند

 .است% 100گزينه پيش فرض براي اين فرمان . استفاده كنيد

 

align="left"   
شما مي توانيد خط را به صورت چپ چين، راسـت چـين و   . اين فرمان سمت قرار گرفتن خط افقي را مشخص مي كند

البتـه  . است كه خط را در مركز صفحه قرار مي دهـد  center گزينه پيش فرض اين فرمان. در مركز صفحه قرار دهيد
 .ي اين وضعيت مشخص مي شود كه عرض خط افقي كمتر از عرض صفحه باشدزمان

 

size="3"  
 .است 2اندازه پيش فرض براي خط . اين فرمان اندازه خط را مشخص مي كند

 

noshade="noshade"  
 .اين فرمان خط را به صورت تو پر نشان مي دهد

 .بيشتر توضيح مي دهيمدر اينجا هر كدام از فرمانهاي باال را با يك مثال 
<hr width="250"> 

 :با اين فرمان خطي افقي خواهيد داشت
 

<hr width="250" align="right"> 

 . پيكسل و در سمت راست صفحه خواهيد داشت 250با اين تگ يك خط افقي با عرض 
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<hr width="250" size="10"> 

 .خواهيد داشت 10پيكسل و پهناي  250با اين تگ يك خط افقي با عرض 

 :، نتيجه به اين صورت خواهيد بود 80حاال يك اندازه بزرگ را براي پهناي خط انتخاب مي كنيم، مثالً 

 :استفاده كنيد، خط به صورت تو پر نمايش داده مي شود noshade حاال اگر از فرمان

<hr width="250" noshade="noshade"> 

 :مي كنيماين تگ را امتحان  80اين بار با اندازه 

<hr width="250" size="80" noshade> 

 

. امكان تغيير رنگ خط نيز وجـود دارد  Mozilla Firefox و Internet Explorerدر برخي مرورگرها مانند 
قابل مشاهده نباشد و خط به رنگ پيش فرض مشـاهده   Opera اما ممكن است اين رنگ در همه مرورگرها مثالً

 .شود

مرورگري مثل اينترنت اكسپلورر صفحه را مشاهده مي كنيـد، مـي توانيـد خطـي را بـه رنـگ زرد        در اين قسمت اگر با
رنـگ  (اين صفحه را مشاهده مي كنيد، خط زير را به رنگ خاكسـتري   Opera مشاهده كنيد اما اگر با مرورگري مثل

 .خواهيد ديد) پيش فرض

<hr width="250" size="20" color="yellow" noshade> 

 
 
 
 
  

 HTML تنظيم قلم مورد استفاده براي متن در 
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 font اگر تمايل داريد شكل فونت متن خود را در يك صفحه تغيير دهيد، مي توانيد اين كـار را بـا اسـتفاده از تـگ    

 .)اين روش تأثيري بر تصاوير موجود در صفحه شما ندارد.( انجام دهيد

 :به يك مثال توجه كنيد. توانيد شكل آنرا تغيير دهيدبه تگ فونت مي  " "=face با افزودن اين شناسه

<font face="Times New Roman">This line is Written by Times New 

Roman font face</font> 

  Times New Roman  اين هم متن نوشته شده با فونت

This line is Writen by Times New Roman font face 

 :به آنها توجه كنيدالبته نكاتي هست كه بايد 

افرادي كه صفحه شما را تماشا مي كنند براي اينكه بتوانند صفحه را با فونتي كه شما براي آن تنظيم كـرده   .1
زياد نگران اين قسمت نباشيد، .(ايد ببينند بايد حداقل مرورگر اينترنت اكسپلورر يا نت اسكيپ داشته باشند

 )يدتري دارنداكنون تقريباً تمامي كاربران مرورگرهاي جد

افراد بيننده صفحه شما بايد فونت مورد استفاده شما را قبالً نصب كرده باشند تا بتوانند صفحه شـما را بـه    .2
وقتي شما در صفحه خود مي خواهيد از يك فونت خاص استفاده كنيد مراقب باشـيد و   .خوبي مشاهده كنند

را  XP براي مثـال وقتـي وينـدوز   . داشته باشندفونتي را استفاده كنيد كه بيشتر افراد به صورت پيش فرض 
 ,Tahoma مـثالً . نصب مي كنيد چندين فونت به صورت خودكار بر روي كامپيوتر شما نصب مي شـوند 

Arial, Times New Roman و چندين فونت ديگر. 

از فونـت پـيش    قابل ذكر است كه اگر بيننده شما فونت مورد استفاده شما را نداشته باشد مرورگر بـه طـور خودكـار   
 .است استفاده مي كند Times New Roman فرض خود كه به طور معمول

كارايي دارد ولي استفاده از اين تگ توصيه  HTML4 هنوز در <font>البته بايد توجه داشته باشيد كه اگرچه تگ 
 . استفاده كنيد CSS بهتر است براي تنظيم فونت متن خود از. نمي شود

  
 لينك شده در پنجره جديدمشاهده صفحات  
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ـك اضـافه                 

<a href

بـاز خواهـد   

 .ده كنيــــد

<a href

<img s

</a> 

 .ــي شـــود   

مـام پنجـره   
دارد بيشـتر     

 

 از نـام آن       
ريمـي كـه     

          د رياضي

 را بـه تـگ لينـ

f="http://w

ك پنجره جديد ب

يــــد اســــتفاد

f="http://l

src="learn

ــ ــاز مـ جديـــد بـ

دن لينك در تم
 و كـاربردي نـد

 .فرم باز شود

ـند مـي تـوان
 شـود نـه در فر

مهندس حميد     

د ايـن شناسـه

www.ad.c

ون لينك در يك

ك پنجــــره جدي

learn_htm

n_html.gif

ير در پنجـــره ج

 _tبراي باز كرد
   _top تـأثير

نك در همان فر

اري شـده باشـ
كار برده ايد باز

                        

