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وب گسترده جهاني

www(جهاني گسترده وب� , World Wide Web( كه 
  متن مافوق سيستم شود؛ مي گفته وب فقط معموال

)Hypertext( ندارداستا سه براساس اينترنت بستر در كه است 
:كند مي كار عمده

�URL)Uniform Resource Locator(

�HTTP)HyperText Transfer Protocol(

�HTML)HyperText Markup Language(
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…وب گسترده جهاني

�URL
.كند مي مشخص را نياز مورد منبع مكان

�HTTP
web توسط كه است قراردادي Serverبه جوابگويي نحوه جهت ها 

 هاستفاد وب، در ها فايل انتقال چگونگي و كاربران هاي درخواست
.شود مي

�HTML
.كند مي بيان را وب سند يك ساختار
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www چگونه كار مي كند ؟
Web نام به هايي فايل در وب اطالعات� Page گيرند مي قرار.

Web نام به هايي رايانه� Server، صفحات پردازش و نگهداري وظيفه 
)خدمتگزار يا Server(.دارند عهده بر را وب

 استفاده HTTP ارتباطي استاندارد از وب صفحات گرفتن براي ها رايانه�
.ميدهند سرور به را خود درخواست و كنند مي

 موجود اطالعات ،)مشتري يا Client( وب به متصل كاربران هاي رايانه�
Web در Page وب مرورگر نام با هايي برنامه طريق از را ها )Web

Browser( دهند مي نشان.
�Internet Explorer

�Mozilla Firefox
�Opera
�Netscape Navigator
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Serverو  Clientارتباط 

.كند مي استفاده HTTP پروتكل با سازگار وب مرورگر يك از كاربر�

 مثل( .يكتاست )URL(آدرس يك داراي كاربر نظر مورد صفحه�
com/.yahoo.//www:http(

.كند مي ارسال server به )Request( درخواست يك مرورگر�

�Server گرداند برمي وجود درصورت را شده درخواست داده )response(.

request (URL)

response (HTML, …)Client Server
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چيست ؟ HTMLيك فايل 

  از اي مجموعه شامل اي ساده متني فايل HTML فايل يك�
 ندپسو است بهتر كه باشد؛ مي استاندارد )Tag( يها برچسب
html يا htm گرويرايش يك توسط تواند مي و باشد داشته 

.شود ساخته Notepad مانند متن ساده
WYSIWYG ويرايشگرهاي با را HTML صفحات توان مي�

(WhatYou SeeIs WhatYou Get)مانند: FrontPage 
Claris و Home Page و Adobe PageMill جاي به 

 ويرايش ،ساده متني فايل يك در نياز مورد هاي برچسب نوشتن
.دونم
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HTMLيك فايل اجراي 

 را فايل آن سادگي به توان مي HTML فايل يك اجراي براي�
 از حاصل خروجي و كرده باز وب مرورگر افزار نرم يك توسط

.نمود مشاهده را آن
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Tag هايHTML

 استفاده HTML فايل عناصر كردن مشخص براي هابرچسب�
.شوند مي

.شوند مي احاطه > و < كاراكتر دو توسط�

  دمانن شوند مي استفاده يجفت صورت به معموالً ها برچسب�
<html> و </html> و ابتدايي برچسب اول، برچسب ؛ 

.شود مي ناميده انتهايي برچسب دوم، برچسب

.دوش يم تلقي صفحه عنصر يك حتوياتم جفت، اين بين متن�

.نيستند حساس حروف كوچكي يا بزرگي به ها برچسب�
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HTMLساختار يك سند 

<html>

<head>

<title>My First Web Page</title>

</head>

<body bgcolor="white">

<p align="center">A Paragraph of Text.</p>

</body>

</html>

بيدكي: مدرس       -       HTML  (1)آشنايي با زبان  -درس برنامه نويسي مبتني بر وب 9



