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) Hyper Text Markup Language ( HTML
 -1چگًَِ یک فبیل  HTMLثسبصین؟
 Htmlیک صثبى ًطبًِ ای است کِ تَسط یکسشی اص تگ ّب ٍ یب ًطبًِ ّب ثِ هشٍسگش ًحَُ ًوبیص
یک غفحِ سا ًوبیص هی دّذ.
فبیل ّبی  HTMLثب دٍ پسًَذ  .html ٍ .htmرخیشُ هی ضًَذ .ضوب ثِ دلخَاُ هی تَاًیذ یکی اص
ایي دٍ پسًَذ سا ثشای رخیشُ فبیل ّبی  htmlثکبس ثجشیذ.
چگًَِ فبیل ّبی  HTMLسا ثسبصین؟ سبدُ تشیي سٍش ثشای سبخت فبیل ّبی  ، HTMLاستفبدُ اص
ٍ Notepadیٌذٍص هی ثبضذ .ثشًبهِ  Notepadسا اجشا ًوَدُ ٍ غفحِ خبلی سا ثجبی ثجت ثب
پسًَذ  .TXTثب پسًَذ  .htmثجت ًوبئیذ .
ّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ  ،اٍلیي غفحِ  HTMLضوب ثب هَفقیت اجشا ضذ ٍلی غفحِ کبهال
خبلی است .دلیل ایي اهش دس ایي است کِ ضوب ّیچ تگی سا دس فبیل  HTMLخَد قشاس ًذادُ ایذ تب
هشٍسگش آًْب سا تفسیش ًوبیذ.

 -2سبختبس HTML
توبم تگ ّبئی کِ دس غفحبت  HTMLقشاس هی گیشد ثبیذ هب ثیي دٍ تگ ثبص ٍ ثستِ
> <HTML></HTMLقشاس ثگیشد.
ثبیذ تَجِ داضت کِ ًطبى تگ دس  >< ، HTMLهی ثبضذ کِ اگش قجل اص ًبم تگ ػالهت اسلص ""/
ثیبیذ  ،ثِ آى تگ ثستِ هی گَیٌذ.
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داخل تگ < > HTMLدٍ تگ اسبسی >ٍ >Body< ٍ<Headجَد داسد  .داخل تگ
> ، <headتگ ّبی اجشائی ٍ تگ ّبئی کِ هطخػبت پٌجشُ هشٍسگش سا تغییش هی دّذ ٍ ،جَد
داسد .
ّش آًچِ کِ هی خَاّین کبثشاى غفحبت  HTMLهب هطبّذُ ًوبیٌذ داخل تگ > <Bodyقشاس
هی گیشد.

 -3اٍلیي تغییش دس هشٍسگش تَسط HTML
ٍظیفِ تگ < >Titleتغییش ػٌَاى پٌجشُ هشٍسگش هی ثبضذ .ػٌَاى پٌجشُ هشٍسگش ثطَس پیص فشؼ
هسیش فیضیکی فبیل  HTMLسا ًوبیص هی دّذ  .ثشای تغییش ایي هقذاس پیص فشؼ  ،دس اثتذا ثشًبهِ
 Notepadسا اجشا کشدُ ٍ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ < >titleػجبست هَسد ًظش سا دسج ًوبئیذ .ثؼذ
فبیل هَسد ًظش سا ثب پسًَذ  .htmثجت ًوبئیذ ٍ اًشا اجشا ًوبئیذ تب ػٌَاى دسج ضذُ هب ثیي تگ
> <Titleسا دس ػٌَاى پٌجشُ هشٍسگش هطبّذُ ًوبئیذ.
ّوبًَگٌِ کِ هطبّذُ هی ًوبئیذ تگ < >Titleثبیذ هب ثیي تگ < >Headقشاس دادُ ضَد .

