
1 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 جزوه درس کارگاه مبانی اينترنت

 

 

 
 ويژه دانشجويان دوره کاردانی پيوسته و ناپيوسته

 

 دانشگاه  آزاد اسالمی واحد برازجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسوی مهندس : استادنام   



2 

 

: مقدمه  

 تا کرد يطراح را يا شبکه کرديم قيتحق يدفاع مسائل نهيزم در که کايآمر دفاع وزارت يالديم 1969 درسال

  هدف ، دانشگاهها يوترهايکامپ کم کم.  گذاشتند نام آرپانت را شبکه نيا دهند ارتباط هم به را ييوترهايکامپ

 کم,  شد استفاده کايآمر متحده االتيا در يقاتيتحق  يها نهيزم در اطالعات مبادله يبرا و گرفت قرار آرپانت شبکه

 افتي نام رييتغ  نترنتيا به آرپانت نام يالديم 1977 سال در که وستنديپ شبکه نيا به جهان يکشورها ريسا کم

  . وستنديپ نيا به وتريکامپ ونهايليم حاضر حال ودر

  

   ست؟يچ نترنتيا شبکه

 شبکه ، LAN  يمحل هاي شبکه از يا مجموعه( است يوتريکامپ يها شبکه از يا مجموعه نترنتيا يجهان شبکه

 آن به که يخاص يها پروتکل و نيقوان از استفاده با که ) MAN  يشهر يها شبکه و WAN  گسترده هاي

TCP/IP ها داده و اطالعات تا اند شده وصل گريکدي به رهيغ و يا ماهواره ،يتلفن خطوط قيطر از و نديگو يم 

   .ابدي انتقال يتيگ يکجا هر در گريد يوتريکامپ به وتريکامپ کي از سرعت به بتواند

 از يکي عنوان به نترنتيا حاضر حال در است، وستهيپ بوقوع رياخ دهه يط که رينظ يب رشد و ياساس تحوالت با

 ها، تلفن ،يوتريکامپ يها شبکه هيکل درآن که است شده مطرح و ارتباطات  اطالعات انتقال يبرا ابزارها، نيمهمتر

   .پردازند يم اطالعات تبادل به و داشته ارتباط هم با رهيغ و ها ليموبا ها، کنفرانس دئوها،يو

 يرو بر فروش و ديخر سهولت ها، نهيهز کاهش بودن، يهمگان در را نترنتيا تيمحبوب ليدال توان يم يکل طور به

 .دانست آن مشترکان تعداد بودن فراوان و نترنتيا عيسر رشد نترنت،يا بودن مالک بدون و مرز بدون نترنت،يا

 و افراد با گفتگو از افتي زيچ همه توان يم آن در که ما جهان از ريغ ينجها است، يليتخل يجهان مانند نترنتيا

 و دانشگاهها با ارتباط و يعلم مقاالت گرفتن فضا، مورد در اطالعات کسب تا گرفته فهيلط و يسرگرم يها بخش
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 در زين يگريد امکانات موارد نيا کنار ،در گريد يکشورها در ليتحص ادامه اي و يهمکار يبرا يقاتيتحق مراکز

  .نمود اشاره رهيغ و نترنتيا از افزارها نرم گرفتن گفتگو، ،يکيالکترون نامه به توان يم که دارد وجود نترنتيا

  

 اينترنت کاربردهاي

 هاي پايگاه به دستيابي ،)  الکترونيک پست(  نامه دريافت و ارسال جمله از دارد، گوناگوني کاربردهاي اينترنت

 هنگام در تصوير و صدا ارسال حتي يا ، همزمان طور به ديگران با گو و گفت ، اي رسانه دچن صورت به اطالعاتي

  . تماس برقراري و گو و گفت

  

  ايران در اينترنت تاريخچه

 1372 سال در ايران ريظن فيزيک تحقيقات مرکز رايانه شد متصل اينترنت به ايران در که اي رايانه نخستين

  .دانشگاهها و موسسات دولتی بتدريج به اين شبکه جهانی متصل شدند و پس از آن. بود شمسي هجري

  

  : یيايانواع شبکه از لحاظ جغراف

  (LAN)يمحل يها شبکه  -1

 چند حدود در کم فواصل در و ساختمان کي داخل در )  LAN : Local Area Network( يمحل يها شبکه

 يکار يستگاهايا گريد بعبارت يشخص يها وتريکامپ الاتص يبرا ها شبکه نوع نيا.رديگيم قرار استفاده مورد متر

 استفاده ياشتراک طور به... و گرهاپچا مانند موجود منابع از بتوانند کاربرها تا روديم کار به  ساختمان کي در

  .ندينما

  

  MAN يشهر ي شبکه -2

 تواند يم  و باشد يم بزرگتر يمحل شبکه از )  MAN : metropolitan area network(يشهر شبکه

  .دهد قرار پوشش تحت را شهر اي شرکت کي دفاتر از يتعداد

 کننده تيتقو يستگاههايا و ويکروويم مانند يارتباط زاتيتجه زين و LAN چند اي کي يدارا MAN شبکه  کي

  .باشد يم WAN ي شبکه   از کوچکتر يکم MAN ي شبکه.باشد يم

  

 WAN گسترده شبکه -3

 شبکه.شود يم شامل را يعيوس ييايجغراف ي هيناح)   WAN : wide Area network( گسترده ي شبکه

