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برگه تقلب HTML 4.0
تگهای اصلی ()Basic Tags
ایجاد سندی اچتمل

تگهای متن و نوشته
><html></html

ایجاد بزرگترین سرتیتر

ایجاد اطالعات شناسنامهای سند مانند عنوان و ...

><head></head

ایجاد کوچکترین سرتیتر

ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتمل

><body></body

نمایش متنهای از قبل فرمت شده ()preformatted

?=class=? or id

شناسه عمومی برای استفاده از CSSهای خارجی
شناسه عمومی برای استفاده از  CSSبصورت InLine

><hl></hl
><h6></h6

تعیین مشخصات فونت (غیر استاندارد)

><pre></pre
><font></font

شناسههای مهم تگ font

?=style

(استفاده نکنید)

تعیین فونت دلخواه

?=face

شناسه مهم و همگانی برای چپچین و راستچین( :غیر استاندارد)

تعیین اندازه قلم از  1تا 7

?=size

)dir=? (rtl , ltr

?=color

تعیین رنگ قلم بر اساس نام رنگ یا مقدار هگز
آن

تگهای ناحیه Header
><title></title

تعیین عنوان سند

><style></style

قرارگیری استایلشیتهای Internal

><script></script

قرارگیری اسکریپتهای سمت کالینت

><meta … /

قرارگیری متاتگها

><b></b

ایجاد متن توپر (غیر استاندارد)

><i></i

ایجاد متن مورب و ایتالیک (غیر استاندارد)
زیر خطدار کردن متون (غیر استاندارد)

><u></u

ایجاد متن از نوع تله تایپی

><tt></tt

ایجاد  citationمعموال ایتالیک
شناسههای مهم تگ ( bodyغیر استاندارد)
تعیین تصویر زمینه

نمایش اهمیت (توپر نمایش داده میشود)

background=URL
=bgcolor

تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ یا معادل هگز

?=text

تعیین رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ یا معادل هگز

?=link

تعیین رنگ پیوندهای بازدید شده

?=vlink

تعیین رنگ پیوند فعال

?=alink

تعیین حاشیههای اطراف صفحه

?=topmargin
?=leftmargin
?=bottommargin
?=rightmargin

ترازبندی پاراگراف در سمت (غیر استاندارد)

><p></p
>?=<p align

left, right, center, justify
رفتن به سطر جدید
رفتن به وسط مرورگر (غیر استاندارد)

><strong></strong
><em></em

نمایش تاکید (ایتالیک نمایش داده میشود)

><!-- --

نوشتن شرح ()comment
المانهای گرافیکی

>\ "<img src="URL

ایجاد یک تصویر
شناسههای مهم تگ img
ترازبندی تصویر ()bottom, top, middle

>\ <br
><center></center

?=align

تعیین طول عکس بر اساس پیكسل

?=width

تعیین عرض عکس بر اساس پیكسل

?=height

شناسه alternate text
تعیین ضخامت مرز یک تصویر (قاب)

فرمت دهی
ایجاد پاراگرافی جدید

><cite></cite

تصاویر شناور در متن ()left, right, center

?=alt
?=border
?=align

فاصله افقی از تصویر

?=hspace

فاصله عمودی از تصویر

?=vspace

درج خطی افقی

>\ <hr

شناسههای مهم تگ ( hrغیر استاندارد)
تعیین ارتفاع خط افقی
تعیین عرضخط براساس مقدارواقعی یا درصدی
ایجاد خطی افقی بدون سایه

?=size
?=width
><hr noshade
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پیوندها ()Anchor
ایجاد پیوند

تعیین تصویر زمینه برای جدول (غیر استاندارد)

><a href="URL"></a
شناسههای مهم تگ ><a
=title

ایجاد کردن Tooltip
شناسه target
"target="_blank
"target="_self
"target="_parent
"target="_top

ایجاد پیوندی از نوع mailto

مرورگر پیوند را در یک پنجره
جدید باز میکند.
مرورگر پیوند را همان پنجره باز
میکند( .حالت پیش فرض یا
)default
مرورگر پیوند را فریم  parentباز
میکند( .کاربرد در مبحث
فریمها)
مرورگر پیوند را در فریم مادر و
اصلی باز میکند(.روشی خوب
برای نجات از شر فریمها )
><a href="mailto:EMAIL"></a

background=url

شناسههای عمومی همهی تگهای جدول (غیر استاندارد)
تعیین ارتفاع (پیکسل و یا درصدی)

height=# or %

تعیین عرض (پیکسل و یا درصدی)

width=# or %

تعیین رنگ زمینه

?=bgcolor

تعیین رنگ مرزها

?=bordercolor

تعیین رنگ سایه برای مرزها

?=bordercolordark

تعیین رنگ سایه برای مرزها

?=bordercolorlight

شناسههای دیگر
<tr align=?> or

تعیین ترازبندی خانههای جدول

>?=<td align

(استفاده نکنید) ()left, center, right

<tr valign=?> or

ترازبندی عمودی خانههای جدول
(استفاده نکنید) ()top, middle, bottom

>?=<td valign

تعیین تعداد ستونهائی که باید یکی شوند.