/ 32

ها برچسب )attribute(مشخصه
 )Attribute( مشخصه تعدادي داراي تواند مي برچسب هر�

.باشد

  مي تدارك صفحه عناصر درباره بيشتري اطالعات ها مشخصه�
.ببينند

 همشخصمقدار و مشخصه نام جفت شكل به اكثراً  ها مشخصه�
 برچسب در همواره و ؛ "Aname="Avalue :روند مي كار به

 ها همشخص مقدار كه است بهتر ضمن در .ندگير مي قرار ابتدايي
.گيرند قرار قول نقل عالمتهاي بين

<bodybgcolor="white">
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HTMLبرچسبهاي اساسي 

)Heading( هاعنوان�

)Paragraph( پاراگراف�

)line break(سطر جديد �

)comment(توضيحات�

)horizontal rule( خط افقي�
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)Heading(هاعنوان

 >h6< تا >h1< برچسب توسط صفحه متن سرتيترهاي�
 >h6< و عنوان بزرگترين >h1< كه شوند مي ايجاد

 خودكار طور به HTML .كند مي ايجاد را عنوان كوچكترين
.كند مي اضافه عنوان از بعد و قبل خالي خط يك

:مثال�
<h1>heading1.</h1>

<h2>heading2.</h2>

<h3>heading3.</h3>

<h4>heading4.</h4>

<h5>heading5.</h5>

<h6>heading6.</h6>
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)Paragraph(پاراگراف

 دسته و ايجاد >p< هايبرچسب توسط متن يهاپاراگراف�
 طور به HTML هايعنوان همانند و شوند؛ مي بندي

.كند مي اضافه نآ از بعد و قبل خالي خط يك خودكار

:مثال�
<p>My First Web Page; paragraph 1</p>

<p>My First Web Page; paragraph 2</p>
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)line break(سطر جديد

  يك است نياز كه شود مي استفاده هنگامي >br< برچسب�
 رافپاراگ ولي برود بعدي خط به متن ادامه و دياب پايان رسط

.دشون شروع جديد
.ندارد انتهايي برچسب و تنهاست برچسب يك >br< برچسب�

:مثال�
<p>This <br>is a paragraph<br><br> with line breaks.</p>
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)comment(توضيحات

--!>( توضيحات برچسب� This is a comment -->( 
شود مي استفاده HTML فايل در توضيحاتي دادن قرار براي

 شفاف و تشريح را HTML فايل توان مي برچسب اين توسط�
 يجلوگير سردرگمي از فايل ويرايش هنگام در تا درك سازي
.شود

 قرار توضيحات برچسب داخل كه هرآنچه وب مرورگر�
.گيرد مي ناديده را باشد گرفته

:مثال�

<!-- <p>this is a comment paragraph</p> -->
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)horizontal rule(خط افقي

 يم افقي، خط يك توسط متن از قسمتهايي كردن جدا براي�
.دنمو استفاده >hr< چسب بر از توان

:مثال�

<p>the HR tag defines a horizontal rule as 
follow:<hr>this is a paragraph</p>
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ا جدول برچسبهاي اساسي و كاربرد آنه
كاربردبرچسب ابتدايي 

<html> يك فايلHTML  كندرا ايجاد مي.

<head>نداطالعات كنترلي صفحه را مشخص مي ك بخش.

<body> بدنه فايلHTML  كندرا ايجاد مي.

<h1>-<h6>  كندعنوان با اندازه يك تا شش را ايجاد مي.

<p>  كنديك پاراگراف را ايجاد مي.

<br>  دهديك شكست در يك خط قرار مي.

<hr>  دهديك خط افقي در متن قرار مي.

<!-- .كنداضافه مي  HTMLتوضيحاتي به فايل<--   …
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Tag بندي متن قالبهاي
كاربردي برچسب ابتداي

<b>يك متن با حروف پررنگ را ايجاد مي كند. 

<strong>يك متن با حروف پررنگ را ايجاد مي كند. 

<em>يك متن با حروف ايتاليك را ايجاد مي كند. 

<i>يك متن با حروف ايتاليك را ايجاد مي كند. 

