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HTML  (Hyper Text Markup Language  ) 

 ثسبصین؟ HTMLچگًَِ یک فبیل  -1

Html ٍسگش  ًحَُ ًوبیص یک صثبى ًطبًِ ای است کِ تَسط یکسشی اص تگ ّب ٍ یب ًطبًِ ّب ثِ هش

 یک غفحِ سا ًوبیص هی دّذ. 

رخیشُ هی ضًَذ. ضوب ثِ دلخَاُ هی تَاًیذ یکی اص  htm  ٍ.html.ثب دٍ پسًَذ  HTMLفبیل ّبی 

 ثکبس ثجشیذ. htmlایي دٍ پسًَذ سا ثشای رخیشُ فبیل ّبی 

دُ اص ، استفب HTMLسا ثسبصین؟ سبدُ تشیي سٍش ثشای سبخت فبیل ّبی  HTMLچگًَِ فبیل ّبی 

Notepad  ٍِیٌذٍص هی ثبضذ. ثشًبهNotepad  سا اجشا ًوَدُ ٍ غفحِ خبلی سا ثجبی ثجت ثب

 ثجت ًوبئیذ .   htm.ثب پسًَذ   TXT.پسًَذ 

ضوب ثب هَفقیت اجشا ضذ ٍلی غفحِ کبهال  HTMLّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ ، اٍلیي غفحِ 

خَد قشاس ًذادُ ایذ تب  HTMLتگی سا دس فبیل  خبلی است. دلیل ایي اهش دس ایي است کِ ضوب ّیچ

 هشٍسگش آًْب سا تفسیش ًوبیذ.

 

 HTMLسبختبس  -2

قشاس هی گیشد ثبیذ هب ثیي دٍ تگ ثبص ٍ ثستِ  HTMLتوبم تگ ّبئی کِ دس غفحبت 

<HTML></HTML> .قشاس ثگیشد 

 "/"هت اسلص هی ثبضذ کِ اگش قجل اص ًبم تگ ػال ><،  HTMLثبیذ تَجِ داضت کِ ًطبى تگ دس 

 ثیبیذ ، ثِ آى تگ ثستِ هی گَیٌذ. 
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ٍجَد داسد . داخل تگ  <Head>  ٍ<Body>دٍ تگ اسبسی  < HTML >داخل تگ 

<head>   تگ ّبی اجشائی ٍ تگ ّبئی کِ هطخػبت پٌجشُ هشٍسگش سا تغییش هی دّذ ، ٍجَد ،

 داسد .

قشاس  <Body>خل تگ هب هطبّذُ ًوبیٌذ دا  HTMLّش آًچِ کِ هی خَاّین کبثشاى غفحبت 

 هی گیشد.

 

 HTMLاٍلیي تغییش دس هشٍسگش تَسط  -3

تغییش ػٌَاى پٌجشُ هشٍسگش هی ثبضذ. ػٌَاى پٌجشُ هشٍسگش ثطَس پیص فشؼ  <Title>ٍظیفِ تگ 

سا ًوبیص هی دّذ . ثشای تغییش ایي هقذاس پیص فشؼ ، دس اثتذا ثشًبهِ  HTMLهسیش فیضیکی فبیل 

Notepad  ٍ ُهب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ سا اجشا کشد<title>  ػجبست هَسد ًظش سا دسج ًوبئیذ. ثؼذ

ثجت ًوبئیذ ٍ اًشا اجشا ًوبئیذ تب ػٌَاى دسج ضذُ هب ثیي تگ   htm.فبیل هَسد ًظش سا ثب پسًَذ 

<Title> .سا دس ػٌَاى پٌجشُ هشٍسگش هطبّذُ ًوبئیذ 

 قشاس دادُ ضَد .  <Head>ثبیذ هب ثیي تگ  <Title>ّوبًَگٌِ کِ هطبّذُ هی ًوبئیذ تگ 

 

 <Body>تغییش دس ٍیژُ گی ّبی تگ  -4

ًوبیص  HTMLّوبًگًَِ کِ دس قسوتْبی قجلی ثِ آى اضبسُ ضذ ، ّش آًچِ کِ ثخَاّین دس غفحبت 

 Objectقشاس دّین. هب دس اداهِ ّش تگ سا یک  <Body>دّین سا ثبیذ دس هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ 

ی تَاًذ یکسشی ٍیضُ گی ّبئی داضتِ ثبضذ کِ هجیي خػَغیت ه Objectیب ضی هی  ًبهین. ّش 

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. 

ی پشداصین. ّش آًچِ کِ ه Bodyثِ ػٌَاى هثبل  ثِ دٍ ٍیژُ گی سًگ پس صهیٌِ ٍ سًگ هتي اثجکت 

هی ًَیسیذ ثطَس پیص فشؼ سیبُ دس پس صهیٌِ سفیذ ًوبیص  Bodyضوب هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ 
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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 

ِ آًچِ هبیل ثِ ضوب اجبصُ هی دّذ کِ ایي دٍ ٍیضُ گی سا ث HTMLهی ثبضذ.  Bodyاثجکت 

 ّ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.

