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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

وب گسترده جهانی

جهانیگستردهوب(www , World Wide Web)که
متنمافوقسیستمشود؛میگفتهوبفقطمعموال

(Hypertext)ندارداستاسهبراساساینترنتبستردرکهاست
:کندمیکارعمده
URL(Uniform Resource Locator)
HTTP(HyperText Transfer Protocol)
HTML(HyperText Markup Language)
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

…وب گسترده جهانی

URL
.کندمیمشخصرانیازموردمنبعمکان

HTTP

webتوسطکهاستقراردادی Serverبهجوابگویینحوهجهتها
هاستفادوب،درهافایلانتقالچگونگیوکاربرانهایدرخواست

.شودمی

HTML

.کندمیبیانراوبسندیکساختار
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

wwwچگونه کار می کند ؟
نامبههاییفایلدروباطالعاتWeb Pageگیرندمیقرار.
نامبههاییرایانهWeb Server،صفحاتپردازشونگهداریوظیفه

(خدمتگزاریاServer).دارندعهدهبرراوب
ارتباطیاستانداردازوبصفحاتگرفتنبرایهارایانهHTTPاستفاده

.میدهندسروربهراخوددرخواستوکنندمی

وببهمتصلکاربرانهایرایانه(Clientمشترییا)،موجوداطالعات
Webدر Pageوبمرورگرنامباهاییبرنامهطریقازراها(Web

Browser)دهندمینشان.
Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Netscape Navigator
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

Serverو Clientارتباط 

پروتکلباسازگاروبمرورگریکازکاربرHTTPکندمیاستفاده.
آدرسیکدارایکاربرنظرموردصفحه(URL)مثل).یکتاست

http://www.yahoo.com/)
درخواستیکمرورگر(Request)بهserverکندمیارسال.
Serverگرداندبرمیوجوددرصورتراشدهدرخواستداده(response).

request (URL)

response (HTML, …)Client Server
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

چيست ؟HTMLیک فایل 

فایلیکHTMLازایمجموعهشاملایسادهمتنیفایل
ندپسواستبهترکهباشد؛میاستاندارد(Tag)یهابرچسب
htmlیاhtmگرویرایشیکتوسطتواندمیوباشدداشته

.شودساختهNotepadمانندمتنساده
صفحاتتوانمیHTMLباراWYSIWYG ویرایشگرهای

(What You See Is What You Get)مانند:FrontPage

Clarisو Home PageوAdobe PageMillجایبه
ویرایش،سادهمتنیفایلیکدرنیازموردهایبرچسبنوشتن

.دونم
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

HTMLیک فایل اجرای 

فایلیکاجرایبرایHTMLرافایلآنسادگیبهتوانمی
ازحاصلخروجیوکردهبازوبمرورگرافزارنرمیکتوسط

.نمودمشاهدهراآن
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

Tag هایHTML

فایلعناصرکردنمشخصبرایهابرچسبHTMLاستفاده
.شوندمی

شوندمیاحاطه<و>کاراکتردوتوسط.
دماننشوندمیاستفادهیجفتصورتبهمعموالًهابرچسب

<html>و</html>وابتداییبرچسباول،برچسب؛
.شودمینامیدهانتهاییبرچسبدوم،برچسب

دوشیمتلقیصفحهعنصریکحتویاتمجفت،اینبینمتن.

نیستندحساسحروفکوچکییابزرگیبههابرچسب.
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

HTMLساختار یک سند 

<html>

<head>

<title>My First Web Page</title>

</head>

<body bgcolor="white">

<p align="center">A Paragraph of Text.</p>

</body>

</html>
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

هابرچسب(attribute)مشخصه
مشخصهتعدادیدارایتواندمیبرچسبهر(Attribute)

.باشد
میتدارکصفحهعناصردربارهبیشتریاطالعاتهامشخصه

.ببینند
همشخصمقدارومشخصهنامجفتشکلبهاکثراً هامشخصه

برچسبدرهموارهو؛"Aname="Avalue:روندمیکاربه
هاهمشخصمقدارکهاستبهترضمندر.ندگیرمیقرارابتدایی

.گیرندقرارقولنقلعالمتهایبین

<body bgcolor="white">
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

HTMLبرچسبهای اساسی 

هاعنوان(Heading)
پاراگراف(Paragraph)
 سطر جدید(line break)
توضیحات(comment)
خط افقی(horizontal rule)
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

(Heading)هاعنوان

برچسبتوسطصفحهمتنسرتیترهای<h1>تا<h6>
<h6>وعنوانبزرگترین<h1>کهشوندمیایجاد

خودکارطوربهHTML.کندمیایجادراعنوانکوچکترین
.کندمیاضافهعنوانازبعدوقبلخالیخطیک

مثال:
<h1>heading1.</h1>

<h2>heading2.</h2>

<h3>heading3.</h3>

<h4>heading4.</h4>

<h5>heading5.</h5>

<h6>heading6.</h6>

12



-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

(Paragraph)پاراگراف

هایبرچسبتوسطمتنیهاپاراگراف<p>دستهوایجاد
طوربهHTMLهایعنوانهمانندوشوند؛میبندی

.کندمیاضافهنآازبعدوقبلخالیخطیکخودکار

مثال:
<p>My First Web Page; paragraph 1</p>

<p>My First Web Page; paragraph 2</p>
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

(line break)سطر جدید

برچسب<br>یکاستنیازکهشودمیاستفادههنگامی
رافپاراگولیبرودبعدیخطبهمتنادامهودیابپایانرسط

.دشونشروعجدید
برچسب<br>نداردانتهاییبرچسبوتنهاستبرچسبیک.

