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Giới  thiệu
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Thẻ  tiêu  đề  HTML  trong  các  bài  đăng  trên  blog  cải  thiện  SEO  của  bạn?

HTML  và  CSS  là  một  số  ngôn  ngữ  phổ  biến  nhất  được  các  nhà  

phát  triển,  nhà  tiếp  thị  và  nhà  thiết  kế  sử  dụng.  Mặc  dù  

chúng  nghe  có  vẻ  mang  tính  kỹ  thuật  cao  và  có  vẻ  như  

chúng  cần  được  đào  tạo  chuyên  sâu,  nhưng  có  nhiều  cách  

để  sử  dụng  HTML  và  CSS  cơ  bản  trong  tiếp  thị  hàng  ngày.  

Bạn  có  thể  đã  sử  dụng  HTML  mà  không  hề  hay  biết  khi  bạn  

định  dạng  một  liên  kết,  cập  nhật  tiêu  đề  trang  hoặc  chỉnh  

sửa  một  trang  của  trang  web  hoặc  một  bài  đăng  trên  blog  

của  mình.  Biết  HTML  và  CSS  như  một  nhà  tiếp  thị  giúp  bạn  

tiết  kiệm  thời  gian  và  cho  phép  tùy  chỉnh,  tối  ưu  hóa  và  

mang  lại  lợi  ích  cho  SEO.

Hướng  dẫn  này  sẽ  giới  thiệu  cho  các  bạn  các  ứng  dụng  HTML  và  CSS  

phổ  biến  nhất  dành  cho  các  nhà  tiếp  thị.  Chúng  tôi  sẽ  xem  xét  kiến  

thức  cơ  bản  của  từng  ngôn  ngữ,  sự  khác  biệt  giữa  hai  ngôn  ngữ  và  cung  

cấp  tài  nguyên,  công  cụ  và  đào  tạo  bổ  sung.

Bạn  đã  bao  giờ  nhấp  chuột  phải  vào  một  trang  web  và  nhấp  vào  “xem  nguồn  trang”  hoặc  xem  mã  nguồn  của  một  

email  chưa?  Hay  bạn  là  người  dùng  MySpace  trước  đây  đã  học  cách  cập  nhật  mã  để  thêm  nền  hoặc  bài  hát  hấp  

dẫn  vào  trang  MySpace  của  mình?  Đó  là  HTML.  CSS  là  một  ngôn  ngữ  mã  hóa  bổ  sung  áp  dụng  biểu  định  kiểu  cho  một  

trang  nhất  định  của  mã  HTML,  thay  đổi  giao  diện  của  trang  để  phù  hợp  với  thương  hiệu  của  bạn.

Bằng  cách  học  một  vài  mã  HTML  đơn  giản  và  hiểu  cách  HTML  và  CSS  hoạt  động  

cùng  nhau,  bạn  sẽ  có  khả  năng  cải  thiện  chiến  lược  tiếp  thị  của  mình  và  

khắc  phục  sự  cố  thường  khiến  bạn  tốn  rất  nhiều  thời  gian  và  tiền  bạc  nếu  

bạn  không  có  trong-  nhà  phát  triển.

Bạn  có  biết  rằng  bao  gồm  các  từ  khóa  trong
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Ngôn  ngữ  mã  hóa  là  gì?
Các  ngôn  ngữ  mã  hóa  như  HTML  và  CSS,  còn  được  gọi  là  ngôn  ngữ  lập  trình,  là  các  hướng  dẫn  bằng  văn  bản  
cho  biết  phần  mềm  phải  làm  gì,  cách  hiển  thị  thứ  gì  đó  hoặc  cách  xử  lý  một  thuật  toán.  Các  ngôn  ngữ  lập  
trình  phổ  biến  là  Java,  Python  và  SQL.  HTML  và  CSS  được  gọi  là  ngôn  ngữ  lập  trình  khai  báo

4

HTML  ban  đầu  được  tạo  ra  để  phân  biệt  giữa  các  phần  tử  

cấu  trúc  của  trang  web  như  đoạn  văn,  bản  sao  nội  dung  và  

tiêu  đề  ở  định  dạng  tệp .html.