 -4تغییش دس ٍیژُ گی ّبی تگ <>Body
ّوبًگًَِ کِ دس قسوتْبی قجلی ثِ آى اضبسُ ضذ ّ ،ش آًچِ کِ ثخَاّین دس غفحبت ً HTMLوبیص
دّین سا ثبیذ دس هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ < >Bodyقشاس دّین .هب دس اداهِ ّش تگ سا یک Object
یب ضی هی ًبهینّ .ش  Objectهی تَاًذ یکسشی ٍیضُ گی ّبئی داضتِ ثبضذ کِ هجیي خػَغیت
اى هی ثبضٌذ .ضوب دس ػبلن ثشًبهِ ًَیسی هی تَاًیذ ایي ٍیژُ گی ّبی پیص فشؼ یک اثجکت سا
تغییش دادُ ٍ اثجکت سا آى طَس کِ هی خَاّیذ ًوبیص دّیذ.
ثِ ػٌَاى هثبل ثِ دٍ ٍیژُ گی سًگ پس صهیٌِ ٍ سًگ هتي اثجکت  Bodyهی پشداصینّ .ش آًچِ کِ
ضوب هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ  Bodyهی ًَیسیذ ثطَس پیص فشؼ سیبُ دس پس صهیٌِ سفیذ ًوبیص
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دادُ هی ضَد کِ ایي دٍ سًگ ثشای هتي ٍ پس صهیٌِ دٍ هقذاس پیص فشؼ ثشای ایي دٍ ٍیژُ گی اص
اثجکت  Bodyهی ثبضذ HTML .ثِ ضوب اجبصُ هی دّذ کِ ایي دٍ ٍیضُ گی سا ثِ آًچِ هبیل
ّستیذ تغییش دّیذ.
توبم ٍیژُ گی ّب ّش اثجکت دس تگ ثبص آى اثجکت ًَضتِ هی ضَد ّ .ش ٍیژُ گی ثِ ّوشاُ هقذاسش ثب
یک فضبی خبلی  ،اص ٍیژّگی دیگش جذا هی ضَد.
ّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ هب ٍیضُ گی  Textاثجکت  Bodyسا ثِ هقذاس  Blueتغییش دادُ
این ّ .ش آًچِ کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ <ًَ >Bodyضتِ ضَد  ،آثی ًوبیص دادُ هی ضَد.
اگش ضوب ّوبًگًَِ کِ هطبّذُ هی کٌیذ ٍیضُ گی  bgcolorسا ًیض تغییش دّیذ سًگ پس صهیٌِ ًیض
اص هقذاس پیص فشؼ تغییش خَاّذ کشد.
دٍ ًَع سیستن سًگ دّی دس ٍ HTMLجَد داسد  .سٍش اٍل سًگ دّی ثػَست ًبم ّبی اًگلیسی
سًگْب هی ثبضذ  .سٍش دٍم سیستن سًگ دّی ضبًضدُ تبئی است  .دس ایي سیستن هقذاس سًگ ّب اص 0
تب  ٍ 9ثشای اػذاد  10تب  15اص  Aتب  Fقشاس دادُ هی ضَد .دس ایي سٍش دٍ سقن اٍل ثشای سًگ قشهض ،
دٍ سقن دٍم سجض ٍ دٍ سقن اخش ثشای سًگ آثی هی ثبضذ کِ اص تشکیت ایي سِ سًگ هی تَاى ّش سًگی
سا ایجبد ًوَد .اغَل سًگ ّبی ضبًضدُ تبئی ثش اسبس طیف ًَسی است ٍ ّش چقذس ػذد ثضسگتش ثبضذ
ضذت سًگ ثیطتش ٍ سًگ کن سًگ تش هی ضَدّ .وبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ ثِ سبدگی هی
تَاًین سًگ پس صهیٌِ ٍ هتي تگ < > Bodyسا تغییش ثذّین.

اگش ثخَاّین تػَیشی سا دس پس صهیٌِ اثجکت  Bodyقشاس دّین ثبیذ اص ٍیژُ گی background
اص اثجکت  Bodyاسفبدُ ًوبئین .ضوب ثِ دٍ سٍش هی تَاًیذ  ،یک تػَیش سا ثِ ایي ٍیژُ گی ًسجت
دّیذ  .دس سٍش اٍل ثبیذ هسیشی کِ تػَیش دس سیستن ضوب رخیشُ هی ضَد سا ثِ ایي ٍیژُ گی
ًسجت دّیذ .دس سٍش دٍم ضوب تػَیش سا دس ّوبى هسیشی قشاس هی دّیذ کِ فبیل  HTMLقشاس
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داسد ٍ فقط ًبم تػَیش سا ثِ ایي ٍیژُ گی ًسجت هی دّیذ .هؼوَال اص سٍش دٍم ثشای هقذاس دّی ثِ
ٍیضُ گی  Backgroundاستفبدُ هی ضَد.

 -5تگْبی هتٌی
ایي تگ ّب ّوبًگًَِ ّن کِ اص ًبهطبى هطخع است سٍی هتي تبثیش هی گزاسًذ  .هب ثِ دلیل کثشت
ایي تگْب ٍ داضتي ٍیژُ گی ّبی هطبثِ تؼذادی اص اًْب سا ثِ ضوب هؼشفی خَاّین ًوَد.
اٍلیي تگ  ،تگ < >bیب  Boldهی ثبضذ کِ هتٌی کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ < >bقشاس هی گیشد
ثػَست ضخین ًوبیص دادُ هی ضَدّ .وبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ  ،فقط هتٌْبئی ثػَست
ضخین ًوبیص دادُ هی ضَد کِ هب ثیي تگ < >bثبضذ.
تگ > <Bigهتي سا ضخین تش ٍ ثضسگتش ًوبیص هی دّذ.
تگ < >Iهتي سا ثػَست ً Italicوبیص هی دّذ
تگ ّبی  Hnکِ  nهی تَاًذ اص یک  1تب  6ثبضذ هتي سا ثػَست تیتش ًوبیص هی دّذ کِ ػذد ّش
چقذس کَچکتش ثبضذ هتي ثضسگتش ًوبیص دادُ هی ضَد  .ثِ ػٌَاى هثبل  H1هتي سا ثػَست تیتش یک
ًوبیص هی دّذ.
تگ < >delهتي سا ثػَست حزف ضذُ ثب خطی سٍی آى ًوبیص هی دّذ.
تگ < >uهتي سا ثب خطی صیش اى ثػَست ً UnderLineوبیص هی دّذ.

