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 notepadبا  کار

 شود یمدوز عرضه وین عامل ستمیسکه همراه با  notepad افزار نرم

یکی از این ویرایش گرهای متنی است که البته بیشتر کاربرد 

در صورت تمایل به استفاده از ویرایش  شود یم هیتوص آموزشی دارد.

 ++notepad افزار نرم از گرهای متنی برای طراحی صفحات وب،

برای آن  html ازجمله ها زبانکدهای اغلب  چراکهاستفاده کنید 

 ست.ا شده فیتعر

 صفحه وب یساز رهیذخایجاد و 

 start > allprograms > accessoriesمسیر از در محیط ویندوز، -5

 تا پنجره این برنامه ظاهر شود. کلیک کنید notepadروی عبارت 

به جزییات کد کاری  فعالً کد زیر را در پنجره برنامه وارد کنید. -0

تهای همین فصل مفصل در ان صورت بهرا  ها آننداشته باشید تا 

 بررسی کنیم.
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<html> 

<head> 

</title>اولین صفحه وب<title> 

</head> 

</body> 

<b>bold</b> and <b><i>bold- 

italic</i></b> 

</body> 

</html> 

را اجرا کنید تا  saveدستور  fileمنوی  از کد، واردکردنپس از  -9

 سند ظاهر شود. یساز رهیذخپنجره 

 فایل را تعیین کنید. یساز رهیذختدا محل در این پنجره اب -1

 را انتخاب نمایید. all filesگزینه  save as typeاز لیست  -1

 را برگزینید. utf- 8حالت  encodingدر لیست  -3

را که با یک  htmlنام مناسبی برای فایل وارد کنید و پسوند  -1

 به آن اضافه کنید. شود یمنقطه از نام فایل جدا 
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 کلیک کنید. saveروی دکمه  -1

 شده درجرا که حاال نام فایل در نوار عنوان آن  notepadپنجره  -3

 ببندید.

 است. جادشدهیاصفحه وب در محلی که تعیین کردید  -52
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 برای مطالعه

 صفحه وب یکدگذار

 موجود در دنیا و نیز پشتیبانی یها زبانبه دلیل تنوع 

 وناگون از استانداردهای متفاوت،های گافزار نرمو  ها عامل ستمیس

از زمان برای نمایش متون بر روی وب مشکالت و  یا برهه در

 بروز کرد. ییها یناهماهنگ

نوشتاری متفاوتی در  یها زبانکه دارای  ها ییاروپابرای مثال 

متون  یکدگذاررا برای  ییاستانداردها حوزه جغرافیای خود بودند،

در  دشدهیتولهای افزار نرمهمه توسط  الزاماًکه  طراحی کردند

. عالوه بر این ایجاد شد ینمسطح دنیا به رسمیت شناخته 

( )مانند فارسی ها زباناز  صفحات وب با استفاده از طیف وسیعی

از  کی چیهدر مورد زبان انگلیسی هم  یحت نبود. ریپذ امکان

 و نمادهای فنی عالئمکامل از  صورت به شده فیتعر یها یکدگذار

 .کردند ینمول پشتیبانی متدا

بزرگ دنیا  یا انهیرابرای رفع این مشکل با همکاری چند شرکت 

بتواند از  تا استاندارد فراگیری تحت عنوان یونیکد تدوین شد

زنده دنیا پشتیبانی و به هر نویسه در هر  یها زبانهمه  یکدگذار

این استاندارد برای  در اختصاص دهد. فرد منحصربهزبان یک کد 

و لذا قابلیت  ،شود یمبیت استفاده  53هر نویسه از  یگذارکد

 را دارد. سهی( نو31222)بیش از    2یکدگذار



 51فصل اول                 

 

 

 یساز ادهیپجهانی یونیکد که وظیفه  انجمن پس از چندی،

را معرفی نمود و بر  utf- 8داشت، بر عهدهاستاندارد یونیکد را 

در میان ایجاد گردید که  utfاز نوع  یکدگذاراساس آن چندین 

اسکی که در  یها سهینوبه دلیل سازگاری با  utf- 8 ها آن

قدیمی کاربرد فراوانی داشتند و نیز تعریف طول  یهاافزار نرم

 یها لیفاکه منجر به کاهش حجم  ها سهینوبیتی برای  1متغیر 

 محبوبیت و کاربرد بیشتری پیدا کرد. شد یممتنی 

شما حاوی با این توضیحات مشخص گردید که چنان وب 

برای نمایش صحیح  ( باشدفارسی مثالًغیر انگلیسی ) یها سهینو

یونیکد  کدگذاریباید از  مرورگرهاو  ها عامل ستمیسدر همه  ها آن

غیر این صورت ممکن است  در استفاده کنید؛ utf- 8 حاًیترجو 

 سؤالتعدادی عالمت  صورت بهمتون فارسی در مرورگر یک کاربر 

 نشان داده شود. بیوغر بیعج یها سهینو یا

و زیر منوی  viewاز منوی  توان یمبرای رفع این مشکل 

encoding  موجود را انتخاب نمود تا  یها کدگذارییکی از

 در حالت طبیعی نمایش داده شوند ها سهینو

 باز کردن صفحه وب

به سراغ صفحه وبی در بخش قبل ساختید بروید. این فایل با 

 غالباًاست ) عامل سیستمدر  فرض شیپرورگر که مربوط به م یکونیآ
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 متمایز است. ها لیفااز سایر  در ویندوز( IEمرورگر 

آن را  شده ساختهبا دابل کلیک بر روی فایل 

 :یدبازکن

و صفحه وب در  شود یمتوسط مرورگر تفسیر  htmlکدهای 

 محل هم. در نوار نشانی دیآ یدرمپنجره مرورگر به نمایش 

 .گردد یمیل و نام آن درج فا یساز رهیذخ

 

 چنان چه بر روی رایانه شما چند مرورگر وجود داشته باشد،

فایل  یرو ،موردنظرباز کردن صفحه با استفاده از مرورگر  یبرا

html و از منوی  راست کلیک نمودهopen with  را  موردنظرمرورگر

 که دینیب یمرا  ییها برنامهاین منو لیستی از  در انتخاب کنید.

قرار  مورداستفادهبرای نمایش یا ویرایش صفحه وب  توانند یم

 بگیرند.
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کلیک کنید تا کد  notepadروی گزینه  open withدر منوی 

 دیتوان یم saveتغییر این کد و اجرای دستور  با صفحه نمایان شود.

 ایجاد کنید. شده ساختهروی صفحه وب  موردنظر راتغییرات 

 notepad یمنوها 

دستوراتی  اند شده ساختهکه برای ویرایش متن  ییهاافزار رمندر همه 

و  شده گرفتهعبارت در نظر  یبند قالببرای مدیریت فایل و تغییر 

notepad  .این دستورات  نیتر مهمهم از این قاعده مستثنی نیست

 :اند شده یبند دستهدر قالب منوهای زیر 

• :file ،یساز رهیذخ حاوی دستوراتی برای ایجاد صفحه جدید 

 محتویات پنجره و... است. چاپ صفحه قبلی،

• :edit  مانند برگشت به عقب، افزار نرمدستورات ویرایشی این 

 و...در این منو قرار دارد. ینیگزیجا کردن و بریدن، جستجو، یگپ

• :format  با نام  یا نهیگزدر این منوword warp  وجود دارد که

آن به  ادامه شدن یک سطر،طوالنی  با اگر در حالت انتخاب باشد،

نوار پیمایش افقی  کی در غیر این صورت، خط بعد منتقل شود؛

و برای مرور بخشی از سطر که خارج از پنجره قرار  ظاهرشده

 باید از این نوار پیمایش استفاده کنید. ردیگ یم

 



    note pad افزار نرمطراحی صفحات وب با                51

 

 

 

 fontروی دستور  دیتوان یم نوشته همچنین برای تغییر فونت،

 یها نوشتهرا ریز و  کدها notepad فرض شیپ فونت کلیک کنید.

بنابراین انتخاب فونتی مانند  دهد یمنشان  ناخوانافارسی را تا حدی 

aria تسلط شما روی کد را افزایش دهد. تواند یم 

 ایجاد صفحه وب اصول 

حال که با روش ایجاد صفحات وب با استفاده از یک ویرایش گر 

برسی اصول ایجاد صفحه وب متنی آشنا شدید وقت آن رسیده تا به 

بپردازیم  htmlدر کد نویسی به زبان  پرکاربرد یها برچسبو نیز 

زیر  صورت بهساختاری  شوند یمایجاد  htmlصفحاتی که با زبان 

 دارند.
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<html> 

<head> 

<title>title of the document</titlt> 

</head> 

<body> 

 بدنه سایت

</body> 

</html> 

 <doctype!>اعالن  

ها را که صفحه وب بر  dtd گانه سهدر این اعالن باید یکی از انواع 

 است معرفی کنید. دشدهیتولمبنای آن استاندارد 

 زیر است: صورت بهشکل کلی اعالن 

<!doctype html public’’- //wc3//dtd xhtml 

1.0 dtd_type//en” 

http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll- 

dtd_type.dtd> 

 را dtd گانه سهباید یکی از انواع  dtd_type یجا بهدر این اعالن 

 از: اند عبارتانواع  نیا قید کنید.

http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-dtd_type.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-dtd_type.dtd
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• :transitional قدیمی مثل  یها نسخه باhtml  سازگاری بیشتری

 دارد.

• :strict شده استفادهاز قاب  ها آن خصوص اسنادی است که در در 

 است.

