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  مقدمه

امروزه شما به هر طرفي كه نگاه مي كنيد آدرس هاي اينترنتي را مشاهده مي كنيد كه اين آدرس ها شما را 

 wwwبيشتر اين آدرس ها با .به صفحاتي در اينترنت هدايت مي كنند تا اطالعاتي را در اختيار شما قرار دهند

وب قسمتي از دنياي اينترنت است كه شامل . مي باشد World Wide Webآغاز شده كه مخفف سه كلمه 

متن، عكس و تصوير يا حتي صدا مي باشد كه بعضي از اين صفحات به هم مرتبط بوده و شما را به صفحه ديگر 

 .حركت مي دهند

  :ز داريدهمانطور كه ميدانيد براي دسترسي به اين صفحات نياز به چند چي

                ISPابتدا شما بايد مشترك يكي از شركتهاي سرويس دهنده اينترنت شويد كه به اين شركتها 

سپس شما براي مشاهده صفحات نياز به يك . استInternet Service Providers مخفف  ISP.مي گويند

 ,Google Chrome  Internet explorer, Opera: داريد مانند Web browserبرنامه به اسم مرورگر وب 

Mozilla Firefox, Safari ،...  تا كدهاي متني اين صفحات را ترجمه كرده و به صورت يك سري اطالعات

  .قابل فهم براي ما نمايش دهند

است كه شما مي توانيد آدرس هاي اينترنتي را وارد كرده و  (Address bar) داخل اين مرورگرها كادري

اگر دقت كرده باشيد پس از .برروي كيبورد منتظر نمايش يك وب سايت باشيد Enterدكمه پس از فشار دادن 

 Hyper Text Transferدرجلوي آدرس وارد شده اضافه مي گردد كه مخفف http اين عمل كلمه

Protocol  ،اين كلمه به مرورگرميفهماند، اين آدرس از چه پيوند و تكنولوژي مي خواهد براي نمايش  ميباشد

  .است  File Transfer Protocol كه مخفف  FTP:صفحه استفاده كند، چون پروتكلهاي مختلفي هست مانند

 Universal Resource  مي باشد كه اين اصطالح مخفف سه كلمهURLنام فني آدرسهاي اينترنتي 

Locator است.  
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 ؟ دهند مي نشان را وب صفحات مرورگرها چگونه �

 خواندن با مرورگرها و هستند، ها مرورگر توسط نمايش براي هايي دستورالعمل شامل وب صفحات همه

 HTML  هاي1وب، تگ نمايش صفحات هاي دستورالعمل .دهند مي نشان را صفحات ها دستورالعمل اين

 .شوند مي ناميده

 

  

HTML چيست؟ 

تمام آنها در يك  زمانيكه شما داخل صفحات يك وب سايت مي گرديد اجزاي گوناگوني را مي بينيد كه

   Hyper Text Markupآنها را توليد مي كند كه اين زبان چيز مشترك هستند و آن زبان يا كدي است كه

Language يا همان HTML مي باشد.  

: Hyper متضاد نوشته هاي خطي )Linear  (اگر شما با زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر آشنايي  است ،

بيسيك ميبينيد كه بايد كدها را خط به خط بنويسيد و تا يك خط اجرا نشود بعدي  داشته باشيد مانند ويژوال

اينطوري نيست و الگوي   HTMLخوانده نمي شود يعني آنها را بايد به ترتيب بنويسيد تا برنامه اجرا شود ولي

  .شما هر كدي را مي توانيد هر جا كه بخواهيد بنويسيد ،خطي ندارد

Text  :گويند كه مي نويسيد تا در مرورگر نشان داده شود به همان متني مي.  

Markup : عملي است كه مرورگر برايتان انجام ميدهد يعني يك متن ساده مي نويسيد ولي جور ديگري

  .نمايش داده مي شود

Language :باالخره اين هم يك نوع زبان است.  

                                              
1 TAG ,01234  
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 HTMLعناصر تشكيل دهنده

HTML  زبان وب ميباشد كه داراي عناصر )elements  ( گوناگوني است كه بر روي هم تشكيل يك

  :اين عناصر عبارتند از. صفحه از سايت را ميدهند

•  )texts & lists  ( نوشته هاي داخل يك صفحه را در برميگيرد: متنها و ليست ها.  

•  )images  ( عكس هاي داخل يك صفحه كه زيبايي خاصي به وب سايتها مي بخشند: عكسها.  

•  )( tables  جدولها بهترين عنصر براي سازمان دهي و مرتب كردن اطالعات ما هستند : جدولها

  .ت دارنديكه نقش اساسي در طراحي يك سا

•  )(forms  عناصري كه بيننده سايت به كمك آنها مي تواند اطالعاتي را وارد كرده تا : فرمها

  .ذخيره شده يا فرستاده شود

•  )(hyperlinks  ن معني اصلي لغت نمي باشد و اين عناصر، نقطه پيوند و البته اي: نقطه پيوند

  :مانند . ارتباط بين دو صفحه از يك سايت يا دو وب سايت متفاوت مي باشد

www.yahoo.com  

•  )frames  ( ند كه با استفاده از آنها ما مي توانيم فريمها يا چارچوبها تنها عناصري هست: چارچوبها

   .چند صفحه اينترنتي را در يك صفحه جاي دهيم

•  )multimedia  ( شايد بشه آنرا صوت و تصوير هم گفت ، اگرچه از ابتدا صوت : چند رسانه اي

نبوده اما در حال حاضر بيشتر مرورگر هاي وب از اين عنصر پشتيباني مي  HTML و تصوير با

  .شما ميتوانيد در وب سايتتان فيلم وموزيك پخش كنيدكنند و 

•  )javascript  ( يك نوع زبان نوشتاري يا بهتر بگويم يك نوع كد است كه : جاوا اسكريپت

بكار برد تا بتوانيد يك  htmlدارد و البته آنها را بايد داخل كدهاي  HTML ارتباط نزديكي با

  . يدوب سايت حرفه اي با جذابيت باال طراحي كن
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•  )JavaApplets  ( اپلتها برنامه هايي هستند كه توسط زبان جاوا نوشته مي شوند و : جاوا اپلت   

مي توان آنها را در يك صفحه جاسازي كرد براي كارآيي باالي وب سايت مانند عمليات پيچيده 

بيت خاصي زبان برنامه نويسي جاوا خود يك زبان مجزا و داراي محبو. رياضيات يا ساختن بازيها

  .دردنيا مي باشد كه با جاوا اسكريپت فرق دارد

•  )style sheets  ( اين عناصر قابليت انتقال اطالعات به عنوان يك الگوي مشترك : استايل شيت

متن مي سازيد و سپس آنرا بين  به طور مثال شما يك الگو براي رنگ. در بين صفحات را دارد

 .ذاريدصفحاتي كه مي خواهيد به اشتراك مي گ

  

كه در بخش قبل ذكر شد مي توان همگي يا تك تك آنها را در ميان  elements ) ( تمامي اين عناصر

توسط يك كنسرسيوم و  html الزم بذكر است كه كليه كدها و عناصر مربوط به زبان. بكار بردhtml   كدهاي

  World Wide Web  مخففكه   W3Cانجمن. تأييد و به رسميت شناخته مي شود W3C  انجمني به نام

Consortium  زمي باشد، به غيراHtml  بر كدهايStyle sheet, xml, xhtml نجمن  اين ا. هم نظارت دارد

در حال حاضر . اعالم مي نمايد www.w3.org پس از بررسي كدهاي جديد آنها را در سايت رسمي خود

 . ميالدي منتشر شد 2010كه ماه آوريل سال  باشد مي html 5 ، نسخه htmlآخرين نسخه 
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 HTMLتاريخچه 

HTML  توسطTim Berners-Lee  اين . ميالدي همراه با گسترش وب، شكوفا شد90در خالل دهه

در چند مدل منتشر مي شد كه  HTMLدر آن زمان . معروفيت خاصي پيدا كرد Mosaicزبان توسط مرورگر 

  .آن بستگي داشت به سازنده فايل و انجمنهايي كه در زمينه وب فعاليت داشتند

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

ان كرد كه حاصل كار شروع به فعاليت بر روي نسخه اين زب W3Cانجمن 1996در سال . استقبالي از آن نشد

اين نسخه توانست رضايت اكثريت را جلب كند چون . بود HTML 3.02انتشار  1997ژانويه 14آنها در 

در تمام نسخه هاي اين زبان ، سعي . هماهنگي بيشتري با مرورگرهاي مختلف در سيستمهاي عامل متفاوت داشت

ري كرده بودند جلب شود و برنامه هاي توليد شده بر اين شده بود تا نظر كساني كه در زمينه وب سرمايه گذا

براي اهداف گسترده تري ، در HTMLبه همين منظور . براي وب بتوانند مدت طوالني تري قابل استفاده باشند

وب توسعه يافت تا در كليه سيستمهاي اطالع رساني و الكترونيكي كوچك و بزرگ با بكار بردن گرافيك و 

  .اري بيشتري داشته باشدرنگها، قابليت بهره برد

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

. وب يكسري مشخصات منحصر بخود را به اين نسخه اضافه كردند كه قابل اجرا در مرورگرهاي ديگر نبود

مرورگرها مجبور  HTMLبا تغييرات . ي ديگر نهمورد تاييد قرار گرفت اما بعض W3Cبعضي از اين تغييرات در 

  .به تغيير شدند تا با تحوالت جديد سازگار شوند

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

توسعه برسميت شناخته شد و اين انجمن استفاده از آنرا به W3Cكمي تغيير و رفع يكسري مشكالت، در 

  .دهندگان و طراحان وب ، توصيه كرد
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 embeded objects, frames, scripting, styleبا قابليت استفاده از HTML 4 بطور كل مجموعه 

sheets  و با كارآيي باالتر جدولها و فرمها به وب معرفي شد، همچنين در اين نسخه توجه زيادي به افراد با

اما مهمترين قدمي كه در اين نسخه . م بتوانند از محيط وب استفاده كنندتوانايي كم شده بود تا اين افراد ه

از زبانهايي بود كه از راست به چپ نوشته ميشدند مانند زبان فارسي، كه در اين  HTMLبرداشته شد، پشتيباني 

مردم  به هدف بزرگ بين المللي شدن اين زبان نزديك شدند تا همه ISO 10646نسخه با پذيرفتن استاندارد 

  .را منتقل كنند HTMLدنيا در هر كجا و با هر زباني بتوانند اسناد 

HTML 4.01  دارد اما در عوض هماهنگي بيشتري با نسل  4.0تفاوت كمي با نسخه اصلي خود يعني

 XMLاساس و مقدمه  XHTMLدر اصل. دارد XMLو نسل بعدي يعني  XHTMLجديد زبان وب يعني 

  .منتشر شده است XMLبا  HTMLزگاري است كه براي هماهنگي و سا

HTML 4  زبان بسيار قوي است براي طراحان و سازندگان محصوالت وب اما در آن توجهي به

در W3Cبه همين منظور. دستگاههاي اطالع رساني و الكترونيكي كوچك با قدرت و حافظه كمتر نشده است

دسامبر همان سال آنرا به رسميت شناخت و  19كرد و در  XHTML 1.0اقدام به معرفي  2000ژانويه  26

را  HTMLدامنه استفاده از زبان محبوب تاكيد به استفاده از اين نسخه كرد تا با بكارگيري ويژگيهايي كه دارد 

  . را فراهم كند XMLگسترش دهد و مقدمات معرفي 

يه سال ژانو 26در تاريخ  EXtensible HyperTextMarkup Languageكه مخفف  XHTMLزبان 

اين زبان نسل جديد زبان . ميباشد كه در واقع اينچنين نيست HTML 5 منتشر شد و به قول بعضيها همان  2000

 را در مورد دستگاههاي HTML يكسري اصول و قوانين خاص است تا كمبودهاي وب ميباشد كه داراي

  . ران كندكه به وب هم متصل ميشوند مانند تلفنهاي همراه، را جب كوچك الكترونيكي
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 HTMLهاي  تگ

چيست و چه كاري انجام  htmlبايد بدانيد، اينست كه تگ  htmlاولين چيزي كه براي برنامه نويسي 

بطور كل تگها با دو عالمت كوچكتر . دو نوع هستند، تگهاي آغازين و تگهاي پايان دهنده htmlتگهاي . ميدهد

  :نوشته ميشود، مانند htmlمشخص ميشوند و بين اين دو عالمت كد  > <و بزرگتر، يعني 

<b>  

اين يك تگ آغازين است و كد داخل آن به مرورگر ما ميفهماند كه متن بعد از آن بايد بصورت حروف 

به بيننده صفحه نشان داده شود و بالفاصله متن مورد نظر را مينويسيم و در آخر آن، تگ پايان  boldضخيم و 

 دهنده كه مرورگر بفهمد تا كجا اين متن بايد بصورت ضخيم نمايش داده شود، 

<b> This is a bold text. </b>  

 . ميباشد ( / ) Slashهمانطور كه مشاهده ميكنيد، تگهاي پايان دهنده داراي يك عالمت 

حساس هستند و به  > <اما كار اين تگها چيست؟ مرورگرهاي وب مانند اينترنت اكسپلورر، به عالمتهاي 

محض اينكه به آنها مي رسند كد داخل آنها را خوانده و عمليات الزم را بر روي متن بعد از آن انجام ميدهند تا 

جم را براي ما دارند و كليه تگها ونوشته هاي داخل در حقيقت مرورگرها حكم متر. به تگ پايان دهنده برسند

. آنها را بصورت اطالعات منظم و قابل فهم در قالب يك صفحه وب براي ما ترجمه كرده و به نمايش ميگذارند

ما با وارد كردن تگهاي مناسب، كنترل نمايش صفحه وب را در مرورگرها به كنترل خود در مي آوريم پس بايد 

هم مانند هر زبان ديگري ساختار و قواعد  htmlزبان. را چگونه و در كجا بنويسيد htmlتگهاي ياد بگيريد كه 

  .خاص خود را دارد

در مرورگر است كه شما براحتي مي توانيد  Htmlصفحات وب داراي مزيتي هستند و آن مشاهده كدهاي 

. كنيكهاي بكار گرفته شده آشنا شويدتگهاي عناصر تشكيل دهنده آن صفحه را ببينيد و با نحوه قرار گرفتن و ت
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در مرورگر مي شويد و بر روي  viewبراي ديدن سورس كد يا همان كد تشكيل دهنده صفحه وب داخل منوي 

  .را نشان مي دهد   Htmlباز شده و تگهاي  Notepadكليك مي كنيد كه بطور معمول برنامه   Sourceگزينه 

كه دركليه سيستمهاي عامل ويندوز notepadبرنامه ساده  در حال حاضر به html براي نوشتن كدهاي

 Microsoft: وجود دارد نياز داريد، برنامه هاي پيشرفته ديگري هم هست كه محيط گرافيكي دارند مانند

frontpage , Macromedia Dreamweaver  ولي براي شروع بهتر است كه از همان Notepad  استفاده

 .كنيد
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 كلي و اسكلت بندي يك صفحه وب ساختار

براي شروع ابتدا . را لمس كنيد html در اين بخش شما اولين صفحه وب را خواهيد ساخت تا سادگي زبان

سپس اين تگها را . ويندوز را باز كنيد، البته مي توانيد از هر برنامه ويرايشگر متن استفاده كنيد Notepadبرنامه 

 :بنويسيد

<html> 

</html>  

پس بقيه تگها را . شروع و به كجا ختم ميشوند htmlاين تگها به مرورگر وب ميفهماند كه از كجا كدهاي 