<big>ديك متن با حروف بزرگتراز اندازه پيش فرض را ايجاد مي كن. 

<small>ديك متن با حروف كوچكتراز اندازه پيش فرض را ايجاد مي كن. 

<sub>يك متن زيرنويس را ايجاد مي كند. 

<sup>يك متن باالنويس را ايجاد مي كند. 

<ins>  يا<u>يك متن زيرخطدار را ايجاد مي كند. 

<del>يك متن با خطي بر روي آن را ايجاد مي كند. 
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ويژه كاراكترهاي
 خاصي مفهوم و هستند رزروشده > مانند كاراكترها از بعضي�

 يممستق طور به را آنها نميتوان بنابراين دارند، HTML براي
 نمت در كاراكترهايي چنين نمايش براي .كرد چاپ صفحه در

 .كرد استفاده آنها معادل مستعار نام يا كد از بايد

& مستعاريك نام  ;    ����    &lt;
&# يعدد كد ;      ����    &#60;

:مثال�

<p><b>It should be a bold paragraph!</b></p>

<p>&lt; b&gt;It should be a bold paragraph!&lt; /b&gt;</p>
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ويژه متداول كاراكترهاي

عدد نهادينام نهادينام حرفنتيجه

non-breaking space&nbsp;&#160;

<less than&lt;&#60;

>greater than&gt;&#62;

&ampersand&amp;&#38;

"quotation mark&quot;&#34;

'apostrophe&#39; 
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 HTMLرنگ ها در 

 توان مي Name و HEX و RGB شيوه سه توسط رنگها از�
 سياه هب را زمينه پس رنگ زير دستور سه هر مثالً .كرد استفاده

.داد خواهند تغيير

<body bgcolor="rgb(0,0,0)">

<body bgcolor="#000000">

<body bgcolor="black"> 
 چون دشون استفاده Name شيوه از است بهتر هارنگ از استفاده در�

 .يستن شده تعريف و استفاده قابل مرورگرها همه در ها رنگ نام
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ها  نمونه اي از رنگ

ColorColor Name Color HEX Color RGB 

black #000000 rgb(0,0,0) 

red #FF0000 rgb(255,0,0) 

lime #00FF00 rgb(0,255,0) 

blue #0000FF rgb(0,0,255) 

yellow #FFFF00 rgb(255,255,0) 

aqua #00FFFF rgb(0,255,255) 

fuchsia #FF00FF rgb(255,0,255) 

silver #C0C0C0 rgb(192,192,192) 

white #FFFFFF rgb(255,255,255) 
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متن فونت
 توان مي صفحه از قسمت هر متن اندازه يا و رنگ ،فونت نوع تعيين براي�

.كرد استفاده >font< برچسب از

 ،size مشخصه سه داراي و بوده جفتي صورت به >font< برچسب�
face و color اند شده داده شرح زير جدول در كه باشد مي:

كاربردمثالمشخصه

size="number" size="2" اندازه فونت را تعيين مي كند

size="+number" size="+3" فونت را بزرگتر مي كند

size="-number" size="-1" فونت را كوچكتر مي كند

face="face-name" face="Times" نام فونت را تعيين مي كند

color="color-value" color="#eeff00" شماره رنگ فونت را تعيين مي كند

color="color-name" color="red" نام رنگ فونت را تعيين مي كند
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)Hyperlink( ها پيوند

 تفادهاس ها فايل ديگر با صفحه يك پيوند ساختن براي >a< برچسب از�
.)باشد مي لنگر معني به anchor كلمه اول حرف a( دشو مي

 هصفح يك :باشد داشته اشاره وب در منبعي هر به تواند مي لينك�
HTML ،ديگري چيز هر يا ويدئو موزيك، تصوير، يك ديگر.

:باشد مي زير صورت به لينك يك ساخت قاعده�

<ahref="url">Text to be displayed</a> 
 ،ودش مي ايجاد لينك آن به كه فايلي آدرس كردن مشخص براي href مشخصه�

  وندفراپي شكل به انتهايي و ابتدايي برچسب بين كلمات و رود مي كار به
)hyperlink( شد خواهد داده نشان.