تغییش دادُ  Blueسا ثِ هقذاس  Bodyاثجکت  Textّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ هب ٍیضُ گی 

 ًَضتِ ضَد ، آثی ًوبیص دادُ هی ضَد.   <Body>آًچِ کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ این . ّش 

سا ًیض تغییش دّیذ سًگ پس صهیٌِ ًیض  bgcolorاگش ضوب ّوبًگًَِ کِ هطبّذُ هی کٌیذ ٍیضُ گی 

 اص هقذاس پیص فشؼ تغییش خَاّذ کشد.

ًبم ّبی اًگلیسی  ٍجَد داسد . سٍش اٍل سًگ دّی ثػَست  HTMLدٍ ًَع سیستن سًگ دّی دس 

 0سًگْب هی ثبضذ . سٍش دٍم سیستن سًگ دّی ضبًضدُ تبئی است . دس ایي سیستن هقذاس سًگ ّب اص 

قشاس دادُ هی ضَد. دس ایي سٍش دٍ سقن اٍل ثشای سًگ قشهض ،  Fتب  Aاص  15تب  10ٍ ثشای اػذاد  9تب 

ت ایي سِ سًگ هی تَاى ّش سًگی دٍ سقن دٍم سجض ٍ دٍ سقن اخش ثشای سًگ آثی هی ثبضذ کِ اص تشکی

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 ضَد. ّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهبئیذ ثِ سبدگی هی 

 سا تغییش ثذّین. < Body>تَاًین سًگ پس صهیٌِ ٍ هتي تگ 

 

 backgroundقشاس دّین ثبیذ اص ٍیژُ گی  Bodyَاّین تػَیشی سا دس پس صهیٌِ اثجکت اگش ثخ

اسفبدُ ًوبئین. ضوب ثِ دٍ سٍش هی تَاًیذ ، یک تػَیش سا ثِ ایي ٍیژُ گی ًسجت  Bodyاص اثجکت 

دّیذ . دس سٍش اٍل ثبیذ هسیشی کِ تػَیش دس سیستن ضوب رخیشُ هی ضَد سا ثِ ایي ٍیژُ گی 

قشاس  HTMLدس سٍش دٍم ضوب تػَیش سا دس ّوبى هسیشی قشاس هی دّیذ کِ فبیل ًسجت دّیذ. 
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داسد ٍ فقط ًبم تػَیش سا ثِ ایي ٍیژُ گی ًسجت هی دّیذ. هؼوَال اص سٍش دٍم ثشای هقذاس دّی ثِ 

 استفبدُ هی ضَد. Backgroundٍیضُ گی 

 

 تگْبی هتٌی -5

هتي تبثیش هی گزاسًذ . هب ثِ دلیل کثشت ایي تگ ّب ّوبًگًَِ ّن کِ اص ًبهطبى هطخع است سٍی 

 ایي تگْب ٍ داضتي ٍیژُ گی ّبی هطبثِ تؼذادی اص اًْب سا ثِ ضوب هؼشفی خَاّین ًوَد.

قشاس هی گیشد  <b>هی ثبضذ کِ هتٌی کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ  Boldیب  <b>اٍلیي تگ ، تگ 

ئیذ ، فقط هتٌْبئی ثػَست ثػَست ضخین ًوبیص دادُ هی ضَد. ّوبًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهب

 ثبضذ. <b>ضخین ًوبیص دادُ هی ضَد کِ هب ثیي تگ 

 هتي سا ضخین تش ٍ ثضسگتش ًوبیص هی دّذ. <Big>تگ 

 ًوبیص هی دّذ Italicهتي سا ثػَست  <I>تگ 

ثبضذ هتي سا ثػَست تیتش ًوبیص هی دّذ کِ ػذد ّش  6تب  1هی تَاًذ اص یک   n کِ Hnتگ ّبی 

هتي سا ثػَست تیتش یک  H1ذ هتي ثضسگتش ًوبیص دادُ هی ضَد . ثِ ػٌَاى هثبل چقذس کَچکتش ثبض

 ًوبیص هی دّذ.

