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سري آموزشی HTML و HTML 5 سون لرن

نویسنده : سجاد دریس

محصولی از سایت سون لرن

این سند مخصوص کاربران VIP سون لرن تهیه شده است . خواهشمندیم از انتشار بدون اجازه و عمومی آن خودداري نمایید .

با تشکر فراوان از اعتماد شما ...

براي دریافت مجموعه ي کاملی از آموزش هاي طراحی وب و زبان هاي برنامه نویسی تحت وب ،

میهمان ما در سون لرن باشید!
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HTML (قسمت 1) : مقدمه اي بر HTML آموزش

HTML چیست؟

قبل از تعریف HTML اول باید انواع برنامه ھای تحت وب رو بشناسیم. برنامه ھای تحت وب بصورت کلی به دو دسته

تقسیم می شوند:

برنامه ھای استاتیک (Static): برنامه ھایی ھستند که صفحات آنھا از متن، تصاویر،صوت و ... تشکیل

شده. و احیانًا چند لینک به سایر آدرس ھا در آن قرار گرفته است. در واقع این نوع صفحات با کاربر تعاملی

ندارند و صرفًا کاربر میتواند موارد داخل این صفحات را مشاھده کند.

برنامه ھای داینامیک (Dynamic): برنامه ھایی ھستند که داده ای را از کاربر گرفته، و آن را پردازش می

کنند، و در انتھا نتیجه ی آن در اختیار کاربر قرار می گیرد.

HTML زبانی برای ساختن صفحات استاتیک ھست. که به وسیله اون میتوان صفحات وبی ساخت که در آن از عکس

ھا، فیلم ھا، موزیک ھا، پاراگراف ھا، جداول و... استفاده کرد.

HTML مخفف عبارت Hyper Text Markup Language (زبان نشانه گذاری ابر متن) است، که در ادامه به توضیح ھر

یک از کلمات این عبارت میپردازیم:

Language: این عبارت نشان دھنده این است که HTML یکی از زبان ھای برنامه نویسی است. البته در ادامه خواھیم

دید که بھتر است به جای عبارت "برنامه نویسی" از "نشانه گذاری" استفاده کنیم.

Text: این عبارت نشان می دھد که یک برنامه به زبان HTML یک فایل متنی ساده بیشتر نیست! در واقع مرورگر ھا

این فایل ساده متنی را خوانده و با توجه به دستورات داخل آن، آن را به عناصر مختلف ھمچون عکس ھا،پاراگراف ھا و

.... تبدیل میکنند.

Hyper: در مقابل "liner" قرار دارد. جالبه بدونید که زبان ھای برنامه نویسی رو به دو دسته تقسیم میکنند.

Liner:به زبان ھایی ھمچون C,Pascal, Delphi, PHP و ... که باید دستورات به ترتیبی که نوشته شده اند و

به صورت خط به خط اجرا شوند و تا خطی از برنامه اجرا نشده خط بعدی اجرا نمی شود، و در واقع الگوی

خطی دارند زبانھای Liner گفته میشود. که وجود خطا در ھر خط از برنامه موجب توقف اجرای کل برنامه

میشود.

Hyper: در مقابل زبانھایی ھستند که الگوی خاصی ندارند و خطا در یک خط از برنامه موجب توقف کل

برنامه نمی شود. به این زبان ھا Hyper گفته می شود.

Markup: زبان HTML بر خالف بسیاری از زبان ھای برنامه نویسی فاقد ساختار(دستور)ھایی ھمچون ساختار

شرطی، حلقه، توابع و... است. در عوض این زبان از ساختار ساده ای به نام Markup Tag یا به اختصار Tag (برچسب)
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تشکیل شده است. در واقع HTML یه نوع دستور بیشتر ندارد و آن ھم ھمین Tagھا ھستند.

چون فایلھای Html متنی ھستند بنابراین برای کد نویسی صفحات وب از ھر ویرایشگر متنی میتوان استفاده کرد مانند

Notepad یا Wordpad که در تمامی ویندوزھا قابل دسترسی ھستند. البته برای نوشتن کدھای Html نرم افزار ھای

پیشرفته زیادی در این زمینه وجود دارد که ما را در نوشتن تگ ھا راھنمایی میکنند. که پیشنھاد من برای اینکار نرم

افزار Notepad++ است که میتونید آخرین نسخه این نرم افزار رو از لینک زیر دانلود کنید:

++Notepad دانلود نرم افزار

برای مشاھده نتیجه کار ھم نیاز به یک مرورگر (....,Opera,IE, Firefox, Google Chrome)دارید که من از گوگل کروم

استفاده میکنم.

در مطلب بعدی به معرفی ساختار تگ ھا و طریقه نوشتن آن ھا در زبان HTML میپردازیم.

HTML (قسمت 2) : تگ ها در HTML آموزش

ساختار تگ ها:

تگ ھا از سه قسمت تشکیل می شوند:

یک عالمت کوچکتر (>) . 1

نام تگ . 2

یک عالمت بزرگتر (<) . 3

<tagname>

تگ ھا معموال به صورت جفتی به کار می روند و ساختار جدیدی به نام عنصر (element) را تشکیل می دھند. به مثال

زیر دقت کنید:

<tagname> content </tagname>

ھمانطور که در مثال باال میبینید یک عنصر از سه قسمت اصلی تشکیل می شود: تگ آغازین، محتوای تگ (که میتواند

یک متن ساده، یک عنصر دیگر و یا خالی باشد)  و تگ پایانی.

http://download.tuxfamily.org/notepadplus/6.1.6/npp.6.1.6.Installer.exe
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به ساختار تگ پایانی توجه کنید که تفاوت آن با تگ آغازین فقط در "/" است که قبل از نام تگ در تگ پایانی می آید.

دقت داشته باشید که ھر تگی که باز میشود باید درجایی بسته شود. که البته استثنائاتی ھم وجود دارد که نکته : 

بعدا آن ھا را ھم معرفی خواھیم کرد.

بسیار خب. تا اینجا با طریقه نوشتن تگ ھا آشنا شدید. از این به بعد به معرفی تگ ھای HTML پرداخته میشود.

ساختار اصلی یک صفحه وب:

ھر صفحه وب (HTML) با تگ <html> شروع و به تگ بسته  <html/> ختم میشود. در واقع با این عنصر به مرورگر می

گوییم که اوالً با یک صفحه از نوع HTML روبروست، ثانیًا صفحه با تگ باز <html> شروع و با تگ پایانی <html/> پایان

می یابد.

در داخل عنصر html دو عنصر اصلی صفحه وجود دارند:

عنصر <head> : این عنصر که قسمت head (سر) صفحه را مشخص میکند حاوی اطالعاتی در مورد

صفحه است. به عنوان مثال می تواند شامل عنوان و توضیحاتی در مورد آنچه در قسمت بدنه آمده است

باشد. این قسمت از تگ <head> و تگ بسته <head/> و ھر چیزی که بین آنھاست تشکیل می شود.

عنصر <body>: مشخص کننده بدنه صفحه است و در واقع حاوی اطالعاتی است که قرار است در پنجره

مرورگر نمایش داده شود. این قسمت از تگ <body>  و تگ بسته <body/> و ھر چیزی که بین آنھاست

تشکیل می شود.

در آنچه که  اما ھر  شود  داده نمی  نمایش  در صفحه  قرار میگیرد  قسمت head صفحه  که در  معموال آنچه   : نکته 

قسمت body قرار گیرد در صفحه نمایش داده خواھد شد.

سه عنصر <head> , <html>  و <body> با ھم ساختار اصلی یک صفحه وب را تشکیل می دھند. مثال زیر ساختار

اصلی یک صفحه را نمایش میدھد:

<html>

<head>

<title> Page title </title>

</head>

<body>

<p> This is a Paragtaph </p>

</body>

</html>



ذکر این نکته اھمیت دارد که وقتی عناصر شامل عناصر دیگری باشند، توی ھم قرار گرفتن آن ھا باید به صورت مناسب

انجام شود، یعنی ھر عنصر به طور کامل باید درون عنصر پدرش قرار گیرد. ھر وقت که از یک تگ بسته استفاده

میکنید، این تگ بسته، باید وابسته به آخرین تگ بازی باشد که ھنوز بسته نشده!.

به عبارتی دیگر، اول تگ A را باز کنید، سپس تگ B را باز کنید، سپس تگ B را ببندید و در آخر تگ A را ببندید. به عنوان

مثال اگر بخواھیم فقط کلمه "پاراگراف" به صورت ضخیم دربیاید، بایستی:

<p> این یک <b>پاراگراف</b> است </p>

اما کد زیر نادرست است، زیرا تگ بسته <b/>  داخل تگ <p> قرار نگرفته است :

<p> این یک <b>پاراگراف است </p></b>

و باعث میشود که نه فقط کلمه "پاراگراف" بلکه ھر کلمه ای که بعد از آن بیاید نیز به صورت ضخیم درآید، که این امر

یک اشکال در کد به حساب می آید.

تا اینجا با ساختار تگ ھا و طریقه نوشتن و قواعدشون آشنا شدید. در مطلب بعدی به معرفی صفات عمومی تگھا

میپردازیم.

HTML (قسمت 3) : صفت ها در HTML آموزش

کار صفت ها چیست؟

ما به وسیله صفت ھا در HTML میتوانیم کنترل بیشتری بر تگ ھا داشته باشیم. بسیاری از تگ ھا صفت ھای منحصر

به فردخود را دارند که به این صفت ھا، صفت ھای اختصاصی میگویند. اما بعضی از صفات نیز بین تگ ھا مشترک است

و در ھمه آنھا یک کار را انجام میدھند. به این صفت ھا، صفت ھای عمومی گفته میشود. صفت ھا ھمیشه در تگ

آغازین به کار میروند و از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند:

Name : نام صفتی که میخواھید کنترل کنید. مثال صفت align برای تگ p نحوه چینش متن پاراگراف را

کنترل می کند.

Value : مقداری است که برای صفت تعیین می شود. مثال مقدار right برای صفت align در تگ p، باعث

راست چین شدن متن پاراگراف می شود. Valueھا ھمیشه باید در داخل کوتیشن ھا (double یا single) قرار

بگیرند و با عالمت = به نام صفت منتسب شوند.
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شکل کلی تعریف صفات برای عناصر به این صورت است:

<tagname attribute1='value' attribute2='value'> content </tagname>

مثال زیر پاراگراف را راست چین می کند:

<p align='right'>این یک پاراگراف راست چین است</p>

ھمانطور که در قبل اشاره شد بعضی از صفت ھا که به عنوان صفت ھای عمومی شناخته می شوند در تمام تگ ھا

کار یکسانی را انجام میدھند. در ادامه مطلب با این صفت ھا و کار ھر کدام آشنا خواھید شد:

معرفی صفات عمومی

id: از این صفت برای تعیین یک شناسه برای یک عنصر استفاده می شود. این شناسه می بایست در صفحه یکتا

باشد. یعنی نباید برای صفت id، دو عنصر مختلف،یک مقدار مساوی انتخاب کنیم. از این صفت برای نسبت دادن یک

گزینشگر ID به یک عنصر نیز استفاده میشود. مثال:

<p id='p1'> این یک پاراگراف است </p>

class: از این صفت برای نسبت دادن کالسی که به زبان CSS نوشته شده است به یک عنصر استفاده میشود.

مثال:

<p class='p-red'> این یک پاراگراف است </p>

dir: جھت گیری متن داخل یک عنصر را کنترل میکند. این صفت دارای دو مقدار است :

rtl: برای جھت گیری عنصر از راست به چپ

ltr: برای جھت گیری عنصر از چپ به راست

مثال:

<p dir='rtl'> این یک پاراگراف راست بھ چپ است </p>

نکته : مقدار پیش فرض این صفت ltr است. یعنی در صورت مقدار ندادن به این صفت، جھت گیری عنصر ما به صورت

پیشفرض از چپ به راست خواھد بود.

lang: از این صفت معموال برای تعیین زبان اصلی به کار رفته در صفحه و برای تگ <html> استفاده می شود. شما



میتوانید این صفت را برای ھر نوع عنصر دیگری که زبان آن غیر از آن چیزی است که در تگ <html> تعریف شده است

نیز استفاده کنید. مقداری که این صفت میپذیرد، یکی از کدھای زبانی مانند .... , en , fa , fr , ar خواھد بود. مثال:

<html lang='fa'>

<p lang='en'>This is a English Paragraph</p>

</html>

style: از این صفت برای تعیین یکسری قواعد و مقادیرشان که در زبان CSS تعریف می شوند برای یک عنصر میتوان

استفاده کرد. مثال:

<p style='background-color: #ff00ff;'>این یک پاراگراف است</p>

نکته : از زبان CSS برای استایل دھی به عناصر و تگ ھای زبان HTML استفاده می شود.

title: این صفت مقداری از نوع رشته ساده را دریافت کرده و آن را به صورت tooltip ھنگامی که نشانگر موس بر روی

عنصر قرار گیرد، نمایش میدھد. مثال:

<p title='سایت گوگل'>Google</p>

contenteditable: این صفت که یکی از مقادیر true و false را اختیار میکند، مشخص میکند که آیا عنصر موردنظر قابل

ویرایش توسط کاریر باشد یا خیر؟ true به معنی قابل ویرایش بودن عنصر است. مثال:

<p contenteditable='true'>این یک پاراگراف قابل ویرایش است.</p>

hidden: این صفت برای مخفی کردن عناصر استفاده میشود. و یکی از دو مقدار true و false که true به معنی

مخفی شدن عنصر است، را به عنوان مقدار می پذیرد. عناصر hidden در صفحه نمایش داده نمیشوند. از این صفت

میتوان برای مخفی نگه داشتن یک عنصر از دید کاربر تا زمان برقراری یک شرط استفاده نمود. در این حالت

جاوااسکریپت می تواند با حذف یا تغییر مقدار این صفت، عنصر را مجددًا نمایش دھد. مثال:

<p hidden='true'>این پاراگراف در صفحھ مرورگر نمایش داده نمیشود.</p>

بسیار خب، تا اینجا با صفات مشترک که برای ھمه ی تگ ھای HTML میتوان از آن ھا استفاده کرد آشنا شدید، در

مطلب بعدی با تگ ھای قالب بندی متن آشنا خواھید شد.



آموزش HTML (قسمت 4) : تگ هاي قالب بندي متن (جلسه اول)

در این مطلب با ساده ترین تگ ھای موجود در HTML آشنا خواھید شد. اکثر این تگ ھا برای کنترل نحوه نمایش متن

ھا استفاده می شود. که از این رو به آن ھا تگ ھای قالب بندی متن گفته می شود.

آشنایی با انواع تگ هاي قالب بندي متن

چندین تگ مخصوص قالب بندی متن ھای نمایشی در صفحه وجود دارد که در ادامه به بررسی ھر یک از آن ھا و

صفات و مقادیرشان خواھیم پرداخت.

نکته : از این به بعد ھمراه با من شما نیز کدھا را در ویرایشگر متن تایپ کرده و نتیجه کارتان را در مرورگر مشاھده

کنید.

"7Lrean.com" در صفحه به صورت ضخیم نمایش داده خواھد شد. در کد زیر عبارت b متن داخل یک عنصر :<b> تگ

در صفحه به صورت ضخیم نمایش داده خواھد شد:

<p><b>7Learn.com :<b> Web Design Javascript Tutorials<p>

نکته : برای نوشتن کدھای Html در نرم افزار Notepad++ بھتر است به نکات زیر دقت کنید:

گزینه Encode in UTF-8 را انتخاب کنید تا ھنگام تایپ فارسی کلمات به از منوی Encoding (رمز گذاری) 

درستی در مرورگر نمایش داده شوند.

برای اینکه به برنامه بفھمانیم در حال نوشتن کدھای زبان HTML ھستیم از منوی Language  گزینه H و

سپس گزینه HTML را انتخاب کنید.

حاال پس از نوشتن کد باال از منوی file گزینه save را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز میشود ابتدا محل ذخیره سازی

فایلتان را انتخاب کنید.، سپس در کادر مقابل عبارت file name نام فایل را بنویسید و فایل را با فرمت html. ذخیره کنید.

http://www.7learn.com/tutorials/html-part1-1-formating-tags


نتیجه کد در مرورگر:

تگ <i>:  از این تگ برای مورب کردن متن استفاده می شود. کلمه "7Learn.com" در کد زیر در مرورگر به صورت

مورب (italic) نمایش داده خواھد شد

<p><i>7Learn.com :</i> Web Design Javascript Tutorials</p>

نتیجه کد در مرورگر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/save-file-html.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/bold-tag1.png


تگ <u>:  این عنصر محتوای خود را به صورت زیر خط دار(underline) نمایش می دھد. ھرچند این عنصر جزء عناصر

منسوخ شده به حساب می آید اما ھنوز ھمه مرورگرھا از آن به خوبی پشتیبانی می کنند.

<p><u>7Learn.com :</u> Web Design Javascript Tutorials</p>

نتیجه در مرورگر:

تگ <s> و <strike> : این دو تگ محتوای خود را به صورت خط خورده نشان می دھند. در واقع یک خط نازک بر روی

متن ایجاد میکنند

<p><s>7Learn.com :</s> Web Design Javascript Tutorials</p>

نتیجه در مرورگر:

تگ <sup> : محتوای این تگ به صورت باال نویس نشان داده خواھد شد. باالنویس ھا معموال به اندازه نصف ارتفاع

یک کاراکتر باالتر از بقیه کاراکتر ھا قرار میگیرند و کمی کوچکتر از متون اطرافشان ھستند. به مثال زیر دقت کنید:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/italic-tag1.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/underline-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/s-strike-tag.png


<p>7Learn.com : <sup> Web Design & Javascript Tutorials</sup></p>

نتیجه در مرورگر:

تگ <sub> : محتوای این عنصر به صورت زیرنویس (اندیس) نشان داده خواھد شد. زیر نویس ھا معموال به اندازه

نصف ارتفاع یک کاراکتر از بقیه کاراکتر ھا قرار میگیرند و کمی کوچکتر از متون اطرافشان ھستند.

<p>7Learn.com : <sub> Web Design & Javascript Tutorials</sub></p>

نتیجه در مرورگر:

تگ <big> : در نسخه ھای قدیمی تر HTML، ھقت اندازه استاندارد برای متن وجود داشت. عنصر <big> محتوای

خود را یک واحد بیشتر از متون اطرافش نمایش می دھد.

<p><big>7Learn.com :</big> Web Design Javascript Tutorials</p>

نتیجه در مرورگر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/sup-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/sub-tag.png


تگ <small> : این عنصر دقیقا عکس عنصر <big> عمل می کند و محتوایش را یک واحد کوچکتر از متون اطرافش

نمایش می دھد.

<p><small>7Learn.com :</small> Web Design Javascript Tutorials</p>

نتیجه در مرورگر:

تگ <del> و <ins> : از تگ <del> برای مشخص کردن تغییراتی که نشان می دھد نویسنده صفحه، محتوایی که از

قبل در صفحه موجود بوده است را حذف کرده است، استفاده می شود. این تگ در مقابل تگ <ins> که وظیفه

مشخص کردن محتوایی که به تازگی به صفحه اضافه شده است را دارد، قرار میگیرد. تگ <del> موجب نمایش خطی

بر روی محتوای خود و تگ <ins>  موجب نمایش زیر خط دار متن محتوای خود خواھد شد.

<p><del>7Learn.com :</del> <ins> Web Design Javascript Tutorials</ins></p>

نتیجه در مرورگر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/big-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/small-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/del-ins-tag.png


تگ <abbr> و <acronym> : از این تگ ھا برای تعیین عبارت ھای کامل کلماتی که به صورت مختصر و کوتاه شده

در صفحه ذکر شده اند استفاده می شود. ھر دو این تگ ھا از صفت title برای تعیین عبارت کامل این گونه کلمات

پشتیبانی می کنند. مثال زیر یک نمونه از کاربرد تگ <abbr> به ھمراه صفت title آن را نشان می دھد:

<p> Learn <abbr title='Hyper Text Markup Language'>HTML</abbr></p>

نتیجه در مرورگر:

بسیار خب . تا اینجا با 10 تگ برای قالب بندی متون در html آشنا شدیم. در جلسه دوم با بقیه تگ ھای قالب بندی

آشنا خواھیم شد.

آموزش HTML (قسمت 4) : تگ هاي قالب بندي متن (جلسه دوم)

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/abbr-tag.png
http://www.7learn.com/tutorials/html-part4-2-formating-tags


يادآوري : در پست قبلی با 10 تگ از تگ ھای قالب بندی متن آشنا شدید که عبارتند از :

<b> </b>

<i> </i>

<u> </u>

<s> </s> یا <strike> </strike>

<sup> </sup>

<sub> </sub>

<big> </big>

<small> </small>

<del> </del> و <ins> </ins>

<abbr> </abbr> و <acronym> </acronym>

در ادامه شما را با بقیه تگ ھای قالب بندی متن آشنا خواھیم کرد:

تگ <hn>: زبان HTML از شش سطح تیتر (Heading) ھا پشتیبانی میکند. این 6 سطح با تگ ھای <h1> و <h2> و

<h3> و <h4> و <h5> و <h6> ایجاد می شوند. مرورگرھا عنصر <h1> را در بزرگترین و عنصر <h6>  را در

کوچکترین اندازه از بین این 6 سطح نمایش می دھند. به مثال زیر دقت کنید:

<h1>7 Learn</h1>

<h2>7 Learn</h2>

<h3>7 Learn</h3>

<h4>7 Learn</h4>

<h5>7 Learn</h5>

<h6>7 Learn</h6>

نتیجه کد در مرورگر:



نکته : توجه داشته باشید که منظور ما از تگ <hn>، حرف n عدد متغییری است بین 1 تا 6 .

ھر شش عنصر فوق دارای صفت ھای زیر ھستند که در ادمه بررسی خواھیم کرد:

align  class  id  style  title  dir  lang

align: این صفت نحوه چینش متن داخل heading را کنترل میکند، و چھار مقدار زیر را می پذیرد:

left: تیتر در سمت چپ صفحه قرار میگیرد.

center: تیتر در وسط صفحه قرار میگیرد.

right: تیتر در سمت راست صفحه قرار میگیرد.

justify: متن داخل heading را از ھر دو طرف تراز میکند.

مثال:

<h1 align="left">Left-Aligned Heading</h1>

<p>This heading uses the align attribute with a value of left.</p>

<h1 align="center">Centered Heading</h1>

<p>This heading uses the align attribute with a value of center.</p>

<h1 align="right">Right-Aligned Heading</h1>

<p>This heading uses the align attribute with a value of right.</p>

نتیجه در مرورگر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/hn-tag.png


بقیه صفت ھا نیز جزء صفات عمومی ھستند که قبال آنھا را معرفی کرده ایم.

تگ <p> : از تگ <p> برای ایجاد پاراگراف ھا در صفحه استفاده می شود. معموال ھمیشه پاراگراف ھا از خط جدید

شروع می شوند و یک فضای خالی قبل و بعد از خود ایجاد می کنند:

<p>This is a Paragraph</p>

<p>This is Another Paragraph</p>

نتیجه در مرورگر:

تگ </ br>: برای ایجاد شکست در خط و رفتن به خط جدید از این تگ استفاده میکنیم. این عنصر جزء عناصر تھی

بوده و به تگ پایانی احتیاج ندارد. شما از این عنصر می توانید به شکل <br> نیز استفاده کنید که مخصوص نسخه

ھای قدیمی HTML بوده. اما در نسخه XHTML می بایست بعد از br> یک فاصله خالی، و سپس / و در انتھا یک

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/align-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/p-tag.png


عالمت < قرار گیرد.

<p>7Learn.com :<br />Web Design and Javascript Tutorials</p>

نتیجه در مرورگر:

تگ <nobr>: این تگ نوعی در مقابل </ br> قرار دارد. به دلیل که متن داخل این تگ به ھیچ عنوان شکسته نخواھد

شد مگر اینکه تگ </ br> داخل آن قرار گیرد. استفاده از این تگ باید با احتیاط انجام شود زیرا ممکن است موجب ایجاد

اسکرول افقی در پنجره مرورگر شود که معموال حالتی عذاب آور برای کاربر خواھد بود!

<p><nobr>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</nobr></p>

نتیجه در مرورگر:

می بینید که متن ما شکسته نمی شود، و پنجره مرورگر به حال اسکرول در آمده است.

تگھای <pre> و <code>: گاھی اوقات می خواھیم متنمان دقیقا به ھمان شکلی که نوشته می شود در نمایش

داده شود و از فاصله ھای خالی، فاصله ھای Tab و شکست ھای خط چشم پوشی نشود. ھر آنچه که بین تگ

<pre> و <pre/> قرار می گیرد دقیقا به ھمان شکلی که در source صفحه نوشته شده است در صفحه نشان داده

monospace که متن داخل آن به یکی از فونت ھای از نوع <code> خواھد شد. این تگ معموال به ھمراه تگی با نام

ھمانند courier new نشان داده می شود به کار می رود. (فونت ھای نوع monospace فونت ھایی ھستند که ھر

کاراکتر آن ھا به یک اندازه فضا اشغال می کنند.)

