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  مقدمه

 مختلف است که ي عملن مثاليمرتبط به هم و چند  وي شامل مجموعه از مقاالت دوره اين دوره آموزشيا
ان رساندن ي پا بعد از به. آشنا کنمHTMLن راه شما را با ي ساده و از کوتاه تريبا زبانمن در آنها تالش کردم 

 HTML زبان يريفراگ. ديجاد کني ايت به راح را ت خودتانيوب سا, ن زبان ساده يبا اد يتوانين دوره  شما ميا
  .د يبا دقت دنبال کن را ين دوره آموزشيار آسان است به شرط آنکه مقاالت ايبس

  
  ن دورهي ايروش استفاده از کتابچه ها

 ه شدهي تهPDF مجزا در فرمت يآموزش ) جزوه (يه ها به صورت کتابچيزش آمون دورهيمقاالت و دروس ا
ا چند درس مرتبط به يک يشامل ) جزوه(هر کتابچه . افت استي قابل درRastiSoftت يگان از سايکه بطور را
  .هم است

. کننديم ي شما کمک فراوانيريگاديند ي است که به فراياري بسيعمل ين دروه شامل مثالهايتمام دروس ا
تن هر مثال بطور م نکهير از اي به غ.پ شده اندي با حروف کوچک تاHTML يکد ها, ن مثالها ي بي هماهنگيبرا

ن يا يد که مثالهايتوجه کن.شوديز به همراه کتابچه ارائه مي نک از آنهايل مربوط به هر ي فا,کامل آورده شده 
 کد مثالها را بدون  کهديبخواهن اگر ي هميبرا. د يتقل کنشگر خود منيراي و به ويد کپيتواني را نميکتابچه ها

  بهي دسترسي برا.ديل مثالها استفاده کنيد از فايتواني م,ديشگر متن خود انتقال دهيرايبه و, کردن آنها پ يتا
 ني در ا.ديک کنيلي قرار دارد کهامثالک از يهر  کادر کد  چپ سمت,که باال )Code( عبارت يبررو ,هالي فانيا

دن خود مثالها در مرورگر وب ي ديبرا. شوديش داده مي نماText در فرمت  شمايصورت کد مثال مربوطه برا
   .ديکنک يليک) Run (ي برروديتوانيز مين
  

   :نکته

 که  با FrontPage XPش صفحات وب مانند يرايشرفته وي پيد با وجود برنامه هاي بپرستاند از خوديشا
د يجاد کنيا,  HTMLک کد ساده ي يري فراگي صفحات وب مورد نظر خود را بدون حتميتوانياستفاده از آنها م

ک  يخواهد ين پرسش ساده است اگر شما مي اد؟ پاسخ بهيبدهن زبان  را به خود ي ايرياد گيد زحمت يچرا با
ن شکل يد به بهتري کنيد و سعين زبان را به خود بدهي ايريد زحمت فراگيد بايطراح صفحات وب زبردست شو

ن زمان از برنامه يجاد صفحات وب در کمتري ايد برايتوانين زبان مي ايري بعد از فراگ.ديبر آن مسلط شو
FrontPage ديرين ساده را فرا بگان زبيد اي کنيد پس سعي مشابه استفاده کنيا برنامه هاي و.  
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 HTML زبان -  نخست درس

  
  .مي آشنا شونترنتيا و HTMLا م مرتبط بي از مفاهيک سريد با ي بانخست

  
  نترنت چست؟يا
يک شبکه جهاني و گسترده از کامپيوتر هاي متصل به هم مي باشد که اين امکان را به ميليون ها نترنت يا

 عرضه کنند و با هم از راه ل هستندي که ماانسان در سرار جهان ميدهد تا اطالعات خود را در هر زمينه اي
 Telnet , FTP , Internet Relay.  حتي تصويري ارتباط برقرار کننداي  صوتي و,هاي مختلف چه نوشتاري 

Chat , e-mailوب جهان پهن   و) World Wide Web(ل ينترنت را تشکي اي از شبکه جهاني قسمتها
  .دهنديم
  

  ست؟ي چWorld Wide Webا يوب جهان پهن 
World Wide Web به عنوان وب  آنکه اغلب از )Web (ير مجموعه از شبکه گسترده و جهانيود زشياد مي 