 هتي سا ثػَست حزف ضذُ ثب خطی سٍی آى ًوبیص هی دّذ. <del>تگ 

 ًوبیص هی دّذ. UnderLineهتي سا ثب خطی صیش اى ثػَست  <u>تگ 

 

 

 هتي  تگ ّبی هشتت سبصی -6

ًَضتبسی هشتت هی ًوبیٌذ . ّش کذام اص ایي تگ ّب هتي سا ثِ یک  ایي تگ ّبی هتي سا ثب الگَّبی

 ضیَُ خبظ هشتت ٍ ًوبیص هی دّذ.
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هتي سا ثػَست گضیٌِ ای کِ کٌبس ّش گضیٌِ یک دایشُ تَ پش قشاس هی دّذ   <DIR><LI>تگ

ّوشاُ است هطخع هی  <LI>هحذٍدُ ّش گضیٌِ سا کِ ثب یک تگ  <DIR>ًوبیص هی دّذ. تگ 

 قشاس هی گیشد. <DIr>داخل تگ ثبص ٍ ثستِ  <LI>گ ّبی کٌذ توبم ت

 هتي سا ثػَست گضیٌِ ّبی ضوبسُ گزاسی ضذُ ًوبیص هی دّذ.  <LI><OL>تگ 

 

ثشای اًذیس گزاسی استفبدُ هی ضَد ّش هتٌی کِ قشاس است ثػَست اًذیس ًوبیص  <sub>تگ 

 قشاس ثگیشد. <sub>دادُ ضَد ثبیذ ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ 

 شای ًوبیص دادى هتي ثػَست تَاى ثکبس ثشدُ هی ضَد.ث <sup>تگ 

 

 تگ ّبی غفحِ ثٌذی هتي -7

ایي تگ ّب ثشای پبساگشاف ثٌذی هتي دس غفحِ یب تقسین کشدى غفحِ ثِ قسوتْبی هختلف استفبدُ 

 هی ضَد.

یب پبساگشاف ثشای پبساگشاف ثٌذی غفحِ استفبدُ هی ضَد . ٍیپضُ گی پبساگشاف دس  <p>تگ 

HTML یي است کِ ثؼذ اص پبساگشاف ّش آثجکت دیگشی قشاس ثگیشد ، آى دس سطش ثؼذ ًوبیص دس ا

جْت هتي داخل پبساگشاف سا ًیض اص هقذاس  Alignدادُ هی ضَد. ضوب هی تَاًیذ تَسط ٍیژُ گی 

 ثِ هقذاس هَسد ًظش تغییش دّیذ. Leftپیص فشؼ 

ش ٍیژُ گی ّبی پبساگشاف چٌذ ثشای تقسین ثٌذی غفحبت استفبدُ هی ضَد ٍ ػالٍُ ث <Div>تگ 

 ٍیضُ گی هٌحػش داسد کِ دس ثخص ّبی آتی ثِ اى هی پشداصین.

 

ثِ اًذاصُ هحتَیبت  Spanیب پبساگشاف دس ایي است کِ ػشؼ  <p>ثب  تگ   <Span>تفبٍت تگ 

 Javaثِ اًذاصُ ػشؼ پٌجشُ هشٍسگش ثبص هی ضَد. کِ هضایبی آًشا دس  <p>آى تٌظین هی گشدد ٍلی 

Script .خَاّیذ دیذ 
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 <Font>تگ  -8

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 

 تغییش دّیذ . تگ هی تَاًیذ ثخطی اص هتي سا ثجبی توبم هتي ّبی داخل غفحِ

 Faceاص اثجکت فًَت سًگ هحتَیبت تگ ثبص ٍ ثستِ فًَت سا هطخع هی ًوبیذ.  Colorٍیژُ گی 

هی تَاًذ ثبضذ ، سبیض هتي  7تب  7–کِ هقذاس اى اص  size   ًَع خبًَادُ فًَت سا هطخع هی ًوبیذ ٍ

 ثضسگتشیي سبیض اص فًَت سا ثِ ضوب هی دّذ. 7سا هطخع هی ًوبیذ کِ دس اى 

 

 <img>تگ  -9

اص اکثش اًَاع تػبٍیش    Htmlضوب هشتجط هی کٌذ.   htmlایي تگ یک تػَیش سا ثِ غفحِ 

اهکبى هؼشفی تػَیش سا ثِ غفحِ هشٍسگش سا  imgاص تگ   srcپطتیجبًی هی ًوبیذ. ٍیژُ گی 

هْیب هی ًوبیذ. ضوب ثِ دٍ سٍش هی  تَاًیذ تػَیش سا ثِ ایي ٍیژُ گی هشتجط سبصیذ. سٍش اٍل 

شفی هسیش فیضیکی تػَیش هی ثبضذ ٍ سٍش دٍم ایي است کِ فبیل تػَیشی دس ّوبى هسیشی هؼ

هی  Virtualرخیشُ ضذُ است کِ ثِ ایي سٍش ، هسیش دّی هجبصی یب   htmlثبضذ کِ غفحِ 

 گَیٌذ.

   imgدیگش ٍیژُ گی ّبی تگ 

، ػشؼ  width، طَل تػَیش سا ثِ پیکسل هطخع هی ًوبیذ. ٍیژُ گی  heightٍیژُ گی 

تػَیش سا ثِ پیکسل هطخع هی کٌذ. ضوب هی تَاًیذ ثب ایي دٍ ٍیژُ گی اًذاصُ تػَیش سا ثِ 

 هقذاس دلخَاُ تٌظین ًوبئیذ.