بـاز شـود، بايـد

com/"targ

نخواهيد داد، چو

صــــاوير در يــــك

ml.gif" tar

f"> 

روي آن تصـــوي

 topي مثال از

شده باشـد ايـن
نمي خواهيد لين

 پنجره نام گـذ
كه نام آنرا به ك

                       

صـفحه جديـد بـ

get="_bla

حه را از دست ن

ــاز كــــردن تص
: 

rget="_bla

ك كـــردن بـــر ر

براي. شته باشد
م استفاده نشي

ار دارد و شما ن

 ساير فريمهاي
در آن فريمي ك

 

                     

م كـه در يـك ص

 : رسد

ank"> وب  </

طمئن اين صفح

وش بــــراي بــــ
: زير عمل كنيد

ank"> 

ــا كليـــك ـــه بـ

م مي تواند داش
كه صفحه در فري
 در يك فرم قرا

 در صورتي كه
ه كرد تا لينك د

 HTML حه

حات وب            

ك را وادار كنـيم
 target=  

رت به نظر مي

/a> 

مط ليك كنيد و

ـــد از ايــــن رو
انيد به صورت

ــوير داريـــم كـ

 

قادير ديگري هم
بته در صورتي كه
ست كه صفحه

فريم قرار دارد،
targrاستفاده

متحرك در صفح

كارگاه طراحي صفح

ينكه يـك لينـك
="_blank"

نك به اين صور

انيد روي آن كل
 

ا مــــي توانيــ
 منظور مي توا

ــ ــا يـــك تصـ جـ

مق target ه
البت. ده مي شود

 آن هنگامي اس

قتي صفحه در ف
 rtا در شناسه

 .ن قرار دارد

جاد متن هاي م

جزوه ك

براي اي
 "كنيم

تگ لين

مي توا
 .شد

شــــما
به اين

در اينج

شناسه
استفاد
كارايي

البته و
مهافري

خود آن

ايج 
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بـراي انجـام   . به شما اجازه مي دهد كه يك متن را به دلخواه خود در صفحه به حركت در آوريد <marquee> تگ
سـاخته شـده    Netscape تنها مشكل اين است كه مرورگرهايي كه بر پايـه . كار به جاوا اسكرپت نياز نداريداين 

اند، نمي توانند به طور كامل با اين تگ سازگار شوند و در پاره اي از اوقات با آن مشكل پيدا مي كنند و تنهـا مـتن   
 .بدون حركت را نشان مي دهند

 :براي ساخت متن متحرك ستفاده مي شود مشاهده كنيد در اينجا مي توانيد كدي را كه

<marquee loop="infinite">متن مورد نظر خود را اينجا بنويسيد</marquee> 

شما . باعث مي شود كه متن تا هنگامي كه صفحه باز است به حركت خود ادامه دهد "loop="infinte شناسه
 .استفاده كنيدهم  "loop="-1 مي توانيد به جاي اين شناسه از

مي توانيد از اعداد استفاده  loop در شناسه  infinite شما مي توانيد تغييراتي را در اين تگ ايجاد كنيد به جاي
 .به مرورگر مي گويد كه حركت متن را پس از دو بار چرخش متوقف كند  "loop="2 براي مثال. كنيد

امكان اين را مي دهد كه رنگ زمينه محلي را كه مـتن در  به شما   " "=bgcolor مي توانيد با وارد كردن شناسه
مي توانيد براي تغيير رنـگ زمينـه از نـام رنـگ يـا معـادل هگزادسـيمال آنهـا         . آن در حال چرخش است تغيير دهيد

 :به يك مثال توجه كنيد. استفاده كنيد

<marquee loop="infinite" bgcolor="yellow"> 
ويسيدمتن مورد نظر خود را اينجا بن  

</marquee> 

در اين شناسه مي توانيـد از  . مي توانيد عرض متن متحرك خود را تعيين كنيد " "=width با اضافه كردن شناسه
 .مقياس پيكسل و يا در صد استفاده كنيد

<marquee loop="infinite" bgcolor="yellow" width="400"> 
 متن مورد نظر خود را اينجا بنويسيد
</marquee> 

  .پيكسل و رنگ زمينه زرد ايجاد كنيد 400تگ باال مي توانيد يك متن متحرك با عرض با 
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<marquee loop="infinite" bgcolor="yellow" width ="50%"> 
 متن مورد نظر خود را اينجا بنويسيد
</marquee> 

 .زرد ايجاد كنيددر صد عرض پنجره مرورگر و با رنگ زمينه  50با تگ باال مي توانيد متني متحرك با 

 
  

 HTML ساختن جدول در طراحي صفحه با 

 
در صفحه خود ايجاد كنيد؟ براي ايجاد يك جدول بايد از ايـن تـگ اسـتفاده     (table) آيا شما مي خواهيد يك جدول

 :كنيد
<table> 

 .......محتويات جدول........

</table> 

و . را در جايي كه مي خواهيد جدول وارد شود، قـرار دهيـد   <table>براي ايجاد يك جدول بايد تگ ابتدايي آن يعني 
ــگ پايــــــاني آن يعنــــــي       ــان جــــــدول هــــــم از تــــ  .اســــــتفاده كنيــــــد  </table>در پايــــ

. اسـت  table data نـام ايـن تـگ مخفـف    . اسـتفاده كنيـد   <td>براي افزودن محتويات به جدول بايد از تگ 
در پايان هم بايد پس از محتويـات جـدول از   . مي دهيدمحتويات جدول چيزهايي هستند كه شما بعد از اين تگ قرار 

 :مانند زير. قبل از تگ پاياني جدول استفاده كنيد</td>تگ پاياني 
<table> 

<td> 

 ......محتويات جدول........

