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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

HTMLتصاویر در 

هایفایلدرتصاویرHTMLبرچسبتوسط<img>قرار
.شوندمیداده

سببرچبهنیازییعنیتکیستبرچسبیکبرچسب،این
میخودبهمربوطهایمشخصهشاملفقطونداردانتهایی

.باشد

مشخصهsrc:
.شودمیمعرفیتصویر،فایلمسیرخصیصه،اینوسیلهبه

<img src="http://www.google.com/logos/olympics10-apskiing-
hp.png">

<img src="myImage.jpg">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

...HTMLتصاویر در 

 مشخصهalt

میکاربهتصویررویبرتوصیفیمتنیکایجادبرایمشخصهاین
بهمتننای،نباشدبارگذاریقابلدلیلیهربهتصویرکهوقتیورود؛
.شدخواهددیدهتصویر،جای

مثال:

<img src="images/boat.jpg" alt="Big Boat"> 
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

...HTMLتصاویر در 

 مشخصهalign

.درا تعیین می کناطرافاین مشخصه طریقه تراز شدن تصاویر و متن

<img src="imageUrl" align="value">

مقادیر ممکن عبارتند از :top ،middle،bottom ،left وright

مثال:
<p>an image<img src="QMark.jpg" align="middle"> in the text(middle)</p>

<p> an image <img src="QMark.jpg" align="left">in the paragraph(left) </p>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

...HTMLتصاویر در 

 مشخصهwidth وheight

راآنودادهتغییرراتصویرابعاداندازهتوانمیمشخصهدواینتوسط
.درککوچکتریاوبزرگتر

ازدرصدییاوپیکسلتعدادبرحسبمیتوانراتصویرعرضوطول
.نمودبیاناسکرینصفحهعرضوطول

مثال:
<p><img src="images/boat.jpg" width="200" height="100"></p>

<p><img src="images/boat.jpg" width="50%" height="50%"></p>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

ساخت لینک بر روی تصویر

عنوانبهتصویریکازتوانمیhyperlinkمحتوایدر
سببرچپیوند،متنجایبهکافیست.نموداستفادهصفحه،

<img>دادقراررا.

مثال:

<a href="nextPage.html">

<img src="images/nextButton.jpg">

</a> 
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

تصاویر پس زمینه

ازتوانمیصفحهزمینهپسبهتصویریکردناضافهبرای
:کرداستفادهbackgroundمشخصه

<body background="آدرس تصویر موردنظر"> 

مثال

<body background="background.jpg"> 
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

ول اجد

درهاجدولHTMLبرچسبتوسط<table>میایجاد
.شوند

برچسبتوسطجدولسطرهر<tr>شودمیساخته.

برچسبتعدادیتوسطسطرهر<td>میتقسیمستونهابه
.شود

هستندجفتیصورتبهفوقبرچسبهای.
تصویر،متن،شاملتواندیمجدولاطالعاتیسلولیک

.باشددیگریچیزهریاوجدولفرم،پاراگراف،فهرست،
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

...جداول 

مثال:
<table>

<tr><td>row1,col1</td><td>row1,col2</td></tr>

<tr><td>row2,col1</td><td>row2,col2</td></tr>

<tr>

<td ><img src="images/boat.jpg" width="100" 

height="100"></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

ها در جدولستون عنوان

چسببرتوسطتوانمیراجدولیکدرستونهاعناوین
<th>دمونمشخص.
مثال:

<table>

<tr><th>Name</th><th>Family</th></tr>

<tr><td>Amir</td><td>Rezaee</td></tr>

<tr><td>Masoud</td><td>Mortazavi</td></tr>

</table>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

مشخصه های دیگر جدول ها
Colspan="value":::ستونتعدادیاندازهبهسلولگسترش
Rowspan="value":::سطرتعدادیاندازهبهسلولگسترش
Cellpadding="value":::حاشیهازسلولهامحتوایفاصله
Cellspacing="value":::جدولسلولهایفاصله
Bgcolor="color":::جدولیاسلولزمینهپسرنگ
Height="value":::جدولیاسلولارتفاعاندازه
Width="value":::جدولیاسلولعرضاندازه
Background="imageUrl":::زمینهپستصویر
align="left/right/center/justify":::گرفتنقرارمحلافقیترازکردن

