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 HTML 4نکاتی پیرامون 
 

 

 است.ها style sheetو انتقال آن به  یبندفرمت ین نسخه جداسازیار مهم ایبوده و نکته بس HTMLاستاندارد  4ن دروس نسخه یا یمبنا
 

 به سه الیه تقسیم کرد:توان در حالت کلی اجزای یک صفحه وب را می

  HTML. حاوی اطالعاتی که قصد نمایش آنها را به کاربر داریم در صفحه وب آنها : مشخص کردن محتوا )و محل( قرارگیری(Contentالیه محتوا ) .1

  CSSکند (: چگونگی نمایش محتوا را مشخص میPresentationالیه نمایش ) .2

  Java Script(: واکنش به رویدادهای کاربر Behaviorرفتار )الیه  .3

 

 ست؟یچ HTMLل یک فای

 HTML رفته از حروف اول گبرHyper Text Markup Language است . 

 ل یک فایHTML از نوع  یلیفاtext که متشکل از  استmarkup tagباشد. یها م 

 ا یر گمرورBrowser یاز رو markup tagدهد.  شیرا نماد صفحه یونه باگفهمد که چیها م 

 ل یک فایHTML پسوند  ید دارایباhtm  ا یوhtml است . 

  ل یک فایاز آنجایی کهHTML از نوع  یلیفاtext جاد است. یقابل ا یاتور سادهیبا هر اد، باشدیم 

 یهاگت یفه اصلیوظ HTML (markup tagsب )استش اطالعات ینما گیونگان چی. 

 

 HTML (HTML Tags ) یهاگت

 یهاگت با کمک HTML  المانا یعناصر و( هاElements) شوند. یساخته م 

  در زبانHTML  ف شده است. یعنصر تعر 08حدود 

 یهاگت HTML شوند. یساخته م >و  < کاراکترله دو یبوس 

 یهاگت HTML شوند، مانند یمعموال بصورت زوج ظاهر م<b>test</b>  
 مثال  گک زوج تیاول در  گت<b> دوم مثال  گشروع و ت گت<b/> نام دارد.  یانیپا گت 

 ا یعنصر  یمحتوا گک زوج تیدوم در  گاول و ت گن تیمتن بelement content شودیده مینام. 
 یهاگت HTML case sensitive گمثال دو ت یستند. براین <b>  و<B> با  یارگشود که به خاطر سازیه میتوص یمعادل هم هستند ولXHTML 

 از حروف کوچک استفاده شود.

 

ن یهمچنر [<TITLE> ....</TITLE>]رد . گیران آن برچسرب قررار یرشرروع و پا ین برچسبهاید در بیمربوط به هر برچسب با یهاات و نوشتهیمحتو توجه :

نادرسرت   <X><Y></X></Y> داشته باشند پس (Overlap) یبا هم همپوشان ینکه در نقاطیباشند نه ا (Nested Tags)د به صورت تو در تو یبرچسبها با
 .استدرست  <X><Y></Y></X>و 

 

 (Tag Attributes) گک تی یشناسه ها
. است Elementا یک عنصر یر اطالعات یگان دیفه آنها بیند و وظیوگیم Attributeا ین اطالعات شناسه یر باشند، به ایگد یاطالعات اضاف یتوانند حاویها مگت

 .کندین میی( را تعbackgroundنه متن )یزم گوجود دارد که رن bgcolorبه نام  یاشناسه <body> گمورد تمثال در 
ک عنصر یر در گتا ایشوند و نهایاضافه م Elementا یک عنصر یشروع  گشه به تیشوند و همینوشته م "name=value"ا ی "مقدار=نام" یشناسه ها به صورت کل

 استفاده خواهد شد.ر وب گمرور defaultا ی فرضپیشر ید نشوند از مقادیها قشناسه Elementا ی
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 :نکات مهمبرخی 
 <html> یعنیر نوع متن گ، مرورگن تیا یاز رو HTML  یافته و از رویبودنش را <html/> متن  یانتهاHTML  کندپیدا میرا. 