</td> 

</table> 

 .البته اين يك جدول ساده است و شايد در ظاهر زياد تفاوتي با يك نوشته ساده نداشته باشد
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براي اين كار بايد شناسه مربوطـه را در تـگ جـدول قـرار     . هم تعريف كنيم  (border) يم براي جدول كادرمي توان
 :مانند زير. دهيم

<table border="3"> 

<td> 

 ......محتويات جدول........

</td> 

</table> 

 :حاال جدول ما كمي مشخص تر شد، به آن نگاه كنيد

 ......محتويات جدول........

براي اين كار فقط كافي اسـت تـا عـددي را كـه بـه      . توانيد ضخامت كادر جدول را به دلخواه خود تغيير دهيد شما مي
 .اگر مقدار اين عدد را صفر قرار دهيد كادر ديده نخواهد شد. به كار برديم، تغيير دهيد border عنوان مقدار شناسه

براي اينكه جدولي با تعداد بيشتري سـلول داشـته باشـيم، مـثالً     . تا اينجا هر چه گفتيم درباره جدولي با يك سلول بود
 :مانند زير. استفاده كنيم td بخواهيم يك سلول ديگر در همان خط ايجاد كنيم، بايد دوباره از تگ

<table border="3"> 
<td> 
 سلول اول
</td> 
<td> 
 سلول دوم
</td> 
</table> 

  

 :مشاهده كنيدمي توانيد سلولهاي ايجاد شده را در اينجا 

سلول اول سلول دوم
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اسـتفاده   tr براي ايـن كـار بايـد از تـگ    . حاال فرض كنيد مي خواهيم به خط بعدي يا به اصطالح به رديف بعدي برويم
 :مانند زير. پايان مي پذيرد <tr/>شروع و با  <tr>اين تگ با . كنيم

  

<table border="3"> 
<td> 
 سطر اول و سلول اول
</td> 
<td> 
 سطر اول و سلول دوم
</td> 
<tr> 
<td> 
 سطر دوم و سلول اول
</td> 
<td> 
 سطر دوم و سلول دوم
</td> 
</tr> 
</table> 

 :نتيجه به اين صورت مشاهده مي شود

  

سطر اول و سلول اول سطر اول و سلول دوم
سطر دوم و سلول اول سطر دوم و سلول دوم
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 :در اينجا برخي از اين فرمانها آورده شده است. فرمانهايي را به تگ جدول اضافه كنيدشما مي توانيد بنا به نياز خود 

cellspacing  
 .براي ايجاد فاصله بين سلولها عدد مورد نظر خود را در اين فرمان وارد كنيد

 

cellpadding  
ظـر خـود را در ايـن فرمـان وارد     مقدار فضـاي مـورد ن  . از اين فرمان براي افزودن فضا به داخل يك سلول استفاده كنيد

 .كنيد

تگ جـدول را مطـابق زيـر تغييـر     . ايجاد كنيم 10فرض كنيد مي خواهيم در مثال قبل بين سلولها يك فاصله به اندازه 
 :مي دهيم

<table border="3" cellspacing="10"> 

 :جدول به دست آمده به شكل زير خواهد بود
 

سطر اول و سلول اول دومسطر اول و سلول

سطر دوم و سلول اول سطر دوم و سلول دوم

 
تگ جدول را به . را به داخل سلولهاي جدول مثال قبل اضافه كنيم 10حاال فرض كنيد مي خواهيم يك فاصله به اندازه 

 :اين صورت تغيير مي دهيم
<table border="3" cellpadding="10"> 

 

 :جدول به دست آمده به صورت زير خواهد بود
 

 سطر اول و سلول دوم اول و سلول اولسطر

 سطر دوم و سلول دوم سطر دوم و سلول اول
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 :حاال مي خواهيم هر دو مثال قبل را با هم امتحان كنيم، يعني تگ جدول را مطابق زير تغيير دهيم
 

<table border="3" cellspacing="10" cellpadding="10"> 

 :نتيجه را مالحظه كنيد
 

 سطر اول و سلول دوم اولسطر اول و سلول 

 سطر دوم و سلول دوم سطر دوم و سلول اول

 
ــد       ــلولها وارد كني ــل س ــد داخ ــه بخواهي ــزي را ك ــر چي ــد ه ــي تواني ــما م ــاراگراف و  . ش ــك، پ ــس، لين ــد عك  ...مانن

براي مثال فرض كنيد مـي خـواهيم يـك    . وارد كنيد </td>و  <td>براي اين كار فقط كد مورد نظر خود را بين تگ 
 :مانند زير عمل مي كنيم. لينك در جدول ايجاد كنيم

 
<table border="2"> 
<td> 
<a href="../javascript/index.html">آموزش جاوا اسكرپت</a> 
</td> 
</table> 

 
 :اين هم جدولي كه بيننده نهايي در صفحه مشاهده مي كند

 

 آموزش جاوا اسكرپت

 
 :براي وارد كردن عكس نيز مي توانيم به اين صورت عمل كنيم

 
<table border="2"> 
<td> 
<img src="learn_html.gif"> 
</td> 
</table> 
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 ... رنگ زمينه، نحوه قرارگيري افقي و عمودي : HTML جداول 

