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پیشگفتار
 Cascading Style Sheetیا به طور خالصه  CSSابزاری است برای طراحان و توسعه دهندگان وب که در کنار زبانهای نشانه گذاری
مثل  HTMLبرای ایجاد و توسعه صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد .زبان نشانه گذاری  HTMLبا استفاده از پاراگراف ها ،لیست ها
و سایر عناصر  HTMLساختار اصلی یک صفحه وب را ایجاد می کند .وظیفه  CSSسبک دهی به عناصر موجود در این ساختار و ایجاد
جلوه های بصری زیبا برای صفحات وب می باشد.
 CSSاطالعات مورد نیاز برای کنترل جنبه های بصری یک صفحه وب را در اختیار مرورگر وب قرار می دهد؛ اطالعاتی مثل موقعیت
عناصر  HTMLدر صفحه ،نحوه نمایش متون ،رنگ ها ،تصاویر  ،پس زمینه عناصر و  . ...هدف اصلی  CSSساده کردن روند طراحی،
صفحه آرایی و سبک دهی به صفحات وب می باشد.
تا قبل از  CSS3از خاصیت های  CSSبرای طراحی و تغییر محتوای ثابت ) (staticیک سند  HTMLاستفاده می شد و برای ایجاد
 Animationفقط می توانستید از  Javascriptو  Flashاستفاده کنید .اما با معرفی  CSS3و ماژول های Transforms,
Transitionsو  Animationsمی توان با استفاده از  CSSروی عناصر  Animation ، HTMLایجاد کرد .این ماژول ها در تمامی
مرورگرهای مدرن پشتیبانی می شوند.
حداقل مهارت مورد نیاز برای شروع کار با  CSS3 Animationآشنایی نسبی با زبان نشانه گذاری  HTMLو  CSS2.1می باشد و در
این کتاب فرض بر این است که شما خواننده گرامی آشنایی اولیه با مفاهیم وب و  HTMLو  CSS2.1را دارید .کتاب حاضر با توجه به
مطالب بیان شده قصد آموزش ماژول های  Transforms, Transitions, Animationو  Gradientsرا به شما خواننده گرامی دارد.

علیرضا حسین زاده
Webography.ir
Alireza.Hoseinzadeh@Outlook.Com
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مقدمه ای بر CSS3
سازمان  W3Cیا  World Wide Web Consortiumمتولی اصلی استانداردسازی وب و تکنولوژی های وابسته به وب می باشد.
توسعه استاندارد  CSSدر این سازمان و توسط گروه  CSSWGیا  CSS Working Groupصورت می گیرد که یک زیر گروه در سازمان
 W3Cمی باشد.
پس از اتمام توسعه  CSS2.1توسط  ، CSSWGبرای توسعه استانداردهای بعدی CSS ،به ماژول های متفاوتی تقسیم و دسته بندی شد.
در این کتاب ماژول های  Transforms, Transitions , Animationو  Gradientsمطرح شده ومورد بررسی قرار می گیرند.
تمامی این ماژول ها بخشی از استاندارد  CSS3می باشند و در استانداردهای قبلی  CSSوجود نداشتند.
همزمان با توسعه  CSS3توسط  CSSWGتوسعه دهندگان مرورگرهای اینترنتی به ابداعاتی در زمینه  CSSدست زدند .بیشتر خاصیت
های تعریف شده در  CSS3اولین بار توسط شرکت های  Apple, Googleو  Mozillaپیشنهاد شدند .ایجاد و استفاده از این خاصیت
های جدید توسط این شرکت ها قبل از استانداردسازی آنها توسط  W3Cمی تواند باعث تداخل با استانداردهای رسمی  W3Cشود .برای
حل این مشکل هر یک از شرکت های توسعه دهنده مرورگر از پیشوندی مخصوص به مرورگر خود قبل از نام خاصیت ،برای توسعه و
معرفی خاصیت های جدید خود ،تا پیش از استانداردسازی آنها توسط  W3Cاستفاده می کنند .به این پیشوندها در اصطالح CSS
 Vendor Prefixگفته می شود.

CSS Vendor Prefixes
سازمان  W3Cبرای اینکه به توسعه دهندگان مرورگر اجازه ابداع و معرفی خاصیت های جدید در  CSSرا بدهد ،به مرورگرها اجازه
استفاده از یک پیشوند منخصر به فرد برای نامگذاری خاصیت های جدید و آزمایشی را داد .این پیشوندها عبارتند از :
Prefix
-moz-webkit-o-ms-

Browser
Firefox
Safari / Chrome / Konqueror
Opera
Internet Explorer 9+

هر مرورگری که بخواهد یک خاصیت جدید را معرفی و پشتیبانی کند ،باید قبل از نام خاصیت از پیشوند مخصوص خود استفاده کند.
توجه کنید که این خاصیت ها تا زمانیکه توسط  W3Cتایید و معرفی نشوند استاندارد نیستند.
برای پشتیبانی از خاصیت های جدید  CSS3در مرورگرهای قدیمی عالوه بر حالت استاندارد دستورات باید از حالت پیشوندی دستورات
نیز استفاده کرد .خاصیت استاندارد  W3Cباید در انتهای دستورات ذکر شود.
مثال :
{.rotate
;)-moz-transform: rotate(45deg
;)-webkit-transform: rotate(45deg
;)-o-transform: rotate(45deg
;)-ms-transform: rotate(45deg
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;)transform: rotate(45deg
}

در این حالت مرورگرها تنها دستوری را که برایشان معتبر و تعریف شده است  ،اعمال کرده و باقی دستورات را نادیده خواهند گرفت .به
غیر ازدستور  ، Gradientدر سایر ماژول های  CSS3نام و مقدار خاصیت ها در هر دوحالت استاندارد و  Prefixکامال یکسان می باشند
و در حالت  Prefixنیز باید مشابه حالت استاندارد رفتار کرده و فقط پیشوندهای مخصوص هر مرورگر استفاده کنیم.
در بیشتر مثال های این کتاب برای جلوگیری از تکرار و طوالنی شدن دستورات فقط حالت استاندارد خاصیت ها استفاده شده است .برای
پشتیبانی کامل از مثال ها در تمامی مرورگرهاشما می توانید حالت  Prefixدستورات را نیز قبل از حالت استاندارد استفاده کنید.
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در  CSS3چندین خاصیت مختلف برای تغیر شکل عناصر موجود در صفحه وب ارائه شده است .با استفاده از این خاصیت ها میتوان
زاویه و جهت قرار گیری عناصر موجود در صفحه ،اندازه عناصر و  ...را در فضای دو بعدی و سه بعدی تغییر داده و دستکاری کرد.
خاصیت اصلی استفاده شده برای انجام تغییرات ذکر شده خاصیت  transformمی باشد .با استفاده از برخی از توابع و اختصاص مقادیر
به این توابع می توان نحوه و میزان تغییر شکل عناصر را مشخص کرد .برای مثال دستور زیر عنصر مورد نظر را به اندازه  01درجه در
جهت عقربه های ساعت می چرخاند:
;)transform : rotate(10deg

قاعده کلی برای استفاده از خاصیت  transformبه شکل زیر می باشد :
;)transform : function(value

توابع قابل استفاده در این خاصیت در ادامه فصل بررسی خواهند شد .

rotate
این تابع برای چرخاندن یک عنصر به اندازه  1تا  061درجه در جهت یا خالف جهت عقربه های ساعت استفاده می شود.
قاعده کلی :
;)>transform : rotate(<angle

مثال :
;)transform : rotate(30deg

دستور فوق عنصر مورد نظر را به اندازه  30در جه در جهت عقربه های ساعت می چرخاند .مقادیر منفی در این تابع عناصر را در خالف
جهت عقربه های ساعت می چرخاند .

برای زوایا چندین واحد اندازه گیری مختلف ) (angleوجود دارد که در تابع  rotateقابل استفاده می باشد:
 061 : deg در جه ( )degreesبرابر با یک دایره کامل می باشد.
;)rotate(90deg
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 011 : grad گرادیان ( )gradiansبرابر با یک دایره کامل می باشد gradians.با نام های  gonsیا  gradesنیز
شناخته می شود .
;)rotate(100grad

 2π : rad رادیان ( )radiansیا  6522002.0radبرابر با یک دایره کامل می باشد.
;)rotate(1.57rad

 : turn یک دایره کامل برابر با  0 turnمی باشد.
;)rotate(0.25turn

scale
با استفاده از تابع  scaleمی توان اندازه یا مقیاس یک عنصر را تغییر داده و عنصر را بزرگتر یا کوچکتر از حالت نرمال نمایش داد.
قاعده کلی :
;)>transform: scaleX(<number
;)>transform: scaleY(<number
;)transform: scale(scaleX, scaleY

تابع )( scaleXبرای تغییر طول ) (widthو تابع )( scaleYبرا ی تغییر عرض ) (heightعنصر مورد نظر به کار می رود .پارامتر
استفاده شده در این توابع یک مقدار عددی می باشد .این مقدار عددی مشخص می کند که طول یا عرض عنصر چند برابر حالت نرمال
باشد.
مثال :
;)transform : scaleX(2

دستور فوق طول عنصر (مقیاس افقی) را دو برابرحالت نرمال تعریف می کند .
تابع )( scaleحالت خالصه و کوتاه نویسی شده توابع )( scaleXو )( scaleYمی باشد .در این تابع دو مقدار عددی قابل استفاده می
باشد که مقدار عددی اول مقیاس افقی عنصر ) (scaleXو مقدار دوم مقیاس عمودی عنصر ) (scaleYرا مشخص می کند .در صورت
استفاده از یک مقدار عددی در این تابع مقادیر مقیاس های عمودی و افقی عنصر یکسان در نظر گرفته خواهند شد .در تابع )(scale
مقدار پیش فرض برابر یک می باشد .مقادیر اعشاری  ،مقادیر بین صفر و یک و مقادیر منفی نیز قابل استفاده می باشند .
مثال :
;)scale(3,2

برای به دست آوردن اندازه جدید عنصر مقادیر مقیاس های افقی و عمودی را در هم ضرب می کنیم .برای مثال فوق داریم :
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scaleX * scaleY = 3 * 2 = 6

طول عنصر ( مقیاس افقی ) سه برابر و عرض عنصر ( مقیاس عمودی ) دو برابر حالت نرمال می باشد؛ یعنی اندازه جدید عنصر شش برابر
حات نرمال می باشد .