یک هتي هی گیشد کِ ًطبى دّذُ تَغیف تػَیش هی ثبضذ .اگش ًطبًگش هبٍس سا   altٍیژُ گی 

 سا هطبّذُ ًوبئیذ. altگی  چٌذ ثبًیِ سٍی تػَیش ثبثت ًگِ داسیذ هی تَاًیذ هتي تَغیفی ٍیژُ
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 یک کبدس دٍس تػَیش قشاس هی دّذ کِ هقبدیش ػذدی هی گیشد. borderٍیضُ گی 

 ثبال ، پبییي ٍ یب ٍسط قشاس گشفتي تػَیش دس یک خط سا هطخع هی کٌذ. alignٍیضُ گی 

 

 bgsoundتگ  -10

فبیل ّبی ضوب تَسط ایي تگ هی تَاًیذ غذائی سا ثِ هشٍسگشتبى هتػل ًوبئیذ. هشٍسگش اص 

 ٍ غیشُ پطتیجبًی هی کٌذ. mp3  waveهػطلح غَتی هبًٌذ 

یک فبیل غَتی سا ثِ هشٍسگش هشتجط هی ًوبیذ. اص دیگش ٍیژُ گی ّبی تگ  srcٍیژُ گی  

bgsound  ِهی تَاى ثloop  اضبسُ کشد کِ ایي ٍیژُ گی تؼذاد ثبسی کِ فبیل غَتی ثبیذ اجشا

ثبضذ فبیل غَتی ثطَس ًب هحذٍد اجشا هی  -1ُ گی ضَد سا هطخع هی ًوبیذ. اگش هقذاس ٍیژ

 ضَد.

 

 tableتگ  11

تگ  tableایي تگ یک جذٍل سا دس غفحِ هشٍسگش ثشای ضوب ایجبد هی ًوبیذ. تگ  1-11

ثسیبسی سا دس خَد داسد کِ ضوب تَسط اًْب هی تَاًیذ اًَاع هختلفی اص جذاٍل سا ایجبد ًوبئیذ. دس 

 ّب ٍ ٍیژُ گیْبی آًْب سا ثِ ضوب هؼشفی ًوبئین. ایي ثخص سؼی هی کٌین توبم تگ

قشاس هی گیشًذ. ّش جذٍل اص تؼذادی  table>داخل تگ ثبص ٍ ثستِ  tableتوبم تگ ّبی 

سطش ٍ ستَى تطکیل ضذُ کِ ّش ستَى دس جذٍل یک سلَل هی سبصد کِ داخل ّش سلَل هی 

 سا قشاس داد.  htmlتَاى هتي یب دیگش اثجکت ّبی 

هی تَاًذ   <tr>سطش دس جذٍل هی سبصد کِ هب ثیي ّش تگ ثبص ٍ ثستِ یک   <tr>تگ 

هؼشف یک سلَل دس جذٍل هی  <td>قشاس ثگیشد کِ ّش تگ ثبص ٍ ثستِ  <td>چٌذیي تگ 

 ثبضذ.

 <table>ٍیژُ گی ّبی 
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یک کبدس سا هب ثیي توبم سلَل ّبی جذٍل قشا هی  <table>اص تگ   BORDERٍیژُ گی 

 گیشد. ػذد ثضسگتش کبدس ثضسگتشی ایجبد هی کٌذ. دّذ کِ هقذاس ػذدی هی

 ثتشتیت طَل ٍ ػشؼ جذٍل سا ایجبد هی ًوبیذ. height  ٍwidthدٍ ٍیژُ گی 

 سًگ پس صهیٌِ جذٍل سا هطخع هی کٌذ . bgcolorٍیضُ گی 

 تػَیش پس صهیٌِ ای سا ثشای جذٍل ایجبد هی کٌذ. backgroundٍیژُ گی 

 

ل ّذس ًوبیص هی دّذ. یؼٌی هتي داخل سلَل ّب سا سلَل ّب سا ثِ ضک <th>تگ 2-11

ٍ ٍسط چیي ًوبیص هی دّذ. اگش ثخَاّین ثشای سلَل ّبی جذٍل ػٌبٍیٌی  boldثػَست 

 خَاّذ ضذ. <td>داضتِ ثبضین اص ایي تگ استفبدُ هی ًوبئین. ایي تگ جبیگضیي 

 