 -6تگ ّبی هشتت سبصی هتي
ایي تگ ّبی هتي سا ثب الگَّبی ًَضتبسی هشتت هی ًوبیٌذ ّ .ش کذام اص ایي تگ ّب هتي سا ثِ یک
ضیَُ خبظ هشتت ٍ ًوبیص هی دّذ.
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تگ > <DIR><LIهتي سا ثػَست گضیٌِ ای کِ کٌبس ّش گضیٌِ یک دایشُ تَ پش قشاس هی دّذ
ًوبیص هی دّذ .تگ < >DIRهحذٍدُ ّش گضیٌِ سا کِ ثب یک تگ <ّ >LIوشاُ است هطخع هی
کٌذ توبم تگ ّبی < >LIداخل تگ ثبص ٍ ثستِ > <DIrقشاس هی گیشد.
تگ > >OL<<LIهتي سا ثػَست گضیٌِ ّبی ضوبسُ گزاسی ضذُ ًوبیص هی دّذ.

تگ < >subثشای اًذیس گزاسی استفبدُ هی ضَد ّش هتٌی کِ قشاس است ثػَست اًذیس ًوبیص
دادُ ضَد ثبیذ ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ < >subقشاس ثگیشد.
تگ < >supثشای ًوبیص دادى هتي ثػَست تَاى ثکبس ثشدُ هی ضَد.

 -7تگ ّبی غفحِ ثٌذی هتي
ایي تگ ّب ثشای پبساگشاف ثٌذی هتي دس غفحِ یب تقسین کشدى غفحِ ثِ قسوتْبی هختلف استفبدُ
هی ضَد.
تگ < >pیب پبساگشاف ثشای پبساگشاف ثٌذی غفحِ استفبدُ هی ضَد ٍ .یپضُ گی پبساگشاف دس
 HTMLدس ایي است کِ ثؼذ اص پبساگشاف ّش آثجکت دیگشی قشاس ثگیشد  ،آى دس سطش ثؼذ ًوبیص
دادُ هی ضَد .ضوب هی تَاًیذ تَسط ٍیژُ گی  Alignجْت هتي داخل پبساگشاف سا ًیض اص هقذاس
پیص فشؼ  Leftثِ هقذاس هَسد ًظش تغییش دّیذ.
تگ < >Divثشای تقسین ثٌذی غفحبت استفبدُ هی ضَد ٍ ػالٍُ ثش ٍیژُ گی ّبی پبساگشاف چٌذ
ٍیضُ گی هٌحػش داسد کِ دس ثخص ّبی آتی ثِ اى هی پشداصین.

تفبٍت تگ < >Spanثب تگ < >pیب پبساگشاف دس ایي است کِ ػشؼ  Spanثِ اًذاصُ هحتَیبت
آى تٌظین هی گشدد ٍلی < >pثِ اًذاصُ ػشؼ پٌجشُ هشٍسگش ثبص هی ضَد .کِ هضایبی آًشا دس Java
 Scriptخَاّیذ دیذ.
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 -8تگ ><Font
ایي تگ ثشای تغییش ٍیژُ گی ّبی هتي ثکبس ثشدُ هی ضَد  .ضوب هی تَاًیذ تَسط ایي تگ  ،سًگ
هتي ًَ ،ع خبًَادُ فًَت ٍ سبیض هتي سا تغییش دّیذ .هضیت ایي تگ دس ایي است کِ ضوب تَسط ایي
تگ هی تَاًیذ ثخطی اص هتي سا ثجبی توبم هتي ّبی داخل غفحِ تغییش دّیذ .
ٍیژُ گی  Colorاص اثجکت فًَت سًگ هحتَیبت تگ ثبص ٍ ثستِ فًَت سا هطخع هی ًوبیذFace .
ًَع خبًَادُ فًَت سا هطخع هی ًوبیذ ٍ  sizeکِ هقذاس اى اص – 7تب  7هی تَاًذ ثبضذ  ،سبیض هتي
سا هطخع هی ًوبیذ کِ دس اى  7ثضسگتشیي سبیض اص فًَت سا ثِ ضوب هی دّذ.