 گن تیمتن ب <head> گو ت <head/> ا ی یاطالعات شناسنامه ا"Header information"  متنHTML گت ش داده نخواهند شد.یبوده و نما 

head یل تعریاز قب ییکارها یبرا( ف کردن عنوان صفحهTitleاطالعات مورد ن ،)رود.و... به کار می پتهای، نوشتن اسکر جستجو یموتورها یاز برای 

 گن تیمتن ب <body> گت یعنیآن  یو انتها <body/> ش داده خواهند شد.یرنماگاست که توسط مرور یتنها اطالعات 

 یک فاصله خالیش از یر بگمرور (Spaceرا تشخ )است :  یفاصله خال یک کد کوچک و جالب وجود دارد که به معنای.  دهدیص نمی&nbsp; 

 یهادر مورد برچسب <P>  و<BR> د مثالً استفاده از یکبار از آنها استفاده کنیش از ید بیتوانیشما نم<P><P>  شود و ینم یخط خال 2موجب رد شدن

 د کرد ؟یجه با یجاد چند خط خالیا یکند . حاال برایعمل م <P>همانند 

  تر زبان و قبلی 3.2در نسخه هایHTML  از تگ<font> شود. در این تگ شناسه برای تعیین نام قلم، رنگ و اندازه متون استفاده میface  ، نام قلم

 معرف رنگ متن خواهد بود. colorقلم و شناسه انداره  sizeشناسه 

این  (World Wide Web Consortium, W3C) شود و کنسرسیوم جهانی تعیین استانداردهای وباز رده خارج محسوب می <font> تگ

تعریف هر گونه خواص نمایشی و ها برای  Style Sheetشود که ازکنار گذاشته است و اکیدا توصیه می HTMLهای استاندارد تگ را از مجموعه تگ

 .استفاده شود HTMLالمانها در ( layout & Presentation) آرایشی

 توانید شانس خود را با مشخص کردن بیش از یک فونت باال ببرید .میدر کل 

<FONT FACE = “ ARIAL , HELVETICA , IMPACT “> 

  با توجه به توضیحات ارائه شده پیرامون وظایفHTML  وCSS، هایی همانند استفاده از تگb ،i ،u ،font ی نمایش دخالت و... به این دلیل که در نحوه

دهند، اما از این جهت نحوه نمایش آنها را تغییر میفرض به طور پیشمرورگرها و... با اینکه  strong،  emهایی مانند باشد. از طرفی تگکنند مجاز نمیمی

 تواند برای موتورهای جستجو اهمیت داشته باشد.تواند اهمیت، تاکید و... یک متن را مشخص کند و از امر میاست که میاستفاده از آنها دارای اهمیت 

 های های متفاوتی برای نمایش متن در صفحه وجود دارد، اما استفاده از تگاگرچه روشP ،H ،UL میزان اهمیت و کیفیت متن را تواند به لحاظ معنایی و... می

 کند و در مقوله موتورهای جستجو و وب معنایی این مورد دارای اهمیت است. مشخص

 

 :در وب رنگ

 یهالیار کند در فایرا اخت 222تا  8ن یب یتواند عددیها مگقرمز( که هر کدام از رن، سبز ،  یشود )آبیمشخص م RGBت یبا کم گوتر رنید در کامپیدان یهمانطور که م
HTML د .نشویان میمال بیزا دسگشود البته اعداد به صورت هیم یرویاستاندارد پن یهم از هم 

 ها: گروش مشخص کردن رن
 rgb(35%, 0%, 50%) 

 rgb(89, 0, 127) 

 #59007F 

 black 
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 تصاویر: 
  در صفحاتHTML های متفاوتی همانندر با فرمتیاز تصاو jpg  وgif د.راستفاده ک نتوایم 

 ر با فرمت یتصاوgif ا یتوانند ساده و یمgif animation ا یانشعاب  یهر دو دارا یذارگدر نام یباشند ولextension با نام  یgif  .هستند 

 با فرمت  یریتصو هرgif  ا یوjpg  ر ینه تکثیر زمیر باشد، تصوگر کوچکتر از ابعاد صفحه مروریر ابعاد تصوگباشد. اینه میر زمیقابل استفاده به عنوان تصو

 شد.خواهد 

 ت ید که در خصوصیتوجه داشته باشsrc د در همان یم باین نکردیرا مع یریر عکس مشخص شود نه صرفاً نام آن. در دستورات باال که ما مسید مسیبا

مشخصات  نیبا ا یر عکسین مسیر در اگاست که ا یهیوجود داشته باشد . بد gif.و پسوند  logoک عکس با نام یما وجود دارد  HTMLل یکه فا یریمس

 ش نخواهد داد !ینما یر عکسگوجود نداشته باشد مرور

 د :یر توجه کنیز یهابه مثال 
src=”images/logo.gif” 

 logo.gifبا نام  یوجود داشته باشد و در آن فولدر عکس imagesبا نام  ید فولدریما وجود دارد با HTMLل یکه فا یریدر همان مس یعنی

 موجود باشد .
src=”../images/logo.gif 

ن فولدر ، یوجود دارد ، در ا imagesبا نام  یر عکس ما در فولدرگا یعنیما قرار دارد .  HTMLل یر فایک سطح باالتر از مسیر ما یتصو یعنی