را به کار  transitionalنوع  dtd میخواه یم که یهنگام نیبنابرا •

 زیر است: صورت بهاعالن  شکل ببریم،

<!doctype html public”- //w3c//dtd x html 

1.0 transitional/en” 

http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll- 

transitional.dtd”> 

 <html>برچسب 

شروع و  یها برچسب انیمتمامی کدهای موجود در صفحه باید 

به نام  یا مشخصهبرچسب دارای  نیا قرار گیرند. <html>پایان 

xmlns  است که به استاندارد تولید اسنادxml  سایت وببر روی 

 صورت بهمقدار این مشخصه  ازآنجاکه انجمن وب اشاره دارد.

اجباری  htmlدر سند  درجان ست،مذکور ا ینشان ،فرض شیپ

 نیست.

 

http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/tr/xhtmll/dtd/xhtmll-transitional.dtd
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 <head>برچسب 

شامل  تواند یمو  کند یمسر صفحه عمل  عنوان بهاین برچسب 

فایل  یریقرارگ محل دیگر باشد که عنوان صفحه، یها برچسب

های صفحه  هواژ دیکل ،ها سهینو کدگذاری نوع صفحه، یبند قالب

 کد زیر توجه کنید: به .کنند یمو...را مشخص 

<head> 

</title>عنوان سایت<title> 

<script src= “js/menu.js”type= 
“text/javascript”language= “javascript”> 

</script> 

</head> 

 :کنند یمبه این صورت عمل  سر صفحهموجود در  یها برچسب

عنوانی را به فارسی یا  دیتوان یم <title>با استفاده از برچسب  .5

تا در نوار عنوان پنجره مرورگر  ظر بگیریدانگلیسی برای صفحه در ن

 .شود یمیا زبانه مربوط به صفحه نشان داده 

 برچسبدر  ها آنکدهای جاوا اسکریپت یا نشانی فایل حاوی  -0

<script>  سنجی  اعتبار این کدها برای ایجاد منو، از .ردیگ یمقرار
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ویژه  یها جلوه اجرای درون فیلدهای ورود اطالعات، واردشدهمقادیر 

 .شود یمروی تصاویر و متون و...استفاده 

 >>فراداده<<یا  >>متادیتا<<برای درج  <meta> برچسب -9

یعنی اطالعاتی که اطالعات دیگری را  تایمتاد .شود یماستفاده 

 دواژهیکل صیتخص ،برچسباز کاربردهای این  یکی .کند یمتوصیف 

شناسایی بهتر  وجو جستاست تا توسط موتورهای  سایت وببه 

 شود.

فایل  کی برای تعیین قالب نمایش صفحات، شده هیتوص htmlدر  -1

css و سپس با استفاده از برچسب  خارجی ایجاد شود<link> 

یا  ها cssگردد. برقرار یبند قالبارتباط میان صفحه وب و فایل 

 یبند قالببرای  کارآمدروشی بسیار  >انتشاری یها نامه وهیش<

آشنا خواهید  ها آنکتاب با کارکرد  نیدر اکه صفحات وب هستند 

 شد.
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 <body> برچسب 

است در بین  ازیموردنکه برای تعیین محتوای صفحه  ییکدهاهمه 

این  درواقعو  رندیگ یمقرار  <body>شروع و پایان  یها برچسب

مشخصه این  نیتر مهم ،دهد یمصفحه را تشکیل  بدنه برچسب،

زیر  کد یین جهت صفحه کاربرد دارد.است که برای تع dir،برچسب

 ذخیره کنید. htmlنوشته و آن را با فرمت  notepadرا در محیط 

<html> 

<head> 

</title>اولین صفحه وب<title> 

</head> 

<body> 

 برای نمایش متون فرض شیپحالت 

</body> 

</html> 

که متن  دیشو یمپس از باز کردن صفحه در مرورگر متوجه 

برای  فرض شیپکه حالت  قرارگرفتهسمت چپ صفحه در  شده درج

 نمایش متون انگلیسی است.
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به  سپس ،دیبازکن notepadحال صفحه وب را در محیط 

به معنی  directionرا که از واژه  dirمشخصه  <body>برچسب 

 right)سرآیند  rtlرا برابر  مقدارانو  نموده اضافه شده گرفتهجهت 

to left) .قرار دهید 

<body dir="rtl"> 

 طور همان کنید. یساز تازهتغییرات را ذخیره نموده و صفحه را 

 ییها زبانراست به چین و مطابق با  صورت بهنوشته  دینیب یمکه 

نوار  یریقرارگدر این حالت محل  البته است. قرارگرفته مثل فارسی

که برای رفع آن  شود یمپیمایش هم به سمت چپ صفحه منتقل 

 جز بهاصلی صفحه  یها برچسباز این مشخصه در سایر  دیتوان یم

<body> .استفاده نمایید 
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 زمینه پسنظیر رنگ  ییها مشخصه دیتوانست یم htmlدر زبان 

(bgcolor را هم به این برچسب )کنید. اضافه 

نکات مهم 

تعدادی مشخصه داشته باشد که  تواند یمهر برچسب  •

 .کنند یمویژگی آن برچسب را تعیین 

فارسی صفحه وب در  یها سهینوای نمایش صحیح بر •

 utf- 8صفحه روی حالت  کدگذاری با ،ها ستمیسهمه 

 تنظیم شود.

 قرار <body>محتوای صفحه وب درون برچسب  •

 .ردیگ یم



 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 <b> برچسب 

 ؛ کهرود یم)ضخیم( کردن نوشته به کار  پررنگاز این برچسب برای 

 ریتأثمشاهده  یبرا .اند قرارگرفته <b>ایان بین برچسب شروع و پ

 قرار دهید. <body>عبارت زیر را درون بخش  این برچسب

 شده ساختهحال صفحه  و خسته نباشی<b/>سالم <b>با عرض 

 قرارگرفته <b> یها برچسبکه درون  یعبارت .دیبازکنرا در مرورگر 

 توجه جلباین روش برای  از .شود یمتو پر نشان داده  صورت به

 .شود یممهم متن استفاده  یها بخشکاربران نسبت به 
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 <br>برچسب 

این  نام .شود یماز این برچسب برای ایجاد خط جدید استفاده 

 به معنی جدا کردن است breakشده کلمه  مختصر ،برچسب

 شروع و پایان ندارد. <br>برچسب 

 یک فایل صورت بهوارد کرده و آن را  notepadکد زیر را در 

html .ذخیره کنید 

<html> 

<head> 

</title>عنوان<title> 

</head> 

<body> 

Ahmad<br>Maryam 

</body> 

</html> 

 .دیبازکنرا در مرورگر  شده ساختهصفحه 
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برای انتقال متن یا عکس یا... به سطر  صرفاً برچسب نیا توجه:

ده گراف از آن استفااجدید کاربرد دارد و بهتر است برای ایجاد پار

 نکنید.

 <h6>تا<h1> یها برچسب 

 ها سرفصل نیا ،شود یماز این برچسب برای ایجاد تیترها استفاده 

تا  کنند یمبه خواننده کمک  اند شده فیتعرمتفاوت  یها اندازهکه در 

متوجه شود هر  یآسان بهدرک نموده و  ها سرفصلسطوح مختلف 

 .شود یممحسوب  ترهایتکدام  رمجموعهیزتیتر 

 نیتر بزرگ <h1>که  شده فیتعر سرفصلنوع  html 3ان در زب

 است. سرفصل نیتر کوچک <h6>و  ها آن

 کد زیر را در مرورگر امتحان کنید:
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 <h1>A</h1> 

 <h2>B</h2> 

 <h3>C</h3> 

 <h4>D</h4> 

 <h5>E</h5> 

 <h6>F</h6> 

 

 

 

 

 

 

 

 یها برچسببا انتخاب  دیکن یمکه مشاهده  طور همان

<h1>تا<h6> را تعریف نمود. ها سرفصلسطح مختلف از  3 توان یم 
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سطح خالی  کی ،ها برچسبهر یک از این  هنگام مواجه با مرورگر

 .دهد یمقرار  سرفصلقبل و بعد از 

 <i> برچسب 

 لیما .شود یماستفاده  ها نوشتهبرای مایل نمودن  برچسباز این 

 بر بخشی از متن است. تأکیدکردن حروف روشی برای 

 ر را در ویرایشگر متنی وارد کنید:کد زی

in the name of <i>god</i> 

 

 

 

 

 

 

 <strong>و<em> یها برچسب

از برچسب  استفاده بر بخشی از متن، تأکیدروش دیگر برای 

<em>که به معنی اهمیت دادن و یا قوت تلفظ کردن  باشد یم
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 شده هیتوص xhtmlو  Html اخیر یها نسخه در است. شده گرفته

محتوایی صورت  ازنظر یدیتأککه قرار است روی متن  ییدرجا

 یجا بهو  شود یماستفاده  <em>از  <i>برچسب  یجا به گیرد،

 .شود یماستفاده <strong>از  <b> برچسب

 کد زیر را در ویرایش گر متنی وارد کنید:

 نوشته بدون کد

<br> 

<em>مورب کردن</em> 

<br> 

<strong>کردن با کد  پررنگstrong </strong> 

<br> 

<i> مورب کردن با کدi </i> 

<br> 

<b>کردن با کد  پررنگb </b> 
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 <big>برچسب  

متجاور  یها نوشتهبا استفاده از این برچسب متن را نسبت به سایر 

 صورت بهداشته باشید که این برچسب  توجه کرد. تر بزرگتا حدی 

را  ها شتهنو اندازه گفت برای مثال، توان ینم ؛ وکند یم نسبی عمل

تنظیم خواهید کرد چون اندازه نوشته پس از  522یا  12روی 

اولیه و نیز نحوه نمایش مرورگر  اندازه بهاعمال این برچسب بستگی 

 دارد.