چِ هب ثیي یک ثشچست تَغیفی ثشای جذٍل ایجبد هی کٌذ . ّش آً < caption>تگ  3-11

ثبضذ خبسج اص جذٍل ثػَست ثشچست ًوبیص دادُ هی ضَد. ایي  <caption>تگ ثبص ٍ ثستِ 

 داسد کِ جْت ثشچست اطشاف جذٍل سا هطخع هی ًوبیذ. vAlignتگ ٍییِ گی ثب ًبم 

دس ایي هثبل ّوبًَگٌِ کِ هالحظِ هی کٌیذ هی تَاى ثجبی هقذاس دّی پیکسلی ثِ دٍ ٍیضُ گی 

height  ٍwidth .ثػَست دسغذی اص هشٍسگش ایي دٍ ٍیژُ گی سا هقذاس دّی ًوَد 

 

ثشای هشتت سبصی گشٍّی ، سلَل ّب ثکبس هی سٍد. ضوب هی تَاًیذ  colgroup>تگ  4-11

ثػَست ستًَی ٍیژُ گی ّبٍی سا ثِ سلَل ّبی یک جذٍل اػوبل ًوبئیذ. ًوبیٌذُ ّش ستَى اص 

یکسشی ٍیژُ گی ّبئی  <col>ثِ ّش تگ هی ثبضذ . ضوب هی تَاًیذ  <col>سلَل ّب تگ 

هب  <col>ًسجت دّیذ تب ضوبیل ّش ستَى اص جذٍل یب دیگشی هتفبٍت ثبضذ. توبم تگ ّبی 

دٍ ٍیژُ گی داسد . ٍیژُ  <col>قشاس خَاّذ گشفت. تگ  <colgroup>ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ 
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اخل د objectجْت  alignػشؼ ّش ستَى سا هطخع هی ًوبیذ ٍ ٍیضُ گی  widthگی 

 سلَل ّبی ستَى سا هطخع هی ًوبیذ.

 

اهکبى تشکیت سلَل ّب سا ثب ّن هی دّذ .  <td>اص اثجکت  colspanٍیژُ گی  5-11

ّوبًگًَِ کِ دس ایي هثبل هالحظِ هی فشهبئیذ ، هب دٍ ستَى سدیف دٍم سا تجذیل ثِ یک ستَى 

 ل ست هی ًوبئین.آًشا ثِ دٍ ، یؼٌی تشکیت دٍ سلَ colspanهی کٌین ٍ هقذاس ٍیژُ گی 

ثشای تشکیت سطشّب ثب ّن ثکبس ثشدُ هی ضَد ٍ استفبدُ آى ّوبًٌذ  rowspanٍیژُ گی 

colspan . هی ثبضذ 

 

 htmlپیًَذ دس  12

سا ایجبد   htmlهی تَاًیذ یک پیًَذ ثِ یک غفحِ سا اص غفحِ ای اص  <a>ضوب تَسط تگ 

 ًوبئیذ.

قشاس دّیذ ثِ ػٌَاى هتي یب هحتَی پیًَذ ثِ  <a>ّش آًچِ سا کِ ضوب هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ 

 ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد.

 هقػذ پیًَذ سا هطخع هی ًوبیذ. <a>اص اثجکت   hrefٍیژُ گی 

ثش قشاس ضذُ است ٍ اگش کبسثش اص  yahooدس هثبل اٍل پیًَذ ثِ یک سبیت خبسجی هبًٌذ 

 ذ سفت.خَاّ  yahooغفحبت سبیت ضوب سٍی ایي پیًَذ کلیک کٌذ ثِ سبیت 

 دس هثبل دٍ م ، پیًَذ یکی اص غفحبت سبیت ضوب سا ثِ کبسثش ًطبى خَاّذ داد.

، یک تػَیش تَسط هشٍسگش ثبص خَاّذ ضذ صیشا   htmlدس هثبل سَم ثجبی ثبص ضذى یک غفحِ 

 ، یک فبیل تػَیشی هی ثبضذ.   hrefهسیش پیًَذ دس ٍیژُ گی 

ی هی ثبضذ کِ کبسثش ثب کلیک سٍی آى یکی اص دس هثبل چْبسم ، پیًَذ ثِ آدسس پست الکتشًٍیک

 ًشم افضاس ّبی اسسبل ًبهِ الکتشًٍیکی اسجبع خَاّذ ضذ.
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 <map>تگ  13

ضوب تَسط ایي تگ هی تَاًیذ یک تػَیش سا ثِ ًحَای ثب اضکبل گًَبگَى تجذیل ًوَدُ ٍ ّش 

بیذ اثتذا ثِ ثخص سا یک پیًَذ ثِ یک غفحِ ًوبئیذ. ثشای تجذیل یک تػَیش ثِ چٌذ پیًَذ ث

