نکاتی پیرامون HTML 4
مبنای این دروس نسخه  4استاندارد  HTMLبوده و نکته بسیار مهم این نسخه جداسازی فرمتبندی و انتقال آن به style sheetها است.
در حالت کلی اجزای یک صفحه وب را میتوان به سه الیه تقسیم کرد:
.1

الیه محتوا ( :)Contentمشخص کردن محتوا (و محل) قرارگیری آنها در صفحه وب .حاوی اطالعاتی که قصد نمایش آنها را به کاربر داریم HTML 

.2

الیه نمایش ( :)Presentationچگونگی نمایش محتوا را مشخص میکند CSS 

.3

الیه رفتار ( :)Behaviorواکنش به رویدادهای کاربر Java Script 

یک فایل  HTMLچیست؟
 HTML برگرفته از حروف اول  Hyper Text Markup Languageاست.
 یک فایل  HTMLفایلی از نوع  textاست که متشکل از markup tagها میباشد.
 مرورگر یا  Browserاز روی markup tagها میفهمد که چگونه باید صفحه را نمایش دهد.
 یک فایل  HTMLباید دارای پسوند  htmو یا  htmlاست.
 از آنجایی که یک فایل  HTMLفایلی از نوع  textمیباشد ،با هر ادیتور سادهای قابل ایجاد است.
 وظیفه اصلی تگهای  )markup tags( HTMLبیان چگونگی نمایش اطالعات است.
تگهای )HTML Tags( HTML
 با کمک تگهای  HTMLعناصر و یا المانها ( )Elementsساخته میشوند.
 در زبان  HTMLحدود  08عنصر تعریف شده است.
 تگهای  HTMLبوسیله دو کاراکتر > و < ساخته میشوند.
 تگهای  HTMLمعموال بصورت زوج ظاهر میشوند ،مانند <>b>test</b
 تگ اول در یک زوج تگ مثال < >bتگ شروع و تگ دوم مثال < >/bتگ پایانی نام دارد.
 متن بین تگ اول و تگ دوم در یک زوج تگ محتوای عنصر یا  element contentنامیده میشود.
تگهای  case sensitive HTMLنیستند .برای مثال دو تگ < >bو < >Bمعادل هم هستند ولی توصیه میشود که به خاطر سازگاری با XHTML

از حروف کوچک استفاده شود.
توجه  :محتویات و نوشتههای مربوط به هر برچسب باید در بین برچسبهای شرروع و پایران آن برچسرب قررار گیررد  [<TITLE> ....</TITLE>] .همچنرین
برچسبها باید به صورت تو در تو ) (Nested Tagsباشند نه اینکه در نقاطی با هم همپوشانی ) (Overlapداشته باشند پس > <X><Y></X></Yنادرسرت
و > <X><Y></Y></Xدرست است.
شناسه های یک تگ ()Tag Attributes
تگها میتوانند حاوی اطالعات اضافی دیگر باشند ،به این اطالعات شناسه یا  Attributeمیگویند و وظیفه آنها بیان دیگر اطالعات یک عنصر یا  Elementاست.
مثال در مورد تگ < >bodyشناسهای به نام  bgcolorوجود دارد که رنگ زمینه متن ( )backgroundرا تعیین میکند.
شناسه ها به صورت کلی "مقدار=نام" یا " "name=valueنوشته میشوند و همیشه به تگ شروع یک عنصر یا  Elementاضافه میشوند و نهایتا اگر در یک عنصر
یا  Elementشناسهها قید نشوند از مقادیر پیشفرض یا  defaultمرورگر وب استفاده خواهد شد.
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برخی نکات مهم:
 >html< از روی این تگ ،مرورگر نوع متن یعنی  HTMLبودنش را یافته و از روی < >/htmlانتهای متن  HTMLرا پیدا میکند.


متن بین تگ < >headو تگ < >/headاطالعات شناسنامه ای یا " "information Headerمتن  HTMLبوده و نمایش داده نخواهند شد .تگ
 headبرای کارهایی از قبیل تعریف کردن عنوان صفحه ( ،)Titleاطالعات مورد نیاز برای موتورهای جستجو  ،نوشتن اسکریپتها و ...به کار میرود.



متن بین تگ < >bodyو انتهای آن یعنی تگ < >/bodyتنها اطالعاتی است که توسط مرورگرنمایش داده خواهند شد.