:مثال�

<a href="http://www.yahoo.com/">Visit YAHOO!</a>
بيدكي: مدرس       -       HTML  (1)آشنايي با زبان  -درس برنامه نويسي مبتني بر وب 24



/ 32

پيوند URLنحوه آدرس دهي در 

)absolute(مطلق�

<a href="http://www.yahoo.com/">
<a href="file://e:/myFolder/myDoc.html">

)relative(نسبي�

<a href="F1.html"> In Current directory! </a>

<a href="anotherFolder/F2.html"> In sub-directory
named anotherFolder!</a>

<a href="../F3.html"> In super-directory <a>
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... ها پيوند

 لينك مقصد كه است اي پنجره كردن مشخص براي target مشخصه�
:پذيرد مي را زير مقادير از يكي كه شود مي باز آن در
�_blank  : جديد )فريم( پنجره

�_self  : جاري )فريم( پنجره

�_parent  : والد فريم

�_top  : اصلي فريم

فريم يك نام�

:مثال�

<a href="www.yahoo.com"target="_blank">YAHOO!</a>
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nameلينك هاي داراي مشخصه 

 يم استفاده نام داراي لينك يك ساختن براي name مشخصه از�
.شود
.ندشو مي نامگذاري وب صفحه مختلف بخشهاي خصيصه، اين توسط�

 به اً مستقيم كه ختسايپيوند توان مي نام داراي لينك توسط�
.باشد داشته جهش مقصد صفحه از خاصي قسمت
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قاعده ساخت يك لينك داراي نام

مي تعريف صفحه محتواي از بخشي براي نامي ،مقصد صفحه در�
:شود

  <a name="2ndLine">some part of webpage</a> 

  تهايان به بايد ،نام داراي لينك يك به ارجاع براي ،مبدأ صفحه در�
URL خصيصه در شده ذكر href، كرده اضافه را # عالمت، 
  .شتنو را مقصد صفحه در نظر مورد لينك نام سپس

<a href="test2.html#2ndLine">go to 2nd line of test2</a>
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ها)ليست( فهرست

�HTML  را پشتيباني مي كند فهرستسه نوع:
 )Unordered List( بدون شماره�

)Ordered List( شماره دار�
)Descriptive List( هاي داراي توضيح فهرست�
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هاي بدون شماره فهرست

 مشخص )bullet( كوچك شكل يك توسط ها فهرست اينگونه�
 هر و شده تعريف >ul< برچسب توسط آن حوزه و شوند؛ مي

.دگرد مي مشخص >li< چسب بر با ليست مورد

:مثال�
<b>Coffee Shop menu</b><br>

<ul>

<li>Coffee</li>

<li>Milk</li>

<li>Tea</li>

</ul>
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هاي شماره دار فهرست

 هاي فهرست .اند شده گذاري شماره عدد، توسط آن موارد�
 بر با آن مورد هر و شده شروع >ol< برچسب توسط دار شماره
.شود مي مشخص >li< چسب

:مثال�
<b>days of a week</b><br>

<ol>

<li>saturday</li>

<li>sunday</li>
....

<li>thursday</li>

<li>friday</li>

</ol>
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هاي داراي توضيح فهرست
 يبرا و باشند نمي شكل يا شماره داراي ها فهرست اينگونه�

 ،شدبا ليست آيتم هر كنار در توضيحي خواهيم مي كه مواردي
 برچسب توسط توضيح داراي هاي فهرست .روند مي كار به
>dl< چسب بر با آن آيتم هر و شده شروع >dt< مشخص 

.گيرند مي قرار >dd< برچسب داخل در توضيحات و شود مي

:مثال�
<b>Coffee Shop menu2(Descriptive List)</b><br>

<dl>

<dt>Coffee</dt><dd>Black hot drink</dd>

<dt>Milk</dt><dd>white cold drink</dd>

<dt>Tea</dt><dd>such a delicious drink</dd>

</dl>
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