
.دنک .دنک یمیم   هدافتسا   هدافتسا اهدنویپ   اهدنویپ ارف   ارف زازا   بوبو   ردرد   رگید   رگید یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ هبهب   دنویپ   دنویپ یارب   یارب   HTMLHTML

اهلاثم اهلاثم

دنویپارف داجیا 
.درک داجیا  یدنویپارف  هدش ، هتشون  نتم  رد  ناوت ، یم  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  لاثم  نیا 

دنویپارف ناونع  هب  سکع ،
.دنک یم  لیدبت  دنویپارف  کی  هب  ار  یسکع  لاثم  نیا 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

HrefHref  تیدوجوم تیدوجوم بسچرب  AnchorAnchor  وو   بسچرب

رد یعبنم  ره  هب  دناوت  یم   anchor کی .دنک  یم  هدافتسا  رگید  یاه  هدنورپ  هب  دنویپ  کی  تخاس  یارب  < a  > بسچرب زا   HTML
 ... . ملیف و کی  یتوص ،  لیاف  کی  سکع ،  کی   ، HTML هحفص کی.دنک  هراشا  بو 

Anchor کی تخاس  لمعلاروتسد 
<a href="url"> دوش یم  هداد  شیامن  هک  ینتم   </a>

زا هدنورپ  سردآ  شیامن  یارب  .درک  صخشم  ار  دنکیم  هراشا  هدنورپ  نآ  هب  دنویپ  هک  یناکم  دیاب   Anchor کی نتخاس  ماگنه  رد 
.دوش      یم  هداد  شیامن  دنویپ  ارف  ناونع  هب   Anchor نایاپ وزاغآ  بسچ  رب  نیب  تاملک.دوش  یم  هدافتسا   href تیدوجوم

: دنک یم  یفرعم  ار   html.ir هب دنویپ  کی   Anchor نیا
<a href="http://www.html.ir"> html.ir دینک تاقالم  ار   </a>

 : دش دهاوخ  هداد  ناشن  نیا  هیبش  الاب  طخ 
دینک تاقالم  ار   html.ir

TargetTarget  تیدوجوم تیدوجوم

HTMLHTML  یاهدنویپ یاهدنویپ

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
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کی رد  ار  یا  هدنورپ  ریز  طخ  .دنوش  زاب  اجک  هدش  هداد  دنویپ  یاه  هدنورپ  هک  دینک  یفرعم  دیناوت  یم  امش  فده  تیدوجوم  اب 
.درک دهاوخ  زاب  دیدج  رگرورم  هرجنپ 

<a href="http://www.html.ir/" target="_blank"> html.ir دینک تاقالم  ار   </a>

مان مان تیدوجوم   تیدوجوم بسچرب  AnchorAnchor  وو   بسچرب

یم مینک ، یم  هدافتسا  راد  مان   Anchor کی زا  ام  هک  یماگنه  .دوش  یم  هدافتسا  راد  مان   Anchor کی تخاس  یارب  مان  تیدوجوم 
هحفص رد  ربراک  میراذگب   هکنآ  یاج  هب  تس  رد  .دورب  هحفص  رد  صاخ  شخب  کی  هبدناوتب  امیقتسم  هک  میزاسب  ییاهدنویپ  میناوت 

.تسا هدمآ  راد  مان   Anchor کی نتشون  هقیرط  ناپ  رد  .ددرگب 
<a name="lable"> دوش یم  هتشون  هک  ینتم  </a>

دیهاوخب امش  هک  ینتم  ره  دناوت  یم   Anchor کی مان  .دوش  یم  هدافتسا  راد  مان   Anchor کی تخاس  یارب  مان  تیدوجوم  زا 
.دنک یم  یفرعم  ار  راد  مان   Anchor کی ریز  طخ.دشاب 

<a name="tips"> دیفم تاعالطا  شخب   </a>

"Tips  " شخب هب  میقتسم  دنویپ  یارب  .دوش  یمن  هداد  ناشن  صاخ  تلاح  کی  رد  راد ، مان   Anchor کی هک  دینک  هجوت  دیاب  امش 
: دینک هفاضا   url نآ یاهتنا  هب  ار   Anchor نآ مان  و  تمالع "#"  کی 

