ﺑﺮرﺳﯽ ده اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ در ﮐﺪﻫﺎی  HTMLﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﺪ

HTML ( اچ ﺗﯽ ام ال ( اوﻟﯿﻦ  ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ  ،ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺘﻦ  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،وﯾﺪﺋﻮ  ،ﺻﻮت و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮا
ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد و ﺣﺎوی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺼﺪ دارد آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺼﻮرت ﮐﺪﻫﺎی HTML
ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺗﮓ > <htmlﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺪاﯾﺶ اﺟﺰای
 HTMLزﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻨﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻬﮕﺬاری اﺑﺮﻣﺘﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر  ،ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ ،ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺪﻫﺎی  HTMLرا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ دوش ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن  CSSاﺳﺖ.
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ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺻﺤﯿﺢ در ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺎر ﻓﺮاوان دارد  .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ده اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی HTML ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﮐﺪﻫﺎی HTML ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و آﻣﺎﺗﻮر در رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ده ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ul ، ol در ﺟﺎی ﻻزم
ﺗﮓ ﻫﺎی   ul، ol ، liﺑﺮای ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ css اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﻫﺎی  p ، br و ﻫﺮ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﮐﺪﻫﺎی HTML ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﮓ ﻫﺎی
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ  ،ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬﺎی  s ، strike ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه
در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﮕﻬﺎی del ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺘﻦ ﺣﺬف ﺷﺪه و از ﺗﮓ ins ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺘﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻦ
ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﯾﺪ و از strike و s اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .
در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮی از HTML از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﮓ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻠﻤﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه  ( Strikethrough ) ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺧﻂ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از HTML دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﮓ ﻫﺎی
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 strike و s ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺗﮕﻬﺎی  Heading
ﺣﺘﻤﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﮓ ﻫﺎی heading h1,h2,h3,h4,h5,h6 در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻮدن ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮕﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﮕﻬﺎی Heading اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺗﮓ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از CSS ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﮕﻬﺎی ،  heading ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺮ ﻓﺼﻞ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ alt ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از alt ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  altﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ  altﻫﺎ روی ﺳﺌﻮ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد .اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ alt ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﮐﺪﻫﺎی HTML ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ از ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﻦ و ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻘﺪار آن را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ . 


اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬﺎی  b ،I  ،strong  ،em ﺑﺮای bold و italic ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
از b و i در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ داﺧﻞ اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ و از
strong و em در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻦ داﺧﻞ آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﻤﺎت اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﮓ ﻫﺎی strong و em ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﺪ HTML ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮕﻬﺎی b و i و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  style ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮓ ﻫﺎی b و i ﺗﮕﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﮕﻬﺎی strong و em ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ b و i ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬﺎی strong و em ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﮓ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﮓ ﻫﺎ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺗﮕﻬﺎی b و i ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ bold و Italic ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد CSS و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی  font-weight و font-
style ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای b و i ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .در ﻣﻮاردی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از style ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت  bold و italic ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ CSS ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬﺎی blink و marquee
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اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﺟﺪای از ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺗﮓ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وب  ،  wc3اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﮓ ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﺎز ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﮐﺮدن border در ﺗﮓ HTML 
در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﮓ ﻫﺎی HTML ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در ﺗﮕﻬﺎی HTML ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺗﻐﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ border
در CSS اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CSS ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .
 Border ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻌﺪادی از ﻋﻨﺎﺻﺮ HTML ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻌﺪادی از ﺗﮓ ﻫﺎی HTML آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف  ،اﺿﺎﻓﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . 

ﻗﺮار دادن ﺗﮓ ﻫﺎی Block در ﺑﯿﻦ ﺗﮓ ﻫﺎی  Inline
ﻋﻨﺎﺻﺮ HTML ﺑﻪ دو ﮔﺮوه inline و block ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻫﺮ ﺗﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ inline و
ﯾﺎ  blockاﺳﺖ  .ﻋﻨﺎﺻﺮ Inline ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ در درون ﻋﻨﺎﺻﺮ block ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻧﻮع از ﺗﮓ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﻋﻨﺎﺻﺮ block ﺗﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  div ،p و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ block در ﺑﯿﻦ ﺗﮓ ﻫﺎی inline ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ inline ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درون ﻋﻨﺎﺻﺮ block ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از inline style
اﺳﺘﻔﺎده از style ﻫﺎی inline ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دارای ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻧﻮع از style ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از style ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ روش
اﺳﺘﻔﺎده از style ﻫﺎی inline در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺗﮓ اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از inline style اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. 
وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع از style ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺪﻫﺎی HTML ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻧﻮع از style ﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﻃﺮاﺣﺲ ﺳﺎﯾﺖ
و ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از  inline style ﮐﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺪ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
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ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺪﻫﺎی CSS ﺧﺎرﺟﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی inline ﺑﺮ ﮐﺪﻫﺎی  CSS ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از inline style ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .


اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺗﮓ  br
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ br ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﻂ در ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط و ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ  .ﺗﮓ br ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ
و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﻂ در ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
ﺗﮕﻬﺎی p و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﯾﺖ  padding و margin و ﺣﺘﯽ  line-height اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﮐﺪﻫﺎی  HTMLاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺌﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﮑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ.
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