سلولهامحتوایوجدول
valign="top/middle/bottom" :::ترازکردن عمودی محتوای سلول
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

(Frame)قاب 

فایلیکازبیشتوانمیهاقابتوسطHTMLپنجرهیکدررا
.دادنمایشهمزمانطوربهمرورگر،

فایلهربهمربوطبخشحالتایندرHTML،مینامیدهقابیک
.شود

استمستقلبقیهازقابره.
صفحهمامتتواندمیسختیبهکاربرکهاستاینقابازاستفادهمشکل

.کندچاپراشما
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

(<frameset>برچسب )قاب ها 
ایلفبینبایدچگونهمرورگرپنجرهکهکندمیمشخصبرچسباین

.شودتقسیمهاقابهمانیعنیHTMLهای
هرFramesetمشخصراستونییاسطریهایقابازایمجموعه

.کندمی

مشخصهدوباrowsوcols،میبیانهاقاببودنستونییاسطری
.گردد

قابآنکهاستصفحهازفضاییمقدارستونی،یاسطریقابهراندازه
.کندمیاشغال
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

…(<frameset>برچسب )قاب ها 

مثال:

<Html>

<head>

<title>Frames_test</title>

</head>

<frameset cols="25%, 50%, 25%">

…….

</frameset>

</html>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

(<frame>برچسب )قاب ها
برچسببوسیلهایجادشدههایفریم<frameset>برچسبتوسط

.ندشومیمتصلخودمنبعHTMLهایفایلبه<frame>تکی
نمودتعریفتودرتوصورتبهتوانمیراهاقاب.
مثال:

<frameset cols="25%, 50%, 25%">

<frame src="frame_a.html">

<frameset rows="50%, 50%">

<frame src="frame_b.html">

<frame src="frame_c.html">

</frameset>

<frame src="frame_d.html">

</frameset>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

…(<frame>برچسب )قاب ها

دهدتغییرراهاقاباندازهقاب،یهاحاشیهباکشاندنتواندمیکاربر.
برچسببهراnoresizeمشخصهتوانمیکاراینازجلوگیریبرای
<frame>نموداضافه.

<frame src="frame_a.html" noresize>

مشخصهازاستفادهباframeborderقابلراهاقابحاشیهتوانمی
.نمودحذفیاورویت

<frame src="frame_a.html" frameborder="0/1">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

…(<frame>برچسب )قاب ها

مشخصهازاستفادهباscrolling،قابلیتScrollقاببرایشدن
.شودمیتعیین

<frame src="frame_a.html" scrolling="no/yes/auto">

مشخصهباnameدادتخصیصنامیکقابهربرایتوانمی.

<frame src="frame_a.html" name="frame1">
لینکیکهدفپنجرهعنوانبهقابیکدادنقرار:کاربرد

<a href ="frame_a.htm" target ="frame1">Frame a</a>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

(<iframe>برچسب )قاب ها 
برچسبتوسط<frameset>متقسیقابچندبهراصفحهمیتوانتنها

.دادقرارصفحهدردیگریچیزنمیتوانوکرد

برچسبتوسط<iframe>درصفحه،یکداخلراقابیکتوانمی
.دادقرارمتنکجایهر

برچسباستممکنقدیمیهایمرورگرازبعضی<iframe>را
وودشنمیدیدهمتنداخلدرقابصورتایندرونکنندپشتیبانی

.ودشمیدادهنمایشآنجایبهانتهاییوابتداییبرچسبداخلمتن
<body>

<p>A paragraph of text……</p>

<iframe src="fr ame_a.html">

Your browser does not support iframes!!!