Thông  thường,  các  nhà  phát  triển  viết  mã,  như  HTML  hoặc  

CSS,  để  giao  tiếp  với  phần  mềm  và  yêu  cầu  trang  cuộn  theo  

một  cách  nhất  định,  hiển  thị  màu  sắc  thương  hiệu  của  bạn,  

đặt  hình  ảnh  ở  giữa  trang  hoặc  làm  điều  gì  đó  khi  người  dùng  

thực  hiện  hành  động ,  chẳng  hạn  như  nhấp  vào  một  liên  kết  

để  đưa  họ  đến  một  phần  khác  của  trang.

khai  báo  những  gì  có  trên  một  trang  web  và  nó  sẽ  trông  như  thế  nào.

Vì  nó  thiếu  chức  năng  thiết  kế,  CSS  được  phát  triển  

thành  một  tệp  riêng  biệt  sẽ  đóng  vai  trò  là  mã  thiết  kế  

và  tồn  tại  dưới  dạng  tệp .css.

Giờ  đây,  HTML  và  CSS  hợp  tác  cùng  nhau  để  cung  

cấp  các  trang  web  được  thiết  kế  đẹp  mắt  với  các  
yếu  tố  tùy  chỉnh  và  SEO.

Machine Translated by Google

https://anyonecanlearntocode.com/blog_posts/is-html-a-programming-language
https://blog.hubspot.com/marketing/jump-link-same-page
https://blog.hubspot.com/marketing/jump-link-same-page


HTML,  hoặc  Ngôn  ngữ  đánh  dấu  siêu  văn  bản,  sử  dụng  các  thẻ  để  thay  đổi  cấu  trúc  hoặc  cách  văn  bản  hoặc  đối  tượng  xuất  hiện  trên  trang  web.

HTML  là  gì?

5

Mã  này  sẽ  xuất  hiện  như  thế  này:  bấm  vào  đây

Thẻ  HTML  giúp  bạn  sắp  xếp  nội  dung,  làm  cho  trang  dễ  đọc  hơn  hoặc  cho  các  công  cụ  tìm  kiếm  biết  những  từ  khóa  quan  trọng  nhất  đang  sử  dụng  thẻ  tiêu  

đề.  Đây  là  một  ví  dụ  về  một  đoạn  mã  HTML  cho  văn  bản  siêu  liên  kết.

HTML  thường  được  sử  dụng  nhiều  nhất  trên  các  trang  web,  trong  

email  hoặc  ở  phần  cuối  của  các  bài  đăng  trên  blog.  Nhiều  hệ  

thống  quản  lý  nội  dung  (CMS)  có  hai  cách  khác  nhau  để  bạn  có  thể  chỉnh  sửa  

nội  dung.  Một  cách  là  trình  chỉnh  sửa  WYSIWYG  (những  gì  bạn  thấy  là  những  

gì  bạn  nhận  được),  nơi  bạn  có  thể  chỉnh  sửa  những  thứ  như  màu  phông  chữ,  

kích  thước  và  kiểu  bằng  cách  chọn  từ  trình  đơn  thả  xuống.

<a  href="https://www.hubspot.com[>  nhấp  vào  đây  </a>

Sau  đó,  chúng  ta  sẽ  xem  xét  các  mã  HTML  phổ  biến  để  

biết  và  cách  định  dạng  chúng.

Dấu  ngoặc  nhọn  <,  mở  mã  và  dấu  ngoặc  nhọn  </a>  đóng  mã.  Nếu  không  

có  dấu  ngoặc  đóng,  mã  sẽ  không  hoạt  động  bình  thường.

Bạn  cũng  có  thể  chỉnh  sửa  HTML  trong  một  trình  soạn  thảo  HTML  độc  lập.

Giải  pháp  thay  thế  là  một  trình  soạn  thảo  HTML,  thường  được  gọi  là  “nguồn”.
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CSS  là  gì? Hình  ảnh  qua  Trường  học  W3
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Đây  là  một  ví  dụ  khác  về  HTML  và  CSS  kết  hợp  với  nhau:

CSS  có  thể  được  triển  khai  trên  một  trang  bằng  

cách  sử  dụng  biểu  định  kiểu  nội  bộ  hoặc  biểu  định  

kiểu  bên  ngoài.  Đối  với  biểu  định  kiểu  nội  bộ,  trong  

tài  liệu  HTML,  bạn  sẽ  cho  phần  mềm  biết  màu  nền,  

phông  chữ  và  bất  kỳ  yếu  tố  thiết  kế  nào  khác  áp  

dụng  cho  một  phần  nhất  định  hoặc  toàn  bộ  trang.  Các  

biểu  định  kiểu  bên  ngoài  được  liên  kết  với  trang,  

nhưng  tồn  tại  dưới  dạng  trang  mã  thiết  kế  của  

riêng  chúng.