) scaleX(0باعث محو شدن عنصر می شود scaleX(-1) .و یا ) scale(-1,1باعث چرخیدن عنصر در جهت افقی (flipeed
) horizentallyمی شود  scaleY(-1) .و یا ) scale(1,-1باعث چرخیدن عنصر در جهت عمودی )(flipped vertically
می شود .

skew
تابع )( skewبرای مورب کردن عناصر در صفحه به کار می رود و با استفاده از این تابع می توان زوایای اضالع افقی و عمودی عناصر را
تغییر داد .
قاعده کلی :
;)>transform : skewX(<angle
;)>transform : skewY(<angle
;)transform : skew(skewX,skewY

skewX
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اگر دو طرف یک مستطیل را بگیریم ( گوشه پایین سمت راست و گوشه باال سمت چپ ) و مستطیل را در جهت افقی طوری بکشیم که
اضالع آن همچنان موازی باقی بمانند ،آنگاه زاویه ای که اضالع چپ و راست با محور عمود ایجاد می کنند باهم مساوی بوده و برابر است
با  skewX؛ یعنی  skewXباعث مورب شدن اضالع عمودی عناصر می شود  .عکس این حالت ( گوشه باال سمت راست و گوشه پایین
سمت چپ ) یک زاویه با مقدار منفی برای  skewXایجاد خواهد کرد .

skewY
 skewYنیز مشابه  skewXمی باشد با این تفاوت که در این حالت باید مستطیل را در جهت عمودی بکشیم  .در این حالت زاویه ای
که اضالع باال و پایین با محور افقی ایجاد می کنند برابر است با  skewY؛ یعنی  skewYباعث مورب شدن اضالع افقی عناصر می شود
.
مثال :
;)transform : skewX(30deg

مثال :
;)transform : skewY(30deg
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) skew(X,Yحالت کوتاه نویسی برای دو مورد قبل می باشد .در این حالت اگر یک مقدار ذکر شود ،این مقدار به عنوان  skewXدر
نظر گرفته خواهد شد و مقدار  skewYبرابر صفر در نظر گرفته می شود.
مثال :
;)transform : skew(30deg,22deg

با استفاده از ) skew(X,Yو با استفاده از روش زیر می توان تابع )( rotateرا شبیه سازی کرد :
)rotate(value) = skew(value, -value

مثال :
)rotate(45deg) = skew (45deg,-45deg

translate
با استفاده از تابع  translateمی توان عناصر  HTMLرا نسبت به موقعیت های پیش فرض خود در جهت های عمودی و افقی جابجا
کرد.
قاعده کلی :
;) >transform : translateX( <length> | <percentage
;) >transform : translateY( <length> | <percentage
;)transform : translate(translateX,translateY

تابع )( translateXعناصر را در جهت افقی و تابع )( translateYعناصر را در جهت عمودی جابجا می کند .تابع )(translate
نیز حالت خالصه نویسی شده دو تابع قبلی می باشد .مقدار پیش فرض برای این توابع مقدار صفر می باشد .
مثال :

;)transform : translate(30%,10px
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از ارتفاع یا عرض خود عنصر به سمت پایین جا به جا می  10pxبه سمت راست و به اندازه 30%دستور فوق عنصر مورد نظر به اندازه
کند .

در صورت استفاده از مقادیر منفی جهت جابجایی تغییر خواهد کرد.
مثال :
;)translateX(-50px

دستور فوق عنصر مورد نظر را  50pxبه سمت چپ جابجا می کند .

پس از اعمال توابع ( transformتوابع  rotateو  scaleو  ) skewعنصر به دلیل تغییر شکل ،در ظاهر موقعیت جدیدی پیدا می
کنند و ممکن است با سایر عناصر موجود در صفحه تالقی پیدا کند .با جابجایی عناصر بوسیله استفاده از تابع  tranlateمی توان این
مشکل را برطرف کرد .

ترکیب توابع transform
برای ترکیب توابع  transformو اعمال چند تابع روی یک عنصر باید تمامی توابع مورد نظر در خاصیت  transformقرار داده و این
توابع را با یک  spaceاز یکدیگر جداکنیم .
قاعده کلی :
; … )transform : function(value) function(value

مثال :
;)transform : rotate(30deg) scale(1.1,1.5) skewX(10deg) translate(10px,-40px
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در مثال فوق تمامی توابع ذکر شده در خاصیت  transformروی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد.

استفاده از خاصیت های  transformبه طور جاگانه برای هر تابع صحیح نمی باشد و در این حالت فقط دستور آخر روی عنصر
موردنظر اعمال خواهد شد.
مثال :
;)transform : rotate(30deg
;)transform : scale(1.1,1.5
;)transform : skew(10deg

در مثال فوق فقط دستور آخر یعنی ) skew(10degروی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و باقی دستورات در نظر گرفته نخواهند
شد.
روش دیگر برای ترکیب توابع  transformاستفاده از تابع )( matrixمی باشد که  6پارامتر می گیرد .به علت پیچیدگی از بیان این
روش صرف نظر می کنیم.

transform-origin
در حالت عادی هنگامی که یکی از توابع  transformرا برای تغییر شکل یک عنصر به کار می برید ،مرورگر مرکز عنصر را به عنوان
مبدا یا نقطه اعمال تغییرات )  ( transformation pointدر نظر می گیرد .به عنوان مثال هنگامی که با استفاده از تابع )(rotate
یک عنصر را می چرخانید  ،مرورگر به طور پیش فرض عنصر را حول نقطه مرکزی خود عنصر می چرخاند CSS3 .با استفاده از خاصیت
 transform-originامکان تغییر محل این نقطه را فراهم می کند .این خاصیت مشابه خاصیت  background-positionمی
باشد و می توان با استفاده از کلمات کلیدی ،مقادیر مطلق ) (absoluteمثل  ، pixelمقادیر وابسته ) (relativeمثل  emsو یا
مقادیر درصدی ) (percentageاین خاصیت را مقدار دهی کرد.
قاعده کلی :
;>transform-origin : <x-position> <y-position
| ]]transform-origin : [<percentage> | <length>] | [left| center | right
][[top | center | bottom
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در این خاصیت می توان از  percentage ، lengthو کلمات کلیدی استفاده کرد .آسانترین روش برای تخصیص مقدار به این
خاصیت استفاده از کلمات کلیدی است:
مقادیر افقی left , center , right :
مقادیر عمودی top , center , bottom :
مقدار پیش فرض  center centerمی باشد .در این خاصیت اگر مقدار دوم (  ) y-positionذکر نشود برابر با  centerیا 50%
در نظر گرفته خواهد شد .
مثال :
;)transform : rotate(45deg
;transform-origin : left top

هنگام استفاده از مقادیر  percentageو  lengthباید ابتدا موقعیت افقی و سپس موقعیت عمودی ذکر شود.
مثال :
;transform-origin : 30% 50%

دستور فوق مشخص می کند که  transformation pointباید  30%در جهت افقی به سمت داخل عنصر و  50%در جهت
عمودی به سمت داخل عنصر ( به سمت پایین ) قرار گیرد.
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 css transitionبرای ایجاد  animationو تغییر خصوصیات یک عنصر از یک حالت اولیه به یک حالت دیگر استفاده می شود .به
عبارت دیگر  css transitionبرای ایجاد یک  animationیک مرحله ای و تغییر حالت و خصوصیات یک عنصر به صورت نرم و
آهسته از یک حالت به حالت دیگر استفاده می شود که این  animationبه صورت حالت رفت و حالت برگشت ) (reverseانجام
می شود .به عنوان مثال می توان هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس روی یک عکس ) (:hoverابعاد عکس را در یک بازه زمانی یک ثانیه
ای دو برابر کرد .هنگامیکه اشاره گر موس از روی عکس کنار رود  animationبه صورت معکوس اجرا شده و عکس به حالت و ابعاد
اولیه خود باز می گردد .
 transitionیک  animationمطلق و یک مرحله ای است به این معنی که این  animationفقط زمانی اتفاق می افتد که مقادیر
یکی از خاصیت های  cssعنصر موردنظر تغییر کرده باشد .برای اینکه یک  transitionانجام شود باید چهار شرط برقرار باشد ؛ یک
مقدار اولیه برای خاصیت های موردنظر عنصر ،یک مقدار پایانی یا ثانویه برای خاصیت های موردنظر ،استفاده از خود خاصیت های
 transitionو یک رویداد برای انجام  animationمثل ). (:hover

transition-property
این خاصیت مشخص می کند که کدامیک از خاصیت های یک عنصر باید  animateشوند .
قاعده کلی :
;transition-property : <css properties> | all | none

مقدار پیش فرض در خاصیت  transition-propertyمقدار  allمی باشد و در صورتیکه خاصیت  transition-propertyبرای
یک  transitionتعریف نشده باشد برابر  allدر نظر گرفته خواهد شد و به این معنی است که تمامی خاصیت های معتبر در صورت
تغییر  animateخواهند شد .در صورت استفاده از مقدار  noneهیچ کدام از خاصیت ها  animateنخواهند شد.
تمام خاصیت های  cssقابلیت  animateشدن ندارند و فقط تعداد خاصی از آنها مثل color , background , border ,
 margin , padding , width , height , transformو  ...در این خاصیت قابل استفاده می باشند .
برای ایجاد یک  animationبا استفاده از  transitionروش استاندارد و درست این است که خاصیت های مورد استفاده در
 transition-propertyرا به صورت صریح تعریف کنیم و از استفاده از حالت کوتاه نویسی عناصر خودداری کنیم .به عنوان مثال برای
 animateکردن  marginیک عنصر از خاصیت های  margin-top , margin-right , margin-leftو margin-
 bottomبه جای حالت کوتاه نویسی آن (یعنی  )marginاستفاده کنیم.