با  سازد يرا قادر م آنهااست که  متصل به هم يوترهاياز کامپه دک شبکه گستريوب . نترنت استيا
 Hyper-Text Transferا ي HTTP. با هم ارتباط بر قرار کنندHTTP) پروتکل(استفاده از توافق نامه 

Protocol جاد شده يوترها متصل به وب ايکامپن ين نحوه ارتباط بيي تعي  است که برايک استاندار ارتباطي. 
 مثال ي براشودي شروع م//:Httpتها با عبارت ين است که آدرس وب ساي همياگر دقت کرده باشد برا

  Http://www.RastiSoft.com :  عبارت است ازت مايآدرس وب سا
ن يا. شونديره ميذخ نامند يم) Web Page( که آنها را صفحات وب ي اسنادون در وبياطالعات و داده ها
شوند قرار يخوانده م) Web Server( متصل به شبکه که خدمات دهنده وب يوترهاي کامپيصفحات وب بررو

 خدمات دهنده وب به توانند با ارتباط بهيمتصل هستند م که به شبکه يگري ديوترهاي حاال کامپ.رنديگيم
دا ي پيدسترس, ن خدمات دهنده ها قرار گرفتند ير ا درون صفحات وب که دياطالعات و دادها

  . نامنديم) Web Client(رنده يرند را خدمات گيگين صفحات وب بهره مي که از ا ياوترهيکامپ.کنند
  

  )Web Browser(مرورگر وب 
وتر يرا در کامپصفحات وب , ) Web Browser( به نام مرورگر وب يبا استفاده از برنامه اتوانند ي کاربران م
 Internet ن آنها عبارت اند از يجتري وجود دارند که راي مختلفيدر حال حاضر مرورگرها.ننديخود بب

Explorerمحصول شرکت  Microsoft  ,Netscapeمحصول شرکت   Netscape و  Opera  محصول شرکت
Opera . نترنت از ي درصد  کاربران ا90شتر از يامروزه بInternet Explorerن مرورگر نسبت به يا. رنديگي بهره م

 ستم عامل ي به همراه سInternet Explorer.  استيشتري  بيهايژگي امکانات و ويگر مرورگرها دارايد
Windowsت ي سا وب ازگاني را بطور راهان مرورگرين نسخه  ايتوان آخرين ميشود همچنيارائه م

نترنت يگان از  ايرت را بصوديتواني مزيگر را ني درگردو  مرو Internet Explorerر از يبه غ.افت کردي درکروسافتيما
ق خط ياز طردر کشورمان شتر کاربران ي که بنيا توجه به  با واد استين برنامه ها زيالبته حجم ا. ديافت کنيدر

  . کرديداري خرCD ين مرورگرها را برروين نسخه اي که آخرآن است بهتر,  دارند ينترنت دسترسيتلفن به ا
  
  

HTMLست ؟ي چ  
HTML يا Hyper-Text Markup Language  که براي توزيع اسناد استيک زبان ساده آرايش دهنده متني 

 مجموعه اي از فرمانهاي از پيش تعريف شده و  طراحي شده يوتري کامپي هاوي  شبکهرمبتني بر متن  بر
 قالب )Browser( مرورگرهادر اسناد متني را براي نمايش ,هاکه  ميتوان با استفاده از آن)   تگTag(است 

اسناد مختلف متني که در ميليونها ,  )Hyperlinking(بندي کرد و با استفاده از امکان فراپيوند سازي 
جاد صفحات ي اي براHTMLاز  ي بطور کل. کردط به هم مرتب راخدمات دهنده وب در سراسر دنيا وجود دارند

  .شوديبهره گرفته موب 
  

 خود زبان يريم نوبت به فراگينترنت و وب آشنا شدي ايه ايم پاي از مفاهيک سري با يخوب حاال که بطور کل
HTMLميکنين قسمت به بعد کار خود را آغاز ميده و از اي رس. 
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  م؟ياز داري نيزهاي به چه چHTML يري فراگيبرا
کتاب ن يد اي توانستيد وگرنه نميار داري که حتما در اختApple چه PCوتر چه يک دستگاه کامپير از يبه غ
 NotePadشگر ساده متن مثل يرايک ويبه ,ديکنافت يدر RastiSoftت ي سايرو را از يموزش آيکيالکترون
  يشگرهايرايد از  وايممکن است که بخواه. د يراش کنيجاد و وي را اHTML ساده يلهايد که فاياز داريهم ن