Đây  là  một  ví  dụ  về  kiểu  CSS  nội  bộ  được  áp  dụng  

cho  một  số  văn  bản  (trong  một  trình  chỉnh  sửa  thử  

nghiệm  tiện  dụng,  nơi  bạn  có  thể  thử  một  số  mã!)

CSS  là  viết  tắt  của  Cascading  Style  Sheets.  CSS  cho  

phần  mềm  biết  cách  HTML  trên  web

Trong  ví  dụ  này,  p  là  bộ  chọn,  nó  đang  chọn  nơi  áp  dụng  kiểu.  P  có  nghĩa  

là  đoạn  văn,  vì  vậy  màu  “Cà  chua”  sẽ  áp  dụng  cho  đoạn  văn.

Đây  là  thẻ  tiêu  đề  h1  (cho  biết  đó  là  dòng  tiêu  đề  chính  của  trang)  bao  gồm  

thẻ  kiểu  CSS  cho  biết  màu  phải  là  màu  đỏ.

<p  style  =  ”background-color:  cà  chua”>  Lorem  ipsum  </p>

<h1  style  =  ”color:  red”>  Giới  thiệu  về  HTML  &  CSS  </h1>

trang  phải  trông  bao  gồm  bố  cục,  bảng  màu  và  định  

dạng.  CSS  là  danh  sách  các  quy  tắc  được  áp  dụng  cho  

HTML  trên  trang  cho  biết  màu  nền,  phông  chữ,  khoảng  

cách  dòng,  căn  chỉnh  và  hơn  thế  nữa.

Machine Translated by Google

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_color_background
https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_color_background
https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_color_background
https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-css-faq-ht


HTML  so  với  CSS

Nguồn:  HubSpot
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của  một  trang  web.  Nó  cung  cấp  cấu  trúc  cơ  

bản  cho  trang,  giống  như  một  tác  phẩm  

khung.  CSS  là  kiểu,  cho  người  dùng  cuối  

biết  thiết  kế,  thương  hiệu,  màu  sắc  và  

phông  chữ  tạo  nên  sự  độc  đáo  cho  thương  

hiệu  của  bạn.  HTML  không  có  CSS  có  chức  

năng  nhưng  không  đẹp  về  mặt  thẩm  mỹ.

HTML  là  xương  sống  kỹ  thuật

CSS  cập  nhật  các  phần  tử  thiết  kế  và  có  

thể  thay  đổi  màu  nền,  màu  phông  chữ,  đặt  

hình  ảnh  làm  nền,  thay  đổi  đường  viền,  lề,  

thay  đổi  các  phần  tử  trên  trang  khi  người  

dùng  thực  hiện  một  hành  động  (như  ẩn  

chúng),  v.v.

Đây  là  một  ví  dụ  về  một  bài  đăng  trên  blog  bằng  HTML  mà  không  có  CSS.

HTML  là  một  cách  để  định  dạng  và  

cập  nhật  cấu  trúc  của  trang  web,  thêm  liên  

kết,  thêm  hình  ảnh,  tạo  danh  sách,  tạo  bảng  

và  thay  đổi  văn  bản  trên  một  trang.

Đây  là  cùng  một  bài  đăng  trên  blog  có  áp  dụng  biểu  định  kiểu  CSS.

Nhìn  thấy?  Tốt  hơn  nhiều.
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Khả  năng  năng  động  hạn  chế