transition-duration
این خاصیت مدت زمان کامل شدن  animationرا مشخص می کند.
قاعده کلی :
;>transition-duration : <time
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مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه ) (sیا میلی ثانیه ) (msمی باشد .مقدار پیش فرض برای این خاصیت
مقدار صفر است و در نتیجه اگر این خاصیت برای یک عنصر تعریف نشود  animationانجام نخواهد شد .در صورت استفاده از مقادیر
منفی برای این خاصیت مقدار منفی برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد.
مثال :
{E
;font-size : 2em
;transition-property : font-size
;transition-duration : 2.5s
}
{E:hover
;font-size : 3em
}

دستور فوق باعث می شود در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر مورد نظر فونت عنصر در مدت زمان  25.ثانیه از  2emبه
 animate ، 3emشود .هنگام خروج اشاره گر موس از روی عنصر مورد نظر فونت عنصر در مدت زمان  2ثانیه از  3emبه ، 2em
(حالت معکوس )  animateخواهد شد.
می توان چندین خاصیت از یک عنصر را به صورت همزمان  animateکرد .برای این منظور باید در خاصیت transition-
 propertyمقادیر خاصیت های مورد نظر را با استفاده از یک کاما ( ),از یکدیگر جدا کرد .هم چنین در خاصیت transition-
 durationنیز می توان مقادیر زمان را با استفاده از کاما به ترتیب متناسب با مقادیر استفاده شده در خاصیت transition-
 propertyاز یکدیگر جدا کرد.
مثال :
{E
;font-size : 2em
;color : red
;width : 50px
;transition-property : font-size , color , width
;transition-duration : 0s
}
{E:hover
;font-size : 3em
;color : blue
;width : 100px
}

در مثال فوق در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی عنصر موردنظر ،اندازه فونت ،رنگ و عرض عنصر در مدت زمان  0ثانیه به
مقادیر ذکر شده در شبه کالس  animate ، hoverخواهد شد .در هنگام خروج اشاره گر موس از روی عنصر نیز  animationبه
صورت معکوس اجرا خواهد شد.
اگر مقادیر  transition-durationبرابر با مقادیر  transition-propertyباشد در این حالت مقادیر زمانی transition-
 durationبه ترتیب برای خاصیت های متناظر ذکر شده در  transition-propertyاعمال خواهند شد .در غیر اینصورت دو حالت
اتفاق می افتد :
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 مقادیر  transition-durationبیشتر از مقادیر  transition-propertyباشد:
در این حالت مقادیر اضافی  transition-durationدر نظر گرفته نخواهد شد و تاثیری روی  animationنخواهد داشت.
مثال :
{E
;font-size : 2em
;color : red
;transition-property : font-size , color
;transition-duration : 0s , 2s , 05.s
}
{E:hover
;font-size : 3em
;color : blue
}

در مثال فوق فونت عنصر در مدت زمان  4sاز  2emبه  3emو رنگ عنصر در مدت زمان  2sاز  redبه  animate، blueخواهد
شد و مقدار  1.5sتاثیری روی  animationنخواهد داشت.
 مقادیر  transition-durationکمتر از مقادیر  transition-propertyباشد:
در این حالت مقادیر به ترتیب برای خاصیت های ذکر شده در  transition-propertyدر نظر گرفته خواهند شد و برای
باقیمانده خاصیت ها مقادیر  transition-durationاز ابتدا در یک چرخه در نظر گرفته خواهند شد .اگر در خاصیت
 transition-durationیک مقدار برای زمان ذکر شده باشد این مقدار برای تمامی خاصیت ها در نظر گرفته خواهد شد.
مثال :

{E
;font-size : 2em
;color : red
;width : 50px
;transition-property : font-size , color , width
;transition-duration : 0s , 2s
}
{E:hover
;font-size : 0em
;color : blue
;width : 100px
}

در مثال فوق فونت عنصر در مدت زمان  ، 3sرنگ عنصر در مدت زمان  2sو عرض عنصر در مدت زمان  3sبه مقادیر جدید animate
خواهد شد.

transition-timing-function
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این خاصیت آهنگ انجام یک  animationرا مشخص می کند .با استفاده از این خاصیت می توان سرعت و آهنگ انجام animation
را در طول بازه زمانی انجام  animationمشخص کرد .
قاعده کلی :
;)transition-timing-function: <keyword> | steps(<number>, <keyword>) | cubic-bezier(x1,y1,x2,y2

کلمات کلیدی قابل استفاده در این خاصیت عبارتند از :
 animation : ease در سه مرحله انجام خواهد شد .در ابتدای بازه زمانی تعریف شده در خاصیت transition-
 animation ، durationبا آهنگ آهسته شروع شده و سپس به سرعت انجام شده ودر انتهای بازه زمانی نیز به سرعت
پایان خواهد یافت.
 : linear کل  animationدر یک مرحله و با آهنگ یکسان انجام خواهد شد.
 : ease-in دو مرحله ؛ شروع با آهنگ سریع و باقی تا پایان با آهنگ آهسته
 : ease-out دو مرحله ؛ شروع با آهنگ آهسته و باقی تا پایان با آنگ سریع
 : ease-in-out سه مرحله ؛ مشابه  easeولی با شروع و پایان آهسته تر
 animation : step-start در یک مرحله و در ابتدای بازه زمانی تعیین شده انجام خواهد شد.
 animation : step-end در یک مرحله و در انتهای بازه زمانی تعیین شده انجام خواهد شد.
: steps(<number>,<keyword>) 


 : numberاین عدد تعداد مراحل انجام یک  animationرا مشخص می کند .مدت زمان انجام animation
) (transition-durationبه تعداد بازه های زمانی مساوی با این عدد تقسیم می شود.



 : keywordدوکلمه کلیدی  startو  stopدر این پارامتر قابل استفاده می باشند ؛ کلمه کلیدی start
مشخص می کند که  animationباید در ابتدای هر بازه زمانی ) (stepانجام شود و  stopنیز مشخص می کند
که  animationباید در انتهای هر بازه زمانی انجام شود.

: cubic-bezier() 
یکی از مقادیر قابل استفاده در خاصیت  transition-timing-functionتابع )( cubic-bezierمی باشد که دارای
ساختار زیر است:
;)cubic-bezier(x1,y1,x2,y2

منحنی  cubic-bezierبا استفاده از چهار نقطه و مختصات این چهار نقطه روی یک شبکه چهارخانه که مختصات محور
های آن از صفر تا یک درجه بندی شده اند قابل ترسیم می باشد .این چهار نقطه عبارتند از . p0,p1,p2,p3این چهار نقطه
میزان خمیدگی منحنی رسم شده در این صفحه مختصات را تعریف می کنند و هر کدام از این نقاط با استفاده از مختصات
دوتایی ) (x,yروی صفحه مختصات چهارخانه قابل ترسیم می باشند.
مختصات نقاط  p0,p3همواره ثابت بوده و عبارت است از :

)P3(1,1

و

)P0 (0,0

مختصات دو نقطه باقیمانده  p1,p2در تابع )( cubic-bezierاستفاده شده و میزان خمیدگی منحنی را تعیین می کند:
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)P2(x2,y2

و )P1(x1,y1

در نتیجه ساختار نهایی تابع )( cubic-bezierبه شکل زیر خواهد بود:

;)cubic-bezier(x1,y1,x2,y2

آهنگ اجرای  animationدر این حالت متناسب با میزان انحنای منحنی  Bezierمی باشد .برای مثال مقدار تابع Bezier
متناظر برای کلمه کلیدی  linearیک خط مستقیم با مختصات ) P1(0,0و ) P2(1,1می باشد و برای باقی کلمات کلیدی
عبارتند از :

ease :
;)cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1
linear :
;)cubic-bezier(0,0,1,1
;)ease-in : cubic-bezier(0.42,0,1,1
;)ease-out : cubic-bezier(0,0,0.58,1
ease-in-out :
;)cubic-bezier(0.42,0,0.58,1

مثال:
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{E
;font-size: 2em
;color : red
;width : 50px
;transition-property : font-size , color , width
;transition-duration : 0s , 2s , 1.5s
;)transition-timing-function : ease-in , ease-out , cubic-bezier(0.6,1,0.15,0.8
}
{E:hover
;font-size : 0em
;color : blue
;width : 100px
}

متناسب با تعداد خاصیت های استفاده شده در  ، transition-propertyدر خاصیت  transition-timing-functionنیز می
توان از مقادیر  timingاستفاده کرد .تمامی موارد ذکر شده باال در مورد مقادیر و ترتیب اعمال آنها در خاصیت transition-
 ،durationدر مورد خاصیت  transition-timing-functionنیز صدق می کند و برقرار است.

transition-delay
استفاده از این خاصیت باعث ایجاد تاخیر در انجام  animationمی شود.
قاعده کلی:
;>transition-dalay : <time

مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه ) (sیا میلی ثانیه ) (msمی باشد .مقدار پیش فرض این خاصیت برابر
صفر می باشد و  animationبالفاصله شروع به اجرا خواهد کرد .مقادیر منفی برای این خاصیت برابر صفر در نظر گرفته خواهند شد.
مثال :
{E
;font-size : 2em
;transition-property : font-size
;transition-duration : 2.5s
;transition-delay : 2s
}
{E:hover
;font-size : 3em
}

در مثال فوق  2ثانیه پس از قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر موردنظر  animationشروع به اجرا خواهد کرد.

transition
خاصیت  transitionحالت کوتاه نویسی برای چهار خاصیت ذکر شده قبلی می باشد و این چهار خاصیت را باهم ترکیب می کند.
19
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: قاعده کلی
transition : <transition-property> <transition-duration> <transition-timing-function> <transitiondelay>;

 ترتیبdelay  وduration  به غیر از مقادیر زمانی. از یکدیگر جدا شوندspace مقادیر استفاده شده در این خاصیت باید با یک
 و دومین مقدارduration  اولین مقدار زمانی استفاده شده در این خاصیت بیانگر.استفاده از سایر مقادیر در این خاصیت مهم نیست
. می باشدdelay زمانی بیانگر
:مثال
E{
font-size : 2em;
transition : font-size 2.5s ease-in-out 1s;
}
E:hover{
font-size : 0em;
}

