
اباب   HTMLHTML  رصانع.دنا رصانع.دنا هدش   هدش هتخاس   هتخاس   HTMLHTML  رصانع رصانع اباب   هکهک   دنتسه   دنتسه ینتم   ینتم یاه   یاه لیاف   لیاف   HTMLHTML  یاه یاه هدنورپ   هدنورپ
.دنوش .دنوش یمیم   فیرعت   فیرعت   HTMLHTML  یاه یاه بسچرب   بسچرب زازا   هدافتسا   هدافتسا

HTMLHTML  یاه یاه بسچرب   بسچرب

دنوش یم  هدافتسا   HTML رصانع یراذگ  هناشن  یارب   HTML یاه بسچرب 
دنوش یم  طاحم  و >  رتکاراک <  ود  طسوت   HTML یاه بسچ  رب 

دنوش یم  هدیمان  بالق  هدننک  طاحم  یاه  رتکاراک  نیا 
/< b> , <b  > دنیآ یم  تفج  تروصب  الومعم   HTML یاه بسچ  رب 

تسا ینایاپ  بسچرب  یمود  عورش و  بسچرب  ییاتود  بسچرب  نیلوا 
دنتسه رصانع  یاوتحم  ییاهتنا  ییادتبا و  بسچرب  نیب  یاه  نتم 

.تسا < B  > لداعم < b  > دنتسین ساسح  گرزب  کچوک و  فورح  هب   HTML یاهبسچرب

HTMLHTML  رصانع رصانع

: تسا  HTML رصنع کی  نیا  .دیروایب  رطاخب  ار  لبق  هحفص  رد   HTML لاثم
<b>This text is bold</b>

<b :> دوش یم  زاغآ  عورش ،  بسچرب  کی  اب   HTML رصنع
HTML: This text is bold رصنع یاوتحم 

/< b :> دوش یم  مامت  ینایاپ  بسچرب  کی  اب   HTML رصنع
رصنع کی  نینچمه  زین  نیا  دنوش  هداد  ناشن  هتسجرب  تروصب  دیاب   HTML رصانع دنک  فیرعت  هک  تسا  نیا  < b  > بسچرب فده 

: تسا  HTML

<body>
This is my first homepage.<b>This text is bold</b>
</body>

.دوش یم  مامت  /< body  > ینایاپ بسچرب  اب  عورش و  < body  > نیزاغآ بسچرب  اب   HTML رصنع نیا 
.دنک فیرعت  دنتسه   HTML هندب یاوتحم  هک  ار   HTML رصانع هک  تسا  نیا  < body  > بسچرب فده 

HTMLHTML  رصانع رصانع

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

/Content/media/image/2016/06/14_orig.jpg


؟؟ مینک مینک یمیم   هدافتسا   هدافتسا کچوک   کچوک فورح   فورح اباب   ییاه   ییاه بسچرب   بسچرب زازا   امام   ارچ   ارچ

یماگنه.دهد یم  ار  <b  > ینعم نامه  <B  > دنتسین و گرزب  کچوک و  فورح  هب  ساسح   HTML یاه بسچرب  هک  میتفگ  طقف  ام 
یاه بسچرب  گرزب  فورح  زا  ناشیاه  لاثم  رد  اه  شزومآ  رتشیب  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دزادرپ ، یم  یدرگ  بو  هب  امش  هک 

ارچ ؟ .مینک  یم  هدافتسا  کچوک  فورح  یاه  بسچرب  زا  هشیمه  ام.دننک  یم  هدافتسا   HTML
کچوک فورح  یاهبسچرب  زا  و  دینک   عورش  دیاب  امشدینک  هدامآ   HTML یدعب یاه  لسن  یارب  ار  دوخ  دیهاوخ  یم  امش  رگا 

هدرک و هیصوت  ار  کچوک  فورح  یاه  بسچرب  دوخ   HTML4 هیرظن رد  ( W3C) یناهج هدرتسگ  هکبش  مویسرسنک.دینک  هدافتسا 
.تسا هدش  راتساوخ  ار  کچوک  فورح  یاهبسچرب  ( HTML یدعب لسن  )XHTML

:: بسچرب بسچرب رصانع   رصانع

مهارف ار  امش  هحفص  رد   HTML رصانع هراب  رد  یفاضا  تاعالطا  دنناوت  یم  رصانع  دنشاب ،  یرصانع  لماش  دنناوت  یم  دوخ  اهبسچرب 
: دنک یم  یفرعم  امش  هحفص  رد  ار  هندب  رصنع  بسچرب  نیا.دننک 

< body>
body :>" نیا لثم  دشاب  زمرق  دیاب  امش  هنیمز  سپ  گنر  هک  دوگب  رگرورم  هب  دیناوت  یم  امش  <bgcolor  > رصنع ندرک  هفاضا  اب 

<bgcolor="red
هک دوگب  رگرورم  هب  دیناوت  یم  امش  هیشاح  رصنع  ندرک  هفاضا  اب  <. table :> دنک یم  یفرعم  ار   HTML لودج کی  بسچرب  نیا 

<table border="0 >" دشاب : هتشاد  یا  هیشاح  هبل و  چیه  دیابن  لودج 
رادقم " =" مان نیا : لثم  دنیآ ، یم  رادقم  / مان جوز  کی  رد  هشیمه  رصانع 

دنوش یم  هفاضا   HTML رصانع عورش  بسچرب  هب  هشیمه  رصانع 

؟"؟" زمرق زمرق  " " ایای زمرق ' ' زمرق  ، '  ، ' نشیتک نشیتک یاهتلاح   یاهتلاح

یلو درک  هدافتسا  ناوت  یم  نشیتک  لبود  نشیتک و   تلاح  ود  ره  زا  دنوش ،  دودحم  اه  نشیتک  رد  هشیمه  دیاب  رصانع  یاوتحم 
نشیتک یاراد  دوخ  رصانع  یاوتحم  هک  یماگنه  لثم  ردان  یاه  تیعقوم  یضعب  رد  .تسا  رت  لوادتم  اه  نشیتک  لبود  زا  هدافتسا 

Name='john "shotgun" Nelson : ' مینک هدافتسا  نشیتک  کت  زا  هک  تسا  مزال  دنتسه  
یتامدقم  HTML: بسچرب

.تسا هدش  رشتنم   Creative Commons زوجم تحت  بلاطم 
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