</iframe>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

(<iframe>برچسب )قاب ها 

 مشخصه هایwidth وheightاندازه قاب را تعیین می کنند.
 از صفحه اسکرین% بر حسب
بر حسب تعداد پیکسل

 مشخصهalignن ، وضعیت قرار گرفتن قاب را نسبت به عناصر اطراف آ
.تعیین می کند

Left/ right/ top/ middle/ bottom

مشخصهباnameدادتخصیصنامیکقاببرایتوانمی.
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

های ورودیها و داده فرم

صفحهدرایناحیه،فرمیکHTMLعناصریشاملاست
دینب.دهدمیارتباطبرقراریاجازهکاربروصفحهطراحبهکه

رم،فعناصرتوسطراطراحنیازمورداطالعاتکاربرکهصورت
.نمایدمیوارد

جفتیبرچسبتوسطفرمیک<form>شودمیایجاد.
اربر،کواسطعنوانبهآناجزابلکهنیسترویتقابلفرمخود

.شوندمیدادهنمایش
تکیبرچسببوسیلهفرماجزاء<input>شوندمیساخته.
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

در فرمactionمشخصه 

دکمهبرکاربرکهوقتیSubmitبهفرممحتویاتکند،میکلیک
آدرس،actionمشخصه.شدخواهدفرستادهفرممقصدآدرسیافایل

.کندمیمشخصرافرممقصد

<form name="input" action="myfirstPage.html" method="get">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

در فرمmethodمشخصه 

مشخصهتوسطفرماطالعاتارسالشیوه
="send/recieveType"methodشودمیمشخص.

عبارتدوازیکیشوداستفادهارسالمتدعنوانبهمیتواندکهمقادیری
:باشدمیزیر
Get:آدرسانتهایدررافرمداخلاطالعات)داردپایینیامنیتمتداین

.(نمایدمیارسالوکردهاضافهمقصدصفحه
Post:داردبهتریامنیتمتداین.

<form name="input" action="myfirstPage.html" method="get">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

اجزاء فرم
جعبه متن(Text Box)
دکمه های رادیویی(Radio Button)
جعبه انتخاب(Check Box)
جعبه کلمه عبور(Password Box)
دکمه(Button)
جعبه کشویی(Dropdown Box)
 جعبهtext area

جعبه مخفی(Hidden Box)
 جعبه فایل(File Box)
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

جعبه متن

لماتککاربربخواهیمکهشودمیاستفادههنگامیجعبهایناز
توسط<input>برچسبدروبنویسد؛فرمدررااعدادییا

.شودمیتعیین"type="textمشخصه
<form>

First Name:<input type="text" name="esm" size="20">

<br>

Last Name:<input type="text" name="famil" size="30">

<br>

......

</form>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

دکمه های رادیویی

نوعاینازکندانتخابرایکیگزینهچندبینازکاربربخواهیماگر
تعیین"type="radioمشخصهتوسطو؛کنیممیاستفادههادکمه

.شودمی
حالتدراگرآنباهمنامرادیوییهایدکمه،رادیوییدکمهیکانتخاببا

.دنشومیخارجانتخابحالتازباشند،انتخاب

مشخصهcheckedدرفرضپیشطوربهراآنرادیویی،دکمهتعریفدر
.دهدمیقرارشدهانتخابحالت

Gender:

<input type="radio" name="gender" value="male" checked>

<input type="radio" name="gender" value="female">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

جعبه انتخاب

یاکیکاربربخواهیمکهشودمیاستفادههنگامیهاجعبهایناز
وسطتوکند؛انتخاب،گزینهیمحدودتعدادبینازراگزینهچند

.شودمیتعیین"type="checkboxمشخصه

کلمهcheckedدرفرضپیشطوربهراآن،دکمههرتعریفدر
.دهدمیقرارشدهانتخابحالت

property:<br>

<input type="checkbox" name="bike" checked>I have a bike<br>

<input type="checkbox" name="car" value="x6" >I have a car<br>

<input type="checkbox" name="horse" checked>I have a horse<br>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

جعبه کلمه عبور

لمهککاربرباشدنیازکهشودمیاستفادههنگامیجعبهاین
یشنماصفحهبهنگاهبانبایددیگرانکهچیزیهریاعبور

دکلیهرفشارباحالتایندر.بنویسدرا،شوندآنمتوجه
.ودشمیدادهنمایشعبورکلمهجعبهدر*یککلیدصفحه
"type="passwordمشخصهتوسطعبورکلمهجعبه