م يشگر را نداريرايک وينجا قصد آموزش کار با ي ما ايد ولياستفاده کن... و  MSWord xpشرفته تر  مثل يپ
ک مرورگر وب مانند ياز به يشما ن, شگر ساده متنيرايک وير از يبه غ.است  HTMLنجا قصد فقط آموش يبلکه ا

Internet Explorer ا يNetscapeمشاهده صفحات ي برا HTMLهم . ديد داريکرده ا جادي که اNotePad و 
Internet Explorerمختلف  ير نسخه ها د Windowsستم عامل بهره ين سي وجود دارند و شما اگر از ا

  متنشگريرايتوانند از وي هم مMacستم عامل يکاربران س. دي نداررا نصب آنها افت وي به دريازيد  نيريگيم
SimpleTextرندي بهره بگ.  

  
  
 .دي خود را بسازHTMLن صفحه ياول
  .دي را اجرا کنNotePadتن شگر ميراي شروع کار ابتدا وي برا

 
  windows 95/98 در Notepad ي اجرايبرا •

  .دي را انتخاب کنNotpad و سپس Star < Programs < Accessoriesاز منو 
  

  windows  XP در Notepad ي اجرايبرا •
  .دي را انتخاب کنNotpad و سپس Star < Programs All < Accessoriesاز منو 

 
  

   :HTMLدر زبان ) Tag(تگ ها 
 ياتگ ها دستورات ساده . است) Tag(م مفهوم تگ يد با آن آشنا شوين مرحله باي که شما در ايزين چياول

 < و >ن عالئم ي بHTML ي تگهايتمام.  انجام دهديد که چه عملنيگو يمهستند که به مرورگر وب شما 
.  دارنديانين و پايک بخش آغازي HTML يشتر تگهايب. ک شوندي تفکصفحهرند تا از متون ساده درون يگيقرار م

 HTMLدر زبان .رديگي قرار م/ آن کاراکتر ياست که فقط در ابتداآن ن ي تگ همانند بخش آغازيانيبخش پا
 و <HTML>ن ي بيچ فرقي مثال ه.ا حروف بزرگيد يپ کنيکند که تگها را با حروف کوچک تاي نميفرق

<html>يدوره آموزشن ي آورده شده در اين مثلهاي بي هماهنگيالبته برا . از نظر عملکرد  وجود ندارد 
  .نده اپ شدي تگها با حروف کوچک تاتمام,
 
  

   :HTMLتگ 
 کد . است<html>د تگ يد بکار ببري باHtml ساده صفحه ک يجاد ي اي که شما برايا دستورين تگ ينخست

 .دي وارد کنNotePad در ر رايز
  

>html< 
>/html< 

  
  <html/>  ابتدا و<html> .  استHTML صفحه ک يل حاضر يد که فايگويگر شما من کد ساده به مروريا

  .کنندي را مشخص مصفحه ن يا يانتها
  

   :HEADتگ 
ن ي که معموال در اياطالعات.  دياضافه کن HTML ين تگهاي را ب<head>خود تگ  کامل شدن صفحه وب يبرا
 ي مورد استفاده مرورگر وب و موتورها فقط است ويد کاربر مخفيد از دنريگي قرار مHTMLصفحه ه از يناح

 .م کردين تگ صحبت خواهيشتر در مورد اي بي بعدي در بخشها.دنريگيجستجو قرار م
  

>html< 
>head <   

</head>    
>/html<  
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   :TITLEتگ 
باال , ب ومرورگر Title Barنوان در بخش عن ي ا.مين کنيي صفحه خودمان تعيک عنوان برايم که يخواهي محاال

ن تگ يا. ميريگيبهره م <title> از تگ HTMLک صفحه ي ين عنوان برايي تعي برا.شوديم ظاهرآن سمت چپ 
ن تگ يد بي صفحه خود انتخاب کرده اي که برايعنوان.دي اضافه کن<head> يانين و پاي آغازين تگهايرا ب
 ).ده اميرا برگز ) My first HTML Page(ن بخش من عنوان يدر ا( .دي وارد کن< title > يانين و پايآغاز