 از( انتقال خطوط قيطر از يمحل يها شبکه نيا که شود يم جاديا يمحل ي شبکه ياديز تعداد اتصال از گسترده

  . هستند متصل گريد هم به) ...و ماهواره ن،تلف خط ليقب
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  )Interanet( نترانتيا ي شبکه با ييشناآ

 از يبرخ و هستند TCP/IP پروتکل  بر يمبتن نترنتيا همانند که هستند يکوچک يها شبکه نترانتيا يها شبکه

  .دهند يم ارائه را ...و يکيالکترون ،پست يخبر يگروههاوب، مانند نترنتيا گوناگون خدمات

 خدمات زا تواند يم ايدن در کس هر گريد بعبارت. باشند يم يخصوص اما هستند نترنتيا هيشب ها نترانتيا

  .ندينما استفاده توانند يم نترانتيا يسهايسرو از شده فيتعر افراد تنها اما.دينما يبردار بهره نترنتيا

   
  (WEB) مفهوم

 بصورت گريکدي با صفحات ونديپ از است عبارت وب. کرد اشاره WEB به توان يم نترنتيا خدمات  نيمهمتر از

Hyper text )باشد يم)  يفرامتن.   

 يها دهنده سيسرو که وتريکامپ هزاران يرو بر جهان سر تا سر در که است ليفا ها ونيليم از يا همجموع وب

 طيمح ها، برنامه صدا، و،يديو ر،يتصاو ، يمتن يها سند انگرينما ها ليفا نيا اند شده رهيذخ شوند يم دهينام وب

  .باشد يم اند شده رهيذخ يوتريکامپ يها ليفا در حال به تا که يگريد اطالعات نوع هر بايتقر و يا محاوره يها

  
  : TCP/ IP پروتکل

. ايجاد شده است وتریيکامپ های شبکه در ارتباطات نحوه نمودن قانونمند جهت الزم نيقوان مجموعه ، پروتکل

TCP/IP وتریيکامپ های دستگاه ارتباط بمنظور اينترنت ي شبکه در که باشد مي پروتکلها مهمترين از يکي 

 بسته به را هاآن ، داده ارسال و افتيدر يبرا که است صورت نيا به پروتکل نيا کار اساس. ميشود استفاده متفاوت

 بسته نيا مقصد در باالخره و شده داده انتقال مقصد به ها بسته نيا ،بعد و کنديم ليتبد حمل قابل و کوچکتر يها

  .ندينما يم جاديا را داده هياول شکل و خورند يم ونديپ يکديگر به کوچک يها

  

 IPمفهوم 

  را ها بسته دهي مسير و اطالعاتي هاي بسته صدور و يابي مسير و شبکه دهي آدرس کار IP کلي طور به

 کامپيوتر هر براي فرد به منحصر شناسايي ي مشخصه يک IP هاي آدرس زيرا. دهد مي انجام گيرنده به ازفرستنده

 هاي مسير بين و اينترنت شبکه روي درستي به بتوانند ها داده ترتيب ينبد تا کنند مي فراهم اينترنت روي بر را

  .شوند مسيريابي شبکه در موجود مختلف

  

Dns   ) ؟چيست)سيستم نام دامنه  

 DNS  کلمات از Domain Name System هاي شبکه عرصه در شده شناخته پروتکل يک   و اقتباس 

 IP هاي آدرسبه  ميزبان کامپيوترهاي اسامي   ترجمه منظور به وقف پروتکل از . است اينترنت" خصوصا کامپيوتري

 به فوق نام ، نمائيد مي تايپ خود مرورگر در را  www.yahoo.com آدرس شما که زماني. گردد مي استفاده، 

 مي ترجمه ، شود مي صادر شما کامپيوتر جانب از که  ( query ) خاص درخواست يک اساس بر و  IPآدرس يک

 پي آي نشاني با سايتوب يک نشاني. بدانيد را سايت نشاني بايد شويد، سايت وب يک وارد خواهيد مي وقتي . گردد

 دامنه هاي نام از پي آي نشاني جاي به توان مي. است دشوار پي آي نشاني سپردن خاطر اما به ، شود مي مشخص
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 گوگل يتاسوب پي آي نشاني مثال. است شده گرفته نظر در دامنه نام يک پي آي نشاني هر براي. کرد استفاده

 يعني آن دامنه نام از توانيد به گوگل ميساده تر دسترسي  براي اما،  است 209.85.147.104

www.google.com   کنيد استفاده.  

  

  URL  و WWW با ييآشنا

 مرور ي آماده حال Internet Explorer مانند مرورگر افزار نرم به شدن وارد و نترنتيا با ارتباط يبرقرار از بعد

 مورد تيسا آدرس نکهيا يکي. کرد دايپ يدسترس مرورگر در وب حاتصف به توان يم روش دو به. ميهست اطالعات

 صفحه تا  ميکن کيکل شده ونديپ متن کي يرو نکهيا يگريو د )شود يده مينام URLکه اصطالحا ( م يرا بدان نظر

 مشاهده ديکنيم کيکل شده ونديپ متن کي يرو که يهنگام يحت که ديکن توجه. ميکن مالحضه ميبتوان را وب ي

 از وهيش دو هر در نيا بنابر.شد خواهد نوشته آدرس کادر در کياتومات بصورت وب ي صفحه آدرس که کرد ديواهخ