 ما در آن قرار دارد . HTMLل یهم وجود دارد که فا یریگفولدر د

 د !!یمتوجه شو یه جوریمشکل است خودتان  ینها کمیح دادن ایتوض

 دیمشخص کن Urlک یلة یر را بوسین مسید ایتوانیالبته شما م
<IMG src=”www.site.com/logo.gif”> 

 

 حاال استفاده از کدام بهتر است ؟ 

o د استفاده از یر چه شاگاUrl (Uniform Resource Locator) اوالًًَ ن است که یدر ادهی نسبی استفاده از آدرست یتر باشد اما مزراحت

رها با گمرور ید . در ثانیکن Uploadسرور خود  ید و سپس همة آنرا همرمان رویکن یطراح offlineت را به صورت یک ساید یتوانیشما م

 کنند .یبهتر کار م ینسب یهاآدرس

  : بودن حروف با هم تفاوت دارد مثالً  گکس باشد ، کوچک و بزریونیک سرور ید یکنیکه با آن کار م یر سرورگانکتة مهمLOGO.GIF  وlogo.gif 

به  یباشد عکس logo.gifل شما ینام فا ید ولیپ کنیرا تا LOGO.GIFر در خط دستورات گکس ایونیک سرور یدر  یبا هم ندارند ول یندوز فرقیدر و

پیشتر اشاره . ) البته همانطور دیها استفاده نکنلیاز فاصله هم در نام فا د ویشه از حروف کوچک استفاده کنیست که هما نیشنهاد ایپ .ش در نخواهد آمدینما

 ر در موارد خاص(گکند مینم یحروف تغاوت گیدر دستورات کوچک و بزرشد، 

 های ر را با کمک شناسهیشود که حتما ابعاد تصویه میتوصwidth  وheight ش صفحه ینماع شروع یر در تسرگنکار سبب کمک به مرورید، اید کنیق

شدن د ر اختصاص داده شود و قبل از لوید به تصویش بایداند که چه مقدار از صفحه نمایر میر قبل از لود تصوگر، مرورید ابعاد تصوی)در واقع با ق خواهد شد.

 ش قالب و چارچوب کلی صفحه خواهد کرد.( یر شروع به نماگر مروریتمامی تصاو

 د :یوند در آوریک پیر را به صورت یک تصوید یتوانیم 
Go to <A HREF=http://www.yahoo.com><IMG SRC=”ya.gif”></A> 
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 DOCTYPE( و Versionsنسخه ها )
 Strict ,Transitional ,Frameset سه حالت دارد:  HTMLدر حال حاضر، 

کنند. تنها تفاوت آنها های قدیمی را پشتیبانی میانو سوم، هر دو استفاده از الم داند. حالت دومهای قدیمی را مجاز نمیان، استفاده از المStrictحالت اول، یعنی حالت 

 ( را نیز می دهد.Framesها )در این است که حالت سوم، به شما اجازه استفاده از فریم

اطالعاتی را که برای برنامه های مرورگر، ضروری  DOCTYPEاستفاده کنید.  DOCTYPEای که در سند خود بکار می برید، باید از اعالن برای تعیین حالت و نسخه

 هستند ارائه می کنند.

 Transitionalدر حالت  HTMLآغاز کردن یک صفحه 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD/HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

 Framesetدر حالت  HTMLآغاز کردن یک صفحه 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD/HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

 Strictدر حالت  HTMLآغاز کردن یک صفحه 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD/HTML 4.01 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

 

 کردن صفحه Encodeچگونگی 

کنید )این کار سبب می شوند تا کاراکترهای به کار رفته در صفحه وب شما، به درستی نمایش داده شوند(،  Encodeرا  HTMLبهترین روش برای اینکه یک صفحه 

 تایپ نمایید: headاستفاده نمایید. این تگ را باید در قسمت  metaاستفاده از تگ 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Encoding Type> 

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

Netscape Navigator  و به باال استفاده کنید. 2.2از نسخه 

 

 

 Inlineو  block-Lever یالمان ها

 تواند به صورت یالمان م کیBlock-Lever ای Inline .ظاهر شود 

 به صورت  اگرBlock-lever کتاب. اگر  کیدر  دیپاراگراف جد کیقرار خواهد گرفت، درست مثل  دیخط جد کی ینوشته شود، همواره روInline 
 پاراگراف. کیدر  یشود. مثل کلمه بعدینوشته م یخط فعل یباشد، بر رو

 یهاالمان Block-Lever یهاتوانند شامل المانیم لیدل نیشوند و به همیبزرگ صفحه محسوب م ی، قطعات ساختار Inline یها، متن و المان 
Block-Lever یهاباشند. در مقابل المان گرید Inline یهاتوانند متن و المانیفقط م Inline رندیرا در بر بگ گرید. 