 -9تگ <>img
ایي تگ یک تػَیش سا ثِ غفحِ  htmlضوب هشتجط هی کٌذ Html .اص اکثش اًَاع تػبٍیش
پطتیجبًی هی ًوبیذٍ .یژُ گی  srcاص تگ  imgاهکبى هؼشفی تػَیش سا ثِ غفحِ هشٍسگش سا
هْیب هی ًوبیذ .ضوب ثِ دٍ سٍش هی تَاًیذ تػَیش سا ثِ ایي ٍیژُ گی هشتجط سبصیذ .سٍش اٍل
هؼشفی هسیش فیضیکی تػَیش هی ثبضذ ٍ سٍش دٍم ایي است کِ فبیل تػَیشی دس ّوبى هسیشی
ثبضذ کِ غفحِ  htmlرخیشُ ضذُ است کِ ثِ ایي سٍش  ،هسیش دّی هجبصی یب  Virtualهی
گَیٌذ.
دیگش ٍیژُ گی ّبی تگ img
ٍیژُ گی  ، heightطَل تػَیش سا ثِ پیکسل هطخع هی ًوبیذٍ .یژُ گی  ، widthػشؼ
تػَیش سا ثِ پیکسل هطخع هی کٌذ .ضوب هی تَاًیذ ثب ایي دٍ ٍیژُ گی اًذاصُ تػَیش سا ثِ
هقذاس دلخَاُ تٌظین ًوبئیذ.
ٍیژُ گی  altیک هتي هی گیشد کِ ًطبى دّذُ تَغیف تػَیش هی ثبضذ .اگش ًطبًگش هبٍس سا
چٌذ ثبًیِ سٍی تػَیش ثبثت ًگِ داسیذ هی تَاًیذ هتي تَغیفی ٍیژُ گی  altسا هطبّذُ ًوبئیذ.
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ٍیضُ گی  borderیک کبدس دٍس تػَیش قشاس هی دّذ کِ هقبدیش ػذدی هی گیشد.
ٍیضُ گی  alignثبال  ،پبییي ٍ یب ٍسط قشاس گشفتي تػَیش دس یک خط سا هطخع هی کٌذ.

-10

تگ bgsound

ضوب تَسط ایي تگ هی تَاًیذ غذائی سا ثِ هشٍسگشتبى هتػل ًوبئیذ .هشٍسگش اص فبیل ّبی
هػطلح غَتی هبًٌذ  ٍwave mp3غیشُ پطتیجبًی هی کٌذ.
ٍیژُ گی  srcیک فبیل غَتی سا ثِ هشٍسگش هشتجط هی ًوبیذ .اص دیگش ٍیژُ گی ّبی تگ
 bgsoundهی تَاى ثِ  loopاضبسُ کشد کِ ایي ٍیژُ گی تؼذاد ثبسی کِ فبیل غَتی ثبیذ اجشا
ضَد سا هطخع هی ًوبیذ .اگش هقذاس ٍیژُ گی  -1ثبضذ فبیل غَتی ثطَس ًب هحذٍد اجشا هی
ضَد.

 11تگ table
 11-1ایي تگ یک جذٍل سا دس غفحِ هشٍسگش ثشای ضوب ایجبد هی ًوبیذ .تگ  tableتگ
ثسیبسی سا دس خَد داسد کِ ضوب تَسط اًْب هی تَاًیذ اًَاع هختلفی اص جذاٍل سا ایجبد ًوبئیذ .دس
ایي ثخص سؼی هی کٌین توبم تگ ّب ٍ ٍیژُ گیْبی آًْب سا ثِ ضوب هؼشفی ًوبئین.
توبم تگ ّبی  tableداخل تگ ثبص ٍ ثستِ < tableقشاس هی گیشًذّ .ش جذٍل اص تؼذادی
سطش ٍ ستَى تطکیل ضذُ کِ ّش ستَى دس جذٍل یک سلَل هی سبصد کِ داخل ّش سلَل هی
تَاى هتي یب دیگش اثجکت ّبی  htmlسا قشاس داد.
تگ > <trیک سطش دس جذٍل هی سبصد کِ هب ثیي ّش تگ ثبص ٍ ثستِ > <trهی تَاًذ
چٌذیي تگ ><tdقشاس ثگیشد کِ ّش تگ ثبص ٍ ثستِ > <tdهؼشف یک سلَل دس جذٍل هی
ثبضذ.
ٍیژُ گی ّبی <>table
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ٍیژُ گی  BORDERاص تگ < >tableیک کبدس سا هب ثیي توبم سلَل ّبی جذٍل قشا هی
دّذ کِ هقذاس ػذدی هی گیشد .ػذد ثضسگتش کبدس ثضسگتشی ایجبد هی کٌذ.
دٍ ٍیژُ گی  width ٍ heightثتشتیت طَل ٍ ػشؼ جذٍل سا ایجبد هی ًوبیذ.
ٍیضُ گی  bgcolorسًگ پس صهیٌِ جذٍل سا هطخع هی کٌذ .
ٍیژُ گی  backgroundتػَیش پس صهیٌِ ای سا ثشای جذٍل ایجبد هی کٌذ.

11-2تگ < >thسلَل ّب سا ثِ ضکل ّذس ًوبیص هی دّذ .یؼٌی هتي داخل سلَل ّب سا
ثػَست ٍ ٍ boldسط چیي ًوبیص هی دّذ .اگش ثخَاّین ثشای سلَل ّبی جذٍل ػٌبٍیٌی
داضتِ ثبضین اص ایي تگ استفبدُ هی ًوبئین .ایي تگ جبیگضیي < >tdخَاّذ ضذ.