  
>html< 

>head<   
>title>My first HTML Page</title<     

>/head<   
>/html<  

  
   :BODYتگ 

 بخش HTMLک صفحه يبدنه . م ين کنيي خود را تعHTML صفحه يد بدنه اصلين مرحله ما بايخوب حاال در ا
 در آن قرار  راش داده شوديمرورگر  نمام در يخواهي که مي آن است که ما مطالب و اطالعاتياصل
 يهايژگي وي داراBODYتگ ( .ميکني استفاده م<BODY> از تگ HTMLن بدنه صفحه يي تعيبرا.ميدهيم

ن تگ آشنا ين تگ اختصاص دادم و در آن درس بطور کامل با ايک درس کامل را به اين يفراوان است بنابرا
  .)د شديخواه

  
Code / Run 

>html< 
>head<   

>title>My first HTML Page</ title <     
>/head<   
>body<   

                   This is my first HTML page! 
>/body<   

>/html<  
  )ديک کنيليک کادر ني اباال ,Code ي مشاهد کد بررويو برا Run يتواند برروين مثال مي اي اجرايبرا(
  

ش يدر مرورگر وب نما,  قرارگرفته BODY يانين و پاي آغازتگ نيبکه در ) This is my first HTML page(جمله 
  .شوديداده م

  
 با ن صفحه رايد ايد باينيرا ببجه کار خود ينکه نتي اي شما کامل شده است  حال براHTMLصفحه ساده  

د يکني استفاده مNotePadاگر از . ديکنامتحان د و آن را با مرورگر وب خود يره کني ذخHTMا ي و HTMLپسوند 
 يبررو MyFirstPage.html د و آن را با نام ي انتخاب کنFile  منو را از…Save As لين فايره اي ذخيبرا
  .ديره کنيخود ذخوتر يکامپسک سخت يد

که  ( راوبن کار  مرورگر ي ايبرا. مي خود را با مرورگر وب امتحان کنHTMLن صفحه يده تا اوليحاال موقع آن رس
   ره ي ذخ  که قبال MyFirstPage.htmlل ي فاOpen... د و از منوي کناجرا)است Internet Explorer نجايدر ا

دوبار د يره کردي که آن را ذخيرکتوريدر دا MyFirstPage.htmlل ي فايد برويتوانين ميهمچن. ديباز کن  رادياکرده 
اگر مراحل .شوديش داده مي شما در آن نماHTMLصفحه شود و يرا ماج  وبن حالت مرورگري در ا وديک کنيليک

  :ر خواهد بودير زيجه کار همانند تصويد نتيقبل را درست انجام داده باش
  



  
  

ن صفحه وب گرچه ساده يا! ديخود را ساخت HTMLن صفحه ي اولم چونيگويک ميشما تبر به, ن است ياگر چن
 شما .نترنت استي ايبررو موجود دهيچي په تمام صفحات وبي پاي ولجاد کرديتوان اين صفحه است که ميتر

 HTMLصفحات ساخت  ي برا, آنهايرياهد شد و روش بکار گ بشتر آشنا خوي با تگهايدر کتابچه و دروس بعد
  .د گرقتيفرا خواهرا 
  
  :ک نکتهي

ه از مـــرورگــر  کــيد در صــورتينيحات وب را بب بکار رفته درون صفHTMLد کد يتوانياده از مرورگر وب مفبا است
Internet Explorerمشاهد کد يد برايريگي بهره م HTML دير عمل کني زي از صورتهايکي درون صفحه وب به: 

   را انتخاب View Source تميآ د ويک راست کنيليون مرورگر خود ک صفحه دري قسمت خاليبررو •
  . دي     کن
  .د يتخاب کن را انSourceتم يآخود ) Menu Barقسمت ( مرورگر وب ي  در باالViewاز منو  •

  .شوديش داده مي شما نماي صفحه وب موجود براHTMLکد ,  ک ار دو حالت باالي هر  در

  
ن صفحه وب خود را با ين اوليهمچن. دي آشنا شدHTMLنترنت و زبان ي ايم اصلين درس با مفاهيشما در ا

 کار يد از آنها برايتوانيم که يدي مف با چند تگ شمايدر درس بعد. دي ساختHTML يه اي پاياستفاده از تگها
  .دي را حتما مطالعه کنيکتابچه بعد.د شديد آشنا خواهي بکار ببرHTML   صفحاتي بررويبا اطالعات نوشتار

  
  
  

 يداود راست: نوشته 
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