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/br-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/nobr-tag.png


بیشترین استفاده از این تگ ھا در نمایش کدھای کامپیوتری و برنامه نویسی است. در مثال زیر نمونه کدی به زبان

جاوااسکریپت در داخل تگ <pre> و <code> قرار گرفته است که در صفحه دقیقا به ھمان شکل نمایش داده خواھد

شد:

<code>

      <pre>

      function testFunction(strText) {

    alert (strText)

      }

      </pre>

</code>

نتیجه در مرورگر:

تگ </ hr>: از این تگ برای ایجاد خطوط افقی در صفحات استفاده میشود. این تگ جزء تگ ھای تھی بوده و باید به

ھمین شکل استفاده شود و به تگ پایانی احتیاج ندارد البته می توان از این عنصر به صورت <hr> نیز استفاده کرد که

مربوط به نسخه ھای قدیمی HTML می باشد:

<p>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials <hr /> </p>

نتیجه در مرورگر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/code-tag.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/hr-tag.png


این عنصر دارای صفات زیر است:

Width: با این صفت می توان عرض عنصر </ hr> را کنترل کرد. به دو طریق می توان به این صفت مقدار دھی کرد.

یکی برحسب px و دیگری بر حسب درصد که نسبت به پھنای کل صفحه (یا عنصری که hr درآن قرار دارد) سنجیده

میشود:

Color : این صفت رنگ خط را مشخص میکند. صفاتی از این دست در HTML که یک رنگ را به عنوان مقدار می پذیرند

را می توان به سه روش مقدار دھی نمود.:

استفاده از نام رنگ ھا : ما از نام 16 رنگ استاندارد میتوانیم برای مقداردھی به صفت ھا استفاده کنیم.

این رنگ ھا به شرح زیر ھستند:

Black, Silver, Gray, White, Maroon, Red, Purple, Fushia

Green, Lime, Olive, Yellow, Navy, Blue, Teal, Aque

استفاده از تابع rgb: در HTML تابعی با نام rgb وجود دارد که به ترتیب سه رنگ قرمز، سبز و آبی را به

عنوان مقدار میپذیرد. این مقادیر یا اعداد صحیح ھستند یا به صورت درصد بیان می شوند. به طور مثال:

rgb(0,160,255) یا rgb(0%,63%,100%)

در اولین عبارت عدد 255 معادل %100 است. در مد رنگ RGB محدوده اعداد صحیح بین 0 تا 255 است.

استفاده از مبنای ھگزا دسیمال (مبنای 16) رنگ ھا:رنگ ھا را می توان بر مبنای عبارت متناظر آن ھا

در مبنای 16 به کار برد. در این عبارت میتوان سه عدد در مبنای را نوشت. عدد اول معرف رنگ قرمز، عدد

دوم معرف رنگ سبز و عدد سوم معرف رنگ آبی است. دقت کنید که این اعداد می توانند. از دو حرف

تشکیل شده باشند. زیرا اعداد در مبنای 16 از حروف A تا F نیز میتوانند تشکیل شوند. فرم کلی این نوع

عبارت ھا. به شکل rrggbb# است مثال عبارت l #000000معرف رنگ سیاه  و 0000ff# معرف رنگ آبی

است

Size :این صفت ارتفاع یک خط را کنترل می کند و می تواند یک عدد بر حسب px را به عنوان مقدار می پذیرد.

noshadow :خط ھایی که در صفحه ایجاد می کنیم به صورت پیش فرض دارای خطی در زیر خود به عنوان سایه

ھستند ا میتونیم از این صفت بولین برای حذف این سایه استفاده کنیم.



از قدیمی HTML (نسخه ھای قبل  در نسخه ھای  شود که  صفت ھای Boolean به صفت ھایی گفته می  نکته : 

noshade :مقداری را نمی پذیرند و ذکر نام آنھا برای استفاده از آن ھا کافی است مثال (XHTML

اما در نسخه XHTML می بایست این گونه صفت ھا را نیز مقدار دھی کنیم. و مقدار آن ھا نام خود آنھا خواھد بود

مثال:

noshade="noshade"

align: محل قرار گیری خط در صفحه را کنترل می کند و میتواند یکی از مواد right, center و left را به عنوان مقدار

بپذیرد.

تا اینجا با پنج تگ دیگر از تگ ھای قالب بندی متن آشنا شدید. در جلسه سوم و آخر تگ ھای قالب بندی متن شما را

با پنج تگ دیگر آشنا خواھیم کرد.

نکته : تمرین یادتون نره!!!

آموزش HTML (قسمت 4) : تگ هاي قالب بندي متن (جلسه سوم)

يادآوري : در مطلب قبلی با 5 تگ دیگر از تگ ھای قالب بندی متن در HTML آشنا شدیم که عبارتند از:

<hn> </hn>

 <br />

 <nobr> </nobr>

 <pre> </pre> و <code> </code>

 <br />

تگ دیگر، آشنا خواھیم بندی متن نیز ھست شما را با پنج  که آخرین جلسه از تگ ھای قالب  در ادامه این مطلب 

کرد.

تگ <blink>: متن داخل این عنصر در مرورگر به صورت چشمک زن در خواھد آمد. این تگ تنھا در مرورگرھای

فایرفاکس، گوگل کروم و اوپرا پشتیبانی می شود، و مرورگر اینترنت اکسپلورر از آن پشتیبانی نمیکند.

<blink> 7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials </blink>

تگ <center>: از این تگ برای وسط چین کردن ھر نوع عنصری استفاده میشود. برای این کار کافی است تگ باز

<center> را قبل و تگ بسته <center/> را بعد از عنصر مورد نظرتان قرار دھید.

http://www.7learn.com/tutorials/html-part4-3-formatting-tags


<center> <p>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</p> </center>

نتیجه در مرورگر:

تگ <font>: از این تگ برای تغییر رنگ، تغییر اندازه و تغییر فونت متون و سایر عناصر متنی موجود در HTML استفاده

می شود. این تگ که جزء تگ ھای درون خطی محسوب می شود از صفت ھای زیر پشتیبانی میکند.

face : از این صفت برای مشخص کردن فونت خاصی استفاده می شود. یعنی اگر بخواھیم متنی را فونت خاصی

نمایش دھیم از تگ <font> ھمراه با این صفت استفاده می کنیم. این صفت لیستی از فونت ھا که با "," (کاما) از

ھم جدا شده اند را به عنوان مقدار می پذیرد. اگر اولین فونت بر روی سیستم کاربر نصب نبود، فونت دوم، فونت دوم

نصب نبود فونت سوم و ... بر روی متن اعمال می شود:

<p> <font face='Tahoma,Arial,Serif'>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</font

> </p>

کد باال به این معناست که اول فونت Tahoma را بر روی متن اعمال کند. اگر فونت Tahoma روی سیستم کاربر نصب

نبود، فونت Arial را اعمال کند، اگر این فونت نیز موجود نبود فونت Serif را اعمال کن. اگر..... و به ھمین منوال!

نکته : اگر می خواھید از فونتی استفاده کنید که نام آن دارای فاصله (space) نیز ھست باید نام فونت را در داخل

کوتیشن(" ") قرار دھید مانند:

<font face='Tahoma, "Times New Roman"'>

size: از این صفت برای تایین اندازه(سایز) متون استفاده می شود. و به دوشکل می توان به این صفت مقدار داد:

مقادیر مطلق: مقادیری بین 1 تا 7.

مقادیر نسبی: مقادیری بین 7- تا 7+ که در این صورت اندازه فونت نسبت به اندازه فونت مشخص شده

در تگ </ basefont> سنجیده خوھد شد. (این تگ را ادامه معرفی خواھیم کرد.) اگر عدد مشخص شده

مثبت باشد، به این معناس که به ھمان تعداد به اندازه مشخص شده در </ basefont> اضافه و اگر عدد
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<basefont /> مشخص شده منفی باشد، به این معنی است که به ھمان تعداد از اندازه مشخص شده در

کم شود و سپس بر روی متن اعمال گردد.

color : از این صفت برای تعیین رنگ یک متن استفاده میشود. این صفت مقداری از انواع رنگ ھا می پذیرد و رنگ متن

را مشخص می کند که در جلسه قبل طریقه مقدار دھی به این صفت را آموزش دادیم.

<p> <font face='Tahoma, Arial,"Times New Roman"' size='+2' color='#ff0000'> 7Learn.com : W

eb Design and Javascript Tutorials</font> </p>

نتیجه در مرورگر:

تگ </ basefont>: از این تگ تھی که حتما باید در قسمت head استفاده شود برای تعیین اندازه و نوع و رنگ

فونت پایه صفحه استفاده میشود. بیشترین استفاده از این تگ برای تعیین اندازه Font پایه صفحه است تا تمام اندازه

ھای نسبی صفحه تگ ھای <font> داخل صفحه نسبت به آن سنجیده شود.

در صورتی که اندازه خاصی در تگ <basefont> تعیین نشود اندازه به صورت پیش فرض 3 در نظر گرفته میشود.

نکته : این تگ از تمام صفت ھای تگ <font> (یعنی size, color, face) با ھمان نوع مقادیر پشتیبانی میکند. ز اینکه

به صفت size آن فقط می توان مقادیر مطلق داد و مقادیر نسبی مجاز نیستند.

تگ <marquee> : از این تگ برای به حرکت در آوردن متون، عکس ھا و سایر عناصر استفاده میشود. صفت ھای این

تگ به شرح زیر است:

Width : عرض محدوده marquee را بر حسب درصد یا پیکسل مشخص می کند. و در صورت مقدار ندادن مقدار آن به

اندازه عرض صفحه خواھد بود.

Height : ارتفاع محدوده marquee را بر حسب درصد یا پیکسل مشخص می کند. و در صورت مقدار ندادن ارتفاع آن به

ندازه متنی که در داخل آن است خواھد بود

Bgcolor : رنگ پس زمینه محدوده marquee را مشخص میکند. به سه روشی (نام رنگ، تابع rgb، مبنای

ھگزادسیمال) که قبال به آن ھا اشاره شده است. میتوان به این صفت مقدار داد.
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Behavior: نحوه رفتار یا حرکت محتویات marquee را مشخص میکند که میتوناد یکی از مقادیر زیر باشد:

Scroll : متن از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود.

Slide: متن از یک طرف وارد و در طرف دیگر می ایستد.

Alternate: متن یک حرکت رفت و برگشتی در محدوده marquee خواھد داشت.

و در صورت مقدار ندادن مقدار آن مساوی با scroll خواھد بود.

Scrollamount : اگر حرکت متن بوسیله تگ marquee را مانند قدم زدن در نظر بگیریم، این صفت فاصله بین ھر قدم

را کنترل میکند. این صفت مقداری عددی بر حسب px را میپذیرد.

Scrolldelay : این صفت تاخیر زمانی بین ھر قدم را بر حسب میلی ثانیه مشخص میکند. مثال مقدار 1000 برای این

صفت به معنی تاخیر یک پانیه برای برداشتن ھر قدم خواھد بود.

Loop: تعداد تکرار حرکت متن را کنترل میکند. و می تواند یک عدد صحیح باشد. در صورتی که بخواھید حرکت بی

نھایت بار تکرار شود مقدار این صفت را برابر یک عدد منفی (مثال 1-) یا عبارت infinite قرار بدھید.

Direction : جھت حرکت محتویات marquee را مشخص میکند. و می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

Up : حرکت به سمت باال

Down : حرکت به سمت پایین

Right : حرکت به سمت راست

Left : حرکت به سمت چپ

hspace : میزان فاصله طرف ھای راست و چپ محدوده marquee نسبت به عناصر اطراف را بر حسب px یا درصد

کنترل میکند.

vspace : میزان فاصله طرف ھای باال و پایین محدوده marquee نسبت به عناصر اطراف را بر حسب px یا درصد کنترل

میکند.

truespeed : معموال مرورگرھا مقادیر کمتر از 60 برای صفت scrolldelay را در نظر نمیگیرند، یعنی در صفت

scrolldelay اگر مقداری کمتر از 60 را وارد کنیم، مرورگر آن را 60 در نظر خواھد گرفت. ولی ما میتوانیم با به بکارگیری

صفت truespeed که جزء صفت ھای Boolean نیز ھست (یعنی مقدار آن برابر با نام صفت است) مرورگرھا را مجبور

خواھیم کرد تا دقیقا ھمان عددی را که در صفت scrolldelay مشخص کرده ایم در حرکت متن تاثیر بدھد.

مثال :

<p> <marquee width='200px' height='50px' bgcolor='#acacac' behavior='Alternate' scrollamou

nt='1px' scrolldelay='40'> 7Learn.com</marquee> </p>



نتیجه در مرورگر :

مشاھده نتیجه کد

بسیار خب، تا اینجا با 20 تگ قالب بندی متن آشنا شدیم. در مطلب بعدی به کار با لینک ھا (پیوندھا) میپردازیم و تگ

<a> را مورد بررسی قرار میدیم. و یه نکته اینکه، حتما مطالب مربوط به تگ ھای قالب بندی که در این جلسه آموزش

دادیم رو تمرین کنید.

آموزش HTML (قسمت 5) : کار با لینک ها در HTML (جلسه اول)

<a> معرفی تگ

بدون شک یکی از ویژگی ھایی که وب را از سایر ابزار و رسانه ھا متمایز میکند این است که در یک صفحه وب می

توان با کلیک بر روی یک لینک به سایر صفحات و منابع اطالعاتی موجود بر روی اینترنت دسترسی داشت.

موقعی که شما از لینک ھا برای پیوند دادن یک صفحه به سایر صفحات ساییتان استفاده میکنید به این لینک ھا،

لینک ھای نسبی (داخلی) و زمانی که از آن برای پیوند دادن به صفحات موجود در سایت ھای دیگر استفاده میکنید به

آن ھا لینک ھای خارجی گفته می شود. به طور مشابه آدرس ھایی که در لینک ھا استفاده مشود نیز به دو نوع

نسبی و مطلق تقسیم بندی مشوند.

لینک ھا به انواع دیگری ھمچون لنگری، ایمیلی، و دانلود دسته بندی می شوند. در ادامه به بررسی انواع لینکھا آدرس

ھا و نحوه ایجاد ھر یک از آن ھا خواھیم پرداخت.

تگ <a> : از این تگ برای ایجاد لینک ھا استفاده می شود. محتوای یک عنصر a می تواند یک متن ساده، یک عکس

یا ترکیبی از این دو باشد. در مثال زیر لینکی که با کلیک بر روی آن به سایت سون لرن ھدایت خوھید شد را مشاھده

می کنید:

<a href="http://7learn.com" target="_blank"> Click Me! </a>

در ادامه به بررسی صفت ھای تگ a برای کنترل جزئیات لینک ھا می پردازیم:

accesskey : از این صفت می توان برای تعریف کردن یک کاراکتر از صفحه کلید به عنوان میانبر برای دسترسی به یک

لینک استفاده کرد. نحوه دسترسی و استفاده از یک لینک بر اساس میانبر آن در مرورگر ھای مختلف متفاوت است در

IE از کلید ترکیبی  Alt+accesskey در مرورگرھای Firefox و Google Chrome از کلید ھای ترکیبی
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Alt+Shift+accesskey و در opera از کلیدھای ترکیبی....ِا......ِا..... راستش اینو نبلدم فکر کنم Shift+accesskey باشه

D:

href : این صفت آدرسی که لینک به آن اشاره می کند را مشخص میکند. این آدرس می تواند آدرس صفحه ای در

ھمان مسیر، صفحه ای مربوط به سایتی دیگر، مکانی در ھمان صفحه جاری و یا آدرس ھر نوع فایل دیگری باشد.

hreflang : زبان به کار رفته در منبعی که لینک به آن اشاره می کند را مشخص میکند. این صفت یکی از کدھای

زبانی مانند en , fa , fr و... را به عنوان مقدار می پذیرد.

name : نامی برای لینک مشخص میکند. این نام باید در صفحه یکتا باشد. نامی که انتخاب می شود نباید با اعداد 0-

9، -، _، : یا . (نقطه) شروع شود. بلکه باید نام را با یکی از حروف A-Z یا a-z آغاز کنیم.

rel :  این صفت که مخفف عبارت relationship است رابطه صفحه مقصد با صفحه مبدا لینک را مشخص میکند.

rev : این صفت که مخفف عبارت reverse است عکس صفت باال عمل میکند و نوع رابطه صفحه مبدا با مقصد لینک را

مشخص میکند.

مقادیری که صفت ھای rel و rev میپذیرند بدین شرح است

start   next   prev   content   index   glossary  copyright  appendix   help

tabindex : بوسیله این صفت می توان ترتیب پیمایش لینک ھا در صفحه که با استفاده از کلید Tab صفحه کلید

انجام می شود را مشخص میکند. مقداری که این صفت میگیرد میتواند عددی بین 0 تا 32767 باشد.

target : با این صفت می توان صفحه ای که لینک باید در آن باز شود را مشخص کرد و می تواند یکی از مقادیر زیر را

بگیرد :

blank_ : لینک را در صفحه ای جدید باز میکند.

self_ : لینک را در ھمان صفحه باز میکند.

top_ : صفحه را در پنجره ای بدون فریم باز میکند ( غالبا متل self_ عمل میکند.)

parent_ : لینک را در frameset پدر تگ frame ( با این تگ در آینده آشنا خوھید شد) باز خواھد کرد.

نام یک فریم( پنجره ) لینک را در پنجره ای با نام مشخص باز میکند.

نکته : مھمترین صفات تگ <a>، فقط سه صفت href، target، و name ھستند و نیاز به مقداردھی به بقیه صفات

نیست ولی چون خواستیم که کامال با صفات این تگ آشنا شوید ، بقیه صفات را نیز معرفی کردیم

مثال :

<a href="http://7learn.com" target="_blank" name="7learn" hreflang="fa"> 7Learn </a>



نتیجه در مرورگر:

اجزاي تشکیل دهنده آدرس ها

ھمانطور که تا به اینجا متوجه شدید بعضی از صفت ھا مانند href در تگ <a> یا src در تگ </ img> یک URL (آدرس

اینترنتی) را به عنوان مقدار می پذیرند. URL شامل اطالعاتی درمورد محل فایل و اینکه مرورگر باید با آن چه کاری انجام

دھد می باشد. ھر فایل بر روی اینترنت دارای یک URL منحصر به فرد است.

ھر آدرس از اجزای مختلفی تشکیل می شود. در تصویر زیر یک آدرس اینترنتی و اجزای تشکیل دھنده آن را مشاھده

میکنید:

بخش اول URL طرح (پروتکل) نامیده میشود. این بخش به مرورگر می گوید چگونه با فایلی که می خواھد آن را باز کند

رفتار کند. از متداول ترین طرح ھایی که وجود دارند می توان به http ، ftp ، mailto و ... اشاره کرد.

سایر بخش ھا ھم شامل مواردی ھمچون دامنه، پسوند، مسیر، نام فایل و پسوند آن که ما را به قایل می رساند، می

باشند. البته آدرس ھا را به دو دسته اصلی تقسیم میکنتد که در ادامه به بررسی جزئیات ھر یک از آن خواھیم

پرداخت.

آدرس هاي مطلق و نسبی

آدرس ھای مطلق : به آدرس ھایی که در آن ھا تمام اجزای یک آدرس اینترنتی ھمچون نام پروتکل (طرح)، جداکننده

ھا، عبارت WWW ، نام سایت و دامنه ذکر می شود. به ھنوان مثال آدرس زیر یک آدرس مطلق است:

http://www.7learn.com/index.php

آدرس ھای نسبی : نوع دوم آدرس ھا، آدرس ھای نسبی ھستند که معموال در آن ھا از آوردن نام پروتکل، نام
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سایت و دامنه چشم پوشی می شود. به عنوان مثال آدرس ھای زیر نمونه ھایی از آدرس ھای نسبی ھستند.

/images/logo.gif

../../download/html.pdf

نکته : معموال برای دسترسی به فایلھایی از داخل سرور (سایت) خودمان، از آدرس ھای نسبی و برای دسترسی

به فایل ھایی در سرور (سایت) ھای دیگر از آدرس ھای مطلق استفاده میشود.

در مورد آدرس ھای نسبی ذکر چند نکته ضروری است :

برای دسترسی به فایلی که در یک مسیر باالتر از فایل اصلی قرار دارد از /.. استفاده می شود:

<a href="../test.html"> Click Here </a>

برای دسترسی به فایل ھایی که در دایرکتوری اصلی سایت قرار دارد از / استفاده میشود:

<a href="/home.html"> Go To Home Page </a>

برای دسترسی به فایلی که در ھمان دایرکتوری که فایل اصلی قرار دارد از /. استفاده می شود.

<a href="./logo.gif"> My Logo </a>

تگ <base> : از این تگ، که جزء تگ ھای تھی است و حتما باید در قسمت Head صفحه ھم قرار بگیرد برای تعریف

کردن یک آدرس پایه برای تمام لینک ھای نسبی صفحه استفاده میشود. ھمچنین با استفاده از این تگ می توان یک

ھدف مشخص برای باز شدن لینک ھا را ھم مشخص نمود. اگر تعداد زیادی لینک ھا در صفحه به آدرس مشخصی

اشاره می کنند استفاده از تگ base برای جلوگیری از کد نویسی اضافه پیشنھاد می شود. این تگ دو صفت href و

target را داراست که صفت href آن باید حتما از نوع آدرس ھای مطلق باشد. به طور مثال :

<base target="_blank">

که با قرار دادن این کد در head صفحه ھمه لینک ھای ما در صفحه جدیدی باز خواھند شد. و دیگر نیازی به مقدار

دھی صفت target برای بقیه لینک ھا نیست.

تا اینجا با طریقه مقدار دھی به لینک ھا آشنا شدیم در جلسه دوم با لینک ھای ایمیلی، لنگری و دانلود، شما را آشنا

خواھیم کرد.



آموزش HTML (قسمت 5) : کار با لینک ها در HTML (جلسه دوم)

لینک هاي ایمیلی

احتماال در صفحات وب به لینک ھایی که اشاره به یک آدرس ایمیل دارند برخورد کرده اید. زمانی که بر روی آن ھا

کلیک می کنیم برنامه ارسال ایمیل باز می شود. و ھمه چیز را برای ارسال ایمیل به آن آدرس مھیا میکند. به این نوع

لینک ھا، لینک ھای ایمیلی گفته میشود.

برای ایجاد لینک ھای ایمیلی می بایست از قاعده کلی زیر در عنصر a استفاده کنید:

<a href="mailto:name@example.com"> name@example.com </a>

در مثال فوق ھمانطور که مشاھده میکنید مقدار صفت href با عبارت mailto شروع شده و به دنبال آن کاراکتر ":" آمده

و پس از آن آدرس ایمیلی که میخواھید ایمیل به آن ارسال شود آمده است. محتوای عنصر a مانند انواع دیگر لینک ھا

می تواند ھر چیز دیگر باشد. بنابراین مثال فوق را می توان به صورت زیر نیز نوشت :

<a href="mailto:name@example.com"> E-mail us </a>

در ھنگام ایجاد لینک ھای ایمیلی عالوه بر مشخص کردن آدرس ایمیل دریافت کننده حتی می توان موضوع، آدرس

سایر دریافت کنندگان (یعنی گزینه ھای CC و BCC ) و بخشی از متن ایمیل را نیز مشخص کرد. برای این کار کافی

است کد فوق را به صورت زیر تغییر داده و از پارامترھایی ھمچون subject، CC ، body پس از آدرس اصلی ایمیل

استفاده کنید:

<a href="mailto:name@example.com?subject=hello&CC=name2@example.com&body=Please send me a 

copy of your new program!"> Email Me </a>

اکنون پس از کلیک بر روی لینک فوق برنامه ارسال ایمیل که معموال یا Gmail و یا برنامه Microsoft Office Outlook و یا

مثل من Yahoo-mailمی باشد به صورت زیر و با مشخصات پیش فرض تعیین شده باز خواھد شد:

http://www.7learn.com/tutorials/html-part-5-2-links


لینک هاي دانلود

لینک ھای دانلود به لینک ھایی گفته می شود که مسیر دسترسی به یک فایل خاص بر روی سرور خودمان یا سایر

سرورھا را مشخص میکند. معموال از این نوع لینک ھا برای فراھم کردن امکان دانلود فایل ھا به کاربران استفاده می

شود. در صورتی که بر روی لینکی کلیک کنیم و مرورگر نتواند فایل مورد نظر را باز کند. شروع به دانلود آن خواھد کرد.