 11-3تگ < > captionیک ثشچست تَغیفی ثشای جذٍل ایجبد هی کٌذ ّ .ش آًچِ هب ثیي
تگ ثبص ٍ ثستِ < >captionثبضذ خبسج اص جذٍل ثػَست ثشچست ًوبیص دادُ هی ضَد .ایي
تگ ٍییِ گی ثب ًبم  vAlignداسد کِ جْت ثشچست اطشاف جذٍل سا هطخع هی ًوبیذ.
دس ایي هثبل ّوبًَگٌِ کِ هالحظِ هی کٌیذ هی تَاى ثجبی هقذاس دّی پیکسلی ثِ دٍ ٍیضُ گی
 width ٍ heightثػَست دسغذی اص هشٍسگش ایي دٍ ٍیژُ گی سا هقذاس دّی ًوَد.

 11-4تگ  <colgroupثشای هشتت سبصی گشٍّی  ،سلَل ّب ثکبس هی سٍد .ضوب هی تَاًیذ
ثػَست ستًَی ٍیژُ گی ّبٍی سا ثِ سلَل ّبی یک جذٍل اػوبل ًوبئیذً .وبیٌذُ ّش ستَى اص
سلَل ّب تگ > <colهی ثبضذ  .ضوب هی تَاًیذ ثِ ّش تگ < >colیکسشی ٍیژُ گی ّبئی
ًسجت دّیذ تب ضوبیل ّش ستَى اص جذٍل یب دیگشی هتفبٍت ثبضذ .توبم تگ ّبی < >colهب
ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ > <colgroupقشاس خَاّذ گشفت .تگ < >colدٍ ٍیژُ گی داسد ٍ .یژُ
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گی  widthػشؼ ّش ستَى سا هطخع هی ًوبیذ ٍ ٍیضُ گی  alignجْت  objectداخل
سلَل ّبی ستَى سا هطخع هی ًوبیذ.

ٍ 11-5یژُ گی  colspanاص اثجکت < >tdاهکبى تشکیت سلَل ّب سا ثب ّن هی دّذ .
ّوبًگًَِ کِ دس ایي هثبل هالحظِ هی فشهبئیذ  ،هب دٍ ستَى سدیف دٍم سا تجذیل ثِ یک ستَى
هی کٌین ٍ هقذاس ٍیژُ گی  colspanآًشا ثِ دٍ  ،یؼٌی تشکیت دٍ سلَل ست هی ًوبئین.
ٍیژُ گی  rowspanثشای تشکیت سطشّب ثب ّن ثکبس ثشدُ هی ضَد ٍ استفبدُ آى ّوبًٌذ
 colspanهی ثبضذ .

 12پیًَذ دس html
ضوب تَسط تگ < >aهی تَاًیذ یک پیًَذ ثِ یک غفحِ سا اص غفحِ ای اص  htmlسا ایجبد
ًوبئیذ.
ّش آًچِ سا کِ ضوب هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ < >aقشاس دّیذ ثِ ػٌَاى هتي یب هحتَی پیًَذ ثِ
ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد.
ٍیژُ گی  hrefاص اثجکت < >aهقػذ پیًَذ سا هطخع هی ًوبیذ.
دس هثبل اٍل پیًَذ ثِ یک سبیت خبسجی هبًٌذ  yahooثش قشاس ضذُ است ٍ اگش کبسثش اص
غفحبت سبیت ضوب سٍی ایي پیًَذ کلیک کٌذ ثِ سبیت  yahooخَاّذ سفت.
دس هثبل دٍ م  ،پیًَذ یکی اص غفحبت سبیت ضوب سا ثِ کبسثش ًطبى خَاّذ داد.
دس هثبل سَم ثجبی ثبص ضذى یک غفحِ  ، htmlیک تػَیش تَسط هشٍسگش ثبص خَاّذ ضذ صیشا
هسیش پیًَذ دس ٍیژُ گی  ، hrefیک فبیل تػَیشی هی ثبضذ.
دس هثبل چْبسم  ،پیًَذ ثِ آدسس پست الکتشًٍیکی هی ثبضذ کِ کبسثش ثب کلیک سٍی آى یکی اص
ًشم افضاس ّبی اسسبل ًبهِ الکتشًٍیکی اسجبع خَاّذ ضذ.
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 13تگ ><map
ضوب تَسط ایي تگ هی تَاًیذ یک تػَیش سا ثِ ًحَای ثب اضکبل گًَبگَى تجذیل ًوَدُ ٍ ّش
ثخص سا یک پیًَذ ثِ یک غفحِ ًوبئیذ .ثشای تجذیل یک تػَیش ثِ چٌذ پیًَذ ثبیذ اثتذا ثِ
هشٍسگش ثفْوبًیذ کِ تػَیش ثِ یک تگ <ٍ >mapاثستِ است .ثشای ایي کبس ثبیذ اص ٍیژُ گی
 usemapاص اثجکت  imgاستفبدُ ًوَدُ ٍ ثؼذ اص ػالهت ضبسح ًبم  mapسا ثِ ایي ٍیژُ گی
ست ًوبئیذ .هشٍسگش ثِ دًجبل  mapهَسد اضبسُ دس ٍیژُ گی  usemapخَاّذ گطت ٍ اًشا ثِ
تػَیش هٌتقل هی ًوبیذ.
داخل ّش تگ ثبص ٍ ثستِ < >mapیک تگ <ٍ > areaجَد داسد کِ ّش <ً >areaطبى
دٌّذُ یک پیًَذ دس تػَیش هی ثبضذ .تگ < >areaدٍ ٍیژُ گی داسدٍ .یژُ گی  shapeضکل
 areaسا هطخع هی ًوبیذ کِ هی تَاًذ سِ هقذاس  rectثِ ضکل هشثغ  Circle ،ثِ ضکل
دایشُ ٍ  polyثِ ضکل چٌذ ضلؼی سا داضتِ ثبضذ.
ٍیژُ گی ً coordsطبى دٌّذُ هختػبت ًبحیِ هی ثبضذ .اگش  shapeهشثغ ثبضذ coords ،
چْبس هقذاس کِ ثتشتیت هختػبت گَضِ ثبال ٍ پبییي چْبس ضلؼی هی ثبضذ سا هی گیشد.
اگش  shapeهقذاس  circleسا داضتِ ثبضذ  ،سِ هقذاس کِ ثتشتیت  ،هختػبت هشکض دایشُ ٍ
هقذاس آخش اًذاصُ قطش دایشُ هی ثبضذ سا دس خَد داسد.
اگش  shapeثِ  polyست ضذُ ثبضذ ّ ،ش دٍ ػذد ثیبًگش هختػبت یک ساس اص چٌذ هی ثبضذ.