1

Nhiều  lựa  chọn  kiểu  và  tùy  chọn  hơn  HTML

Mã  cho  cấu  trúc  của  trang  web

Miễn  phí,  rất  nhiều  tài  nguyên /  hỗ  trợ  có  sẵn

Có  thể  tồn  tại  mà  không  cần  CSS3 3

7

5

2

Dễ  học

1

5

Thiếu  các  tính  năng  bảo  mật

số  8

6

Tìm  hiểu  thêm  kỹ  thuật

2

Kiểu  và  định  dạng  tốt  hơn  HTML

Mã  cho  chủ  yếu  các  mặt  hàng  và  phần  tử  riêng  lẻ

7

Thiếu  các  tính  năng  bảo  mật

Có  thể  được  áp  dụng  cho  các  ngôn  ngữ  XML  khác

số  8

4

Mã  cho  kiểu  trang  web

Không  đồng  nhất  giữa  các  trình  duyệt

9

4

6

Mã  cho  chủ  yếu  toàn  bộ  trang  hoặc  các  trang  riêng  lẻ

Miễn  phí,  rất  nhiều  tài  nguyên /  hỗ  trợ  có  sẵn

Có  thể  được  xử  lý  bởi  tất  cả  các  trình  

duyệt,  yêu  cầu  kỹ  thuật  hạn  chế

Không  thể  tồn  tại  một  mình

10

HTML  so  với  CSS:  Đây  là  những  điểm  khác  biệt  chính

số  8

HTML CSS
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Tiêu  đề  có  thể  được  định  dạng  bằng  cách  sử  dụng  CSS  để  chỉ  

ra  kiểu  (phông  chữ,  cỡ  chữ,  in  đậm /  nghiêng,  khoảng  cách  trên  

trang)  cho  mỗi  thẻ  tiêu  đề  (h1,  h2,  h3,  v.v.)

Bất  kể  bạn  viết  HTML  ở  đâu,  vẫn  có  những  thẻ  HTML  chung  được  viết  

theo  cùng  một  cách,  không  phụ  thuộc  vào  trình  soạn  thảo.

<p>  Đây  là  đoạn  đầu  tiên  của  chúng  tôi  </

p>  </body>  </html>

Điều  này  chỉ  định  rằng  trang  là  một  trang  HTML.  Nó  bắt  đầu  ở  

phần  đầu  của  tài  liệu  và  thẻ  được  đóng  ở  phần  cuối.

Thẻ  tiêu  đề:  <h1>  Tiêu  đề  của  bạn  ở  đây  </h1>  <h2>  
Dòng  tiêu  đề  phụ  của  bạn  ở  đây  </h2>

Siêu  liên  kết  phổ  biến  trong  email,  bài  đăng  trên  
blog  và  các  tệp  HTML  khác.

Đây  là  bố  cục  cơ  bản  cho  một  tài  liệu  HTML.

Thẻ  siêu  liên  kết:  <a  href=[urlosystem>  Văn  bản  liên  kết  </a>

<body>

<html>

<!  DOCTYPE  html>

Mọi  thẻ  HTML  đều  bắt  đầu  bằng  dấu  ngoặc  mở  như  <html>  và  kết  
thúc  bằng  dấu  ngoặc  nhọn  </html>.  Trong  ví  dụ  ở  trên,  thẻ  đầu  

tiên  biểu  thị  cho  trình  duyệt  rằng  đây  là  một  tài  liệu  HTML.  Thẻ  

<body>  cho  biết  nội  dung,  <h1>  là  Tiêu  đề  1,  dòng  tiêu  đề  chính  

của  trang  và  <p>  có  nghĩa  là  bản  sao  đoạn  văn.

Thẻ  HTML:  <html>  Trang  web  của  bạn  tại  đây  </html>

Thẻ  tiêu  đề  rất  quan  trọng  đối  với  các  bài  đăng  trên  

blog.  Chúng  cấu  trúc  bài  viết  của  bạn  và  giúp  thu  hút  

người  đọc  đến  các  phần  khác  nhau.  Chúng  cũng  hữu  ích  cho  các  

mục  đích  SEO  trên  trang,  vì  các  thuật  toán  của  công  cụ  tìm  

kiếm  tạo  nhiều  trọng  lượng  hơn  cho  các  từ  khóa  có  trong  tiêu  đề  của  bạn.

<h1>  Đây  là  tiêu  đề  chính  của  chúng  tôi  </h1>

Các  mã  HTML  cần  biết

9

Các  thẻ  HTML  phổ  biến  cho  các  nhà  tiếp  thị
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Các  thẻ  định  dạng  văn  bản:

<ol>

<ol>  mục  danh  sách  thứ  ba  </ol>

Danh  sách  có  dấu  đầu  dòng

Thẻ  này  thêm  hình  ảnh  vào  tài  liệu  của  bạn  từ  tệp  hình  ảnh  và  cho  phép  bạn  

thay  đổi  kích  thước  và  thêm  văn  bản  thay  thế,  giúp  ích  cho  SEO.  Bạn  có  thể  

thêm  các  phần  đệm  khác  nhau  hoặc  các  thuộc  tính  khác  bằng  cách  sử  dụng  CSS  sau  

này.

