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آموزش مقدمات HTML
در این مقاله آموزش  HTMLمی خواهیم مقدمات آنرا برای شما دوستان عزیز بیان کنیم.
 HTMLمخفف عبارت  Hyper Text Markup Languageمی باشد که در ئاقع گسترده ترین زبان استفاده
شده در صفحات وب می باشد.
 HTMLتوسط برنرز لی در اواخر سال  1991ایجاد شد ،اما  html 2.0اولین نوع استاندارد آن بود که در سال
 1995منتشر شد HTML 4.01 .ورژن مهمی از  HTMLبود که دراواخر  1999منتشر شد .گرچه HTML 4.01
ورژنی است که به طور گسترده استفاده می شود ،اما معموال  HTML 5را داریم که توسعه ی یافته html 4.01
است و در سال  2012منتشر شد.
این آموزش برای آشنا کردن طراحان و توسعه دهندگان وب با نیاز برای درک  HTMLبا جزئیات کافی به همراه
یک نظر کلی ساده و مثال های عملی ،طراحی شده است .این آموزش به شما محتوای کافی برای شروع با HTML
از جایی که می توانید تخصصی با سطح باالتر داشته باشید ،ارائه می دهد.
پیش نیازها:
قبل از پیش رفتن با این آموزش شما باید یک دانش پایه برای کار با ویندوز و سیستم عملیاتی  Lunixداشته
باشید .عالوه بر این شما باید با موارد زیر آشنا باشید:
تجربه کار با هر ویرایشگری مانند  Notepad ++ ،Notepadو یا  Editplusو غیره.
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چگونگی ایجاد مسیرها و فایل ها روی کامپیوتر خود.
چگونگی مسیریابی از طریق مسیرهای مختلف.
چگونگی تایپ کردن محتوا در یک فایل و ذخیره ی آنها روی کامپیوتر.
درک تصاویر با فرمت های مختلف مانند  JPEGو .PNG
امتحان کردن  HTMLروی خط:
مثال :
><!DOCTYPE html
><html
><body
><h1>Hello World!</h1
></body
></html
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