و تگهاي قسمت بدنه  headتگهاي قسمت سر : تگها را ما به دو دسته تقسيم ميكنيم. ما بايد بين اين دو وارد كنيم

bodyبدين صورت ،: 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html>  

نوشته شود در صفحه  headفرق اين دو قسمت در اينست كه هر اطالعاتي داخل تگهاي قسمت سر 

 .هر اطالعاتي وارد شود در صفحه نمايش داده ميشودbodyمرورگر نشان داده نميشود ولي در قسمت بدنه 

داشته خب دوستان اين ساختار كلي و اسكلت بندي يك صفحه وب هست كه بايد هميشه آنرا در نظر 

  : وارد كنيد، مثالً bodyحاال يك متني بين تگهاي بدنه . باشيد

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

This is my first page! 
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</body> 

</html>  

  

 : نامگذاري و ذخيره كردن فايل �

نش االن كدنويسي ما تكميل شد و بايد اين فايل متني را ذخيره كنيم تا بتوانيم در مرورگر وب خود امتحا

را انتخاب كنيد، يك پنجره براي آدرس دهي و نامگذاري آن Save asرا باز كنيد و گزينه  Fileابتدا منو . كنيم

 .وارد كنيد My Documentsفايل باز ميشود كه آدرس جايي كه بايد ذخيره شود را مانند 

  

ارد كنيد و دقت كنيد و Firstpageاسم فايل را بنام File Nameسپس در پايين پنجره باز شده در قسمت 

را بزنيد تا فايل متني ما بصورت  Saveرا بنويسيد و دكمه  htmlتا در آخر اين اسم يك نقطه بگذاريد و پسوند 

  . ذخيره شود htmlيك فايل 

را در آخر اسم  htm.هم باز شود بايد پسوند  DOSدقت كنيد اگر ميخواهيد فايل شما در سيستم عامل 

  .وارد كنيد

راغ فايل ذخيره شده ميرويم، اگر در سيستم عامل ويندوز اينكار را انجام داده ايد، آن فايل بايد حاال به س

آيكون مرورگر اينترنت اكسپلورر را داشته باشد، روي فايل كليك كنيد تا باز شود، همانطور كه مشاهده ميكنيد 

  . مرورگر وب شما باز ميشود تا اطالعات آن صفحه را نمايش دهد

داريد اگر شما اين  web browserيدن صفحاتي كه طراحي مي كنيد نياز به يك مرورگر وب براي د

  .داريد را صفحه را مي بينيد پس يكي از اين مرورگرها
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  افزودن متن به صفحه

وارد كنيد بعد از ذخيره آن فايل با  <body>همانطور كه دربخش قبل گفته شد، هرمتني را بين تگهاي 

و هنگام نمايش فايل در مرورگر آنرا مشاهده خواهيد كرد كه متن مورد نظر با تنظيمات   htm.يا html.پسوند 

ولي ما با استفاده از تگهاي اين عنصر كنترل نمايش نوشته ها را بدست خود ميگيريم . مرورگر نمايان خواهد شد

دو دسته تقسيم كرد، تگهاي اوليه  تگهاي متن را ميتوان به. تا همان چيزي كه مورد نظر ما است نشان داده شوند

كه بيشتر وظيفه خط بندي، پاراگراف بندي و يا تنظيمات در ارتباط با متن را به عهده دارند و تگهايي كه شكل و 

  .مي گويند  formatting آرايش حروف را كنترل ميكنند كه به آنها

<br>   

يك خط پايين تر منتقل ميشود كه نيازي به  براي خط بندي از اين تگ استفاده ميشود و متن بعد از آن به

  .تگ پايان دهنده هم ندارد

 

</p> <p>  

اين تگ . بين خطوط ايجاد ميكند >br<پاراگراف بندي متن را به عهده دارد و فاصله بيشتري را نسبت به 

ميباشد كه محل قرارگيري پاراگراف را در يك سطر كنترل ميكند و با كلمات  " "=  alignداراي خصوصيت 

"left", "center", "right", "justify"مقداردهي ميشود .  

>/p< ... >"p align = "left<  

</center> <center>   

 همانطور كه از اسمش پيداست متن بين اين دو تگ در وسط يك سطر قرار خواهد گرفت، البته اين تگ

 .براي عناصر ديگروب نيز ميتوان بكار برد را
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</pre> <pre>  

مرورگرها فاصله هر كلمه را در حد استاندارد نشان ميدهند و اگر شما بخواهيد كه يك متن با فاصله هاي 

   .طور كه ميخواهيد نشان داده شود از اين تگ استفاده ميكنيد آن زيادي نمايش داده شود يعني

</h1> <h1>  

اين تگ از عدد يك . مي گويند و براي مشخص كردن سرفصلها و تيترها بكار ميرود Headingتگبه اين 

در ضمن . تا شش درجه بندي دارد كه عدد يك بزرگترين حد و شش كوچكترين حد حروف را نمايش ميدهند

  .مقداردهي ميشودleft, center , right ميباشند و با align=" "داراي خصوصيت 

 >hr<  

روي خود متن كاري صورت نميدهد و فقط با ترسيم يك خط افقي آنها را از هم جدا ميكند كه اين تگ 

  .داراي خصوصيات زير ميباشد

• width=" "  طول خط را كنترل ميكند كه هم با عدد در مقياس پيكسل و هم با درصد ميتوان

  .مقدار دهي كرد

• align=" " دسطر را كنترل ميكن كه محل قرار گيري خط در يك.  

• color=" " كه ميتوانيد اسم رنگ يا كد هگز رنگ را بنويسيد.   

• size=" "  اين خصوصيت ضخامت خط را تعيين ميكند كه هرچه عدد بزرگتر باشد ، ضخامت

را به تگ  noshade بصورت پيش فرض خط داراي سايه ميباشد و اگر خصوصيت. بيشتر است

   .اضافه كنيد ديگر سايه را نشان نميدهد

</div> <div>  

 آن قسمت از متن را جدا ميكند >br<فراواني براي مدل دادن به متن دارد و مانند تگ  كاربرداين تگ 

در اين تگ توانايي اعمال يك الگوي خاص در آن قسمت از  " "=styleخصوصيت . وبه خط بعد منتقل ميكند 

د ، نوشته هاي ما خط دار شود، البته هر بطور مثال هر گاه كاربر نشانگر موس را روي آن متن بر. متن را ميدهد
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درست كردن الگوها را توضيح خواهم   style sheetsدر بخش. كه تعريف شود همان را بكار ميبرد Styleنوع

   .داد

</span> <span>  

اين تگ هم مانند تگ باال ميباشد با اين تفاوت كه مخصوص يك كلمه يا حتي يك حرف ميباشد چون 

ميباشد كه بر فرض هنگام قرار گرفتن  " "=styleمتن را از بقيه جدا نميكند و داراي خصوصيت  div مانند

  . موس روي يك كلمه زمينه آن رنگي شود

>marquee> </marquee<  

متن بين اين دو تگ متحرك خواهد شد و داراي خصوصيات زير ميباشد، البته اين تگ ممكن است در 

خصوصيات اين . مشكلي براي نمايش ندارد )IE(همه مرورگرهاعمل نكند ولي در مرورگر اينترنت اكسپلورر 

  :تگ عبارتند از 

• align=" " محل قرار گرفتن متن را تعيين ميكند كه با كلمات top, middle, bottom  مقدار

  .دهي ميشود

• behavior=" " اين خصوصيت نحوه حركت متن را كنترل ميكند كه آنرا برابر با scroll  اگر

قرار دهيم، متن بصورت متناوب از يكطرف صفحه وارد و از طرف ديگر خارج ميشود و اگر برابر 

رورگر حركت ميكند، قرار دهيم ، متن از صفحه خارج نميشود و در عرض م alternate با

  . باشد ، متن از يكطرف وارد صفحه شده و در طرف ديگرميايستد slide همچنين اگر برابر با

• bgcolor=" " زمينه آن تگ را مشخص ميكند كه يا نام رنگ يا كد هگز آنرا مينويسيد رنگ.  

•  direction=" " جهت ورود متن به صفحه را كنترل ميكند و با كلمات left, right, top, 

down كه از چپ ، راست، باال و پايين ميتواند وارد شود .  

• height=" " ارتفاع كادرmarquee را به عدد در مقياس پيكسل يا به درصد تعيين ميكند .  

• hspace=" " زياد ميكند حاشيه چپ و راست را كم و.  

• loop=" " تعداد چرخش متن را كنترل ميكند.  
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• scrolldelay=" " سرعت حركت متن را تعيين ميكند .  

• vspace=" " حاشيه باال و پايين متن را مشخص ميكند.  

• width=" " عرض كادر را كنترل ميكند . 

<-- !.....-->   

از اين تگ براي افزودن نظريه يا هر نوشته ديگري كه نميخواهيد در مرورگر نمايش داده شود و يا عملي را 

  .بجاي نقطه چين هر متني را ميتوانيد وارد كنيد  انجام دهد استفاده ميكنيد كه

</bdo> <bdo>   

ميباشد  “ ”=dirاين تگ فقط مخصوص مشخص كردن متن ازطرف چپ يا راست كه داراي خصوصيت 

  .يعني از راست به چپ مقدار دهي ميشود rtlيعني از چپ به راست و  ltr و با 
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  طرز ساختن ليست ها

ميباشند كه بخاطر زياد بودن تگهاي متن مجبورم آنها را از هم جدا  html عنصر متن درليستها هم جزو 

 و ليست با تركيب نا منظم (Ordered list)سه نوع ليست وجود دارد، يكي ليستهاي با تركيب منظم . كنم

(Unordered list)   وديگري ليستهاي توصيفي(Definition list)  . بخاطر وجود شايد اين نوع نامگذاري

اعداد يا حروف بترتيب در ليست منظم است كه در ديگري فقط نقطه هاي توپر هست كه ترتيبي را نميتوان براي 

 : در هر صورت تگهاي آن به شرح زير ميباشند. آنها در نظر گرفت

<ol> <li> </ol>  

كه در آغاز قسمتي براي درست كردن ليست در يك صفحه از اين تگها بايد استفاده كنيم، بدين صورت 

ميباشد رامينويسيم تا مرورگر بفهمد  ordered list را كه مخفف<ol>  تگ كه ميخواهيم ليست درست كنيم

را اضافه ميكنيم و در انتهاي گزينه <li>  ليست از آنجا شروع ميشود و سپس در ابتداي هر گزينه از ليستمان تگ

  .را مي نويسيم<ol/>  ها تگ پايان دهنده

  :مثال 

This is a list.  

1. Item 01  

2. Item 02  

3. Item 03  

 

شما . به ابتداي گزينه هاي ليست مان اضافه ميشود 1,2,3اگر دقت كنيد به صورت پيش فرض اعداد

كه به صورت حروف كوچك يا بزرگ   A, a اضافه كنيد و آنرا با<ol>  را به تگ type ميتوانيد خصوصيت

به طور مثال اگر ميخواهيد ترتيب ليست شما با . رومي است مقدار دهي كنيدكه با اعداد  I, i انگليسي و يا با

  :اعداد رومي كوچك باشد بدين صورت تگ را كامل ميكنيد
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<ol type="i">  

<li> Item 01  

<li> Item 02  

<li> Item 03  

</ol> 

  :مثال

This is a list with Roman numeral.  

i. Item 01  

ii. Item 02  

iii. Item 03  

  

<ul> <li> </ul>  

مينامند و مانند تگهاي باال براي درست كردن ليست در يك صفحه ميباشد با unordered list  اين تگ را

 اين تفاوت كه بجاي حروف و اعداد از دايره يا مربع هاي توپر استفاده ميكند كه مانندباال ميتوانيد از خصوصيت

typeكه با كلمات” disc”, “circle”, “square”  ميشود استفاده كنيدمقدار دهي.  

<ul type="disc"> 

<li> Item 01 

<li> Item 02 

<li> Item 03 

</ul>  

  :مثال

This is a list with type="square".  

� Item 01  

� Item 02  

� Item 03  
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This is a list with type="circle".  

o Item 01  

o Item 02  

o Item 03  

This is a list with type="disc".  

• Item 01  

• Item 02  

• Item 03  

  

شما ميتوانيد براي درست كردن يك ليست كه داراي چند گزينه است و هر گزينه هم چند زير مجموعه 

  . گفته ميشود Nested list دارد از مخلوط اين دو نوع ليست استفاده كنيد كه به اين حالت

  :دو رنگ سفيد و سياه دارند بر فرض مثال ما يك ليست داريم كه چهار گزينه دارد و هر كدام از آنها

<ol type=”I”> 

<li> Item 01 <ul type="circle"> <li> Black <li> White </ul> 

<li> Item 02 <ul type="circle"> <li> Black <li> White </ul> 

<li> Item 03 <ul type="circle"> <li> Black <li> White </ul> 

<li> Item 04 <ul type="circle"> <li> Black <li> White </ul> 

</ol>  

  :مثال

This is a Nested list .  

1. Item 01  

o Black  

o White  

2. Item 02  

o Black  

o White  

3. Item 03  

o Black  

o White  
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<dl> <dt> <dd> </dl>  

آخرين مدل، ليستهاي توصيفي هستند كه براي تعريف و توصيف يك كلمه بكار ميروند كه كلمه مشخص 

  .بكار ميبرند <dd>صيف آنرا با و تو<dt>را با تگ 

<dl> 

<dt> Html 

<dd> HyperText Markup Language. 