<ol>  mục  danh  sách  thứ  hai  </ol>

Thẻ  này  phân  tách  một  nhóm  văn  bản  thành  định  dạng  đoạn  văn.

<li>  mục  trong  danh  sách  đầu  tiên  </li>

Gạch  chân  <u>  văn  bản  tại  đây  </u>

</ol>

Danh  sách  giúp  chia  nhỏ  và  sắp  xếp  nội  dung.  Bạn  

có  thể  sử  dụng  CSS  để  thay  đổi  loại  dấu  đầu  dòng,  số  

hoặc  căn  chỉnh

<ul>

In  đậm  <strong>  văn  bản  tại  đây  </strong>

</ul>

Để  định  dạng  kích  thước  phông  chữ,  họ  phông  chữ,  trọng  lượng  phông  chữ,  chiều  

cao  dòng  hoặc  kiểu  văn  bản  khác,  bạn  sẽ  sử  dụng  thẻ  kiểu  CSS  hoặc  kiểu  cho  toàn  

bộ  tài  liệu  của  bạn  sẽ  được  áp  dụng  cho  văn  bản.

<li>  mục  danh  sách  thứ  ba  </li>

<li>  mục  danh  sách  thứ  hai  </li>

In  nghiêng  văn  bản  <em>  tại  đây  </em>

<img  src  =  ”liên  kết  tệp  hình  ảnh”  width  =  ”300”  height  =  ”200”  alt  

=  ”mô  tả  từ  khóa”>

Thẻ  đoạn  văn:  <p>  đoạn  văn  ở  đây  </p>

<ol>  mục  danh  sách  đầu  tiên  </ol>

trong  danh  sách.

Thẻ  danh  sách:

Thẻ  hình  ảnh:

Danh  sách  được  đánh  số
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Thẻ  này  giúp  duy  trì  định  dạng  của  trang.  Bằng  

cách  đặt  một  đối  tượng  trong  thẻ  span,  bạn  sẽ  tránh  

làm  rối  tung  bất  kỳ  định  dạng  nào  xung  quanh  hình  ảnh  

hoặc  biểu  tượng  đó.

Đây  là  một  mã  thực  sự  hữu  ích  cho  việc  định  dạng.  
Nó  thêm  dấu  ngắt  trong  văn  bản  và  có  thể  được  sử  dụng  

trong  tiêu  đề,  đoạn  văn  hoặc  bất  kỳ  nơi  nào  trên  trang  

để  di  chuyển  bản  sao  sau  dấu  ngắt  sang  dòng  tiếp  theo.

Thẻ  kéo  dài:  <span>  mục  

Thẻ  ngắt  dòng:  </br>

Facebook:  

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=URL

LinkedIn:  

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=URL

Để  kiểm  tra  mã  HTML  và  thực  hành,  hãy  sử  dụng  

“sân  chơi”  của  W3Schools  và  nhấp  vào  “Chạy”  

để  kiểm  tra  mã  của  bạn.

Các  thẻ  chia  sẻ  xã  hội:

<h1>  Tiêu  đề  của  bạn  thực  sự  dài  và  cần  phải  

có  </br>  được  chia  thành  hai  dòng  ở  đây  </h1>Chúng  có  thể  được  sử  dụng  trên  các  bài  đăng  trên  blog  hoặc  trong  email  và  được  

đính  kèm  với  biểu  tượng  của  biểu  trưng  LinkedIn  hoặc  Facebook.

Bằng  cách  thêm  URL  mong  muốn  của  bạn  vào  phần  mã  có  ghi  “URL”  

này,  những  người  nhấp  vào  liên  kết  sẽ  tự  động  truy  cập  LinkedIn  

hoặc  Facebook  và  xem  một  bài  đăng  được  điền  sẵn  với  liên  kết  được  

cung  cấp,  giúp  khách  truy  cập  trang  web  của  bạn  đỡ  rắc  rối  khi  sao  

chép  liên  kết  đến  một  bài  viết  mới.  Điều  này  giúp  khuyến  khích  

chia  sẻ  xã  hội  và  giúp  bạn  có  nhiều  khách  truy  cập  trang  hơn.

Thẻ  này,  như  được  thấy  trong  ví  dụ  trang  HTML  đầy  đủ  

ở  trên,  là  vùng  chứa  cho  các  nội  dung  như  danh  sách,  

đoạn  văn,  siêu  liên  kết  và  hình  ảnh  trên  trang  web  của  

bạn.