 کد زیر را امتحان کنید:

 متن معمولی

<br> 

<big> یساز بزرگمتن با برچسب</big> 

<br> 

<big><big> تکرار کنید دو باربرچسب را 

 </big></big> 

هر بار استفاده از این  دهد یمو نشان  دیآ یمنتیجه زیر به دست 

 خواهد کرد. تر بزرگنوشته را  اندازه برچسب،
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 <p>برچسب

 و مرورگر، شود یممتن استفاده  یبند پاراگرافاز این برچسب برای 

یک خط  رندیگ یمو بعد از عباراتی که درون این برچسب قرار  قبل

 .دهد یمخالی قرار 

حاوی دو پاراگراف انگلیسی و یک پاراگراف  یکد برای مثال،

 فارسی را در ویرایشگر متنی وارد کنید.

<p style="text- align:center; color: 
green">in the name of god</p> 

<p> ali- ahmad- reza- sajad- Maryam- 

Zahra- sosan- hosain </p> 

<p style= "direction:rtl;text- align:justify; 
font- family:Tahoma; font- size: smaller"> 
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 .دهد یمپاراگراف را به این صورت نمایش 

</p> 

 

 

 

 

 

 

را  <style>مشخصه  ها برچسبهم مانند اغلب  <p>سب چبر

 منظور بهمهمی  یها تیخصوص ها پاراگراف یبرا .کند یمپشتیبانی 

در  ؛ اماوجود دارد ها نوشتهاندازه آن و نیز رنگ  تنظیم نوع فونت،

 یها نوشتهبرای  خصوص به تر مهماین میان باید به دو خصوصیت 

 فارسی اشاره نمود.

• :direction که متن  کند یمخصوصیت جهت مشخص  نیا

جهت آن از چپ به  برعکسراست به چپ نوشته شود یا  صورت به

فارسی که حاوی عبارات انگلیسی  یها نوشتهبرای  اگر راست باشد.

 صریح درج نکنید. صورت بهراست به چپ را  جهت تند،هس
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 مقادیر زیر را بپذیرد: تواند یم directionخصوصیت  •

 

 

 

 

 

• :text- align ،تراز بندی متن را مشخص  نحوه این خصوصیت

 حاوی مقادیر زیر باشد: تواند یمو  کند یم

:font- family فونت متن را  توان یماستفاده از این خصوصیت  با

 ،فرض شیپدر حالت  IE مرورگر حالت دلخواه تنظیم نمود. روی

اما امروزه  دهد یمنشان  times new romanرا با فونت  ها نوشته

استفاده  tahomaاز فونت  دهند یماغلب طراحان ایرانی ترجیح 
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و  دهد یمخوانا نمایش  کامالً صورت بهکنند چون حروف فارسی را 

 عامل سیستمبه  شده مهیضم یها فونتجزو  که نیااز همه  تر مهم

از فونتی  سایت وبچه شما برای طراحی یک  چنان ویندوز است.

 استفاده کنید که در رایانه اغلب کاربران وجود نداشته باشد،

 .شوند یممرورگر نمایش داده  فرض شیپرا با فونت  ها نوشته

 <pre>برچسب  

را با  عبارات ویرایشگر متن یا محیط کد نویسی، افزار نرموقتی در 

یا با استفاده از  دیده یمبه خط جدیدی انتقال  enterزدن کلید 

این تغییر در  اثر ،دیکن یمفاصله زیاد  بین کلمات spaceکلید 

و فضاهای خالی  enterچون مرورگرها، شود ینمصفحه وب منعکس 

 .شناسند ینمرا  ها آنو  رندیگ یمموجود بین کلمات را نادیده 

برای ایجاد پاراگراف استفاده  <p>از برچسب  حتی زمانی که

شروع کردن متن از ابتدای سطر جدید با استفاده از کلید  دیکن یم

enter  یا ایجاد فضای خالی با استفاده از کلیدspace ریپذ امکان 

 نیست.

یک برچسب اختصاصی با  htmlبرای غلبه بر این مشکل در زبان 

 شده گرفته( یبند قالبپیش که به معنی ) شده هیتعب <pre>نام 

 است.
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 کد نویسی وارد کنید: کد زیر را در محیط

<html> 

<html> 

<head> 

<title>اولین صفحه وب</title> 

</head> 

</body> 

<p>welcome 

 to 

your site 

</p> 

<br> 

<pre>welcome 

 to 

 your site 

</pre> 

</body> 

</html> 

 .دشو یمعبارت زیر در مرورگر نمایش داده 
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 <pre> یها برچسبعبارت میان  دیکن یمکه مشاهده  طور همان

</pre> و بدون هیچ تغییری توسط مرورگر نمایش داده  ناًیع

 .شود یم

 <small>برچسب  

 تر کوچکو باعث  کند یمعمل  <big> برعکس قاًیدقاین برچسب 

 .گردد یممجاور  یها نوشتهشدن عبارات نسبت به 

 گر متنی وارد و آن را امتحان کنید:کد زیر را در ویرایش
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</small><br>نوشته کوچک<small> 

 <br>نوشته معمولی

</big><br>نوشته بزرگ<big> 

</big></small>نوشته معمولی<small><big> 

 

 

 در کنار هم باعث خنثی شدن اثر هر دو خواهد شد. برچسبدو  •

 <sub>برچسب  

به حروف یا نگارش برای اضافه کردن اندیس  عمدتاًاین برچسب 

 شیمیایی کاربرد دارد. یها فرمول
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 .شود یم ( محسوبسیرنویزاین برچسب به معنی )

 کد زیر را در ویرایش گر متنی وارد کنید:

X<sub>2</sub 

<br> 

h<sub>2</sub>o 

 .شود یمعبارات باال در صفحه وب نمایش داده 

 

 <sup>برچسب  

برچسب به  نیا .شود یماز این برچسب برای ایجاد توان استفاده 

کاربرد این برچسب نوشتن  عمده .( استسیباالنومعنای )

 توان دار ریاضی است. یها فرمول
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 :کند یمکد زیر فرمول زیر را درون مرورگر ایجاد 

𝑎 + 𝑏 = 𝑐  

a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>=c<sup>2

</sup> 

 

 <u> برچسب 

 .رود یمنوشته به کار دار کردن  رخطیزاز این برچسب برای 

 جلب شود، ها آندار کردن نوشته برای توجه کاربر به  خطریز

معمولی توصیه  یها متن درون یبند قالباز این نوع  استفاده

 .شود ینم
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 را امتحان کنید: زیر روکد 

کردن نوشته استفاده <u/>دار زیرخط<u>از این برچسب برای 

 .شود یم

 <bdo>برچسب  

که  یا گونه به .شود یمی تغییر جهت متن استفاده از این برچسب برا

زیر را درون یک  عبارت ترتیب قرارگیری حروف از آخر به اول شود.

 بگذارید و نتیجه کار را در مرورگر مشاهده نمایید. htmlصفحه 

<body> 

</bdo> جهت نوشته<bdo> 

</body> 
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 مهم نکات

برای تو پر کردن بخشی از متن باید آن درون  •

 قرار دهید. <b></b> یها سببرچ

برای انتقال ادامه محتوا به ابتدای  <br>از برچسب  •

 .شود ینمبرچسب بسته  نیا ،شود یمسطر بعد استفاده 

برای تعریف تیترها  <h6>تا<h1> یها برچسب •

 دارند. ( کاربردها سرفصل)

برای مایل کردن بخشی از متن و  <i>برچسب  •

 ن کاربرد دارد.دار کردن آ برای زیرخط <u>برچسب 

متن استفاده  یبند پاراگرافبرای  <p>از برچسب  •

 .شود یم
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 ها رنگ

مالیمت این رنگ بهترین  -صداقت -پاکیزگی دهنده نشان

نع مارنگ در تجارت  نیا رنگ برای صفحات وب است.

 است. بخش یانرژخستگی شده و 

 سفید

شیطان و  -دلیری -قدرت -ظرافت دهنده نشاناین رنگ 

 باشد یمرنگ مناسب برای رنک نوشته  نیا معماری است.

 سیاه

–احساسات شدید –هیجان  –توانایی  دهنده نشاناین رنگ 

 این رنگ در تجارت به معنی وام و بدهی است. –سرعت 

 قرمز

 – یریپذ تیمسئول–اعتماد  –امنیت  القاکنندهاین رنگ 

انت رنگ در تجارت به معنی ضم نیا وفاداری است. -ایمان

 مالی است.

 آبی

 –شفا  –آزادی  –فراوانی  –تندرستی  دهنده نشاناین رنگ 

رنگ در تجارت بیانگر مقام و  نیا طبیعت و خونسردی است.

 ثروت است.

 سبز

توانگری  –ضمانت  – یرگذاریتأثاین رنگ دارای خاصیت 

 مالی و یاری کنندگی است.

 یا قهوه

 طالیی است. و ثروت متیق گران دهنده نشاناین رنگ 

 یا نقره است. و اعتبارعلمی بودن  –سرما  دهنده نشاناین رنگ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 



 

 



 

 

 

 

 

مانند: تصاویر،  یا چندرسانه های فایلاضافه کردن 

 سایت وبصداها، به 

 صوتی در وب های فرمت 

با دو هدف زیر  غالباًصوتی در صفحات وب  یها لیفااستفاده از 

 :ردیگ یمصورت 

با اضافه کردن یک فایل صوتی  سایت وبجذابیت در  شیافزا اول:

 مانند یک قطعه موسیقی به صفحات

امکان پخش یک فایل صوتی در صفحه وب برای  جادیا دوم:

رادیویی در  یها شبکهبه مخاطبین مانند پخش زنده  یرسان اطالع

خاص وجود دارد،  یها فرمتهر دو مورد فوق تنها امکان استفاده از 

فایل را تا حد  حجم که ضمن حفظ کیفیت پخش صدا، ییها فرمت

شدن قطعه صوتی  آمادهامکان پایین بیاورند تا بارگذاری صفحه یا 

 ها تیسا وباز  یبرخ برای پخش به زمان زیادی نیاز نداشته باشد.