 14تگ marquee
ٍیژُ گی ایي تگ دس ایي است کِ ّش اثجکتی کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ > <marqueeقشاس
داضتِ ثبضذ داخل  marqueeحشکت هی کٌذ.
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ضوب هی تَاًیذ تَسط دٍ ٍیضُ گی  width ٍ heightتگ > <marqueeسا هحذٍد
ًوبئیذ.
تگ  marqueeداسای ٍیضُ گی ّبی گًَبگًَی است کِ هی تَاًذ اًَاع هختلفی اص ایي اثجکت
سا ایجبد کٌذ.
ٍ14-1یضُ گی  ، directionجْت حشکت اثجکت داخل  marqueeسا هطخع هی کٌذ.
ایي ٍیضُ گی هی تَاًذ هقبدس  down ٍ up ، right ، leftسا داضتِ ثبضذ.
ٍ 14-2یضُ گی  ، scrollamountسشػت حشکت اثجکت داخل  Marqueeسا هطخع هی
ًوبیذ.
ٍ 14-3یضُ گی ًَ behaviorع حشکت اثجکت داخل  marqueeسا هطخع هی ًوبیذ .ایي
ٍیضُ گی سِ هقذاس داسد.
 Scrollکِ حبلت پیص فشؼ است ٍ اثجکت داخل  marqueeسٍی هحیط یک دایشُ فشضی
ثِ ػشؼ هشٍسگش حشکت هی کٌذ.
 Alternateکِ اثجکت داخل  marqueeفقط ثػَست ًَسبًی سٍی ػشؼ هشٍسگش حشکت
هی کٌذ
 Slideاثجکت داخل  Marqueeفقط یکجبس ثػَست حشکت اسالیذی ظبّش هی ضَد.

ٍ 14-4یضُ گی  scroolldelayهیضاى تبخیش دس حشکت اثجکت داخل  Marqueeسا
هطخع هی کٌذ.

 15دیگش تگ ّب
دس ایي ثخص ثب تؼذادی اص تگ ّبی هفیذ دیگش آضٌب هی ضَین.
تگ <ّ >centerش اًچِ کِ هب ثیٌص ثبضذ سا دس ٍسط هشٍسگش قشاس هی دّذ.
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تگ < >hrیک خط سٍی غفحِ هشٍسگش ایجبد هی کٌذ.
تگ < >buttonیک دکوِ ایجبد هی کٌذ ّ .ش هتٌی کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ <>button
قشاس داضتِ ثبضذ سٍی دکوِ ظبّش هی ضَد.