با اضافه كردن اين شناسه . استفاده كنيم width اگر بخواهيم عرض يك جدول را تغيير دهيم مي توانيم از شناسه
اين مقدار مي توانـد در مقيـاس پيكسـل باشـد يـا بـه       . به تگ جدول مي توانيم مقدار عرض جدول را مشخص كنيم

براي مثال اگر بخواهيم . استفاده كنيم height شناسهبراي تغيير دادن ارتفاع جدول نيز ميتوانيم از . صورت درصد
 :پيكسل داشته باشيم مي توانم به صورت زير عمل كنيم 50پيكسل و ارتفاع  500يك جدول با عرض 

<table border="3" width="500" height="50"> 

<td> 

 محتويات جدول

</td> 

</table> 

 500همـان  (متن كوتـاهي اسـت عـرض جـدول نسـبتاً زيـاد اسـت        در اينجا مي بينيد كه برخالف متن درون جدول كه 
 :)پيكسلي كه براي آن تعريف كرديم

 محتويات جدول

 <td>اگر بخواهيم نحوه قرار گرفتن محتويات درون جدول را تعيين كنيم مي توانيم از شناسه هـاي زيـر را در تـگ    

 :استفاده كنيم

align="left"  
 .در سمت چپ آن قرار مي دهداين شناسه محتويات جدول شما را 

 

align="right"  
 .با اين شناسه مي توانيد محتويات جدول را به صورت راست چين نمايش دهيد
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align="center"  
 .با اين شناسه مي توانيد محتويات جدول را متمايل به مركز جدول قرار دهيد

 :حاال اين شناسه ها را در يك جدول به كار مي بريم

<table width="600" border="3"> 

<td align="left"> 

 متمايل به چپ

</td> 

<td align="center"> 

 متمايل به مركز

</td> 

<td align="right"> 

 متمايل به راست

</td> 

</table> 

 :مي توانيد نحوه قرارگيري محتويات سلولها را در جدول زير مالحظه كنيد

راستمتمايل به  متمايل به مركز متمايل به چپ  

اگـــر بخـــواهيم نحـــوه قرارگيـــري محتويـــات ســـلولها را بـــه صـــورت عمـــودي تنظـــيم كنـــيم، مـــي تـــوانيم از   
 :استفاده كنيم valign شناسه

valign="top"  
 .با اين شناسه محتويات سلول در باالي آن قرار مي گيرند
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valign="middle"  
 .مي آيندبه وسيله اين شناسه محتويات سلول در وسط آن به نمايش در 

 

valign="bottom"   
 .با اين شناسه محتويات سلول در پايين آن نمايش داده مي شوند

 :در مثال زير مي توانيد نحوه استفاده از شناسه هاي باال در يك جدول را ببينيد

<table width="600" height="100" border="3"> 
<td align="center" valign="top"> 
 متمايل به باال
</td> 
<td align="center" valign="middle"> 
 متمايل به وسط
</td> 
<td align="center" valign="bottom"> 
 متمايل به پايين
</td> 
</table> 

  

 :اين هم جدول نهايي

 متمايل به باال

 متمايل به وسط

 متمايل به پايين
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تعداد سطرهاي محتويات سلولهاي مختلف در يك نحوه قرارگيري عمودي محتويات سلولها زماني مفيد خواهد بود كه 
در حقيقت زماني كه همه سلولها داراي يـك تعـداد سـطر باشـند و نحـوه قـرار گيـري        . رديف جدول با هم برابر نباشند

 .عمودي محتويات آنها به يك صورت است

 :استفاده كنيم td شناسه هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي توانيم در تگ

rowspan  
 شناسه مشخص كننده اين است كه ارتفاع سلول معادل چند سلول استاين 

 

colspan  
 .اين شناسه مشخص كننده اندازه افقي يك سلول بر اساس تعداد سلول است

 :به يك مثال توجه كنيد

<table border="2"> 

<td align="center"> 

 سلول اول

</td> 

<td rowspan="2" align="center"> 

<img src="learn_html.gif"> 

</td> 

<tr> 

<td align="center"> 

 سلول دوم

</td> 

</tr> 

</table> 
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 قرار گرفته 

 كار سـلول  
 . شــــــود         

<table 
<tr> 
<td alig
<b>ل اول
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td alig
 سلول دوم
</td> 
<td alig
سلول سوم
</td> 
<td alig
سلول چهارم
</td> 
</tr> 
</table

          د رياضي

دو سلول ديگر

با اين. ي كنيم
ــيده مــــــي

 border="

gn="cent
 <b/>سلول

gn="cent
 

gn="cent
 س

gn="cent
 س

e> 

مهندس حميد     

س است در كنار 

 cاستفاده مي
ـــرض كشــــــ

"1"> 

ter" colsp

ter"> 

ter"> 

ter"> 

                        

 محتوي عكس

سلول اول

 

سلول دوم

 

سلول دوم م

olspan="

ــــلول در عــــ

pan="3"> 

                       

ينيد سلولي كه

:اشته باشيم

 ل

سلول سوم هارم

 "3 از شناسه

 ســــــه ســـ
 :يد

 

                     

نطور كه مي بي
 :م

ول مانند زير د

سلول اول

سلول چه

در رديف اول>
ــه انــــــدازه

جدول را ببيني ن

حات وب            

هما. ست آمده
باالي سلول دوم

جدخواهيم يك

 <td در تگ

ـــف اول بـــــ
د مربوط به اين

كارگاه طراحي صفح

م جدول به دس
نه در قسمت ب

رض كنيد مي خ

يجاد اين جدول
ــــود در رديــــ
جا مي توانيد كد

جزوه ك

اين هم
است ن

حال فر

براي اي
موجـــ
در اينج
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 .رنگ زمينه جدول، سطر، ستون يا هر سلول را در جـدول كـه بخواهيـد تغييـر دهيـد      شما مي توانيد در صورت تمايل 
را در تگ جدول به كار ببريد و رنگ مـورد نظـر     bgcolor براي تعيين كردن رنگ زمينه براي جدول بايد اين شناسه