  .شود يم استفاده است نترنتيا آدرس همان که ) URL ) Uniform Resource Locator کي

  

URL نندما است شده  ليتشک جزء ندچ از آدرس کي که همانگونه هستند يمعمول آدرس همانند ها 

 و فهرست ريمس حوزه، نام پروتکل، ليقب از مختلف ياجزا از هم URL هر ، ...و يپست ابان،کوچه،کديکشور،شهر،خ

 .است شده ليتشک آدرس نآ به مربوط ليفا نام

  :مثال 

Http://www.msn.com/mspress/products/1459.html 

  

 مثال  جزء هوممف

 پروتکل از ستفادها با را اسناد ديبا گر مرور که دهد يم نشان

hypertext transfer protocol)http(دينما منتقل  

 

  پروتکل

HTTP:// 

 قيطر از تنها که باشد يم وب گستر جهان ي صفحه مفهوم به

  است انتقال قابلhttp پروتکل

Word wide web WWW 

 قرار انجا در اطالعات که ييجا گريد عبارت به اي وتريکامپ آدرس

 صفحه که است يوتريکامپ نامmsn.کند يم ييشناسا را دارند

webمواقع يبعض. است شده رهيذخ ان در msnدوم سطح ي حوزه 

(second level domain) و شود يم دهينامcomصفحه نوع که 

 top level باال سطح ي حوزه نام به کند يم ييشناسا را وب ي

domain)(شود يم دهينام.  

  حوزه نام

Domain name)(  

 

  

msn.com 

  پوشه ريمس دهد يم نشان را سند شدن رهيذخ محل

Mspress/ 

Products /  

 يم نييتع را شود داده نشان مرورگر توسط ديبا که وب ي صفحه نام

 کند

  ليفا نام

1459.htm 
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  )SERVER(دهنده سرويس و )CLIENT(گيرنده سرويس با آشنايي

 بنيانگذاري سرويس گيرنده و ويس دهندهسر اساس بر ان در اطالعات انتقال همچنين و ها شبکه در خدمات

) از طرف سرويس دهنده  (و پاسخ  )گيرنده از طرف سرويس  ( بر اساس درخواست ، کار ،در شبکه . است شده

که تمامي قدرت و  )کامپيوتر کاربر ( سرويس گيرنده يک کامپيوتر شخصي مستقل کامل است. صورت ميگيرد

سرويس دهنده مي تواند يک کامپيوتر شخصي، و . قرار ميدهداي کاربردي ويژگي هايش را براي اجراي برنامه ه

داده ها و پاسخگويی به درخواستهای يک ميني کامپيوتر، يا يک کامپيوتر بزرگ باشد که قابليت هاي پردازش 

  .را در يک محيط فراهم کند  )کاربران (  سرويس گيرنده ها

  

 نترنتيا در يکيالکترون پست با ييشناآ

 شبکه قيطر از افراد که باشد يم يکيالکترون صورت به نامه افتيدر و ارسال برای E_mailا ي يکينالکترو پست

  .ندينما مبادله توانند يم نترنتيا اي نترانتيا مانند يخصوص يها

  
 

 E-mail در هاآدرس يکل شکل با ييشناآ

 نترنتيا در فرد به منحصر يکيکترونال پست آدرس کي يدارا ديبا يشخص هر کيالکترون پست از استفاده يبرا

 نيا. باشد يم username @ Domain name  يعموم شکل به نترنتيا در يکيالکترون پست يهاآدرس.باشد

  :از عبارت که است قسمت دو يدارا آدرس

Username  : گردد يم انتخاب کاربر دلخواه به نام نيا و باشد يم کاربر نام.  

Domain name : همان اي ها دهند سيسرو شرکت نام سآدر قسمت نيا ISP باشد يم. 

  

admin@parsimail.ir,      daneshjo@azad.net,     student@yahoo.com 

  

    آن انواع و MODEM  با آشنايي

 سيستمي کامپيوتر و باشد مي آنالوگ تلفن خط چون باشد مي تلفن خط يک به نياز اينترنت به اتصال براي

 که ديجيتال هاي سيگنال تا باشد مي مودم بنام رابط يک به نياز تلفن خط به کامپيوتر اتصال براي است ديجيتالي

  .نمايد تبديل ديجيتال به ميکنيم دريافت تلفن طخ از که يالوگآن سيگنالهاي و آنالوگ به را کنيم ارسال اهيموميخ

  

  :  ISPمفهوم 

  ISPكلمه از برگرفته Internet Service Provider است اينترنت هاي سرويس  دهنده خدمات معنی به.  