مرورگر بیش از یک فاصله خالی ( )Spaceرا تشخیص نمیدهد  .یک کد کوچک و جالب وجود دارد که به معنای فاصله خالی است &nbsp; :



در مورد برچسبهای > <Pو > <BRشما نمیتوانید بیش از یکبار از آنها استفاده کنید مثالً استفاده از > <P><Pموجب رد شدن  2خط خالی نمیشود و
همانند > <Pعمل میکند  .حاال برای ایجاد چند خط خالی جه باید کرد ؟



در نسخه های  3.2و قبلیتر زبان  HTMLاز تگ < >fontبرای تعیین نام قلم ،رنگ و اندازه متون استفاده میشود .در این تگ شناسه  faceنام قلم ،
شناسه  sizeانداره قلم و شناسه  colorمعرف رنگ متن خواهد بود.
تگ > <fontاز رده خارج محسوب میشود و کنسرسیوم جهانی تعیین استانداردهای وب ) (World Wide Web Consortium, W3Cاین
تگ را از مجموعه تگهای استاندارد  HTMLکنار گذاشته است و اکیدا توصیه میشود که از Style Sheetها برای تعریف هر گونه خواص نمایشی و
آرایشی ( )layout & Presentationالمانها در  HTMLاستفاده شود.
در کل میتوانید شانس خود را با مشخص کردن بیش از یک فونت باال ببرید .
>“ <FONT FACE = “ ARIAL , HELVETICA , IMPACT



با توجه به توضیحات ارائه شده پیرامون وظایف  HTMLو  ،CSSاستفاده از تگهایی همانند  font ،u ،i ،bو ...به این دلیل که در نحوهی نمایش دخالت
میکنند مجاز نمیباشد .از طرفی تگهایی مانند  em ،strongو ...با اینکه مرورگرها به طور پیشفرض نحوه نمایش آنها را تغییر میدهند ،اما از این جهت
استفاده از آنها دارای اهمیت است که میتواند اهمیت ،تاکید و ...یک متن را مشخص کند و از امر میتواند برای موتورهای جستجو اهمیت داشته باشد.



اگرچه روشهای متفاوتی برای نمایش متن در صفحه وجود دارد ،اما استفاده از تگهای  UL ،H ،Pو ...میتواند به لحاظ معنایی میزان اهمیت و کیفیت متن را
مشخص کند و در مقوله موتورهای جستجو و وب معنایی این مورد دارای اهمیت است.

رنگ در وب:
همانطور که می دانید در کامپیوتر رنگ با کمیت  RGBمشخص میشود (آبی  ،سبز  ،قرمز) که هر کدام از رنگها میتواند عددی بین  8تا  222را اختیار کند در فایلهای
 HTMLهم از همین استاندارد پیروی میشود البته اعداد به صورت هگزا دسیمال بیان میشوند .
روش مشخص کردن رنگها:
)rgb(35%, 0%, 50%
)rgb(89, 0, 127
#59007F
black
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تصاویر:


در صفحات  HTMLاز تصاویر با فرمتهای متفاوتی همانند  jpgو  gifمیتوان استفاده کرد.



تصاویر با فرمت  gifمیتوانند ساده و یا  gif animationباشند ولی در نامگذاری هر دو دارای انشعاب یا  extensionی با نام  gifهستند.



هر تصویری با فرمت  gifو یا  jpgقابل استفاده به عنوان تصویر زمینه میباشد .اگر ابعاد تصویر کوچکتر از ابعاد صفحه مرورگر باشد ،تصویر زمینه تکثیر
خواهد شد.



توجه داشته باشید که در خصوصیت  srcباید مسیر عکس مشخص شود نه صرفاً نام آن .در دستورات باال که ما مسیری را معین نکردیم باید در همان
مسیری که فایل  HTMLما وجود دارد یک عکس با نام  logoو پسوند  .gifوجود داشته باشد  .بدیهی است که اگر در این مسیر عکسی با این مشخصات
وجود نداشته باشد مرورگر عکسی نمایش نخواهد داد !



به مثالهای زیر توجه کنید :
”src=”images/logo.gif

یعنی در همان مسیری که فایل  HTMLما وجود دارد باید فولدری با نام  imagesوجود داشته باشد و در آن فولدر عکسی با نام

logo.gif

موجود باشد .
src=”../images/logo.gif

یعنی تصویر ما یک سطح باالتر از مسیر فایل  HTMLما قرار دارد  .یعنی اگر عکس ما در فولدری با نام  imagesوجود دارد  ،در این فولدر ،
فولدر دیگری هم وجود دارد که فایل  HTMLما در آن قرار دارد .
توضیح دادن اینها کمی مشکل است خودتان یه جوری متوجه شوید !!
البته شما میتوانید این مسیر را بوسیلة یک  Urlمشخص کنید
>”<IMG src=”www.site.com/logo.gif



حاال استفاده از کدام بهتر است ؟
o

اگر چه شاید استفاده از  )Uniform Resource Locator( Urlراحتتر باشد اما مزیت استفاده از آدرسدهی نسبی در این است که اوالًًَ
شما میتوانید یک سایت را به صورت  offlineطراحی کنید و سپس همة آنرا همرمان روی سرور خود  Uploadکنید  .در ثانی مرورگرها با
آدرسهای نسبی بهتر کار میکنند .