در مثال زیر نمونه ساده یک لینک دانلودکه امکان دانلود فایلی به نام test.zip را فراھم میکند. مشاھده می کنید:

<a href="mysite.com/upload/test.zip"> Click to Download </a>

لینک هاي لنگري

برخالف اغلب لینک ھا که برای انتقال به سایر صفحات استفاده میشود از لینک ھای لنگری برای اشاره و ھدایت کاربر

به بخش خاصی از ھمان صفحه ای که لینک در آن قرار دارد (مخصوصا در صفحات طوالنی و برای صرفه جویی در وقت

کاربر به منظور اسکرول کردن به باال و پایین) می توان استفاده نمود. به عنوان مثال یکی از کاربرد ھای لینک ھای

لنگری ، در ایجاد لینک ھایی با عنوان "بازگشت به باال" در پایین صفحات طوالنی در بسیاری سایت ھاست.

برای ایجاد لینک ھای لنگری باید از دو عنصر a استفاده کرد. یکی در بخشی از صفحه که میخواھیم کاربر به آن نقطه

ھدایت شود به این لینک ، مقصد لنگر می گویند. و دیگری لینکی که با کلیک کردن بر روی آن به محل لینک مقصد

ھدایت می شویم که غالبا به آن مبدا لنگر می گویند.

در ھنگام ایجاد مقصد لنگر می بایست به جای استفاده از صفت href در تگ a از صفت name یا id برای نامگذاری آن
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استفاده کرد. ما از این نام در لنگر برای جھش به آن بخش بھره می بریم . حال در تگ a مبدا لنگر می بایست در صفت

href از کاراکتر # و به دنبال آن نامی که برای مقصد انتخاب شده است استفاده کنیم. به کد زیر دقت کنید که متن

ھمین جلسه است که با استفاده از لینک ھای لنگری ساخته شده :

دانلود کد

.( D: کپی، پیست کنید) کد باال را دانلود کنید و آن را در ویرایشگر متن خود بنویسید

نتیجه کد در مرورگر:

سپس به طور مثال با کلیک بر روی لینک، به قسمت لینک ھای دانلود خواھید رفت:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/link-haye-langari.txt.txt
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نکته : اگر مقصد لینک در یک صفحه مجزا باشد، برای اشاره کردن به یک بخش از این کد:

<a href="page.html#anchorname">

از بایست  می  باشد  گرفته  قرار  دیگر  سرور(سایت)  یک  روی  صفحه  یک  روی  لنگر  مقصد  اگر  و  میشود،  استفاده 

دستور:

<a href="http://www.sitename.com/path/page.html#anchorname">

استفاده شود.

مقصد لنگر می تواند ھر عنصر دیگری غیر از عنصر a باشد. در این حالت نیز می بایست از صفت name یا id در این

عنصر با یک مقدار مجزا در کل صفحه استفاده کرد. به طور مثال اگر مقصد لنگر ما یک تیتر باشد می توان از کد زیر

استفاده کرد:

در لینک مقصد:

<h1 name="titr1"> this is a Heading</h1>

و در لینک مبدا از کد:

<a href="#titr1"> Heading1 </a>

بسیار خب. تا اینجا با انواع لینک ھا و طریقه مقدار دھی به ھر یک آشنا شدیم. در مطلب بعدی به کار با تصاویر و تگ

</ img> آشنا خواھیم شد.
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HTML (قسمت 6) : کار با تصاویر در HTML آموزش

امروزه دیگر نقش تصاویر جذابیت ھر چه بیشتر صفحات وب و خارج کردن آن ھا ار حالت یکنواختی غیر قابل انکار است.

ما در این مطلب نحوه گنجاندن انواع تصاویر را خواھیم آموخت و با روش تبدیل عکس ھا به لینک آشنا خواھیم شد.

<img /> تگ

برای قرار دادن عکس ھا در صفحه از این تگ استفاده می شود. که جزء تگ ھای تھی نیز ھست و نیاز به تگ پایانی

ندارد. به طور مثال فرض کنید ما چنین تصویری داریم:

حاال میخواھیم آن را در فایل html مان بگنجانیم. برای این کار میتوان از چنین کدی استفاده کنیم:

<img src="7learn.png" alt="7Learn Logo" border="2" width="400" height="150" />

نتیجه در مرورگر:

حال شما را با صفت ھای این تگ آشنا می کنیم:

http://www.7learn.com/tutorials/html-part6-image
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align : این صفت نحوه قرار گیری عکس نسبت به متن و عناصر اطرافش در صفحه را کنترل میکند. که میتواند مقادیر

زیر را بپذیرد:

 right : عکس را در سمت راست متون اطرافش قرار می دھد.

left : عکس را در سمت چپ متون اطرافش قرار می دھد.

top : قسمت باالی عکس با خطی که در آن قرار دارد تراز خواھد شد.

middle : میانه ھای(وسط) عکس با خطی که در آن قرار دارد تراز خوھد شد.

bottom : قسمت پایینی عکس با خطی که در آن قرار دارد تراز خوھد شد.

alt : متنی را به عنوان مقدار می پذیرد و در صورتی که به ھر دلیلی عکس مورد نظر پیدا نشود این متن به جای عکس

نمایش داده خوھد شد. در نسخه XHTML شما باید حتما از صفت alt برای عکس عکس ھایتان استفاده کنید. حتی

خالی!!! موتورھای جستجو ار مقدار تعیین شده برای این صفت به منظور بدست آوردن اطالعاتی در مورد عکس ھا

استفاده می کنند.

border : میزان ضخامت حاشیه عکس را با عددی بر حسب px مشخص می کند.

height : ارتفاع عکس را بر حسب px یا درصد بیان میکند.

width : عرض عکس بر حسب px یا درصد بیان می کند.

hspace: میزان فاصله سمت چپ و راست عکس نسبت به عناصر اطراف را کنترل میکند.

vspace : میزان فاصله سمت باال و پایین عکس نسبت به عناصر اطراف را کنترل میکند.

src : این صفت اصلی ترین صفت برای تگ img است و آدرس عکسی که میخواھیم نمایش داده شود را مشخص

میکند. مقدار این صفت می تواند یکی از انواع آدرس ھای نسبی و مطلق باشد.

استفاده از تصاویر به عنوان لینک

تبدیل تصاویر به عنوان لینک بسیار آسان است. بدین منظور کافی است به جای قرار دادن متن ساده در بین تگ ھای

باز و بسته a از یک تگ img که اشاره به عکس مورد نظرتان دارد استفاده کنید. تصاویر در این حالت معموال برای ایجاد

دکمه ھای گرافیکی یا لینک به سایر صفحات ھمانند مثال زیر استفاده می شود:

لینک متنی :

<a href="http://www.7learn.com" target="_blank"> 7Learn </a>

لینک تصویری:



<a href="http://www.7learn.com" target="_blank" title="click here to return to the 7Learn.

com" > <img src="7learn.png" alt="7Learn Logo" border="2" width="400" height="150" /> </a>

نتیجه در مرورگر :

HTML درج توضیحات در

ھمانند بسیاری از زبان ھای برنامه نویسی امکان گنجاندن توضیحات در صفحات HTML نیز وجود دارد. معموال از

توضیحات در HTML برای خواناتر کردن کدھا و مشخص کردن نقاط ابتدایی و انتھایی بخس ھای صفحه استفاده می

شود. یک توضیح در HTML به شکل زیر است:

<!-- this is a comment -->

ھمانطور که می بینید یک توضیح با !> و با < ختم می شود. در حقیقت متنی که بین دو -- ابتدایی و دو -- انتھایی

قرار میگیرد توسط مرورگر ھا به عنوان comment تعبیر خواھد شد.

دفت داشته باشید که بین دو -- ابتدایی و انتھایی نباید -- دیگر قرار گیرد. به عنوان مثال دستور زیر نادرست است:

<!-- this is a -- comment -->

 comment میتواند حاوی بیش از یک متن به عنوان توضیحات باشد. به عنوان مثال دستور زیر دو comment یک دستور

را تعریف میکند:

<!-- this is a -- -- comment -->
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در دستور فوق this is a یک comment ، و عبارت comment ، یک comment دیگر است.

نکته :

دقت داشته باشید که تعداد کاراکترھای -- در یک comment  صحیح باید ھمیشه مضزبی از 4 باشد.

p ھا برای از کار انداختن تگ ھای یک صفحه استفاده کرد. به عنوان مثال در کد زیر دیگر محتوای comment میتوان از

در صفحه نمایش داده نخواھد شد:

<--! this paragraph not display in page -->

اما نمی توان از comment ھابرای از کار انداختن صفت ھای داخل یک تگ استفاده کرد. به عنوان مثال کد زیر نمی

تواند از عملی که صفت title انجام می دھد. جلوگیری کند:

<p <!-- title="my paragraph" --> > This is a Pragraph </p>

در مطلب بعدی به کار با لیست ھا و طریقه ایجاد آن ھا خواھیم پرداخت.

HTML (قسمت 7) : کار با لیست ها در HTML آموزش

لیست ھا یکی از پرکاربردترین عناصر موجود در HTML می باشند که طراحان را قادر به نمایش انواع اطالعات به صورت

لیست می نماید. در HTML شما می توانید سه نوع لیست ایجاد کنید: لیست ھای مرتب، لیست ھای نامرتب و

لیست ھای تعریفی. ھمچنین امکان ترکیب انواع لیست ھا با یکدیگر به منظور لیست ھای تودرتو نیز فراھم شده

است.

امروزه از لیست ھا به ھمراه زبان CSS برای کنترل ظاھر نمایشی آن ھا، به منظور ایجاد جلوه ھای گرافیکی، ھمچون

منوھای درختی، منوھای افقی و عمودی، تب ھا و... استفاده میشود.

دسته بندي لیست ها

ھمانطور که گفتیم لیست ھا به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

لیست ھای نامرتب

لیست ھای مرتب

لیست ھای تعریفی یا توضیحی

http://www.7learn.com/tutorials/html-part7-list


1. لیست ھای نامرتب : در این نوع لیست ھا ترتیب قرارگیری عناصر لیست مھم نبوده، و معموال برای لیست کردن

آن ھا از bullet ھای دایره ای توپر، تو خالی، و مربع استفاده میشود، که البته با استفاده از css میتوان bullet مورد نظر

را جایگزین آنھا کرد. مثال:

Eggs

Cheese

Milk

Papadums

Tickle-me Elmo

Dr Who Remote Control Dalek

2. لیست ھای مرتب : در این نوع لیست ھا ترتیب قرارگیری عناصر لیست مھم بوده و برای نمایش ترتیب آن ھا از

اعداد یا حروف انگلیسی یا رومی استفاده می شود. مثال:

1. Remove the outer casing by pushing the plastic rivets through.

2. Disconnect the main power harness from the inner unit.

3. Remove connection to the glow plug.

4. Extract unit, keeping upright at all times.

3. لیست ھای تعریفی : از این گونه لیست ھا ھنگامی که می خواھیم یکسری از آیتم ھایی که یک بخش عنوان و

یک توضیح برای آن عنوان دارند را نمایش دھیم، استفاده می کنیم. مثال:

Spam

unsolicited email sent in the hope of increasing sales of some product, or simply for the purposes of annoying

people

Spammer

someone who sends out spam email and therefore deserves to develop a nasty incurable disease of some kind

Spam Filter

a tool used in email to 'filter out' likely spam messags, usually placing them in a dedicated junk messages folder or

similar

بسیار خب، حاال شما را با تگ ھایی که برای ایجاد چنین لیستھایی استفاده میشود، آشنا خواھیم کرد.

تگ <ol> برای ایجاد لیست ھای مرتب : از این تگ برای ایجاد لیست ھای مرتب استفاده می شود. برای ایجاد

آیتم ھای این لیست می بایست از تگ <li> (مخفف list Item) در داخل تگ <ol> استفاده نمود. این تگ از صفت ھای

زیر پشتیبانی میکند.



Type : با استفاده از این صفت می توان نوع bullet کنار آیتم را مشخص نمود. این صفت مقادیر زیر را می پذیرد:

a : برای نمایش حروف کوچک انگلیسی . 1

A : برای نمایش حروف بزرگ انگلیسی . 2

i : برای نمایش حروف کوچک رومی . 3

I : برای نمایش حروف بزرگ رومی . 4

1 : برای نمایش اعداد به عنوان bullet برای آیتم ھا ( مقدار پیشفرض این صفت ھمین مقدار است) . 5

type این صفت مشخص می کند که شماره گذاری لیست ما باید از چندمین کاراکتر از انواعی که در صفت:Start

مشخص شده شروع شود. به عنوان مثال اگر مقدار صفت type برابر با A بود مقدار 3 برای صفت start به معنی شروع

لیست از کاراکتر C خواھد بود.

Compact : این صفت بولین موجب فشرده نمایش داده شدن آیتم ھای لیست خواھد شد. البته این صفت دیگر در

ھیچ مرورگری پشتیبانی نمی شود.

تگ <ul> برای ایجاد لیست ھای نامرتب : از این تگ برای ایجاد لیست ھای نامرتب استفاده میشود. برای ایجاد

آیتم ھای لیست ، از تگ <li> در داخل تگ <ul> استفاده میشود. این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند.

type : با استفاده از این صفت میتوان نوع bullet کنار آیتم را مشخص کرد. این صفت مقادیر زیر را می پذیرد:

circle : یک دایره توخالی را به عنوان bullet نمایش می دھد.

disc : یک دایره توپر سیاه رنگ را به عنوان bullet نمایش می دھد.

square : یک مربع توپر سیاه رنگ را به عنوان bullet نمایش می دھد.

Compact : این صفت بولین موجب فشرده نمایش داده شدن آیتم ھای لیست خواھد شد. البته این صفت دیگر در

ھیچ مرورگری پشتیبانی نمی شود.

تگ <dl> برای ایجاد لیست ھای تعریفی : برای ایجاد لیست ھای تعریفی از تگ <dl> استفاده می شود. ھر

لیست تعریفی از چند عنوان و توضیحات آن عنوان تشکیل می شود. برای ایجاد ھر عنوان از تگ <dt> و برای ایجاد

توضیح از تگ <dd> استفاده میشود. تگ <dl> فقط از صفت compact پشتیبانی می کند. که بازم ھیچ مرورگری از

D:!!این صفت پشتیبانی نمی کند

در زیر شما می توانید یک لیست تعریفی را مشاھده کنید.



<dl>

 <dt>Spam</dt>

 <dd>unsolicited email sent in the hope of increasing sales of some product, or simply for

 the purposes of annoying people</dd>

 <dt>Spammer</dt>

 <dd>someone who sends out spam email and therefore deserves to develop a nasty incurable 

disease of some kind</dd>

 <dt>Spam Filter</dt>

 <dd>a tool used in email to 'filter out' likely spam messags, usually placing them in a d

edicated junk messages folder or similar</dd>

 </dl>

نتیجه در مرورگر :

تگ <li> : از این عنصر برای مشخص کردن آیتم لیست ھای مرتب و نامرتب استفاده می شود. غالبا این تگ داخل

تگ ھای <ol> و <ul> استفاده می شود. این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند.

type : از این صفت برای تغییر دادن نوع bullet مربوط به یک آیتم لیست به غیر از آن نوعی که در صفت type تگ ھای

<ul> و <ol> ھمان مقادیری را که در تگ <li> تنظیم شده است استفاده می شود. این صفت برای تگ ol و  ul

میگیرد، به عنوان مقدار می پذیرد. به مثال زیر دقت کنید:
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<ul type="disc">

<li>Eggs</li>

<li type="circle">Cheese</li>

<li>Milk</li>

<li>Papadums</li>

<li>Tickle-me Elmo</li>

<li>Dr Who Remote Control Dalek</li>

</ul>

نتیجه در مرورگر :

value : از این صفت برای تغییر دادن عدد کنار یک آیتم از لیست استفاده می شود. در واقع ما می توانیم ترتیب

نمایش اعداد کنار یک آیتم را با این صفت به ھم بزنیم. این صفت یک عدد صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد. به مثال

زیر دقت کنید :

<ol>

<li>Eggs</li>

<li>Cheese</li>

<li>Milk</li>

<li value="99">Papadums</li>

<li>Tickle-me Elmo</li>

<li>Dr Who Remote Control Dalek</li>

</ol>

نتیجه در مرورگر :
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لیست هاي تو در تو

یکی از ویژگی ھای بارز  لیست ھا امکان ترکیب کردن آن ھا با یکدیگر است. امروزه ترکیب لیستھا کاربردھای فراوانی

پیدا کرده است و در بسیاری از موارد ھمچون ایجاد ساختارھای درختی، منوھای افقی و عمودی چند سطحی و...

استفاده می شود. برای ایجاد لیست ھای تو در تو کافی است ھر لیست جدید را در داخل یک عنصر li قرار دھید. در

ادامه کد یک نمونه لیست تو در تو را مشاھده می کنید:

<h1>Menu</h1>

<ol>

    <li>Home Page</li>

    <li>Educations

        <ul>

            <li>HTML Tutorials</li>

            <li>CSS Tutorials</li>

        </ul>

    </li>

    <li> Facilities

        <ul>

            <li> Submit </li>

            <li>Forum </li>

            <li> Ads </li>

        </ul>

    </li>

    <li> About Us </li>

</ol>

نتیجه در مرورگر :
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تا اینجا آموزش کار با لیست ھا به پایان رسید. در مطلب بعدی به کار با جداول در HTML  و معرفی تگ <table>خواھیم

پرداخت.

آموزش HTML (قسمت 8) : کار با جداول در HTML (جلسه اول)

جداول یکی از مھمترین عناصر موجود در html به شمار می روند و معموال برای نظم دھی به سایر عناصر موجود در

صفحه ھمچون فرم ھا، لینک ھا، تصاویر، متن ھا و ... استفاده می شود. در ابتدا جداول به منظور قالب بندی و طرح

بندی کلس صفحات کاربرد ویژه ای داشتند اما امروزه با ظھور CSS و پیدایش روش ھای نوین طرح بندی کاربردشان

تنھا به نمایش منظم سایر عناصر محدود شده است.

در این مطلب با نحوه استفاده جداول و تگ ھا و صفت ھای مربوط به آن ھا آشنا خواھیم کرد و در ادامه ویژگی ھای

پیشرفته تر آن ھا یعنی گروه بندی ھای ردیفی و ستونی را بررسی میکنیم.

ساختار اساسی جدول

ساختار کلی یک جدول در مثال زیر آمده است :
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<table border="1">

    <tr>

        <th>Name</th>

        <th>Age</th>

    </tr>

    <tr>

        <td>Ali</td>

        <td>21</td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Mohammad</td>

        <td>25</td>

    </tr>

</table>

نتیجه در مرورگر :

در حالت کلی می توان گفت که جدول ھا در HTML از ردیف ھایی که سلول ھا در آن ھا قرار دارند تشکیل می شوند.

در ادامه با تگ ھای مرتبط با ساختار جداول بیشتر آشنا خواھیم شد :

تگ <table> : برای ایجاد یک جدول استفاده می شود. در واقع ابتدا و انتھای ھر جدول را مشخص می کند. تگ

<table> از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند:

border: میزان ضخامت حاشیه اطراف جدول را مشخص میکند.

dir: جھت گیری متون داخل جدول را مشخص می کند. و میتواند یکی از مقادیر rtl یا ltr را اختیار کند.

bordercolordark : معموال حاشیه اطراف جدول از دو رنگ تیره و روشن ایجاد می شود. این صفت رنگ تیره تر
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حاشیه(border) را تعیین می کند.

bordercolorlight : رنگ روشن border را مشخص میکند.

bordercolor : رنگ اصلی border را تعیین میکند و آن را از حالت دو رنگی خارج میکند. در واقع border را فقط به یک

رنگ نمایش می دھد.

cellpadding : عددی صحیح بر حسب px را به عنوان مقدار می پذیرد و فضای محتوای داخل سلولھا و دیواره ھایشان

را کنترل می کند.

cellspaceing : عددی صحیح بر حسب px را به عنوان مقدار می پذیرد و فضای بین ھر سلول را کنترل میکند.

تصویر زیر موقعیت صفت ھای  cellpadding و cellspacing را به شما نشان می دھد.

align : محل قرار گیری جدول در صفحه (یا عنصری که جدول در آن قرار دارد ) را تعیین میکند و یکی از مقادیر زیر را می

پذیرد:

right : جدول را در سمت راست قرار می دھد.

center : جدول را در وسط قرار می دھد.

left : جدول را در سمت چپ قرار می دھد.

width : عرض جدول را برحسب px یا درصد مشخص می کند.

height : ارتفاع جدول را برحسب px یا درصد مشخص می کند.

bgcolor : رنگی را برای پس زمینه جدول مشخص می کند.

summary : رشته ای ساده که شمال توضیحاتی در مورد محتویان جدول است را به عنوان مقدار می پذیرد.
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background : آدرس عکسی را به عنوان مقدار می پذیرد و آن را در پس زمینه جدول قرار می دھد.

frame : مشخص می کند که کدام یک از border ھای چھار طرف جدول نمایش داده شود. این صفت مقادیر زیر را می

پذیرد:

void : ھیچ کدام از borderھا را نمایش نمی دھد.(مقدار پیشفرض)

hsides : فقط borderھای افقی را نمایش می دھد.

vsides : فقط borderھای عمودی را نمایش می دھد.

rhs : فقط border سمت راست را نمایش می دھد.

lhs : فقط border سمت چپ را نمایش می دھد.

above : فقط border باال را نمایش می دھد.

below : فقط border پایینی را نمایش می دھد.

box یا border : ھمه ی borderھا را نمایش می دھد.

مشاھده نتیجه

rules : مشخص می کند که کدام یک از حاشیه ھای داخلی جدول (اطراف ردیف، گروھی از ردیف ھا، سلول ھا و

گروھی از سلول ھا) نمایش داده شوند. این صفت مقادیر زیر را می پذیرد:

none : ھیچ کدام از borderھای داخلی را نمایش نمی دھد.(مقدار پیشفرض)

all : تمام borderھای داخلی را نمایش می دھد.

groups : فقط حاشیه ھای گروھی از ردیف ھا یا گروھی از ستون ھا را نمایش می دھد.

cols : فقط border ستون ھا را نمایش می دھد.

rows : فقط border ردیف ھا را نمایش می دھد.

مشاھده نتیجه

 تگ <tr> : برای ایجاد یک ردیف، و ھمیشه در داخل تگ <table> استفاده می شود. ھر جدول می بایست حداقل

یک ردیف داشته باشد. این تگ صفت ھای زیر را داراست :

align : چگونگی چینش متن در ھر یک از سلول ھای آن ردیف را مشخص می کند. و می تواند یکی از مقادیر زیر را

بپذیرد :

left

right

center
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justify

bgcolor : رنگ پس زمینه ردیف را مشخص می کند.

valign : تراز عمودی متن در ھر یک از سلول ھای یک ردیف را مشخص می کند، و مقادیر زیر را می پذیرد.

top : محتوای سلول را با بابالی سلول تراز می کند.

middle :محتوای سلول را با وسط سلول تراز می کند.

bottom : محتوای سلول را با پایین سلول تراز می کند.

baseline : محتوای سلول را با اولین خطی که محتوای سلول ھا از آن آغاز می شود ھمتراز می کند.

تگ ھای <td> و <th> : از این دو تگ برای ایجاد سلول ھای داخل ھر ردیف استفاده می شود. تگ <td> برای

سلول ھایی که شامل داده ھای جدولی ساده و تگ <th> برای سلول ھایی که شامل عنوان جدولی ھستند

استفاده می شود.

به صورت پیشفرض محتوای سلول ھای از نوع <th> به صورت bold و وسط چین و سلول ھای <td> به صورت نرمال و

چپ چین نمایش داده می شود. این دو تگ صفت ھای مشابھی دارند. که در زیر بیان می شود.:

abbr : این صفت مخففی از محتوای سلول را نشان می دھد .به مثال زیر توجه کنید:

<td abbr="HTML"><Hyper Text Markup Language</td>

align : نحوه چینش محتواب سلول را در جھت افقی کنترل می کند و یکی از مقادیر left , right , center , justify را

اختیار می کند.

valign : تراز عمودی محتوای سلول را کنترل می کند. و  یکی از مقادیر top ,  middle , bottom , baseline را اختیار

می کند.

bgcolor : رنگ پس زمینه سلول را تعیین می کند.

width : عرض ستلول را مشخص می کند.

height :ارتفاع سلول را مشخص می کند.

nowrap : این صفت بولین از شکسته شدن متن موجود در یک سلول جلوگیری می کند مگر اینکه در متن داخل

سلول از تگ </ br> استفاده شده باشد.

colspan : از این صفت ھنگامی که می خواھیم یمک سلول را در طول چندین ستون گسترش بدھیم استفاده می

کنیم. عددی صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد که این عدد مشخص کننده ی تعداد ستونھایی است که باید سلول در



آن ھا گسترش پیدا کند. به مثال زیر و حاصل آن در مرورگر توجه کنید :

<table border="1">

    <tr>

        <th colspan="4"> Work Content  Points</th>

    </tr>

    <tr>

        <td>Name</td>

        <td>Email</td>

        <td>Phone</td>

        <td>Floor/Block</td>

    </tr>

</table>

نتیجه در مرورگر :

rowspan : از این صفت ھنگامی که میخواھیم یک سلول را در چند ردیف گسترش دھیم استفاده می شود. عددی

صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد که این عدد مشخص کننده ی تعداد ردیف ھایی است که باید سلول در آن ھا

گسترش پیدا کند. به مثال زیر و حاصل آن در مرورگر توجه کنید:
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<table border="1">

    <tr>

        <td>Bill</td>

        <td>bill@megacorp.com</td>

        <td>345678</td>

        <th rowspan="3"> 3/C </th>

    </tr>

    <tr>

        <td>Jane</td>

        <td>jane@megacorp.com</td>

        <td>777744</td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Alison</td>

        <td>alison@megacorp.com</td>

        <td>888652</td>

    </tr>

 </table>

نتیجه در مورگر:

بسیار خب. تا اینجا با طریقه ساخت یک جدول و قواعد و صفت ھای آن آشنا شدیم. در جلسه دوم با طریقه گروه بندی

سلول ھای جدول آشنا خواھیم شد.