<a href="http://www.html.ir/links.html#Tips"> دیفم تاعالطا  شخب  هب  شرپ   </a>

دوب دهاوخ  نیا  هب  هیبش  " Links.html  " لیاف نایم  زا  دیفم  تاکن  شخب  هب  دنویپ  ارف  کی 
<a href="#Tips"> دیفم تاکن  شخب  هب  شرپ   </a>

دیفم دیفم تاعالطا   تاعالطا یایا -  -  هیاپ   هیاپ تاکن   تاکن

دینک تسرد  نیا  لثم  یدنویپ  امش  رگا  .دینک  هفاضا  اه  هشوپ  ریز  عبانم  هب  تمالع "/"  کی  هشیمه 
href="http://www.html.ir/links.html"

تسرد دیدج  یاضاقت  کی  هدرک و  هفاضا  سردآ  یاهتنا  هب  تمالع "/"  کی  رورس  نوچ  دیا ،  هدرک  تسرد  رورس  یارب  اضاقت  ود  امش 
: نیا لثم  .دنک  یم 

href="http://www.html.ir/links.html/"

رد شخب  ره  هب  .دوش  یم  هدافتسا  گرزب  هدنورپ  کی  یادتبا  رد  تایوتحم  زا  لودج  کی  تخاس  یارب  الومعم  راد  مان   Anchor زا
رگا .تسا  هدش  هداد  رارق  هدنورپ  یالاب  رد  اه   Anchor نیا زا  مادکره  هب  دنویپ  هدش و  هداد  راد  مان   Anchor کی هدنورپ  نایم 

یمن قافتا  ییاطخ  چیه  هتفر و  هدنورپ  نآ  یادتبا  هب  دنک  ادیپ  ار  تسا  هدش  صخشم  هک  ار  یراد  مان   Anchor دناوتن رگرورم  کی 
.دتفا

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

دیدج هرجنپ  رد  دنویپارف ، هب  عاجرا 
تسد زا  ار  یلعف  هحفص  دنویپارف ، یور  کیلک  زا  سپ  ربراک  نآ ، رد  هک  دوش ، یم  هداد  ناشن  یدنویپارف  تخاس  شور  لاثم ، نیا  رد 

.دوش یم  زاب  وا ، یارب  یدنویپ ، هحفص  شیامن  یارب  یدیدج  هرجنپ  هدادن و 

نتم نیمه  رد  یلحم  هب  دنویپ 
لصفرس نآ  هب  اهلصفرس ، زا  کی  ره  یور  کیلک  اب  میهاوخب  رگا  .دیا  هتشون  نتم  یاوتحم  زا  یتسرهف  نتم ، یادتبا  رد  دینک  ضرف 

.دنهد یم  ناشن  ار  راک  نیا  یگنوگچ  لاثم ، نیا  یاهدنیپارف  مینک ؟ یم  لمع  هنوگچ  مینک ، هعجارم 

باق راصح  نتسکش 
نیا نتسکش  یارب  .دنهد  یم  رغت  ار  باق  یاوتحم  نآ ، یاهدنویپ  ارف  دوش ، یم  هداد  شیامن  باق  کی  لخاد  امش ، هحفص  رگا 

.دینک لمع  لاثم  نیا  دننام  هرجنپ  لک  یاوتحم  رغت  تیدودحم و 

/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_link_target
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_link_locations
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_frame_getfree


Email دنویپارف
لاثم نیا  .دوش  یم  هچ  دنک ، هدافتسا   ftp ای دننام mailto و  ، http زا ریغ  یرگید  یاهامش  زا  امش ، دنویپارف  سردآ  هکیتروص  رد 

.دهد یم  شیامن  ار  یا  هنومن 

( رگید یعون   ) Email دنویپارف
.دینیب یم  ار   mailto عون دنویپارف  زا  یرگید  هنومن  لاثم  نیا  رد 

AnchorAnchor  بسچرب بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<a>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

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