مثال:
<p>This <br>is a paragraph<br><br> with line breaks.</p>
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

(comment)توضيحات

توضیحاتبرچسب(<!-- This is a comment -->)
شودمیاستفادهHTMLفایلدرتوضیحاتیدادنقراربرای

فایلتوانمیبرچسباینتوسطHTMLشفافوتشریحرا
یجلوگیرسردرگمیازفایلویرایشهنگامدرتادرکسازی
.شود

قرارتوضیحاتبرچسبداخلکههرآنچهوبمرورگر
.گیردمینادیدهراباشدگرفته

مثال:

<!-- <p>this is a comment paragraph</p> -->
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-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

(horizontal rule)خط افقی

یمافقی،خطیکتوسطمتنازقسمتهاییکردنجدابرای
.دنمواستفاده<hr>چسببرازتوان

مثال:

<p>the HR tag defines a horizontal rule as 

follow:<hr>this is a paragraph</p>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

ا جدول برچسبهای اساسی و کاربرد آنه
کاربردبرچسب ابتدایی 

<html> یک فایلHTML  کندرا ایجاد می.

<head>نداطالعات کنترلی صفحه را مشخص می کبخش.

<body> بدنه فایلHTML  کندرا ایجاد می.

<h1>-<h6>  کندعنوان با اندازه یک تا شش را ایجاد می.

<p>  کندیک پاراگراف را ایجاد می.

<br>  دهدیک شکست در یک خط قرار می.

<hr>  دهدیک خط افقی در متن قرار می.

<!-- .کنداضافه می  HTMLتوضیحاتی به فایل<--   …
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

Tag بندی متنقالبهای
کاربردی برچسب ابتدای

<b>یک متن با حروف پررنگ را ایجاد می کند. 

<strong>یک متن با حروف پررنگ را ایجاد می کند. 

<em>یک متن با حروف ایتالیک را ایجاد می کند. 

<i>یک متن با حروف ایتالیک را ایجاد می کند. 

<big>دیک متن با حروف بزرگتراز اندازه پیش فرض را ایجاد می کن. 

<small>دیک متن با حروف کوچکتراز اندازه پیش فرض را ایجاد می کن. 

<sub>یک متن زیرنویس را ایجاد می کند. 

<sup>یک متن باالنویس را ایجاد می کند. 

<ins> یا<u>یک متن زیرخطدار را ایجاد می کند. 

<del>یک متن با خطی بر روی آن را ایجاد می کند. 
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

ویژهکاراکترهای
خاصیمفهوموهستندرزروشده<مانندکاراکترهاازبعضی

یممستقطوربهراآنهانمیتوانبنابرایندارند،HTMLبرای
نمتدرکاراکترهاییچنیننمایشبرای.کردچاپصفحهدر

.کرداستفادهآنهامعادلمستعارنامیاکدازباید

& مستعاریک نام  ;  &lt;

&# یعددکد ;  &#60;

مثال:
<p><b>It should be a bold paragraph!</b></p>

<p>&lt;b&gt;It should be a bold paragraph!&lt;/b&gt;</p>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

ویژه متداولکاراکترهای

عدد نهادینام نهادینام حرفنتیجه

non-breaking space&nbsp;&#160;

<less than&lt;&#60;

>greater than&gt;&#62;

&ampersand&amp;&#38;

"quotation mark&quot;&#34;

'apostrophe&#39; 

20



بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

 HTMLرنگ ها در 

شیوهسهتوسطرنگهاازRGBوHEXوNameتوانمی
سیاههبرازمینهپسرنگزیردستورسههرمثالً.کرداستفاده

.دادخواهندتغییر
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">

<body bgcolor="#000000">

<body bgcolor="black"> 

شیوهازاستبهترهارنگازاستفادهدرNameچوندشوناستفاده
.یستنشدهتعریفواستفادهقابلمرورگرهاهمهدرهارنگنام
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

ها نمونه ای از رنگ

ColorColor Name Color HEX Color RGB 

black #000000 rgb(0,0,0) 

red #FF0000 rgb(255,0,0) 

lime #00FF00 rgb(0,255,0) 

blue #0000FF rgb(0,0,255) 

yellow #FFFF00 rgb(255,255,0) 

aqua #00FFFF rgb(0,255,255) 

fuchsia #FF00FF rgb(255,0,255) 

silver #C0C0C0 rgb(192,192,192) 

white #FFFFFF rgb(255,255,255) 
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

متنفونت
توانمیصفحهازقسمتهرمتناندازهیاورنگ،فونتنوعتعیینبرای

.کرداستفاده<font>برچسباز
برچسب<font>مشخصهسهدارایوبودهجفتیصورتبهsize،

faceوcolorاندشدهدادهشرحزیرجدولدرکهباشدمی:

کاربردمثالمشخصه

size="number" size="2" اندازه فونت را تعیین می کند

size="+number" size="+3" فونت را بزرگتر می کند

size="-number" size="-1" فونت را کوچکتر می کند

face="face-name" face="Times" نام فونت را تعیین می کند

color="color-value" color="#eeff00" شماره رنگ فونت را تعیین می کند

color="color-name" color="red" نام رنگ فونت را تعیین می کند
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

(Hyperlink)هاپيوند
برچسباز<a>تفادهاسهافایلدیگرباصفحهیکپیوندساختنبرای

.(باشدمیلنگرمعنیبهanchorکلمهاولحرفa)دشومی
هصفحیک:باشدداشتهاشارهوبدرمنبعیهربهتواندمیلینک

HTML،دیگریچیزهریاویدئوموزیک،تصویر،یکدیگر.
باشدمیزیرصورتبهلینکیکساختقاعده:

<a href="url">Text to be displayed</a>

مشخصهhrefودشمیایجادلینکآنبهکهفایلیآدرسکردنمشخصبرای،
وندفراپیشکلبهانتهاییوابتداییبرچسببینکلماتورودمیکاربه
(hyperlink)شدخواهددادهنشان.

مثال:
<a href="http://www.yahoo.com/">Visit YAHOO!</a>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

پيوندURLنحوه آدرس دهی در 

مطلق(absolute)

<a href="http://www.yahoo.com/">

<a href="file://e:/myFolder/myDoc.html">

نسبی(relative)

<a href="F1.html"> In Current directory! </a>

<a href="anotherFolder/F2.html"> In sub-directory

named anotherFolder!</a>

<a href="../F3.html"> In super-directory <a>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

...هاپيوند
مشخصهtargetلینکمقصدکهاستایپنجرهکردنمشخصبرای

:پذیردمیرازیرمقادیرازیکیکهشودمیبازآندر
_blank:جدید(فریم)پنجره
_self:جاری(فریم)پنجره
_parent:والدفریم
_top:اصلیفریم
فریمیکنام

مثال:
<a href="www.yahoo.com" target="_blank">YAHOO!</a>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

nameلينک های دارای مشخصه 

مشخصهازnameیماستفادهنامدارایلینکیکساختنبرای
.شود
ندشومینامگذاریوبصفحهمختلفبخشهایخصیصه،اینتوسط.

بهاً مستقیمکهختسایپیوندتوانمینامدارایلینکتوسط
.باشدداشتهجهشمقصدصفحهازخاصیقسمت
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

قاعده ساخت یک لينک دارای نام

میتعریفصفحهمحتوایازبخشیبراینامی،مقصدصفحهدر
:شود

<a name="2ndLine">some part of webpage</a> 

تهایانبهباید،نامدارایلینکیکبهارجاعبرای،مبدأصفحهدر
URLخصیصهدرشدهذکرhref،کردهاضافهرا#عالمت،
.شتنورامقصدصفحهدرنظرموردلینکنامسپس

<a href="test2.html#2ndLine">go to 2nd line of test2</a>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

ها(ليست)فهرست

HTML را پشتیبانی می کندفهرستسه نوع:
بدون شماره(Unordered List)

شماره دار(Ordered List)
های دارای توضیحفهرست(Descriptive List)
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

های بدون شمارهفهرست

کوچکشکلیکتوسطهافهرستاینگونه(bullet)مشخص
هروشدهتعریف<ul>برچسبتوسطآنحوزهوشوند؛می

.دگردمیمشخص<li>چسببربالیستمورد
مثال:

<b>Coffee Shop menu</b><br>

<ul>

<li>Coffee</li>

<li>Milk</li>

<li>Tea</li>

</ul>
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های شماره دارفهرست

هایفهرست.اندشدهگذاریشمارهعدد،توسطآنموارد
برباآنموردهروشدهشروع<ol>برچسبتوسطدارشماره
.شودمیمشخص<li>چسب

مثال:
<b>days of a week</b><br>

<ol>

<li>saturday</li>

<li>sunday</li>

....

<li>thursday</li>

<li>friday</li>

</ol>
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بیدکی: مدرس-(       1بخش )HTMLآشنایی با زبان 32 /

های دارای توضيحفهرست
یبراوباشندنمیشکلیاشمارهدارایهافهرستاینگونه

،شدبالیستآیتمهرکناردرتوضیحیخواهیممیکهمواردی
برچسبتوسطتوضیحدارایهایفهرست.روندمیکاربه
<dl>چسببرباآنآیتمهروشدهشروع<dt>مشخص

.گیرندمیقرار<dd>برچسبداخلدرتوضیحاتوشودمی
مثال:

<b>Coffee Shop menu2(Descriptive List)</b><br>

<dl>

<dt>Coffee</dt><dd>Black hot drink</dd>

<dt>Milk</dt><dd>white cold drink</dd>

<dt>Tea</dt><dd>such a delicious drink</dd>

</dl>
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