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دیزاسب دیزاسب لودج   لودج دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش   HTMLHTML  هلیسو هلیسو

اهلاثم اهلاثم

اهلودج
.میشکب لودج  کی  میناوت  یم  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  لاثم  نیا 

لودج هیشاح 
.دهد یم  ناشن  ار  لودج  فلتخم  یاه  هیشاح  لاثم  نیا 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

اهاه لودج   لودج

هداد یاه  لولس  هب  رطس  ره  و  <( tr> بسچرب هلیسوب   ) اهرطس هب  لودج  ره.دنوش  یم  یفرعم  <table> بسچرب هلیسوب  لوادج 
کی.تسا هداد  لولس  یواح  هک  دنتسه  ( table data  ) یلودج هداد  رگنایب   td فورح <( td  > بسچرب هلیسوب   ) دوش یم  میسقت 

.دشاب ...و  اه  لودج  یقفا و  یاه  طخ  اه ،  مرف  اه ،  فارگاراپ  اه ،  تسیل  سکع ،  نتم ،  یواح  دناوت  یم  هداد  لولس 

row1,cel1row1,cel2

row2,cel1row2,cel2

<table border="1">
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel2</td>
</tr>
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel1</td>
</tr>
</table>

HTMLHTML  یاه یاه لودج   لودج

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
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هیشاح هیشاح رصنع   رصنع اهاه  وو   لودج   لودج

اما دشاب  دیفم  دناوت  یم  نیا  تاقوا  یهاگ  .دش  دهاوخ  هداد  ناشن  هیشاح  نودب  لودج  دینکن ،  نیعم  ار  هیشاح  رصنع  امش  رگا 
هیشاح رصنع  زا  دیاب  امش  هیشاح  اب  لوادج  نداد  ناشن  یارب.دنوش  هداد  ناشن  اه  هیشاح  هک  دیهاوخ  یم  امش  عقاوم  رتشیب 

.دینک هدافتسا  ( border)
<table border="1">
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel2</td>
</tr>
<tr>
<td>row2,cel1</td>
<td>row2,cel2</td>
</tr>
</table>

لوادج لوادج ردرد   اهرتیت   اهرتیت رسرس  

.دنوش یم  صخشم  <th  > بسچرب اب  لودج  کی  رد  اهرتیترس 

Another HeadingAnother HeadingHeadingHeading

row1,cel2row1,cel1

 

<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row1,cel1</td>
<td>row1,cel2</td>
</tr>
</table>

لوادج لوادج ردرد   یلاخ   یلاخ یاه   یاه لولس   لولس

.دنوش یمن  هداد  ناشن  بوخ  اهرگرورم  رتشیب  رد  یلاخ  یاوتحم  اب  لوادج  یاه  لولس 

row1,cel2row1,cel1

row2,cel1

<table border="1">
<tr>
<td>row1,cell1</th>
<td>row1,cell2</th>
</tr>
<tr>
<td>row2,cel1</td>
<td></td>
</tr>
</table>

هتفر نیب  زا  لودج  یلاخ  لولس  فارطا  یاه  هیشاح  هک  دینک  هجوت.دنوش  یم  هداد  ناشن  تروص  نیدب  رگرورم  رد  اهدک  نیا 
لولس هب  &( nbsp ); عوطقم ان  هلصاف  کی  نآ  زا  یریگولج  یارب  (. .دهد یم  ناشن  ار  هیشاح  ( Fire Fox) سکاف ریاف  الیزوم  ) تسا

.دیزاس صخشم  ار  هیشاح  ات  دینک  هفاضا  یلاخ  هداد 



row1,cel2row1,cel1

 row2,cel1

<table border="1">
<tr>
<td>row1,cell1</th>
<td>row1,cell2</th>
</tr>
<tr>
<td>row2,cel1</td>
<td> &nbsp; </td>
</tr>
</table>

دیفم دیفم تاعالطا   تاعالطا -- یایا هیاپ   هیاپ یاه   یاه هتکن   هتکن

هک دور  یم  راظتنا  .دنریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  تردن  هب  اه  رگرورم  دب  ینابیتشپ  لیلد  هب  <tfoot  > thead>، <tbody>و  > رصانع
.دنک رغت  دنور  نیا   XHTML یدعب یاه  هخسن  رد 

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

هیشاح نودب  لودج 
.دینیب یم  ار  هیشاح  نودب  لودج  کی  لاثم  نیا  رد 

لودج یاهرتیترس 
.دینیب یم  لودج  رد  ار  اهرتیترس  شیامن  یگنوگچ 

یلاخ لولس 
.دهد یم  ناشن  ار  یلاخ  یاهلولس  حیحص  شیامن  یارب  ;"، nbsp  "& زا هدافتسا  قیرط  لاثم  نیا 

لودج ناونع 
.دهد یم  ناشن  ار  لودج  ندرک  راد  ناونع  یگنوگچ  لاثم  نیا 

نوتس ای  رطس  کی  زا  شیب  هب  لودج  لولس  هعسوت 
.دینیب یم  ار  دناشوپ  یم  ار  رطس  ای  نوتس  کی  زا  شیب  هک  یلولس  تخاس  یگنوگچ  لاثم  نیا  رد 

لودج رد  لودج 
.دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  رگید ، لودج  کی  نورد  یلودج ، تخاس  یارب 

لولس یلاخ  هیشاح 
.میزومآ یم  ار  نا  هیشاح  لولس و  یاوتحم  نیب  یلاخ  هیشاح  نداد  رارق  شور  لاثم ، نیا  رد 

اهلولس هلصاف 
.دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  اهلولس  نیب  هلصاف  نعت  یارب 

لودج هنیمز 
.دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  .درک  باختنا  ار  سکع  کی  ای  گنر و  کی  ناوت  یم  لودج  هنیمز  یارب 

لولس کی  یارب  هنیمز 
.دوش یم  باختنا  لولس  کی  یارب  طقف  هنیمز  راب  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  لبق  لاثم  دننامه 

لولس کی  یاوتحم  شیامن  لحم 
هجوت لاثم  نیا  هب  روظنم  نیا  یارب  .درک  نعت  ار  لولس  کی  یاوتحم  شیامن  لحم  ناوت  یم  "، align  " تیدوجوم زا  هدافتسا  اب 

.دینک
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لودج رود  باق  نیعت 
.دینک هاگن  .درک  نعت  ار  لودج  رود  باق  عون  ناوتیم  "، frame  " تیدوجوم کمک  هب 

لودج لودج یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<table>دنک یم  یفرعم  لودج  کی 

<th>دنک یم  یفرعم  لودج  رتیترس 

<tr>دنک یم  یفرعم  لودج  رطس  کی 

<td>دنک یم  یفرعم  لودج  لولس  کی 

<caption>دنک یم  یفرعم  لودج  ناونع 

<colgroup>دنک یم  یفرعم  اه  نوتس  زا  هورگ  کی 

<col>دنک یم  یفرعم  نوتس  دنچ  ای  کی  یارب  تیدوجوم  رادقم  کی 

<thead>دنک یم  یفرعم  ار  لودج  کی  رس 

<tbody>دنک یم  یفرعم  ار  لودج  کی  هندب 

<tfoot>دنک یم  یفرعم  ار  لودج  یقرواپ 

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