امکان دانلود فایل صوتی را برای  که نیا یجا به دهند یمترجیح 

ی را ایجاد کنند تا قطعه صوتی از کاربران فراهم بیاورند شرایط
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مواردی  در پخش شود، سایت وبطریق مرورگر برای مخاطبین 

ممکن است اما  حل راهرادیویی این تنها  یها شبکهمانند پخش زنده 

نمونه در مورد پخش یک قطعه موسیقی، با استفاده از این  عنوان به

ه دالیلی از کپی شدن فایل بر روی رایانه مرورگر ب توان یمروش 

 مانند حق تکثیر جلوگیری نمود.

که برای پخش صدا در صفحات وب  ییها فرمتدر میان 

 دارند: یتر گسترده، موارد زیر کاربرد رندیگ یمقرار  مورداستفاده

 Wav – mp3 – wma – mid -ra و  .ram -aif -au 

 افزودن صوت به صفحه 

ود دارد متعددی وج یها روشبرای اضافه کردن صدا به صفحه وب 

لذا تنها به  کنند ینمپشتیبانی  ها آناز  مرورگرهاهمه  متأسفانهاما 

 هستند. اجرا قابلکه توسط اغلب مرورگرها  میپرداز یمذکر مواردی 

 <a>استفاده از برچسب  

روش برای قرار دادن فایل صوتی در صفحه وب ایجاد یک  نیتر ساده

کاربر با کلیک  مرتبط افزار نرمپیوند به آن است تا در صورت وجد 

با روش ایجاد یک  نیازا شیپروی پیوند بتواند قطعه صوتی را بشنود 

روش  یادآوریآشنا شدید اما برای  <a>پیوند با استفاده از برچسب 

مرور خواهیم کرد. این برچسب  مجدداًاستفاده از این برچسب را 
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شاره دارد که به نشانی نسبی یک پیوند ا <hraf>با نام  یا مشخصه

نشانی  یک صفحه وب در همان سایت توان یم. این پیوند کند یم

 دیگر و یا حتی یک فایل باشد. سایت وبیک 

منظور از نشانی نسبی این است که مشخص شود فایل یا صفحه 

 یا صفحهروی رایانه نسبت به  یساز رهیذخفارغ از محل  موردنظر

است.  گرفتهقراردر آن وجود دارد. در چه محلی  <a> برچسبکه 

که صحه  شده رهیذخ ییجا همانبرای مثال فرض کنید فایل صوتی 

زیر تنظیم  صورت به <href>مقدار مشخصه  نیبنابراوب قرار دارد 

 :شود یم

 </a > برای شنیدن موسیقی کلیک کنید< a href=“ 

songfile. Wav ”> 
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درون ویرایشگر متنی وارد کنید و صفحه وب  کد فوق را

 افزار نرمپیوند،  کلیک روی با ،دیبازکنرا درون مرورگر  شده ساخته

 .کند یمو فایل صوتی را پخش  بازشدهویندوز مدیاپلیر 

پیوندی بر روی صفحه قرار دهید در برخی  صورت بهاگر فایل را 

با کلیک روی پیوند ابتدا پیغامی ظاهر  فایرفاکسمثل  مرورگرها

فایل را ابتدا روی رایانه خود  دیخواه یمکه آیا  پرسد یمو  شود یم

با دانلود  زمان همفایل  دیخواه یمذخیره و سپس اجرا کنید یا 

 پخش شود؟

 تصویری در وب یها فرمت 

امروزه بخش فایل توجهی از محتوای صفحات وب را تصاویر تشکیل 

و طراحی و  غاتیتبل ،یرسان اطالع ها آنو عمده کاربرد  دهند یم

 زیباسازی صفحات است.
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پخش  یها یدگیچیپخوشبختانه نمایش تصاویر در صفحات وب 

زیر استفاده  شده شناخته یها فرمتصدا را ندارد و چنان چه از 

 کنید.

Gif – jpg – png - 

 چینش تصاویر در صفحه 

استفاده  <img> برچسببرای افزودن تصاویر در صفحه وب از 

تیاری که دارای دو مشخصه اجباری و چندین مشخصه اخ شود یم

 از: اند عبارتاجباری این برچسب  یها مشخصه است.

:src  و نام ونشانی محل قرارگیری تصویر  شده گرفتهبه معنی منبع

در کنار صفحه وب، درون  تواند یماین تصویر  کند یمرا مشخص 

 یا محلی دیگر از اینترنت قرار داشته باشد. سایت وبدر  یا پوشه

:alt رگر قادر به نمایش تصویر نباشد چنان چه به هر دلیلی مرو

نمایش  دکنندهیبازدبرای  شده درج altمتنی را که در مشخصه 

 است. شده گرفتهبه معنی جایگزین  alt. دهد یم

یک  دیکن یمرا بر روی آن اجرا  ها نیتمردر کنار صفحه وبی که 

کد زیر را  حاال ذخیره کنید. logoو با نام  jpgفایل تصویری از نوع 

و تغییرات را ذخیره کنید صفحه  ایشگر متنی وارد کنیددر ویر

 :دیبازکنخود را در مرورگر  شده ساخته
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<img src="logo.jpg"alt="text"/> 

یا فایل صوتی باید در کنار صفحه وب که توسط  ریتصو توجه:

 ذخیره شود. جادشدهیاشما 

 از ابعاد واقعی در نظر صرفتصویر  شود یماما گاهی اوقات الزم 

. برای شود یمطراح نشان داده  موردنظر یها اندازهصفحه وب با 

و  (height)اختیاری طول  یها مشخصهاز  دیتوان یمانجام این کار 

زیر را وارد کنید و نتیجه آن را  کد استفاده کنید. (width)عرض 

 ببینید.

<img src="logo.jpg" alt="text" 

width="300" height= "200"/> 
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هنگام قرار دادن تصویر درون صفحه وب  شود یمتوصیه 

مشخص کنید تا مرورگر هنگام چینش  قاًیدقآن را  ابعاد

کامل  یاز بارگذارآن را پیش  ازیموردن مکان عناصر صفحه،

اجزاء تا بارگذاری  یریقرارگصفحه محاسبه نماید تا محل 

 تغییر پیاپی نشود. کامل صفحه دستخوش

 چینش چند تصویر در صفحه 

در  جمهور استیربرای قرارگیری لوگوی سایت  شده درجاگر کد 

جدید در سمت راست  ریتصو دیگر تکرار نمایید. بار کیصفحه وب را 

این کار را چند بار دیگر تکرار کنید و  اگر .ردیگ یملوگوی قبلی قرار 

حاوی لوگوی سایت  <img>برای نمونه پنج بار برچسب 

مانند تصویر زیر  یا صفحهدهید با را درون کد قرار  جمهور استیر

 خواهید شد. رو روبه
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توجه داشته باشید که تعداد تصاویری که در یک سطر قرار 

؛ پنجره مرورگر دارد به ابعاد تصاویر و نیز عرض یبستگ ،ردیگ یم

با آرایش جدیدی  ریتصاو را کم کنید، اگر عرض پنجره مرورگر یعنی

 .ندریگ یمقرار  گریکدیدر کنار 

چنانچه تمایل دارید تعداد تصاویری که در هر سطر قرار داده 

 <br>و  <p>مانند  ییها برچسباز  دیتوان یمثابت باشد  شود یم

. شود یمحل ابتدایی محسوب  راه کی استفاده نمایید که البته

و تصاویر  دهد یمنمونه کد زیر در هر سطر دو تصویر قرار  عنوان به

 .کند یمنتقل بعدی را به سطر بعد م

<img…/><img…><br><img…/><img…/

><br><img…/><img…/> 
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 نهیزم پستصویر  

از یک  سایت وبنمودن قالب  تر جذابامروزه اغلب طراحان برای 

استفاده  تیمز .کنند یمصفحات استفاده  نهیزم پس عنوان بهتصویر 

تصاویری با حجم کوچک این است که پس از  ژهیو بهاز تصویر و 

 نهیزم پستا تمام  شوند یمدر صفحه تکرار  قدر آنبارگذاری  بار کی

 را بپوشانند.

 توان یماین قابلیت و دقت در انتخاب تصویر  یریکارگ بهبا 

 در ایجاد نمود. سایت وبزیبایی را متناسب با فضای کلی  یها طرح

 شده انتخابصفحه  نهیزم پس عنوان بهکد زیر، یک لوگو برای تنظیم 

 است.

<<body style="background- 

image:url(20.jpg);" 

یاد  نیازا شیپ. ردیگ یمانجام  <body>این کار در برچسب 

حاوی تنظیماتی است که بر روی تمام  <body>گرفتید که برچسب 

 است. رگذاریتأثصفحه وب 

 صورت بهبا عبارتی  نهیزم پس عنوان بهبرای تنظیم یک تصویر 

کار چیزی شبیه به  جهینت کنید. مقداردهی url)نشانی تصویر(

 پنجره بعد است:
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یک  یریکارگ به یجا به دهند یماغلب طراحان ترجیح 

تصویر کوچکی استفاده کنند که با تکرار بتواند  از لوگو،

 شود. وستهیپ هم بهتبدیل به یک طرح 

صفحه وب این است که شما  نهیزم پسمورد  در نکته:

 نهیزم پسنگ برای پوشانیدن ر از تصویر، یجا به دیتوان یم

 استفاده کنید.

