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 چکیده

 مئنامط تیسا یطراح کلمه دنیشن صورت در دیباش داشته ییآشنا وتریکامپ علم با یکم شما اگر     

 Hyper Text Marque کلمات مخفف واژه نیا.است  HTML واژه رسد یم ذهن به که یزیچ نیاول

Language داخل در که است یسینو برنامه زبان ینوع نام اصل در واژه نیا.است notepad  یم نوشته 

 ادهس طور به آن دستورات که است تیسا یطراح یسینو برنامه یزبانها تمام ی هیپا واقع در زبان نیا.شود

 .ردیگ یم قرار تگ نیب

 میخواه آشنا asp.net یسینو برنامه زبان توسط تیسا یطراح به یحدود تا را شما پروژه نیا در ما حال   

 جهت را شما ازین تا باشم تونسته دوارمیام.کرد میخواه کار زین html و java و sql با آن کنار در البته.کرد

 اما.دیکن یطراح تیسا کی html یسینو برنامه زبان توسط دیتوان یم یراحت به شما.کنم آورده بر یریادگی

 .دیکن یطراح شرفتهیپ طور به یتیسا بود دیخواه قادر شما asp.net افزار نرم توسط یول کمتر امکانات با

 لذت asp.net با تیسا یطراح که دینیبب و دینیبنش پس کرد میخواه دنبال ادامه در را کارها نیا تمام

 .است دهیچیپ و جالب اریبس رایز.دارد یخاص

 واژگان کلیدی: برنامه نویسی، کامپیوتر، صفحات وب
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 مقدمه

 .شودیم گفته وب صفحات یاندازراه و ساخت مهارت به وب یطراح

  سازنده نینخست عنوان به را خود نام ،1991 اوت در وب تیسا کی ییبرپا با وب، مخترع ،یل برنرز میت

 استفاده( کیالکترون پست) لیمیا یبرا یوندیپ و اَبَرمتن از تش،یسا وب نینخست در او. نگاشت خیتار در وب

 .بود کرده

 ساختار که یگذارنشانه زبان از یاگونه شدند،یم نوشته HTML ساده یکُدها با هاتیسا وب آغاز، در

 قیطر از گرید یهاآدرس به دادن وندیپ ییتوانا و پاراگراف، و تریسرت شامل داد،یم هاگاه وب به یاساده

 کی با تندتوانسیم یسادگ به کاربران که بود یمتفاوت و تازه راه نیا گر،ید یهاروش با سهیمقا در. وندیابرپ

 .کنند باز را خورده وندیپ یهاصفحه مرورگر،

. شد رت پرانعطاف و تردهیچیپ ال، ام یت اچ ای اَبَرمتن اش، یسینو کُد زبان آن، یطراح هنر و وب شرفتیپ با

 یراب نادرست، استفاده مورد یبزود بودند، یاداده ینمودارها شینما یبرا شتریب که هاجدول مانند یابزار

 روش ،«CSS» ای وب یآبشار یالگوها شیدایپ با. گرفتند قرار وب یهاصفحه در پنهان یهادمانیچ

 یکمک زبان از مناسب استفاده آن یبجا و خارج، گردونه از صفحه در پنهان یهاجدول با یطراح نادرست

«CSS »شد نیگزیجا. 

-Server) سرور سمت یسیکُدنو یهازبان مانند ،(Database) داده گاهیپا یساز کپارچهی یهایفناور

Side Scripting )مانند CGI، PHP، ASP. NET، ASP، JSP و ColdFusion، یاستانداردها و 

 .اندکرده تر شرفتهیپ آنرا و داده رییتغ هم باز را هاتیسا وب ساختار ،(CSS) الگوها با مدرن یطراح

 وب چهره ،(Flash) فلَش مانند ها،صفحه به ییانمایپو یهایفناور و جاندار یهانگاره آمدن با نیهمچن

 .شد داده وب یهاطراح و رسانه سازندگان به تازه یهایتوانمند و کرد رییتغ شیپ از شتریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