ٍاثستِ است. ثشای ایي کبس ثبیذ اص ٍیژُ گی  <map>هشٍسگش ثفْوبًیذ کِ تػَیش ثِ یک تگ 

usemap  اص اثجکتimg  استفبدُ ًوَدُ ٍ ثؼذ اص ػالهت ضبسح ًبمmap  سا ثِ ایي ٍیژُ گی

خَاّذ گطت ٍ اًشا ثِ  usemapهَسد اضبسُ دس ٍیژُ گی  mapست ًوبئیذ. هشٍسگش ثِ دًجبل 

 َیش هٌتقل هی ًوبیذ.تػ

ًطبى  <area>ٍجَد داسد کِ ّش  < area>یک تگ  <map>داخل ّش تگ ثبص ٍ ثستِ 

ضکل  shapeدٍ ٍیژُ گی داسد. ٍیژُ گی  <area>دٌّذُ یک پیًَذ دس تػَیش هی ثبضذ. تگ 

area  سا هطخع هی ًوبیذ کِ هی تَاًذ سِ هقذاسrect  ، ثِ ضکل هشثغCircle  ثِ ضکل

 ثِ ضکل چٌذ ضلؼی سا داضتِ ثبضذ.  polyدایشُ ٍ 

 coordsهشثغ ثبضذ ،  shapeًطبى دٌّذُ  هختػبت ًبحیِ هی ثبضذ. اگش  coordsٍیژُ گی 

 چْبس هقذاس کِ ثتشتیت هختػبت گَضِ ثبال ٍ پبییي چْبس ضلؼی هی ثبضذ سا هی گیشد. 

شکض دایشُ ٍ سا داضتِ ثبضذ ، سِ هقذاس کِ ثتشتیت ، هختػبت ه circleهقذاس  shapeاگش 

 هقذاس آخش اًذاصُ قطش دایشُ هی ثبضذ سا دس خَد داسد.

 ست ضذُ ثبضذ ، ّش دٍ ػذد ثیبًگش  هختػبت یک ساس اص چٌذ هی ثبضذ. polyثِ  shapeاگش 

 

 marqueeتگ  14

قشاس  <marquee>ٍیژُ گی ایي تگ دس ایي است کِ ّش اثجکتی کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ 

 حشکت هی کٌذ. marqueeداضتِ ثبضذ داخل 
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سا هحذٍد   <marquee>تگ  height  ٍwidthضوب هی تَاًیذ تَسط دٍ ٍیضُ گی 

 ًوبئیذ.

داسای ٍیضُ گی ّبی گًَبگًَی است کِ هی تَاًذ اًَاع هختلفی اص ایي اثجکت  marqueeتگ 

 سا ایجبد کٌذ.

سا هطخع هی کٌذ.  marquee،  جْت حشکت اثجکت داخل  directionٍیضُ گی 1-14

 سا داضتِ ثبضذ. left  ،right  ،up   ٍdownایي ٍیضُ گی هی تَاًذ هقبدس 

سا هطخع هی  Marquee، سشػت حشکت اثجکت داخل  scrollamountٍیضُ گی  2-14

 ًوبیذ.

سا هطخع هی ًوبیذ. ایي  marqueeًَع حشکت اثجکت داخل  behaviorٍیضُ گی  3-14

 ٍیضُ گی سِ هقذاس داسد.

Scroll فشؼ است ٍ اثجکت داخل  کِ حبلت پیصmarquee  سٍی هحیط یک دایشُ فشضی

 ثِ ػشؼ هشٍسگش حشکت هی کٌذ.

Alternate  کِ اثجکت داخلmarquee  فقط ثػَست ًَسبًی سٍی ػشؼ هشٍسگش حشکت

 هی کٌذ

Slide  اثجکت داخلMarquee .فقط یکجبس ثػَست حشکت اسالیذی ظبّش هی ضَد 

 

سا  Marqueeتبخیش دس حشکت اثجکت داخل هیضاى  scroolldelayٍیضُ گی  4-14

 هطخع هی کٌذ.

 

 دیگش تگ ّب 15

 دس ایي ثخص ثب تؼذادی اص تگ ّبی هفیذ دیگش آضٌب هی ضَین.

 ّش اًچِ کِ هب ثیٌص ثبضذ سا دس ٍسط هشٍسگش قشاس هی دّذ. <center>تگ 
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 یک خط سٍی غفحِ هشٍسگش ایجبد هی کٌذ. <hr>تگ 

 <button>ی کٌذ . ّش هتٌی کِ هب ثیي تگ ثبص ٍ ثستِ یک دکوِ ایجبد ه <button>تگ 

 قشاس داضتِ ثبضذ سٍی دکوِ ظبّش هی ضَد.

 

 چگًَِ غفحبت سا تقسین ثٌذی کٌین  16

ثِ ضوب اجبصُ هی دّذ کِ غفحِ ای داضتِ ثبضیذ کِ آى غفحِ اص دیگش  <frameset>تگ 

 ٍاثستِ ثبضذ.  htmlحِ غفحبتذ تطکیل ضذُ ثبضذٍ ّش ثخص یب فشین دس اى غفحِ ثِ یک غف

داسد کِ ثِ تشتیت غفحِ سا ثػَست ػوَدی  cols  ٍrowsدٍ ٍیضُ گی  <frameset>تگ 

 یب افقی تقسین ثٌذی هی کٌذ ٍ ًحَُ ًوبیص فشین ّب دس غفحِ سا هطخع هی ًوبیذ.