</dl>  

  :مثال

This is a definition list .  
HTML  

HyperText Markup Language.  
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  طرز ساختن لينك ها

 لينك چيست؟ �

حساب مي آيند، فقط تنها فرقي كه بين آنها وجود لينكها يا همان نقاط پيوند صفحات هم، يك نوع متن به 

دارد در اين است كه هنگاميكه با موس بر روي آنها ميرويم نشانگر موس شكل دست به خودگرفته تا ما بر روي 

پس از كليك كردن روي . آن كليك كنيم، البته در بيشتر مواقع رنگ آن هم با متن هاي معمولي فرق دارد

ميباشد كه با <a></a> تگ مخصوص لينك. ديگر يا حتي به سايتي ديگر هدايت ميشويملينكها، ما به صفحات 

به طور مثال اگر ما بخواهيم يك . آدرس دهي ميشود كه آن لينك به كجا وصل خواهد شد href خصوصيت

  :متصل شود بدين صورت عمل ميكنيم  yahoo لينك درست كنيم كه به سايت

<a href="www.yahoo.com">Yahoo website</a>  

كه در مرورگر لينك زير ظاهر ميشود و ما را به سمت سايت ياهو حركت ميدهد دقت كنيد فقط متني كه 

نوشته شود در مرورگر به شكل لينك  <a/>و تگ پايان دهنده<“ ”=a href>مابين دو تگ آغاز كننده يعني

 .ظاهر ميشود و قابل كليك است 

Yahoo website  

همانطور كه مشاهده ميكنيد به صورت پيش فرض رنگ لينكها آبي بوده و زير آنها خط كشيده ميشود كه 

لينكها را مي توان .شما ياد خواهيد گرفت تا اين خط را برداشته يا رنگ آن را تغيير دهيدStyle Sheetدر بخش 

ه از اسمشان پيداست لينكهاي داخلي نقاط پيوند داخل يك به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرد، همانطور ك

  .نقاط پيوند بين دو سايت مختلف ميباشند صفحه يا صفحات مختلف يك وب سايت ميباشند و لينكهاي خارجي
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• Absolute and Relative 

  : لينكهاي داخلي به دو صورت نوشته ميشوند، يا بايد آدرس كامل وب سايت و فايل را نوشت مانند

<a href="http://www.mysite.com/page01.htm"> Page01 </a>  

 .ميگويند absolute  به اين مدل لينككه 

و يا اينكه فقط اسم فايل را بنويسيم البته اگر آن فايل داخل يك دايركتوري است بايد ابتدا اسم آن 

ا قرار است به يك صفحه به اسم به فرض مثال اگر لينك م. دايركتوري را نوشته سپس نام فايل را مينويسيم

Page01.htm  در دايركتوري بنام  htmlpages متصل شود مجموعه كدي كه بايد نوشته شود بدين صورت

  : است

<a href="htmlpages/Page01.htm"> Page01 </a>  

 . مي گويند relative به اين مدل

پيوند داده شود دردايركتوري پايين تر از دقت كنيد دوستان وقتي صفحه اي كه قرار است به اين لينك ما 

در صفحه اي قرار دارد كه قرار است به يك صفحه در  اين صفحه قرار دارد اينگونه عمل ميشود اما اگر لينك ما

استفاده ( .. ) دايركتوري باالتر از آن متصل شود مي توانيم به جاي اسم دايركتوري باالتر از دو نقطه كنار هم

  كنيم،

<a href="../page02.htm"> page02 </a>  

به طور ساده مي توان گفت كه اگر اين صفحه قرار است به صفحه اي داخل دو فولدر تو در تو متصل شود 

ولي اگر در آن  بايد اسم فولدر اول بعد اسم فولدر داخل فولدر اول سپس اسم آن فايل يا صفحه را مينويسيم

ن صفحه پيوند داده شود جاي فولدر داخلي و فولدر اول ميتوانيم دو صفحه بخواهيم يك لينك بگذاريم كه به اي

 :نقطه بگذاريم و سپس اسم اين فايل را بنويسيم يعني بدين شكل

<a href="../../thispage.htm"> this page </a>  
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• Target 

هيد لينك خصوصيتي دارد كه توسط آن مي توانيد محل باز شدن و يا نمايش صفحه اي كه مي خوا  تگ

اين خصوصيت . به آن پيوند دهيد را كنترل كند كه آن صفحه در همان پنجره يا در يك پنجره جديد باز شود

target  نام دارد كه بايد برابر با يكي از مقادير_blank , _self , _top , _parent قرار گيرد .  

1. target="_blank"   
  .مربوط به آن لينك را نمايش ميدهد اين مقدار يك پنجره جديد در مرورگر باز كرده و صفحه

2. _self   
  .كه لينك قرار دارد نمايش داده ميشود فريم اطالعات صفحه مربوط به آن لينك در همان

3. _parent   
  .صفحه مورد نظر در همان پنجره مرورگر باز خواهد شد ، نه در پنجره جديد

4. _top   
 .د باز نخواهد شددار فريم صفحه مربوط به اين لينك هيچگاه در پنجره اي كه

  

• Anchor   

        anchor  يك نوع لينك هم هست كه دو نقطه را در داخل يك صفحه بهم متصل ميكند كه به آن

طول يك  كاربردهاي گوناگوني دارد ولي بيشترين كاربرد اين نوع لينك براي مواقعي است كه. مي گويند

لينك مي گذاريد تا با كليك كردن بر روي آن  صفحه از سايت زياد شده و در انتهاي همان صفحه شما يك

تگ الزم است كه بايد بنويسيد، يكي  براي اينكار دو سري. بيننده سايت شما به باالي همان صفحه هدايت شود

و اين اسم بايد جايي است كه ميخواهيد لينك به آن متصل شود كه بايد آن نقطه از صفحه را نامگذاري كنيد 

  : باشد يعني در جاي ديگربكار نبرده باشيد و تگ آن به اين صورت است ) يكتا(داخل همان صفحه تك 

<a name="top”>  
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هر اسمي ميتوانيد بكار بريد اين نكته را در ذهن داشته باشيد كه   topو به جاي كلمه " "در بين دو عالمت 

بجاي نوشتن آدرس فايل خود كد لينك است و ،اما تگ ديگري كه نياز است.اين تگ درمرورگر ظاهر نميشود

 :را مينويسيد #شما نامي را كه انتخاب كرديد به اضافه عالمت  href در خصوصيت

<a href="#top">top of the page</a>  

استفاده  absolute در مورد لينكهاي خارجي يعني لينكهايي كه به سايتهاي ديگر وصل ميشوند بايد از مدل

 : كنيد و آدرس كامل را بنويسيد

<a href="http://www.sitename.com/page01.html"> link to another site </a>  

  .اجباري نيست و ميتوانيد از نوشتن آن صرف نظر كنيد //:http نوشتن پروتكل: نكته

 

• Mailto  

عالوه بر اين لينكها شما ميتوانيد براي آدرسهاي ايميل هم لينك درست كنيد كه تگ آن به صورت زير 

  :ميباشد

<a href="mailto:email_address"> my email </a>  

البته اين لينكها . به مرورگر ميفهماند كه بايد يك ايميل به آدرس بعد از آن فرستاده شود :mailto كلمه

چك ميكنند ، مفيد است چون  Outlook express براي بيننده هايي كه ايميل هايشان را با برنامه هايي مانند

وع لينك كليك شود برنامه پيش فرض مديريت ايميل در سيستم عامل كاربر باز ميشود پس وقتي كه روي اين ن

  . اين كد مفيد نيسته هايي كه آدرس ايميل ياهو دارند، براي بينند

بهتر است كه آدرس كامل ايميل را نوشته و به صورت يك لينك درست كنيد تا براي كليه بينندگان  

 :يرسايت مفيد باشد، مانند مثال ز

<a href="mailto:my_email@domain.com"> my_email@domain.com </a>  
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اگر قصد همچين كاري را داريد پس بايد . البته شما ميتوانيد حتي موضوع و متن ايميل را تعيين كنيد

آدرس ادامه  بالفاصله بعد ازآدرس ايميل داخل تگ يك عالمت سوال اضافه كنيد تا مرورگر بفهمد كه اين

را مينويسيد كه اين كلمه نشانگر موضوع ايميل است و هرچيزي    =subjectو بعد از عالمت سوال كلمه دارد

كه جلوي آن نوشته شود به عنوان موضوع ايميل در برنامه مشخصه نمايان خواهد شد و اگر متن ايميل هم 

را كه نشانگر  =body كلمه را بگذاريد وسپس  & بخواهيد نوشته شود بايد بعد از موضوعي كه نوشتيد عالمت

بر فرض مثال ميخواهيد كه ايميل با . متن ايميل است و در جلوي عالمت مساوي هر متني را ميتوانيد وارد كنيد

 : به آدرس ايميل فرستاده شود Hello my friends و متن Test موضوع

<a href="mailto:my_email@domain.com?subject=Test&body=Hello my friends"> 

my_email@domain.com </a>  

توجه داشته باشيد كه اگر ميخواهيد اين كد را امتحان كنيد اول بايد برنامه پيش فرض مديريت ايميل مانند 

 . را براي آدرس ايميل خود تنظيم كنيد  Outlookنرم افزار
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 اضافه كردن عكس به صفحه

عكسها . است image ميشود عنصر عكس يا همانيكي از عناصري كه باعث جذابيت در وب سايت 

تعداد زيادي عكس  بخشند ولي از طرف ديگر توليد دردسر هم ميكنند، اگر شما زيبايي خاصي به صفحات مي

در يك صفحه بگذاريد يا از عكسهايي با حجم زياد استفاده كنيد آن موقع است كه بيننده بايد مدت طوالني را 

موضوع باعث از دست دادن يك بيننده و يك  را به طور كامل ببيند و همين صرف كند تا صفحه سايت شما

همانطور كه ميدانيد در كشور عزيزمان ايران سرعتهاي اينترنت خيلي پايين هست و . نمره منفي به حساب ميايد

س پ. ديدن صفحات سنگين بسيارعذاب آور است البته بماند كه بعضي وقتها همان يك ذره سرعت هم نداريم

يك سايت موفق سايتي است . هميشه تا جايي كه ميتوانيد صفحه را سبك كنيد تا براي بيننده خسته كننده نباشد

 .بيننده زياد داشته باشد كه

  : فرمتهاي عكس در وب •

خب بپردازيم به ادامه بحث ، عكسها داراي فرمتهاي زيادي ميباشند ولي فرمتهايي كه در وب بكار برده 

  :از ميشوند، عبارتند

1. .gif (Graphic Interchange Format)  

2. .jpeg (Joint Photographic Experts Group) 

3. .png (Portable Network Graphics) 

 256اين نوع فرمت . بيشترين استفاده را در وب دارند و محبوبترين نوع عكس است gif. عكسها با فرمت

البته . است   animation, transparency, interlacingرنگ را پشتيباني ميكند و از ويژگيهاي ديگر آن

 .محبوبيت آن بيشتر براي حجم كم آن است

� Transparency اين ويژگي است . به شفافيت يك عكس ميگويند كه آنرا پشت نما هم مينامند

  .كه يك عكس آنقدر شفاف است كه شما ميتوانيد تا تصوير ، متن يا رنگ زير آن عكس را ببينيد
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� Interlacing   گاهي وقتها شما منتظر ميشويد تا يك عكس به دليل بزرگي اندازه بارگذاري شود

خط  بعد آنرا ببينيد اما اگر عكسي اين ويژگي را داشته باشد كم كم عكس كامل خواهد شد يعني

  .به خط به عكس اضافه ميشود تا كامل بارگذاري شود

� Animation ت كه از متحرك سازي عكسهاي متحرك را مي گويند وفقط اين فرمت هس

  .عكس حمايت ميكند

از حجم باالتري  gif.ميليون رنگ را پشتيباني ميكنند ، نسبت به فرمت 16حدود  jpeg. عكسهايي با فرمت

  .Animationرا دارد به غير از  gif برخوردار است ولي كيفيتش بهتر است ، تمام ويژگيهاي

را  gif و حجم كم jpegاز آنهاست يعني كيفيت نسبت به قبليها جديدتر است و مخلوطي png. فرمت

  . دارد

  : افزودن عكس به صفحه وب •

و پايان <img>مانند همه عناصر داخل صفحه، عنصر عكس هم تگ خاص خودش را دارد كه آن تگ 

داخل تگ  " "=srcاما براي مشخص كردن فايل عكس و آدرس دهي آن بايد از خصوصيت. دهنده هم ندارد

ه اگر يك عكس داخل دايركتوري وب سايت خودتان باشد ديگر نيازي به آدرس كامل نيست استفاده كنيم ك

و فقط اسم دايركتوري و اسم فايل با پسوند مشخصه آنعكس نوشته ميشود ولي اگر ميخواهيد كه عكسي را از 

 وب سايت ديگري در صفحه خود بگذاريد بايد آدرس آن وب سايت و دايركتوري كه عكس در آن قرار

  : مانند، گرفته و اسم كامل آن فايل را بنويسيد

<img src="images/pic01.gif">  

<img src="www.sitename.com/images/pic01.gif">  
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• Height, Width  

 height اين تگ خصوصيات ديگري هم دارد، يكي از آنها كه كاربرد زيادي هم دارد خصوصيات طول

مقياس اندازه . اندازه يك عكس را داخل صفحه ميتوانيد كنترل كنيدميباشد كه توسط آنها  width و عرض

ميباشد، اگر شما اين خصوصيات را كنترل نكنيد عكس در اندازه  Pixel گيري طول و عرض بر حسب پيكسل

بطور مثال شما ميخواهيد عكسي را وارد كنيد كه در صفحه بايد به اندازه . اصلي خود ظاهر ميشود

  :كند فضا اشغال100×100

<img src="images/pic01.gif" height="100" width="100">  

شدن آن در صفحه بستگي  download ين نكته را در نظر داشته باشيد كه سرعت كامل شدن عكس يعنيا

به حجم آن دارد نه اندازه عكس، پس ميتوانيد اندازه هاي يك عكس را اضافه كنيد ولي دقت كنيد كه كيفيت 

  .عكس خراب نشود

• Alignment  

تعيين “ ”=align شما ميتوانيد محل قرارگرفتن عكس را نسبت به عناصر اطراف خودش با خصوصيت

بر فرض . را براي اين خصوصيت بكار بريد  left,right,top,middle,bottomكنيد و ميتوانيد كلمات

  :ميخواهيد كه يك متن بعد از عكس و در وسط قرار گيرد

<img src="images/pic01.gif" align="middle"> This is a text   

   قبل از تگ<center>  در ضمن اگر ميخواهيد خود عكس در وسط صفحه قرارگيرد بايد از تگ

<img>  استفاده كنيد و بعد از آن </center> را بنويسيد :  

<center><img src="pic01.gif"></center> 
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• Border  

استفاده كنيد و آنرا برابر  “ ”=border اريد ميتوانيد از خصوصيتاگر مايل هستيد براي عكس كادر بگذ

با يك عدد قرار دهيد كه هر چه اين عدد بزرگتر باشد ، كادر دور عكس هم ضخيم تر است به صورت پيش 

  .است يعني هيچ كادري مشاهده نميشود ”border=”0 فرض

  

• Alt  

گر موس بر روي يك عكس كه قرار ميگيرد كه نشان تا حاال متوجه شديد كه در يك وب سايت هنگامي

و اطالعاتي را راجع به آن عكس ميدهد؟ پس شما هم اينكار را  tooltipيك كادر متني كوچك باز شده بنام 

را داخل تگ گذاشته و هر متني را كه جلويش بنويسيد در صفحه هنگاميكه  " "=altانجام دهيد، خصوصيت

بهتر است كه شما هميشه اين كار را انجام دهيد چون . موس بر روي عكس قرار گيرد ، زيرنشانگر نمايان ميشود

  .دمرورگرهايي وجود دارد كه عكس را نمايش نميدهد پس با اينكار بيننده از حضور آن عكس خبر دار ميشو

  

• hspace, vspace  

براي  “ ”=hspaceدو خصوصيت ديگر هست كه حاشيه و فضاي خالي دور عكس را كنترل مي كند،

  .عددي را كه وارد ميكنيد در مقياس پيكسل است. براي باال و پايين “ ”=vspaceحاشيه چپ و راست عكس و

  

• Image link  

يعني هرگاه بيننده روي عكس كليك كرد به شما ميتوانيد يك عكس را به صورت لينك هم درست كنيد 

شما بايد تگ لينك آشنا شديد، در اينجا لينك در بخش قبل با درست كردن. صفحه يا سايت ديگر هدايت شود

   :را قبل از تگ عكس بنويسيد و تگ پايان دهنده لينك را بعد از تگ عكس وارد ميكنيد، بدين صورت

<a href="www.sitename.com"><img src="images/sitelogo.gif"></a>  
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  نحوه ساختن جدولها

 تگ جدول •

جدولها يكي از بهترين و مفيدترين عنصرها در صفحات وب ميباشند، با استفاده از آنها ما مي توانيم 

كليه اطالعات يا عناصرديگر وب را ميتوانيم . اطالعات و عناصررا در يك صفحه سازمان دهي و مرتب كنيم 

ستون هاي يك جدول قرار دهيم بدون آنكه خطوط جدول مشخص باشد و يا در صورت نياز  داخل رديف ها يا

نكند و زمانيكه تجربه كافي براي  عنصر استفاده كمتر كسي را پيدا ميكنيد كه از اين. خطوط آنها نمايان ميشود