نکتة مهم  :اگر سروری که با آن کار میکنید یک سرور یونیکس باشد  ،کوچک و بزرگ

بودن حروف با هم تفاوت دارد مثالً  LOGO.GIFو logo.gif

در ویندوز فرقی با هم ندارند ولی در یک سرور یونیکس اگر در خط دستورات  LOGO.GIFرا تایپ کنید ولی نام فایل شما  logo.gifباشد عکسی به
نمایش در نخواهد آمد .پیشنهاد این است که همیشه از حروف کوچک استفاده کنید و از فاصله هم در نام فایلها استفاده نکنید ( .البته همانطور پیشتر اشاره
شد ،در دستورات کوچک و بزرگی حروف تغاوتی نمیکند مگر در موارد خاص)


توصیه میشود که حتما ابعاد تصویر را با کمک شناسههای  widthو  heightقید کنید ،اینکار سبب کمک به مرورگر در تسریع شروع نمایش صفحه
خواهد شد( .در واقع با قید ابعاد تصویر ،مرورگر قبل از لود تصویر میداند که چه مقدار از صفحه نمایش باید به تصویر اختصاص داده شود و قبل از لود شدن
تمامی تصاویر مرورگر شروع به نمایش قالب و چارچوب کلی صفحه خواهد کرد).



میتوانید یک تصویر را به صورت یک پیوند در آورید :
>Go to <A HREF=http://www.yahoo.com><IMG SRC=”ya.gif”></A

3

)kaveh@ahmadicourses.com (R2.0

نسخه ها ( )Versionsو DOCTYPE
در حال حاضر HTML ،سه حالت داردStrict ,Transitional ,Frameset :

حالت اول ،یعنی حالت  ،Strictاستفاده از المانهای قدیمی را مجاز نمیداند .حالت دوم و سوم ،هر دو استفاده از المانهای قدیمی را پشتیبانی میکنند .تنها تفاوت آنها
در این است که حالت سوم ،به شما اجازه استفاده از فریمها ( )Framesرا نیز می دهد.
برای تعیین حالت و نسخهای که در سند خود بکار می برید ،باید از اعالن  DOCTYPEاستفاده کنید DOCTYPE .اطالعاتی را که برای برنامه های مرورگر ،ضروری
هستند ارائه می کنند.
آغاز کردن یک صفحه  HTMLدر حالت Transitional
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD/HTML 4.01 Transitional//EN
>""http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd
آغاز کردن یک صفحه  HTMLدر حالت Frameset
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD/HTML 4.01 Frameset//EN
>""http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd
آغاز کردن یک صفحه  HTMLدر حالت Strict
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD/HTML 4.01 Strict//EN
>""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd

چگونگی  Encodeکردن صفحه
بهترین روش برای اینکه یک صفحه  HTMLرا  Encodeکنید (این کار سبب می شوند تا کاراکترهای به کار رفته در صفحه وب شما ،به درستی نمایش داده شوند)،
استفاده از تگ  metaاستفاده نمایید .این تگ را باید در قسمت  headتایپ نمایید:
><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Encoding Type

اگر از استاندارد یونیکد برای فارسی نویسی استفاده میکنید ،برای دیدن درست صفحات فارسی باید از نسخه  Internet Explorer 2و به باال و در مورد
 Netscape Navigatorاز نسخه  2.2و به باال استفاده کنید.

المان های  block-Leverو Inline
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یک المان میتواند به صورت  Block-Leverیا  Inlineظاهر شود.
اگر به صورت  Block-leverنوشته شود ،همواره روی یک خط جدید قرار خواهد گرفت ،درست مثل یک پاراگراف جدید در یک کتاب .اگر Inline
باشد ،بر روی خط فعلی نوشته میشود .مثل کلمه بعدی در یک پاراگراف.
المانهای  ، Block-Leverقطعات ساختاری بزرگ صفحه محسوب میشوند و به همین دلیل میتوانند شامل المانهای  ، Inlineمتن و المانهای
 Block-Leverدیگر باشند .در مقابل المانهای  Inlineفقط میتوانند متن و المانهای  Inlineدیگر را در بر بگیرند.
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