آموزش HTML (قسمت 8) : کار با جداول در HTML (جلسه دوم)
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يادآوري : در جلسه قبل با طریقه ایجاد یک جدول آشنا شدیم.

و از تگ <th> و و از تگ <tr> برای ساختن ردیف  در html با تگ <table> ساخته می شود  یک جدول  گفتیم که 

<td> برای ساختن ستون ھای جدول استفاده می کنیم.

تگ <td> که برای نوشتن تیترھای جدول ( table heading ) و  گفتیم که ھمیشه تگ ھای <th>که برای نوشتن 

داده ھای جدولی ساده ( table data ) استفاده میکنیم. حتما باید در تگ <tr> قرار بگیرند.

کدام را نیز در جلسه قبل که کار ھر  با صفت ھای این تگ ھا آشنا شدیم از جمله border , bgcolor , align و ... 

توضیح دادیم. در این جلسه با طریقه گروه بندی سلول ھا آشنا خوھیم شد. 

تگ <caption> : از این تگ برای ایجاد یک عنوان برای جدول استفاده می شود. این تگ باید بالفاصله بعد از تگ

آغازین table و قبل از اولین ردیف جدول قرار گیرد. به صورت زیر :

<table border="1">

<caption> the table caption come here </caption>

<tr>

.

.

.

به صورت پیش فرض مرورگر ھا متن داخل این تگ را باال و وسط جدول نمایش می دھند. تگ <caption> از صفت زیر

پشتیبانی میکند.

align : محل قرارگیری عنوان جدول را مشخص می کند و مقادیر زیر را می پذیرد:

right : عنوان در سمت راست جدول قرار میگیرد.

left : عنوان در سمت چپ جدول قرار میگیرد.

top : عنوان در باالی جدول نمایش داده می شود.

bottom : عنوان جدول در پایین جدول نمایش داده می شود.

گروه بندي ردیفی و ستونی جداول

ما می توانیم سلول ھای جدول را به صورت گروھی از ستون ھا و گروھی از ردیف ھا تقسیم بندی کرده و خواص

مشابھی را به آن ھا اعمال کنیم.

گروه بندي ردیفی

ما می توانیم ردیف ھای جدول را به سه نوع گروه ردیفی تقسیم کنیم : foot , body , head و برای اینکار از سه تگ

<tfoot> , <tbody> , <thead> استفاده می کنیم.



ھر سه این عنصر ھا داری صفات align و valign می باشند که در جلسه قبل به آن ھا اشاره شده است.

معموال از گروه بندی ھای ردیفی ھنگامی استفاده می شود که جدول بسیار طوالنی است. یکی از مزیت ھای این

نوع گروه بندی ھنگام print گرفتن از این نوع جدول ھاست که معموال چند صفحه ای می شوند و میخواھیم که عنوان

و پایه جداول در ھمه صفحات  چاپی تکرار شوند. یک نمونه از این گروه بندی ردیفی را در زیر مشاھده می کنید.

<table border="1">

    <thead>

         <tr>

             <th>Name</th>

             <th>Email</th>

         <tr>

    </thead>

    <tfoot>

         <tr>

             <td>Edit by: Sajad</td>

             <td>Website: 7Learn.com</td>

         </tr>

    </tfoot>

    <tbody>

         <tr>

             <td>Janny</td>

             <td>janny@websitename.com</td>

         </tr>

    </tbody>

    <tbody>

         <tr>

             <td>John</td>

             <td>john@websitename.com</td>

         </tr>

    </tbody>

</table>

نتیجه در مرورگر :



<tfoot> قرار می گیرند باالی جدول و ردیف ھایی که داخل تگ <thead> نکته : ھمیشه ردیف ھایی که داخل تگ

قرار می گیرند در پایین جدول ظاھر میشوند.

نکته : ھر جدول می تواند شامل چندین عنصر <tbody> اما فقط دارای یک عنصر <tfoot> و <thead> باشد. نکته

دیگر اینکه طریقه قرار گرفتن این تگ ھا به این صورت است که اول تگ <thead> سپس تگ <tfoot> و در آخر تگ یا

تگ ھای <tbody> قرار می گیرند

گروه بندي هاي ستونی 

به وسیله این نوع گروه بندی میتوانیم سلول ھای چندین ستون را به نوعی با ھم مرتبط کرده و یکسری خواص

مشترک را برای آن ھا تعیین کنیم. برای گروه بندی ھای ستونی به دو طریق می توان عمل کرد:

استفاده از تگ </ col> : با اسنفاده از این تگ تھی که نیز باید بعد از تگ آغازین جدول قرار بگیرد می توان یک یا

چند ستون را به ھم مربوط و در واقع با ھم گروه بندی کرد:

span نشان دھنده یک گروه ستونی خواھد بود. اما می توان با استفاده از صفت <col />  بدین منظور ھر عنصر

مشخص کرد که گروه ما شامل چند ستون از جدول باشد. به عنوان مثال در کد زیر سه گروه تشکیل می شود. که

گروه ستونی اول شامل اولین ستون جدول، گروه دوم شامل سه ستون بعدی آن و گروه سوم شامل دو ستون بعد از

آن ھا خوھد بود:

<table border="1">

    <col align="center" span="1" />

    <col align="left" span="3" />

    <col align="right" span="2" />

    .

    .

    .
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دقت کنید که تگ colgroup جزء تگ ھای تھی نیست اما محتوای آن در این حالت می بایست خالی باشد.

برای مشخص کردن اینکه یک گروه ایجاد شده به وسیله تگ <colgroup> شامل چند ستون از جدول باشد دو راه

وجود دارد: یکی از استفاده از صفت span که تعداد گروه ھای ھر ستون را مشخص می کند. به این مورد در باال اشاره

کردیم.

راه دیگر استفاده از تعدادی تگ <col> داخل تگ <colgroup> است. در واقع تعداد تگ ھای <col> به کار رفته در

داخل ھر <colgroup> تعداد  ستون ھای آن گروه ستونی را مشخص می کند. به عنوان مثال کد زیر دقیقا ھمان نتیجه

ای را خواھد داشت که کد فوق با استفاده از صفت span می کرد:

<table>

 <colgroup align="center">

     <col />

 </colgroup>

<colgroup align="left">

     <col />

     <col />

     <col />

 </colgroup>

<colgroup align="right">

     <col />

     <col />

 </colgroup>

 .

 .

 .

اصطالحا به گروه ھای ستونی که با استفاده از تگ <colgroup> ایجاد می شوند، گروه ستونی ساختاری و به

گروه ھایی با استفاده از تگ <col> ایجاد می شوند. گروه ھای ستونی غیر ساختاری می گویند.

تفاوت گروه ھای ساختاری و غیر ساختاری است که از صفت "rules="group برای نمایش مرز گروه ھا در جداول

استفاده می شود است. در این صورت فقط مرز گروه ھای ستونی ساختاری نمایش داده خوھد شد.

بسیار خب تا به اینجا با تگ table و تگ ھا و صفت ھای آن .و طریقه ایجاد یک جدول و گروه بندی ھای آن آشنا شدیم.

در مطلب بعدی به کار با فرم ھا و معرفی تگ <form> می پردازیم.



آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ها در HTML (جلسه اول)

یکی دیگر از مھمترین عناصر موجود در HTML فرم ھا ھستند. عناصر فرم تنھا عناصری ھستند که کاربران می توانند

مستقیما یکسری اطالعات را در آن ھا وارد کرده و برای طراح فرم بفرستند. از جمله عناصر فرم می توان به کادر ھای

متنی یک خطی، کادر ھای متنی چند خطی، دکمه ھا ، دکمه ھای رادیویی، دکمه ھای تصویری، کادر ھای عالمت،

لیست ھای انتخاب و... اشاره کرد.

در این قسمت ابتدا به سراغ ساختار اساسی فرم ھا و سپس به بررسی دقیق ھر یک از عناصر آن با ذکر جزئیات و

کاربردھایشان خواھیم پرداخت.

ساختار اساسی فرم

HTML نیز ختم می شود. تگ فرم می تواند شامل سایر تگ ھای <form/> شروع و به تگ <form> ھر فرم با تگ

ھمچون پاراگراف ھا، تیتر ھا و مانند آن ھا باشد. اما نمی توان از تگ <form> دیگری در داخل آن استفاده کرد. ھر

صفحه می تواند شامل چندین فرم که ھر یک وظایف مجزایی از یکدیگر دارند باشد. به عنوان مثال شما ممکن است

یک فرم ورود، یک فرم جستجو و فرمی برای مشترک کردن کاربرانتان در خبرنامه سایتتان داشته باشید.

یک فرم شامل سه بخش مھم می باشد:

تگ form که شامل URL صفحه ای که اطالعات فرم را پردازش می کند.

عناصر فرم، مانند کادرھای متنی، کادرھای عالمت، لیست ھا و ...

دکمه Submit که داده ھایی را که از کابر گرفته را برای صفحه پردازشگر رویداد سرور میفرستد.

مثال زیر ساختار اصلی یک فرم را نشان می دھد:

http://www.7learn.com/tutorials/html-part9-1-form


<form action="php/showform.php" method="post">

 <h3> Personal Information </h3>

 <fieldset id="pesronal">

 <label> F-name: </label>

 <input type="text" name="f-name" size="30" /> <br />

 <label> L-name: </label>

 <input type="text" name="l-name" size="30" /> <br />

 <label> Age: </label>

 <input type="text" name="age" size="30" /> <br />

 ...

 <p id="buttons">

 <input type="submit"value="Send" />

 <input type="reset" value="Start Over" />

 </p>

 </fieldset>

 </form>

نکته : لطفا کد باال رو توی ادیتور متنتون بنویسید چونکه میخواھیم خط به خط این کد رو با ھم بررسی کنیم.

نتیجه در مرورگر :

تگ <form> :این تگ برای ایجاد فرم ھا استفاده می شود. در واقع ھر فرمی به وسیله تگ باز <form> شروع می

شود و با تگ بسته </form> پایان می یابد. عناصر فرم باید حتما داخل این عنصر با کار روند.

این تگ شامل  تعدادی صفت است که در ادامه بررسی خواھیم کرد:
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action : فرم ھا بعد از اینکه توسط کاربر پر می شوند می بایست برای یک برنامه پردازشگر که معموال به یکی از زبان

ھای تحت سرور ھمانند php , asp.net , jsp و... نوشته می شوند. فرستاده شوند. ما باید در این صفت آدرس صفحه

پردازشگر که قرار است فرم به آن ارسال سود را مشخص کنیم.

<form action="php/showform.php">

method : ھمانطور که از اسم این صفت پیداست روش ارسال فرم را مشخص می کند.صفت متد دو مقدار زیر را می

پذیرد:

get

post

این دو روش تفاوت ھایی با ھم دارند که تعدادی از آن ھا را در ادامه بررسی می کنیم.

1. متد get از URL (آدرس) صفحه برای ارسال داده ھا استفاده می کند و آن ھا را در قالب جفت ھای name=value به

آدرس صفحه پردازشگر متصل می کند. اما متد post به صورت مخفی (در واقع از طریق Http Request ھا) برای این

کار استفاده می کند..

برای بھتر متوجه شدن این موضوع به فرمی که در باال طراحی کرده ایم توجه کنید:

اول صفت method  آن را برابر با get قرار دھید و آن را در مرورگر اجرا کنید.حال فرم را پر کنید به طور مثال:

حاال بر روی دکمه Send کلیک کنید و به نوار آدرس نگاه کنید:

2. از آن جا که متد get از آدرس برای ارسال داده ھا استفاده می کند، امکان نمایش محتویات فیلدھا (حتی فیلدھای

post رمزی) در نوار آدرس وجود دارد که این نشان دھنده عدم امنیت کافی در ارسال داده از این طریق است. اما متد

به دلیل ارسال مخفی داده ھا، امنیت کافی دارد.

3. تفاوت سوم در محدودیت حجم داده ھای ارسالی از طریق URL توسط مرورگرھا معموال در ارسال به این طریق

محدودیت قائل می شوند که البته این مورد از مرورگز تا مرورگز متفاوت است. اما در روش ارسال داده ھا از طریق متد

post ھیچ محدودیتی در حجم داده ھای ارسالی وجود ندارد.
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get 4. یکی دیگر از تفاوت ھای این دو روش در سرعت ارسال داده ھاست که معموال سرعت انجام این کار از طریق

کمی بیشتر از post است.

Query String رشته ھایی ھستند که به انتھای آدرس ھای URL افزوده و اغلب توسط فرم ھای HTML ایجاد نکته : 

می شوند. این رشته شامل تعدادی عبارت به صورت name=value (نام=رشته) بوده و برای ارسال داده ھای فرم به

اسکریپتی بر روی سرویس دھنده به کار می روند. در مثال زیر یک Query String را مشاھده می کنید

?name=value&name2=value2&name3=value3....

ھمانگونه که مشاھده می کنید در ابتدای Query String ھا یک عالمت ? قرار می گیرد و سپس تعدادی عبارت به

صورت جفتھای name=value نوشته می شود که ھر کدام از آن ھا با کاراکتر & از یکدیگر جدا می شوند.

در مثال زیر سه جفت name=value به کار رفته است:

http://www.mysite.com/processor.php?name=sajad&family=deris&age=17

enctype : در این صفت رمزگذاری اطالعات فرم را مشخص می کند. که سه مقدار زیر را می تواند اختیار کند.

appliction/x-www.form-URLencoded : این مورد که گزینه پیشفرض این صفت نیز ھست مشخص

می کند. که داده ھای ارسالی به روش زیر می بایست رمز گذاری شوند :

تمامی کاراکتر ھای space به کاراکتر + و کاراکترھای خاص (مانند & , ? , / , $ , و...) و غیر الفبایی (در سیستم

کدگذاری ascii) به کارکترھای ھگزادسیمال معادشان تبدیل شوند.

file uploading از این گزینه ھنگامی استفاده می شود که داخل فرم یک عنصر : multipart/form-data

وجود داشته باشد. یعنی مقدار صفت type برای تگ input برابر با file باشد.(با این تگ در ادامه آشنا

خواھید شد.)

text/plain : از این گزینه می بایست ھنگامی استفاده کرد که فرم به جای یک صفحه پردازشگر به یک

ایمیل خاص ارسال می شود. در این گزینه فقط کاراکتر ھای space به + تبدیل شده و بقیه کاراکترھا به

ھمان شکلی که ھستند ارسال می شوند.

نکته : برای ارسال یک فرم به یک آدرس می بایست از پروتکل :mailto به شکل زیر استفاده نمود:

<form action="mailto:info@7learn.com?subject=hello.....">



معنی و  دارند  برعھده  وظیفه مشخصی  اینترنتی  آدرس ھای  در  که  دارند  وجود  کاراکترھا  از  ای  مجموعه   : نکته 

خاصی می دھند. به ھمین دلیل نمی توان مستقیما آن ھا را به ھمان شکل در URLھا و Query Stringھا به کار برد

که برای الحاق Query Stringھا به انتھای URLھا استفاده میشود یا کاراکتر & که برای جداسازی (مانند کاراکتر ؟ 

آن از بنابراین باید به جای  کاراکترھای خاص می گویند.  رود) به این کاراکترھا،  جفت ھای name=value به کار می 

کدھای خاصی استفاده کنیم. در زیر بعضی از کاراکترھای خاص به ھمراه کدھای معادلشان را مشاھده می کنید:

نکته : در ارسال یک فرم یک سری نکات وجود دارد که باید حتما از آن ھا پیروی کرد:

در صورتی که عنصری از نوع فایل در فرم وجود دارد می بایست صفت enctype را برابر multipart/form-data و صفت

method را برابر post قرار دھیم.

در صورتی که فرم به یک ایمیل ارسال می شود، می بایست enctype برابر text/plain و صفت method را ھم برابر

post قرار دھیم.

تگ <label> : از این تگ برای ایجاد برجسبھا در کنار عناصر دیگر فرم استفاده می شود. در واقع labelھا ، ھمان متن

ھای کوتاھی ھستند که کاری را که یک عنصر می کند به کاربر نشان میدھند.  ودارای یک صفت می باشد:

for : از این صفت برای نسبت دادن یک برچسب به یک عنصر خاص استفاده می شود. با این صفت می توان تمرکز

بیشتری بر روی عناصر یک form داشت. این صفت ID یک عنصر از form را به عنوان مقدار می پذبرد.

مثال زیر نحوه استفاده از این تگ را ھمراه با دکمه ھای رادیویی نشان می دھد:
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<form>

 <input type="radio" name="type" id="male" />

 <label for="male">Male</label>

 <br />

 <input type="radio" name="type" id="female" />

 <label for="female">Female</label>

 </form>

نتیجه در مرورگر :

بسیار خب. تا به اینجا با طریقه ایجاد یک فرم و طریقه ارسال آن به صفحه پردازشگر آشنا شدید. در جلسه دوم با تگ

<input> و صفت ھای آن آشنا خواھیم شد.

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ها در HTML (جلسه دوم)

در جلسه اول کار با فرم ھا با طریقه ایجاد یک فرم و ارسال آن به صفحه پردازشگر از طریق دو متد post و يادآوري : 

get و تفاوت این دو روش آشنا شدیم.

post و یکی از دو مقدار method میتوان یک فرم را ساخت. و با استفاده از صفت <form> گفتیم که با اسفاده از تگ

action استفاده صفت  از  پردازشگر  صفحه  دھی  آدرس  برای  که  گفتیم  فرستاد.  پردازشگر  صفحه  به  را  get آن  یا 

میکنیم و مقدار آن برابر با آدرس صفحه پردازشگرمان خواھد بود. حال میخواھیم که با تگ <input> و صفت ھای آن

برای ایجاد تکست باکس ھا و دکمه ھا برای گرفتن اطالعات از کاربر آشنا شویم.

تگ <input> : از این تگ برای ایجاد انواع و اقسام عناصر فرم ھمچون دکمه ھا و فیلد ھای متنی و رمزی و...

استفاده می شود. این تگ صفت ھای زیر را پشتیبانی می کند:

name: برای نام گذاری عناصر استفاده می شود و می بایست در کل صفحه یکتا باشد

type : این صفت چندین مقدار می گیرد که ھر کدام وظیفه ی خاصی دارند که در ادامه بررسی می کنیم.

text : برای ایجاد یک textfield ساده متنی به کار می رود.

<label for="email">Email :</label>

<input type="text" name="email" />
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password: برای ایجاد یک textfield رمزی به کار می رود.

<label for="email">Password :</label>

<input type="password" name="pass" />

radio : برای ایجاد دکمه ھای رادیویی به کار می رود. توجه داشته باشید که radioھا معموال به صورت

گروھی به کار می روند و می بایست نام آنھا در گروه یکسان بوده اما valueھای متفاوتی داشته باشند.

کاربر فقط می تواند یک radio (گزینه) را از ھر گروه انتخاب کند.

<input type="radio" name="sex" value="male" /> Male

<br />

<input type="radio" name="sex" value="female" /> Female

 checkbox : از این مقدار برای ایجاد checkbox ھا استفاده می شود.

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> I have a Bike

<br />

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" /> I have a Car

<br />

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Airplane" /> I have an Airplane

submit : برای ایجاد دکمه ھای از نوع submit (ارسال) استفاده می شود. در واقع این نوع دکمه ھا وظیفه

ارسال فرم به صفحه پردازشگر را دارند.

<input type="submit" value="Send Form" />

reset : برای ایجاد دکمه ھای پاک کننده ی form به کار می روند. این نوع دکمه ھا محتویات فرم را به
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مقدار اولیه (پیشفرض) بر می گردانند.

button :از این مقدار برای ایجاد دکمه ھایی که رفتار پیشفرضی ندارند، استفاده می شود. یعنی اینکه

این دکمه ھا کاری انجام نمی دھند. و باید خودمان برای آن ھا رفتاری را کدنویسی کنیم.

file : از این مقدار برای ایجاد امکان آپلود فایل برای کاربران استفاده می شود. در صورت استفاده از این مقدار

یک کادر متنی به ھمراه دکمه ای با عنوان Browse  و یا در مرورگر chrome با عنوان Choose File ایجاد

خواھد شد که کاربر خواھد توانست با استفاده از آن فایلی را از کامپیوتر خود انتخاب کند.

<input type="file" />

hidden : گاھی اوقات طراح فرم می خواھد مقداری را به دور از چشم کاربر و بدون دخالت آن برای صفحه

پردازگر ارسال کند. در این صورت می توان از مقدار hidden استفاده کرد. می توانیم از تمامی صفت ھای تگ

img برای کنترل خصوصیات تصویر استفاده کنیم.

image : از این مقدار برای ایجاد دکمه ھای تصویری از نوع submit استفاده می شود. در واقع با این مقدار

می توان تصویری ایجاد کرد که کاربر با کلیک بر روی آن می تواند form را ارسال کند. باید به این نکته توجه

که زمانی که از مقدار image| برای صفت type استفاده می توانیم از تمامی صفت ھای تگ img برای کنترل

خصوصیات تصویر استفاده کنیم.

<input type="image" src="images/submit.png" alt="Submit">

email : از این مقدار برای آن دسته از فیلدھایی که می بایست حاوی یک آدرس ایمیل معتبر باشند

استفاده می شود. مقدار این فیلد قبل از ارسال فرم خطایابی خواھد شد و چنانچه آدرس ایمیل معتبر وارد

نشده باشد یک پیغام خطا نمایش داده می شوذ:

<form>

    E-mail: <input type="email" name="user_email" />

    <input type="submit" name="send" />

</form>
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تصویر زیر نحوه نمایش پیغام خطا در مرورگر کروم را نشان می دھد:

url : از ایمن مقدار برای آن دسته از فیلدھایی که می بایست حاوی یک آدرس اینترنتی معتبر باشند

استفاده می شود. مقدار این فیلد قبل از ارسال فرم خطایابی خواھد شد و چنانچه آدرس معتبر وارد نشده

باشد یک پیغام خطا نمایش داده می شود :

<form>

    Homepage: <input type="url" name="user_url" />

    <input type="submit" name="send" />

</form>

تصویر زیر نحوه نمایش پیغام خطا در مرورگر کروم را نشان می دھد:

number : از این مقدار برای آن دسته از فیلدھایی که می بایست حاوی یک مقدار عددی باشند استفاده

می شود. ما ھمچنین می توانیم محدودیت ھایی روی اعداد قابل قبول نیز اعمال کنیم :

Points: <input type="number" name="points min="1" max="10" step="3" value="4" />

<input type="submit" />

نتیجه کد فوق در مرورگر کروم به صورت زیر خواھد بود:
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range :از این مقدار برای آن دسته از فیلدھایی که می توانند حاوی مقدار مشخصی از بازه خاصی از اعداد

باشند استفاده می شود. ما ھمچنین می توانیم محدودیت ھایی روی اعداد قابل قبول نیز اعمال کنیم.

<form>

    Points: <input type="range" name="points" min="1" max="10" />

    <input type="submit" name="send" />

</form>

حاصل اجرای کد فوق در مرورگر کروم به صورت زیر است:

ھمانطور که اشاره شد می توان محدودیت ھایی بر روی اعداد قابل قبول اعمال کرد. ھنگامی که از مقدار number یا

range برای صفت type استفاده می شود. می توان از صفت ھای زیر برای اعمال محدودیت ھا بھره برد:

max: حداکثر مقدار قابل قبول را مشخص می کند.

min: حداقل مقدار قابل قبول را مشخص می کند.

step: فواصل بین مقادیر عددی قابل قبول را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر این صفت را برابر 3 قرار

دھیم، مقادیر قابل قبول اعدادی ھمچون 6،3،0،-3 و ...خواھند بود.

value: مقدار پیشفرض را مشخص می کند.

color :از این مقدار برای ایجاد فیلدھایی که امکان انتخاب رنگ را به کاربر می دھند استفاده می شود.

مرورگر opera از یک جعبه رنگ برای اینکار استفاده  می کند. در حالی که کروم فقط امکان وارد کردن مقادیر

hexadecimal را می دھد و در غیر اینصورت پیغام خطا را نمایش می دھد.