 خواهدanimate ، 4em  و با یک ثانیه تاخیر بهease-in-out  ثانیه با آهنگ25. در مثال فوق اندازه فونت عنصر در مدت زمان
animation  درdelay  و دومین مقدار زمانی بیانگرduration  اولین مقدار زمانی بیانگرtransition  در حالت کوتاه نویسی.شد
.می باشد

multiple transition
. ترکیب کردtransition  را به صورت کوتاه نویسی شده باهم در یک خاصیتtransition می توان چندین
: قاعده کلی
transition : <transition> , <transition> , <transition> , …

: مثال
E{
font-size : 2em;
color : red;
width : 50px;
transition : font-size 3s ease-in 1.5s,
color 2s ease-out 2s,
width 1.5s cubic-bezier(0.6,1,0.15,0.8) 0;
}
E:hover{
font-size : 0em;
color : blue;
width : 100px;
}

: مثال
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E{
font-size : 2em;
color : red;
width : 50px;
transform : rotate(0deg);
transition : all 500ms;
}
E:hover{
font-size : 0em;
color : blue;
width : 100px;
transform : rotate(45deg);
}

 میلی ثانیه از حالت اولیه خود به حالت ثانویه تعریف شده در شبه.11 ) خاصیت های عنصر در مدت زمانall( در مثال فوق تمامی
 می توان از دستورtransition : all 500ms;  در مثال فوق به جای دستور. خواهند شدanimate ، :hover کالس
 می باشد و می توان از ذکر آنall  مقدارtransition-property  استفاده کرد؛ زیرا مقدار پیش فرضtransition : 500ms;
.صرف نظر کرد

transition  چند مرحله ای با استفاده ازanimation ایجاد
 باید درهنگام تعریف خاصیت، داشته باشیمtransition  چند مرحله ای با استفاده ازanimation برای اینکه بتوانیم یک
transition-  مرحله جاری برابر با مجموع مقادیر خاصیت هایanimation  مقدار این خاصیت را برایtransition-delay
. های مراحل قبل قرار دهیمanimation  ازduration
: مثال
E{
width : 500px;
height : 300px;
font-size : 2em;
background-color : red;
color : #000000;
transition-property : font-size , background-color , color;
transition-duration : 2s;
transition-delay : 0s , 2s , 0s;
}
E:hover{
font-size : 7em;
background-color : blue;
color : #ffffff;
}

 تاخیر2s  می شود (مرحله اول) و باanimate، 7em  به2em  و بدون تاخیر از2s  عنصر در مدت زمانfont-size در مثال قبل
 تغییر پیدا می کند (مرحلهblue  بهred  از2s  مراحل قبل) رنگ پس زمینه عنصر در مدت زمانtransition-duration (مجموع
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دوم) و در نهایت با  4sتاخیر (مجموع  transition-durationمراحل قبل) رنگ متن عنصر در مدت زمان  2sاز  #000000به
 #ffffffتغییر پیدا می کند.
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با استفاده از  css transitionفقط امکان ایجاد  animationهای ساده و  animateکردن خصوصیات یک عنصر از یک موقعیت
اولیه به یک موقعیت ثانویه وجود دارد .یعنی  transitionفقط امکان  animateکردن بین دو حالت را برای ما فراهم می کند .در این
حالت تنها کنترلی که می توانیم روی  animationداشته باشیم ایجاد آهنگ ( )paceبا استفاده از  timingمی باشد .اما با استفاده از
ماژول  animationدر  css3و تعریف  keyframesمی توان  animationهای چند مرحله ای ایجاد کرد .همچنین امکان کنترل
بر روی حالت بازگشت ( )reverseیک  animationوجود دارد و می توان تعداد دفعات انجام یک  animationرا مشخص کرد و یا
اینکه  animationرا به تعداد دفعات نامحدود و در یک حلقه تکرار کرد .با استفاده از ماژول  animationدر  css3می توان چندین
مرحله  animationرا روی یک عنصر ایجاد کرد .همچنین می توان یک  animationرا یک بار تعریف کرده و از آن به دفعات برای
عناصر مختلف موجود در صفحه استفاده کرد.

تعریف keyframes
ایجاد یک  animationدر  css3شامل دو مرحله می باشد:
 .0تعریف keyframes
.2

استفاده از  keyframesتعریف شده برای یک یا چند عنصر موردنظر

بر خالف  transitionکه تمامی خصوصیات موردنظر برای  animationباید در داخل بالک مربوط به عنصر تعریف شود،
 keyfremesها باید ابتدا به صورت جداگانه تعریف شده و سپس استفاده شوند keyframes .ها مقدار خصوصیات عناصر در هر
مرحله از  animationرا شرح داده و تعریف می کنند .همچنین می توان آهنگ انجام  animationدر هر مرحله از  animationرا
نیز به صورت اختیاری تعریف کرد؛ مشابه با آنچه در  transitionوجود داشت.
قاعده کلی برای تعریف مجموعه ای از  keyframesها با استفاده از کلمه کلیدی  @keyframesبه صورت می باشد:
{ @keyframes keyframes-name
/* keyfreme definitions */
}

در ساختار فوق  keyframes-nameیک نام اختیاری است که به  keyframesموردنظر اختصاص می یابد .در داخل بالک
 @keyframesمی توان چندین بالک دیگر تعریف کرد که هرکدام از این بالک ها مشخص کننده یک مرحله از  animationمی
باشند و به هر کدام از این بالک ها یک  keyframeمی گویند .با تعریف این بالک ها ساختار نهایی یک  keyframesبه صورت زیر
خواهد بود:
{@keyframes keyframes-name
{from
/* properties definitions */
}
{n%
/* properties definitions */
}
{to
/* properties definitions */
}
}
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هر کدام از بالک ها یا  keyframeهای فوق یک مرحله از  animationرا مشخص می کنند و خصوصیات یک عنصر در هر مرحله از
 animationباید در داخل بالک های  keyframeتعریف شود .در نهایت مجموعه ای از  keyframeها تشکیل keyframes
نهایی را می دهند .هرکدام از این بالک ها با یک عدد بین  1تا  011و عالمت  %مقابل آن تعریف می شوند .در نتیجه داریم:
 بالک شروع  : animationبرای بالک شروع  animationمی توان از مقدار  0%و یا کلمه کلیدی  fromاستفاده کرد.
 بالک ها یا مراحل میانی  : animationبرای مراحل میانی  animationمی توان به تعداد موردنیاز بالک یا keyframe
تعریف کرد .برای تعریف این بالک ها باید از یک مقدار عددی به همراه عالمت  %استفاده کرد .به عنوان مثال  50%به معنی
میانه یک  animationمی باشد؛ یعنی به عنوان مثال اگر مدت زمان انجام  animationروی یک عنصر  6sتعریف شده
باشد در این صورت  50%یعنی  0ثانیه پس از شروع .animation
 بالک پایان  : animationبرای بالک پایان  animationمی توان از مقدار  100%و یا کلمه کلیدی  toاستفاده کرد.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
;background-color : red
}
{ 50%
;background-color : green
}
{ to
;background-color : red
}
}

دستور فوق یک  animationسه مرحله ای با نام  changecolorرا تعریف می کند؛ در ابتدای کار و در شروع  animationرنگ
پس زمینه عنصر قرمز می باشد و با رسیدن به میانه  animationرنگ پس زمینه به رنگ سبز تغییر پیدا کرده و سپس دوباره شروع به
بازگشت به رنگ قرمز می کند و در نهایت رنگ پس زمینه به قرمز تغییر پیدا کرده و  animationبه پایان می رسد.
مراحل شروع و پایان  animationفوق دارای مقادی ر خصوصیات کامالً یکسان می باشند و می توان این مراحل را به صورت زیر باهم
ترکیب کرد:
{ @keyframes changecolor
{ from, to
;background-color : red
}
{ 50%
;background-color : green
}
}

در این حالت مرورگر ابتدا به طور خودکار  keyframeها یا بالک ها را به صورت صعودی مرتب کرده و سپس  animationرا اجرا
می کند.
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مطلب گفته شده در مورد نحوه استفاده از خاصیت ها در  transitionدر اینجا نیز صدق می کند .در اینجا نیز برای ایجاد یک
 animationبا استفاده از  keyframesروش استاندارد و درست این است که خاصیت های مورد استفاده در داخل بالک
 keyframeرا به صورت صریح تعریف کنیم و از استفاده از حالت کوتاه نویسی عناصر خودداری کنیم .به عنوان مثال برای animate
کردن  marginیک عنصر از خاصیت های  margin-top , margin-right , margin-leftو  margin-bottomبه جای
حالت کوتاه نویسی آن (یعنی  )marginاستفاده کنیم.
در ادامه فصل نحوه اختصاص یک  animationیا  keyframesتعریف شده به یک یا چند عنصر خاص توضیح داده خواهد شد .فعالً
به توضیح باقی خصوصیات و ویژگی های مربوط به  keyframeمی پردازیم.

animation-timing-function
با استفاده از این خاصیت که مشابه خاصیت  transition-timing-functionدر  transitionمی باشد ،می توان برای هر مرحله یا
هر  keyframeاز یک  animationیک ( timingآهنگ انجام  ) animationتعریف کرد .تمامی مطالب گفته شده در مورد
خاصیت  transition-timing-functionدر فصل مربوط به  transitionدر مورد  animatin-timing-functionنیز صدق
می کند و قابل استفاده می باشد.
از خاصیت فوق می توان در تمامی  keyframeها به غیر از  keyframeآخر ( )to=100%استفاده کرد .اگر از این خاصیت برای
 keyframeآخر نیز استفاده شود در این صورت این خاصیت نادیده گرفته خواهد شد.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
;background-color : red
;animation-timing-function : ease-out
}
{ 50%
;background-color : green
;animation-timing-function : ease-in
}
{ to
;background-color : blue
}
}