  ( Users )کاربران به را اينترنت تواند مي اي ماهواره امكانات يا و مخابرات شركت از تلفن خط يك توسط ISPكي

 نام قدرتمند سرور افزار سخت از استفاده توان می ISP سرور يك برای الزامی خصوصيات از. دهد سرويس خود

 مي اينترنت شبكه به ورود رمز تأييد صحت از بعد را User  سرور،  ، اينترنت شبكه به User شناساندن برای  .برد

  .شود مي اينترنت شبكه از جزئي User حال نيا در. شناساند
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  7 ندوزيو در نترنتيا به اتصال

 نيا بازکردن يبرا ميشو Network and sharing Center واردصفحه ديبا نترنتيا به واتصال يبرقرار يبرا

  : دارد وجود راه چند 7 ندوزيو در صفحه

 همانند  Open Network and sharing Center نهيگز يرو بر TaskBar در ساعت کونيکنارآ از  -1

 . ديکن کيکل ريتصو

  

 

 Search کادر در را Network کلمه اي ديکن کيکل Connetc To نهيگز يرو بر  Start يمنو از  -2

 ديکن پيتا
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 ديکن کيکل  Network and internet يرو ،Control Panel از -3

 

 يم در شينما به موجود شبکه و نترنتيا ارتباطات ، Network and sharing Center صفحه شدن باز بعداز

 .ديآ

 

  

 Set up a نهيگز يرو بر ديشو وصل نترنتيا به dial-up قيطر از ديبخواه که اکانت کي کردن درست يبرا

new connection or network   کرده کيکل  
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 کرده کيکل  Next نهيگز يرو دوبريکن  کيکل Set up dial-up connection نهيگز يبررو شده باز صفحه از

 set up A connection نهيگز يرو بر د،حاليشو  Create a dial-up connection صفحه وارد تا

anyway کرده کيکل 

 

 يم مطرح را والس نيا فرض شيپ طور به ستميس نبوده نصب مودم ما ستميس يرو بر نکهيا ليبدل صفحه نيا در

 کرده کيکل خود ستميس ينصب مودم يبررو حال ، کند
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 نهيگز يرو بر و کرده دوار ريتصو همانند را دارد شماوجود ينترنتيا کارت يرو بر که ياطالعات صفحه نيدرا

Create   شود جاديا شما يکاربر اکانت  تا ديکن کيکل . 

 

 کيکل (Task bar)ن صفحه ييمنوی پادر   internet access کونيآ يبر رو شده ساخته اکانت کردن باز يبرا

 نهيد با زدن گزيد تا بتوانيک کنياکانت ساخته شده کل يباز شود حال بر رو شکل الفهمانند  يد تا صفحه ايکن

Dial   ) ديشو وصل نترنتيا به يمشکل نداشتن صورت در )شکل ب 

                

 شکل ب                                شکل الف                                   
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  HTMLبا  ييآشنا

  ست؟يچ HTML يها ليفا

HTML عبارت مخفف HyperText Markup Language است متن فوق يگذار نشانه زبان يمعن به. 

HTML ساده اريبس زبان کي دارند، الزم را ياديز اريبس زمان آنها يريادگي که يسينو برنامه يزبانها ريسا خالف بر 

 هستند يا ساده يمتن يها ليفا HTML يها ليفا. است وب طراح خواسته طبق صفحات مناسب يده شکل يبرا

 شينما نحوه کاربران Browser اي مرورگر به ها تگ نيا. باشند يم (Tag) تگ يتعداد همراه به متن يحاو که

 يبرا يا ساده برنامه هر توسط يراحت به توانند يم HTML يها ليفا. دهد يم نشان را مختلف ريتصاو و متون

 معموال ها ليفا نيا است، ازين مرورگر کي به فقط هم آنها ياجرا يبرا و شوند جاديا notepad مانند متون نوشتن

 .شود يم داده حيتوض کامل بطور هياول ميمفاه ادامه در. هستند html اي htm پسوند يدارا

 

  :است ازين زيچ دو به تنها HTML با کار يکل بطور و اجرا و ساخت يراب

. باشد يم ممکن انتخاب نيتر ساده و نيبهتر notepad ديکن يم کار ندوزيو با اگر: يمتن ليفا تورياد کي -1

 اي دهسا متن فرمت به آنرا حتما خود HTML ليفا رهيذخ هنگام در ديبا باشد ينم ساده يمتن شما شگريرايو اگر

Plain Text ديينما رهيذخ.  

 اي اپرا و Firefox اي رفاکسيفا ،Internet Explorer اي اکسپلورر نترنتيا به توان يم که: مرورگر کي -2

Opera مرورگرها نيهم از استفاده با بلکه باشد ندوزيو شما عامل ستميس که ستين الزم حتما و کرد اشاره 

 تمام يرو بر کار جهينت و ديکن کار HTML با ديتوان يم زين) خود ادهاستف مورد عامل ستميس مخصوص نسخه(

  .است کساني بايتقر زين مختلف يها عامل ستميس با مرورگرها

 تيسا کي در توانند يم صفحات نيا د،يکن باز خود مرورگر با را آنها که ستيکاف تنها HTML صفحات ياجرا يبرا

 .باشند شما وتريکامپ در يليفا اي و باشند داشته قرار صفحه نيهم مانند

  

 مختلف يمرورگرها در صفحات شينما

 يبرا هم يهمگ که دارند وجود نترنتيا در صفحات مشاهده يبرا ها مرورگر از ياديز تعداد ديدان يم که همانطور

 اي مرورگرها نيا از کدام هر. اند شده يطراح است شده نوشته HTML لهيبوس که يصفحات اي وب صفحات با کار

Browser ياجرا جهينت .دارند هم يبيمعا کدام هر حال نيع در و هستند خود به مخصوص ازاتيامت يدارا ها 

 هم ياديز تفاوت حال نيع در اما داشت نخواهد بر در را يکساني کامال جهينت مرورگرها تمام در HTML دستورات