><td colspan=#

میل به cc

=cc

تعیین تعداد سطرهائی که باید یکی شوند.

><td rowspan=#

میل به bcc

=bcc

جلوگیری از شکسته شدن متن در خانهها

عناوین مهم تگ شناسه  hrefدر حالت mailto
=subject

مشخص کردن عنوان میل

=Body

مشخص کردن متن میل

توجه :در بکارگیری این مشخصات ،مشخصه اول باید با ? و مشخصات

فرمت دهیهای مختلف به جدول

)vsides, lhs, rhs

><a href="#NAME"></a

ارجاع به یک پیوند نامگذاری شده

><a href="URL#NAME"></a

جداول
><table></table

ایجاد جدول
ایجاد ردیف در جداول ()row table

><tr></tr

ایجاد خانههای جداول()data table

><td></td

ایجاد عنوان ستونهای یک جدول

><th></th

ایجاد عنوان برای کل جدول

>? =<table frame

(border, box, above, void, hsides,

بعدی با & آغاز شود (همانند Query Stringها).
نامگذاری قسمتی از صفحه

><td nowrap

فهرستها
ایجاد فهرستهای مرتب

><ol></ol

ایجاد فهرستی نامرتب

><ul></ul

ایجاد یک قلم اطالعاتی از یک فهرست(مرتب یا نامرتب)
کاراکتر نشانه در فهرستهای مرتب (…) A,a,I,i ,

کاراکتر نشانه در فهرستهای نامرتب (استفاده نکنید)

تعیین موقعیت کلی جدول
تعیین مقدار ضخامت مرزهای یک جدول

?=type

)… (disc, circle, square,

><caption></caption

شناسههای مهم تگ table

?=type

(استفاده نکنید)

ایجاد فهرستهای تعریفی
شناسههای جداول

><li></li

><dl></dl

ایجاد عنصری از یک فهرست تعریفی

><dt

ایجاد شرح و توصیف یک عنصر فهرست تعریفی

><dd

?=align
border=#

(استفاده نکنید)
تعیین فاصله بین خانههای جدول

cellspacing=#

تعیین فاصله بین محتوای خانه و مرز آن

cellpadding=#

فرمها
ایجاد یک فرم
ایجاد یک منوی کرکرهای و تعیین
تعداد اقالمی که قبل از
 scrollingنمایش داده خواهند
شد.
تعیین هر یک از اقالم منو

><form></form
"?"=<select multiple name
>size=?></select

><option></option
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کرکرهای
><select name="?"></select

ایجاد منوی کرکرهای

><option></option

تعیین هریک از اقالم منو
کرکرهای
ایجاد المانی برای ورود متن در
بیش از یک خط با تعیین تعداد
سطر و ستون ناحیه

<textarea name="?" cols=40
>rows=8></textarea

ایجاد چکباکسی با تعیین متن
و عنوان آن

"<input type="checkbox
>"?"=name

ایجاد رادیو باتن با تعیین متن و
عنوان آن

"?"=<input type="radio" name
>"?"=value

ایجاد المانی برای ورود متن با
حداکثر یک سطر به همراه
تعیین ابعاد بر اساس نویسه

"?"=<input type=text name
>size=20

ایجاد دکمهای از نوع ارسال و
Submit

>"?"=<input type="submit" value

ایجاد دکمهای از نوع ارسال با
کمک یک تصویر

<input type="image" border=0
>"name="?" src="name.gif
>"<input type="reset

ایجاد دکمه خالصی!! یا Reset
فریمها
تعریف و ایجاد مجموعهای از فریمها

><frameset></frameset
<frameset

شناسهای برای تعریف ردیفهای یک

>"rows="value,value

مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر
حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی

<frameset

شناسهای برای تعریف ستونها یک

>"cols="value,value

مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر
حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
تعریف فریمی از مجموعه فریمها
تعیین متنی که باید در صورت عدم

><frame
><noframes></noframes

پشتیبانی مرورگر از فریمها نمایش داده
شود .

شناسههای فریمها
تعیین سند اچتمل داخل فریم

>"<frame src="URL

تعیین نام برای یک فریم

>"?"=<frame name

تعیین عرض حاشیه راست و چپ فریم
تعریف طول حاشیه باال و پایین فریم بر اساس
پیکسل
تعیین اینکه فریمی از  Scroll barاستفاده کند
یا نه .مقادیر ممکن no ،yes :و ( autoحالت

<frame
>marginwidth=#
<frame
>marginheight=#
<frame
>scrolling=VALUE

پیشفرض)
سبب جلوگیری از تغییر اندازه یک فریم میشود.

><frame noresize
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