دسغذ اص فضب سا  25دس ایي هثبل غفحِ اص دٍ فشین ثػَست ػوَدی تطکیل هی ضَد کِ اٍلی 

َدی ٍ فشین دیگشی هب ثقی سا ثِ خَد اختػبظ دادُ است . ثبیذ تَجِ داضت کِ اضغبل ًو

غفحِ ای کِ فشین ثٌذی ضذُ است ًوی تَاًذ ثذًِ داضتِ ثبضذ . یؼٌی ضوب ًوی تَاًیذ اص تگ 

<body> .دس ایي گًَِ غفحبت استفبدُ کٌیذ 

 فشین ثٌذی تَدستَ 1-16

تقسین کٌیذ . دس ایي هثبل هب سؼی هی کٌین  ضوب هی تَاًیذ غفحِ سا ثِ چٌذیي فشین تَدستَ

غفحِ سا ثِ سِ قسوت تقسین کٌین.دس ایي سٍش اثتذاس غفحِ سا ثِ دٍ قسوت افقی تقسین هی 

استفبدُ هی کٌین ٍ قسوت دٍم ثجبی یک فشین یک   <frame>کٌین. دس قسوت اٍل اص تگ 

frameset بٍی دٍ فشین هی هی ثبضذ کِ خَد ثِ دٍ قسوت ػوَدی تقسین هی ضَد کِ ح

 ثبضذ.

 تَسط ایي سٍش هی تَاًیذ غفحبت سا ثِ ّش قسوت کِ هی خَاّیذ تقسین کٌیذ.

 

 htmlفشم دس  17
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یک ثخطی سا هحػَس کشدُ ٍ دس آى یکسشی اثجکت ثشای  htmlضوب هی تَاًیذ دس غفحبت 

ى سا ثِ گشفتي اطالػبت اص کبسثش قشاس دّیذ . فشم ّب هی تَاًٌذ هحتَیبت اثجکت ّبی داخلطب

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.

 type  ،textثب  inputتگ  1-17

هی کٌذ کِ تَسط آى هی  سا ایجبد textboxیک جؼجِ هتي یب  type  ،textایي تگ ثب 

 تَاًذ اطالػبت کَتبّی سا اص کبسثش دسیبفت کشد. 

 ٍیژُ گی ّبی ایي اثجکت:

Value   ِاگش هقذاسی سا ثِ ایي ٍیژُ گی ست ًوبئیذ ، آى ثِ ػٌَاى هتي پیص فشؼ جؼج :

 هتي ظبّش هی ضَد.

Size  هی ثبضذ 20: ػشؼ جؼجِ  هتي سا هطخع هی ًوبیذ ٍ هقذاس پیص فشؼ آى 

Maxlength .حذاکثش کبساکتشی است کِ هی تَاًین ثشای جؼجِ هتي تؼییي ًوبئین : 

 type  ،Passwordثب  Inputتگ  2-17

هی ثبضذ ٍ توبم ٍیژُ گی ّبی اًشا  type  ،textثب  Inputایي تگ کب هال ضجیِ ثِ تگ 

بیص ثجبی ًو passwordداسا هی ثبضذ تٌْب تفبٍت ایي دٍ ًَع ، دس ایي است کِ ًَع ، 

استفبدُ هی کٌذ کِ ثشای گشفتي کلوبت ػجَسی اص کبسثش  passwordکبسکتش ّب اص کبساکتش 

 هَسد ًیبص هی ثبضذ.

 

 type  ،checkboxثب   inputتگ  3-17

ایي تگ یک چک ثبکس یب ثب کس گضیٌِ ای سا ایجبد هی کٌذ. چکجبکس ّب ثشای گضیٌص 

ضَد.ایي ًَع ، یک ٍیژُ گی ثب ًبم  یک یب چٌذ ػٌَاى اص هیبى چٌذ ػٌَاى استفبدُ هی
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checked  داسد کِ اگش ثشای تگی ایي ٍیژُ گی دسج ضَد ، چک ثبکس حبلت پیص فشؼ

 چک خَسدُ داسد.

 

 type  ،radioثب  Inputتگ  4-17

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 

آًْب سا یکسبى ثذّین. ّش چٌذ دکوِ  nameثٌذی ایي دکوِ ّب کبفی است ، ٍیژُ گی 

 سادیَیی کِ ًبم یکسبى داضت ثبضٌذ تجذیل ثِ گشٍُ هی ضًَذ.

