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.دینک .دینک هدافتسا   هدافتسا ناتدوخ   ناتدوخ بوبو   تاحفص   تاحفص تخاس   تخاس ردرد     HTMLHTML  زازا هنوگچ   هنوگچ تفرگ   تفرگ دیهاوخ   دیهاوخ دای   دای امش   امش   HTMLHTML  شزومآ شزومآ
.درب .درب دیهاوخ   دیهاوخ تذل   تذل نآنآ   زازا   امش   امش تسا  وو   تسا هداس   هداس رایسب   رایسب   HTMLHTML  یریگدای یریگدای

؟؟ تسیچ تسیچ   HTMLHTML  لیاف لیاف کیکی  

(. hyper text markup language) تسا ینتم  ارف  یراذگ  هناشن  نابز  ففخم   HTML
تسیراذگ هناشن  کچوک  یاه  بسچرب  یواح  ینتم  لیاف  کی   HTML لیاف کی 

دهد ناشن  هنوگچ  ار  هحفص  هک  دننک  یم  نایب  بو  یاهرگرورم  هب  یراذگ  هناشن  یاه  بسچ  رب 
دشاب . html ای . html دنوسپ یاراد  دیاب   HTML لیاف کی 

دوش هتخاس  هداس  ینتم  رگشیاریو  کی  طسوت  دناوت  یم   HTML لیاف کی 

؟؟ دینک دینک ناحتما   ناحتما رابکی   رابکی دیهاوخ   دیهاوخ یمیم   ایآ   ایآ

.دینک پیات  ار  ریز  نتم  .دینک  ارجا  ار   note pad همانرب دیتسه  زودنیو  اب  راک  لاح  رد  رگا 
<html>
<head>
<title>title of page </title>
</head>
<body>
This is my first home page.<b> This text is bold </b>
</body>
</html>

.دینک هریخذ  "mypage.htm  " ناونع تحت  ار  لیاف 
دهاوخ رهاظ  وگتفگ  هبعج  کی  .دینک  باختنا  ار  " open page  " ای " open  " هنیزگ لیاف  یونم  زا  دینک ، زاب  ار  دوخ  تنرتنیا  رگرورم 
ار نآ  .دیریگ  رارق  دیا  هتخاس  ار  دوخ   HTML لیاف هک  یناکم  رد  دینک و  باختنا  ار  " choose file  " ای " brows  " هنیزگ  . دش

لاثم ناونعب   .درک  دیهاوخ  هدهاشم  دوخ  یوگتفگ  هبعج  رد  سردآ  کی  امش  الاح.دینک  کیلک  " open  " هنیزگ یور  دینک و  باختنا 
.داد دهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  هحفص  رگرورم  دینک و  کیلک  ار   ok هنیزگ " C:\mypage.html"

هدش هدش حیرشت   حیرشت لاثم   لاثم
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HTML لیاف کی  زاغآ  نیا  هک  دنامهف  یم  امش  رگرورم  هب  بسچرب  نیا.تسا  < html  ، > امش  HTML لیاف رد  بسچرب  نیلوا 
HTML لیاف کی  یاهتنا  نیا  هک  دنامهف  یم  امش  لیاف  هب  بسچرب  نیا.تسا  /< html  > امش لیاف  رد  بسچرب  نیرخآ  تسا ،

.تسا
نتم .دش  دهاوخن  هداد  ناشن  رگرورم  هرجنپ  رد  زادنا  رس  تاعالطا   . تسامش (header  ) زادنارس تاعالطا  بسچرب و  نیب  یاه  نتم 

.دش دهاوخ  هداد  ناشن  رگرورم  هحفص  ناونع  تمسق  رد  رتیترس  .تسامش  هدنورپ  رتیترس   ،<title  > بسچرب نیب 
.دش دهاوخ  هداد  ناشن  < body> بسچ رب نیب  هک  تسا  ینتم    ، دش دهاوخ  هداد  ناشن  رگرورم  رد  هک  ینتم 

.دش دهاوخ  هداد  ناشن  هتسجرب  تروصب  رگرورم  رد  دریگ  رارق  < b  > بسچرب نیب  هک  ینتم 

؟.؟. htmlhtml  ایای . . htmhtm  دنوسپ دنوسپ

ام.دینک باختنا  ار  . html ای . htm یاهدنوسپ زا  مادکره  دیناوت  یم  امش  دینک  یم  هریخذ  ار   HTML لیاف کی  امش  هک  یماگنه 
مرن رتشیب  هک  دشاب  هتشذگ  زا  یثوروم  دب  راتفر  کی  تسا  نکمم  نیا  .مینک  یم  هدافتسا  . htm دنوسپ زا  نامیاه  لاثم  رد 

دنوسپ زا  رگا  هک  مینک  یم  رکف  ام  رتدیدج  رازفا  مرن  اب.دننک  یم  لوبق  ار  یفرح  هس  دنوسپ  طقف  دنوش  یم  هدافتسا  هک  ییاهرازفا 
.دوب میهاوخ  رت  نمیا  رایسب  مینک  هدافتسا  . html

:: دینک دینک هجوت   هجوت   HTMLHTML  یاه یاه رگشیاریو   رگشیاریو هبهب  

HTML یاه لیاف  "( WYSIWY("what you see is what you get رگشیاریو کی  زا  هدافتسا  اب  یگداس  هب  دیناوت  یم  امش 
.Adob PageMill ای  FRONT PAGE,Claris Home Page لثم دینک ،  شیاریو  ار 

هدافتسا هداس  ینتم  رگشیاریو  کی  زا  امش  هک  مینک  یم  دیکا  هیصوت  ام  دیشاب  اناوت  بو  هدنهد  هعسوت  کی  دیهاوخ  یم  امش  رگا 
.دیریگب دای  ار   HTML هیلوا لوصا  ات  دینک 

یتامدقم  HTML: بسچرب
.تسا هدش  رشتنم   Creative Commons زوجم تحت  بلاطم 
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