در مثال فوق از شروع تا میانه ( animationتغییر رنگ پس زمینه از قرمز به سبز) با آهنگ  ease-outانجام شده و از میانه تا انتهای
( animationتغییر رنگ پس زمینه از سبز به آبی) نیز با آهنگ  ease-inانجام می شود.
بعد از تعریف کردن  keyframesهای موردنظر ،می توان یک  animationرا با استفاده از خصوصیاتی که در ادامه فصل بررسی
خواهند شد به عنصر یا عناصر  htmlموردنظر اختصاص داد.
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animation-name
از این خاصیت برای اختصاص یک  animationتعریف شده با استفاده ساختار  @keyframesبه عناصر  htmlاستفاده می شود.
قاعده کلی :
;>animation-name : <keyframes-animation-name

مقدار پیش فرض این خاصیت  noneمی باشد.
> <keyframes-animation-nameنام یک  animationتعریف شده با استفاده از قاعده  @keyframesمی باشد.

animation-duration
این خاصیت مدت زمان انجام یک  animationرا مشخص می کند.
قاعده کلی :
;>animation-duration : <time

مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه ) (sیا میلی ثانیه ) (msمی باشد  .مقدار پیش فرض برای این خاصیت
مقدار صفر است و در نتیجه اگر این خاصیت برای یک عنصر تعریف نشود  animationانجام نخواهد شد .در صورت استفاده از مقادیر
منفی برای این خاصیت مقدار منفی برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد .به هریک از مراحل  animationتعریف شده در قاعده
 @keyframesمتناسب با مقادیر درصدهای تعریف شده برای هر  keyframeبخشی از زمان مشخص شده در خاصیت
 animation-durationاختصاص داده می شود؛ در نتیجه مجموع تمامی مراحل  animationدر مدت زمان مشخص شده در
خاصیت  animation-durationاجرا خواهند شد و نه هر مرحله از  animationبه صورت جداگانه.
برای اعمال یک  animationروی یک عنصر  htmlباید حداقل دو خاصیت  animation-nameو animation-duration
برای عنصر موردنظر تعریف شده باشند.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
;background-color : red
;animation-timing-function : ease-out
}
{ 50%
;background-color : green
;animatin-timing-function : ease-in
}
{ to
;background-color : blue
}
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}
{p:hover
;animation-name : changecolor
;animation-duration : 4s
}

در مثال فوق ابتدا با استفاده از قاعده  @keyframesیک  animationبه نام  changecolorرا تعریف کرده و سپس با استفاده
از خاصیت  animation ، animation-nameتعریف شده را به عنصر  pاختصاص داده ایم .مدت زمان انجام  animationرا نیز
با استفاده از خاصیت  animation-durationبرابر  4ثانیه قرار داده ایم.
در این مثال  animationدر صورتی اجرا خواهد شد که اشاره گر موس روی عنصر موردنظر قرار بگیرد( .):hoverاگر شبه کالس
 :hoverدر این مثال تعریف نمی شد  animationبالفاصله پس از  loadشدن صفحه شروع به اجرا می کرد.
یکی از تفاوت های  animationهای ایجاد شده با این روش با روش  transtionدر این است که در این روش  animationحالت
معکوس یا  reverseندارد و برای اینکه  animationبه صورت معکوس نیز اجرا شود باید با استفاده از  keyframeهای دیگر حالت
معکوس برای  animationتعریف شود .تفاوت دیگری که نیز وجود دارد این است که بر خالف روش  transitionدر این روش می
توان  animationهای چند مرحله ای ایجاد کرد .همچنین در این روش می توان یک  animationیکسان را به چند عنصر html
مختلف اختصاص داد و همچنین می توان چندین  animationرا به طور همزمان به یک عنصر  htmlاختصاص داد.
مثال  :اختصاص یک  animationبه چند عنصر  htmlمختلف
...

{p:hover, h1:hover
;animation-name : changecolor
;animation-duration : 4s
}
{div:hover
;animation-name : changecolor
;animation-duration : 6s
}

مثال  :اختصاص چند  aninmationمختلف به یک عنصر html
…
{p:hover
;animation-name : changecolor , highlight
;animation-duration : 4s , 8s
}

در مثال فوق دو  animationبه نام های  changecolorبا مدت زمان  0ثانیه و  highlightبا مدت زمان  2ثانیه به عنصر p
اختصاص داده شده اند .دقت کنید که مقادیر اختصاص داده شده به  animation-durationبه ترتیب متناظر با مقادیر اختصاص
داده شده به  animation-nameمی باشند.
همانطور که مالحظه می کنید می توان با اختصاص چند مقدار مختلف به خاصیت های  animation-nameو animaton-
( durationکه هر کدام از این مقادیر با یک کاما از یکدیگر جدا شده اند)  animationهای چندگانه روی عناصر ایجاد کرد.
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animation-timung-function
این خاصیت آهنگ حرکت یا انتقال  animationاز یک  keyframeبه  keyframeبعدی را مشخص می کند.
قاعده کلی :
;)animation-timing-function : <keyword> | steps(<number>, <keyword>) | cubic-bezier(x1,y1,x2,y2

تمامی مطالب گفته شده در مورد خاصیت  transition-timing-functionدر فصل مربوط به  transitionدر مورد animatin-
 timing-functionنیز صدق می کند و قابل استفاده می باشد.
برای تعریف این خاصیت از دو روش زیر می توان استفاده کرد:
.0

استفاده از این خاصیت در داخل بالک یا بدنه یک  : keyframeدر این حالت که پیش از این نیز توضیح داده شد برای هر
یک از  keyframeهای داخل یک  keyframesمی توان یک  timingجداگانه و متفاوت با  keyframeهای دیگر
تعریف کرد.

.2

استفاده از این خاصیت به صورت جداگانه برای هر یک از عناصر ( htmlهریک از  selectorها)  :در این حالت تمامی
 keyframeهای داخل یک  keyframesدارای  timingیکسان می باشند و تمامی مراحل یک  animationبا یک
آهنگ یکسان انجام خواهد شد .دقت کنید که این  timingروی هر مرحله از  animationبه صورت مستقل تاثیر می
گذارد و نه روی کل یک  animationاز شروع تا پایان.

اگر خاصیت  animation-timing-functionبا استفاده از هر دو روش فوق تعریف شده باشد در این صورت اولویت اعمال timing
ها به صورت زیر خواهد بود:
.0

مقدار  timingتعریف شده در قاعده  @keyframesباالترین اولویت اجرا را دارد.

.2

اگر مقدار جداگانه ای برای هر مرحله از  animationدر قاعده  @keframesتعریف نشده باشد آنگاه مقدار timing
تعریف شده در  styleعنصر  htmlموردنظر اعمال خواهد شد.
اگر فقط برای چند مرحله از  animationو نه تمامی مراحل timing ،جداگانه در داخل بالک  keyframeتعریف شده
باشد ،در اینصورت مراحلی که دارای  timingاختصاصی نیستند  timingخود را از مقدار تعریف شده در  styleعنصر
 htmlگرفته (و یا در صورت عدم تعریف  timingدر  styleعنصر  htmlاز مقدار پیش فرض  easeاستفاده می کنند) و
مراحلی که دارای  timingاختصاصی هستند از  timingاختصاصی خود استفاده خواهند کرد.

.0

اگر  timingدر هیچ حالتی تعریف نشده باشد مقدار پیش فرض  easeاستفاده خواهد شد.

مثال :
{ @keyframes highlight
{ from
;)background-color : rgba(255,204,0,0
}
{ 50%
;)background-color : rgba(255,204,0,0.3
}
{ to
;)background-color : rgba(255,204,0,0
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}
}
{ p:hover
;animation-name : highlight
;animation-duration : 4s
;animation-timing-function : ease-out
}

در مثال فوق از آنجاییکه برای مراحل  timing، animationجداگانه تعریف نشده تمامی مراحل  animationاز مقدار ease-
 outتعریف شده در داخل  styleعنصر  htmlاستفاده خواهند کرد.
مثال فوق یک مثال ساده با تعداد مراحل کم می باشد .در صورتیکه  animationما دارای تعداد مراحل باال مثالً ده مرحله باشد و ما
بخواهیم برای تمامی مراحل به غیر از مرحله اول و آخر  timingمتفاوت با سایر مراحل مثالً  timingخطی( )linearاستفاده کنیم،
باید  timingبالک  keyframeاول و  keyframeیکی مانده به آخر را در داخل بدنه  keyframeتعریف کرده و  timingسایر
مراحل را با استفاده از  styleتعریف شده برای عنصر  htmlمشخص کنیم؛ یعنی در  animationهای چند مرحله ای و پیچیده باید
از ترکیبی از دو روش موجود برای تعریف  timingاستفاده کنیم.

animation-iteration-count
به طور پیش فرض یک  animationفقط یک بار اجرا شده و سپس متوقف می شود .با استفاده از خاصیت animation-
 iteration-countمی توان تعداد دفعات انجام یک  animationرا کنترل کرد.
قاعده کلی :
;animation-iteration-count : <number> | infinite

 : number با اختصاص مقادیر عددی به این خاصیت می توان تعداد دفعات انجام  animationرا کنترل کرد .مقادیر
اعشاری نیز در این خاصیت قابل استفاده می باشند که در این صورت فقط بخشی از  animationاجرا خواهد شد.
 : infinite با اختصاص کلمه کلیدی  infiniteیه این خاصیت  animationبه تعدا دفعات نامحدود و به صورت بی نهایت
اجرا خواهد شد.
مثال :
{ @keyframes highlight
{ from
;)background-color : rgba(255,204,0,0
}
{ 50%
;)background-color : rgba(255,204,0,0.3
}
{ to
;)background-color : rgba(255,204,0,0
}
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}
{ p.highlight
;animation-name : highlight
;animation-duration : 4s
;animation-timing-function : ease-out
;animation-iteration-count : 3
}

در مثال فوق بالفاصله پس از  loadشدن صفحه  animationتعریف شده با نام  highlightبا مدت زمان  0ثانیه و با آهنگ ease-
 outروی عنصر  pکه دارای کالس  highlightمی باشد اجرا شده و پس از سه بار اجرا متوقف می شود.