 .خود را در اين شناسه به كار ببريد

 :كنيم، مي توانيم به اين صورت عمل كنيمبراي مثال اگر بخواهيم جدولي با زمينه زرد ايجاد 
<table border="3" bgcolor="yellow"> 

<td> 

 محتويات جدول

</td> 

</table> 

 :قابل ذكر است كه اگر به جاي تگ ابتدايي جدول از تگ زير نيز استفاده كنيم همان نتيجه را به دست مي آوريم
<table border="3" bgcolor="#ffff00"> 

 <td>هر سلول رنگ زمينه مربوط به خودش را داشته باشد بايد شناسه مربوط به رنگ زمينه را به تگ  اگر بخواهيم

  .اضافه كنيم
<table border="3"> 

<td bgcolor="yellow"> 

 محتويات سلول اول

</td> 

<td bgcolor="green"> 

 محتويات سلول دوم

</td> 

</table> 
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قرار  <tr>براي اين كار شناسه مربوط به رنگ زمينه را در تگ . در آخر مي خواهيم رنگ زمينه هر رديف را تغيير دهيم
 :مي دهيم

<table border="3" width="300"> 

<tr bgcolor="pink"> 

<td>صورتي</td> 

<td>اين رديف صورتي است</td> 

<tr bgcolor="gray"> 

<td>خاكستري</td> 

<td> ديف خاكستري استاين ر </td> 

</table> 

 :اين هم جدول به دست آمده

 اين رديف صورتي است صورتي

 اين رديف خاكستري است خاكستري
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 قرار دادن دو جدول در كنار هم با استفاده از يك جدول بزرگتر  

جدول را پشت سر هم استفاده كنـيم،  اگر بخواهيم دو تگ . فرض كنيد مي خواهيم دو جدول را در يك سطر قرار دهيم
 .جدول دوم در سطر بعدي و زير جدول اول قرار مي گيرد

در اين صـورت  . براي حل اين مشكل مي توانيد دو جدول مورد نظر را در يك جدول كه آنها را در بر مي گيرد قرار دهيم
 .مي توان دو جدول در يك سطر ايجاد كرد

 :جدول را درون يك جدول ديگر ايجاد مي كند در اينجا مي توانيد كدي را كه يك

<table width="500" border="4"><!-- تگ آغازي جدول بيروني --> 

<td align="center"><!-- سلول اول در جدول بيروني --> 

<table width="400" border="2"><!-- آغاز جدول دروني --> 

<td align="center"><!-- اولين سلول جدول دروني --> 

 محتويات جدول دروني

</td><!-- پايان سلول جدول دروني --> 

</table><!-- پايان جدول دروني --> 

</td><!-- پايان سلول جدول بيروني --> 

</table><!-- پايان جدول بيروني --> 

 :اين هم جدول به دست آمده
 

 محتويات جدول دروني
 

 
در  <td/>و  <td>به ياد داشته باشيد كه جدولهاي دروني را بايد در سلولهاي جدول بيرونـي قـرار دهيـد يعنـي بـين      

 .جدول بيروني
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براي اينكـه ايـن جـدولهاي درونـي، در يـك      . حاال فرض كنيد مي خواهيم بيش از يك جدول درون يك جدول ايجاد كنيم
دروني، در جدول بيروني سلول ايجاد كنيم و جدولها را در سـلولهاي جـدول    سطر قرار گيرد كافي است به تعداد جدولهاي

 .بيروني قرار دهيم

 :مي توانيم مانند زير عمل كنيم. براي مثال فرض كنيد مي خواهيم دو جدول را در يك سطر داشته باشيم

<table width="600" border="4"><!-- تگ آغازي جدول بيروني --> 

<td align="center"><!-- سلول اول در جدول بيروني --> 

<table width="250" border="2"><!-- آغاز جدول دروني --> 

<td align="center"><!-- اولين سلول جدول دروني --> 

 محتويات اولين جدول دروني
</td><!-- پايان سلول اولين جدول دروني --> 

</table><!-- پايان اولين جدول دروني --> 

</td><!-- پايان اولين سلول جدول بيروني  --> 

<td align="center"><!-- آغاز دومين سلول جدول بيروني  --> 

<table width="250" border="2"><!-- آغاز دومين جدول دروني --> 

<td align="center"><!-- آغاز سلول دومين جدول دروني --> 

 محتويات دومين جدول دروني
</td><!--  دومين جدول درونيپايان سلول  --> 

</table><!-- پايان دومين جدول دروني --> 

</td><!-- پايان دومين سلول جدول بيروني --> 

</table><!-- پايان جدول بيروني --> 

 :اين هم نتيجه به دست آمده

 محتويات اولين جدول دروني
 

 محتويات دومين جدول دروني
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. شـده اسـت  اسـتفاده   border براي بهتر مشخص شدن محل جـدولها از شناسـه  قابل ذكر است كه در اين مثالها 
 .شما مي توانيد به دلخواه از آن استفاده كنيد

 .بهتر است در هنگام نوشتن كدها عرض جدولها را مشخص كنيد تا در پايان به هم ريخته نباشند

 .هم قرار دهيدبا اين روش مي توانيد هر تعداد جدول كه نياز داشته باشيد در كنار 

 اصول طراحي صفحات حاوي فريم  

يك صفحه . براي اينكه بتوانيد از فريمها در صفحه خود استفاده كنيد، ابتدا بايد بدانيد اين فريمها چگونه كار مي كنند
 كه در آن از يك فريم استفاده شده است در حقيقت به دو يا چند قسمت تقسيم شده است كـه هـر قسـمت مـتن    

html مربوط به خود را دارد.  