 طرفدار پر مرورگر دو يبرا حداقل ،ييکارا و شيانم لحاظ از را خود صفحات کنند يسع ديبا طراحان و ندارد وجود

   .ندينما کنترل اپرا اي و رفاکسيفا اکسپلورر، نترنتيا مانند
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 تمام در که زين يبعض و شود يم داده صيتشخ مرورگر کي در فقط HTML يکدها اي ها تگ از يبعض مثال يبرا

 است ياديز نسبتا زمان که چند هر نمود، واهندنخ جاديا را يکساني کامال جهينت شوند، يم داده صيتشخ مروگرها

 يها شرکت اجبار در يسع يجهان وب مجمع اي World Wide Web Consortium (W3C) موسسه که

 .دارد محصوالتشان در ها استاندارد تيرعا به مرورگر سازنده

  

 HTML اي وب صفحات تيمز

 عرضه يبرا عيسر اريبس و ارزان ساده، روش کي است شده يزير هيپا HTML هيپا بر آن اعظم قسمت که نترنتيا

 با که دهد يم شما به را امکان نيا HTML .باشد يم ايدن سراسر در نندگانيب از يشماريب تيجمع به اطالعات

  .ديساز يدسترس قابل نندگانيب يبرا صفحات در را ها ليفا ريسا اي ريتصاو و ديکن يبند قالب را متن کد، نيکمتر

 

 نترنتيا در صفحات HTML کد سورس مشاهده

 تيقابل يراحت به مختلف يها تيسا در صفحات HTML يکدها که است نيا در HTML يها تيمز از يکي

 به ستيکاف ديهست وب صفحه کي مشاهده نيح در يوقت نکاريا يبرا دارند، را نندگانيب توسط شدن داده شينما

 اکنون هم را نکاريا د،يکن کيکل Page Source اي Source قسمت يرو بر و رفته خود مرورگر View يمنو

  .ديندازيب ينگاه صفحه سازنده HTML کد به و ديده انجام  vfarsi تيسا يبرا

 

   HTML   ياجزا

 يانيپا و نيآغاز تگ کي يدارا ها تگ شتريب و رسند يم انيپا به ">" با و شروع "<" با HTML يها تگ يتمام

 .باشند ينم حساس کوچک اي بزرگ حروف به ها گت صفات و نام مشخصات و هستند

  

 ها تگ صفات

 نظر مورد تگ يبرا يشتريب مشخصات نييتع يبرا آنها از که هستند يمشخص صفات يدارا ها تگ از يبعض

 از يبعض از استفاده. شوند يم نييتع صفت مقدار يمساو صفت نام فرم به شهيهم تگ يها صفت شود، يم استفاده

 يبرا که a تگ يبرا ريز کد نمونه در مثال يبرا است، ياجبار صفات از گريد يبعض از استفاده و يارياخت صفات

 :است شده فيتعر است ونديپ هدف ريمس کننده انيب که href ياجبار صفت شوديم استفاده آن از ونديپ جاديا

<a href="http://www.google.com">Google</a> 
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 نيا. ندارند گريکدي با يفرق چيه که رنديبگ قرار'  اي"  يکاراکترها انيم در دياب صفات به شده داده نسبت ريمقاد

 ريز نمونه شکل از ديبا کاراکترهاست نيهم از يکي يدارا صفت مقدار خود اگر که ديباش داشته خاطر در را مطلب

 :شود استفاده

value = "my website" 

value = 'everyone says "learning HTML is as easy as pie"' 

  

 آنها صفات و ها تگ يبرا کوچک و بزرگ حروف

 World Wide Web Consortium (W3C) موسسه توسط که بعد به 4 نسخه HTML ياستانداردها طبق

 چند هر شود، استفاده کوچک حروف از شهيهم ها تگ صفات و نام يبرا که است شده هيتوص داياک شود يم هيته

 شينما يدرست به آنها يدو هر و ندارد وجود بزرگ و کوچک حروف با يها تگ شينما جهينت نيب يتفاوت چيه که

 .شوند يم داده

 وب صفحه کي ساخت به شروع

 در د،يينما شروع مقاله نيا از استفاده با را HTML با کار يراحت به ديتوان يم ديشد آشنا هياول ميمفاه با که حال

 يشيآزما ليفا در را قسمت هر يکدها است بهتر د،يريبگ ادي را استفاده پر و ييابتدا يها تگ با کار ديبا شما ابتدا

HTML و يکپ خود Paste دينيبب خود مرورگر در را کدام هر جهينت و ديکن: 

 html تگ

 خود HTML ليفا يابتدا در آنرا ديبا که است html تگ ديکن استفاده آن از خود صفحات در ديبا که يتگ نياول

 :ديکن درج صفحه انيپا در ديبا هم را آن يانيپا گت و ديده قرار

<html>  

 

</html> 

 head تگ

 عنوان درج يبرا معموال head قسمت از. شوند يم ميتقس body و head قسمت دو به HTML صفحات

 و ريتصاو و متون درج يبرا هم body قسمت از .شود يم استفاده صفحه به مربوط ياضاف اطالعات ريسا و صفحات

 head تگ از head بخش جاديا منظور به. ميکن يم استفاده دهد شينما ديبا صفحه که را آنچه هر يکل طور به

 از head قسمت ييانتها هيناح کردن مشخص يبرا و ميده يم قرار <html> تگ از بعد آنرا که ميکن يم استفاده

 .ميکنيم استفاده </head> يانيپا تگ
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<html> 

<head></head> 

</html> 

 body تگ

 تگ از قبل صفحه آخر در هم آنرا يانيپا تگ و ميکن يم درج </head> يانيپا تگ از بعد قايدق را body تگ

<html/> ميده يم قرار. 