animation-direction
با استفاده از این خاصیت می توان ترتیب انجام مراحل یک  animationرا کنترل کرد.
قاعده کلی :
;>animation-direction : <keyword

 : normal مقدار پیش فرض این خاصیت  normalمی باشد .در این حالت تمامی تکرارهای  animationبه همان ترتیب
تعریف شده در قاعده  ، @keyframesبا شروع از  fromتا  toاجرا خواهند شد .منظور از تکرارهای  animationهمان
تعداد دفعات تکرار  animationمی باشد که در خاصیت  animation-iteartion-countتعریف شده است.
 : reverse این حالت عکس حالت  normalمی باشد و تمامی تکرارهای  animationدر خالف جهت تعریف شده در
قاعده  ، @keyframesبا شروع از  toتا  fromاجرا خواهند شد.
 : alternate اگر تعداد تکرارهای  animationیعنی مقدار خاصیت  animation-iteration-countبزرگتر از یک
باشد مقدار  alternateباعث می شود که با شروع از  0تمامی تکرارهای فرد  (1,3,5,..) animationبه صورت
 normalو تمامی تکرارهای زوج  (2,4,6,…) animationبه صورت  reverseاجرا شوند؛ یعنی تکرارهای
 animationبه طور یک در میان به صورت  normalو  reverseانجام می شوند.
 : alternate-reverse این حالت برعکس  alternateمی باشد و تمامی تکرارهای فرد  animationبه صورت
 reverseو تمامی تکرارهای زوج  animationبه صورت  normalانجام خواهد شد؛ یعنی تکرارهای  animationبه
طور یک در میان به صورت  reverseو  normalانجام می شوند.
بنابر مطالب گفته شده در حالت های  normalو  animation ، reverseهمواره در یک جهت اجرا می شود؛ در حالت ، normal
 animationهمواره باشروع از  fromتا  toاجرامی شود و در حالت  reverseهمواره با شرع از  toتا  . fromدر حالت های
 alternateو  animation ، alternate-reverseبه صورت یک در میان در جهت های  normalو  reverseاجرا می شود؛
در حالت  alternateابتدا  normalو سپس  ، reverseو در حالت  alternate-reverseابتدا  reverseو سپس . normal
مثال :
{ @keyframes highlight
{ from
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background-color : rgba(255,204,0,0);
}
50% {
background-color : rgba(255,204,0,0.3);
}
to {
background-color : rgba(255,204,0,0);
}
}
p:hover {
animation-name : highlight;
animation-duration : 4s;
animation-timing-function : ease-out;
animation-iteration-count : 2;
animation-direction : alternate;
}

 وto  تاfrom  با شروع ازnormal  برای بار اول در جهتanimation در مثال فوق با قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر موردنظر
. اجرا خواهد شدfrom  تاto  با شروع ازreverse برای بار دوم در جهت

animation-play-state
. در حال اجرا استفاده می شودanimation ) یکpause : از این خاصیت برای توقف (مکث
: قاعده کلی
animation-play-state: <keyword>;

 اگر. به صورت عادی می شودanimation  می باشد و باعث اجرایrunning  مقدار پیش فرض: running 
 از همان نقطه متوقف شده شروع به اجرا خواهدanimation  قبالً متوقف شده باشد با اعمال این خاصیتanimation
.کرد
 پس از اجرای مجدد (اعمال. در همان نقطه جاری می شودanimation  باعث توقف اجرایpaused  مقدار: paused 
. دوباره از همان نقطه متوقف شده شروع به اجرا می کندanimation )running مقدار
: مثال
@keyframes changecolor {
from {
background-color : red;
animation-timing-function : ease-out;
}
50% {
background-color : green;
animation-timing-function : ease-in;
}

12
Webography.ir

{ to
;background-color : blue
}
}
{#coloranimation
;animation-name : changecolor
;animation-duration : 4s
;animation-timing-function : ease-out
}
{#coloranimation:hover
;animation-play-state : paused
}

در مثال فوق بالفاصله پس از  loadشدن صفحه  animationتعریف شده با نام  changecolorشروع به اجرا شدن روی عنصر
 htmlبا شناسه  )#coloranimation( coloranimationمی کند .با قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر موردنظر ():hover
مقدار خاصیت  animation-play-stateاز مقدار پیش فرض  runningبه مقدار  pausedتغییر کره و  animationمتوقف می
شود .با خارج شدن اشاره گر موس از روی این عنصر مقدار خاصیت  animation-play-stateدوباره به مقدار پیش فرض
 runningبرگشته و  animationاز همان نقطه ای که متوقف شده بود شروع به اجرا می کند.
نکته  :برای متوقف کردن و اجرای یک  animationبا استفاده از این خاصیت معموالً از کدهای  javascriptاستفاده می شود.

animation-delay
از این خاصیت برای ایجاد تاخیر در شروع اجرای یک  animationاستفاده می شود.
قاعده کلی :
;>animation-delay : <time

مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه ) (sیا میلی ثانیه ) (msمی باشد .مقدار پیش فرض این خاصیت برابر
صفر می باشد و  animationبالفاصله شروع به اجرا خواهد کرد .این خاصیت فقط در اولین تکرار روی  animationاعمال شده و
روی باقی مراحل تاثیری ندارد.
مقادیر منفی برای این خاصیت برابر صفر در نظر گرفته خواهند شد و  animationبالفاصله شروع به اجرا خواهد کرد اما نه از ابتدای
بالک  . fromبه عنوان مثال اگر مدت زمان اجرای یک  )animation-duration( animationبرابر با  0ثانیه باشد و
 animationبه  0مرحله با بازه های مساوی ( )from=0% , 25% , 50% , to=100%تقسیم شده باشد و مقدار
 animation-delayبرابر  -1ثانیه تعریف شده باشد ،مرحله اول  )from=0%( aimationاجرا نشده و  animationاز ابتدای
مرحله دوم ( )25%شروع به اجرا خواهد کرد.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
;background-color : red
}
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{ 25%
;background-color : green
}
{ 50%
;background-color : yellow
}
{ to
;background-color : blue
}

}
{#coloranimation
;animation-name : changecolor
;animation-duration : 4s
;animation-iteration-count : 3
;animation-delay : -1s
}

به هریک از مراحل  animationمتناسب با درصد های تخصیص داده شده بخشی از زمان تعریف شده در خاصیت animation-
 durationاختصاص داده می شود .در مثال فوق  animationبه چهار مرحله با  keyframeهای مساوی ( )25%تقسیم شده
است .در نتیجه به هر مرحله از  animationیک چهارم از زمان کل  animationیعنی  0ثانیه تخصیص داده می شود .بخشی از
 animationکه باید در  0ثانیه اول اجرا می شد (بالک  )fromبه دلیل تخصیص مقدار منفی یک ثانیه ( )-1sبه خاصیت
 animation-delayاجرا نشده و بالفاصله باقی  animationاجرا خواهد شد .این اتفاق فقط در اولین تکرار اجرای animation
رخ داده و باقی تکرارها به صورت عادی اجرا خواهد شد.

animation-fill-mode
با استفاده از این دستور می توان مقادیر خاصیت های یک عنصر  htmlرا قبل از شروع  animationو بعد از پایان animation
کنترل کرد .به عنوان مثال در حالت عادی پس از پایان یک  animationمقادیر خاصیت های عنصر به حالت اولیه و قبل از شروع
 animationباز می گردد .حال اینکه با استفاده از خاصیت  animation-fill-modeمی توان تعیین کرد که پس از پایان
 animationخاصیت های عنصر موردنظر دارای چه مقادیری باشند.
قاعده کلی :
;>animation-fill-mode : <keyword

 : none مقدار پیش فرض  noneمی باشد و پس از پایان  animationخاصیت های عنصر  htmlبه مقدار اولیه خود باز
می گردند.
 : forwards با استفاده از این کلمه کلیدی خاصیت های عنصر موردنظر مقادیری را که در پایان  animationو در
 keyframeآخر ( )to=100%به آنها تخصیص داده شده است را حفظ می کنند.
 : backwards اگر  animationبا تاخیر شروع شود (باستفاده از خاصیت  )animation-delayدر این حالت تا
زمانیکه  animationتاخیر دارد و شروع نشده است ،مقادیر خاصیت های تعریف شده در اولین  )from( keyframeبه
عنصر موردنظر اعمال خواهد شد.
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 : both هر دو حالت  forwardsو  backwardsرا همزمان اعمال می کند؛ یعنی اگر  animationبا تاخیر شروع شود
در این حالت تا زمانیکه  animationتاخیر دارد و شروع نشده است ،مقادیر خاصیت های تعریف شده در اولین
 )from( keyframeبه عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و پس از پایان  animationمقادیر خاصیت های این عنصر برابر
با مقادیر تعریف شده در  keyframeآخر ( )toخواهد بود.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
;background-color : red
}
{ 25%
;background-color : green
}
{ 50%
;background-color : yellow
}
{ to
;background-color : blue
}

}
{#coloranimation
;animation-name : changecolor
;animation-duration : 4s
;animation-iteration-count : 3
;animation-delay : 3s
;animation-fill-mode: both
}

در مثال فوق  animationبا  0ثانیه تاخیر شروع می شود .قبل از شروع  animationو به مدت  0ثانیه رنگ پس زمینه عنصر به
رنگ قرمز (مقدار تعریف شده در  )fromمی باشد animation .در طول مدت زمان  0ثانیه اجرا شده و به پایان می رسد و پس از
پایان  animationرنگ پس زمینه عنصر مقدار پایانی خود یعنی رنگ آبی (مقدار تعریف شده در  )toرا حفظ می کند.

animation
خاصیت  animationحالت کوتاه نویسی برای خاصیت های ذکر شده قبلی در مورد  css animationمی باشد و این خاصیت ها را
باهم ترکیب می کند .در این خاصیت می توان از تمامی خاصیت های ذکر شده قبلی در مورد  animationبه غیر از خاصیت
 animation-play-stateاستفاده کرد.
قاعده کلی :
animation : <animation-name> <animation-duration> <animation-delay> <animation-timing>function
;><animation-iteration-count> <animation-direction> <animation-fill-mode
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مقادیر استفاده شده در این خاصیت باید با یک  spaceاز یکدیگر جدا شوند .به غیر از مقادیر زمانی  durationو  delayترتیب
استفاده از سایر مقادیر در این خاصیت مهم نیست .مشابه خاصیت  transitionدر حالت کوتاه نویسی  animationنیز اولین مقدار
زمانی بیانگر  durationو دومین مقدار زمانی بیانگر  delayمی باشد.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
;background-color : red
}
{ 25%
;background-color : green
}
{ 50%
;background-color : yellow
}
{ to
;background-color : blue
}
}
{#coloranimation
;animation : changecolor 4s 3s ease 2 alternate both
}

در مثال فوق  0ثانیه پس از  loadشدن صفحه  animationتعریف شده با نام  changecolorروی عنصر با شناسه
 coloranimationبا تعداد تکرار دو بار با آهنگ  easeبرای تمامی مراحل  animationو به صورت رفت و برگشت اجرا خواهد
شد.