 16چگًَِ غفحبت سا تقسین ثٌذی کٌین
تگ < >framesetثِ ضوب اجبصُ هی دّذ کِ غفحِ ای داضتِ ثبضیذ کِ آى غفحِ اص دیگش
غفحبتذ تطکیل ضذُ ثبضذٍ ّش ثخص یب فشین دس اى غفحِ ثِ یک غفحِ ٍ htmlاثستِ ثبضذ.
تگ < >framesetدٍ ٍیضُ گی  rows ٍ colsداسد کِ ثِ تشتیت غفحِ سا ثػَست ػوَدی
یب افقی تقسین ثٌذی هی کٌذ ٍ ًحَُ ًوبیص فشین ّب دس غفحِ سا هطخع هی ًوبیذ.
دس ایي هثبل غفحِ اص دٍ فشین ثػَست ػوَدی تطکیل هی ضَد کِ اٍلی  25دسغذ اص فضب سا
اضغبل ًوَدی ٍ فشین دیگشی هب ثقی سا ثِ خَد اختػبظ دادُ است  .ثبیذ تَجِ داضت کِ
غفحِ ای کِ فشین ثٌذی ضذُ است ًوی تَاًذ ثذًِ داضتِ ثبضذ  .یؼٌی ضوب ًوی تَاًیذ اص تگ
< >bodyدس ایي گًَِ غفحبت استفبدُ کٌیذ.
 16-1فشین ثٌذی تَدستَ
ضوب هی تَاًیذ غفحِ سا ثِ چٌذیي فشین تَدستَ تقسین کٌیذ  .دس ایي هثبل هب سؼی هی کٌین
غفحِ سا ثِ سِ قسوت تقسین کٌین.دس ایي سٍش اثتذاس غفحِ سا ثِ دٍ قسوت افقی تقسین هی
کٌین .دس قسوت اٍل اص تگ < >frameاستفبدُ هی کٌین ٍ قسوت دٍم ثجبی یک فشین یک
 framesetهی ثبضذ کِ خَد ثِ دٍ قسوت ػوَدی تقسین هی ضَد کِ حبٍی دٍ فشین هی
ثبضذ.
تَسط ایي سٍش هی تَاًیذ غفحبت سا ثِ ّش قسوت کِ هی خَاّیذ تقسین کٌیذ.

 17فشم دس html
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ضوب هی تَاًیذ دس غفحبت  htmlیک ثخطی سا هحػَس کشدُ ٍ دس آى یکسشی اثجکت ثشای
گشفتي اطالػبت اص کبسثش قشاس دّیذ  .فشم ّب هی تَاًٌذ هحتَیبت اثجکت ّبی داخلطبى سا ثِ
هَقؼیت گفتِ ضذُ اسسبل کٌٌذ .ضوب هی تَاًیذ یک فشم ثجت هطخػبت سا ثشای ثبصدیذکٌٌذگبى
سبیتتبى ایجبد ًوبئیذ تب اًْب اثجکت ّبی داخل فشم سا تکویل ٍ ثِ ضوب سٍی سشٍس اسسبل ًوبیٌذ.
 17-1تگ  inputثب text ، type
ایي تگ ثب  text ، typeیک جؼجِ هتي یب  textboxسا ایجبد هی کٌذ کِ تَسط آى هی
تَاًذ اطالػبت کَتبّی سا اص کبسثش دسیبفت کشد.
ٍیژُ گی ّبی ایي اثجکت:
 : Valueاگش هقذاسی سا ثِ ایي ٍیژُ گی ست ًوبئیذ  ،آى ثِ ػٌَاى هتي پیص فشؼ جؼجِ
هتي ظبّش هی ضَد.
 : Sizeػشؼ جؼجِ هتي سا هطخع هی ًوبیذ ٍ هقذاس پیص فشؼ آى  20هی ثبضذ
 : Maxlengthحذاکثش کبساکتشی است کِ هی تَاًین ثشای جؼجِ هتي تؼییي ًوبئین.
 17-2تگ  Inputثب Password ، type
ایي تگ کب هال ضجیِ ثِ تگ  Inputثب  text ، typeهی ثبضذ ٍ توبم ٍیژُ گی ّبی اًشا
داسا هی ثبضذ تٌْب تفبٍت ایي دٍ ًَع  ،دس ایي است کِ ًَع  password ،ثجبی ًوبیص
کبسکتش ّب اص کبساکتش  passwordاستفبدُ هی کٌذ کِ ثشای گشفتي کلوبت ػجَسی اص کبسثش
هَسد ًیبص هی ثبضذ.

 17-3تگ  inputثب checkbox ، type
ایي تگ یک چک ثبکس یب ثب کس گضیٌِ ای سا ایجبد هی کٌذ .چکجبکس ّب ثشای گضیٌص
یک یب چٌذ ػٌَاى اص هیبى چٌذ ػٌَاى استفبدُ هی ضَد.ایي ًَع  ،یک ٍیژُ گی ثب ًبم
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 checkedداسد کِ اگش ثشای تگی ایي ٍیژُ گی دسج ضَد  ،چک ثبکس حبلت پیص فشؼ
چک خَسدُ داسد.

 17-4تگ  Inputثب radio ، type
ایي تگ دکوِ سادیَئی ایجبد هی کٌذ  .دکوِ ّبی سادیئَئی ثشای گضیٌص یک هَسد اص هیبى
چٌذ هَسد استفبدُ هی ضَد.
دکوِ ّبی سادیَئی ثِ تٌْبئی اسصش خبغی ًذاسد ٍ حتوب ثبیذ گشٍُ ثٌذی ضَد .ثشای گشٍُ
ثٌذی ایي دکوِ ّب کبفی است ٍ ،یژُ گی  nameآًْب سا یکسبى ثذّینّ .ش چٌذ دکوِ
سادیَیی کِ ًبم یکسبى داضت ثبضٌذ تجذیل ثِ گشٍُ هی ضًَذ.