 

5-17 input  ثبtype ،file 

ثشای گشفتي فبیلی اص کبسثش ٍ اسسبل اى ثِ اغطالح   <input>اص ایي ًَع اص تگ 

upload  ِکشدى اى استفبدُ هی ضَد. ّوبًطَس کِ هالحظِ هی کٌیذ یک دکو

"browse"  ثشای اًتخبة فبیل اص ّبسد ٍ ثک جؼجِ هتي ٍجَد داسد کِ اگش فبیلی سا

 ثشگضیٌیذ ، هسیش فیضیکی آى دس جؼجِ هتي ظبّش هی ضَد.

 

6-17 input  ب ثtype  ،button 

سٍیذادّبی اًشا کٌتشل ٍ  javascriptایي ًَع یک دکوِ ایجبد هی کٌذ کِ ضوب هی تَاًیذ تَسط 

داسد کِ ّش هتٌی سا کِ  value، یک ٍیژُ گی ثب ًبم  inputثشای آى کذ ثٌَیسیذ.ایي ًَع اص تگ 

 ثِ ایي ٍیضُ گی ًسجت ثذّیذ ثِ ػٌَاى هتي سٍی دکوِ ظبّش خَاّذ ضذ.

 

7-17 input   ثبtype  ،hidden 
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یک جؼجِ هتي پٌْبًی ایجبد هی کٌذ کِ دس غفحِ هشٍسگش قبثل سٍیت ًوی  Inputایي ًَع اص تگ 

ثبضذ. هب اص ایي تگ ثشای سد ٍ ثذل کشدى اطالػبت هب ثیي غفحبت دس ثشًبهِ ًَیسی سوت سشٍس 

 استفبدُ هی کٌین.

 

8-17 input  ثبtype  ،submit 

یک دکوِ ایجبد هی کٌذ کِ ٍظیفِ خبغی داسد . ثب فطشدُ ضذى ایي دکوِ  inputایي ًَع اص تگ 

 actionتوبم هحتَیبت فشم ثِ سشٍیس دٌّذُ اسسبل خَاّذ ضذ. اثجکت فشم یک ٍیژُ گی ثب ًبم 

غفحِ ای است کِ هحتَیبت فشم قشاس است ثِ اى اسسبل ضَد. اسگ دکوِ  actionداسد کِ اغَال 

submit ت فشم کِ حبٍی اثجکت ّبی داخل اى هی ثبضذ ثِ فطشدُ ضَد هحتَیبaction  فشم

 اسسبل هی ضَد.

 

9-17 input  ثبtype  ،reset 

یک دکوِ ایجبد هی کٌذ کِ هحتَیبت فشم سا ثِ حبلت پیص فشؼ تغییش هی  inputایي ًَع  اص تگ 

 دّذ.

 

10-17 input   ثبtype  ،image 

است ، تٌْب تفبٍت اى دس ایي است کِ دکوِ  submitکبهال ضجیِ ثِ ًَع  Inputایي ًَع اص تگ 

خَاّذ ضذ ٍ کبسثش ثب کلیک سٍی تػَیش ػول  type  ،textتجذیل ثِ تػَیش دس  submitدس ًَع 

 اسسبل هحتَیبت فشم سا سشٍیس دٌّذُ سا اًجبم هی دّذ.
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 selectتگ  18

د هی کٌذ. اگش سا ایجب  htmlیب لیست پبییي افتبدًی دس غفحبت  comboboxایي تگ یک 

گضیٌِ ّبی اًتخبثی ضوب صیبد ثبضذ هی تَاًیذ گضیٌِ ّب سا دس لیست پبییي افتبدًی قشاس دّیذ. تگ 

select  لیست پبییي افتبدًی سا هی سبصد ٍ ّش تگoption  یک گضیٌِ اًتخبثی لیست پبییي

 افتبدًی سا ایجبد هی کٌذ.

کِ دس لیست پبییي افتبدًی ًوبیص دادُ گضیٌِ اٍلی است  optionثطَس پیص فشؼ اٍلیي هقذاس 

سا ثشای اثجکت  selectedهی ضَد اگش ثخَّیذ ایي اهش سا تغییش دّیذ کبفی است ٍیژُ گی 

option  ثکبس ثجشیذ تب اىoption .ثِ ػٌَاى اٍلیي گضیٌِ اًتخبثی ظبّش ضَد 

 

 textareaتگ  19

ی کٌذ. اص ایي اثجکت ثشای ایجبد ه htmlیب جؼجِ لیست سا دس غفحِ  listboxایي تگ یک 

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.

 rowsٍ ٍیژُ گی   textareaتؼذاد ستَى ّبی  colsایي اثجکت دٍ ٍیضُ گی داسد. ٍیضُ گی 

  textareaتؼذاد سطش ّبی آًشا  سا هطخع هی کٌذ . ضوب تَسط ایي دٍ ٍیژُ گی هی تَاًیذ اًذاصُ 

 سا هطخع کٌیذ.