ایجاد  animationهای چندگانه
برای ایجا همزمان چندین  animationروی یک عنصر از دو روش می توان استفاده کرد.
روش اول :
در این روش برای ایجاد همزمان چندین  animationروی یک عنصر  ،htmlتمامی خاصیت های ذکر شده قبلی در مورد
 animationمی توانند دارای چندین مقدار باشند که هر مقدار باید با یک کاما ( ),از مقدار قبلی جدا شده باشد.
اگر مقادیر کمتری از تعداد مقادیر نسبت داده شده به خاصیت  animation-nameبه سایر خاصیت ها نسبت داده شود آنگاه مرورگر
مقادیر را به صورت متناوب و در یک چرخه برای باقی  animationاعمال خواهد کرد (مشابه  .)transitionمقادیر اضافی تعریف شده
در یک خاصیت نادیده گرفته خواهند شد.
مثال :
{ @keyframes changecolor
{ from
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background-color : red;
}
50% {
background-color : green;
}
to {
background-color : blue;
}
}
@keyframes changewidth {
from {
width : 300px;
}
50% {
width : 500px;
}
to {
width : 300px;
}
}
div.animation{
animation-name : changecolor , changewidth;
animation-duration : 4s , 6s;
animation-timing-function : ease , ease-out;
animation-delay : 0s , 2s;
animation-fill-mode : forwards , backwards;
}

 باdiv  روی عنصرchangewidth  وchangecolor  به نام هایanimation  شدن صفحه دوload در مثال فوق به محض
. اجرا می شوندanimation کالس
: روش دوم
 استفاده. چندگانه روی یک عنصر استفاده می شودanimation  برای ایجادanimation در این روش از حالت کوتاه نویسی خاصیت
.از این روش ساده تر و کوتاه تر از روش قبل می باشد
: قاعده کلی
animation : <animation> , <animation> , …

:  مثال قبل با استفاده از این روش به صورت زیر نوشته می شود: مثال
/* keyframes definitions */
…
div.animation{
animation : changecolor 4s ease forwards,
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;changewidth 6s 2s ease-out backwards
}

در این مثال برای  animationاول ( )changecolorفقط یک مقدار زمانی ذکر شده و این مقدار به عنوان animation-
 durationدر نظر گرفته شده و مقدار  animation-delayبرابر صفر درنظر گرفته شده و  animationبدون تاخیر اجرا خواهد
شد.
در  animationهای چندگانه اگر  delayبه  animationها اختصاص داده نشود animation ،ها به طور همزمان روی عنصر
موردنظر اعمال خواهند شد .اما اگر  delayاختصاص داده شده به یک  animationبرابر با مجموع  durationهای اختصاص داده
شده به  animationهای قبلی باشد animation ،ها پشت سرهم اجرا خواهند شد.
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تمامی مباحث و مطالب مطرح شده تا این جا و در فصول قبلی در مورد  cssدر فضای دو بعدی مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته
است .هر عنصر  htmlدر فضای دو بعدی دارای یک پهنا ( )widthو یک ارتفاع ) (heightمی باشد ،اما هیچ عمقی ) (depthندارد.
تمامی مباحث در فضای دو بعدی حول محورهای  (x-axis) xو  (y-axis) yانجام می شود .اما با معرفی محور  (z-axis) zدر
 css3روشی برای تغییر شکل عناصر ) (transformingدر فضای سه بعدی ارائه شد.

در این جا نیز مشابه  2d transformخاصیت اصلی استفاده شده برای تغییر شکل عناصر خاصیت  transformمی باشد.در این جا
نیز با استفاده از برخی از توابع و اختصاص مقادیر به این توابع می توان نحوه و میزان تغییر شکل عناصر را مشخص کرد .

rotation
توابع )( rotateبرای چرخاندن یک عنصر به اندازه  1تا  061درجه حول یکی از محورهای  y ، xو یا  zاستفاده می شود .برای چرخش
حول هر یک از محورها تابعی متناسب با همان محور استفاده می شود.
قاعده کلی :
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;)>transform : rotateX(<angle
;)>: rotateY(<angle
;)>: rotateZ(<angle

 : rotateX از این تابع برای چرخش عنصر حول محور ( Xمحور افقی) استفاده می شود.
 : rotateY این تابع برای چرخش عنصر حول محور ( Yمحور عمودی) استفاده می شود .چرخش حول محور  Yمشابه باز و
بسته کردن یک در می باشد.
 : rotateZ این تابع برای چرخش عنصر حول محور ( Zمحور عمود بر صفحه) استفاده می شود .این تایع مشابه تابع rotate
در  2d transformعمل می کند و باعث چرخش عنصر در جهت یا خالف جهت عقربه های ساعت استفاده می شود.
استفاده از مقادیر منفی در این توابع مجاز می باشد و عناصر را در خالف جهت نرمال می چرخاند.

به منظور درک بهتر مباحث مربوط به  rotationو  3d transformابتدا مبحث مربوط به  perspectiveرا مطرح کرده و سپس به
بیان باقی مطالب مربوط به  rotationمی پردازیم.

perspective
در یک فضای سه بعدی واقعی عناصر نزدیکتر به چشم بیننده بزگتر از عناصر دورتر دیده می شوند و بالعکس .به منظور ایجاد یک فضای
سه بعدی واقعی برای عناصر  ، htmlکلید اصلی استفاده از خاصیت  perspectiveمی باشد .در واقع این خاصیت پیش نیاز ایجاد
حالت  3Dیا سه بعدی در عناصر  htmlمی باشد.
برای تخصیص مقدار به خاصیت  perspectiveاز دو روش زیر می توان استفاده کرد :
;>perspective : <length
;)>transform : perspective(<length

مقدار اختصاص داده شده به این خاصیت فاصله صفحه  (view point) Z=0را از چشم بیننده مشخص می کند .مقدار پیش فرض
برای این خاصیت صفر می باشد و فقط مقادیر مثبت در این خاصیت قابل استفاده می باشند.
این خاصیت باعث ایجاد عمق مجازی ) (illusion depthدر یک عنصر می شود؛ یعنی قسمت هایی از یک عنصر که در فاصله دورتری
نسبت به چشم بیننده قرار دارند کوچکتر از قسمت های نزدیک به چشم بیننده دیده می شوند.
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با اختصاص خاصیت  perspectiveبه یک عنصر به تنهایی ،هیچ اتفاقی روی این عنصر نمی افتد .یعنی اختصاص این خاصیت به یک
عنصر روی خود عنصر هیچ تاثیری ندارد بلکه روی فرزندان آن عنصر تاثیر خواهد گذاشت ،مشروط به اینکه این فرزندان یکی از توابع
)( rotateرا پذیرفته باشند.
مثال :
…
>”<div class=”parent
><div class=”child”></div
></div
…
…
{. parent
;perspective : 150px
}
{. parent .child
;)transform : rotateY(40deg
}
…

در مثال فوق خاصیت  perspectiveبرای عنصر  divبا کالس  parentتعریف شده است ،در نتیجه تمامی فرزندان این عنصر که از
تابع )( rotateاستفاده می کنند به صورت  perspectiveو با عمق مجازی نمایش داده خواهند شد.

اگر در مثال فوق از خاصیت  perspectiveبرای عنصر پدر ( ).parentاستفاده نکنیم ،عنصر فرزند بدون عمق مجازی و به صورت زیر
نمایش داده خواهد شد:

در این حالت نیز عنصر فرزند ) (.childبه اندازه زاویه  01درجه در راستای محور  Yچرخانده شده است ،اما از آنجاییکه برای عنصر پدر
) (.parentاز خاصیت  perspectiveاستفاده نشده است ،عنصر فرزند دارای عمق مجازی نبوده به صورت سه بعدی نمایش داده
نمی شود.
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ادامه مبحث rotation
پس از توضیح  perspectiveو روشن شدن مطلب به ادامه مبحث مربوط به  rotationمی پردازیم.
مثال :
;)transform : rotateX(45deg

مثال فوق عنصر موردنظر را به اندازه  0.درجه حول محور  Xمی چرخاند.
برای اعمال همزمان توابع )( rotateروی یک عنصر باید از روش کوتاه نویسی خاصیت  transformاستفاده کرد .برای این کار می
توان از دو روش زیر استفاده کرد:
.0

استفاده همزمان از چند تابع  rotateدر خاصیت :transform
;)>transform : rotateX(<angle>) roateY(<angle>) rotateZ(<angle

در این روش توابع استفاده شده باید با  spaceاز یکدیگر جدا شوند.
مثال :
;)transform : rotateX(30deg) rotateY(30deg) rotateZ(45deg

.2

استفاده از تابع )(: rotate3d
;)>transform : rotate3d(x,y,z,<angle

خطی رسم کنیم که از نقطه ) o(0,0,0در این تابع مختصات یک نقطه در فضای سه بعدی می باشد .اگر از مبدا مختصات  zو x ، y
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) می چرخد .مقادیر  oaحول این محور (خط )> (<angleعبور کند آنگاه عنصر موردنظر ما به اندازه زاویه تعریف شده )a(x,y,z
نیز قابل استفاده می باشند z.و x ، yمنفی برای
مثال :
;)transform : rotate3d(1,2,1,45deg

در این مثال اگر یک خط مستقیم از مبدا مختصات ) o(0,0,0به نقطه ) a(1,2,1رسم کنیم عنصر موردنظر ما به اندازه  45درجه
حول این خط می چرخد.

