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تسکش  نودب  ;nbsp;&#160&هلصاف 

.درک .درک هدافتسا   هدافتسا اهاه   نتم   نتم ردرد   اهنآ   اهنآ زازا   ناوت   ناوت یمن   یمن ورور   نیا   نیا زازا   ودنراد   ودنراد   HTMLHTML  ردرد صاخ   صاخ ینعم   ینعم کیکی   رتکاراک ">"  ">"  رتکاراک لثم   لثم اهرتکاراک   اهرتکاراک زازا   یدادعت   یدادعت
.مینک .مینک هدافتسا   هدافتسا رتکاراک   رتکاراک تیدوجوم   تیدوجوم کیکی   زازا   دیاب   دیاب امام   زازا ">"  ">"  رتکچوک   رتکچوک تمالع   تمالع نداد   نداد ناشن   ناشن یارب   یارب

رتکاراک رتکاراک یاه   یاه تیدوجوم   تیدوجوم

یم یفرعم  ار   HTML بسچرب کی  عورش  هک  زا ">"  رتکچوک  تمالع  لثم.دنراد   HTML رد صاخ  ینعم  کی  اهرتکاراک  زا  یدادعت 
.مینک  دراو  ار  رتکاراک  یاه  تیدوجوم   HTML دک عبنم  رد  دیاب  دهدب  ناشن  ار  اه  رتکاراک  نیا  المع  رگرورم  هک  میهاوخب  ام  رگا.دنک 

رد وددع  تیدوجوم  کی  و  تمالع  "#" کی  ای  مسا  تیدوجوم  کی  تمالع ، "&"  کی  دراد : شخب  هس  رتکاراک  تیدوجوم  کی 
 ";". کی تیاهن 

#& . ای ;60 & lt : ; میسیونب دیاب  ام   HTML هدنورپ کی  رد  زا  رتکچوک  تمالع  کی  شیامن  یارب 
همه هک  تسا  نیا  نآ  لاکشا  تسا و  رت  ناسآ  مان  کی  ندرپس  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  ددع  کی  یاجب  مان  کی  زا  هدافتسا  هدیاف 

اهددع تیدوجوم  زا  بوخ  یلیخ  اهرگرورم  همه  ابیرقت  هک  یلاح  رد  دننک  یمن  ینابیتشپ  ار  اهرتکاراک  تیدوجوم  اه  رگرورم 
.دننک  یم  ینابیتشپ 

.دنتسه گرزب  کچوک و  فورح  هب  ساسح  اه  تیدوجوم  هک  دینک  هجوت 

تسکش تسکش نودب   نودب هلصاف   هلصاف

امش نتم  رد  ار  اه  هلصاف   HTML یداع روطب  .تسا  تسکش  نودب  هلصاف   HTML رد هدافتسا  رپ  یاهرتکاراک  تیدوجوم  زا  یکی 
رد هلصاف  ندرک  هفاضا  یارب  .درب  دهاوخ  نیب  زا  ار  نآ  یات   HTML 9 دیراذگب دوخ  نتم  رد  هلصاف  هد  امش  رگا  درک ،  دهاوخ  هاتوک 

.دینک هدافتسا  & nbsp  ; رتکاراک تیدوجوم  زا  ناتنتم ، 

هدافتسا هدافتسا رپرپ   یاهرتکاراک   یاهرتکاراک تیدوجوم   تیدوجوم

 

  

HTMLHTML  یاه یاه تیدوجوم   تیدوجوم
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زا> ;lt;&#60&رتکچوک 

زا< ;gt;&#62&رتگرزب 

&ampersand&amp;&#38;

نشیتک" ;quot;&#34&تمالع 

);apos&فورتساپآ' رد  IE درادن دربراک  )&#39;

  

  

  

 

یاهرتکاراک یاهرتکاراک تیدوجوم   تیدوجوم رگید   رگید
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¢cent&cent;&#162;

;pound;&#163&دنواپ£

;yen;&#165&نی¥

;sect;&#167&شخب§

یپک© ;copy;&#169&قح 

هدش® تبث  ;reg;&#174&تمالع 

;times;&#215&برض×

;divide;&#247&میسقت÷

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