.شودمیتعیین
Credit card Number:

<input type="password" name="credit" size="30">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

دکمه

توسطدکمهtype="button"نوشتهوشودمیمشخص
.شدخواهدمعرفی"value="textمشخصهتوسطآنروی

برچسبازاستفادهوآنداردنیزدیگریشیوهدکمهساخت
<button>توسطکهکاریدکمهشدنفشردهبا.است

scriptشدخواهدانجاماست،شدهتعریفآنبرایها.
<input type="button" value="Button1">

<button>Buttun2</button>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

...دکمه

تاسدسترسدرشدهتعریفپیشازعملیاتبادکمهنوعدو:
دکمهSubmit:فرمدرشدهوارداطالعاتارسال

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

دکمهReset:درفرضپیشصورتبهوکردهپاکرافرماطالعات
آوردمی

<input type="reset" value="Clear">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

جعبه کشویی
یککلباواسترویتقابلآنهایگزینهازیکیکهاستفهرستی

فرضپیشصورتبهوشوندمیدیدهنیزهاگزینهبقیهآنرویکردن
.استانتخابقابلآنمواردازیکیتنها

جفتیبرچسبتوسطجعبهاین<select>مواردوهشدمشخص
.گردندمیایجاد<option>تکیبرچسبتوسطنیزفهرست

اگرواستشدهانتخابفهرستایناولگزینهفرضپیشطوربه
مهکلبایدباشدشدهانتخابفهرستازدیگریگزینهکهبخواهیم

selectedبرچسببهرا<option>کنیماضافهنظرموردگزینهدر.
زانماییمانتخابهمزمانراکشوییلیستازموردچندبخواهیماگر

.میکنیماستفادهselectبرچسبدرmultipleمشخصه
دکمهگزینه،چندهمزمانانتخاببرایctrl+کلیک
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

...جعبه کشویی

Country:

<select name="country">

<option value="1">USA

<option value="2" selected>Iran

<option value="3">England

</select>
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

text areaجعبه 

نمیپس.بنویسدسطریکازترطوالنیمتنیکاربرکهاستنیازیهگا
textجعبهتوسط.نموداستفادهمتنجعبهازتوان areaاجازهکاربربه

.شودمیدادهسطر،یکازبیشنوشتن
جفتیبرچسبتوسطجعبهاین<textarea>آناندازهوهشدتعریف

.دگردمیتعیینcolsوrowsهایمشخصهتوسط
<textarea rows="5" cols= "20">

Write your personality here...

</textarea>

جعبهداخلفرضپیشصورتبهانتهایی،وابتداییتگداخلشدهنوشتهمتن
text areaباشدمیکاربرتوسطکردنپاکقابلکهشودمینوشته.
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

جعبه مخفی

وسطتنداردارتباطیکاربربهکهراپارامترهاییاستالزمگاهی
یمخفجعبهازمواردایندرودادانتقالدیگرصفحاتبهفرم
بازءجاین.گرددمیاستفادهنیست،کاربربرایرویتقابلکه

.شودمیتعریف"type="hiddenمشخصه

<input type="hidden" name="pageNumber" value="10">
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

جعبه فایل

ازفایلآپلودجعبهتعریفبرایfile boxمیاستفادهزیرصورتبه
:شود

<input type="file" name= "userFile" >

تذکر:
در صورت نیاز به آپلود فایل:
.باشدpostبایدحتماًفرمارسالمتد1.
"enctype="multipart/form-dataخصیصهبایدformبرچسبدر2.

.گرفتنخواهدصورتفایلuploadوگرنهباشدداشتهوجود
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بیدکی: مدرس-(       2بخش )HTMLآشنایی با زبان 35 /

حاشیه و عنوان فرم

برچسبتوسط<fieldset>حاشیهفرمعناصردورتوانمی
قالبدرراکلماتی<legend>برچسبتوسطونمودایجاد
.شتنوحاشیهباالییقسمترویفرم،عنوان

<fieldset style= "width:500;height=600" align="center">

<legend>Personal Info.</legend>

<form>

.....

</form>

</fieldset>
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