                جدول تگ مشخصه .طراحي يك سايت بدست آورديد به اهميت اين عنصر پي خواهيد برد

<table> </table> اما براي اضافه كردن رديف به يك جدول از. ميباشد<tr> </tr> و براي ستون از

  :صورت ميباشد پس ساختار كلي يك جدول بدين. استفاده ميكنيم <td> </td>تگ

<table> 

<tr> <td> this is a table.</td> </tr> 

</table>  

مجموعه كد . به همان اندازه ما در جدولمان خانه خواهيم داشت هر چه تگهاي رديف و ستون بيشتر باشد

يكي از . باال نشان دهنده يك جدول با يك رديف و يك ستون است يعني اين جدول داراي يك خانه ميباشد

ويژگيهاي جدول كه محبوبيت آنرا زياد ميكند اينست كه هر خانه از آن ميتواند به طور مجزا زمينه رنگي و يا 

   .ر زمينه آن داشته باشد البته اندازه هاي هر خانه هم ميتواند متفاوت باشدعكسي د

 

• border  

. آشنا شويم " "=border خب براي اينكه بتوانيم يك جدول را در مرورگر خود ببينيم بايد با خصوصيت

ا آنرا اين خصوصيت دور جدول يك كادردرست ميكند البته اگر اين خصوصيت را برابربا صفر قرار دهيم ي

ننويسيم كادر دور جدول در مرورگر نمايان نخواهد شد و هر چه عدد بزرگتري بگذاريم كادر ضخيم تري 
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 . كه برابر با عدد هگز رنگ است تعيين ميشود " "=bordercolorرنگ كادرهم با  خواهيم داشت، در ضمن

border  ويژگيهاي ديگري هم دارد، به طور مثال شما ميتوانيد خصوصيتframe=" " را به تگ<table> 

قرار  void, above, below, hsides, vsides,lhs, rhs, box اضافه كرده و آنرا برابر با يكي از كلمات

  . اين كلمات هر كدام يك قسمت از كادر را نمايان ميكنند. دهيد تا كادر دور جدول را كنترل كنيد

  

• rule  

را  Notepad ست كنيد تا مطلب جا بيافتد، برنامهويژگي ديگري هم هست ولي بهتره اول يك جدول در

  : ذخيره كنيد Table.htmباز كنيد و كد زير را وارد كرده و به اسم

<table border="4" bordercolor="#ff0000"> 

<tr> 

<td>cell 01</td><td>cell 02</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>cell 03</td><td>cell 04</td> 

</tr> 

</table>  

 ,all, none, groupsاضافه كنيد و هر بار يكي از كلمات<table>را به تگ" "=rules حاال خصوصيت

rows, cols  را جلوي آن قرار دهيد و فايل را دوباره ذخيره كنيد تا تاثير اين خصوصيت را ببينيد.  

  

• Alignment  

عنصر مانند مينويسيدمحل قرارگرفتن يك <td>كه در تگ " "=align ميتوانيد با استفاده از خصوصيت

  .مقداردهي كنيد left, right, center, justifyمتن را تعيين كنيد كه ميتوانيد اين خصوصيت را با كلمات 
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• height, width  

هم اندازه طول و عرض يك جدول را ميتوان كنترل كرد كه  " "=height=" " , width با خصوصيات

 هم استفاده كنيد مانند% دهيد در ضمن شما ميتوانيد از درصد بايد آنها را برابر با عدد در مقياس پيكسل قرار 

width="90%" كه اين جدول نود درصد عرض يك صفحه را اشغال ميكند .  

  

• bgcolor  

كه با عدد هگز رنگها مقدار دهي ميشود استفاده   " "=bgcolorبراي تعيين رنگ زمينه يك جدول از

  .هم مي توانيد بكار بريد >td<و  >tr<اين خصوصيت را در تگ هاي  .ميكنيم

  

• cellspacing, cellpadding  

دو خصوصيت ديگر هم دارد كه شما با بكار بردن آنها ميتوانيد فاصله بين خانه هاي جدول   <table>تگ

و " "=cellspacing را از هم كنترل كنيد يعني فضاي خالي بين خانه ها اضافه كنيد، اين خصوصيت اين است

  متن داخل يك خانه در جدول با لبه هاي چارچوب آن خانه است كه خصوصيت ديگري فاصله بين

cellpadding=" "  هرچه مقداردهي عددي آنها بزرگتر باشد فاصله ها بيشتر . اين وظيفه را به عهده دارد

  .خواهد بود

  

• header: <th> </th>  

اي هر ستون و رديف عنوان حاال كه با درست كردن رديف و ستون در جدول آشنا شديد، ميتوانيد بر

در هر قسمت كه شما به يك تيتر و . گذاري كنيد و يك تيتر به باالي ستون يا به ابتداي يك رديف اضافه كنيد

استفاده كنيد كه در اين حالت متن نوشته شده  <th> </th>از تگ <td> </td>عنوان نياز داشتيد بجاي تگ 

  .يه متمايز ميشوددر آن خانه بصورت ضخيم ظاهر شده و از بق
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• colspan, rowspan  

گاهي اوقات شما نياز داريد تا چند خانه در يك رديف يا يك ستون از جدول را تركيب كنيد تا يك خانه 

درست شود و بطور مثال يك تيتر و عنوان در آن قرار دهيد كه براي تركيب خانه هاي يك ستون از خصوصيت 

rowspan=" "  و براي يك رديف ازcolspan=" "  در تگ <td> استفاده ميكنيد و مقدار آنرا برابر با تعداد

  .خانه هايي كه بايد يكي شوند، قرار ميدهيد

  

• caption  

 <caption> </caption>بطور معمول هر جدول داراي يك اسم و يا يك توضيح ميباشد كه آنرا با تگ 

ميباشد با كلمات   " "=alignخصوصيت اين تگ داراي . مشخص ميكنند <table> </table>در ميان تگهاي 

top, bottom, left, center, right مقداردهي ميشود.  

  

• thead, tbody, tfoot  

اگر جدول شما داراي ستونها و رديفهاي زيادي است پس تكرار خصوصيات در هر تگ مربوطه بسيار 

كنترل رديفها بايد آنها را به سه  براي. شما ميتوانيد بصورت گروهي اين خصوصيات را كنترل كنيد. دشوار است

قسمت تقسيم كرد، قسمت سرشامل فقط خانه هاي رديف اول، بدنه شامل همه رديفهاي وسط و قسمت انتهايي 

      < tbody>، قسمت بدنه را با <thead> </thead>شامل فقط خانه هاي آخرين رديف، كه قسمت سر را با 

</tbody>  و قسمت انتهايي را با<tfoot> </tfoot>اين تگ داراي خصوصيت . كنترل ميكنيم align نيز

  .ميباشد
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• colgroup  

ميتوانيد خصوصيات كليه ستونهاي يك جدول را كنترل <colgroup> </colgroup>همچنين با تگ 

نيز ميباشد كه " "=span كنيد كه اين تگ عالوه بر خصوصيات گفته شده در اين بخش داراي خصوصيت 

  .د ستونهايي كه بايد كنترل شوند را تعيين ميكنيدتوسط آن تعدا

  

• summery  

كه توصيفي از جدول ميباشد  " "=summeryهست بنام  <table> يك خصوصيت ديگر نيز براي تگ 

اين خصوصيت براي مرورگرهايي كه فقط متن را نمايش ميدهند مفيد ميباشد . ولي در جايي نمايش داده نميشود

  .كه بهتر است از آن استفاده كنيد

به اين موضوع هم توجه داشته باشيد كه شما ميتوانيد داخل يك جدول، جدول ديگري هم درست كنيد 

  . گفته ميشود Nested tableنه جداگانه يك جدول بسازيد كه به اين روشيعني داخل هرخا
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 ساخت اجزاي فرم

 فرم چيست؟ •

فرمها تنها عنصري هستند كه بيننده سايت ميتواند اطالعاتي را بطور مستقيم وارد كرده كه اين اطالعات بعد 

صفحه يا يك وب سايت  ما ميتوانيد داخل يكش. از تجزيه و تحليل يا در فايلي ذخيره شده يا فرستاده ميشود

چندين فرم داشته باشيد بطور مثال براي چند نوع نظرسنجي از بينندگان كه هر كدام از اين فرمها را با استفاده از 

بايد نامگذاري كنيد تا اطالعات مربوط به هر فرم با نام همان فرم   <form> در تگ “ ”=nameخصوصيت 

 <form/>داراي اجزاي متفاوتي با وظيفه مشخص ميباشند كه بايد قبل از تگ پايان دهندهفرمها . پردازش شود

 ، قسمت انتخابات چند گزينه اي text fieldsكادرهاي متني : بعضي از اين اجزا عبارتند از .آنها را بكار برد

checkboxes اي  وتك گزينهradio buttonsليستهاي پايين كشيدني ،drop-down lists دكمه هاي  و

  . reset وپاك كننده submitتأييد

 ,“ ”=action=” “, methodو با افزودن خصوصيات  ASP, CGIفرمها توسط برنامه هايي نظير 

enctype=” “  در تگ<form>  اطالعات وارده را پردازش كرده و به وب سرور ميفهماند كه به چه روش و

به كامپيوتري كه محتواي سايت شما بر روي آن قرار دارد  وب سرور.در كجا اطالعات ذخيره يا فرستاده شود

  .گفته ميشود

  )button(دكمه  •

كليه اجزاي ساخته شده در يك فرم بدون بودن دكمه تأييد بي فايده هستند، چون بعد از فشردن اين دكمه 

ي ساختن دكمه ها برا.پس ابتدا به ساختن اين دكمه ميپردازيم. است كه اطالعات وارده در فرم پردازش ميشوند

  : در يك فرم به دو روش ميتوانيم عمل كنيم



 
35 

 

براي نامگذاري “ ”=name كه داراي دو خصوصيت<button> <button/>با استفاده از تگ: روش اول

در بين تگ آغازكننده و پايان .ميباشد   resetو يا submit براي مشخص كردن نوع دكمه كه“ ”=type و

  ظاهر دكمه نمايان ميشوددهنده هر چي نوشته شود در 

<button name="button 01" type="submit"> OK </button>  

 كه بايد كلمه“ ”=nameكه مانند روش اول دو خصوصيت <input>با استفاده از تگ: روش دوم

button  در جلوي آن بيايد و type=” “كه ميتواند هم submit باشد و ياreset. 

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

Submit Query Reset
  

ست كه شما در روش اول هر نوشته اي را بخواهيد در روي ا فرقي كه اين دو روش با هم دارند در اين

دكمه هنگام نمايش صفحه در مرورگر نشان داده ميشود اما در روش دوم شما دخالتي در اين كار نداريد و به 

البته ميتوانيد بجاي دكمه هاي ساخته شده توسط . نمايان ميشود  submit , resetصورت پيش فرض كلمه

 مرورگراز عكس هم استفاده كنيد يعني شكل يك دكمه را طراحي كنيد و در فرم قرار دهيد كه خصوصيت

type=” “  را برابر با كلمه image قرار ميدهيد و با خصوصيت src=” “ آن را آدرس دهي ميكنيد : 

<input name="button" type="image" src="images/button01.gif">  

  .دكمه بايد استفاده كرد submitالزم بذكر است كه در اين تكنيك فقط از حالت 

 

• text field, text area  

 از اين به بعد ما با تگ. خب بعد از ساختن دكمه ها ميپردازيم به بقيه اجزاي يك فرم

<input name=” “ type=” “>  
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بسته به نيازمان از دو مدل كادرمتني  ،براي وارد كردن متن در فرم ما. وخصوصياتش زياد كار داريم 

ميتوانيم استفاده كنيم، يكي براي وارد كردن يك خط متن كوتاه كه چند كلمه بيشتر نباشد و كادر ما هم به 

 .صورت خطي ميباشد و ديگري براي يك متن بلند است و كادر ما داراي چندين رديف ميباشد

  :ن تگ استفاده ميكنيمدر مدل اول ازاي

<input name="textfield 01" type="text”>  

بيايد تا مرورگر بفهمد چه اجزائي از يك “ ”=type بايد در جلوي خصوصيت text دقت كنيد كه كلمه

كه با عدد مقدار دهي ميكنيد اندازه نمايش اين كادر خطي  “ ”=sizeتوسط خصوصيت. فرم را نمايش ميدهد

حداكثر تعداد حروفي را كه بيننده مجاز هست تا وارد  “ ”=maxlengthنترل ميكنيد و توسطدر مرورگر را ك

 .كند را كنترل ميكنيد

Textfield :   

 اگر قرار باشد كه بيننده داخل اين كادر خطي ، كلمه رمز را وارد كند پس بجاي خصوصيت

type=”text”  بايد ازtype=”password”  كه وارد شود بصورت ستاره در مرورگر استفاده كنيد تا هر متني

 .نمايش داده شود

Password :   

                   هاي بلند داخل آن نوشته خواهد شد كه بايد از تگ اما مدل ديگري هست كه متن

</textarea> <textarea> استفاده كنيد كه جدا از خصوصيتname=” “ از خصوصيات cols=” “ , 

rows=” “  رديفها و ستونهاي كادر بكار ميبريدبراي كنترل. 

this is a textarea example.
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• label 

 زمانيكه شما اجزاي فرم را اضافه مي كنيد، مي توانيد كنار هر كدام يك متني وارد كنيد تا نام آن قسمت

كنترل بيشتري روي نام واجزاي يك فرم خواهيد داشت >label<اما با افزودن تگ . درمرورگر مشخص شود

 :يكي از اجزاي فرم را احاطه كنيد، بدين صورتچون مي توانيد توسط اين تگ 

<label> Name : 

<input type="text" name="textfield01"> 

</label>  

 كه اين كد به صورت زير ظاهر مي شود،

Top of Form 

Name:   

Bottom of Form 

ت و مربوط به كدام قسمت فرم اس labelمي توانيد مشخص كنيد كه  forدراين تگ، توسط خصوصيت 

 در اين حالت نيازي به احاطه كردن اجزاي فرم نيست،

<label for="textfield01"> Name :</label> 

<input type="text" name="textfield01">  

  

• Tab order 

است كه كاربرد زيادي در عنصر فرم دارد و به  tabindexبنام  htmlيكي از خصوصيات مفيد تگهاي 

بر روي كيبورد،  Tabتاكنون متوجه شده ايد كه با زدن دكمه. توضيح ميدهيم همين خاطر در اين قسمت آنرا

مكان نما با ترتيب خاصي بر نقاط مختلف صفحه متمركز مي شود كه مي توانيم اين ترتيب حركت را به كنترل 

قبول كنيد كه حركت كردن بين اجزاي يك فرم توسط موس مخصوصاً زمانيكه يك فرم . خود در بياوريم

با اضافه كردن خصوصيت . كيبورد است Tabني پيش رو داريم، بسيار سخت تر از حركت با دكمه طوال
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tabindex  به تگهاي يك فرم و مقداردهي اين خصوصيت به ترتيب اعداد مي توانيم تمركز مكان نما را از يك

به كد زير . كراري نباشددقت كنيد كه مقادير اين خصوصيت ت. نقطه به نقطه مورد نظر به كنترل خود در آوريم

 :توجه بفرماييد

<input type="text" name="field1" tabindex="1"> 

<input type="password" name="pass1" tabindex="2"> 

<textarea name="area1" cols="10" rows="5" tabindex="3"></textarea>  

  

• file field 

. رد شده در فرم، فايلي هم ضميمه و به سرور فرستاده شودگاهي اوقات نياز هست كه به همراه اطالعات وا