همانطور كه در اين مثال مي توانيد مالحظه كنيد در واقع با استفاده از فريمها، دو صفحه وب را در قالب يـك صـفحه   
يعني صفحاتي كه در فريمها قرار گرفته اند و صـفحه اي كـه   ( هر كدام از صفحات در اين مجموعه . نمايش مي دهيم

 .مربوط به خود را دارند html فريمها در آن قرار دارند، كد

مي توانيم براي سـاخت  . استفاده مي كنيم frameset از تگ body براي ايجاد فريم در يك صفحه به جاي تگ
 :صفحه اي كه فريمها در آن قرار مي گيرند از كد زير استفاده كنيم

<html> 
<head> 
<title>نمايش يك فريم ساده</title> 
</head> 
<frameset cols="50%,50%"> 
<frame src="page1.htm"> 
<frame src="page2.htm"> 
</frameset> 
</html> 

 :در اينجا به وظيفه تگهاي مورد استفاده در اينجا مي پردازيم

<FRAMESET>  
 .اين تگ به مرورگر مي گويد كه به جاي يك صفحه معمولي منتظر يك دسته فرم باشد
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cols="50%,50%"  
مرورگر مي گويد كه صفحه را به دو قسمت عمودي تقسيم كند و پهناي هر كدام از اين قسمتها نيمـي  اين فرمان به 

امـا  . شما مي توانيد اين نسبت را تغيير دهيد يا به جاي درصد از مقياس پيكسل استفاده كنيـد . از پهناي پنجره باشد
در بعـد از هـر عـدد اسـتفاده     % انه درصد يعنـي  اگر مي خواهيد از مقياس درصد استفاده كنيد فراموش نكنيد كه از نش

 .اگر فقط براي يكي از اعداد عالمت درصد استفاده كنيد مرورگر عدد ديگر را در مقياس پيكسل فرض مي كند. كنيد

 

<FRAME SRC="frame_1.htm">   
 .اين فرمان آدرس صفحهء اولين فريم از سمت چپ را براي مرورگر مشخص مي كند

 

<FRAME SRC="test2.htm">  
 .اين فرمان آدرس صفحه بعدي را براي فريم بعدي از سمت چپ مشخص مي كند

 

 :مي توانيم به صورت زير عمل كنيم. حاال فرض كنيد ما به سه فريم نياز داشته باشيم
<html> 
<head> 
<title> نمايش سه فريم در يك صفحه</title> 
</head> 
<frameset cols="33%,33%,33%"> 
<frame src="page1.htm"> 
<frame src="page2.htm"> 
<frame src="page3.htm"> 
</frameset> 
</html> 

درصـد پهنـاي صـفحه را در بـر مـي       33با اين كد مي توانيم سه فريم در يك صفحه داشته باشيم كه هر كدام از آنها 
 .يك درصد باقيمانده را هم مرورگر تخصيص مي دهد. گيرند
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در ايـن صـورت بايـد بـه جـاي      . ي خواهيم فريمها را به صورت عمودي و زير يكديگر در صفحه قـرار دهـيم  فرض كنيد م
 .استفاده كنيم rows از شناسه frameset در تگ cols شناسه

 :به كد زير توجه كنيد
<html> 
<head> 
<title>نمايش فريمها به صورت افقي و عمودي</title> 
</head> 
<frameset cols="50%,50%"> 
<frame src="page1.htm"> 
 <frameset rows="50%,50%"> 
<frame src="page2.htm"> 
<frame src="page3.htm"> 
</frameset> 
</frameset> 
</html> 

 .تقسيم كند) دو ستون ( به مرورگر مي گوييم كه صفحه را به دو قسمت  frameset ما با اوين تگ .1

2. <FRAME SRC="page1.htm">         به مرورگر مي گويـد كـه سـتون اول از سـمت چـپ بايـد بـا
 .پر شود page1.htm صفحه

اين تگ به مرورگر مي گويد كه سـتون دوم  . اول قرار دارد frameset دوم درون تگ frameset تگ .3
 )فريم دوم از سمت چپ خود به دو فريم تبديل مي شود. ( را به دو رديف افقي تقسيم كند

به مرورگر مـي گويـد كـه بـاالترين فـريم قـرار گرفتـه در         <"FRAME SRC="page2.htm> تگ .4
 .پر كند page2.htm ستون دوم صفحه را با صفحه

به مرورگر مي گويد كه دومـين فـريم از بـاال را در سـتون      <"FRAME SRC="page3.htm> تگ .5
 .پر كند page3.htm با صفحه  دوم صفحه

 .باز شده را در پايان ببنديد frameset يدر پايان فراموش نكنيد كه همه تگها
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 فريمها، باز كردن لينكها در يك فريم مشخص 

اما وقتي كه شما يك لينك را در يك فريم قرار مي دهيد . حاال شما مي توانيد يك صفحه با استفاده از فريمها بسازيد
 HTML دليل است كه هر فريم يك صفحه اين مسأله به اين. پس از كليك كردن لينك در همان فريم باز مي شود

در حقيقـت در  (پس اگر براي لينك شناسه اي را تعريف نكنيم در همان صفحه . است و مانند يك صفحه عمل مي كند
شما مي توانيد صفحه را طوري طراحي كنيد كه لينكهاي يك فريم در فريم ديگري بـاز شـوند   . باز مي شود) همان فريم