<html> 

<head></head> 

<body></body> 

</html> 

 title تگ

 پنجره يباال در که صفحه عنوان کردن مشخص يبرا شود يم استفاده آن از head قسمت در که تگ نيا از

 صفحات يبرا نيعناو انتخاب در. است ياجبار تگ نيا از استفاده. شود يم استفاده است مشاهده قابل مرورگر

 يبرا Favorites اي قيعال ستيل و کاربران عامل ستميس فهيوظ نوار در عنوان نيا رايز ديکن دقت يکم ديبا خود

  .باشد وشنر و واضح ديبا و شود يم ظاهر صفحه نيا به اشاره

 

 :کند يم انتخاب "Article's Title" عبارت را صفحه عنوان که ديينما يم مشاهده را تگ نيا از يمثال

<html> 

<head> 

<title>Article's Title</title> 

</head> 

<body></body> 

</html> 

 h6 تا h1 اي تريسرت يها تگ

 و شود يم استفاده باشد يم مطلب عنوان کننده مشخص معموال که تريسرت متن کي جاديا يبرا ها تگ نيا از

 متون از بعد و قبل خودکار بطور شما HTML مرورگر. است ياجبار يانيپا تگ از استفاده. باشد يم تگ 6 شامل

  .کند يم جاديا يخال خط کي ريسرت يتگها درون

 

 .سازد يم را تريسرت متن نيکوچکتر هم h6 تگ بيترت نيهم به و کند يم جاديا را عنوان متن نيبزرگتر h1 تگ
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 يم داده شينما مختلف يها اندازه با بار شش "Welcome To My Website" متن ريز يکدها از استفاده با

 :شود

<html> 

<head> 

<title>Article's Title</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Welcome To My Website</h1> 

<h2>Welcome To My Website</h2> 

<h3>Welcome To My Website</h3> 

<h4>Welcome To My Website</h4> 

<h5>Welcome To My Website</h5> 

<h6>Welcome To My Website</h6> 

</body> 

</html> 

 p اي پاراگراف تگ

 متن از قبل را <p> تگ د،يکن استفاده تگ نيا از شود گرفته قرار ديجد پاراگراف کي در متن کي ديخواه يم اگر

 :ديکن وارد انتها در هم را </p> يارياخت تگ و ديکن درج ادامه در را متن و ديده قرار

<p>This is a new paragraph</p> 

 

<p>This is a new paragraph 

 يها تگ رايز باشد ينم p تگ از استفاده به يازين تريسرت يها تگ از استفاده از بعد که است الزم نکته نيا ذکر

 خطوط جاديا يبرا است بهتر نيهمچن و کنند يم جاديا را اضافه خط کي خودکار بطور وانعن متن از بعد تريسرت

 .ديکن استفاده شود يم داده حيتوض ادامه در که BR تگ از ديجد

 br اي خط جاديا تگ

 اريبس و ستين يانيپا تگ يدارا تگ، نيا. ميکن جاديا يديجد خط ميبخواه که شود يم استفاده يزمان تگ نيا از

 :است رکاربردپ

<br>This is a new line<br>This is a new line 

 hr اي يافق خط جاديا تگ

 نيچند يدارا تگ نيا م،يکن يم استفاده کند يم جدا هم از را مطالب که يافق خط کي جاديا يبرا تگ نيا از

  :ندارد هم يانيپا تگ و است يارياخت تيخاص
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  .کند يم مشخص کسليپ حدوا به را خط ارتفاع تيخاص نيا :size صفت

  .کنديم مشخص درصد اي و کسليپ واحد به را خط عرض هم صفت نيا :width يژگيو

  .شود يم حذف يافق خط هيسا hr تگ يانتها به noshade عبارت کردن اضافه با -

 :است شده استفاده hr تگ کاربرد مختلف موارد ريز يها مثال در

<hr> 

<hr size="5"> 

<hr width="80%"> 

<hr width="280"> 

<hr size="3" width="90%"> 

<hr size="1" width="500" noshade> 

  

 Comments اي حاتيتوض يها متن درج

 يبرا ياضاف حاتيتوض انيب جهت را يمتن خود HTML کد در ميخواه يم که شود يم استفاده يزمان تگ نيا از

 يم گرفته دهيناد مرورگرها توسط و است مشاهده قابل ها شگريرايو توسط تنها کد نيا. ميينما درج کد نندگانيب

 حيتوض کي که "This is a test" نوشته مثال يبرا. ندارد نندگانيب يبرا صفحه يخروج در يريتاث چيه و شود

 :شود ينم داده شينما کاربران مرورگر در ديآ يم حساب به

<!-- This is a test --> 

 

<!--This is a test--> 

 

<!-- 

This is a test 

--> 

 

<!-- 

This is a test 

This is a test 

This is a test 

--> 
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 Web يمرورگرها

 موجود اطالعات خواندن و صفحات مشاهده امکان ، وب صفحات  يمتقاض به که است يا برنامه ، وب مرورگر يک