. قرار داد fileآنرا برابر با كلمه  typeرا نوشت و خصوصيت  >input<براي اين حالت بايد در فرم، تگ 

هنگاميكه اين خصوصيت را وارد مي كنيد، مرورگر بطور اتوماتيك يك كادر متني و يك دكمه براي 

در نظر داشته باشيد كه براي اين تگ تنظيمات وب سروربسيار  .نمايان مي كند Browseجستجوي فايل بنام 

فرستاده شود پس به  ايميل مهم است وگرنه فايل فرستاده شده، خراب خواهد شد و اگر هم فرم قرار است كه به

را نوشته و در  "enctype = "multipart/form-dataاين نكات بايد دقت كنيد كه در تگ اصلي فرم حتماً 

به درستي  txtرا وارد كنيد كه در اين حالت فايلهاي متني  "accept = "text/plainهم  file fieldتگ 

  .كالً در بيشتر مواقع و با تنظيمات درست هم ممكن است فايل خراب شود. مي شود  فرستاده
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  ساخت فريم براي قرار دادن چند صفحه در يك صفحه 

 فريم چيست؟

هنگاميكه بخواهيد دو يا سه صفحه را در يك صفحه جاي دهيد بايد از عنصر فريم يا چارچوب استفاده 

به طور مثال شما  .خواهيد يك قسمت، در همه صفحات ثابت باشد اين عنصر زماني كارآيي دارد كه مي. كنيد

از اين ليست كه كليك  در سمت چب صفحه يك ليست ثابت داريد و ميخواهيد هر وقت بيننده روي هر گزينه

پس ابتدا يك صفحه براي آن ليست درست كنيد و . كرد توضيحات مربوط به آن در سمت راست نمايان شود

  .براي اطالعات هر گزينه هم يك صفحه بسازيد و آنها را در يك فريم بگذاريد

 ن يكمي گويند و به هر صفحه از آ  frameset به مجموعه صفحات گنجانده شده در يك صفحه

frame  در ساختار اصلي كدها، ديگر تگ .يا يك چارچوب گفته ميشود <body>  نوشته نميشود و جاي آن

قرارميگيرد، البته هر صفحه يعني هر فريم را كه كد نويسي ميكنيد مانند  <frameset> <frameset/> تگ

هنگاميكه صفحات را در بايد استفاده كنيد ولي  <body> <body/> ساختار معمولي است و از تگ

  استفاده كرد،  <frameset>از<body>  ميگذاريد بايد در ساختار كد آن بجاي  framesetيك

<html> 

<head> 

</head> 

<frameset> 

</frameset> 

</html>  

    فريمها بايد بر روي هر فريم كليك راست كرده و گزينه source code توجه داشته باشيد كه براي ديدن 

view source  را انتخاب كنيد و براي مشاهده كدهاي يكframeset  بايد از منوview مرورگر اقدام نماييد. 
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• cols, rows  

مخلوطي از چند فريم عمودي و  frameset يك هر فريم ميتواند عمودي يا افقي در صفحه قرار گيرد يا

به طور مثال اگر دو . ترل ميشوندكن <frameset> افقي باشد كه هر كدام از آنها توسط خصوصيتي در تگ

استفاده  “ ”=cols فريم داشته باشيم و آنها را بخواهيم به صورت عمودي در صفحه قرار دهيم از خصوصيت 

يعني اگر ما دو فريم داشته باشيم و  ميكنيم و اين خصوصيت را برابر با درصد اشغال هر فريم قرار ميدهيم

را اشغال خواهد كرد و تگ آن بدين  70% ا اشغال كند پس ديگريصفحه ر 30% بخواهيم كه يكي از آنها

  : صورت ميشود

<frameset cols=”30%,70%”>  

اگرهم بخواهيد دو فريم افقي داشته باشيد از . دقت كنيد كه اين اعداد با عالمت ويرگول از هم جدا ميشوند

بايد هر كدام از  framesetفريم در دواما براي قراردادن دو صفحه يا . استفاده ميكنيد  “ ”=rowsخصوصيت

 : آنها را بطور جداگانه آدرس دهي كنيد و تگ آن براي هر كدام از فريمها به اين صورت است

<frameset cols=”50%,50%”> 

<frame src=”01.htm”> 

<frame src=”index.html”> 

</frameset>  

  

  آدرس دهي و نامگذاري •

خصوصيت . بايد آدرس صفحه را بنويسيد“ ”=src خصوصيت همانطور كه مالحظه ميفرماييد جلوي

است كه براي  “ ”=nameبايد به اين تگ اضافه شود و آن  srcديگري هم هست كه به غير ازخصوصيت 

اين نامگذاري زماني براي ما مفيد است كه هرگاه ما بخواهيم دريكي از فريمها . نامگذاري هر فريم بكار ميرود

كه روي لينك كليك ميشود بايد مشخص شود كه اطالعات آن لينك در كدام فريم لينك بگذاريم هنگامي

نمايش داده شود، به طور مثال فريم سمت چپ داراي يكسري لينك است كه اطالعات هر كدام بايد در فريم 

در  سمت راست نمايش داده شود پس به لينكها بايد نام فريم مورد نظر را بدهيم تا مشخص شود كه اطالعات را
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را   “ ”=targetاما جدا از نامگذاري هر فريم براي اينكار بايد به هر لينك خصوصيت . كدام فريم نشان دهند

  .كرد و آنرا برابر با نام منتخب هر فريم قرار داد اضافه

<frameset cols="30%,70%"> 

<frame name="left" src="htmlpages/01.html"> 

<frame name="right" src="htmlpages/index01.htm"> 

</frameset>  

نمايش داده شود، طبق  index01.htmو بخواهيم در داشته باشيم html.01اگر هم يك لينك در فايل 

 :گفته هاي باال

<a href="htmlpages/info.html" target="right"> info.html </a> 

  

• frame border  

كادر بين فريمهاي داخل آن شده ايد، براي درست كرده باشيد متوجه يك  frameset شما اگر يك

 .اضافه كنيد <frameset>  رابه تگ ”border=”0 و يا "frameborder="noبرداشتن اين كادر ميتوانيد

 

• noresize  

در مرورگر نمايش داده شود، بيننده سايت شما ميتواند سايز هر فريم را تغيير دهد  frameset هنگاميكه

كردن كم يا اضافه كندكه براي  drag را روي لبه هر فريم ببرد ميتواند آنرا با يعني وقتي كه نشانگر موس

 .بيافزاييد <frame> رابه تگ  noresizeجلوگيري از تغيير سايز هر فريم خصوصيت
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• scrolling  

ميباشد يعني  scroll هر فريم را كنترل ميكند، هر فريم دارايscroll bar خصوصيت ديگري هم هست كه

 “ ”=scrollingميتوانيد صفحه داخل فريم را به چپ وراست يا باالوپايين حركت دهيد كه با خصوصيت 

 . قرار دهيد Yes,no,auto  كنترل ميشود و آنرا برابر با كلمات

  

• noframes  

ه همين دليل بعضي از مرورگرها هستند كه از اين عنصر پشتيباني نمي كنند و فريم ها را نشان نمي دهند، ب

شما مجبور هستيد تا به كاربراني كه از اين گونه مرورگرها استفاده مي كنند، اعالم كنيد كه مرورگر آنها اين 

  : اضافه كنيد  framesetقطعه كد را هميشه به پس فراموش نكنيد كه اين. قابليت را ندارد

<noframes> 

<body> 

Your browser does not support frames. 

</body> 

</noframes>  
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  افزودن صدا و تصوير به صفحه

ز مولتي مديا را در اختيار با پيشرفت تكنولوژي در وب و نسخه هاي جديد مرورگرها كه توانايي استفاده ا

گذاشتن، انگيزه اي ايجاد شد تا صوت و تصوير هم در صفحات وب گنجانده شوند و سايتها را جذاب تر ما مي 

 ..كنند

  حجم فايل صوتياهميت  •

فايلهاي صوتي يكي از سنگين ترين عناصر در وب از لحاظ حجم مي باشند كه بايد در انتخاب آنها بيشتر 

دقت كنيد، چون هر چه فايل سنگين تر باشد دانلود شدن آن و همچنين صفحه وب كند تر و خسته كننده تر 

  .خواهد شد

  

• MIME  

هنگاميكه يك فايل صوتي به صفحه اضافه شود، مرورگر به تنهايي قادر به پخش آن نمي باشد و بايد به 

مرورگرها توسط اطالعاتي كه از فايل دريافت مي كنند . كمك يك برنامه كاربردي ديگر اينكار را انجام دهد

 MIMEزنند كه اين اطالعات را مي توانند تشخيص دهند كه چه برنامه اي را بايد براي پخش آن فايل صدا ب

  .مي گويند

MIME  مخففMultipurpose Internet Mail Extensions است.  

را در صفحه   ”File Not Found“ناشناخته مواجه شود، پيغام خطاي  MIMEزمانيكه مرورگر با يك 

  .نمايش مي دهد
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  فرمتهاي فايلهاي صوتي •

1. WAV دارد و البته حجم زيادي هم اشغال مي كند  يكي از فرمتهاي صوتي كه كيفيت بااليي هم

  . audio/wavاين فرمت برابر است با MIMEنوع . و در سيستم عامل ويندوز بكار مي رود

2. AU  اين فرمت متعلق به سيستمهاي عاملUNIX, Linux است و خاصيت آن داشتن حجم كم و

  . audio/basicاين فرمت برابر است با  MIMEالبته با كيفيت پايين تر، كه نوع 

3. AIFF  اين فرمت هم متعلق به كامپيوترهايMacintoshاست با كيفيت باال و حجم بسيار باال .

  . audio/aiffآن برابر است با MIMEنوع 

4. MIDI در اين فرمت بجاي ذخيره شدن . اين فرمت با فرمتهاي ديگر صوتي تفاوتهايي دارد

بزرگترين مزيت . خيره و پخش مي كندفركانس صدا، آهنگ صدا يا همان نت هاي موسيقي را ذ

اين فرمت  MIMEنوع . آن حجم بسيار پايين و عيب آن، پخش آهنگ بدون گفتار است

audio/midi است. 

  

  افزودن فايل صوتي به زمينه صفحه •

به سورس كد صفحه وب، مي توانيد آهنگ يا صدايي را در زمينه <bgsound>   با اضافه كردن تگ

صفحه وارد كنيد تا هنگاميكه بيننده صفحه را باز مي كند آن فايل بدون نياز به برنامه كاربردي ديگري پخش 

به پايين آنرا  5.5اين تگ در حال حاضر كاربردي ندارد چون فقط مرورگراينترنت اكسپلورر نسخه هاي . شود

براي كنترل تكرار  loopبراي آدرس دهي فايل صوتي و  srcاين تگ داراي دو خصوصيت ، . اني مي كنندپشتيب

  .دفعات پخش مي باشد

<bgsound src=”mymusic.mid” loop=”2”> 
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 افزودن فايل صوتي بصورت لينك •

است كه <a> يكي ديگر از راههاي اضافه كردن فايل صوتي به صفحه از طريق قرار دادن لينك و تگ 

بيننده با كليك كردن بر روي آن لينك مي تواند هم آن فايل را بر روي هارد ديسك خود ذخيره كند و يا آنرا 

را Yesابتدا پيغامي ظاهر مي شود كه اگر دكمه  6.0البته در مرورگراينترنت اكسپلورر نسخه . از همانجا باز كند

براي آدرس دهي  hrefتگ لينك بايد از خصوصيت در . بزنيد آن فايل توسط خود مرورگر پخش خواهد شد

  .استفاده كنيد، فقط دقت كنيد كه پسوندها را درست بنويسيد

<a href=”musics/mysong.wav”> music file </a> 

  

  objectافزودن فايل صوتي از طريق  •

. است <object> يكي از بهترين راههايي كه مي توان فايل صوتي را به صفحه اضافه كرد، از طريق تگ 

يكي از مزايايي كه اين تگ دارد اينست كه، شما مي توانيد يك متني را بين تگ آغازين و پايان دهنده اضافه 

در اين تگ براي آدرس . كنيد كه اگر مرورگر نتوانست آن فايل را بشناسد، نوشته مذكور در صفحه نمايان شود

استفاده مي شود، همچنين از type صوصيت آن فايل از خ MIMEو براي تعيين  dataدهي از خصوصيت 

براي كنترل طول و عرض لوگوي برنامه پخش كننده فايل استفاده كنيد كه در  height, widthخصوصيت 

  .صورت لزوم آنها را برابر با عدد صفر قرار دهيد تا لوگو در صفحه ظاهر نشود

<object data=”musics/sound.wav” MIME=”audio/wav”> 

Your browser doesn’t support this audio format. 

</object>  

ظاهر خواهد شد ActiveX هنگاميكه صفحه داراي اين تگ را باز كنيد يك پيغام هشدار در مورد  : نكته

 .را بزنيدYesكه براي اجراي فايل بايد دكمه 
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• Embed file  

 اين تگ استاندارد . استembed  تكنيك ديگر براي افزودن يك فايل مولتي مديا به صفحه از طريق تگ

W3C از خصوصيت . نيست و در بيشتر مرورگرها اجرا نمي شودsrc  براي آدرس دهي فايل و براي كنترل طول

اين تگ داراي . مي توانيد استفاده كنيد height, widthو عرض لوگوي برنامه كمكي از خصوصيت 

  .مقدار دهي مي شوند trueيا  falseمي باشد كه با كلمات loopو  autostartخصوصيات 

<embed src="godfather.mid" autostart="false" 

loop="false" height="40" width="150">  

  

• Streaming Audio 

احتماالً متوجه شديد كه راههاي ذكر شده در باال به درستي جواب نمي دهند و به خاطر مشكالت امنيتي ، 

اما تكنيك ديگري هم هست كه كليه مرورگرها از آن پشتيباني كرده و . مرورگرها فايلها را پخش نمي كنند

ريد بدون آنكه بيننده زمان زيادي را حتي با استفاده از آن مي توانيد فايلهاي سنگين را هم در صفحات بكار ب

  .است  Streaming Audio and Videoاين تكنيك استفاده از روش . براي دانلود آنها صرف كند

اگرچه حجم فايلهاي صوتي زياد است، اما در مقايسه با حجم فايلهاي تصويري چندان قابل عرض نيستند 

صوير مي باشند، داراي حجم بسيار بااليي نيز هستند كه چون فايلهاي تصويري بطور معمول مخلوطي از صدا و ت

بكار بردن آنها در وب سايت ها زياد معقوالنه نيست مگر اينكه يك فيلم بسيار كوتاه چند ثانيه اي را بخواهيد در 

قبل توضيح آن آمده  اتصفحه جاي دهيد كه قرار دادن اين فايلها دقيقاً مانند فايلهاي صوتي است كه در صفح

  . تاس

مي پردازيم به فرمتهاي فايلهاي تصويري و معرفي تكنولوژي كه توسط آن بتوانيد فايلهاي  جااما در اين 

 .صوتي و تصويري با حجم باال را در وب سايت قرار دهيد
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  فرمتهاي فايلهاي تصويري •

1. MPEG اين فرمت مخفف كلمات Motion Picture Experts Group  است كه در بيشتر

  .است video/mpegاين فرمت  MIMEنوع . سيستمها قابل اجرا مي باشد

2. AVI  اين فرمت متعلق به سيستم عامل ويندوز مي باشد و نوعMIME  آن برابر است با

video/avi .  