 .از شوند كه فريمي ندارديا در يك صفحه جديد ب

  

بـه يـك   . در تگ لينك اسـتفاده كنـيم    target براي اين كار بايد ابتدا فريمها را نامگذاري كنيم و سپس از شناسه
 :مثال در اين رابطه توجه كنيد

<html> 

<head> 

<title>تعيين فريم مقصد براي لينكها</title> 

</head> 

<frameset cols="25%,75%"> 

<frame src="page4.htm" name="left"> 

<frame src="page2.htm" name="right"> 

</frameset> 

</html> 

شما مي توانيد هر نامي را كـه مناسـب مـي    . استفاده كرديم right و left ما در اين مثال از دو فريم با نامهاي
 گرفت و لزوماً نبايد همان نـام فايـل  اين نامي است كه در تگ لينك مورد استفاده قرار خواهد .(دانيد استفاده كنيد

HTML قرار گرفته شده در فريم باشد.( 
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در تـگ لينكهـا     target حاال كه فريمها را نامگذاري كرديم مي توانيم از اين نامها به عنوان مقاديري براي شناسه
داريم كه مي خـواهيم بـا   فرض كنيد ما در فريم سمت چپ ليستي از صفحات را . در هر كدام از فريمها استفاده كنيم

در اين حالت بايد اين شناسـه را بـه تـگ لينكهـاي موجـود در      . كليك كردن بر روي آنها در فريم سمت راست باز شوند
  :فريم سمت چپ اضافه كنيد

target="right" براي مثال به لينك زير توجه كنيد: 

<a href="../../html/index.htm" target="right">آموزش HTML </a> 

حاال پس از كليك كردن لينك، فريم سمت چپ دست نخورده باقي مي ماند و لينك در فـريم سـمت راسـت بـاز مـي      
فقـط فرامـوش نكنيـد كـه     . شما مي توانيد اين كار را در صفحاتي كه بيش از يك فريم هم دارنـد انجـام دهيـد   . شود

 .فريمها را نامگذاري كنيد

 براي ايـن كـار بايـد شناسـه    . ك فريم باز كنيم، تمام پنجره و بدون فريم باز كنيمميتوان لينكها را به جاي اينكه در ي

target="_top"  مثالً مي توانيم تگ لينكي مانند زير بنويسيم. را به تگ لينك اضافه كنيم: 

<a href="http://www.neopersia.org/html/index.html" target="_top"> اين

 <a/>لينك در تمام صفحه باز مي شود

با اين شناسه ها مي تـوانيم  . اضافه كرد آورده ايم  frame در اينجا تعدادي از شناسه هايي را كه مي توان به تگ
 :رفتار اين فريمها را بهتر كنترل كنيم

scrolling="no"  
كـاربران  را از سمت راست صفحه حذف كنيـد، تـا    (scroll bar) اين فرمان به شما اجازه مي دهد كه اسكرول بار

اگر از اين شناسه استفاده نكنيد، مرورگر تصميم مي گيرد كه آيا . نتوانند با استفاده از آن به باال و پايين صفحه بروند
باشـد، اسـكرول بـار     yes اگر مقدار اين شناسـه .  اسكرول بار را در صفحه اي كه درون فريم قرار دارد نشان دهد يا نه

در صـورتي كـه نيـاز داشـته     . باشد اسكرول بار هرگز نمايش داده نخواهـد شـد   no اگر. هميشه نشان داده خواهد شد
باشيد در اين صفحه به باال يا پايين و چپ و راست برويد مي توانيد با كليدهاي جهتي صـفحه كليـد ايـن كـار را انجـام      

 .دهيد
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border="3"  
 .را تعيين كنيداين شناسه به شما اجازه مي دهد تا مقدار كلفتي حاشيه هاي فريم 

 

resize="no"  
اگـر مقـدار ايـن    . شما امكان مي دهد تعيين كنيد كه آيا كاربر مي توان اندازه فريم را تغيير دهد يا نه هاين فرمان ب

اگر مقـدار  . باشد كاربر نمي تواند با قرار دادن نشانگر ماوس خود در لبهء فريمها، اندازه آنها را تغيير دهد no شناسه
 .است yes گزينه پيش فرض اين شناسه. باشد كاربر مي تواند اندازه فريمها را تغيير دهد yes آن

 

noresize="no"  
استفاده كنيد، چون همه مرورگرهـا شناسـه قبلـي را نمـي       resize="no" شما مي توانيد از اين شناسه به جاي

 .استفاده كنيددر هر حال مي توانيد براي اطمينان از هر دو شناسه با هم . شناسند

 

marginwidth="2" و marginheight="2" :  

 .اين شناسه ها به شما امكان مي دهد ميزان حاشيه محتويات فريم را از لبه فريم تعيين كنيد

شايد شما بخواهيد براي اين دسـته از كـاربران   . برخي از مرورگرهاي قديمي ممكن است نتوانند فريمها را نشان دهند
قديمي پيغامي را بنويسيد يا لينك صفحه اي را كه در آن از فريم اسـتفاده نكـرده ايـد بـه آنهـا نشـان       با مرورگرهاي 

 :براي اين كار مي توانيد از فرمان زير استفاده كنيد. دهيد

<noframes> 

 .متن پيغامي كه در صورت نمايش ندادن فريمها مشاده مي شود

</noframes> 

 .فريمها را مشاهده كنند پيغام شما را به جاي يك صفحه خالي مي بينندحاال كاربراني كه نمي توانند 
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 استفاده از فريمهاي نامرئي در صفحه  