<form>

    Color: <input type="color" name="user_color" />

    <input type="submit" name="send" />

</form>

حاصل اجرای کد فوق در مرورگر opera به صورت زیر خواھد بود:
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date :در HTML5 چندین مقدار جدید به منظور امکان انتخاب تاریخ و زمان فراھم آورده شده است، یکی از

این مقادیر date می باشد که امکان انتخاب تاریخ خاصی را برای یک فیلد می دھد.

<form>

    Date: <input type="date" name="user_date" />

    <input type="submit" name="send" />

</form>

month , week , time , سایر مقادیری که می توان برای انتخاب زمان و تاریخ استفاده کرد شامل مقادیری ھمچون

datetime و datetime-local می باشد.

search : از این مقادیر ھمانطور که از نام آن نیز مشخص است برای ایجاد فیلدھای جستجو، ھمانند

جستجو در سایت و جستجوی گوگل استفاده می شود. این نوع فیلدھا ھمانند کادرھای متنی یک خطی

نمایش داده می شوند:

Search in Site: <input type="shearch" name="search_box" />

input آشنا شدیم، در جلسه بعد با بقیه صفات تگ input در تگ type بسیار خب دوستان تا اینجا با ھمه مقادیر صفت

شما را آشنا خواھیم کرد.

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ها در HTML (جلسه سوم)
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را آن ھا  شدیم که حال ھمه  فرم آشنا  input در  تگ  صفت type برای  مقادیر مختلف  قبل با  در جلسه   : يادآوري 

مروری سریع خواھیم کرد. گفتیم که از مقدار:

checkbox ،برای ایجاد دکمه ھای رادیویی radio ،برای جعبه متن رمزی password ،برای جعبه متن یک خطی text

فیلدھای محتویات  کردن  پاک  reset برای  پردازشگر،  صفحه  فرم به  ارسال  submit برای  ایجاد چک باکس ھا،  برای 

فرم، file برای آپلود یک فایل، image برای دکمه submit تصویری، email برای جعبه متن ایمیلی، url برای جعبه متن

رنگ، date برای امکان انتخاب  فیلدھای  color برای  اعداد،  فیلدھای حاوی  range برای  number و  اینترنتی،  آدرس 

فیلدھای امکان انتخاب تاریخ و مقدار search برای ایجاد فیلدھای جستجو استفاده می کنیم.

حال در این جلسه با بقیه ی صفات تگ input آشنا خواھیم شد.

size: از این صفت ھنگامی استفاده می شود که صفت type برابر با یکی از مقادیر password , text یا fiel باشد

استفاده می شود و به وسیله آن عرض این نوع عناص را می توان کنترل کرد، این صفت مقداری عددی را می پذیرد و

به اندازه ھمان تعداد کاراکتر به این نوع عناصر عرض می دھد. به عنوان مثال اگر برای این صفت 50 را در نظر بگیریم

عنصر مورد نظر به اندازه 50 کاراکتر عرض خواھد داشت.

<input type="text" size="10">

maxlength: این مقدار ھم عددی صحیح را می پذیرد و حداکثر تعداد کاراکتری را که کاربر می تواند در عناصری از

نوع  password , text یا file وارد کند را مشخص می کند.

checked: ھنگامی استفاده می شود که صفت type برابر checkbox یا radio باشد. این صفت بولین موجب می

شود. که عناصر از این نوع به صورت پیشفرض به حالت انتخاب شده درآیند.

<input type="checkbox" value="Bake" /> I have a Bake

<br />

<input type="checkbox" value="Car" checked="checked" /> I have a Car

src : این صفت آدرس عکسی که قرار است به عنوان دکمه submit ایجاد شود را مشخص می کند. از این صفت

ھنگامی استفاده می شود. که مقدار type برابر image است استفاده می شود.

accept : از این صفت ھنگامی استفاده می شود که صفت type برابر file باشد استفاده می شود. و میتوان نوع

فایلھایی که کابر از کامپیوتر خود برای آپلود انتخاب کند را مشخص می کند. این صفت لیستی از MimeType  فایل ھای

مورد نظر را به عنوان مقدار می پذیرد و به عنوان مثال در صورتی که بخواھیم کاربر فقط بتواند فایل ھایی از نوع gif یا

jpg را انتخاب کند کد آن به صورت زیر است:

<input type="file" accept="image/gif,image/jpeg" />

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/10/form-input-checked-tag.png


برای آشنایی با ھمه ی Mime typeھای موجود می توانید فایل زیر را دانلود کنید

دانلود فایل لیست Mime typeھا

readonly: از این صفت برای فقط خواندنی کردن عناصر فرم استفاده می شود. این صفت که جزء صفت ھای

boolean است در صورتی که برای عناصر فرم استفاده شود، کاربر امکان تغییر محتویات آن عنصر را نخواھد داشت.

disabled : این صفت بولین عناصر را به حالت غیر فعال در می آورد.

صفات readonly و disabled تفاوت ھا و شباھت ھایی دارند که در تصویر زیر توضیح داده شده است:

input صفت هاي جدید براي تگ

ھمانند مقادیر جدیدی که برای صفت type در تگ input در HTML5 ارائه شده است در این نسخه صفت ھای جدیدی

نیز برای این تگ در نظر گرفته شده است که در ادامه با آنھا آشنا خواھیم شد:

autofocus : اعمال این صفت بولین بر روی یک تگ input موجب می شود تا در ھنگام بارگزاری صفحه focus به

صورت پیشفرض بر روی آن قرار گیرد. به این نکته توجه داشته باشید که در ھر صفحه فقط یک تگ input می تواند این

صفت را اختیار کند.

First name: <input type="text" name="fname" autofocus="autofocus" />

<br />

Last name: <input type="text" name="lname" />

<br />

<input type="submit" />
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placeholder : سرچ از متداولترین کارھایی که در مورد کادرھای متنی انجام می شود قرار دادن متنی به صورت

پیشفرض در داخل آن ھاست که در ھنگام اعمال focus بر روی آن ھا پاک می شود. این کار تا قبل از این به دشواری و

با استفاده از جاوااسکریپت انجام میشد. اما اکنون با ارائه صفت placeholder در HTML5 این کار به آسانی انجام می

شود. این صفت مقداری که قرار است به صورت پیشفرض در داخل کادر متنی نمایش داده شود را می پذیرد. از این

صفت معموال در کادرھای جستجو استفاده می شود:

<input type="search" name="user_search" placeholder="Search in Google" />

<input type="submit" />

required : از این صفت بولین برای آن دسته از عناصری که نمی توان آن ھا را خالی رھا کرد و در واقع وارد کردن آن

الزامی است لستفاده می شود. از این صفت می توان در تگ ھای textarea و اغلب تگ ھای input استفاده کرد.

مرورگر ھایی که از این صفت پشتیبانی می کنند. در صورت خالی رھا کردن فیلدھایی که این صفت را اختیار کرده اند

پیغام خطا نمایش می دھند.

<form>

    <input type="text" name="user_name" required="required" />

    <input type="submit" />

</form>

ایجاد combobox و listboxها

از جمله مھمترین و البته پرکاربردترین عناصر فرم، comboboxھا و listboxھا ھستند. این عناصر با استفاده از ترکیب

تگ ھای select و option ایجاد می شوند. ھمچنین از تگ optgroup در داخل تگ select برای گروه بندی آیتم ھای

عناصر فوقالذکر استفاده می شود.

تگ <select> : برای ایجاد عناصر combobox یا listbox استفاده میشود. این تگ از صفت ھای زیر استفاده  میکند.

name : نامی برای عنصر انتخاب می کند.

listbox ھا استفاده میشود. و عددی صحیح زرا میپذیرد و تعداد آیتم ھای نمایشی درlistbox یزای ایجاد: size

را مشخص مسی کند.

multiple : این صفت بولین امکان انتخاب چندین گزینه در یک listbox را برای کاربر فراھم می کند. برای
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اینکار کاربر باید دکمه CTRL صفحه کلید را نگه دارد.

تگ <option> : ھمیشه داخل تگ <select> استفاده می شود و آیتم ھای داخل آن را مشخص می کند. مقداری

که بین این تگ قرار میگیرد عنوان ھر آیتم خواھد بود. صفت ھای این تگ به شرح زیر است:

value : یمقداری را برای ھر آیتم مشخص می کند. value مقداری خواھد بود که در صورت انتخاب آیتم

توسط کاربر برای صفحه پردازشگر ارسال می شود. زمانیکه این صفت تعیین نشود محتوای عنصر option به

عنوان value در نظر گرفته می شود.

selected :  در صورت استفاده از این صفت بولین برای یک option آن آیتم به صورت پیشفرض به حالت

انتخاب شده در خواھد آمد.

listbox چندین آیتم می تواند این combobox فقط یک آیتم می تواند این صفت را اختیار کند ولی در  در یک  نکته : 

صفت را داشته باشند.

مثال زیر نحوه ایجاد یک comboboxرا نشان می دھد.

<select name="cars" id="cars">

    <option value="volvo">Volvo</option>

    <option value="saab">Saab</option>

    <option value="mercedes">Mercedes</option>

    <option value="audi">Audi</option>

</select>

حال اگر به دستورات فوق صفت multiple را نیز اضافه کنیم یک listbox ایجاد خواھد شد:

<select name="cars" id="cars" multiple="multiple">

    <option value="volvo">Volvo</option>

    <option value="saab">Saab</option>

    <option value="mercedes">Mercedes</option>

    <option value="audi">Audi</option>

</select>
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تگ <optgroup> : از این تگ برای گروه بندی optionھای listbox یا combobox استفاده می شود. برای اینکار می

بایست optionھای موردنظر را داخل تگ باز و بسته optgroup قرار دھیم. صفت ھای این تگ به شرح زیر است:

label : عنوان ھر گروه را مشخص می کند.

کد زیر نحوه گروه بندی عناصر یک combobox را با استفاده از این تگ نمایش می دھد.

<select>

    <optgroup label="Swedish Cars">

        <option value="volvo">Volvo</option>

        <option value="saab">Saab</option>

    </optgroup>

    <optgroup label="German Cars">

        <option value="mercedes">Mercedes</option>

        <option value="audi">Audi</option>

    </optgroup>

</select>

بسیار خب تا اینجا با صفات تگ input و ھمچنین تگ select برای ایجاد کومبو باکس ھا و لیست باکس ھا و طریقه

گروه بندی آن ھا آشنا شدیم. در جلسه بعدی که اخرین جلسه ی کار با فرم ھا نیز ھست، با بقیه صفات تگ select و

بقیه تگ ھای form آشنا خواھیم شد.

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ها در HTML (جلسه چهارم)

در این جلسه، که آخرین جلسه ی کار با فرم ھا نیز ھست شما را با طریقه ایجاد لیست ھای داده، کادر ھای متنی

چند خطی، سازمان دھی عناصر فرم و ایجاد نوار پیشرفت، و صفت و مقادیر آنھا، آشنا خواھیم کرد.

ایجاد لیست هاي داده

یکی از امکانات جدید فراھم شده در HTML5 در رابطه با عناصر فرم امکان ایجاد لیست ھای داده است. لیست ھای
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داده بسیار شبیه comboboxھا ھستند با این تفاوت که، برخالف combobox که امکان انتخاب یک گزینه از میان گزینه

ھای از پیش تعریف شده را می دھد. در لیست ھای داده امکان وارد کردن گزینه مورد نظر کاربر که در میان گزینه ھای

از پیش تعریف شده نیست وجود دارد. برای ایجاد یک datalist نیاز به یک کادر متنی و یک تگ <datalist> خواھیم

input را در تگ list تعیین کرده و صفت جدید id از طریق صفت <datalist> ادشت. سپس کافی است نامی برای تگ

مربوطه برابر آن قرار دھید. به کد زیر توجه کنید:

<input list="cars" />

<datalist id="cars">

    <option value="BMW">

    <option value="Ford">

    <option value="Volvo">

</datalist>

نتیجه در مرورگر فایرفاکس:

ایجاد کادرهاي متنی چند خطی

تگ <textarea> : از این تگ برای ایجاد نواحی متنی چند خطی استفاده می شود و صفت ھای زیر را می پذیرد:

rows : عددی صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد و به ھمان تعداد سطر به ناحیه متنی ارتفاع می دھد.

cols : عددی صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد و به ھمان تعداد کاراکتر به ناحیه متنی عرض می دھد.

readonly : در جلسه قبل توضیح داده شده است.

disabled : در جلسه قبل توضیح داده شده است.

کد زیر را در نظر بگیرید :

<textarea rows="4" cols="20">

At W3Schools you will find all the Web-building tutorials you need, from basic HTML to adv

anced XML, SQL, ASP, and PHP.

</textarea>

نتیجه در مرورگر :
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ایجاد انواع دکمه ها

تگ <button> : از این تگ برای ایجاد ھر سه نوع دکمه ای که قبال به آن اشاره شد می توان استفاده کرد. این تگ

از صفت ھای زیر استفاده می کند.

name : نامی برای دکمه تعیین می کند

value : مقداری که برای صفحه پردازشگر ارسال می کند را مشخص می کند.

type :نوع دکمه ای که ایجاد می شود را مشخص می کند. و می تواند سه مقدار زیر را تعیین می کند

submit : یک دکمه از نوع submit برا ارسال فرم ایجاد می کند.

reset : یک دکمه از نوع reset به منظور پاک کردن عناصر فرم ایجاد می کند.

button : یک دکمه از نوع ساده که رفتار پیش فرضی از خود ندارد ایجاد می کند.

در این نوع دکمه متنی که داخل تگ باز و بسته button قرار می گیرد عنوان دکمه خواھد بود.

<button type="button"> Click Me! </button>

سازماندهی عناصر فرم

تگ <fieldset> : از این تگ برای نظم دھی و گروه بندی دیگر عناصر فرم استفاده می شود. این تگ فقط صفت ھای

عمومی را دارد.

تگ <legend> : این تگ ھمیشه داخل تگ fieldset استفاده می شود و عنوان آن را مشخص می کتد. و از صفت

ھای زیر استفاده می کند.

align : موقعیت عنوان را مشخص می کند. و یکی از مقادیر زیر را می پذیرد:

left : عنوان را در باال سمت چپ قرار می دھد.

center : عنوان را در باال وسط قرار می دھد.

right : عنوان را در باال سمت راست قرار می دھد.

دستور زیر نحوه استفاده از تگ ھای fieldset و legend را نشان می دھد:
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<fieldset>

    <legend align="center"> Personal Information: </legend>

    Name : <input type="text" size="30" />

    <br />

    Email : <input type="text" size="30" />

    <br />

    Date of Birth : <input type="text" size="10" />

</fieldset>

نتیجه در مرورگر :

ایجاد نوارهاي پیشرفت 

یکی از عناصر ارائه شده در html5 نوار پیشرفت (پردازش) است. از این عنصر معموال برای نمایش روند پردازش عملیان

(مخصوصا عملیات دانلود و آپلود) استفاده می شود. برای ایجاد این عنصر از تگی به نام <progress> استفاده می

شود. این تگ از صفت ھای زیر استفاده می شود.

max : عددی صحیح را به عنوان مقدار نھایی عملیات می پذیرد (معموال عدد 100 است )

value : عددی صحیح را به عنوان مقدار کنونی عملیات مشخص می کند..

The object's downloading progress :

 <progress value="25" max="100"> </progress>

نتیجه کد در مرورگر:
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بسیار خب تا به اینجا کار ما با فرم ھا به اتمام رسید، در قسمت دھم به کار با عناصر چند رسانه ای و طریقه افزودن

موزیک و ویدیو به صفحه htmlمان را خواھیم آموخت.

آموزش HTML (قسمت 10) : کار با عناصر چند رسانه اي (جلسه اول)

یکی از نکاتی که وب را تا این حد پرطرفدار کرده است این حقیقت است که شما می توانید تصاویر گرافیکی، فایل ھای

صوتی، تصاویر متحرک و فیلم ھا را به صفحات وبتان اضافه کنید. اگر چه در گذشته اندازه این فایل ھا سبب محدود

شدن استفاده شان می شود. تکنولوژی ھای جدیدتر مانند جریان ھای صوتی و ویدیویی در کنار اتصاالت با پھنای باند

زیاد در ھا را به روی صفحات وب چند رسانه ای باز کرده است.

ما در این فصل با انواع عناصر چند رسانه ای و فرمت قابل استفاده آن ھا در صفحات وب آنا شده و  سپس به نحوه

گنجاندن آن ھا در صفحات اینترنتی خواھیم پرداخت.

تعریف عناصر چند رسانه اي

اگر بخواھیم عناصر چند رسانه ای را تعریف کنیم باید بگوییم که کال ھر آنچه که در در یک صفحه وب قابل دیدن یا

شنیدن باشد یک عنصر چند رسانه ای خواھد بود مانند متن ھا، کتاب ھای الکترونیکی، تصاویر، موزیک ھا، صداھا،

فیلم ھا و ... عناصر چند رسانه ای در فرمت ھای مختلفی وجود دارند که مرورگر ھای امروزی از تعدادی از آنھا

پشتیبانی می کنند.

یک مرورگر فقط توانایی نشان دادن متن و تعداد معدودی از تصاویر را دارد اما انواع فراوان و مختلفی از فایل ھا روی وب

وجود دارند از جمله فایل ھای ویدیویی، فایل ھای PDF، انیمیشن FLASH و ... برای اینکه مرورگر بتواند سایر انواع فایل

ھا را نمایش دھد به برنامه ھای کمکی به نام برنامه ھای پخش کننده نیاز دارد. برنامه ھای پخش کننده به دو

شکل خارجی و مجزا که به صورت برنامه ھای جداگانه روی کامپیوتر بازدیدکننده اجرا می شوند و ھمچنین برنامه ھای

پخش کننده plugin که درون صفحه وب در پنجره مرورگر کار می کند وجود دارند.
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متداول ترین pluginھا پخش کننده ھای flash و shockwave از شرکت ماکرو مدیا، پخش کننده Quicktime از شرکت

Apple، برنامه Windows Media Player از شرکت مایکروسافت و Adobr Reader از شرکت Adobe می باشند.

بررسی انواع عناصر چند رسانه اي

انواع عناصر چند رسانه ای که می توان از طریق HTML آن ھا را در صفحات وب قرار داد به دسته ھای زیر تقسیم بندی

می شوند:

فایل ھای تصویری : یکی از رایج ترین عناصر چند رسانه ای که در بسیاری از صفحات اجرا می شوند فایل ھای

تصویری یا ھمان عکس ھا ھستند. معموال این عناصر به صورت خودکار توسط انواع مرورگرھا شناخته می شوند. از

رایج ترین فرمت ھای تصویری که در صفحات قرار می گیرند. می توان به jpg , gif , png اشاره نمود.

فایل ھای متنی : این نوع فایل ھا جزء اولین انواع بودند که توسط مرورگرھا پشتیبانی شدند. از این دسته فایل ھا

Acrobat به نرم افزار کمکی pdf ھا اشاره نمود. مرورگرھا برای نمایش فایل ھای PDF و html  می توان به فایل ھای

Reader نیاز دارند.

فایل ھای صوتی : فایل ھای صوتی کاربردی در صفحات وب در فرمت ھای مختلفی ذخیره می شوند که به بعضی

از آن ھا اشاره می شود.

فرمت MIDI : این فرمت یکی از ابتدایی ترین فرمت ھای قابل استفاده در صفحات وب است نیز شناخته

می شود. از مزیت ھای این فرمت حجم بسیار پایین آن است. این فرمت در بسیاری از سیستم عامل ھا و

مرورگرھا به خوبی پشتیبانی می شود. فایل ھای از این نوع با پسوندھای mid یا midi ذخیره می شوند.

فرمت Wave : این فرمت توسط شرکت مایکروسافت ارئه شده است. از مزایای ای نوع فرمت می توان به

کیفیت بسیار باالی آن اشاره نمود اما در مقابل حجم زیادی ھم دارند. این فرمت فقط بر روی سیستم عامل

windows و بر روی تمامی مرورگرھا قابل اجراست. فایل ھای از این نوع در پسوندھای wav ذخیره می

شوند.

فرمت MP3 : یکی از محبوبترین و پرکاربردترین نوع فایل ھای صوتی است که توسط ھمه مرورگرھا و

سیستم عامل ھا به خوبی پشتیبانی می شود. از مزیت ھای این نوع فایل ھای صوتی می توان به کیفیت

برابر با wave اما حجم کمتر اشاره نمود.فایل ھای از این نوع با پسوندھای mp3 یا mpga ذخیره می شوند.

فایل ھای ویدیویی : این دسته از فایل ھا در فرمت ھای گوناگونی عرضه می شوند. که به برخی از آن ھا اشاره

می شود:

 فرمت AVI : این فرمت اولین بار توسط مایکروسافت ارائه شد. این فرمت یکی از رایج ترین فرمت ھای

ویدیویی مورد استفاده در صفحات وب ھستند که توسط بسیاری از سیستم عامل ھا و مرورگر ھا

پشتیبانی می شوند. فایل ھای از این نوع در پسوند avi ذخیره می شوند.



فرمت WMV : یکی از رایج ترین فرمت ھای ویدیویی مورد استفاده در صفحات وب است که البته فقط بر

روی سیستم عامل ویندوز قابل اجراست و برای اجرا بر روی سایر سیستم عامل ھا نیاز به نصب برنامه

ھای کمکی ویژه دارد. فایل ھای از این دست با پسوند wmv ذخیره می شوند.

فرمت MPEG : یکی از محبوبترین فرمت ھای ویدیویی برای صفحات وب است. این فرمت در تمامی

سیستم عامل ھا و مرورگرھا به خوبی پشتیبانی می شود. فایل ھای از این نوع در پسوند ھای mpg یا

mpeg ذخیره می شوند.

Quicktime : اولین بار توسط شرکت Apple ابداع و عرضه شد. فایل ھای از نوع فرمت برای اجرا نیاز به

برنامه کمکی quicktime دارند. فایل ھای این دسته در پسوند ھای mov یا 3gp ذخیره می شوند.

Shockwave یا Flash : شرکت Macromedia این نوع فرمت را برای اولین بار ابداع کرد. فایل ھای از این نوع برای اجرا

نیاز به برنامه کمکی Adobe Flash Player دارند. این برنامه معموال بر روی آخرین نسخه مرورگرھا به صورت پیشفرض

نصب می باشد. فایل ھای از این نوع با پسوند swf ذخیره می شوند.

اپلت ھای جاوا : یکی دیگر از عناصر که امکان گنجاندن آن ھا در صفحات وب وجود دارد اپلت ھای جاوا است. که البته

برای اجرا در مرورگر نیاز به نصب java از قبل داریم.

object تگ

از این تگ برای گنجاندن انواع فایل ھای چند رسانه ای استفاده می شود که در ادامه صفت ھای آن را بررسی می

کنیم.

width : عرض محیط پخش عنصر چند رسانه ای را مشخص می کند.

height : ارتفاع محیط پخش عنصر چند رسانه ای را مشخص می کند

border : ضخامت حاشیه ی دور محیط عنصر چند رسانه ای را مشخص می کند

hspace : میزان فاصله سمت چپ و راست عنصر محیط چند رسانه ای نسبت به اطراف را مشخص می کند

vspace : میزان فاصله سمت باال و پایین محیط عنصر چند رسانه ای نسبت به اطراف را مشخص می کند.

align : محل قرار گیری عنصر در صفحه را مشخص می کند و یکی از سه مقدار right , left و center را به عنوان مقدار

می پذیرد.

name : نامی برای عنصر چند رسانه ای را می توان با استفاده از این صفت انتخاب کرد که باید در کل صفحه یکتا

باشد.

data : مسیر کامل نگه داری فایل مورد نظر برای نمایش را مشخص می کند.



archive : لیستی از آدرس ھایی که نگه دارنده منابع و فایل ھای مربوط به تگ object است را به عنوان مقدار می

پذیرد.

classid : مشخص کننده classid برای برنامه اجرا کننده فایل چند رسانه ای است که در registry ثبت می شود.

type : نوع  mime tipe فایل مورد نظر را مشخص می کند.

codebase : موقعیت یا آدرس جایی که کاربر می تواند plugin مورد نظر برای پخش عنصر چند رسانه ای را دریافت

نماید را مشخص می کند.

standby : متنی را به عنوان مقدار می پذیرد و آن را در ھنگام بارگذاری فایل نمایش می دھد.

declare : در صورتی که این صفت بولین تنظیم شود، مشخص می کند که فایل مورد نظر فقط باید معرفی شود و تا

زمانی که نیاز نیست اجرا نشود.

param تگ

معموال تگ object ھمراه با تگی به عنوان param که تنظیمات زمان پخش اجرای برنامه را کنترل می کند به کار میرود.

صفت ھای تگ param به شرح زیر است :

name : یک نام مشخص برای پارامتر تعیین می کند.

value : مقداری را برای پارامتری که در صفت name آمده است را مشخص می کند.