 .دیآ یدرمرا با رنگ آبی  نهیزم پسکد زیر 

<body style="background- color:blue"> 

 

 



 35فصل سوم                 

 

 

 

 

 

 

 قرار دادن تصویر و متن در کنار هم 

تا اینجا با روش اضافه کردن متن به یک صفحه وب و نیز قرار دادن 

ا اغلب اوقات الزم است تصویر درون یک صفحه خالی آشنا شدید ام

 سایت وبتصاویر و متون در کنار یکدیگر قرار گیرند تا محتوای 

 در معرض دید کاربران قرار گیرد. یتر جذاب صورت به

 جادشدهیاکد زیر را درون ویرایشگر متنی وارد نموده و تغییرات 

 ذخیره کنید. htmlدر کد 

<body style="background- 

color:#cccc66"> 

Salam 

<img src="20.jpg" width="250" 

height="200" alt="text"/> 

Image 

</body> 
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 تبدیل کنید. سرفصلرا به یک  imageحاال عبارت 

<h3>image</h3> 

 <img src="20.jpg "width="250" 

height="200" alt="text"/> 

Salam 

ل قرار دارد به باالی تصویر منتق <h3>عبارتی که درون برچسب 

 .شود می
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نکات مهم 

صوتی در محیط وب  یها فرمت نیپرکاربردتر •

 mid – ra – mp3 – wma – wav.از: اند عبارت

 png – jpg – gifتصویری  یها فرمتدر وب فقط از  •

 .شود یمپشتیبانی 

در کل صفحه  نهیزم پستصویر  فرض شیپ صورت به •

 .شود یمتکرار 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 ر صفحات وبایجاد جداول د

 جدول در صفحات وب یکاربردها 

و چینش  یده سازماناینترنتی برای  یها تیسا وبامروزه برخی از 

و تنها در صفحاتی که  کنند یماجزای صفحه از جداول استفاده 

تصویر  یشمار انگشتحاوی متن و تعداد  یا سادهساختار بسیار 

 باشد. نشده استفادهدارند ممکن است از جدول 

 ل در طراحی صفحات وب دو کاربرد عمده دارند:جداو

صفحات وب مانند  در اطالعات: ارائهو  یده سازمان( الف

و نمایش اطالعات از جداول  یبند دستهبسیاری از مستندات برای 

 .شود یماستفاده 

ساعات کار  -نمرات دانشجویی دیخواه یمبرای نمونه اگر 

 نیتر سادهدهید  شینما صفحهپزشکان یک بیمارستان و ... را درون 

 روش استفاده از جدول است.
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وب تا همین اواخر برای ایجاد  طراحان صفحه: یبند طرح( ب

ترجیح  موردنظر یها مکانطرح صفحه و چینش عناصر دلخواه در 

از جداول استفاده کنند. این جداول که محل قرارگیری و  دادند یم

دید کاربر  از .کنند یمصفحه را تنظیم  یها بخشابعاد هر یک از 

 پنهان هستند.

را روی رایانه خود ذخیره  سایت وبچنان چه صفحه اول یک 

طراحی صفحات وب  یهاافزار نرمنموده و سپس آن را در یکی از 

 دیشو یممواجه  نیچ نقطهاز خطوط  یا مجموعهبا  احتماالً دیبازکن

 که همان جداول پنهان هستند.

 سایت وبو سایر اجزای  وهامنبرای چینش متون، تصاویر، 

درون صفحه وب یک جدول ایجاد نموده و با تغییر شکل و  توان یم

 قرار داد. موردنظر یها محلابعاد آن اجزاء را در 
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 جدول در صفحات وب یجادا

هر جدول حاوی تعدادی ردیف و ستون است و محل تقاطع ردیف و 

 .دهد یمیک خانه را  لیتشک ستون،

 ردیف

 ردیف ردیف ردیف ردیف

 ستون ستون ستون ستون

    

    

    

 

 <table> برچسب 

قرار  مورداستفادهاین برچسب برای ایجاد جدول در صفحه وب 

 نیا است. htmlزبان  یها برچسب نیتر یکاربردیکی از  ردیگ یم

دیگر که مخصوص  یها برچسباز  یا مجموعهبرچسب همراه با 

 .رود یمهستند به کار  موردنظر یها ستونو  یها فیردایجاد 

کد زیر را در ویرایش گر متنی وارد نموده و نتیجه را در مرورگر 

 مشاهده کنید.
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<table border="1"> 

<tr> 

<td>name</td> 

<td>score</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>amin</td> 

<td>17.25</td> 

</tr> 

</table> 

دو ستون  این قطعه کد که باعث ایجاد جدولی شامل دو ردیف و

اجمالی  صورت بهرا  ها آنابتدا  ؛ کهشده حاوی تعدادی برچسب است

جداگانه  صورت بههر یک را  یها مشخصهمعرفی نموده و در ادامه، 

 بررسی خواهیم کرد.

  برچسب<tr> نام این برچسب از عبارت :table row 

 .دارد بر عهدهو وظیفه ایجاد ردیف را در جدول  شده گرفته

  برچسب<td>:  ،حاوی  یها فیردپس از ردیف سرستون

 .رندیگ یمها قرار  table dataداده یا 
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 این ردیف توسط برچسب  یها خانه<td>  شوند یمایجاد. 

وظیفه این برچسب ایجاد تعدادی خانه در ردیفی  درواقع

 است. جادشدهیا <tr>است که توسط برچسب 

در  را شده ساختهکد زیر در ویرایش گر متنی وارد و صفحه 

 مرورگر مشاهده کنید.

 <table border="1"> 

<coption>table</caption> 

<tr> 

<td>1,2</td> 

<td>3,4</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>5,6</td> 

<td>7,8</td> 

</tr> 

</table> 
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و دو ستون  سطر دواین قطعه کد نیز باعث ایجاد جدولی حاوی 

یک  میا نستهتوا <caption>با افزودن برچسب  ضمناً ؛ وشده است

 عنوان برای جدول در باالی آن درج کنیم.
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 <table>برچسب  یها مشخصه

 <html>موجود در زبان  یها برچسبمانند اغلب  <table> برچسب

ظاهری  یها یژگیوبرای تنظیم  ها مشخصهاز  یا مجموعهدارای 

نقش مهمی در افزایش مهارت طراح  ها آنتسلط بر  ؛ کهجدول است

دلخواه و اعمال صحیح و اصولی  یها یبند طرح وب برای ایجاد

 تغییرات در صفحه وب دارد.

 از: اند عبارت ها مشخصهاین  نیتر مهم

 :border  کند یمخط دور جدول را تعیین  ضخامتاین مشخصه 

روی عدد  فرض شیپ صورت بهنکنید  یمقداردهو چنان چه آن را 

خصه با صفحه وب این مش یبند طرح. هنگام شود یمیک تنظیم 

. تا جدول ضمن ابقای نقش خود برای شود یمعدد صفر مقداردهی 

 چینش اجزای صفحه از دید کاربر هم پنهان بماند.

 :width  برچسب ایجاد جدول  یها مشخصه نیتر مهمیکی از

درصد یا نقطه کاربرد  برحسببرای تعیین عرض جدول  ؛ کهاست

ه کاربرد دارد. درصد یا نقط برحسبحالتی که عرض جدول  در دارد.

 .دیکن یمنقطه مشخص  برحسبدر حالتی که عرض جدول را 

 کد زیر را در مرورگر ببینید:
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<table border="2" width="500" > 

<tr> 

<td>width=500</td> 

</tr> 

<table border="2" width="90%"> 

<tr> 

<td>width=90%</td></tr> 

</table> 

 

 

 

 

جدولی که  عرض مرورگر، نکته: با کم شدن پهنای پنجره

به همان  شده میتنظدر صد  برحسبآن  widthمشخصه 

و  ماند یماما عرض جدول دیگر ثابت  کند یمنسبت تغییر 

 ینوارها چنان چه پهنای پنجره مرورگر را کمتر کنید،

 پیمایش افقی ظاهرمی شود.
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 :dir  مثل فارسی  ییها زبانبرای طراحانی که صفحات وب را به

دارد چون با  یا العاده فوقاهمیت   dir، مشخصه کنند یمایجاد 

راست به چپ  صورت بهجدول را  توانند یم rtlتنظیم آن روی مقدار 

جمالتی را که حاوی کلمات فارسی و  ضمناًنموده و  یبند طرح

 کد انگلیسی در کنار هم هستند. به شکل صحیحی نمایش دهند.

 را امتحان کنید: رو روبه

 <table dir="rtl border="2"> 
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 <tr>برچسب  یها مشخصه 

 یدارا این برچسب که برای ایجاد ردیف درون جدول کاربرد دارد.

 نیتر مهمچندین مشخصه اختیاری و استاندارد است که تعداد از 

 .رندیگ یمدر ادامه مورد برسی قرار  ها آن

 :valign  حالت  در ،دیکن یموقتی عبارتی را در یک ردیف درج

استفاده از این مشخصه  با .ردیگ یمقرار  در میانه جدول فرض شیپ

 را تغییر دهید. ها فیردعمودی محتوای  یتراز بندنوع  دیتوان یم

 .دهد یمکد زیر چگونگی انجام این کار را نشان 

<table dir="rtl" border="2"> 

<tr> 

<td style="height:90px">فرض شیپ حالت</td> 

</tr> 

<tr valign="top"> 

<td style="height:90px">صورت به عبارت 

top</td> 

</tr></table> 
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 از: اند عبارتعمودی  یتراز بندمقادیر قابل تخصیص برای 

 

 :style  ظاهری ردیف مانند  یها یژگیواین مشخصه برای تنظیم

 در آن کاربرد دارد. یها متن یتراز بند، نهیزم پسارتفاع، رنگ 

در  کد زیر را در ویرایشگر متنی وارد و صفحه تولید شد را

 مرورگر بررسی نمایید.

