بسم هللا الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
لینک ایمیل HTML
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

لینک ایمیل HTML
قرار دادن یک لینک ایمیل  HTMLروی صفحه ی وب خود کار سختی نیست ،اما این کار ممکن است باعث بروز
مشکل اسپم های غیرضروری در اکانت ایمیل شما شود .افرادی هستند که می توانند برنامه هایی را برای جمع
آوری چنین ایمیل هایی اجرا کنند و سپس آنها را با راه های مختلف برای اسپم کردن استفاده کنند.
می توانید از گزینه دیگری استفاده کنید تا افراد به راحتی بتوانند به شما ایمیل ارسال کنند .یک گزینه می
تواند استفاده از فرم های  HTMLباشد برای جمع آوری داده های یوزر و سپس استفاده ازاسکریپت  PHPیا
 CGIبرای ارسال ایمیل.
برای یک مثال ساده ،فرم  Contact Usرا چک کنید .با استفاده از این فرم یک فیدبک از یوزر گرفته و سپس
از یک برنامه ی  CGIاستفاده می کنیم که در حال جمع آوری این اطالعات و ارسال ایمیل به یک  email IDارائه
شده می باشد.
برچسب HTML Email
برچسب > <aدر  HTMLبرای مشخص کردن یک آدرس ایمیل و ارسال ایمیل ،گزینه هایی را به شما ارائه می
دهد .در حالیکه از برچسب > <aبه عنوان یک  email tagاستفاده می کنید ،از mailto:email address
همراه با ویژگی  hrefنیز استفاده خواهید کرد .در زیر ترکیب استفاده از  mailtoرا به جای استفاده از  httpمی
بینید.
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><a href= "mailto:abc@example.com">Send Email</a

این کد لینک زیر را تولید خواهد کرد که می توانید به آن ایمیل ارسال کنید:
Send Email
اکنون اگر یوزر روی این لینک کلیک کند email client ،آغاز به کار خواهد کرد ( مانند  lotus notesو
 outlook expressو غیره ).که روی کامپیوتر شما نصب شده است .ریسک دیگری در استفاده از این گزینه
برای ارسال ایمیل وجود دارد ،زیرا اگر یوزر  email clientنصب شده روی کامپیوتر خود نداشته باشد ،ارسال
ایمیل ممکن نحواهد بود.
تنظیمات پیش فرض
شما می توانید یک موضوع ایمیل و یک بدنه ی ایمیل پیش فرض همراه با آدرس ایمیل خود ایجاد کنید .در زیر
مثال استفاده از بدنه و موضوع پیش فرض را مشاهده می کنید.
>"<a href="mailto:abc@example.com?subject=Feedback&body=Message
Send Feedback
></a

این کد نیز لینک زیر را تولید خواهد کرد که می توانید ایمیل ارسال کنید.

Send Feedback
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