اگر شما مي خواهيد در صفحه خود از فريمهاي نامرئي استفاده كنيد، يعني نمي خواهيد خط حاشيه فريمها قابل ديدن 
را آنطور كه دوست داريد   <frame> كنيد و تگهاياضافه   <frameset> باشد بايد چند فرمان را به تگ

 :در اينجا مي توانيد كدي را كه يك صفحه را با فريمهاي نا مرئي مي سازد مي بينيد. تنظيم كنيد

<html> 

<head> 

<title>مخفي كردن فريم در صفحه</title> 

</head> 

<frameset cols="25%,75%" border="0" framespacing="0" 

frameborder="0"> 

<frame src="page1.htm" name="left" scrolling="no"> 

<frame src="page2.htm" name="right"> 

</frameset> 

</html> 

از شناسه هاي مختلفي مي توان استفاده كرد كه در اينجا ليست برخي از آنها را مشاهده  <frameset> در تگ
 :مي كنيد

border="0" 
 .ادر اطراف فريم را تعيين مي كند كه ما در اينجا آنرا صفر قرار داده ايماين شناسه ميزان ضخامت ك

 

frameborder="0 
 .مقدار حاشيه فريمها را صفر قرار مي دهيم تا نمايش داده نشوند
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framespacing="0" 
 .فاصله بين فريمها را صفر قرار مي دهيم تا بين آنها فاصله اي ديده نشود

 

scrolling="no" 
شناسه باعث مي شود در صورتي كه محتويات فريمها از اندازه پنجره بزرگتر بود نوار اسكرول بار نمايش داده اين 
 .نشود

  
 تنظيم پيج كد مورد استفاده در صفحه 

حتماً تا به حال با صفحاتي مواجه شده ايد كه به زبان فارسي نوشته شده اند، اما وقتي از آنهـا بازديـد مـي كنيـد بـا      
انتخاب شده  Encoding دليل اين مشكل ناسازگار بودن. به هم ريخته و غير قابل فهم مواجه مي شويدكلماتي 

 .در مرورگر با زبان فارسي است

 اين ناسازگاري ممكن است به دليل كامل نشدن بارگزاري صفحه ايجاد شده باشد يا به دليل اينكه در هنگام طراحـي 

Encoding  انتخــاب نشــده باشــد يــا اصــالً در طراحــي صــفحه هيچگزينــه اي بــرايمتناســب بــا زبــان فارســي 

Encoding صفحه در نظر گرفته نشده باشد.  

 

 :در اكثر مواقع مي توانيد صفحه مورد نظر را به روش زير به صورت فارسي مشاهده كنيد

 : (Microsoft Internet Explorer) مرورگــــر اينترنــــت اكســــپلورر در وينــــدوز •

در صـورتي كـه در   . را كليـك كنيـد   utf-8 را انتخـاب كنيـد و گزينـه    Encoding ينهگز view از منوي
 را مشـاهده كنيـد نشـانگر مـاوس خـود را روي گزينـه       utf-8 ليست اوليه كد پيجهاي مختلـف نتوانسـتيد  

More نگهداريد و utf-8 در سـاير مرورگـر     .را از بين كد پيجهاي مختلف پيدا كرده و روي آن كليك كنيد
مـي توانيـد مسـير هـاي زيـر را      . هم به همين روش بايد عمل كنيد فقط مسير منو ها كمي تفـاوت دارد ها 

 .دنبال كنيد
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 (Firefox) : مرورگر فاير فوكس •

view --> Character Encoding --> unicode (utf-8) 
 يا
view --> Character Encoding --> More Encodings --> Unicode --> 
Unicode (utf-8) 

 (Opera) : مرورگر اپرا •

view --> Encoding --> Unicode --> UTF-8 

البته اگر به اين روش مشكل صفحه مورد نظر شما حل نشد به دليل اين است كه صفحه بـا پـيج كـد ديگـري نوشـته      
 .رانيز امتحان كنيد Arabic(Windows( مي توانيد گزينه هايي مثل. شده است

 :راحي كنيم دو چيز را بايد مد نظر قرار دهيمبراي اينكه يك صفحه فارسي ط

 راست به چپ بودن صفحه

 .براي اينكه يك صفحه راست به چپ طراحي كنيم مي توانيم به چند طريق عمل كنيم

 <html>در تگ  dir="rtl" استفاده از شناسه •

راست به چـپ  در صورتي كه صفحه اي . مي توان استفاده نمود HTML از اين شناسه در بسياري از تگهاي
باشــد و بخــواهيم از قســمتهاي چــپ بــه راســت نيــز در آن صــفحه اســتفاده كنــيم مــي تــوانيم از            

 .استفاده كنيم dir="ltr" شناسه

 صفحه direction براي تعيين CSS استفاده از •

مــــتن يــــا اســــتفاده از  HEAD مــــثالً اســــتفاده از يــــك اســــتايل خــــارجي يــــا در بخــــش
ر تگهايي كه مي خواهيم به صورت راست به چـپ نمـايش داده   د style="direction: rtl" شناسه
 شود
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 در هنگام طراحي صفحه  Encodingتنظيم

ايـن متاتـگ بـراي كـد     . متن استفاده كنيم HEAD صفحه بايد از يك متاتگ در بخش Encoding براي تنظيم
 :كه بيشترين سازگازي را با صفحات فارسي دارد به صورت زير است utf-8 پيج

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

در مرورگر به صورت خودكار براي آن صفحه اعمال  utf-8 اگر در طراحي صفحه اي از اين متاتگ استفاده شود كد پيج
 .مي شود
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