<tr style="height:100px;text- 

align:justify;background- color:yellow;" 

valign="top"> 

<td>مشخصه از استفاده با عبارت نی style مانند ییها تیخصوص و 

height و background- color است شده استفاده.</td> 

 مقدار مشخصه یتراز بندنوع 

 Top .کند یممحتوا را به باالی ردیف منتقل 

 Bottom .ردیگ یممحتوا در پایین ردیف قرار 

ا در میانه ردیف محتو فرض شیپمانند حالت 

 .شود یمقرار داده 

Middle 

 baseline .کند یممحتوا را بر روی خط زمینه منتقل 
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</tr> 

 

 

 

 

 

 ابتث یها اندازهایجاد جدول با 

با این نکته آشنا   <table>برچسب  یها مشخصههنگام بررسی 

شدید که در صورت تنظیم ابعاد جدول با مقادیر درصدی ممکن 

نمایشگرهای کاربران هر یک  یریپذ کیتفکاست به دلیل تفاوت در 

 مسئلهجدول را در اندازه و حالتی خاص مشاهده کنند این  ها آناز 

رفع  یبرا ختار جدول خواهد شد.سا یختگیر هم بهگاهی باعث 

موجود عرض جدول را  یها روش یریکارگ بهچنین مشکلی باید با 

روش زیر  غالباًروی اندازه ثابتی تنظیم کنید. برای انجام این کار 

 .ردیگ یمقرار  مورداستفاده

و  width یها مشخصهتعیین ابعاد جدول برحسب نقطه: اگر در 

height  از برچسب<table> نقطه وارد کنید. برحسبیر را مقاد 
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در نمایشگرهای مختلف با ابعاد ثابتی نشان داده خواهد شد.  جدول

 نتیجه اجرای کد زیر را در مرورگر بررسی کنید.

<table border="2" width="250" 

height="100"> 

</caption> 522در  012جدول را با ابعاد<caption> 

<tr> 

<td style="width:20%">20</td> 

<td style="width:30%">30</td> 

<td style="width:40%">40</td> 

</tr> 

</table> 

 012روی  widthجدول با استفاده از مشخصه  عرض در این کد،

باید درون  ها مشخصهمقدار مانند سایر مقادیر  نیا است. شده میتنظ
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 الزامی نیست. pxقرار گیرد و درج واحد نقطه یعنی ‹ '' ''›عالمت

در  height برای جدول باید از خصوصیت ثابت ارتفاعتعیین  یابر

 را نیز قید کرد. pxواحد  ضمناً ؛ واستفاده نمود styleمشخصه 

 ایجاد جدول تودرتو 

 صفحه باید جدول تودرتو ایجاد کنید. یبند طرحاغلب اوقات برای 

از جدول دیگر قرار  یا خانهاین معنی که یک جدول را درون  به

 ممکن است. ها خانهیا  هر یک از جداول که نیادلیل  هب دهید.

هنگام  دیبا خاص خود را داشته باشند. یها تیخصوصو  ها مشخصه

تداخلی  ژهیو بهایجاد جداول تودرتو دقت کافی به خرج دهید تا 

 پیش نیاید. ها آنبرای هر یک از  دشدهیق یها اندازهمیان 

 یبند طرحتداولی برای ایجاد این نوع جداول روش م نکهیباوجودا

 چراکهکنید  یخوددارصفحه است اما باید از پیچیده نمودن آن 

 .دهد یمسرعت نمایش صفحه در مرورگر را کاهش 

نتیجه اجرای کد زیر را در مرورگر بررسی کنید در این کد، ابتدا 

نقطه و با دو ردیف و دو ستون ایجاد  122جدولی با عرض ثابت 

و درون آن جدولی  شده ادغامدیف دوم ر یها خانهسپس  شود یم

 فضای موجود است. 12٪که عرض آن  ردیگ یمقرار 
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<table width="400" border="2"> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp</td></tr

> 

<tr><td colspan="2"> 

<table id="inner" width="80%" 

border="2"> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td

>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td

>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td

>&nbsp;</td></tr> 

</table></td></tr> 

</table> 



    note pad افزار نرمطراحی صفحات وب با                10

 

 

یا شناسه  idدر هنگام ایجاد جداول تودرتو بهتر است مشخصه 

تداخل کنید تا از  یمقداردههر یک از جداول را با نامی مناسب 

 باشد. تر ساده ها آنجلوگیری شده و ردگیری  ها برچسب

مواجه شدید که  ;nbsp&در این کد برای اولین بار با عبارت 

چنانچه این عبارت را از درون  بود. قرارگرفتهجدول  یها خانهدرون 

آن عبارت دیگری قرار  یجا بهجدول حذف نموده و  یها خانه

سرآیند عبارت  ;nbsp& عبارت .شوند ینمدیده  اصالً ها خانه ندهید.

non- breaking space  است و برای قرار دادن فواصل خالی درون

کاری که در ویرایشگرهای متنی با  شود یمصفحات وب استفاده 

 قابل انجام است. spaceفشار دادن کلید 

در  واردشدهیاد گرفتید که فواصل  htmlدر هنگام معرفی زبان 

به  ؛ اماشوند یمسط مرورگر نادیده گرفته ویرایشگرهای متنی تو

 این فواصل را ایجاد کنید. دیتوان یم ;nbsp&کمک عبارت 

<body> 

A b c 

<br> 

A &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b&nbsp; 

&nbsp; &nbsp; &nbsp;c 

</body> 
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 استفاده از لیست در صفحات وب 

ند و به در تهیه مستندات هست پرکاربرداجزاء  ازجمله ها ستیل

به مخاطبان را  ارائهبرای  موردنظراطالعات  دیتوان یم ها آنکمک 

 یا گونه بهقرار دهید  ها آندر معرض دید  شده یبند دسته صورت به

 ریپذ امکان یسادگ به ها بخشکه تشخیص ارتباط هر بخش با سایر 

 باشد.

ترتیبی،  یها نامسه نوع لیست با  غالباًدر طراحی صفحات وب 

که در مثال زیر  رندیگ یمقرار  مورداستفادهتیبی و توضیحی غیر تر

 .اند شده دادهنشان 

 :یخانگ لوازم

 تلویزیون 
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 کولر 

 یخچال فریزر 

 لوازم موبایل:

 شارژر .5

 باطری .0

 مموری .9

 لیست غیر ترتیبی 

که ترتیب  شود یماز این نوع لیست برای درج مواردی استفاده 

تعریف این نوع لیست  یبرا اهمیت چندانی ندارد. ها آنقرارگیری 

یک از موارد موجود در لیست  هر .شده گرفتهدر نظر  <ul>برچسب 

ویرایش  یها طیمحقرار گیرند تا مانند  <li>هم باید درون برچسب 

اندکی هم از کناره  ؛ وقرار داده شود ها آنمتنی یک بولت در ابتدای 

رسی اجرای کد زیر را در مرورگر بر جهینت صفحه فاصله بگیرند.

 کنید.

<body dir="rtl"> 

 یخانگ لوازم

<ul> 
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<li>ونیزیتلو</li><li>کولر</li><li>زریفر خچالی

</li></body> 

 

 

 

 

 

با یک دایره توپر  فرض شیپ صورت بهموارد موجود در لیست 

(disc)  اما با درج مشخصه  شوند یمبولت دارtype  در برچسب

<ul>  و مقداردهی آن باcircle  وsquare به ترتیب یک  دیتوان یم

 بولت درج کنید. عنوان بهدایره توخالی یا مربع توپر را 

<ul type="circle"> 

o تلویزیون 

o کولر 

o زریفر خچالی 

 لیست ترتیبی 
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مراحل انجام کاری را توضیح دهید که  دیخواه یم که یهنگام

موارد موجود در  یگذار شمارهاهمیت است یا قصد  حائز ها آنترتیب 

با برچسب  ؛ کهرید باید از این نوع لیست استفاده کنیدلیست را دا

<ol>  عناصر لیست هم باید درون برچسب  شود یمایجاد<li>  قرار

یک شماره ترتیبی اختصاص  ها آنمرورگر به هر یک از  تا گیرند.

 دهد.

اجرای آن را در  ها آنکد زیر را در ویرایشگر متنی وارد و نتیجه 

 مرورگر ببینید:

<body dir="rtl"> 

 اخبار

<ol> 

<li>اخبار شبکه یک </li><li> اخبار شبکه

اخبار شبکه <li><li/>اخبار شبکه سه<li><li/>دو

 <li/>چهار

</ol> 

</body> 
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 لیست توضیحی 

تعریف یا توضیحی برای یک عبارت  غالباًتوضیحی  یها ستیلدر 

 <dl>این حالت مجموعه عبارات را درون برچسب  در .شود یمدرج 

توضیح یا تعریفی  ها آنکه برای  ییها عبارتدر ادامه  دهند یمقرار 

این برچسب  نام .شوند یمقرار داده  <dt>وجود دارد درون برچسب 

چون باعث ایجاد یک مورد جدید  شده گرفته define itemاز عبارت 

 .شود یم

 <dd>تعریف یا توضیح موجود برای هر مورد درون برچسب  تاًینها

است. نتیجه اجرای  اخذشدهکه به معنی تعیین توضیح  دشو یمدرج 

 کد زیر را در مرورگر بررسی کنید.
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<body dir="rtl"> 

<dl> 

<dt>5 نکته</dt> 

<dd>دیکن وارد را موردنظر متن</dd> 

<dt>0 نکته</dt> 

<dd>دیکن وارد را موردنظر متن</dd> 

</dl> 

</body> 

 

دارد.  بر عهدهیست را که وظیفه تعریف موارد ل <dt>در برچسب 

رنگ یا اندازه فونت را برای  styleبا استفاده از مشخصه  دیتوان یم
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 متمایز شوند. ها نوشتهاین نوع عبارت تغییر دهید تا از سایر 

Style="color:blue;font- width:blod" 

 را وارد کنید موردنظرمتن : 9نکته 

نکات مهم 

استفاده  <table>برای ایجاد جدول باید از برچسب  •

 تواند یمو  کند یمیک ردیف ایجاد  <tr> برچسب کنید.

برچسب  بر عهده ها خانه جادیا حاوی چند خانه باشد.