 داد خواهد را

  :وب يمرورگرها انواع

  (internet explorer (IE)) اکسپلورر نترنتيا •

  (mozilla) اليموز •

 ( Opera) اپرا •

  ( Netscape )پياسک نت •

 ( Safari) يسافار •

  ( Google chrom) کروم گوگل •

  

  نترنتيا در مطالب کردن دايپ

 نوار در را موضوع ياصل و يفيتوص کلمه چند که است يکاف جستجو يموتورها در موضوع کي يجستجو يبرا

 جستجو نوار يجلو در که Search دکمه يرو نکهيا اي و ديده فشار را Enterديکل سپس و ديکن پيتا مربوط

  .ديابي دست موضوع با مرتبط يتهايسا وب از يتسيل به تا د،يکن کيکل شده هيتعب

 ديبا باشند، آن در شما يجستجو مورد کلمات« همه»که کند يم فهرست را ييتهايسا وب گوگل که ييآنجا از

 تا ديزيبپره ياضاف کلمات کردن وارد از و هستند تر ياساس که ديکن وارد را يکلمات جستجو، نوار در تا ديکن يسع

  .باشند کترينزد ديخواه يم شما که آنچه به جستجو جينتا

  ديسيبنو را تر ياصل کلمات ●

. ديکن وارد جستجو نوار در را ياصل کلمات است الزم جستجو، از گرفتن جهينت بهتر يبرا شد گفته که همانگونه

 جستجو نوار در کهآن يجا به مثال يبرا. ديکن تر نيمع و زترير را جستجو موضوع د،يتوان يم که قدر هر نکاريا يبرا

 يجا به نکهيا اي« کاسويپ»ديسيبنو مثالً د،يکن پيتا را نظرتان مورد نقاش نام که است بهتر« نقاش»ديکن پيتا

  ... و« پژو»ديسيبنو است بهتر« لياتومب»

 کي گذراندن»نوشتن يجا به مثالً. باشد شتريب آنها درباره حيتوض وجود احتمال که ديبر بکار را يکلمات نيهمچن

 .»تهران يهتلها «: ديکن پيتا است بهتر تهران در خوب شب

  ديکن يخوددار اضافه حروف آوردن از ●

  کنند ينم فرق کوچک و بزرگ حروف ●



18 

 

 نوار در نيالت به که يحروف همه قتيحق در. ستندين حساس حروف يکوچک و يبزرگ به نسبت جستجو يموتورها

 (PaRsOiLcO)يجستجو جهينت مثال يبرا. شد خواهند ليتبد کوچک حروف به د،يکن يم پيتا جستجو

  .بود خواهد کساني  (Pars Oil Co) و  (Parsoilco)و

  شده يبند طبقه يجستجوها ●

 به هم يسر است بهتر باشند، تر يعلم و تر قيدق شما يجستجوها جينتا که ديليما اگر حاتيتوض نيا همه با

directory.google.com  موجود آنها موضوعات به توجه با ينترنتيا يتهايسا از يفهرست رسآد نيا در. ديبزن 

 شاخه ريز و  Science شاخه به رفتن با ديتوان يم د،يهست زحل ارهيس مورد در يتيسا دنبال اگر مثالً. است

Astronomy  شاخه ريز بهSaturn  يخودرو مورد در اگر نيهمچن. ديابي دستSaturn  د،يکن يم جستجو 

  .ديابيب  Automotive شاخه در آنرا با مرتبط يتهايسا ديتوان يم

  شرفتهيپ يجستجو ●

 «Advanced Search»اي »شرفتهيپ يجستجو«عنوان با يا نهيگز جستجو يموتورها يجستجو نوار يجلو در

 با ديتوان يم شما صفحه نيا در. شد ديخواه نام نيهم با يا صفحه وارد نهيگز نيا يرو کردن کيکل با. دارد وجود

  .ديده شيافزا را جستجو دقت ،يخاص يها روش بردن بکار

. دنبر يم بهره جستجوها کردن محدود يبرا زين عملگرها يسر کي از جستجو يموتورها مات،يتنظ نيا بر عالوه

 عتريسر هرچه را جستجو عمل ديتوان يم عملگرها نيا دانستن با و شرفتهيپ يجستجو قسمت به رجوع بدون شما

   .ميپرداز يم عملگرها نيا از يبرخ حيتوض به ريز در. ديده انجام

 .ديسيبنو هم کنار در ساده بصورت فاصله با را آنها باشند جستجو در شده پيتا کلمات ديخواهيم اگر

Blogfa Web Design 

 از دشو شامل يکاست بدون را يا کلمه چند جمله کي کلمه چند بدون شامل يجا به يجستجو جينتا ميبخواه اگر

 ميکن يم استفاده شنيکوت دابل

"Blogfa Web Design" 

 .ديبگذار OR آنها نيب باشند جينتا در حداقل شما کلمات از يکي ديخواهيم اگر

OR Web Design OR Blogfa 

 .ديکن استفاده ديتوانيم پرانتز حالت از ديايب گريد کلمه دو از يکي با همراه و باشد حتما کلمه کي ديبخواه اگر

Persian (yahoo OR blog) 

 :کنديم جستجو را عبارت دو جستجو نيا
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Persian Yahoo & Persian Blog 