مقادیری که می توان برای صفت name تعیین نمود بسته به اینکه تگ object چه نوع فایلی را نمایش می دھد

متفاوت است. مثال اگر فایل ما یک فایل swf باشد می توانیم پارامتر ھا و مقادیر زیر را برای آن تعیین نماییم.

src: آدرس فایل مورد نظر برای نمایش را مشخص می کند.

quality : این پارامتر کیفیت نمایش فایل فلش را کنترل می کند و متواند یکی از مقادیر high , low  و یا

medium باشد

loop : تکرار نمایش فایل فلش را کنترل می کند که می تواند یکی از مقادیر true برای ادامه پیدا کردن

نمایش و false برای عدم تکرار نمایش بعد از پایان اجرا باشد.

اگر فایل نمایشی ما یک فایل صوتی، تصویری یا ویدیویی باشد می توان پارامتر ھای زیر را برای آن ھا تعیین نمود:

false اجرای خودکار یا true اجرای خودکار فایل را مشخص می کند، و می تواند یکی از مقادیر : autoplay

عدم اجرای خودکار را بپذیرد.

controller : نمایش یا عدم نمایش کنترلگرھا را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر true یا false را

بپذیرد



scale : میزان بزرگنمایی فیلم را کنترل می کند و می تواند یک عدد صحیح مثال 5 باشد

یک مثال از کاربرد تگ ھای object و param را که یک فایل فلش را در صفحه نمایش خواھد داد را در زیر مشاھده می

کنید.

<object data="flashs/fc.swf" width="120" height="240" border="5">

    <param name="src" value="flashs/fc.swf" />

    <param name="quality" value="low" />

    <param name="loop" value="false" />

</object>

نکته : استفاده از این تگ تقریبا منسوخ شده و کمتر مرورگری از آن پشتیبانی می کند و بیشتر از تگ embed برای

آن نیز ھمه ی مرورگر ھا از  آسانتر و  از آن  که ھم استفاده  ای استفاده می شود  دادن فایل ھای چندرسانه  قرار 

پشتیبانی می کنند.

<embed> تگ

استفاده از این تگ بسیار آسانتر از تگ object است. زیرا دیگر نیاز نیست از تگ param استفاده کرد. از این تگ برای

انواع فایل ھای چند رسانه ای استفاده می شود و صفت ھای آن به شرح زیر است:

::. کاربرد صفت ھای زیر ھمانند کاربرد آنھا در تگ object است که قبال آن ھا را توضیح دادیم

alt , align , border , width , height , hspace  , vspace , name , src , loop

autostart :   یکی از مقادیر true یا false را به عنوان مقدار می پذیرد و مشخص می کند آیا عنصر چند

رسانه ای به صورت خودکار اجرا شود یا خیر. که true به معنای اجرای خودکار است.

type :  نوع Mime Type فایل مورد نشر را مشخص می کند.

.( NetScape فقط در مرورگر).عمل می کند object در تگ codebase ھمانند صفت : pluginpage

مثال زیر روش استفاده از تگ embed برای قرار دادن یک فایل صوتی را نشان می دھد :

<embed loop="true" autostart="true" src="sounds/music1.mp3"></embed>

بسیار خب تا به اینجا با دو روش قرار دادن فایل ھای چند رسانه ای در html آشنا شدیم. در جلسه دوم طریقه قرار

دادن موزیک پس زمینه و استفاده از تگ ھای html5 برای قرار دادن فایل ھای چند رسانه ای آشنا خواھیم شد.



آموزش HTML (قسمت 10) : کار با عناصر چند رسانه اي (جلسه دوم)

در جلسه قبل طریقه قرار دادن یک فایل چند رسانه ای در صفحه html را آموختیم، گفتیم که برای قرار دادن یک فایل

باید از تگ object و برای کنترل بیشتر روی فایل از تگ ھای param که در داخل  تگ object قرار می گیرند استفاده

می کنیم. اما چونکه بعضی از مرورگرھا از این تگ به درستی پشتیبانی نمی کنند تگ embed را معرفی کردیم و

طریقه استفاده از آن را آموزش دادیم. حال ادامه آموزش را با ھم دنبال می کنیم:

<bgsound> تگ

از این تگ که فقط در مرورگر internet explorer پشتیبانی می شود، می توان برای قرار دادن یک فایل صوتی در پس

زمینه صفحه استفده نمود. تا این فایل به محض بارگذاری صفحه به صورت خودکار پخش شود. نکته اینکه این عنصر

جزء عناصر تھی بوده و حتما باید در داخل تگ <head> صفحه استفاده شود. این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می

کند.

src : آدرس فایل موردنظر برای پخش را مشخص می کند.

loop : تعداد تکرار پخش صدا را کنترل می کند.

valume : برای کنترل میزان صدای فایل پخش شونده استفاده می شود و مقداری بین 10000- تا 0 را به

عنوان مقدار می پذیرد. در واقع مقدار این صفت مقدار کاھش صدا را کنترل می کند. مثال مقداری برابر

5000- به معنی نصف کردن صدا نبوده  بلکه به معنی کاھش 5000 واحد از کل صداس سیستم کاربر

است.

balance : تراز پخش صدا بین بلندگوھای چپ و راست را کنترل می کند و مقداری بین 10000- تا 10000+

را به عنوان مقدار می پذیرد. ھر چه این مقدار به 10000+ نزدیکتر باشد میزان صدای پخش شده از بلندگوی

سمت راست و ھر چه این مقدار به 10000- نزدیکتر باشد میزان صدای پخش شده از بلند گوی سمت چپ

بیشتر خواھد بود. مقدار صفر ب معنای مساوی بودن میزان صدای پخش شده از ھر دو بلندگو است که

مقدار پیشفرض این صفت نیز می باشد.

نکته : یکی دیگر از راه ھای قرار دادن موزیک ھای پس زمینه استفاده از تگ embed است که در این حالت باید حتما

صفت hidden را برابر true قرار دھیم. این ترفند به خوبی در تمامی مرورگرھا کار می کند.

<embed src="sounds/music1.mp3" hidden="true" autostart="true" loop="true"> </embed>

استفاده از ویژگی هاي HTML5 براي نمایش صدا و ویدئو

video روش ھا و تگ ھای جدیدی برای قرار دادن عناصر چندرسانه ای در صفحات وب را فراھم کرده است. تگ HTML5

برای قرار دادن فایل ھای ویدیویی و تگ audio برای قرار دادن فایل ھای صوتی در این نسخه ارائه شده اند. مزیت ھای
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این دو تگ نسبت به تگ ھایی ھمچون object و embed این است که مرورگرھایی که از این دو تگ جدید پشتیبانی

می کنند قادرند اینگونه فایل ھای صوتی و ویدیویی را بدون نیاز به پالگین ھا اجرا کنند.

تگ <video> : ابتدا به بررسی تگ video می پزدازیم. این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند:

audio : وضعیت پیش فرض صدای فایل ویدیویی را مشخص می کند و در صورتی که آن را برابر مقدار

muted قرار دھید صدای فایل از ھمان ابتدای اجرا قطع خواھد بود.

autoplay : این صفت بولین ھمانطور که از نامش پیداست در صورتی که تعیین شود فایل ویدیویی را به

محض بارگذاری و آماده شدن، به ورت خودکار اجرا خواھد کرد.

controls : این صفت بولین در صورتی که تعیین شود، کمشخص می کند که کلید ھای کنترلی پخش

فایل ویدیویی باید نمایش داده شود. مرورگرھا می بایست کلیدھای کنترلی زیر را فراھم کنند. کلیدھای

کنترلی شامل play , pause  , seeking , volume ,  و دکمه Fullscreen می باشند.

Loop : این صفت بولین در صورت ذکر شدن، فایل ویدیویی را پس از پایان مجددا اجرا خواھد کرد.

poster : این صفت موجب نمایش یک عکس در ھنگام بارگذاری فایل یا تا زمانی که کاربر فایل را اجرا نکرده

است خواھد شد. این صفت آدرس یک عکس را به عنوان مقدار می پذیرد. بھتر است این تصویر، تصویر یکی

از فریم ھای فیلم باشد. در صورتی که از این صفت استفاده نشود مرورگر به صورت پیش فرض اولین فریم از

فیلم را نمایش خواھد داد.

preload: این صفت مشخص می کند که آیا فایل ویدیویی باید ھمزمان با بارگذاری صفحه، دانلود شود یا

خیر؟ این صفت سه مقدار زیر را می پذیرد.

auto : تعیین این مقدار موجب بارگذاری فایل ھمزمان با بازگذاری صفحه خواھد شد.

metadata : این مقدارفقط موجب دریافت اطالعات اضافی فایل و عدم بارگذاری آن ھمزمان با

بارگذاری صفحه خواھد شد. اطالعات اضافی شامل مواردی ھمچون ابعاد فیلم، اولین فریم،

لیستی از track ھا، مدت زمان و ... می باشد.

none : تعیین این مقدار از بارگذاری فایل ھمزمان با بارگذاری صفحه جلوگیری خواھد کرد.

src : این صفت آدرس فایلی که باید پخش شود را مشخص می کند.

: width

: height

در مثال زیر یک نمومه از کاربرد این تگ ھمراه با صفت ھایی که در باال گفتیم را مشاھده می کنید:

<video src="videos/movie.mp4" controls="controls" preload="auto" width="500" height="400" 

poster="img_poster.jpg" autoplay="autoplay" audio="muted"> </video>

تگ <audio> :  از این تگ برای گنجاندن فایل صوتی در صفحات اینترنتی استفاده می شود. این تگ از صفت ھای



زیر یل ھمان توضیحات ذکر شده در تگ video پشتیبانی می کند.

autoplay

controls

loop

preload

src

<audio src="sounds/1.mp3" controls="controls">

    You'r Browser Does not support the audio alement.

    Please Install Last Version of You'r Browser!

</audio>

ھمانطور که می دانید ھمه مرورگرھا از تمامی فرمت ھای ویدیویی و صوتی به صورت یکسان پشتیبانی نمی کنند. در

این صورت چنانچه ما در تگ ھای audio و video با استفاده از صفت src فایلی با فرمت خاص را مشخص کنیم ممکن

است در بعضی از مرورگرھا نمایش داده نشود.

کی از مزیت ھای تگ ھای فوق امکان تعریف ھمزمان چندین فرمت از یک فایل برای حل این مشکل است. برای اینکار

کافی است از تگی به نام source استفاده کنیم. ما می توانیم ھمزمان از ھر تعداد تگ source برای تعیین فرمت ھای

مختلف در داخل تگ ھای audio و video استفاده کنیم. در این صورت مرورگرھا از میان فرمت ھای مشخص شده

اولین فرمتی که با آن سازگار است را اجرا می کند. تگ source در این حالتدو صفت می پذیرد که به شرح زیر است:

src : این صفت آدرس فایل مورد نظر را تعیین می کند.

type:  این صفت ھم mime Type فایل مورد نظر را تعیین می کند.

کد زیر نحوه استفاده از تگ ھای audio و source ھمزمان با یکدیگر را نشان می دھد:

<audio controls="controls">

    <source src="song.ogg" type="audio/ogg" />

    <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" />

</audio>

نحوه استفاده از تگ ھای video و source نیز به ھمین شکل است.

بسیار خب تا به اینجا با نحوه قرار دادن فایل ھای چند رسانه ای در صفحه وب ھم از طریق تگ ھای embad و object و

ھم از طریق تگ ھای html5 آشنا شدید. در مطلب بعدی نحوه ایجاد صفحات چندگانه (فریم ھا) در html را فرا خواھید

گرفت.



HTML (قسمت 11) : ایجاد صفحات چندگانه در HTML آموزش

یکی از امکاناتی که HTML برای طراحان فراھم آورده است این است که می توانیم به وسیله یکسری عناصر خاص به

نمایش چندین صفحه وب در یک پنجره مرورگر بپردازیم. در اصل با این عناصر می توانیم پنجره مرورگر را به چندین

قسمت (که ھر کدام frame گفته می شود) تقسیم کرده و در ھر قسمت یک صفحه را نمایش دھیم.

در ادامه با ساختار کلی و تگ ھای مربوط به چنین صفحاتی بیشتر آشنا خواھیم شد.

ساختار صفحات چندگانه

ساختار صفحاتی که میخواھیم در آن ھا چندین صفحه را قرار دھیم کمی با صفحه ھای معمولی فرق می کند.

ھمانطور که می دانید یک صفحه معمولی از قسمت سر که به وسیله تگ head و قسمت پیکره (بدنه) که به وسیله

تگ body مشخص می شود، تشکیل می شود. در زیر ساختار کلی یک صفحه معمولی را مشاھده می کنید:

<html>

<head>

.......

</head>

<body>

.......

</body>

</html>

اما در ساختار صفحات چندگانه به جای عنصر <body> از عنصری به نام <fremeset> استفاده می شود. قبل و بعد از

این عنصر نباید ھیچ عنصر دیگری قرار بگیرد در غیر اینصورت frameset توسط مرورگرھا چشم پوشی می شود. ساختار

کلی اینگونه صفحات به صورت زیر است:

<html>

    <head>

        <title> Frameset </title>

    </head>

    <frameset cols="50%,50%">

        <frame src="http://www.google.com" name="google_frame" />

        <frame src="http://www.yahoo.com" name="yahoo_frame" />

    <frameset>

</html>

می بینید که در اینگونھصفحات از تگ ھای <frameset> برای ایجاد یک صفحه چندگانه و تگ </ frame> برای

مشخص کردن صفحاتی که در ھر بخش نمایش داده خواھد شد استفاده می کنیم. در ادامه به بررسی ھر یک از تگ
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ھای مرتبط با ایجاد صفحات چندگانه آشنا خواھیم شد:

تگ <frameset> : از این تگ تگ برای ایجاد یک صفحه چندگانه استفاده می کنیم. در واقع بااستفاده از این تگ

برای اینکه به مرورگر می گوییم با یک صفحه چندگانه روبروست، استفاده می شود. این تگ صفت ھای زیر را

پشتیبانی می کند.

rows  :  برای ایجاد فریم ھای افقی به کار می رود. از این صفت برای تعیین تعداد و اندازه ھر یک از فریم

ھا استفاده می شود که در واقع لیستی از اندازه ھا بر اساس واحدھای px ، درصد و نسبی خواھد بود.

cols : برای ایجاد فریم ھای عمودی به کار می رود. از این صفت برای تعیین تعداد و اندازه ھر یک از فریم ھا

استفاده می شود که در واقع لیستی از اندازه ھا بر اساس واحدھای px ، درصد و نسبی خواھد بود.

نکته : ھمانطور که اشاره شد یکی از انواع مقادیری که صفت ھای cols و rows می پذیرند مقادیر نسبی ھستند

فضای رویداد  درصد بر  px و  با  اندازه ھای مشخص شده  از محاسبه  این مقادیر پس  * مشخص می شوند.  که با 

باقیمانده عمل می کنند. به مثال زیر دقت کنید:

<frameset cols="300px,50%,3*,2*,1*">

باقیمانده برای feame دوم %50 درصد از فضای  300px برای frame اول، سپس  این تکه کد به آن معناس که ابتدا 

اختصاص داده می شود. پس از آن فضای باقیمانده به 6 قسمت کامال مساوی تقسیم شده که 3 قسمت آن برای

فریم سوم، دو قسمت برای فریم چھارم و یک قسمت برای فریم پنجم اختصاص داده می شود.

 border : ضخامت border بین ھر یک از فریم ھا را کنترل می کند. عددی صحیح را بر حسب px می

پذیرد.

bordercolor : رنگ border اطراف فریم ھا را مشخص می کند.

frameborder :نمایش یا عدم نمایش border ھای اطراف فریم ھا را مشخص می کند. مقادیر زیر را می

پذیرد

1 یا yes : نمایش borderھا

0 یا no : عدم نمایش borderھا

framespacing : مثل صفت border رفتار می کند

 تگ </ frame> : برای مشخص کردن صفحه ای که در فریم ھا نمایش داده می شود از این تگ استفاده می شود.

این تگ جزء تگ ھای تھی است حتما باید در داخل تگ <frameset> استفاده شود. دقت کنید تعداد فریم ھای به کار

رفته در داخل frameset ھا باید با تعداد اندازه ھایی که در صفت cols یا rows تگ frameset آمده است برابر باشد.

این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند:

name : نامی برای frame مشخص می کند.این نام باید در صفحه یکتا باشد. دقت کنید که این نام می



تواند به عنوان پنجره ھدف لینک ھا مورد استفاده قرار گیرد.

longdesc : آدرسی را که توضیح مفصلی در مورد فریم در آن ھست را مشخص می کند.

src  : آدرس صفحه ای که باید در فریم نمایش داده شود را مشخص می کند.

noresize : این صفت بولین در صورتی که برای فریمی به کار رود از امکان تغییر اندازه فریم توسط کاربر

جلوگیری خواھد کرد.

scrolling :با این صفت می توانیم چگونگی نمایش یا عدم نمایش اسکرول ھای frame ھا را ھنگامی که

محتویاتش از اندازه frame بیشتر باشد را کنترل کنیم. این صفت مقادیر زیر را می پذیرد:

auto : در صورت لزوم ابزار scroll را برای فریم نمایش خواھد داد.

yes : ھمیشه ابزار اسکرول را برای فریم نتمایش خواھد داد (حتی اگر محتویات بیش از اندازه

کلی فریم نباشد)

no : ھرگز ابزار اسکرول را برای فریم نمایش نخواھد داد (حتی اگر محتویات بیش از اندازه کلی

فریم باشد)

frameborder : نمایش یا عدم نمایش border ھمان فریم را کنترل می کند. ھمان مقادیری را می گیرد

که صفت frameborder برای تگ frameset می گیرد.

marginwidth : فاصله ی محتویات داخل فریم را از دیواره ھای چپ و راست (در عرض فریم) را کنترل می

کند. این صفت عددی بر حسب px یا درصد را می پذیرد.

marginheight : فاصله ی محتویات داخل فریم را از دیواره ھای باال و پایین (در ارتفاع فریم) را کنترل می

کند. این صفت عددی بر حسب px یا درصد را می پذیرد.

 تگ <noframes> : بعضی مرورگرھا کال از frameset ھا (صفحات چندگانه) پشتیبانی نمی کنند در نتیجه تگ ھای

frameset و frame را نمی شناسند و احتماال خود آن ھا را در صفحه عینا نمایش خواھند داد. برای جلوگیری از این کار

باید از تگی به نام <noframe>  در داخل تگ <frameset> برای نمایش یک کد جایگزین در اینگونه مرورگرھا استفاده

کنیم. این تگ صفت خاصی ندارد و تنھا وظیقه آن نمایش کدھایی است که در داخلش قرار می گیرد.

تگ <iframe> : تگ ifame (مخفف inline frame ) معموال برای قرار دادن یک صفحه در داخل صفحه ای معمولی و در

کنار سایر عناصر مانند متن ھا، عکس ھا، لینک ھا و ... استفاده می شود. این تگ از تمام  صفات تگ <frame> که

قبال به آن اشاره شده است پشتیبانی می کند. به غیر از noriesize. اما از صفت ھای خاصی به نام width و height که

برای تعیین عرض و ارتفاع محدوده frame استفاده می شود، پشتیبانی می کند.

بسیار خب، تا اینجا طریقه ایجاد یک فریم، ھم به صورت مجزا و ھم به صورت کلی رو یاد گرفتیم، با توجه به اینکه این

آخرین قسمت و آخرین جلسه از سری آموزشی html بود، امیدوارم از آموزش ھا لذت کافی رو برده باشید. سعی

میشه در آینده کل این سری آموزشی به صورت یک فایل pdf در اختیار شما عزیزان قرار بگیره، با توجه به تعداد نظراتی

کمی که واسه این سری آموزشی فرستاده شد، فکر نمیکنم جای ابھام، سوال یا مشکلی واسه کسی بوجود اومده



باشه، اما اگر سوال یا مشکلی دارین(در رابطه با آموزشھای html)، می تونین ھمینجا بپرسین حتما پاسخگو خواھم

بود،

با سری آموزشی css منتظر ما باشید

سري آموزشی HTML 5 : مقدمه

با عرض سالم خدمت ھمه سون لرنی ھای عزیز امیدوارم که حال ھمگی خوب باشه.

در این سری از سری آموزش ھای زبان ھای تحت وب به معرفی HTML 5 و عناصر جدید، صفات جدید ، عناصر منسوخ

شده و جایگزین آن ھا و... می پردازیم.

البته در سری آموزشی HTML بعضی از پرکاربردترین عناصر و صفات را بررسی کردیم، اما در این آموزش به شرح دقیق

ما بقی موارد خواھیم پرداخت.

HTML 5

HTML 5 جدیدترین استاندارد HTML, XHTML و HTML DOM است. آخرین استاندارد HTML یعنی XHTML در سال

1999 پایگذاری شد، تقریبا 15 سال پیش! در این 15 سال دنیای وب دچار تغییر و تحول بسیاری شد و  ھمچنین

تکنولوژی ھای جدید و پیشرفت رو به رشد دنیای وب، باعث شد که HTML تکان دیگری به خود بدھد که منجر به ایجاد

HTML 5 شد.

این ورژن از HTML با 6 ھدف مھم کارش را شروع کرد :

موارد جدید (تغییرات وب پس از XHTML) بایستی از پایه ھای HTML و CSS و Javascript باشند . 1

نیاز کمتر به استفاده از پالگین ھا (مانند فلش) . 2

به راحتی پیدا کردن اشکاالت یک صفحه وب. . 3

(id و class کمتر شدن نیاز به استفاده از) .عناصر بیشتر جھت تعامل بھتر . 4

HTML5 کمترین وابستگی به دستگاه را داشته باشد. . 5

یادگیری و استفاده از آن برای ھمه مقدور باشد. . 6

با توجه با این 6 ھدف تقریبا 30 المنت جدید، 10 صفت جدید، و 50 رویداد جدید به HTML اضافه شد.

برخی از این موارد جدید عبارتند از

http://www.7learn.com/tutorials/series-html5-introduction


المنت canvas جھت نقاشی . 1

المنت ھای video  و audio برای بخش رسانه ھای صوتی و تصویری . 2

المنت ھای جدید مانند header , footer , section  و article جھت مدیریت محتوای صفحه. . 3

المنت ھای کنترل فرم مانند date, time ,email و ... . 4

html5 به بعد نیز از Ie9 .از بیشتر این موارد پشتیبانی می کنند Firefox و Chrome , Opera , Safari مرورگر ھای جدید

پشتیبانی می کند.

نکته : تگ ھای  HTML5 در نرم افزار Dreamweaver cs5 بروزرسانی شده و قابل استفاده در کدنویسی در این نرم

افزار می باشد.

W3schools این دوره سری آموزشی بر پایه ی تجربیات بنده و ھمچنین تکمیل و ترجمه  از چند منبع دیگر و از سایت

است که ھر پنج روز یک جلسه از آن منتشر خواھد شد.

جھت یادگیری کامل این مطالب بھتر که ابتدا آشنایی مختصری با HTML ، CSS و Javascript را داشته باشید.

امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره.

(HTML5 اصول استفاده از) فصل اول – جلسه اول : HTML 5 معرفی

(HTML5 اصول استفاده از) فصل اول – جلسه اول  : HTML 5 معرفی

با عرض سالم خدمت ھمه سون لرنی ھای عزیز امیدوارم که حال ھمگی خوب باشه.

ھمانطور که در جلسه پیش گفتیم، فصل اول مربوط به معرفی عناصر یا تگ ھای جدید HTML5 است. ولی قبل از

شروع بایستی با بعضی از اصول استفاده از html5 آشنا باشید.  به ھمین دلیل این جلسه را به اصول استفاده از

html5 اختصاص می دھیم.

Doctype

اولین تغییر در یک صفحه وب HTML5، نوع سند یا ھمان Doctype آن است.

ھمانطور که می دانید doctype جھت معرفی نوع سند به مرورگر است، پیش از HTML5 از doctype XHTML استفاده

می کردیم که به صورت زیر بود :
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1

/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Doctype HTML4 یا

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4

/loose.dtd">

ھمانطور که می بینید، به خاطر سپردن و حفظ چنین doctype ھایی قطعا سخت بود، و بایستی از نرم افزارھایی که

به صورت اتوماتیک این کدھا رو می نوشتن استفاده می کردیم یا از راه حل ھمیشگی (کپی، پیست) بھره می بردیم.

اما HTML5 آمد و خیال ھمه را با doctype ساده اش راحت کرد.

<!doctype html>

 

  HTML تگ

دومین خط در کدھای یک صفحه وب قطعا تگ html و تعریف زبان صفحه است.

قبال در XHTML برای تعریف زبان صفحه وبمان از صفت xmlns استفاده می کردیم اما در html5 فقط نیاز است که از

صفت lang استفاده کنیم.

<!doctype html>

<html lang="IR-fa">

</html>

Head تگ

قسمت بعدی در یک صفحه وب کدھای قسمت head است. این قسمت نیز در html5 بی نصیب نمانده و دچار

تغییراتی شده. از جمله تعریف یونیکد صفحه که قبال به شکل زیر بود :

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

ولی در HTML5 قسمت ھای اضافی حذف شده و کد به شکل زیر در آمده است

<meta charset="utf-8">



اینترنت اکسپلورر!!!