Thẻ  này  đặt  tiêu  đề  cho  trang  xuất  hiện  ở  đầu  trình  

duyệt  web  của  bạn.

Thẻ  body:  <body>  trang  web  của  bạn  tại  đây  </body>

Thẻ  tiêu  đề:  <title>  tiêu  đề  của  bạn  ở  đây  </title>
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Phương  pháp  này  có  nghĩa  là  trong  thẻ  h1  của  bạn,  bạn  sẽ  thêm  thẻ  “style”  

và  chỉ  định  các  yếu  tố  như  phông  chữ,  trọng  lượng  và  màu  sắc.  Đây  là  một  

phương  pháp  tốn  nhiều  thời  gian  hơn  để  lại  nhiều  chỗ  cho  lỗi  và  sự  không  nhất  

quán  trên  trang  web  của  bạn,  nhưng  đôi  khi  sẽ  cần  thiết  hoặc  hữu  ích  cho  các  

trang  đơn  lẻ  hoặc  các  phần  tử  đơn  lẻ.

Một  cách  khác  để  cập  nhật  CSS  là  tạo  kiểu  nội  tuyến.

Để  cập  nhật  CSS,  hầu  hết  các  nhà  phát  triển  khuyên  bạn  nên  sử  dụng  biểu  

định  kiểu  cho  toàn  bộ  tài  liệu  hoặc  toàn  bộ  trang  web  của  bạn.

<h1  style  =  ”color:  red”>  Giới  thiệu  về  HTML  &  CSS  </h1>
Điều  này  giúp  bạn  dễ  dàng  hơn  với  tư  cách  là  một  nhà  tiếp  thị.  Ví  dụ:  nếu  

bạn  có  biểu  định  kiểu,  bạn  có  thể  bao  gồm  CSS  cho  biết  rằng  tất  cả  các  thẻ  

h1,  tiêu  đề  1,  phải  được  in  đậm,  phông  chữ  cỡ  32,  sans  serif  và  màu  xanh  lam.  

Sau  đó,  khi  bạn  đang  viết  HTML  của  mình,  bạn  chỉ  cần  liên  kết  biểu  định  kiểu  

với  tài  liệu  HTML,  sau  đó  sử  dụng  thẻ  h1  và  các  kiểu  đó

Sử  dụng  danh  sách  mã  CSS  này  để  tìm  các  thẻ  tạo  kiểu  nội  tuyến  riêng  

lẻ.

sẽ  được  áp  dụng.

CSS  nội  tuyến,  như  chúng  tôi  đã  đề  cập  trước  đó,  trông  giống  như  sau:

Mẹo:  Tạo  kiểu  nội  tuyến  vượt  trội  hơn  các  biểu  định  kiểu,  vì  vậy  

nếu  bạn  thực  hiện  thay  đổi,  chúng  sẽ  ghi  đè  bất  kỳ  kiểu  biểu  định  

kiểu  chính  nào.

Ở  đây,  phần  CSS  là  màu  được  biểu  thị  bằng  “style”.  Bạn  có  thể  cập  nhật  

CSS  nội  tuyến  bằng  cách  sử  dụng  mã  kiểu  và  cập  nhật  tất  cả  các  yếu  tố  

thiết  kế  bao  gồm  phần  đệm,  họ  phông  chữ,  màu  nền,  lề  và  hơn  thế  nữa.

Cách  cập  nhật  CSS  của  bạn

12

CSS  nội  tuyến
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Bảng  kiểu  bên  ngoài
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Mã  này  yêu  cầu  tệp  HTML  của  bạn  liên  kết  tệp  CSS  của  bạn  với  

trang  này  và  đi  vào  tiêu  đề  của  tài  liệu  HTML  của  bạn.

Các  biểu  định  kiểu  bên  ngoài  được  liên  kết  trong  tiêu  đề

background-color:  lightblue;

</head>

cơ  thể  {

}

Khi  bạn  liên  kết  biểu  định  kiểu  này  với  tài  liệu  HTML,  nền  sẽ  có  

màu  xanh  lam  nhạt  và  tất  cả  các  thẻ  h1  sẽ  có  màu  xanh  nước  biển  

và  được  thụt  lề  20px  (pixel.)

Đây  là  cách  liên  kết  trang  định  kiểu  bên  ngoài  với  tệp  HTML.