3. QuickTime (MOV)  اين فرمت مخصوص سيستم هايMacintosh  مي باشد كه اگر

اين فرمت را داشته باشد آنرا پخش خواهد كرد و نوع Plug-in مرورگري در سيستمهاي ديگر 

MIME آنvideo/quicktime مي باشد.  

4. Advanced Streaming Format (ASF)  اين فرمت متعلق به شركت مايكروسافت است كه

MIME آنvideo/asf مي باشد. 

 

• Streaming Audio and Video  

دانلود شدن هم قابل پخش هستند، يعني هنگاميكه فايلهاي اين يك تكنولوژي است كه فايلها در هنگام 

صوتي يا تصويري در حال دانلود شدن در سيستم هستند، در همان لحظه هم مي توانيد آنها را مشاهده كنيد يا به 

  .آنها گوش دهيد قبل از اينكه بطور كامل در سيستم ذخيره شوند

گين ممكن است چندين ساعت طول بكشد تا دانلود همانطور كه مي دانيد يك فايل صوتي يا تصويري سن

بوجود آمد و در پي آن برنامه  streaming audio and videoشود، اما براي غلبه بر اين مشكل تكنولوژي 

اين فرمتها قادر به . عرضه شد RealAudio, QuickTime, Microsoft’s streaming formatهايي نظير 

ستند، بدين ترتيب كه مقداري از اينگونه فايلها ابتدا در محلي از حافظه بنام پخش فايل در هنگام دانلود شدن ه

هنگاميكه آن مقدار در حال اجرا است، مقدار ديگري از فايل . ذخيره شده و از آنجا پخش مي شود Bufferبافر 

البته اين . انلود شوددر بافر ذخيره و پخش مي شود كه به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند تا كل فايل بطور كامل د

است كه  RealOne.Player  نوع فرمتها، برنامه كاربردي مخصوص خود را مي خواهند و معروفترين برنامه ها
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براي پخش فايلهاي تصويري را  RealVideoبراي فايل صوتي و  raيعني  RealAudioاين محصول فرمت 

براي سيستمهاي  QuickTimeركت مايكروسافت و متعلق به شASF فرمتهاي ديگر هم مانند . پشتيباني مي كند

Macintosh از اين تكنولوژي استفاده مي كنند.  

 Adobe Premiereو تصويري مانند  Sound Forgeشما مي توانيد از برنامه هاي ويرايشگر صوتي مانند 

  .براي تبديل به اين تكنولوژي استفاده كنيد

در سايت خود استفاده كنيد بايد به چند نكته  Real Audio, Real Videoاگر مايل هستيد از فرمتهاي 

توجه كنيد، ابتدا مطمئن شويد كه سرور ميزبان سايت شما از اين تكنيك پشتيباني مي كند و در آن يكسري 

  :بايد در سرور تعريف شودMIME  دو نوع  Real Audioتنظيمات بايد انجام شود، مثالً براي فرمت 

audio/x-pn-realaudio (files with a .ra or .ram file extension) 

audio/x-pn-realaudio-plugin (files with a .rpm file extension)  

سپس بايد يك برنامه براي تبديل فرمتهاي مختلف به اين فرمت و يك برنامه براي پخش اين نوع فرمت در 

فراهم كنيد و در آخر هم يك  www.real.com سيستم خود داشته باشيد كه مي توانيد آنها را از وب سايت

بايد درست كنيد براي ذخيره واستفاده از بافر، بدين ترتيب كه، ابتدا يك برنامه Meta File فايل بنام متا فايل 

را باز كرده وداخل آن آدرس فايل بر روي سايت خود را مي نويسيد، بطور مثال  Notepadويرايشگر متن مانند 

قرار دارد بايد خط زير را وارد كنيد بدون  realaudiofileاست و در دايركتوري  realtest.rabاگر نام فايل 

  هيچ چيز اضافه،

http://www.yourdomain.com/realaudiofile/realtest.ra  

ذخيره كرده و همراه با فايل صوتي مورد نظر به سرور  ram.سپس اين فايل متني را با نام دلخواه و با پسوند

فقط دقت كنيد كه براي فراخواني آن فايل بايد يك لينك بسازيد كه متا فايل مربوطه را صدا . يدخود منتقل كن

 .كند نه خود فايل صوتي يا تصويري

  اگر . بيننده سايت بايد برنامه مخصوص پخش اين گونه فرمت را در سيستم خود داشته باشد: نكته

MIME  به درستي تعريف نشده باشد، فقط متن داخل متا فايل نمايش داده خواهد شد و دقت كنيد تا هنگام
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ستي انجام ميدهيد حتماً اگر تنظيمات را به صورت دFTP منتقل كردن فايلهاي صوتي و تصويري توسط برنامه 

  .استفاده كنيد Binary از گزينه

 

 Headهاي قسمت  تگ

• <!doctype> 

 headرا به دو بخش اصلي تقسيم كرديم ، يكي قسمت سر يا همان   Htmlهمانطور كه ميدانيد تگهاي 

نوشته ميشوند، اما يك تگ  <html>  </html>كه هر دو مابين دو تگ اصلي body ديگري قسمت بدنه يا

ا بنويسيم يعني قبل از هم وجود دارد كه خارج از اين قانون عمل ميكند و در اولين خط شروع كدنويسي بايد آنر

  Document Type Definition يك صفحه وب ميباشد كه مخففDTD و آن<html>تگ آغاز كننده

است و كار آن معرفي نوع تگهاخصوصيات آنها و قوانيني كه بايد در آن صفحه وب بكار برده شود كه بطور 

ميباشد و مانند بقيه تگها <DTD  ، <!doctypeتگ مشخصه . خالصه در تگ مربوط به آن توصيف ميشود

داراي خصوصياتي هست، البته اين تگ اختياري است چون بعضي از مرورگرها بدون آن هم صفحه را نمايش 

 .ميدهند ولي بهتر است كه نوشته شود

 ,3.2 ,2: عبارتند از HTMLمخصوص به خود را دارد و نسخه هاي معتبر DTD يك HTMLهر نسخه از

هم استفاده ميكنيد ، آنرا هم بايد مشخص   XHTMLميباشد و اگر از كدهاي  Html 4.01و نسخه جديد آن 4

 HTML , XHTML  همانطور كه در بخشهاي قبل گفتم اعالم و به رسميت شناختن تگهاو نسخه هاي. كنيد

  . ميباشد W3C به عهده

� DTD  براي HTML 4.0 :  

<!DOCTYPE html public “-//w3c//DTD HTML 4.0//en”>  

 : XHTML 1.0  برايو  �
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<!DOCTYPE xhtml public “-//w3c//DTD XHTML 1.0 strict//en”> 

  

حاال ميپردازيم به تگهاي مربوط به قسمت سر . بعد از اين تگ روال معمول كدنويسي را انجام ميدهيم

 . head ياهمان

� <head> </head>  

ر مرورگر نشان داده نميشود و فقط اسم مابين اين دو تگ اطالعات مربوط به همان صفحه وارد ميشود كه د

  ..صفحه است كه در نوار عنوان مرورگر نمايش داده ميشود

  :تگهاي الزم براي اين قسمت به شرح زير ميباشند

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

  

• <title> </title> 

دقت داشته باشيد . نمايان خواهد شد title barبين اين دو تگ هر چي نوشته شود در نوار عنوان مرورگر

كه از اسامي كوتاه استفاده كنيد چون جمله طوالني را نصفه نشان ميدهد و همچنين اگر فارسي بنويسيد در 

  .سيستمهايي كه قابليت فارسي ندارند به صورت عالمت سوال نمايان ميشود

  

• <base>  

. ابتدا معرفي كنيد، از اين تگ استفاده ميكنيد در مواردي كه بخواهيد آدرس اصلي وب سايت را همان

ديگر نيازي به نوشتن آدرس ، خاصيت اين تگ اينست كه در هنگام درست كردن لينكهاي داخلي وب سايت

لينكها، اسم دايركتوري در صورت نياز و اسم خود فايل   “ ”=hrefكامل نيست و فقط ميتوانيد در خصوصيت

  . را بنويسيد
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<base href="http://www.sitename.com">  

  . اجباري است http دقت كنيد كه نوشتن پروتكل

 

• <meta> 

عنوان تگ هايي كه براي صفحات . متاتگ ها راهي براي شناساندن وب سايت شما به جهان خارج است 

در اين . سايت خود تعريف ميكنيد موتور هاي جستجوگر را در شناختن مطالب داخل سايت شما ياري ميكند 

ها هر نوع اطالعات كه براي جستجو نياز باشد را وارد ميكنيد ، مانند كلمات كليدي يا نام سازنده سايت و  تگ

متاتگ ها را بايد داخل تگ  .خصوصياتي را كه در اين تگ ميتوانيد بكار بريد. يا تاريخ راه اندازي و از اين قبيل

head  ايد در تمام صفحات متاتگ را نوشتت شده بدر صفحه هايي كه از چند فريم درس. نوشت،  

http-equiv=” “, name=” “ , content=” “  

قرار دهيم و كلمات مورد  ”http-equiv=”keyword براي معرفي كلمات كليدي سايت بايد خصوصيت

 وارد كنيم،  “ ”=content نظر را در خصوصيت 

<meta http-equiv=”keyword” content=”html, web, amoozesh, amouzesh”>  

مرورگر را در اين قسمت معين كنيد كه براي بكار بردن   encodingهمچنين ميتوانيد نوع رمزگذاري

 . استفاده كنيد كه در قسمت فارسي نويسي توضيح خواهم داد utf-8حروف فارسي بايداز

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=utf-8”>  

براي .به مرورگر ميفهماند كه بايد از حروف و عالمتهاي يونيكد براي نمايش صفحه استفاده كنداين تگ 

 :وارد كردن اطالعات ديگر هم مانند زير عمل ميكنيد

<meta name=”author” content=”your-name>  

 صورتاگر شما نميخواهيد كه صفحه اي در هارد ديسك كاربر سايت شما ذخيره شود تا بتوان آنرا ب

offline  هم ببينند، از اين تگ بايد استفاده كنيد : 
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<meta name=”pragma” content=”no-cache”>  

يا اينكه آن صفحه هر لحظه اطالعاتش عوض ميشود و ميخواهيد تا بيننده سريع آن اطالعات را ببيند، از 

 : مرورگر استفاده كرده و اين تگ را اضافه ميكنيد refresh  خاصيت

<meta http-equiv=”refresh” content=”5”>  

اگر ميخواهيد كه بعد زمان معين همان صفحه به يك صفحه ديگر يا . كه آن عدد زمان بر حسب ثانيه است

 يك وب سايت ديگر هدايت شود خصوصيت زير را اضافه كنيد

<meta http-equiv=”refresh” 

content=”5;url=http://www.sitename.com/page01.htm”>  

  

• <link> 

در آن صفحه استفاده  style sheet اين تگ براي زماني است كه ما بخواهيم از اطالعات يك فايل مانند

  كنيم، 

<link rel=”stylesheet” href=”stylesheets_folder/menu.css”>  

  

• <script> 

  . را در اين تگ كنترل ميكنيم كه در بخش جاوا اسكريپت توضيح خواهم داد javascript كدهايي مانند

  

• <style>  

  .ميباشد كه در بخش مربوطه توضيح داده شده است Style sheet تگ مشخصه
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  Bodyهاي قسمت  تگ

 bodyكه بخواهيد در صفحه وب نمايش داده شود بايد ما بين تگ  HTMLهمانطور كه ميدانيد هر عنصر 

اين تگ وجود دارد مگر اينكه بخواهيد از  HTML در كليه فايلهاي. قرار گيرد <body> </body>يعني 

 .را بكار بريد <frameset>عنصر فريم استفاده كنيد كه در اينصورت بايد 

دارد، خود داراي خصوصياتي مي باشد كه در  HTMLجدا از اهميتي كه در فايلهاي body اما خود تگ 

  .كه به توضيح آنها خواهيم پرداخت نمايش صفحه موثر است

  

• bgcolor كد  حه را به عهده دارد كه مي توانيداين خصوصيت وظيفه كنترل رنگ زمينه يك صف

  هگز رنگها ،

<body bgcolor=”#ccff00”>  

 :و يا نام رنگ را بكار بريد، مانند

<body bgcolor=”black”>  

صفحه يكسان نباشد، چون در اين حالت متن در  دقت كنيد كه رنگ زمينه با رنگ فونتهاي داخل: نكته

  .و خواهد شدحصفحه م

  

•  background  توسط اين خصوصيت بجاي رنگ مي توانيد از عكس هم در زمينه صفحه

  استفاده كنيد، فقط كافيست كه آنرا برابر با آدرس عكس مورد نظر قرار دهيد،

<body background=”images/filename.gif”>  
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. اشيد كه حجم عكس در سنگيني صفحه و پايين آمدن سرعت تكميل شدن آن موثر استتوجه داشته ب

هنگاميكه از اين خصوصيت استفاده مي كنيد آن عكس نسبت به اندازه اي كه دارد در صفحه تكرار مي شود تا 

  .تكرار آنرا مي توانيد كنترل كنيد StyleSheetفضاي آنرا بپوشاند كه با استفاده از

 

• Bgproperties   هنگاميكه عكسي به زمينه اضافه مي شود همراه با ديگر عناصر صفحه مانند

مي شود يعني به باال و پايين يا چپ و راست حركت مي كند كه با بكار گرفتن  scrollعنصر متن 

عكس در زمينه ثابت مي ماند و عناصر بر روي آن  fixedاين خصوصيت و مقدار دادن آن با 

  .ندحركت مي كن

<body background=”../images/bg.jpg” bgproperties=”fixed”>  

الزم بذكر است كه اين خصوصيت در حال حاضر فقط در مرورگرهاي اينترنت اكسپلورر و اپرا قابل 

  .اجراست

  

• Topmargin  توسط اين خصوصيت حاشيه باالي صفحه كنترل مي شود كه مقدار آن عدد در

 .مقياس پيكسل مي باشد

  

• Leftmargin   حاشيه سمت چپ صفحه را كنترل مي كند كه اگر نيازي به حاشيه نداريد آنرا

  .برابر با عدد صفر قرار دهيد

<body topmargin=”0” leftmargin=”0”>  
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• Text  اگر بخواهيد متن يك صفحه بطور كل يك رنگ واحد داشته باشد و خصوصيت رنگ را

اضافه كنيد و آنرا برابر با  bodyاين خصوصيت را به تگ مرتب در تگها تكرار نكنيد ، مي توانيد 

  .نام رنگ يا كد هگز آن قرار دهيد

<body text=”#99ccff”>  

  

• Dir  اين خصوصيت براي تعيين جهت نوشتن حروف است كه از راست به چپ باشد مانند فارسي

مي ltrكه برابر با و چپ به راست مانند حروف انگليسي  rtlكه در اينصورت بايد برابر با مقدار 

قرار  rtlبكار بريد و آنرا برابر   bodyتوجه داشته باشيد كه اگر اين خصوصيت را در تگ . باشد

 .صفحه مرورگر از سمت راست به چپ منتقل مي شود scrollدهيد محل 

  

• Lang  اين خصوصيت تعيين زبان بكار گرفته شده براي متن آن صفحه را به عهده دارد كه

و براي faبصورت قراردادي دو حرف از اسم آن زبان را بايد بنويسيد، مثالً براي زبان فارسي 

  .را مي نويسيد enانگليسي 

<body lang=”fa” dir=”rtl”>  

  

• Link رنگ آبي هستند ولي اگر بخواهيد رنگ در حالت عادي كليه لينكهاي داخل يك صفحه ب