ھمانطور که گفتیم اینترنت اکسپلورر از ورژن 9 به بعد از html5 پشتیبانی می کند، اما متاسفانه  در ورژن ھای قدیمی

پشتیبانی آن به صورت پیشفرض نیست و بایستی از کد زیر جھت فعال سازی آن استفاده کنیم.

<!--[if lt IE 9]>

    <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>

<![endif]-->

پس از قرار دادن کد فوق در قسمت head صفحه ، مرورگر ie8 به پایین شروع به پشتیبانی از html5 خواھد کرد. (می

توانید فایل فوق را دانلود کنید و آن را در کنار فایل htmlتان قرار دھید و سپس آن را لود کنید تا ھنگام کار کردن به صورت

آفالین مشکلی براتون پیش نیاد.)

نکته :

کاربرانی که از ie8 به پایین استفاده می کنند مشکلی نخواهند داشت؟!

متاسفانه مشکل اساسی طراحان وب ھمین است. ھمیشه بایستی نگران کاربرانی باشند که از ورژن ھای قدیمی

ie استفاده می کنند. در صورتی که مرورگرھا ھمیشه در حال بروزرسانی ھستند اما ھنوز کسانی وجود دارند که از

ie6 جھت مشاھده وب سایت ھا استفاده می کنند.

این کاربران قطعا نخواھند توانست که صفحه وب را آنطور که ھست ببینند. در این صورت به غیر از روشی که در باال

گفتیم (استفاده از html5shiv) 3 راه حل دیگر برای این مشکل وجود دارد.

و آورند،  نمی  وجود  به  سایت  ظاھر  در  مشکلی  که  ھایی  قسمت  html5 برای  ھای  تگ  از  استفاده  . 1

استفاده از تگ div برای قسمت ھای مھم.

تعریف المنت ھا با استفاده از جاوا اسکریپت. . 2

به طور مثال جھت تعریف تگ header از کد جاوااسکریپت زیر استفاده می کنیم :

<script>

    document.createElement("header");

</script>

سپس می توانیم از آن تگ استفاده کنیم.

D: !!مورد سوم ھم اینکه بیخیال ، به کار خودتون ادامه بدین . 1

ولی خب بھترین راه حل اینه که از html5shiv استفاده کنید.

  Html5 استاندارد هاي

اگر تا به حال با XHTML کدنویسی می کردین حتما متوجه بعضی از استانداردھا (قوانین) شده اید از جمله اینکه نباید



نام عناصر با حروف بزرگ نوشته شوند، یا که مقادیر بایستی در دابل کوتیشن قرار بگیرند، یا بستن ھمه ی تگ ھا

. input و img حتی تگ ھای

xhtml اختیاری شده است. بطوریکه قوانین xhtml ھمچین اجبارھایی وجود ندارد، و عمل به قوانین html5 ولی در

مانند بستن تگ ھای img و input یا link توسط validator html5 خطا در نظر گرفته نمی شود.

پس از بررسی کل موارد فوق، به این نتیجه می رسیم که یک صفحه وب پیشفرض بر اساس html5 به شکل زیر

خواھد بود.

<!doctype html>

<html lang="IR-fa">

<head>

    <title>Page Title Come Here</title>

    <meta charset="utf-8">

    <!--[if lt IE 9]>

        <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>

    <![endif]-->

</head>

<body>

</body>

</html>

بسیار خب دوستان، امیدوارم که خسته نشده باشید. در جلسه آینده به بررسی تگ ھای جدید HTML5 خواھیم

پرداخت.

معرفی HTML 5 : فصل اول – جلسه دوم (تگ هاي ساختار صفحه)

در دومین جلسه از معرفی HTML5 به تگ ھای ساختار صفحه خواھیم پرداخت. این تگ ھا ھمانطور که از نامشان

پیداست جھت ایجاد ساختار صفحه وب استفاده می شوند.

در HTML 4 دو روش برای نامگذاری تگ ھا وجود داشت.

id استفاده از . 1

class استفاده از . 2

که id برای نامگذاری قسمت ھای منحصر به فرد، و class برای style دھی استفاده می شد. به طور مثال یک وبسایت
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معموال دارای یک header است پس برای نامگذاری تگ آن از id با مقدار header استفاده می کردیم. یا به طور مثال

برای استایل دھی نوشته ھای آبی رنگ سایت از class با مقدار blue-text استفاده می کردیم. البته این نوع نامگذاری

استاندارد یا قانون نبود، ممکن است شخصی از class با مقدار blue-text برای logo استفاده کند و یا... ولی معموال

نامگذاری ھا مفھومی است و ھر نام می بایست دقیقا قسمتی را که تشکیل می دھد را بدرستی معرفی کند.

در سال 2005 تحقیقی به عمل آمد که چه تعداد از طراحان وب، از صفت ھای id و class جھت نامگذاری تگ ھا

استفاده می کنند. در این تحقیق مشخص شد که بیش از یک بیلیون سایت از این دو صفت استفاده کرده بودند.

تصویر زیر پراستفاده ترین نام ھای استفاده شده برای این دو صفت است :

با توجه به پراستفاده ترین نام ھا W3C تصمیم گرفت که کار طراحان وب را ساده تر کند و بجای استفاده از صفت ھای
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semantic جھت نامگذاری ساختار صفحه، تگ ھایی با ھمین نام ھا ایجاد کند که به تگ ھای معنایی یا class و id

elements معروفند.

نکته :

بعضی از اسامی فوق مانند btamarker یا nobulletcontent به صورت خودکار توسط نرم افزارھایی ھمانند فرانت پیچ

و ... ایجاد می شوند. و با توجه به اینکه این اسامی از نسبت باالیی برخوردارند به تگ ھایی برای html تبدیل نشده

اند.

HTML5 تگ جدید

در HTML5 دقیقا 27  تگ جدید اضافه شده است که تقریبا نیاز ما را به استفاده از نام ھای مختلف برای تگ ھا و

ھمچنین استفاده بیش از حد از تگ  div بی نیاز می کند. برای مثال به شکل زیر که قسمتی از یک سایت خبرگذاری

است، تفاوت ایجادش با html4 و html5 را ببینید



ھمانطور که می بینید، در html5، ھم نام تگ ھا و ھم تعداد آن ھا متناسب با ساختار صفحه است.
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ولی در html4 مجبور بودیم از تعداد زیادی تگ div استفاده کنیم به عالوه اینکه برای ھر کدام نامی را نیز اختصاص می

دادیم زیرا ھمه قسمت ھا فقط یک تگ بودند و تعریف استایل بدون تعریف نام مشکل بود.

تگ ھای جدید معرفی شده ی جدید برای ایجاد ساختار صفحه عبارتند از :

Header : جھت ایجاد قسمت سرصفحه استفاده می شود.

Footer : جھت ایجاد قسمت پانوشت استفاده می شود.

Nav : جھت ایجاد منوھا استفاده می شود.

Aside : جھت ایجاد ستون ھای کناری استفاده می شود.

Section : جھت ایجاد بخش ھای کنترلی استفاده می شود.

Article : جھت ایجاد مطالب (منظور از مطالب فقط پست ھا نیست) استفاده می شود.

شکل زیر محل قرار گیری تگ ھای فوق در ساختار یک صفحه را نمایش می دھد.

semanti
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نمونه کد زیر ساختار یک صفحه وب html5 را نمایش می ھد :

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Hello HTML5</title>

    <meta charset="utf-8">

    <!--[if lt IE 9]>

        <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>

    <![endif]-->

</head>

<body>

<div id="layout">

   <header>

       <nav></nav>

    </header>

    <div id="wrapper">

 <aside></aside>

 <section>

            <article></article>

            <article></article>

            <article></article>

        </section>

    </div>

    <footer></footer>

</div>

</body>

</html>

کد کاملتر را در این صفحه به ھمراه استایل و ھمچنین قابل اجرا در ie ھشت به پایین بدون استفاده از html5shiv را

ببینید

نکته :

نکته ای که حتما در ھنگام باگ گیری تگ ھای HTML5 در ie درنظر بگیرید. این است که وقتی تگ ھا را با استفاده از

javascript تعریف کردید. با استفاده از css حتما باید نوع المنت را اینکه block ھست یا inline تعیین کنید.

به صورت تگ ھا  نکردن این خصوصیت،  صورت تعریف  کرده ایم ھمگی block ھستند. در  فوق که معرفی  تگ ھای 

inline در نظر گرفته می شوند.

سورس صفحه ای را که لینکش در فوق قرار گرفته بود به دقت بررسی کنید تا بھتر متوجه شوید. (البته ناگفته نماند

از کنید حتما  رو طراحی  html5 قالبی  با  میخوایید  اگر  و  ھست،  موارد جزئی  برای  فقط  روش  این  از  که استفاده 

html5shiv استفاده کنید.)
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بسیار خب دوستان تا اینجا با 6 تگ جدید در HTML5 آشنا شدیم. در جلسه آینده به بررسی تگ ھای کنترلی می

پردازیم.

معرفی HTML 5 : فصل اول – جلسه سوم (تگ هاي کنترلی)

با عرض سالم خدمت دنبال کنندگان ھمیشگي سون لرن، در اين جلسه از معرفي تگ ھاي HTML5 به تگ ھاي

کنترلي صفحه خواھیم پرداخت. اين تگ ھا جھت کنترل و ھم گروه کردن بعضي از تگ ھا بدون نیاز به استفاده از تگ

ھاي div و span است.

<figcaption> و <figure>

ھمانطور که مي دانید استفاده از تصاوير جھت ارائه مطالب بسیار مي تواند تاثیر گذارتر باشد از يک مطلب بدون تصوير.

استفاده از تصاوير در يک صفحه وب با استفاده از تگ img صورت مي گیرد. ولي ھر تصويري يک توضیح خاصي را نیز به

ھمراه دارد (منظور صفت title و alt است) ولي بعضي مواقع موردنیاز است توضیح تصويري در کنار آن تصوير باشد (مانند

اساليدر ھا که ھمراه تصوير توضیح مورد نظرش نیز در کنارش قرار مي گیرد). HTML5 جھت بھینه سازي کدھا، براي

figcaption و figure ايجاد چنین حاالتي که نیاز است، يک تصوير يا متن به ھمراه توضیحاتش نمايش داده شود دو تگ

را معرفي کرد.

به کد زير توجه کنید.

<figure>

    <img src="7learn.png" alt="7learn.com">

    <figcaption>Web Design and Javascript Tutorials!</figcaption>

</figure>

البته اين تگ فقط مخصوص تگ img نیست، براي ساير تگ ھا که نیاز به توضیح دارند، و بايستي ھمراه با توضیحشان

در يک تگ جھت کنترلشان قرار بگیرند ازتگ ھاي figure و figcaption استفاده مي کنیم به طور مثال:

<figure>

    <figcaption>HTML</figcaption>

    <p>Hypertext Markup Language<p>

</figure>

نکته اي که بايستي به آن توجه کنید، آمدن تگ figcaption يا به عنوان اولین فرزند تگ figure يا آخرين فرزند است. در
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ضمن مي توانید بیش از يک تگ به ھمراه تگ figcaption استفاده کنید به طور مثال :

<figure>

    <figcaption>HTML</figcaption>

    <p>Hypertext Markup Language<p>

    <img src="html.png" alt="HTML?" >

</figure>

<hgroup>

h6 تا h1 استفاده مي شود. (منظور تگ ھاي heading اين تگ ھمانطور که از نامش پیداست، براي کنترل تگ ھاي

است.) به طور مثال :

<hgroup>

    <h1>7learn.com</h1>

    <h2>Web Design and Javascript Tutorials!</h2>

</hgroup>

به اين نکته توجه کنید که اين تگ "فقط" براي کنترل تگ ھاي heading است، به معناي اينکه ھیچ تگ ديگري جز شش

تگ h1, h2 ,h3 ,h4 ,h5 ,h6 نمي تواند درون اين تگ قرار بگیرد.

به طور مثال کد زير توسط validator داراي اشتباه در نظر گرفته مي شود :

<hgroup>

    <h1>7Learn.com</h1>

    <p>Web Design and Javascript Tutorials!</p>

</hgroup>

اين تگ کنترلي معموال در تگ header و براي ايجاد لوگو و توضیح سايت استفاده مي شود.

<details>

تگ بعدي که براي کنترل تگ ھاي ديگر استفاده مي شود، تگ details مي باشد. اين تگ براي توضیح ھاي بیشتر، يا

به عنواني ارائه جزيیات بیشتر يک مطلب استفاده مي شود. اين تگ يه حالت فروريختي يا collapsible براي متن مورد

نظرمان ايجاد مي کند.

درضمن درون آن از تگ ديگري با نام <summary> استفاده مي شود که حاوي توضیح اصلي خواھد بود.

جھت بھتر روشن شدن مطلب، به مثال زير دقت کنید.



<p>من شھر علم ھستم و علي درِ آن است. ھرکس مي خواھد بھ این علم برسد باید از درِ آن وارد شود.

    <details>

       <summary> پیامبر اکرم صلي هللا علیھ و الھ و سلم</summary>

شواھد التنزیل، جلد 1، صفحھ81       

    </details>

</p>

نتیجه در مرورگر :

که با کلیک بر روي نام پیامبر (ص) ساير توضیحات به شکل فروريختي نمايش داده خواھد شد.

نکته :

بقي ما  کرد و  در مرورگر chrome کار  تگ فقط  کنند. اين  پشتیباني نمي  اين تگ  بدرستي از  البته ھمه مرورگرھا 

مرورگر ھا (آخرين ورژن ھا منظورم ھست) از اين تگ پشتیباني نکردند!!

نکته :

تگ ديگري نیز به نام <ruby> وجود دارد که مورد استفاده متون چیني و ژاپني است، يعني ھرگاه بخواھیم از اين

متون استفاده کنیم، آن ھا را درون اين تگ قرار مي دھیم.

به دلیل اينکه اين تگ مورد استفاده ما قرار نمي گیرد، از معرفي آن خودداري مي کنم.

بسیار خب دوستان، اين جلسه نیز به پايان رسید، امیدوارم که مفید بوده باشه در جلسه آينده به تگ ھاي جديد قالب

بندي متون خواھیم پرداخت.
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معرفی HTML 5 : فصل اول – جلسه چهارم (تگ هاي قالب بندي متون)

در این جلسه از معرفی تگ ھای HTML5 به تگ ھای قالب بندی متون خواھیم پرداخت. این تگ ھا نحوه نمایش متن

ھا را مشخص می کنند. در HTML5، سه تگ جدید جھت این کار افزوده شده است.

  <Mark>

این تگ جھت ھایالیت کردن کلمه ای یا قسمتی از متن استفاده می شود، به طوریکه آن متن یا کلمه با گرفتن پس

زمینه ای (به صورت پیشفرض زرد رنگ) یک حالت برجسته و متمایز از مابقی متن می گیرد.

به مثال زیر دقت کنید :

<p>In 2009, Facebook made a bold grab to own everyone’s content, forever. This is the text

 they put in their terms of service:

You hereby grant Facebook an <mark>irrevocable, perpetual,

non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license</mark> (with the

right to sublicense) to <mark>use, copy, publish</mark>, stream, store,

retain, publicly perform or display, transmit, scan, reformat, modify, edit,

frame, translate, excerpt, adapt, create derivative works and distribute

(through multiple tiers), <mark>any user content you post</mark>

</p>

نتیجه در مرورگر :

این تگ معموال برای عالمت زدن کلمات مھم تر در یک متن استفاده می شود. در ضمن شما می توانید با استفاده از

css، رنگ زرد را به رنگ دلخواھتان تغییر دھید به طور مثال :
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mark {

  background-color: #f00;

  color: #fff;

  padding: 0 5px;

  border-radius: 5px;

}

نتیجه در مرورگر :

<time>

اطالعات تاریخ و زمان، استفاده بسیاری در صفحات وب دارند. به طور مثال در انتھای پست ھا جھت نمایش تاریخ

انتشار پست. نمایش تقویم در وب و... متاسفانه تا قبل از آمدن html5، استاندارد خاصی برای نمایش اطالعات تاریخ و

زمان وجود نداشت، و طراحان وب ھر کس به سلیقه خود از ھر تگی استفاده می کرد، به طور مثال از تگ p یا span یا

headingھا , و یا ...، اما تگ time این مشکل را حل کرده و برای نمایش تاریخ، زمان، و یا تاریخ و زمان با یکدیگر، استفاده

می شود.

به طور مثال :

Today : <time>2013-11-22</time>

<br>

Time : <time>5:00 PM</time>

این تگ باعث می شود، راحت تر بتوان بر روی اطالعاتی از این قبیل کنترل کرد.

<output>
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این تگ برای نمایش خروجی توابع جاوا اسکریپت، php و سایر زبان ھا  به کار می رود. به طور مثال فرض کنید، یک

output ماشین حساب با استفاده از جاوااسکریپت نوشته باشیم. تگ نمایش خروجی عملیات ریاضی بایستی تگ

باشد. یا در یک فرم الگین پس از چک کردن username و password توسط دستورات php،  پیغام خروجی درست بودن

یا اشتباه بودن بایستی در تگ output قرار گیرد.

به کد زیر دقت کنید :

<script>

    var x = 10;

    var y = 20;

</script>

<output>

    <script>document.write(x + y);</script>

</output>

ھمانطور که می بینید، برای نمایش خروجی از تگ output استفاده کرده ایم.

بسیار خب دوستان، این جلسه از آموزش نیز به پایان رسید، در جلسه آینده به دیگر تگ ھای معرفی شده خواھیم

پرداخت

معرفی HTML 5 : فصل اول – جلسه پنجم (معتبر سازي فرم ها)

با عرض سالم خدمت ھمه دوستان عزیز.در این جلسه از آموزش html5 به معتبر سازی فرم ھا توسط قابلیت ھای

html5 خواھیم پرداخت. پس با ما ھمراه باشید.

نکته :

بنده در سری آموزشی HTML ، در قسمت کار با فرم ھا، به تفصیل در مورد بعضی از تگ ھا مانند انواع input ھای

جدید و ... که در HTML5 معرفی شده اند توضیح دادم، و در این جا از توضیح دوباره آنھا پرھیز می کنم. دوستانی که

این قسمت ھا از آموزش html را نخوانده اند به لینک ھای زیر رجوع کنند.

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ھا در HTML (جلسه اول)

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ھا در HTML (جلسه دوم)

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ھا در HTML (جلسه سوم)

آموزش HTML (قسمت 9) : کار با فرم ھا در HTML (جلسه چھارم)
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معتبر سازي فرم ها

کد زیر را در نظر بگیرید.

<form>

<fieldset>

    <legend>Contant Details</legend>

    <label for="name">Name <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="name" type="text"><br>

    <label for="tel">Telephone : </label>

        <input id="tel" type="text"><br>

    <label for="email">Email <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="email" type="email"><br>

    <input type="submit" value="Send">

</fieldset>

</form>

نتیجه کد در مرورگر :

کد فوق یک فرم تماس با ما است و حاوی 3 فیلد نام، تلفن و آدرس ایمیل است، فیلد اول و سوم اطالعات ضروری و

فیلد دوم اختیاری است.

حال به معتبرسازی فرم ایجاد شده می پردازیم :

اولین قسمت در معتبرسازی یک فرم، تعیین داده مورد نیازی است که کاربر بایستی آن را وارد کند.

استفاده از تگ ھای مخصوص آن داده روش مناسبی است، به طور مثال استفاده از input email برای یک آدرس ایمیل
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یا input url برای آدرس وب و یا input password برای وارد کردن یک پسورد.

اما با این حال فرم نیاز به معتبرسازی بیشتری دارد، به طور مثال ما فقط ایمیل ھایی را می پذیریم که gmail باشند، یا

پسورد ھایی رو می پذیریم که فقط از حروف تشکیل شده باشند و ...، ایجاد چنین شروطی معموال با استفاده از

جاوااسکریپت قابل انجام ھست اما در اینجا میخواھیم با استفاده از html5 این کارھا را انجام دھیم :

Placeholder

با استفاده از صفت placeholder می توان یک مقدار پیشفرض را در input قرار داد تا که کاربر توانایی تشخیص داده

مورد نیاز را داشته باشد. به مثال زیر دقت کنید :

<form>

<fieldset>

    <legend>Contant Details</legend>

    <label for="name">Name <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="name" type="text" placeholder="John Smith"><br>

    <label for="tel">Telephone : </label>

        <input id="tel" type="text" placeholder="09XX-XXX-XXXX"><br>

    <label for="email">Email <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="email" type="email" placeholder="john@exapmle.com"><br>

    <input type="submit" value="Send">

</fieldset>

</form>

نتیجه کد در مرورگر :

با استفاده از این صفت داده ھای دقیقتر و به یک اونیفورم (شبیه به ھم) را دریافت خواھید کرد.
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با طور مثال شاید با دیدن اولین تگ بنظر برسد فقط نام موردنیاز است، اما با استفاده از placeholder تعیین کردیم که

نام و نام خانوادگی مورد نیازمان است. یا در تگ دوم تعیین کردیم که شماره تماس، منظور شماره موبایل است و ...

  required

با استفاده از این صفت بولین، می توان پر کردن یک فیلد را ضروری یا اختیاری تعیین کرد.

به مثال زیر دقت کنید :

<form>

<fieldset>

    <legend>Contant Details</legend>

    <label for="name">Name <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="name" type="text" placeholder="John Smith" required><br>

    <label for="tel">Telephone : </label>

        <input id="tel" type="text" placeholder="09XX-XXX-XXXX"><br>

    <label for="email">Email <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="email" type="email" placeholder="john@exapmle.com" required><br>

<input type="submit" value="Send">

</fieldset>

</form>

نتیجه کد در مرورگر :

می بینید که در صورت خالی بودن فیلد required مرورگر یک پیغام خطا را نمایش می دھد.

در ضمن می توان با استفاده از صفت title توضیحات دیگری نیز به پیغام خطا اضافه کرد

به مثال زیر دقت کنید :

http://s.7learn.com/uploads/2014/01/f1-j5-p3.png


<form>

<fieldset>

    <legend>Contant Details</legend>

    <label for="name">Name <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="name" type="text" placeholder="John Smith" required title="پر کردن فیلد

<br><" ضروری است

    <label for="tel">Telephone : </label>

        <input id="tel" type="text" placeholder="09XX-XXX-XXXX"><br>

    <label for="email">Email <em style="color: red;">*</em>:</label>

        <input id="email" type="email" placeholder="john@exapmle.com" required ><br>

    <input type="submit" value="Send">

</fieldset>

</form>

نتیجه کد در مرورگر :

pattern ،الگوي داده ي مورد نظر

بعد از تعیین دو مورد فوق، نوبت به تعیین یک قاعده برای داده ھای دریافتی می رسد، قبال چنین قوانین و قواعدی

html بیشتر با استفاده از جاوااسکریپت ایجاد می شدند، اما به دلیل استفاده زیاد از این مورد، به صورت پیشفرض در

قرار گرفتند.

به طور مثال ما نیاز به کدی داریم که از 7 کاراکتر تشکیل شده باشد، 3 کاراکتر اول حروف بزرگ A تا Z یه خط فاصله و 3

کاراکتر آخر عدد باشند. برای ایجاد چنین الگویی ، کدمان به شکل زیر خواھد بود :
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<form>

    <label for="promoCode">Promotion Code : </label>

    <input id="promoCode" placeholder="QRB-001"

        title="Your promotion code is three uppercase letters, a dash, then three numbers"

        pattern="[A-Z]{3}-[0-9]{3}">

    <input type="submit" value="Send">

</form>

 

اگر به مقدار صفت pattern دقت کنید، خواھید دید که از چند قسمت تشکیل شده است، تصویر زیر توضیح دھنده ی

این قسمت ھاست :

برای تعیین نوع داده از الگو ھای زیر استفاده کرد :

[a-z] : مجموعه حروف کوچک a تا z را قبول می کند

[A-Z] : مجموعه حروف بزرگ A تا Z را قبول می کند

[a-z , A-Z] : مجموعه حروف کوچک و بزرگ انگلیسی را قبول می کند.

[x,y,z] : فقط سه حرف x و y و z را قبول می کند

[1,3,5,7,9] : فقط پنج عدد 1 و 3 و 5 و 7 و 9 را قبول می کند

و...

به طور مثال برای ایجاد  یک الگو برای دریافت فقط ایمیل ھای gmail می توان از pattern زیر استفاده کرد :

Pattern= "[a-z,A-Z,0-9,!,#,$,%,̂,&,*,-,_,+]@gmail.com"
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نکته :

متن @gmail.com در قرار نمی دھیم. مانند  را درون قّالب []  ثابتی مدنظرتان است، آن  که اگر یک متن  دقت کنید 

مثال فوق.

