
کیکی
سپسپ
هنیمز هنیمز

.دنک .دنک یلاع   یلاع اعقاو   اعقاو ارار   تیاس   تیاس کیکی   رهاظ   رهاظ دناوت   دناوت یمیم   بوخ   بوخ

اهلاثم اهلاثم

بوخ نتم  هنیمز و  گنر 
.دنک یم  ناسآ  ار  نتم  ندناوخ  هک  بوخ  نتم  گنر  هنیمز و  گنر  زا  یلاثم 

بسانتمان نتم  هنیمز و  گنر 
.دوش یم  لکشم  هزادنا  هچ  نآ  ندناوخ  دنوش ، باختنا  بسانمان  هحفص  نتم  هنیمز و  گنر  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  لاثم  نیا 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

اهاه هنیمز   هنیمز سپسپ  

کی دناوت  یم  هنیمز  سپ  .دینک  نعت  ار  هنیمز  سپ  نآ  زا  هدافتسا  اب  دیناوت  یم  امش  هک  دراد  تیدوجوم  ود  < body  > بسچرب
.دشاب ریوصت  ای  گنر 

BgcolorBgcolor

یانبم ددع  کی  دناوت  یم  تیدوجوم  نیا  یاوتحم.دنک  یم  نعت  ار   HTML هحفص کی  هنیمز  سپ  گنر   ، Bgcolor تیدوجوم
: دشاب گنر  کی  مان  ای   RGB رادقم کی   ، 16

< body bgcolor="#000000" >
< body bgcolor="black" >
< body bgcolor="rgb(0,0,0)" >

.دننک یم  تس  یکشم  گنر  هب  ار  هنیمز  سپ  گنر  الاب  طوطخ 

هنیمز هنیمز سپسپ  

url تیدوجوم نیا  یاوتحم  دنک .  یم  نعت   HTML هحفص کی  هنیمز  سپ  یارب  ار  ریوصت  کی   Background تیدوجوم

HTMLHTML  یاه یاه هنیمز   هنیمز سپسپ  

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

/Content/media/image/2016/06/14_orig.jpg
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_back_good
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_back_bad


یم رارکت  ار  شدوخ  ریوصت  تسا ،  ناترگرورم  هرجنپ  زا  رتکچوک  ریوصت  رگا  .دینک  هدافتسا  نآ  زا  دیهاوخ  یم  امش  هک  تسا  یریوصت 
.دنکرپ ار  ناترگرورم  هرجنپ  ات  دنک 

< body background="./content/fa/home/background/clouds.gif" >
< body background="http://www.html.ir/clouds.gif" >

مود .) طخ  لثم  ) دشاب لماک  ایو  لوا ) طخ  لثم   ) دشاب طبترم  دناوت  یم   url
: دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  دینک  هدافتسا  هنیمز  سپ  رد  ریوصت  کی  زا  دیهاوخ  یم  امش  رگا  هجوت :

؟ دشخب یم  دوبهب  ار  یریگراب  نامز  هنیمز  سپ  ریوصت  ایآ 
؟ دسر یم  رظن  هب  بوخ  هحفص  رد  رگید  ریواصت  اب  هنیمز  سپ  ریوصت  ایآ 

؟ دسر یم  رظن  هب  بوخ  اه  نتم  گنر  اب  هنیمز  سپ  ریوصت  ایآ 
؟ دسر یم  رظن  هب  بوخ  دوش ،  یم  رارکت  هحفص  رد  هک  یماگنه  هنیمز  سپ  ریوصت  ایآ 

؟ دریگ یم  نتم  زا  ار  زکرمت  ابترم  هنیمز  سپ  ریوصت  ایآ 

دیفم دیفم تاعالطا   تاعالطا -- یایا هیاپ   هیاپ تاکن   تاکن

.تسا هدش  هتسناد  دب   HTML هخسن نیرخآ  رد  < body  > بسچرب رد  نتم  یاه  تیدوجوم  bg color, background و 
.هدرک فذح  دوخ  یاه  هیرظن  زا  ار  اه  تیدوجوم  نیا  ( w3c) یناهج هدرتسگ  هکبش  مویسرسنک 

رصانع .) صاوخ  شیامن  یدنب و  حرط  یفرعم  یارب  ) درک هدافتسا  دیاب   CSS زا نآ  یاج  هب 

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

بوخ هنیمز  سکع 
.تسا هدش  هداد  ناشن  هدش ، نتم  ندش  رتاناوخ  ثعاب  هک  نتم ، گنر  هنیمز و  سکع  ندوب  بسانم  لاثم ، نیا  رد 

بوخ 2 هنیمز  سکع 
.دهد یم  ناشن  ار  بوخ  بسانت  نیا  زا  یرگید  هنومن  شیپ  لاثم  دننام  زین  لاثم  نیا 

بسانمان هنیمز  سکع 
.دینیبب ار  لاثم  .دوش  یم  نتم  ندناوخ  یتخس  ثعاب  نتم ، گنر  سکع و  ندوب  بسانمان 

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