آنها را تغيير دهيد اين خصوصيت را بكار مي بريد و مانند هميشه يا نام رنگ و يا كد هگز آنرا مي 

البته خصوصيت ديگري هم در اين ارتباط هست كه بخواهيد رنگ لينك فعال يا همان . نويسيد

و اگر  alinkد بايد از خصوصيت لينكي كه در حال كليك كردن بر روي آن هستيد تغيير كن

  .استفاده مي كنيد vlinkرنگ لينكهاي مشاهده شده را بخواهيد تغيير دهيد از خصوصيت 

<body link=”#990000” alink=”#009900” vlink=”#000099”>  
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كه مربوط به زبان جاوا اسكريپت مي باشد كه در بخش onloadخصوصيات ديگري هم هست مانند 

  . آشنا خواهيد شد مربوطه با آنها
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Cascading Style Sheet  
 آن ساخت يك فايل و الگوي از مفيد ترين عناصر وب ميباشند كه يكي از مزيتهاي استايل شيت ها يكي

ميكند  كد جلوگيري همين امر كه از تكرار يك سري. مشترك و استفاده آن در كليه صفحات سايت مي باشد

 .صر در نزد طراحان وب شده استباعث محبوبيت اين عن

  ميتوانيد انجام دهيد؟ با استايل شيت چه كارهايي �

با اين عنصر شما ميتوانيد مدل، اندازه، رنگ و نوع آرايش متن ، رنگ زمينه و حاشيه صفحات و جدولها ، 

  .تنظيمات ليستها و همچنين عكسها را كنترل كنيد

  styleتعيين الگو و  •

نسبت  styleكه ميخواهيم يك  داخل تگي به محتواي. تگ خاص تعريف شود يك  بايد براي styleهر 

تعريف شده در تگ آغاز كننده يك عنصر تا تگ پايان  يا انتخاب كننده ميگويند كه الگوي selectorدهيم 

  .دهنده آن تاثير خواهد داشت

سپس خصوصيات و  h1را مشخص و بنويسيم مانند  selectorتعيين و تعريف يك الگو ابتدا بايد  براي

  :به اين ترتيب ميباشد { }بگذاريم كه طرز نوشتن خصوصيت و مقدار آن بين  { }مقادير آنها را بين دو عالمت 

  ميگذاريم و بعد مقدار مشخصه آنرا مينويسيم ،  :ابتدا خصوصيت را نوشته سپس عالمت 

h1 { color:green }  

 ميگذاريم،  ;نسبت دهيم ، بعد از هر كدام يك  selector اگر بخواهيم چند خصوصيت را به يك 

h1 { color:green; text-align:center } 
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 styleتعريف الگو و  روشهاي •

Style ها را به سه روش ميتوان تعريف كرد :  

 css.كه اطالعات در يك فايل نوشته ميشود و با پسوند  خارجي به عنوان يك الگوي: روش اول �

  .و فراخوانده ميشود آدرس دهي headداخل قسمت <link> ذخيره ميشود كه در تگ 

 <style> كنيم كه با تگهاي نوشته و جاسازيhead را ميتوانيم در قسمت style : روش دوم �

</style> مشخص ميشوند.  

  :مانند تگ زير. آن به عنوان خصوصيت در يك تگ و مقدار دهيstyle با قرار دادن : روش سوم �

<div style=”color:green”>  

كه به تگ نزديكتر است اجرا  تعيين شود، آن الگويي styleبه چند روش  selectorيك  اگر براي: نكته

  در ضمن هيچ محدوديتي در تعيين . خواهد شد، پس طبق اين اصل روش سوم نسبت به بقيه مؤثرتر است

selector به مثال زير توجه كنيد. ها ويا خصوصيات آنها نيست: 

<style> 

body { color:yellow; background-color:red } 

h1,h2, h3, p { color:green } 

</style>  

  

 classتعريف الگو از طريق  •

خواهيد كه آن الگو در همه جا  اول يا دوم تعريف ميشود، اما شما نمي به روشهايstyleاوقات يك  گاهي

بدين ترتيب كه بالفاصله بعد از  انتخاب ميكنيد ،  selectorاعمال شود، پس مياييد يك اسم واحد براي

selector كه نياز به آن الگو هست  پس از اين كار در هر تگي. را مينويسيد يك نقطه ميگذاريد و اسمي

  را مينويسيم و برابر با آن اسم قرار ميدهيم، “ ”=classخصوصيت 
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<head>  

<style> 

p.name { color:green } 

</style>  

</head>  

<body> 

<p class=”name”>……..</p>  

</body>  

  

 <link>در تگ  cssفايل  فراخواني •

به چشم ميايد كه يكبار آنرا تعريف كنيد و در تمام صفحات از آن بهره  زماني style sheet ارزش واقعي

ها را در  styleاين منظور شما فقط از طريق روش اول ميتوانيد اينكار را انجام دهيد، بدين ترتيب كه  براي. ببريد

 ذخيره كرده و در دايركتوري css.مينويسيد و سپس آن فايل را با پسوند  notepadبرنامه ويرايشگر متن مانند 

  ..اصلي وب سايتتان قرار ميدهيد

ها و خصوصيات را  selectorنيست و فقط   <style> </style>به نوشتن تگهاي دراين روش نيازي: نكته

تعريف شده در آن فايل در صفحات اعمال نخواهند  دن اين موضوع الگوهايدر صورت رعايت نكر. مينويسيد

  .شد

انجام اين  كنيد، براي هر صفحه كه ميخواهيد آنرا فراخواني ميتوانيد براي style sheetپس از ذخيره فايل 

خصوصيت . قرار دهيد و سه خصوصيت مربوط به آنرا وارد كنيد headرا در قسمت  <link>عمل بايد تگ

rel=” “  است كه برابر با كلمهstylesheet  قرار ميدهيد و سپسtype=” "  وباtext/css ميشود و  مقداردهي

  فايل را آدرس دهي ميكنيد، “ ”=href در آخر با خصوصيت 

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=” آدرس فايل   “>  

 .به پايان دهنده ندارد اين تگ نيازي
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   <p>ها كه ابتدا از عنصر متن شروع ميكنيم كه در تگهاي styleدر اين قسمت ميپردازيم به خصوصيات 

 <div> <span>بيشتر كاربرد دارد. 

 

 Styleعنصر متن براي:  

• text-align متن در يك سطر را كنترل ميكند و با  محل قرارگيريjustify, left, center, 

right ميشود مقداردهي.  

• text-indent ميشود كه اگر در مقياس  دندانه دار كردن متن بكار ميرود و با عدد مقدار دهي براي

و اگر با درصد مقداردهي  text-indent:20px: نوشته شود مانند pxپيكسل باشد بعد از عدد بايد 

  .را بگذاريد %شود بايد عالمت 

• letter-spacing مناسب نيست و با  فارسي حروف اندازه بين حروف را كنترل ميكند كه براي

به  بين حروف فاصله اي emنوشته ميشود كه در emيا  pxميشود كه بعد از عدد  عدد مقداردهي

  .توليد ميشودmاندازه حرف 

• line-height كنترل فاصله خطوط از هم بكار ميرود و با عدد سپس  برايpx ميشود مقداردهي.  

• font-family كه در اين خصوصيت ميتوانيد چندين فونت را  تعيين نوع فونت بكار ميرود براي

قرار دهيد كه اگر سيستم بيننده سايت يك از آن فونتها را نداشت از ديگري استفاده كند، بدين 

   font-family:Arial, Tahoma, Times New Roman :صورت

• font-style  آرايش فونت را از لحاظ اريب بودن تعيين ميكند كه ميتوانيد ازnormal, italic, 

obliqueاستفاده كنيد.  

• font-weight  آرايش حروف را از لحاظ ضخامت تعيين ميكند كه به دو روش مقدار ميدهيد ، با

  . 900تا  100و يا با اعداد بين  lighter, normal, bold, bolderكلمات 

• font-size  در مدل : اندازه حروف را به سه مدل كنترل ميكندabsolute sizes ات از كلم

xxsmall, small, medium, large, xlarge, xxlarge  در مدلrelative sizes  از
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smaller, larger  استفاده ميكنيم و در مدلfont-point-size  قرار ميدهيم كه   12تا  1اعداد

  .بايد بنويسيم  ptبعد از عدد 

كجا بصورت خالصه تعريف كنيد ميباشد را ي fontشما ميتوانيد چند خصوصيت باال را كه مربوط به : نكته

  :كه در اين حالت نيازي به نوشتن خصوصيات نيست و فقط مقادير آنها را به ترتيب زير مينويسم

font-style,font-weight,font-size,font-family  

      مينويسيم و مقاديرخصوصيات را به ترتيب باال با رعايت فاصله دربين selectorرا به عنوان  fontكلمه 

 قرار ميدهيم، { }

font { italic bold 20pt “Arial” Tahoma }  

• Color رنگ متن را تعيين ميكند كه هم اسم رنگ و يا كد هگز رنگ را مينويسيد. 

• text-decoration حروف را دارد كه ميتوان از  اين خصوصيت وظيفه كشيدن خط براي 

underline كشيدن خط زير حروف، از  برايoverline حروف،  در بااليline-through  بر

استفاده ميشود، همچنين  noneبه كشيدن خط نيست از  حروف استفاده كرد و اگر نيازي روي

blinkمرورگر اينترنت اكسپلورر آنرا نمايش  چشمك زدن حروف بكار ميرود ولي كه براي

  .نميدهد

• text-transform كوچك و  انگليسياز زبانها مانند  اين خصوصيت حروف را براي بعضي

 ,none, capitalizeمقادير مربوط به آن . ندارد فارسي براي بزرگ ميكند و كاربردي

uppercase, lowercase است. 

  

Styleزمينه صفحه و يا جدولها براي:   

• background-color  توسط اين خصوصيت رنگ زمينه را كنترل ميكنيد كه اسم رنگ يا مقدار

 255تا عدد  0هر رنگ از عدد  مينامند مينويسيد براي rgbرا كه  بيمخلوط سه رنگ قرمز، سبزوآ
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داخل پرانتز عدد  ”Style=”background-color: rgb(10,255,0). در نظر گرفته شده است

است كه شما هم بايد به همين ترتيب  رنگ آبي 0رنگ سبز و  255نمايانگر رنگ قرمز و 10

  .بنويسيد

• background-image وصيت ميتوانيد يك عكس به زمينه صفحه يا جدول اضافه توسط اين خص

  .كنيد

background-image: { url ( www.sitename.com/images/image.gif ) }  

• background-repeat  زمانيكه بوسيله خصوصيت باال يك عكس به زمينه صفحه يا يك جدول

يشود تا زمينه صفحه را پر كند اضافه ميكنيد، آن عكس نسبت به اندازه اي كه دارد آنقدر تكرار م

قرار دهيد   repeat-xاما توسط اين خصوصيت ميتوانيد تكرار آن را كنترل كنيد كه اگر مقدار را 

              و باشد بصورت عمودي repeat-yتكرار ميشود و اگر  فقط يك رديف بصورت افقي

no-repeat باشد همان عكس فقط ديده ميشود بدون تكرار. 

• background-attachment  اگر مقدار اين خصوصيت راfixed  قرار دهيد عكسي كه در زمينه

كردن باال و پايين خواهند شد ولي  scrollصفحه است ثابت ميماند و عناصر و محتوايصفحه با 

  .بگذاريم همراه با بقيه عناصر حركت ميكند scrollاگر مقدار را 

• background-position عكس در زمينه صفحه را  وصيت محل قرارگيريبه كمك اين خص

   top,bottom,center,left,right :تعيين ميكنيد كه مقادير آن عبارتند از

يا چند تا از آنها را بطور يكجا تعريف backgroundشما ميتوانيد همه خصوصيات مربوط به زمينه : نكته

  آنها بدين صورت است،و اما ترتيب قرار گرفتن . كنيد كه با اين موضوع آشنا هستيد

background-color,background-image,background-repeat,  

background-attachment,background-position 

 :به مثال زير دقت بفرماييد

background: { green url(image.gif) no-repeat fixed bottom }   
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style=” background: green url(image.gif) no-repeat scroll bottom right “  

 

style حاشيه  برايmargin  :  

• margin افزودن حاشيه به كناره هاي عناصر داخل صفحه مانند پاراگرافها، عكسها يا حتي براي 

 خود صفحه بكار ميرود كه توسط اين خصوصيت حاشيه را در چهار طرف با دادن مقادير عددي

هر طرف  به اين نكته توجه فرماييد كه اگر براي. دبر حسب پيكسل و يا درصد ميتوانيد كنترل كني

: مقادير متفاوت ميخواهيد بكاربريد پس بايد چهار مقدار با فاصله از هم بنويسيد مانند

margin:20px 45px 40px 100px عنصر  كه اولين عدد از سمت چپ مربوط به حاشيه باالي

يتوانيد دو عدد بكار بريد كه مقدار اول و يا م. راست، پايين و چپ محاسبه ميشود و بترتيب براي

حاشيه باال و پايين و مقدار دوم حاشيه چپ و راست را كنترل ميكند و همچنين اگر حاشيه ها بايد 

  .است مقدار مساوي باشند فقط يك عدد كافيه ب

• padding  اين خصوصيت هم مانندmargin عمل ميكند.  

  

Style  كادر  برايborder :  

• border  اين خصوصيت عناصر صفحه را داخل يك كادر قرار ميدهد كه در سه قسمت مقدار

 ,none: مختلف كادر را تعيين ميكند كه مقادير آن عبارتند از ميشود، اولين مقدار مدلهاي دهي

dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset   دومين مقدار مربوط به

و آخرين مقدار  pxو يا با عدد بهمراه  thin,medium,thickاست كه با تعيين ضخامت كادر 

  :رنگ كادر را كنترل ميكند، مانند

style=” border: groove thin green”  



 
64 

 

بطور مثال فقط حاشيه يك . شما ميتوانيد خصوصيات حاشيه و كادر يك طرف را هم تعيين كنيد: نكته

اين موضوع كافيست تا خصوصيت را نوشته و يك خط تيره  كه برايعنصر از باال يا رنگ كادر در طرف چپ ، 

 .آن گذاشته و سپس اسم سمت مورد نظر را وارد كنيد و در آخر هم مقدار دهي

margin-top: 40px 

padding-left: 100px 

border-bottom: dotted  

  

Style كنترل طول  برايheight  و عرضwidth : 

• height, width كنترل ابعاد يك عنصر مانند جدول  انيد اين دو خصوصيت برايهمانطور كه ميد

و يا با درصد pxو يا يك عكس بكار ميروند كه با عدد بر حسب پيكسل و با عالمت مشخصه 

هم قرار دهيد كه آن عنصردر اندازه حقيقي  autoميشوند در ضمن شما ميتوانيد مقدار  مقدار دهي

 . خود ظاهر شود

  

Style تن دو عنصر در كنار هم قرار گرف برايalignment :  

• float  اين خصوصيت مانندalign  عمل ميكند و باnone, left, right ميشود محل  مقداردهي

  .دو عنصر را در كنار هم كنترل ميكند قرار گيري

• clear  اين خصوصيت برعكسfloat  است و مشخص ميكند كه در كدام طرف يا در هر دو

 .ميشود هم مقداردهي none, left, right, bothنباشد كه با  سمت هيچ عنصري
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Style ليستها  برايlists :  

• list-style-type  هر  نوع ترتيب قرارگرفتن ليستها را كنترل ميكند كه عدد يا عالمت ابتداي

-none, disc, circle, square, decimal, lowerگزينه در ليست بيايد كه ميتوانيد از مقادير 

roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha استفاده كنيد.  