}

màu:  xanh  nước  biển;

Khi  có  nhiều  mã  CSS,  thứ  tự  ưu  tiên  mà  phần  mềm  sẽ  chọn  

là:

h1  {
<head>

Mẹo:  Tiêu  đề  của  tài  liệu  HTML  của  bạn  không  giống  với  các  thẻ  

h1,  h2  và  h3.  Thẻ  tiêu  đề  trong  tài  liệu  biểu  thị  tiêu  đề  của  

các  phần  nhưng  thẻ  <head>  </head>  biểu  thị  tiêu  đề  của  toàn  bộ  

trang  web.  Đây  là  nơi  bạn  có  thể  bao  gồm  những  thứ  như  thẻ  theo  

dõi  Google  Analytics  và  các  trình  theo  dõi  phần  mềm  khác  để  có  thể  

nắm  bắt  thông  tin  từ  trang  web.

Đây  là  biểu  định  kiểu  bên  ngoài .css  trông  như  thế  nào.

<link  rel  =  ”stylesheet”  type  =  ”text /  

css”  href  =  ”thisisyourcssfile.css”>

Kiểu  mặc  định  của  trình  duyệt

Để  cập  nhật  CSS  bằng  cách  sử  dụng  biểu  định  kiểu  bên  ngoài,  bạn  sẽ  tạo  

một  tệp .css  riêng  biệt  với  kiểu  mong  muốn  cho  các  phần  tử  hoặc  nhóm,  

sau  đó  liên  kết  tệp .html  với  tệp .css.

lề  trái:  20px;

Kiểu  nội  tuyến

Machine Translated by Google



HTML CSS

HTML  &  CSS:  Điều  gì  cần  tránh

14

2

Đừng  cập  nhật  biểu  định  kiểu  nếu  bạn  không  biết  mình  sẽ  ảnh  

hưởng  đến  bao  nhiêu  trang.  Kiểm  tra  với  nhà  phát  triển  của  bạn  

nếu  bạn  có  câu  hỏi  vì  bạn  có  thể  có  khả  năng  làm  hỏng  các  trang  

trên  trang  web  của  mình,  khiến  chúng  không  thể  đọc  được.

Luôn  bao  gồm  thẻ  alt  cho  hình  ảnh.  Những  

điều  này  giúp  tối  ưu  hóa  SEO  và  mô  tả  những  gì  

trong  hình  ảnh  cho  các  công  cụ  tìm  kiếm.

3

Quên  một  dấu  ngoặc  nhọn.  Đối  với  mọi  dấu  

ngoặc  mở  như  một  đoạn  văn  mở  <p>  phải  có  một  

dấu  ngoặc  vuông  phù  hợp,  </p>.

Không  sử  dụng  ngắt  dòng  để  tạo  danh  sách,  

hãy  sử  dụng  thẻ  danh  sách  đã  nêu  trước  đó.

1

3

1 Mặc  dù  đôi  khi  việc  tạo  kiểu  CSS  nội  tuyến  và  áp  dụng  

một  kiểu  cho  một  tiêu  đề  hoặc  đoạn  văn  riêng  lẻ  là  rất  

hợp  lý,  nhưng  thông  thường,  việc  tạo  một  biểu  định  kiểu  

cho  toàn  bộ  trang  web  với  kiểu  chính  cho  tất  cả  các  thẻ  

h1,  h2,  h3 ,  nền  sẽ  dễ  dàng  hơn ,  lề,  khoảng  đệm  và  các  

phần  tử  được  tạo  kiểu  khác.

Đừng  quên  DOCTYPE  của  bạn ,  nếu  không  

bạn  sẽ  có  nguy  cơ  gặp  sự  cố  với  trình  

duyệt  không  nhận  dạng  được  loại  tài  liệu.  Họ  

có  thể  không  đọc  đúng  mã  của  bạn.

Khi  tạo  CSS  style  sheet,  hãy  nhóm  các  phần  cho  phù  

hợp  và  đảm  bảo  mọi  thứ  đều  được  ghi  chép  đầy  đủ.

Dưới  đây  là  các  mẹo  HTML  và  CSS  về  những  điều  cần  tránh  khi  nói  đến  mã.

Khi  nói  đến  HTML  và  CSS,  có  một  số  điều  chính  mà  các  nhà  phát  triển  sẽ  cho  bạn  biết  là  không  có  gì  

đáng  lo  ngại.  Vì  các  biểu  định  kiểu  CSS  có  thể  áp  dụng  cho  nhiều  trang  trên  trang  web  của  bạn,  nên  hãy  

cẩn  thận  khi  thực  hiện  các  thay  đổi  lớn  đối  với  một  số  thứ  có  thể  gây  ra  các  thay  đổi  trên  toàn  bộ  trang  web.

