
هبهب

.دیهد .دیهد ناشن   ناشن رگرورم   رگرورم هرجنپ   هرجنپ کیکی   ردرد   ارار   بوبو   هحفص   هحفص کیکی   زازا   شیب   شیب دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش اهباق   اهباق هلیسو   هلیسو

اهلاثم اهلاثم

یدومع یاهباق 
.دینیب یم  فلتخم ، یاوتحم  اب  یدومع  باق  هس  امش  لاثم  نیارد 

یقفا یاهباق 
.دهد یم  شیامن  ار  یقفا  یاهباق  لاثم ، نیا 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

اهباق اهباق

 : هک تسا  نیا  اه  باق  زا  هدافتسا  یدب  .تساه  باق  رگید  زا  لقتسم  زین  باق  ره  و  دوش ،  یم  هدیمان  باق  کی   HTML هدنورپ ره 
.دشاب هتشاد  ار   HTML یاه هدنورپ  رتشیب  در  هتسویپ  دیاب  بو  هدنهد  هعسوت 

تسا لکشم  هحفص  لک  ندرک  پاچ 

FramesetFrameset  بسچرب بسچرب

.درک میسقت  اهباق  هب  ار  هرجنپ  دوش  یم  هنوگچ  هک  دنک  یم  یفرعم  < frameset  > بسچرب
.دنک یم  یفرعم  ار  اه  نوتس  ای  اهرطس  زا  هعومجم  کی   frameset ره

FrameFrame  بسچرب بسچرب

.دریگ یم  رارق  باق  ره  رد  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  یا   HTML هدنورپ < frame  > بسچرب

اب مود  نوتس.تسا  هدش  تس  رگرورم  هرجنپ  زا  یانهپ 25 % اب  لوا  نوتس  .میراد  نوتس  ود  اب   frameset کی ناپ  لاثم  رد 

HTMLHTML  یاه یاه باق   باق

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

/Content/media/image/2016/06/14_orig.jpg
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_cols
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_rows


HTML  " هدنورپ هتفرگ و  رارق  لوا  نوتس  رد   HTML "frame_a.html" هدنورپ .تسا  هدش  تس  رگرورم  هرجنپ  زا  یانهپ 75 %
.تساهدش هداد  رارق  مود  نوتس  رد   "frame_b.html

<frameset cols="25%,75%">
    <frame src="frame_a.html">
    <frame src="frame_b.html">
</frameset>

دیفم دیفم تاعالطا   تاعالطا -- یایا هیاپ   هیاپ تاکن   تاکن

لمع نیا  زا  یریگولج  یارب  .دهد  رغت  ار  نآ  هزادنا  نآ ،  هیشاح  ندیشک  اب  دناوت  یم  ربراک  دشاب  هتشاد  رادیدپ  هیشاح  باق  کی  رگا 
هفاضا ار  < noframes  > بسچرب رگا  .دینک  هفاضا  < frame  > بسچرب هب  ار   noresize="noresize  " دیناوت یم  امش  ربراک ، 

.دنک یمن  ینابیتشپ  ار  باق  رگرورم  مینک  ،
امش رگا  دنچ  ره  .دینک  هدافتسا  مه  اب  ار  < frame> </frame  > و < body> </body  > یاه بسچرب  دیناوت  یمن  امش  : مهم

دیاب امش  دینک  هفاضا  دشاب  زین  نتم  یرادقم  یواح  دننک و  یمن  ینابیتشپ  ار  اهباق  هک  ییاه  رگرورم  رد  ار  < noframes  > بسچرب
.دیهد رارق  < body> </body  > یاه بسچرب  نیب  ار  نتم 

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

noframes بسچرب
.درک هیارا  ار  یبسانم  شیامن  ناوت  یم  بسچرب ، نیا  کمک  هب  تشادن ، ار  اهباق  شیامن  ناکما  رگرورم ، هکیتروص  رد 

( یقفا یدومع و  یاهباق  زا  یبیکرت  ) هدیچیپ یاهباق 
.دهد یم  ناشن  ار  دنراد  دوجو  مه  اب  یقفا ، یدومع و  یاهبق  نآ  رد  هک  یا  هحفص  لاثم ، نیا 

"noresize="noresize تیدوجوم اب  یباق 
.درک یریگولج  ناوت  یم  اهباق  هزادنا  رغت  زا  تیدوجوم ، نیا  لرتنک  اب 

اوتحم باق 
تسرهف و اهنآزا ، یکی  هک  هدش  هتخاس  یلصا  باق  ود  زا  هحفص  .دهد  یم  ناشن  ار  ییاوتحم  باق  کی  تخاس  شور  لاثم  نیا 

تیدوجوم هک  هدش  فیرعت  ریز  تروص  هب  دنویپارف  هس  تسرهف ، باق  رد  .دنهد  یم  شیامن  ار  یباختنا  لصفرس  یاوتحم  یرگید 
.دنک یم  هراشا  اوتحم  باق  مان  هب  دنویپ  ارف  ره   traget

<a href ="frame_a.htm" target ="showframe">Frame a</a><br>
<a href ="frame_b.htm" target ="showframe">Frame b</a><br>
<a href ="frame_c.htm" target ="showframe">Frame c</a>

.دهد یم  شیامن  ار  اهدنویپارف  نیا  زا  کی  ره  یاوتحم  اوتحم ، باق 
 

اجرد باق 
رگید درک و  هدافتسا   html لخاد میقتسم ، روط  هب  ناوت  یم  ار  اهباق  نیا  ) دهد یم  ناشن  ار  اجرد  یاهباق  زا  هدافتسا  شور  لاثم  نیا 

(. تسین هحفص  لک  یدنب  باق  هب  یزاین 

باق کی  لخاد  رد  یصاخ  تمسق  هب  شرپ 
یاوتحم سردآ  زا  سپ  روظنم  نیا  یارب  .درک  شرپ  شیامن  ماگنه  رد  باق ، یاوتحم  زا  یتمسق  هب  ناوت  یم  شور  نیا  کمک  هب 

.دینک هجوت  لاثم  هب  .میهد  یم  رارق  ار  رظن  دروم  لحم  دنویپارف  باق ،

اوتحم باق  یاراد  هحفص  رد  صاخ  لحم  هب  شرپ 
.تسا شرپ "  " لاثم و  اوتحم " باق   " لاثم زا  یبیکرت  لاثم  نیا 

/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_noframes
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_mix
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_noresize
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_navigation
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_iframe
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_jump
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_navigation2


باق باق یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<frameset>دنک یم  یفرعم  ار  اه  باق  زا  هعومجم  کی 

<frame>دنک یم  یفرعم  ار  باق )  ) هرجنپ ریز  کی 

<noframes>دنک. یم  یفرعم  ار  باق  نودب  شخب  دننک ،  یمن  ینابیتشپ  ار  اه  باق  هک  ییاه  رگرورم  یارب 

<iframe>دنک. یم  یفرعم  ار  یا  همانرب  نورد  هرجنپ  ریز  کی 

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

?page=../tags/tag_frameset.htm
?page=../tags/tag_frame.htm
?page=../tags/tag_noframes.htm
?page=../tags/tag_iframe.htm
/fa/articles?cat=108
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