 .ديکن استفاده intitle يديکل کلمه از ديبا باشد موجود صفحه title در شما خاص کلمه ديبخواه اگر

intitle: "Blogfa  web services" 

 .ديکن استفاده inurl از باشد يا صفحه url رسآد از يبخش ديا کرده وارد که يا کلمه ديبخواه اگر

 .کنديم دايپ را باشد موجود نيپرش کلمه آنها تيسا آدرس در که يکلمات تمام جستجو نيا

inurl:Persian 

 اريبس help صفحات افتني يبرا دستور نيا. کند يم محدود وب صفحات URL به را شما يجستجو دستور نيا

 . اند منظم خود ساختار در نسبتا ها آن رايز کند، يم کار خوب

 آن از ديتوان يم شما که نستيا آن و دارد يضرور تيمز کي :site يجا به :inurl استفاده دينيب يم که همانطور

   .ديينما استفاده زين) ها رفهرستيز( ها يرکتوريدا ساب يجستجو يبرا

 . ديکن استفاده intext کلمه از کند جستجو را متون بدنه فقط گوگل ديخواهيم اگر

intext: "access 2000 problems" 

 جستجو موضوع نوشتن از بعد بگردد شما شده وارد مطلب دنبال خاص تيسا کي در فقط گوگل که ديخواهيم اگر

 : ديکن استفاده ريز شکل به site کلمه از

site:Blogfa.ir 

 . بگردد Blogfa.ir تيسا در شما نظر ردمو مقاله بدنبال گوگل تا شوديم باعث شما يجستجو ادامه در کد نيا

 از اند داده قرار تشانيسا در را شما تيسا نکيل يکسان چه ديبدان ديخواهيم و ديدار وبالگ اي تيسا کي شما اگر

 . ديکن استفاده ريز بشکل خودتان آدرس با link کلمه

link:www.Blogfa.ir 

 ريز بصورت filetype کلمه از ديبگرد هستند مرتبط شما موضوع با که يخاص ييلهايفا دنبال ديخواهيم اگر

 . ديکن استفاده

filetype:pdf Persian Web Designer 

 . دهديم نشان بشما را باشند وب يرانيا طراحانان درباره که pdf يها ليفا جستجو کد نيا
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 صرفنظر کلمات هيبق از دباش شتريب اگر و رديپذ يم جستجو يبرا را کلمه ۱۰ حداکثر گوگل:  جستجو در نکته کي

 . کنديم

 جزو هم را کلمات نيا نکهيا يبرا.  رديگيم دهيناد را a , an , and , the ,of مانند ساده يربط کلمات گوگل

 .ديده قرار+  بعالوه عالمت کي کلمات نيازا قبل ديبا رديبگ نظر در شما يخواست در کلمات متن

programming +web 

 .ديکن استفاده خاص کلمه آن کنار در يمنف عالمت از نباشد اصال شما يستجوج در يزيچ ديبخواه اگر

 .ديکن جستجو را programming کلمه ديخواهيم مثال. دارد ريتاث هم ها کد يبرا حالت نيا

 : ديسينو يم پس: باشد شما يجستجو جينتا در web کلمه ديخواهينم اما

programming –web 

 استفاده روش نيا از ديبگرد pdf اي mp3 مانند يخاص ليفا دنبال مختلف يها تيسا وب در ديخواه يم اگر

 :ديکن

intitle:index.of? pdf web design 

 زين آن با مرتبط کلمات دنبال به که ديبخواه و دينباش خاص يا کلمه دنبال به فقط شما که است ممکن يگاه

 در» وب طراح« ديکن پيتا جستجو کادر در اگر مثال يراب. شود يم استفاده عملگر نيا از کار نيا يبرا. ديبگرد

 است ممکن يحت و. باشد داشته وجود آنها در» طراح« کلمه و» وب« کلمه که شد خواهند ظاهر ييتهايسا جهينت

 گردد يم ييتهايسا دنبال» طراح~ وب~« ديکن پيتا اگر اما. باشند نداشته هم ربط هم به اصالً کلمه دو نيا که

 .باشند نوشته وب طراحان هدربار که

~web ~designer 
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FAQ  چه؟ ييعن  

FAQ  عبارت مخفف يانگليس در "Frequently asked questions"  سواالت« يمعن به يفارس در و است 

 سايت کاربران )شده پرسيده بيشتر( متداول سواالت به ها سايت صاحبان آن در که است يا صفحه  FAQ .»لمتدوا

  .دهند يم پاسخ

  

  نترنتيا يرو تيوبسا جاديا

   :ديدار ازين کار يابتدا در زيچ چند به شما تيسا کي يانداز راه يبرا

 )دامنه( تيسا نام ثبت و خود تيسا يبرا مناسب نام انتخاب -1

 )هاست(  اينترنت جهاني شبکه در خود اطالعات دادن قرار براي کافي فضاي گرفتن -2

 خود سايت صفحات براي نظر مورد قالب طراحي و سايت گرافيک -3

 داخلي صفحات و بنر براي متحرک فايلهاي و انيميشن طراحي -4

 صفحات نويسي برنامه -5

 )نياز صورت در( اطالعاتي بانک طراحي -6

  

 خود تيسا يبرا شده يداريخر يفضا يرو بر را شده يطراح يها ليفا ديبا شما فوق، مراحل انجام از پس

  .ديينما يبارگذار

  