ایجاد خطاهاي اختصاصی

برای اینکه به خطاھای پیشفرض محدود نباشیم، که معموال، به زبان انگلیسی ھستند، می توان با استفاده از

جاوااسکریپت خطاھای اختصاصی، و به زبان فارسی ایجاد کرد.

به کد html زیر دقت کنید

<form>

    <label for="comment">Write your comment :</label> <br>

    <textarea id="comment" oninput="validate(this)"></textarea><br>

    <input type="submit" value="Send">

</form>

ما در رویداد oninput یک فیلد، فانکشن validate رو صدا کردیم تا کار خطا یابی را برای ما انجام دھد.

(مھم نیست که آن خطا چه باشد، ھدف ایجاد پیغام خطای آن است)

حال کد جاوااسکریپت زیر را نیز در کنار کدھای فرم قرار دھید.

<script>

  function validate(input) {

    if (input.value.length < 20) {

      input.setCustomValidity("متن وارد شده کوتاه است");

    }

    else {

      input.setCustomValidity("");

    }

  }

</script>

با استفاده از کد فوق تعیین کرده ایم که اگر متن درون فیلد کمتر از 20 کاراکتر بود پیغام "متن وارد شده کوتاه است"

را نمایش دھد.

نتیجه کد در مرورگر :



datalist تگ

شاید برای شما پیش آمده است که بخواھید فیلدی داشته باشید که بتوان در آن فقط چند مقدار از پیش تعیین شده

وارد کرد، شاید اولین راه حلی که به ذھنتان خطور کند استفاده از تگ combobox یا input list است.

درست است، استفاده از این تگھا راه حل مناسبی است. اما اگر بخواھیم، به یک input text چنین خاصیتی بدھیم،

حتما اولین راه حل استفاده jquery و ajax خواھد بود.!

HTML5 برای حل این مشکل تگ datalist را معرفی کرد، که می توان برای input ھا نیز مانند list ھا مقدار از پیش

تعیین شده ای را در نظر گرفت.

برای اینکار input زیر را در نظر بگیرید

<form>

  <legend>What's Your Name?</legend>

  <input id="names" type="text">

</form>

حال با کد زیر لیست اسامی مورد نظر را وارد می کنیم :
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<form>

    <legend>What's Your Name?</legend>

    <input id="names" type="text" list="nameChoices">

    <datalist id="nameChoices">

        <option value="Mohhamad" label="محمد">

        <option value="Ali" label="علی">

        <option value="Hasan" label="حسن">

        <option value="Hosein" label="حسین">

        <option value="Sajad" label="سجاد">

    </datalist>

</form>

دقت کنید که به تگ input صفت list را اضافه کردیم، و مقدار آن بایستی با id تگ datalist یکی باشد.

نتیجه کد در مرورگر :

اگر متوجه شده باشید، ما دو از دو صفت label و value  برای option ھا استفاده کرده ایم، مقدار label می تواند ھر

چیزی باشد، و مقداری که ارسال می شود، مقدار صفت value است.

خب دوستان امیدوارم که خسته نباشید، تا اینجا با ھمه ی تگ ھای html5 آشنا شدیم. به طور کامل آن را بررسی

کردیم و طریقه استفاده از آن ھا را یاد گرفتیم. پس فصل اول این سری تمام شده به حساب می آید. (البته در این

فصل کل تگ ھای HTML5 را بررسی نکردیم و فقط تگ ھایی که در سری قبلی معرفی نشده بودن رو مورد بررسی

قرار دادیم. )

در فصل بعدی به کار کردن با API ھای  html5 خواھیم پرداخت.

معرفی HTML 5 : فصل دوم – جلسه اول (Canvas API – خط راست)

با سالم خدمت دوستان سون لرنی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از این فصل به بعد به توضیح و کاربرد برنامه ھای

HTML5 و کاربرد آن در API خواھیم پرداخت. اما قبل از آموزش بھتر است که با معنای HTML5 در API کاربردی یا ھمان

آشنا شویم

http://s.7learn.com/uploads/2014/01/f1-j5-p7.png
http://www.7learn.com/tutorials/html5-series-part2-1-canvas-api-line


Api چیست

API مخفف عبارت Application Program Interface و به معنای رابط برنامه کاربردی است.

در html5 برنامه ھایی وجود دارد، که انجام بعضی کارھا را برای ما آسان تر می کنند. به طور مثال نقاشی! یا درگ

کردن یک عنصر، تعیین موقعیت جھانی و...

html5 ھای Api طریقه استفاده ازاین برنامه ھا مقداری با استفاده از تگ ھای معمول، فرق دارد، برای استفاده از

بایستی آن ھا را با استفاده از جاوااسکریپت فعال کنیم. در کل Apiھا با استفاده از جاوااسکریپت کار می کنند، پس

آشنایی  مختصر با javascript الزمه ی یادگیری این فصول خواھد بود. ( به علت وسیع بودن مطالب برای ھر Api ھر

فصل به یکی از Apiھا اختصاص دارد)

Canvas

ھمانطور که قبال گفتم، Api ھای مختلفی در html5 معرفی شده اند، یکی از آن ھا canvas یا بوم نقاشی است. ما با

استفاده از این api می توانیم، اشکال و طرح ھای مختلفی را رسم کنیم، اما این رسم و نقاشی مانند نقاشی در

برنامه Paint ویندوز نیست! یک سری قواعدی برای ایجاد اشکال مختلفی وجود دارد، که ترکیب آن ھا باعث خلق یک

طرح با استفاده از html می شود.

محدودیت خاصی در ایجاد شکل ھا نیست، می توان ھرگونه شکلی را رسم کرد. فقط بایستی طریقه رسم را یاد

بگیرید تا بتوانید، شکلھای مورد نظر را ترسیم کنید.

خب شروع می کنیم:

ھمانند ھر تگی درhtml این API نیز دارای تگی است که به صورت زیر تعریف می شود :

<canvas id="drawingCanvas" width="400" height="300"></canvas>

شاید با اجرا کردن کد فوق چیز خاصی را در مرورگر مشاھده نکنید! طبیعی است زیرا ھنوز چیزی را رسم نکرده ایم و

فقط محدوده بوم نقاشی را تعیین کرده ایم.

دقت کنید که ھمیشه بایستی با استفاده از دو صفت height و width عرض و ارتفاع بوم نقاشیمان را تعیین کنیم در

غیر اینصورت نمی توان چیزی را رسم کرد.

خب برای اینکه بدانیم بوم نقاشیمان به چه شکل است یک حاشیه به تگ می دھیم :

Canvas {border: 1px solid black}

 



حال جاوااسکریپت نویسی را شروع می کنیم

برای ترسیم در تگ canvas به دو متغییر نیاز داریم :

ابتدا متغییری برای کنترل تگ canvas ، که به شکل زیر تعریف می شود :

var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

که drawingCanvas  ھمان مقدار id تگ canvas خواھد بود

دوم متغییری برای ذخیره کدھا و دستورھای رسم :

var context = canvas.getContext("2d");

نکته : مقدار 2d دو بعدی بودن طرحمان را معین می کند. منظور از دو بعدی ھمان دو بعد x , y است

بعد از این توضیحات کد کامل صفحه به شکل زیر خواھد بود :

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Canvas</title>

  <style>

    canvas {border: 1px solid black;}

  </style>

  <script>

    window.onload = function() {

      var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

      var context = canvas.getContext("2d");

        // (Put your drawing code here.)

    };

  </script>

</head>

<body>

  <canvas id="drawingCanvas" width="400" height="300"></canvas>

</body>

</html>

دقت کنید که کدھای canvas بایستی در رویداد window.onload تعریف شوند در غیر اینصورت اجرا نخواھند شد. (نیز



می توانید دستورھای رسم را در یک function بنویسید و آن function  را در رویداد onload تگ body فراخوانی کنید)

حال بایستی تگ canvas برایتان قابل مشاھده باشد. پس ترسیم را شروع می کنیم :

ایجاد خط راست  

اولین طرحی که ترسیم خواھیم کرد یک خط راست خواھد بود پس کدھای زیر را به اسکریپت اضافه کنید :

<script>

window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(0,0);

    context.lineTo(400,300);

    context.stroke();

};

</script>

نتیجه در مرورگر :

ھمانطور که می بینید یک خط راست از نقطه 0 0 به نقطه ی 400 300 رسم شده است. اما قبل از توضیحات بیشتر
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بایستی با طریقه مقدار دھی موقعیت ھا در canvas آشنا شوید، تصویر زیر توضیح دھنده این موضوع است :

حال به توضیح عبارات نوشته شده در جاوااسکریپت می پردازیم :

خط سوم یعنی context.stroke دستور رسم یک خط راست را می دھد اما قبل از رسم یک خط بایستی نقطه شروع

و پایان، رنگ، پنھا و... را تعیین کنیم. که این موارد به context setting معروفند.

Context setting ھای مربوط به خط راست عبارتنداز :

moveTo(x,y) : نقطه شروع رسم خط (مقادیر x و y دو مقدارعددی ھستند که x نقطه شروع در عرض(از چپ به

راست) و y نقطه شروع از ارتفاع(از باال به پایین) را نشان می دھد.)

lineTo(x,y) : نقطه پایان رسم خط

بودن این دو مقدار ضروری است و در صورت ننوشتن آن ھا خطی رسم نمی شود.

پس برای تمرین دوباره خطی با مختصات مختلف را رسم می کنیم :
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<script>

window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(20,15);

    context.lineTo(300,150);

    context.stroke();

};

</script>

context setting بعدی خط راست lineWidth است که پھنای خط را تعیین می کند و به طور زیر مقدار دھی می شود :

context.moveTo(20,15);

context.lineTo(300,150);

context.lineWidth = 10;

context.stroke();

که این عدد مقداری بر حسب px خواھد بود.

Context بعدی strokeStyle است که رنگ خط را معیین می کند و صورت زیر مقدار دھی می شود :

context.moveTo(20,15);

context.lineTo(300,150);

context.lineWidth = 10;

context.strokeStyle = "#fa0000";

context.stroke();

به غیر از مبنای ھگزا با استفاده از متدھای rgb و rgba  و استفاده از نام رنگ نیز می توان رنگ آن را معیین کرد به طور

مثال :

context.moveTo(20,15);

context.lineTo(300,150);

context.lineWidth = 10;

context.strokeStyle = "rgb(205,40,40)";

context.stroke();

Context بعدی lineCap است که شکل دور خط را معیین می کند و یکی از سه مقدار زیر را می پذیرد :

Butt : ھمان حالت پیشفرض خط است

Round : گرد کردن دو سر خط



Square : مربع کردن دو سر خط (فرق با حالت عادی این است که مقداری دو سر خط عریض تر می شود.)

برای نمونه به سه خط زیر دقت کنید :

<script>

window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

    // Set the line width and color (for all the lines).

      context.lineWidth = 20;

      context.strokeStyle = "rgb(205,40,40)";

    // Draw the first line, with the standard butt ending.

      context.moveTo(10,50);

      context.lineTo(300,50);

      context.lineCap = "butt";

      context.stroke();

    // Draw the second line, with a round cap.

      context.beginPath();

      context.moveTo(10,120);

      context.lineTo(300,120);

      context.lineCap = "round";

      context.stroke();

    // Draw the third line, with a square cap.

      context.beginPath();

      context.moveTo(10,190);

      context.lineTo(300,190);

      context.lineCap = "square";

     context.stroke();

};

</script>

نتیجه کد در مرورگر :



نکته :

زمانی که شما نیاز به شروع رسم شکل جدیدی دارید از متد context.beginPath() بایستی استفاده کنید. این متد

کنیم دوباره مقداردھی می  که  context setting ھایی  بیاید و  شده به حساب  قبلی تمام  شکل  باعث می شود 

برای شکل بعدی استفاده خواھد شد.

بسیار خب خسته نباشید، این جلسه نیز به پایان رسید، در جلسه بعدی به ایجاد شکل ھای مختلف با خط راست

خواھیم پرداخت.

معرفی HTML 5:فصل دوم–جلسه دوم (Canvas API – اشکال هندسی)

با سالم خدمت دوستان سون لرنی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در جلسه پیش به آموزش و توضیح و کاربرد برنامه

کاربردی Canvas در HTML5 پرداختیم و روش رسم یک خط راست را فراگرفتیم در این جلسه به ایجاد شکل ھای

مختلف با خط راست خواھیم پرداخت

ایجاد شکل هاي مختلف با استفاده از خط راست
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حال که طریقه ایجاد یک خط راست را فراگرفتیم. سعی خواھیم کرد چند شکل متفاوت را استفاده از خط راست کنیم.

الف) مثلث

ابتدا کدھای جاوا اسکریپت زیر را در ویرایشگر کدتون بنویسید (کدھای html و css ھمان کدھای قسمت اول (جلسه

پیش) است.) :

window.onload = function() {

    var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

    var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(150,20);

    context.lineWidth = 5;

    context.strokeStyle = "red";

    context.stroke();

}

کد فوق نتیجه ی خاصی را نمایش نخواھد داد، اما با این کد رأس مثلث (نقطه ی باال)، پھنا، رنگ و دستور رسم خط

راست را تعیین کرده ایم.

حال به ایجاد خطوط می پردازیم. نقطه ی شروع اولین ضلع ھمان نقطه ی رأس مثلث خواھد بود و ما فقط نقطه ی

پایان آن را معَین می کنیم : (خط 5)

window.onload = function() {

    var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

    var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(150,20);

    context.lineTo(10,200);

    context.lineWidth = 5;

    context.strokeStyle = "red";

    context.stroke();

};

 

ضلع دوم، از نقطه پایان خط اول شروع می شود، و دوباره ما باید فقط نقطه ی پایانش را تعیین کنیم (در اصل نوشتن

ھر context.linetoی جدید، یک شکست در خط راست ما ایجاد می کند، و مختصات آن، ھمان مسیر ادامه ی خط

راست از نقطه ی شکست است. ) حال به ضلع دوم دقت کنید :



window.onload = function() {

    var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

    var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(150,20);

    context.lineTo(10,200);

    context.lineTo(250,200);

    context.lineWidth = 5;

    context.strokeStyle = "red";

    context.stroke();

};

 

و در نھایت ضلع سوم

window.onload = function() {

    var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

    var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(150,20);

    context.lineTo(10,200);

    context.lineTo(250,200);

    context.lineTo(150,20);

    context.closePath();

    context.lineWidth = 5;

    context.strokeStyle = "red";

    context.stroke();

};

دقت کنید که مختصات ضلع سوم (خط 7) بایستی با مختصات رأس یکسان باشد، تا مثلث ما بدرستی رسم شود.  و

با دستور context.closePath  مثلث را می بندیم. نتیجه کد فوق در مرورگر به صورت زیر خواھد بود :



نکته :

می توانیم ضلع سوم در مثلث را رسم نکنیم، و بعد از رسم ضلع دوم، از دستور context.closePath استفاده کنیم.

این دستور نقطه پایان آخرین خط رسم شده را به اولین نقطه ی شروع (رأس) وصل می کند، که ھمان ضلع سوم

خواھد بود و نیاز به رسم دستی ندارد.

ب) مربع  و مستطیل

 برای ایجاد این دو شکل کار آسان تر است، و خود دارای یک متد خاص است که به شکل زیر دستور رسم را می دھد.

context.strokeRect(x,y,t-b,r-l);

 

که x  و y مختصات شروع مستطیل یا مربع ما، t-b یک مقدار عددی که اندازه ی دو ضلع باال و پایین را معیین می کند،

و r-l  نیز یک مقدار عددی برای تعیین اندازه ھای دو ضلع راست و چپ است:

به مثال زیر دقت کنید :

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j2-p1.png


window.onload = function() {

    var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

    var context = canvas.getContext("2d");

    context.lineWidth = 5;

    context.strokeStyle = "red";

    context.strokeRect(50,20,200,180);

};

نتیجه کد در مرورگر :

ایجاد شکل ھای دیگر مانند لوزی، متوازی االضالع، مثلث قائمه و .. را به شما موکول می کنم (از روش ایجاد شکست

در خط راست مانند مثلث ایجاد می شوند). ولی اگر مشکلی توی ایجادشون داشتین، در بخش نظرات مطرح کنید.

پر کردن درون شکل

ما تا اینجا با دستور strokeStyle توانستیم رنگ خط را معیین کنیم، ولی درون شکل ھمان رنگ بوم نقاشیمان است

(سفید). برای اینکه بتوانیم درون شکل را نیز با رنگی پر کنیم بایستی context ھای دیگری استفاده کنیم :

context.fillStyle : رنگ پر کننده شکل را تعیین می کنند

context.fill : دستور پر کردن شکل با رنگ انتخابی.

مثال :

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j2-p2.png


window.onload = function() {

    var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

    var context = canvas.getContext("2d");

    context.moveTo(150,20);

    context.lineTo(10,200);

    context.lineTo(250,200);

    context.lineTo(150,20);

    context.closePath();

    context.lineWidth = 5;

    context.strokeStyle = "red";

    context.stroke();

    context.fillStyle = "393abc";

    context.fill();

};

نکته : در حین نوشتن نام رنگ بر مبنای ھگزا، می توانیم از نوشتن عالمت شارپ # صرف نظر کنیم.

نتیجه کد در مرورگر :

بسیار خب دوستان، این قسمت از آموزش نیز به پایان رسید. در قسمت بعدی به طریقه ی ایجاد منحنی و دایره ھا

خواھیم پرداخت.

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j2-p3.png


معرفی HTML 5 : فصل دوم – جلسه سوم (Canvas API – دایره)

Canvas با سالم خدمت دوستان سون لرنی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در جلسه پیش توانستیم با استفاده از

َاشکال ھندسی مختلفی را ایجاد کنیم در این جلسه به طریقه ایجاد منحنی ھای مختلف، دایره و ایجاد شکل ھای

ھندسی دیگر خواھیم پرداخت.

منحنی و دایره

برای ایجاد دایره یا منحنی، با استفاده از canvas به 5 متغییر برای ذخیره اطالعات رسم نیاز داریم. این متغییرھا

عبارتنداز

centerX و centerY : مختصات مرکز دایره

radius :  شعاع دایره

startingAngle وendingAngle : نقطه شروع رسم دایره، و نقطه پایان که مضربی از عدد پی ھستند.

مثال : (کدھای htmlمان ھمان کدھای اولین جلسه ھستند.)

window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

  var centerX = 200;

  var centerY = 150;

  var radius = 100;

  var startingAngle = 1.25 * Math.PI;

  var endingAngle = 1.75 * Math.PI;

  context.arc(centerX, centerY, radius, startingAngle, endingAngle);

  context.strokeStyle = "f00";

  context.lineWidth = 5;

  context.stroke();

};

نتیجه در مرورگر :

http://www.7learn.com/tutorials/html5-series-part2-3-canvas-api-sphere


برای اینکه بھتر متوجه شوید این مقادیر به چه صورت عمل می کنند، به تصویر زیر دقت کنید :

x یا مرکز دایره، دو مقدار center ھمانطور که مشاھده کردید دایره ما بر اساس این اطالعات رسم می شود. نقطه ی

و y را داراست (به فرض ھمان سوزن پرگار) (درِس ریاضی شد!!)، radius یا شعاع دایره، (مقدار باز بودن پرگار) نقطه ی

starting ھمان نقطه ی شروع رسم  (نقطه ی شروع پرگار به رسم) و نقطه ی ending ھمان نقطه ی توقف یا پایان

پرگار ما خواھد بود.(حرکت پرگار ساعت گرد است) درضمن یادتان باشد که ھمیشه باید نقطه ی شروع و پایان را در

عدد پی ضرب کنیم مگر وقتی که نقطه شروع یا پایان صفر باشد (ضرب ھر عدد در صفر می شود صفر!). عدد پی برابر

است با 3.14 ولی در دستورات جاوااسکریپت از Math.PI استفاده می کنیم.

حال به مثال زیر دقت کنید :

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p1.png
http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p2.png


window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

  var centerX = 200;

  var centerY = 150;

  var radius = 100;

  var startingAngle = 0;

  var endingAngle = 2 * Math.PI;

  context.arc(centerX, centerY, radius, startingAngle, endingAngle);

  context.strokeStyle = "f00";

  context.lineWidth = 5;

  context.stroke();

};

نتیجه در مرورگر :

شکل هاي هندسی منظم

برای ایجاد شکل ھای ھندسی منظم، بایستی روش نوشتن شروط و حلقه ھا در جاوااسکریپت را بلد باشید، و

سپس با تلفیق روش رسم خط راست، مربع، دایره و ...، اشکال ھندسی منظم زیبایی را ایجاد کنید.

به طور مثال به کد زیر و نتیجه ی آن دقت کنید.

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p3.png


window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

مرکز شکل را بھ نقطھ ی 200،150 //  

.زیرا شکل حول این مرکز ایجاد می شود //  

  context.translate(200, 150);

ایجاد 20 مربع با استفاده از حلقھ //  

  var copies = 20;

  for (var i=1; i<copies; i++) {

مربع ھایی کھ ایجاد می شوند را حول مرکز قرار می دھیم context.rotate با استفاده از //    

    context.rotate(2 * Math.PI * 1/(copies-1));

.سپس اندازه ھر مربع را تعیین می کنیم //    

     context.rect(0, 0, 60, 60);

  }

سپس استایل خطوط //  

  context.strokeStyle = "green";

  context.lineWidth = 2;

  context.stroke();

};

 

نتیجه کد در مرورگر :

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p4.png


شما می توانید، با تغییر اعداد فوق ، مثال تعداد مربع ھا، اندازه مربع ھا، جایگزین یک عدد دیگر به جای عدد پی و...

شکل ھای ھندسی منظم زیبای دیگری را ایجاد کنید به نمونه ھای زیر دقت کنید، که فقط با تغییر اعداد فوق ایجاد

شده اند :

شما نیز می توانید با ایجاد حلقه ھای متفاوت، به شکل ھای متفاوت دیگری را خلق کنید.

ترکیب تصاویر

در ھنگام رسم با استفاده از canvas ممکن است دو طرح   داشته باشید که قسمتی از آن ھا بر روی یکدیگر بیافتد

مانند مثال زیر:

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p5.png


window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

  context.fillStyle = "64c6f8";

  context.lineWidth = 0;

  context.rect(5,5,200,200);

  context.fill();

  context.stroke();

  context.beginPath();

  context.fillStyle = "e80000";

  context.arc(200, 190, 100, 0, 2*Math.PI);

  context.fill();

  context.stroke();

};

 

نتیجه کد در مرورگر :

Context دیگری وجود دارد، که طریقه روی ھم قرار گرفتن دو شکل یا به عبارتی طریقه ترکیب را تعیین می کند بنام

context.globalCompositeOperation  و 12 مقدار را می پذیرد.

ھر مقدار و تاثیر آن بر دو شکل را می توانید در تصویر زیر ببنید.

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p6.png


به طور مثال :

http://s.7learn.com/uploads/2014/03/f2-j3-p7.png


window.onload = function() {

  var canvas = document.getElementById("drawingCanvas");

  var context = canvas.getContext("2d");

  context.fillStyle = "64c6f8";

  context.lineWidth = 0;

  context.rect(5,5,200,200);

  context.fill();

  context.stroke();

  context.globalCompositeOperation = "xor";

  context.beginPath();

  context.fillStyle = "e80000";

  context.arc(200, 190, 100, 0, 2*Math.PI);

  context.fill();

  context.stroke();

};

 

دقت کنید که این context بایستی در میان دو شکلی که می خواھید با ھم ترکیب شوند قرار گیرد.

نکته :

چگونه ھمه ی این contextھا را به خاطر بسپارم؟!

رسم وھنگام  بسپارم،  به خاطر  را  contextھا  این  ی  که چگونه ھمه  آید  وجود  به  نیز  شما  برای  سوال  این  حتما 

context ھا این  به حفظ  نیازی  اصال  که  این است  سوال  این  پاسخ  باشم!  نداشته  آن ھا  آوری  بیاد  در  مشکلی 

نیست، بلکه کافیست یکی از این سه راه حل ھا را امتحان کنید :

آدرس http://code.google.com/p/canvasplus و مانند CanvasPlus  به  کتابخانه ھای آماده  استفاده از  . 1

http://artisanjs.com  به آدرس  Artisan JS کتابخانه ی

استفاده از تصاویر آماده (در جلسه ھای آینده با آن آشنا می شویم) . 2

آدرس از  رو  اون  تونید  می  Illustrator که  افزار  نرم  Canvas برای  پالگین  مانند  ابزارھا،  از  استفاده  . 3

به را  افزار  نرم  این  با  شده  تصاویر خلق  پالگین،  این  کنید.  http://visitmix.com/labs/ai2canvas دانلود 

کدھای جاوااسکریپت جھت استفاده در Canvas تبدیل می کند.

بسیار خب خسته نباشید، این جلسه نیز به پایان رسید، در جلسه آینده به کار با تصاویر در canvas خواھیم پرداخت.

http://code.google.com/p/canvasplus
http://artisanjs.com/
http://visitmix.com/labs/ai2canvas
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