• list-style-image عالمتهاي مقادير باال از عكس دلخواه خودتان براي اگر بخواهيد بجاي 

  .گزينه ها استفاده كنيد ميتوانيد اين خصوصيت را بكار بريد ابتداي

list-style-image: url ( images/bullet.gif )  

• list-style-position ليست را دندانه دار ميكند و با  اين خصوصيت گزينه هايinside, 

outside ليستها ميشود كه بصورت پيش فرض براي مقدار دهي outside در نظر گرفته ميشود. 

انتخاب كنيد و همچنين اين سه  selectorرا به عنوان  liبهتر است در اين خصوصيات تگ : نكته

  انيد بصورت خالصه و يكجا بكار بريد خصوصيت را ميتو

li { list-style: circle url(bullet.gif) inside }  

<li style=” list-style: circle url(images/bullet.gif) inside “> 

  .است positionو در آخر  imageسپس typeهمانطور كه مشاهده ميكنيد ترتيب قرار گرفتن مقادير ابتدا 

 

Style برايscrollbar :  

صفحه  headزير را به قسمت  style مرورگر را تغيير دهيد ميتوانيدscrollbarاگر شما بخواهيد رنگ 

  :اضافه كنيد

<style type="text/css">  

 

body  

{  
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scrollbar-base-color: orange;  

scrollbar-arrow-color: green; 

scrollbar-darkshadow-color: blue;  

} 

</style>  

 scrollbarكه از  در هر عنصر ديگري. صفحه ميتوانيد نام رنگها را تغيير دهيد البته متناسب با رنگ آميزي

بطور . به تگ مربوطه، رنگ آنرا كنترل كنيد“ ”=style استفاده ميشود هم ميتوانيد با اضافه كردن خصوصيت 

 :زير عمل ميكنيد داخل يك فرم ، بصورت textareaدر  scrollbarتغيير رنگ  مثال براي

<form> 

<textarea cols="10" rows="10"  

style="scrollbar-base-color:pink;scrollbar-arrow-color:purple;"> 

Text in the box 

</textarea> 

</form> 

  

Style نشانگر موس براي cursor  : 

ر صورت نيازاز تغيير دادن شكل آن د بيشتر مواقع نشانگر موس بصورت يك فلش است كه براي

  :خصوصيات زير استفاده كنيد

•  cursor: auto نشانگر بصورت معمول نمايش داده ميشود.  

•  cursor: crosshairبشكل عالمت مثبت است.  

•  cursor: defaultشكل پيش فرض خود را دارد.  

•  cursor: handمانند لينكها شكل دست بخود ميگيرد.  

•  cursor: e-resizeاست غربي بصورت فلش شرقي.  

•  cursor: n-resizeاست فلش شمالي جنوبي.  

•  cursor: ne-resizeبه جنوبغربي فلش شمالشرقي.  
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•  cursor: nw-resizeبرعكس حالت باال.  

•  cursor: helpيك عالمت سوال اضافه ميكند.  

•  cursor: move فلش در چهارجهت.  

•  cursor: textمتن است بشكل نشانگر برروي.  

•  cursor: waitانتظار را اضافه ميكند ي برايشكل ساعت شن.  
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  جاوااسكريپت

 

 جاوااسكريپت چيست؟ �

 HTMLقبل از هر چيز بايد به اطالع شما برسانم كه براي يادگيري جاوااسكريپت، شما نياز به دانستن زبان 

اچ تي  و درك كاملي از طراحي و ساخت صفحات وب بايد داشته باشيد چون جاوااسكريپت يك زبان مجزا از

  .در يك صفحه بكار رود تا كارآيي داشته باشد HTMLام ال نيست و بايد همراه با كدهاي 

يي جوابگوي نياز با اين توضيح مي پردازيم به ادامه مطلب، همانطور كه مي دانيد زبان اچ تي ام ال به تنها

بينندگان وب سايتها نمي باشد چون آنها عالقه خاصي به جذابيتها و ارتباط متقابل ميان خود و صفحات وب 

. دارند كه اچ تي ام ال نمي تواند جذابيت قابل توجهي به يك صفحه بدهد و يا با يك كاربر ارتباط برقرار كند

زمند يك زبان قوي تر مي باشد كه به همين منظور زبان پس براي برطرف كردن اين مشكالت، صفحات وب نيا

 .جاوااسكريپت خلق شد

اختراع شد و به عنوان اولين زبان اسكريپت نويسي در وب توسعه  Netscapeجاوااسكريپت توسط شركت 

يافت كه در حال حاضر پركاربردترين و محبوب ترين زبان اسكريپت نويسي در دنيا مي باشد كه يكي از داليل 

نا . از اين زبان مي باشد Netscape Navigatorو Internet Explorerآن، پشتيباني دو مرورگر معروف وب، 

نماند كه شركت مايكروسافت هم براي اينكه از نت اسكيپ در اين زمينه عقب نماند، نسخه مربوط به خود گفته 

  .توليد كرد Jscriptرا بنام 
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  تفاوت جاوااسكريپت با جاوا �

تقريباً در هر جا كه آموزش جاوااسكريپت هست اين مطلب هم مشاهده مي شود چون خيلي ها فكر مي 

م يكي بوده يا حداقل اينكه جاوااسكريپت ساده شده زبان جاوا براي كاربرد در وب مي كنند كه اين دو با ه

 .باشد كه اصالً اين چنين نيست

همانطور كه ميدانيد جاوااسكريپت متعلق به شركت نت اسكيپ مي باشد اما زبان جاوا متعلق به شركت 

Sun Microsystems يسي است نه يك زبان برنامه جاوااسكريپت در اصل يك زبان اسكريپت نو. است

نويسي كامپيوتر، شايد بتوان اسكريپتها را يك نوع زبان برنامه نويسي خيلي سبك و ساده ناميد اما جاوا يك زبان 

تفاوت ديگر آنها اينست كه جاوااسكريپت توسط يك برنامه . است Cبرنامه نويسي كامالً پيچيده مانند زبان 

گر تعريف و تفسير شده تا قابل اجرا باشد و حتماً هم اين كار در مرورگر انجام در مرور interpreterمفسر يعني 

، كامپايل شده كه كامپايل شدن يعني جمع  Compilerمي شود اما برنامه هاي جاوا بايد توسط يك كامپايلر

ك برنامه آوري اطالعات مورد نظر و ترجمه آن اطالعات به زبان قابل فهم براي كامپيوتر و تبديل آن به ي

مي نامند،  appletبه همين دليل برنامه هاي جاوا را كه اپلت . كاربردي واحد و مستقل براي كاربر را گويند

  .البته اپلتهاي جاوا را مي توان در صفحات وب هم گنجاند. مستقل اجرا مي شوند

ن جاوا براي در يك جمله مي توان گفت كه جاوااسكريپت فقط در صفحات وب تأثيرگذار است اما زبا

  .خلق برنامه هاي پيچيده در كامپيوتر ساخته شده است

  

  قابليتهاي جاوااسكريپت �

اكنون كه يك مفهومي از زبان جاوااسكريپت را در ذهن داريد، بايد ببينيم كه با آن چكار مي توانيم انجام 

هايي را در مرورگر ايجاد مي دهيم يا بهتر بگويم كه جاوااسكريپت چه كاري براي ما انجام مي دهد و چه قابليت

 .كند
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. مي باشد HTML در حقيقت جاوااسكريپت يك ابزار براي طراحان وب و نويسندگان كدهاي

جاوااسكريپت داراي تركيباتي ساده نسبت به زبانهاي برنامه نويسي است كه براحتي مي توان آنها را داخل 

يكي از قابليتهاي ويژه جاوااسكريپت رايگان . ه كردكدهاي اچ تي ام ال يك صفحه قرار داد و از آنها استفاد

كدهاي آماده كه  ،را بدانيد، مي توانيد با كمي دانستن جاوااسكريپت HTMLبودن آن است كه اگر شما زبان 

  .نوع از آنها در وب وجود دارد را در صفحات خود بكار گيريد 2000بيش از 

و متحرك در صفحات و در نقاط مختلف مرورگرها مانند نوار  با استفاده از اين زبان مي توانيد متنهاي پويا

يكي ديگر از قابليتهاي اين زبان عكس العمل نشان دادن به وقايع و اتفاقات مي باشد . وضعيت آنها خلق كنيد

بطور مثال واكنش نسبت به كليك يكي از دكمه هاي موس يا فشردن يك كليد بر روي كيبورد و يا انجام عملي 

  .سته شدن صفحه مرورگرهنگام ب

جاوااسكريپت حتي مي تواند كدهاي اچ تي ام ال را بخواند و يا توليد كند كه توسط اين خاصيت مي 

توانيد در هر زمان خاص يك متني را توليد يا تغيير دهيد و يا در زماني مشخص عكسي را جايگزين عكسي 

  .ديگر كنيد

بخشيدن به اطالعات مي باشد مثالً شما يك فرمي براي  يكي از بهترين ويژگيهاي جاوااسكريپت، اعتبار

ارتباط با كاربر خود ساخته ايد و مي خواهيد قبل از اينكه آن اطالعات به سرور فرستاده شود، بازبيني شده تا اگر 

چون جاوااسكريپت . مشكلي وجود داشته باشد به كاربر اطالع داده شود تا در صدد رفع آن برآيد

است، يعني در سيستم كاربر اجرا شده و مستقل از وب سرور است مي تواند ترافيك   Client sideاصطالحاً

  .روي سرور را كم كرده كه اين موضوع يك امتياز مثبت براي ميزبانان وب محسوب مي شود
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  آغازاسكريپت نويسي �

  : تگ اسكريپت

البته اين . د پيروي مي كندسري دستور و گرامر خاص خو از يك HTMLجاوااسكريپت هم مانند زبان 

ها اهميتي ندارد  زبان به سادگي اچ تي ام ال نيست و بسيار هم حساس است، مثالً در اچ تي ام ال فاصله بين تگ

و مرورگر آنرا ناديده مي گيرد اما در جاوااسكريپت فاصله بايد متناسب باشد كه اگر رعايت نشود با پيغام خطا 

قرار  HTMLهاي  كه اطالع داريد كدهاي جاوااسكريپت را بايد در ميان تگهمانگونه . روبرو خواهيد شد

 : به همين دليل يك تگ براي آن در نظر گرفته شده است. دهيد

<script> ... </script>  

اين تگهاي اچ تي ام ال به مرورگر مي فهمانند . كه كليه دستورات جاوااسكريپت بايد مابين آنها قرار گيرد

زبان آغاز شده تا مفسر جاوااسكريپت مرورگر فعال شود و در كجا پايان مي پذيرد كه برنامه  كه در كجا اين

  .مفسر هم كار خود را خاتمه دهد

Language :  

است كه مقدار آنرا  languageها داراي خصوصياتي مي باشد، يكي از آنها  مانند بقيه تگ scriptاما تگ 

 قرار دهيد، javascriptبايد برابر با 

<script language="javascript"> 

</script>  

اين زبان هم مانند اچ تي ام ال داراي نسخه . مي توانيد نسخه آن را هم بنويسيد javascriptبراي مقدار 

 1.0نسخه هاي اين زبان عبارتند از . هاي مختلفي است كه هر كدام آنها با قابليتهاي جديدي در وب توسعه يافتند

مي باشد كه هم اكنون اين نسخه با مرورگر  1.5و آخرين نسخه حال حاضر هم  1.4،  1.3،  1.2،  1.1، 

اين زبان  1.3فعالً مرورگر اينترنت اكسپلورر از نسخه . مايكروسافت يعني اينترنت اكسپلورر سازگاري ندارد

  .پشتيباني مي كند
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Type :  

. قرار دهيد text/javascriptبرابر با  هم دارد كه براي اين زبان بايد آنرا typeتگ اسكريپت خصوصيت 

 1.5نكته قابل توجه اينست كه اگر اين خصوصيت را به اين تگ اضافه كنيد، مرورگر اينترنت اكسپلورر نسخه 

شما مي توانيد با اجراي كد زير هم اولين اسكريپت خود را . اين زبان را ناديده مي گيرد و كد را اجرا مي كند

  .امتحان كنيد IEرا در  typeيتتجربه كنيد و هم خصوص

استفاده كرده و كد زير  Notepadخب مانند زبان اچ تي ام ال مي توانيد از يك ويرايشگر متن مانند برنامه

  :را در آن وارد كنيد

<html> 

<head> 

<title> My JavaScript </title> 

</head> 

<body> 

<script language="javascript1.5" type="text/javascript"> 

document.write(" Hello my friends ") 

</script> 

</body> 

</html>  

ذخيره كنيد و سپس آنرا در مرورگر اينترنت اكسپلورر اجرا كنيد كه  htmاكنون اين فايل را با پسوند 

را حذف كنيد و دوباره فايل را  type حاال خصوصيت. را بايد در صفحه ببينيد Hello my friends جمله

آن متن دوباره نمايان  1.3به  1.5خيره و مشاهده كنيد، هيچ متني در صفحه ديده نميشود كه با تغيير نسخه ذ

  .نوشتن نسخه جاوااسكريپت اجباري نيست يعني مي توانيد آنرا ننويسيد. خواهد شد

است اما به تگ اسكريپت و خصوصيات آن روشن . حاال ببينيم كه چه اتفاقي هنگام اجراي اين كد مي افتد

  :عبارت زير دقت كنيد

document.write(" Hello my friends ")  
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يعني همان سند و فايل  document. ببينيم در اينجا اين عبارت چگونه براي مرورگر تفسير مي شود

html كه در آن اين عمليات بايد انجام شود و مرورگر به محض برخورد با اين عبارت آماده مي شود براي انجام

يعني نوشتن را انجام دهد اما چي بايد  writeدر اينجا بايد عمل. كاري كه بعد از يك نقطه نوشته مي شود

بنويسد، طبق قرارداد بايد هر چيزي كه در بين پرانتز هست را بنويسد و چون محتواي داخل پرانتز مابين دو 

يعني يك رشته كاراكتر  string. ياينددر ب stringقرار گرفته پس بايد بصورت يك  " "عالمت نقل قول يعني 

در اين است كه هرچيزي مابين دو عالمت string كه مي تواند هم حرف باشد هم عدد و هم عالمت و خاصيت 

  .قرار گرفت عيناً بايد در صفحه نوشته شود " "

يعني شئ مي گويند و هنگامي كه يك نقطه بعد از آن  object يك documentدر جاوااسكريپت به 

به عبارت ساده اين خط . است writeخود مي شود كه در اينجا همان  methodگذاشته مي شود آن شئ منتظر 

  .مي گويد كه آن شئ را بردار و در آن توسط متد نوشتن چيزي بنويس

  

 : Src  

است و با آن آشنا هستيد، بله همانطور كه حدس زديد  srcيك خصوصيت ديگر هم دارد كه  scriptتگ 

كدهاي جاوااسكريپت را هم مانند استايل شيت مي توانيد در يك فايل جداگانه نوشته و . درس دهي استبراي آ

توجه داشته باشيد كه در آن . آدرس آن فايل را مشخص كنيد srcذخيره كنيد سپس با خصوصيت  jsبا پسوند 

گنجانده مي شود  headقسمت  معموالً در اين حالت تگ اسكريپت در. را بنويسيد scriptفايل نبايد ديگر تگ 

 .تا با شروع صفحه فايل جاوااسكريپت فراخواني شود

<html> 

<head> 

<script language="javascript" src="jsfiles/name.js" type="text/javascript"> 

</script> 

</head>  

  