<td> است. شده گذاشته 

جهت  دیتوان یم rtlو مقدار  dirبا استفاده از مشخصه  •

 جدول را راست به چپ کنید.

 یبند طرحاطالعات و نیز  یبند دستهبرای  ها ستیلاز  •

 .شود یم( استفاده منوهاه )صفح

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
 



 

 



 

 

 

 

 

 دستورات ایجاد ارتباط 

 دیآ یمسخن به میان ‹ ارتباط›در طراحی صفحات وب از  که یهنگام

 .شود یمدو مفهوم زیر از آن استنباط  عموماً

از پیوند که ترجمه مختصری از  منظور الف( ایجاد پیوند یا لینک:

یک متن یا تصویراست که وقتی  جادیا ،رود یمابرپیوند به شمار 

شکل یک دست در حال اشاره  به ،رود یمماوس روی آن  گر اشاره

به یک نشانی دیگر  توان یمو کاربر با کلیک بر روی آن  دیآ یدرم

 یساز ادهیپ <a>نوع پیوند با استفاده از برچسب  نیا منتقل شود.

 .گردد یم

معرفی برچسب  امهنگ ارتباط با منبع خارجی: ی( برقرارب

<head>  و آشنایی با عناصر قابل درج در آن با برچسب<link> 

این برچسب برای برقراری ارتباط میان صفحه با یک  از آشنا شدید.

 .شود یممنبع خارجی استفاده 
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 <a> برچسب 

برچسب برای ایجاد پیوند به  نیا اشاره شد، نیازا شیپکه  گونه همان

 شده گرفتهبه معنی لنگر  anchorسب از واژه . نام این برچرود یمکار 

 از: اند عبارتبا آن  یساز ادهیپقابل  یوندهایپو انواع 

  در اینترنت سایت وبپیوند به یک 

  جاری سایت وبدر  یا صفحهپیوند به 

 پیوند به یک نقطه در صفحه جاری 

 پیوند به یک نشانی پست الکترونیکی 

 ،و یا سانهچندر ،یصوت پیوند به یک فایل تصویری... 

 پیوند از نوع نقشه تصویری 

 در اینترنت سایت وبپیوند به یک  

 .شود یماز ساختار زیر استفاده  سایت وببرای ایجاد پیوند به یک 

">your text</a> تیسا وبنشانی<a href=" 

پیوند ایجاد  کی با افزودن کد زیر به صفحه، مثال عنوان به

گوگل هدایت  تیسا وببه  و کاربر با کلیک بر روی آن شود یم

 .دیشو یم
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<a href=www.google.com>site google</a> 

 

 

 

 

 

 

 یا صفحهگاهی اوقات الزم است این ویژگی تغییر داده شود تا 

که روی نشانی آن کلیک شده در پنجره مستقلی به نمایش 

خبری  تیسا وبحه اول یک مثال فرض کنید در صف یبرا .دییایدرب

 فرض شیپهستید و تنظیمات نمایش صفحه جدید روی حالت 

 سایت وباول  صفحه با کلیک روی تیتر هر خبر، بیترت نیا به است.

که حاوی لیست اخبار است ناپدید خواهد شد و امکان باز کردن 

 .رود یمچند صفحه از بین  زمان هم

استفاده و آن را با  targetبرای تغییر این ویژگی باید از مشخصه 

_blank .مقداردهی کنید 

 

http://www.google.com/


    note pad افزار نرمطراحی صفحات وب با                33

 

 

<body > 

<a href="www.google.com" 

target="_blank">site google</a> 

</body> 

 

 

 

 

 

 

 

 

است که صفحه  self_ فرض شیپ صورت به targetمقدار مشخصه 

و  parent_. برای این مشخصه مقادیر کند یمرا در پنجره جاری باز 

_top  است. فیتعر قابلهم 

مطلق  یده آدرس شدید، آشناروشی که در این مثال با آن 

چون در آن نشانی کامل صفحه را در وب مشخص  شود یمنامیده 
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صفحات یک  یده آدرس. روش دیگری که در طراحی و میا نموده

نسبی نام دارد یعنی  یده آدرس ردیگ یمقرار  مورداستفاده تیسا وب

صفحه در وب نشانی آن را نسبت به درج نشانی کامل یک  یجا به

و برای پیوند دادن صفحات یک  میکن یمصفحه جاری قید 

 به یکدیگر کاربرد دارد. تیسا وب

 جاری سایت وبدر  یا صفحهپیوند به  

نام دارد و صفحه  page1.html تیسا وبفرض کنید صفحه اول یک 

 است. قرارگرفتهدر کنار آن  قاًیدق page2دوم با نام 

 

 

 

 

 

را به صفحه دوم  یوندیپ ،تیسا وباگر بخواهیم در صفحه اول 

، نشانی صفحه دوم را hrefایجاد کنیم کافی است در مشخصه 

 زیر درج نماییم. صورت بهنسبت به صفحه اصلی، 

<a href="2.html">page2</a> 
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ایجاد نموده و صفحه محصوالت را به  pageبا نام  یا پوشهحال 

 درون آن انتقال دهید.

 در این حالت باید نشانی نسبی را به شکل زیر اصالح نمایید.

<a href="page/page2.html">page2</a> 

 جادیا نسبی متصور است، یده آدرسحالت دیگری که برای 

دیگر  یا صفحهکه درون یک پوشه قرار دارد به  یا صفحهپیوند در 

 میخواه یمکنید  فرض است. قرارگرفتهاست که در سطح باالتری 

 یوندیپ ،شده واقع pageکه درون پوشه  page2.htmlدرون صفحه 

 ایجاد کنیم. تیسا وببه صفحه اول 

 .دهد یمکد زیر روش ایجاد این پیوند را نشان 

<a href=" آدرس لینکpage1.html">text</a> 

 ایجاد پیوند روی تصاویر

فقط مختص عبارات  شوند یمایجاد  <a>پیوندهایی که با برچسب 

سایر عناصر موجود در یک صفحه وب مانند  توان یمنیستند و  متنی

را نیز تبدیل به پیوند کرد تا کاربر با کلیک بر  ها شنیمیانتصاویر و 

 هدایت شود. موردنظربه نقطه  ها آنروی 
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را در  آن در صفحه وب را اضافه کنید، دیخواه یمتصویری که 

 د.که صفحه وب در آن ذخیره کردید بگذاری یا پوشه

بر روی این تصویر پیوندی قرار دهیم تا کاربر با  میخواه یمحال 

 کلیک روی آن به نشانی این شبکه منتقل شود.

 یجا به <a>برای تبدیل یک تصویر به پیوند باید درون برچسب

 را قرار دهیم. <img>عبارات متنی برچسب 

<p> دیکن کیکل ریتصو یرو تیسا به ورود یبرا</p> 

<a href="www.google.com" target= 
"_blank"> 

<img src="google.jpg"/></a> 
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تبدیل یک تصویر به پیوند در  با .دینیب یمنمای زیر را در مرورگر 

اربر برای و وقتی ک شود یمکشیده  رنگ یآباطراف آن یک کادر 

این کادر  کند یمروی تصویر کلیک  بار کی تیسا وببازدید 

پیوندها در مورد پیوندهای  یزیآم نگر. این نوع شود یم قرمزرنگ

 .متنی هم صادق است اما اغلب طراحان ترجیح دهند

را  فرض شیپسبک دهی این حالت  یها روشبا استفاده از 

 نمایند. رفعالیغ

نکات مهم 

از  یا نقطهبرای ایجاد یک پیوند به  <a>از برچسب  •

دیگر یک فایل یا نشانی پست  یا صفحهصفحه 

 .شود یمده نیکی استفاوالکتر

برای برقراری ارتباط صفحه با یک  <link>از برچسب  •

یک کد جاوا اسکریپت استفاده  مثالًمنبع خارجی 

 .شود یم
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1 

 

< a > 

 ها برچسبلیست کامل 

 

 .رود یمبرای ایجاد یک لنگر به کار 

2 < abbr > 
برای ایجاد یک مخفف برای یک 

 .رود یمبه کار  تر بزرگعبارت 

3 < acronym > 
برای ایجاد یک مخفف برای یک 

 .رود یمبه کار  تر بزرگعبارت 

4 < address > 
برای نوشتن یک آدرس در متن به کار 

 .رود یم

5 < area > 
 یها نقشهیک ناحیه در  کننده مشخص

 .تصویری است

6 < b > 
به  (Bold)نوشته  توپر کردنبرای 

 .رود یمکار 

7 < base > 
در یک صفحه  برای تعیین خواص پایه

 .رود یمبه کار 

8 < bdo > 

 یها نوشته صورت بهقلم نوشته را 

کامپیوتر  یسیکد نو یها طیمح

 .آورد یدرم

9 < big >  نمایش داده شدن نوشته  تر بزرگباعث
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 .شود یمدر یک متن 

10 < blockquote>  رود یمبه کار  قول نقلبرای ایجاد یک. 

11 < body > 
صفحه وب را بدنه اصلی محتویات 

 .دهد یمتشکیل 

12 < br > 
برای ایجاد یک خط جدید به کار 

 .رود یم

13 < button > 
وب به کار  یها دکمهبرای ایجاد 

 .رود یم

14 < caption > 
برای تعیین عنوان یک جدول به کار 

 .رود یم

15 < cite >  رود یمباعث نمایش کج نوشته به کار. 