 input 17-5ثب file ،type
اص ایي ًَع اص تگ > <inputثشای گشفتي فبیلی اص کبسثش ٍ اسسبل اى ثِ اغطالح
 uploadکشدى اى استفبدُ هی ضَدّ .وبًطَس کِ هالحظِ هی کٌیذ یک دکوِ
" "browseثشای اًتخبة فبیل اص ّبسد ٍ ثک جؼجِ هتي ٍجَد داسد کِ اگش فبیلی سا
ثشگضیٌیذ  ،هسیش فیضیکی آى دس جؼجِ هتي ظبّش هی ضَد.

 input 17-6ثب button ،type
ایي ًَع یک دکوِ ایجبد هی کٌذ کِ ضوب هی تَاًیذ تَسط  javascriptسٍیذادّبی اًشا کٌتشل ٍ
ثشای آى کذ ثٌَیسیذ.ایي ًَع اص تگ  ، inputیک ٍیژُ گی ثب ًبم  valueداسد کِ ّش هتٌی سا کِ
ثِ ایي ٍیضُ گی ًسجت ثذّیذ ثِ ػٌَاى هتي سٍی دکوِ ظبّش خَاّذ ضذ.

 input 17-7ثب hidden ، type
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ایي ًَع اص تگ  Inputیک جؼجِ هتي پٌْبًی ایجبد هی کٌذ کِ دس غفحِ هشٍسگش قبثل سٍیت ًوی
ثبضذ .هب اص ایي تگ ثشای سد ٍ ثذل کشدى اطالػبت هب ثیي غفحبت دس ثشًبهِ ًَیسی سوت سشٍس
استفبدُ هی کٌین.

 input 17-8ثب submit ، type
ایي ًَع اص تگ  inputیک دکوِ ایجبد هی کٌذ کِ ٍظیفِ خبغی داسد  .ثب فطشدُ ضذى ایي دکوِ
توبم هحتَیبت فشم ثِ سشٍیس دٌّذُ اسسبل خَاّذ ضذ .اثجکت فشم یک ٍیژُ گی ثب ًبم action
داسد کِ اغَال  actionغفحِ ای است کِ هحتَیبت فشم قشاس است ثِ اى اسسبل ضَد .اسگ دکوِ
 submitفطشدُ ضَد هحتَیبت فشم کِ حبٍی اثجکت ّبی داخل اى هی ثبضذ ثِ  actionفشم
اسسبل هی ضَد.

 input 17-9ثب reset ، type
ایي ًَع اص تگ  inputیک دکوِ ایجبد هی کٌذ کِ هحتَیبت فشم سا ثِ حبلت پیص فشؼ تغییش هی
دّذ.

 input 17-10ثب image ، type
ایي ًَع اص تگ  Inputکبهال ضجیِ ثِ ًَع  submitاست  ،تٌْب تفبٍت اى دس ایي است کِ دکوِ
دس ًَع  submitتجذیل ثِ تػَیش دس  text ، typeخَاّذ ضذ ٍ کبسثش ثب کلیک سٍی تػَیش ػول
اسسبل هحتَیبت فشم سا سشٍیس دٌّذُ سا اًجبم هی دّذ.
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 18تگ select
ایي تگ یک  comboboxیب لیست پبییي افتبدًی دس غفحبت  htmlسا ایجبد هی کٌذ .اگش
گضیٌِ ّبی اًتخبثی ضوب صیبد ثبضذ هی تَاًیذ گضیٌِ ّب سا دس لیست پبییي افتبدًی قشاس دّیذ .تگ
 selectلیست پبییي افتبدًی سا هی سبصد ٍ ّش تگ  optionیک گضیٌِ اًتخبثی لیست پبییي
افتبدًی سا ایجبد هی کٌذ.
ثطَس پیص فشؼ اٍلیي هقذاس  optionگضیٌِ اٍلی است کِ دس لیست پبییي افتبدًی ًوبیص دادُ
هی ضَد اگش ثخَّیذ ایي اهش سا تغییش دّیذ کبفی است ٍیژُ گی  selectedسا ثشای اثجکت
 optionثکبس ثجشیذ تب اى  optionثِ ػٌَاى اٍلیي گضیٌِ اًتخبثی ظبّش ضَد.

 19تگ textarea
ایي تگ یک  listboxیب جؼجِ لیست سا دس غفحِ  htmlایجبد هی کٌذ .اص ایي اثجکت ثشای
گشفتي اطالػبت طَالتی اص کبسثش هبًٌذ آدسس یب دسخَاست ًبهِ ّب ٍ غیشُ استفبدُ هی ضَد .اگش هتي
داخل ایي اثجکت ثضسگتش اص هحذٍدُ اى ثبضذ اثجکت خَد ثِ خَد اسکشٍل پیذا هی کٌذ.
ایي اثجکت دٍ ٍیضُ گی داسدٍ .یضُ گی  colsتؼذاد ستَى ّبی ٍ ٍ textareaیژُ گی rows
تؼذاد سطش ّبی آًشا سا هطخع هی کٌذ  .ضوب تَسط ایي دٍ ٍیژُ گی هی تَاًیذ اًذاصُ textarea
سا هطخع کٌیذ.
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