2

4
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Hãy  nhớ  rằng  -  những  gì  được  mở  ra  phải  đóng  lại!

các  nhóm  tiếp  thị  và  phát  triển  hợp  lực  để  tạo  ra  một  
danh  sách  chính  các  mã  HTML /  CSS

Những  công  cụ  này  sẽ  giúp  nhóm  tiếp  thị  của  bạn  trở  

nên  độc  lập  hơn,  nhưng  sức  mạnh  to  lớn  đi  kèm  với  

trách  nhiệm  lớn.  Nhiều

Hãy  hỏi  những  chiếc  quần  thông  minh  này  để  được  tư  

vấn  hoặc  giúp  đỡ  khi  học  viết  mã  hoặc  khi  bạn  gặp  sự  cố.

Đừng  quên  đóng  ngoặc!

W3Schools.com  có  trình  mô  phỏng  mã  và  môi  trường  thực  hành  

để  kiểm  tra  mã  của  bạn  cùng  với  các  mẫu  cho  cấu  trúc  mã  hóa  

cho  cả  HTML  và  CSS.

HTML  Hacks  dành  cho  nhà  tiếp  thị  là  một  hướng  dẫn  với  

các  mã  HTML  và  hướng  dẫn  cho  các  nhà  tiếp  thị  từ  HubSpot.

Bây  giờ  bạn  đã  biết  những  kiến  thức  cơ  bản  về  HTML  và  

CSS,  bạn  có  thể  muốn  tìm  hiểu  thêm.  Nó  không  đáng  sợ  như  

bạn  có  thể  nghĩ,  phải  không?  Đây  là  của  chúng  tôi

Học  cách  viết  mã  HTML  và  CSS  bởi  Shay  Howe  là  một  cuốn  

sách  được  đánh  giá  tốt  trên  Amazon  về  kiến  thức  cơ  bản  

của  việc  học  HTML  và  CSS.

<kết  luận>

</conclusion>

các  khóa  học,  bài  học,  hướng  dẫn  và  cộng  đồng  yêu  thích  để  

giúp  bạn  học  viết  mã.

có  sẵn  để  các  nhà  tiếp  thị  chỉnh  sửa  và  những  nội  dung  

cần  tránh.  Hãy  thử  cập  nhật  email  HTML  và  thiết  kế  bản  

tin  email  xuất  sắc,  thêm  liên  kết  chia  sẻ  xã  hội  vào  bài  

đăng  blog  tiếp  theo  của  bạn  hoặc  tối  ưu  hóa  toàn  bộ  thư  

viện  blog  của  bạn  cho  SEO  bằng  cách  sử  dụng  thẻ  tiêu  đề  

giàu  từ  khóa,  cập  nhật  văn  bản  thay  thế  trên  hình  ảnh  và  

sử  dụng  SEO  trên  trang  hàng  đầu.

freeCodeCamp  là  một  nguồn  tài  nguyên  miễn  phí  (như  tên  

cho  thấy)  với  hơn  5.000  hướng  dẫn  viết  mã.

Tràn  ngăn  xếp  là  một  cộng  đồng  trực  tuyến  dành  cho  

các  nhà  phát  triển  với  những  câu  hỏi  và  câu  trả  lời  hữu  ích.
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Các  khóa  học,  bài  học  và  sách  để  khám  phá

Codeacademy  cung  cấp  các  khóa  học  bằng  tất  cả  các  ngôn  ngữ  lập  

trình  từ  người  mới  bắt  đầu  đến  các  chuyên  gia  nâng  cao.  Họ  

cung  cấp  các  khóa  học  miễn  phí  cũng  như  đăng  ký  trả  phí  bao  

gồm  nhiều  hỗ  trợ  và  phản  hồi  hơn  từ  các  chuyên  gia  của  họ.
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https://www.w3schools.com/
https://offers.hubspot.com/html-hacks-for-marketers
https://www.amazon.com/Learn-Code-HTML-CSS-Websites-ebook/dp/B00JVQX7V8
https://blog.hubspot.com/marketing/html-email
https://www.freecodecamp.org/
https://stackoverflow.com/
https://www.codecademy.com/
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