16 < code > 
 یها طیمحن همانند برای نمایش مت

 .رود یمبه کار  یسینو برنامه

17 < col > 
 یها ستونگروهی از  یبند دستهبرای 

 .رود یمیک جدول به کار 

18 < colgroup > 
 یها ستونگروهی از  یبند دستهبرای 

 .رود یمیک جدول به کار 

19 < dd > 
معنی به کار  یها ستیلبرای ایجاد 

 .رود یم
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20 < del > 
 در صفحه شده حذفمایش متن برای ن

 .رود یمبه کار 

21 < div > 
برای تقسیم فضا در صفحات وب به 

 .رود یمکار 

22 < dl > 
معنی به کار  یها ستیلبرای ایجاد 

 .رود یم

23 < dt > 
معنی به کار  یها ستیلبرای ایجاد 

 .رود یم

24 < em > 
کج به  صورت بهبرای نمایش نوشته 

 .رود یمکار 

25 < fieldset > 
برای ایجاد یک کادر به دور محتویات 

 .رود یمخود به کار 

26 < form > 
برای ایجاد یک فرم در صفحه به کار 

 .رود یم

27 < h1 >  تا< h6 > 
برای ایجاد انواع تیترها در نوشته به 

 .رود یمکار 

28 < head > 
ای سند مانند  ایجاد اطالعات شناسنامه

 عنوان و ...

29 < hr >  برای ایجاد یک خط در عرض صفحه
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 .رود یمبه کار 

30 < html > 
یک  HTML محدوده اصلی کد

 .کند یمصفحه را تعیین 

31 < i > 
کج به  صورت بهبرای نمایش نوشته 

 .رود یمکار 

32 < img > 
برای قرار دادن تصویر در صفحه به کار 

 .رود یم

33 < input > 
 یها کنترلبرای ساختن انواع 

HTML.  رود یمبه کار 

34 < ins > 
جدید  یها متنبرای مشخص کردن 

 .رود یمدر یک صفحه به کار  واردشده

35 < kbd > 
 یها طیمحبرای نمایش متن همانند 

 .رود یمبه کار  یسینو برنامه

36 < label > 
در  (نماد متنی)برای ایجاد یک عنوان 

 .رود یمصفحه به کار 

37 < legend > 
 fieldset اد عنوان یک کادربرای ایج

 .رود یمبه کار 

38 < li > 
برای تعریف یک آیتم در لیست به کار 

 .رود یم
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39 < link > 
برای برقراری ارتباط بین صفحه با یک 

 .رود یمفایل خارجی به کار 

40 < map > 
برای ایجاد یک نقشه تصویری به کار 

 .رود یم

41 < meta > 

درباره  اطالعات کلی رندهیدربرگ

محتویات یک صفحه جهت استفاده 

 .موتورهای جستجو است

42 < noscript > 
برای تعیین جایگزین یک اسکریپت در 

 .رود یمیک صفحه به کار 

43 < object > 
خارجی با صفحه به  یکشیبرای پیوند 

 رود یمکار 

44 < ol > 
ترتیبی به کار  یها ستیلبرای ایجاد 

 رود یم

45 < optgroup > 
یک لیست  یها نهیگز یبند دستهبرای 

 .رود یمبه کار 

46 < option > 
برای ایجاد یک لیست در صفحه به کار 

 .رود یم

47 < p > 
برای ایجاد یک پاراگراف در صفحه به 

 .رود یمکار 
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48 < param > 

برای تعیین تنظیمات زمان اجرای 

خارجی در صفحه به کار  یکشی

 .رود یم

49 < pre > 
نمایش متن به همان صورت  برای

 .رود یماولیه به کار 

50 < q >  رود یمبه کار  قول نقلبرای ایجاد یک. 

51 < samp > 
 یها طیمحبرای نمایش متن همانند 

 .رود یمبه کار  یسینو برنامه

52 < script > 
برای تعیین یک اسکریپت در صفحه 

 .رود یمبه کار 

53 < select > 
به کار  بازشوت برای ایجاد یک لیس

 .رود یم

54 < small > 
 تر کوچک صورت بهبرای نمایش متن 

 .رود یمبه کار 

55 < span >  رود یمبرای تقسیم متن به کار. 

56 < strong > 
ی متن )توپر یا  نمایش تأکیدشده

 مورب(

57 < style > 
و  HTML یها تگ یبند قالببرای 

 .رود یمصفحات به کار 
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58 < sub > 
به کار  سیرنویزی ایجاد یک برا

 .رود یم

59 < sup >  رود یمبرای ایجاد یک اندیس به کار. 

60 < table >  رود یمبرای ایجاد جداول به کار. 

61 < tbody > 
شامل محتویات و بدنه اصلی یک 

 .شود یمجدول 

62 < td > 
برای ایجاد یک خانه جدول به کار 

 .رود یم

63 < textarea > 
جاد یک کادر متن به کار برای ای

 .رود یم

64 < tfoot > 
برای تعیین عنوان انتهای یک جدول 

 .رود یمبه کار 

65 < th > 
برای ایجاد یک سر عنوان برای جدول 

 .رود یمبه کار 

66 < thead > 
برای ایجاد یک سر عنوان برای جدول 

 .رود یمبه کار 

67 < title > 
 درباره tooltip برای ایجاد متن

 .رود یمعناصر به کار 

68 < tr >  برای ایجاد یک سطر جدول به کار
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 .رود یم

69 < tt > 
 یها نوشته صورت بهباعث نمایش متن 

 .رود یمتلگراف به کار 

70 < u > 
دار کردن نوشته به کار  خطبرای زیر

 .رود یم

71 < ul > 
به کار  یا نشانه یها ستیلبرای ایجاد 

 .رود یم

72 < var > 
 یها طیمحرای نمایش متن همانند ب

 .رود یمبه کار  یسینو برنامه

73 <!- -... - - > 
 htmlبرای ارائه توضیحات دلخواه در 

 .رود یمبه کار  صفحه

74 <!DOCTYPE > 

 یسینو برنامهنوع و نسخه زبان 

در صفحه وب را مشخص  مورداستفاده

 .کند یم

 



 

 

 

 

 

 همراه با پاسخ( ها پرسش)

است که دسترسی به اسناد  ییها سیسرواز یکی  وب وب:

 .سازد یم ریپذ امکانرا در بستر اینترنت  هم به متصل

 ی برای دریافت و نمایش اطالعات از وب است.افزار نرم مرورگر:

یک فایل متنی کوچک است که در کامپیوتر کاربر  یکوک کوکی:

 .باشد یم لیمیا ،یلیفام ،اسم شامل، ؛ وشود یمذخیره 

یا برنامه کاربردی است که در  یافزار سختسیستم  کی پراکسی:

 .کند یموب کار  عنوان بهشبکه 

کش کردن  -0نظارت بر کاربران  -5 پراکسی سرور: فیوظا

 افزایش امنیت شبکه -9اطالعات 

مالتی مدیا  –فیلم  –تصویر  –عناصر صوت  به مالتی مدیا:

 .ندیگو یم
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موزیال  –اوپیرا  –ر ایکس اپلور نترنتیا چند نمونه مرورگر:

 گوگل کروم –فایرفاکس 

را میان  وجو جستاست که عملیات  یتیسا وب :وجو جستموتور 

 .دهد یممیلیاردها صفحه وب برای ما انجام 

 بینگ –ام اس ان  – گوگل :وجو جستچند نمونه موتور 

 .ندیگو یمبرچسب  htmlهر یک از دستورات  به برچسب:

 .کند یمعمل  سر صفحه عنوان هببرچسب  نیا :<head>برچسب 

 .دهد یمبرچسب بدنه صفحه را تشکیل  نیا :<body>برچسب 

 .باشد یم html.صفحات وب پسوند پسوند صفحات وب:

 .باشد یممحتوای صفحه  یبند قالب یعنی :<style>سبک 

- mp3 -mid -aif -wav.در وب: قبول قابلصوتی  یها فرمت

.mav -mov -au -snd 

 png -jpg -gif.در وب: قبول قابلری تصوی یها فرمت

 یبیترت ریغلیست  -0 –لیست ترتیبی  -5 در وب: ها ستیلانواع 
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 شود یمنوع لیست برای درج مواردی استفاده  نیا لیست ترتیبی:

 دارد.ترتیب قرار گرفت آن اهمیت چندانی  که

نوع لیست برای درج مواردی استفاده  نیا لیست غیر ترتیبی:

 ندارد.یب قرار گرفت آن اهمیت چندانی ترت که شود یم

یک متن یا تصویر است که رنگ آن با بقیه  وندیپ :<link>پیوند 

اگر ماوس روی آن ببریم شکل ماوس عوض  ؛ ومتفاوت است ها رنگ

 بعد از کلیک روی آن به صفحات بعد هدایت شویم. ؛ وشود یم

وند به پی -0پیوند صفحه به صفحه بعد  -5 در وب: وندهایپانواع 

پیوند به محل  -1پیوند به فایل  -9ایمیل( ) کیالکترونآدرس پست 

 مشخص در وب

 نحوه ایجاد پیوند در وب:

"your text</a>http://......comhref=" ><a 

یا نمایش  باز شدنمحل  توان یمخاصیت  نیا :<target>خاصیت 

 رد.صفحه منبع پیوند را مشخص ک

 :_blank کند یمپیوند را در یک صفحه جدید باز  منبع. 

http://......com/
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 :_self کند یمپیوند را در همان صفحه باز  منبع. 

 :_top  کند یممنبع پیوند را در قالب اصلی باز. 



 

 

 

 

 

 دوستان محترم توجه قابل

مراتب تشکر و قدردانی خود را از جنابعالی بابت انتخاب  وسیله ینبد

 یآموز مهارتدر خصوص ارتقاء هر چه بهتر  و استفاده از کتاب فوق

خود و  مؤثرعمیق و  است با اظهارنظر یدام کار آموزان اعالم داشته،

را در جهت رفع نواقص که موجبات  ما بیان اشکاالت احتمالی کتاب،

دانش و بینش در این زمینه را فراهم خواهد آورد همراهی  افزایش

 امتنان را داریم. کمال نموده،

از  لطفاًشما عزیزان  ینظرها نقطهرتباط دوسویه و دریافت برای ا

 آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید.

Rahimx76@gmail.com 



 

 

 