برخی از حالت های خاص تابع )( rotate3dدارای خروجی مشابه با توابع استاندارد )( rotateمی باشد:
;)>transform : rotateX(<angle
;)>transform : rotateY(<angle
;)>transform : rotateZ(<angle

≡
≡
≡

;)>transform : rotate3d(1,0,0,<angle
;)>transform : rotate3d(0,1,0,<angle
;)>transform : rotate3d(0,0,1,<angle

عالمت ≡ ) (identical toبه معنی برابر بودن و یکسان بودن می باشد.
هنگام استفاده از دو مقدار غیر صفر و یکسان در تابع )( roate3dمقدار عددی استفاده شده مهم نبوده و در صورت استفاده از هر
عددی نتیجه و خروجی کار یکسان خواهد بود:
≡

;)>rotate3d(10,10,0,<angle

≡

;)>rotate3d(1,1,0,<angle
;)>rotate3d(n,n,0,<angle

≡

;)>rotate3d(10,0,10,<angle

≡

;)>rotate3d(1,0,1,<angle
;)>rotate3d(n,0,n,<angle

≡

;)>rotate3d(0,10,10,<angle

≡

;)>rotate3d(0,1,1,<angle
;)>rotate3d(0,n,n,<angle

همچنین هنگام استفاده از یک مقدار غیر صفر در تابع )(( roate3dگردش حول یکی از محورهای  Y، xو  ) zمقدار عددی استفاده
شده مهم نبوده و در صورت استفاده از هر عددی نتیجه و خروجی کار یکسان خواهد بود:
≡

;)>rotate3d(n,2,0,<angle

≡

;)>rotate3d(1,2,0,<angle
;)>rotateX(<angle

≡

;)>rotate3d(0,n,0,<angle

≡

;)>rotate3d(0,1,0,<angle
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;)>rotateY(<angle
≡

;)>rotate3d(0,2,n,<angle

≡

;)>rotate3d(0,2,1,<angle
;)>rotateZ(<angle

transform-style
اگر یک عنصر فرزند که به صورت  perspectiveو با عمق مجازی نمایش داده شده است خود نیز دارای فرزند دیگری باشد و برای این
فرزند دوم نیز تابع )( rotateرا در نظر گرفته باشیم ،در این صورت  perspectiveفرزند دوم را می توان با استفاده از خاصیت
 transforn-styleبا دقت بیشتری کنترل کرد.
قاعده کلی :
;transform-style : flat | preserved-3d

مقدار پیش فرض کلمه کلیدی  flatمی باشد.
در مثال زیر کاربرد و مفهوم هریک از این کلمات کلیدی توضیح داده شده است.
مثال :
…
>”<div class=”parent
>”<div class=”first-child
>”<div class=”second-child
></div
></div
></div
…
…
{.parent
;perspective : 150px
}
{.first-child
;)transform : rotateY(30deg
;transform-style : preserved-3d
}
{.second-child
;)transform : rotateY(40deg
}
…

در مثال فوق خاصیت  perspectiveبرای عنصر با کالس  parentتعریف شده است و برای فرزند اول این عنصر با کالس first-
 childنیز تابع )( rotateYرا تعریف کرده ایم که باعث می شود این عنصر ) (first-childبا عمق مجازی و به صورت
( perspectiveدورنما) نمایش داده شود.
در اینجا عنصر  first-childنیز خود دارای عنصر فرزندی با کالس  second-childمی باشد که برای این عنصر نیز تابع )(roateY
تعریف شده است .اگر خاصیت  transform-styleرا برای عنصر  first-childتعریف نکنیم (و یا مقدار  flatرا برای آن تعریف کنیم)
در این صورت عنصر  second-childدر عمق مجازی خود از عنصر پدر خود یعنی  first-childتبعیت کرده و هر دو عنصر دارای
 perspectiveیکسان خواهند بود .اما اگر مقدار خاصیت  transform-styleرا برای عنصر  first-childبه صورت preserved-
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 3dتعریف کنیم ،انگاه عنصر فرزند آن یعنی  second-childدارای عمق مجازی مستقل بوده و  perspectiveبه صورت مستقل
روی عنصر  second-childاعمال خواهد شد.

perspective-origin
این خاصیت همراه با خاصیت  perspectiveاستفاده شده و زاویه و مبدا نگاه به یک عنصر  3Dرا مشخص می کند.
قاعده کلی :
;>perspective-origin : <x-position> <y-position
| ]]perspective-origin: [<percentage> | <length>] | [left| center | right
][[top | center | bottom

 x-positionمقدار افقی و  y-positionمقدار عمودی را مشخص می کند .مقادیر استفاده شده در این خاصیت مشابه خاصیت
 background-positionمی باشد و می توان با استفاده از کلمات کلیدی  left,right,centerبرای  x-positionو
 top,bottom,centerبرای  ، y-positionمقادیر مطلق ) (absoluteمثل  ، pixelمقادیر وابسته ) (relativeمثل  emsو
یا مقادیر درصدی ) (percentageاین خاصیت را مقداردهی کرد .
مقدار پیش فرض  center centerیا  50% 50%می باشد؛ یعنی عمق ایجاد شده برای عنصر بر اساس دید بیننده از مرکز عنصر
می باشد.
مثال :
…
>”<div class=”parent
><div class=”child”></div
></div
…
…
{. parent
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;perspective : 150px
;perspective-origin : right center
}
{. parent .child
;)transform : rotateY(40deg
}
…

backface-visibility
اگر یک عنصر با استفاده از توابع )( rotateبه قدری چرخانده شود که پشت عنصر نمایان شود ،با استفاده از خاصیت backface-
 visibilityمی توان نحوه نمایش پشت عنصر یا  backfaceرا کنترل کرد.
این خاصیت مشابه خاصیت  visibilityدر  css2می باشد.
قاعده کلی :
;backface-visibility : visible | hidden

 : visible مقدار  visibleمقدار پیش فرض بوده و باعث می شود پشت عنصر قابل مشاهده باشد.
 : hidden این مقدار باعث می شود پشت عنصر غیر قابل مشاهده باشد؛ یعنی دقیقاً مشابه حالتی که مقدار خاصیت
 visibilityرا برابر  hiddenقرار می دهیم.
مثال :
{.child
;)transform : rotateY(150deg
;backface-visibility : visible
}
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translation
همان طور که پیش از این در فصل مربوط به  2d transformگفته شد ،با استفاده از تابع  translateمی توان عناصر  HTMLرا در
فضای دو بعدی نسبت به موقعیت های پیش فرض خود در جهت های عمودی (محور  )Yو افقی (محور  )Xجابجا کرد .در فضای سه
بعدی و در  3d transformبرای جابجایی عنصر در راستای محور  Zباید از تابع جدید )( translateZاستفاده کرد .روش استفاده از
این تابع نیز مشابه حالت دو بعدی می باشد.
قاعده کلی :
;)>transform : translateX(<length
;)>: translateY(<length
;)>: translateZ(<length

در اینجا نیز استفاده از مقادیر منفی مجاز است.
در  translateنیز مشابه  rotateبرای اعمال همزمان چند تابع روی یک عنصر باید از روش کوتاه نویسی خاصیت transform
استفاده کرد .برای این کار می توان از دو روش زیر استفاده کرد:
.0

استفاده همزمان از چند تابع  translateدر خاصیت :transform

;)>transform : translateX(<length>) translateY(<length>) translateZ(<length

در این روش توابع استفاده شده باید با  spaceاز یکدیگر جدا شوند.
مثال :
;)transform : translateX(20px) translateY(20px) translateZ(40px

.2

استفاده از تابع )(: translate3d
;)transform : translate3d(translateX,translateY,translateZ

در این تابع از سه مقدار  lengthبرای مشخص کردن میزان جابجایی عنصر در راستای هریک از محورها استفاده می شود.
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مثال :
;)transform : translate3d(20px,20px,40px

scaling
عالوه بر دو تابع )( scaleXو )( scaleYکه در  2d transformمعرفی شد ،در  3d transformمی توان از تابع جدید
)( scaleZنیز برای تغییر مقیاس یک عنصر استفاده کرد.
قاعده کلی :
;)>transform : scaleX(<number
;)>: scaleY(<number
;)>: scaleZ(<number

استفاده از تابع )( scaleZبه تنهایی هیچ تاثیری روی عنصر نداشته و مقیاس عنصر تغییری نمی کند ،زیرا یک عنصر به تنهایی هیچ
عمقی ) (depthندارد .برای اینکه تابع )( sclaeZبتواند مقیاس یک عنصر را تغییر دهد باید در کنار این تابع از تابع )(translateZ
نیز استفاده شود .در صورت استفاده از تابع )( translateZدر کنار تابع )( scaleZمقدار عددی تعریف شده در تابع )( scaleZدر
مقدار عددی استفاده شده در تابع )( translateZضرب شده و عنصر موردنظر به اندازه مقدار حاصلضرب در راستای محور  Zبه جلو
خواهد آمد؛ یعنی اگر مقدار عددی استفاده شده در تابع )( sclaeZبرابر عدد  nباشد آنگاه مقدار استفاده شده در تابع )(translateZ
 n ،برابر خواهد شد.
مثال :
)translateZ(30px

;)transform : scaleZ(3) translateZ(10px
>= scaleZ() * translateZ() = 3 *10 = 30

در مثال فوق عنصر موردنظر به اندازه  01پیکسل در راستای محور  Zو به سمت جلو جابجا خواهد شد.
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در اینجا نیز مشابه  2d transformمقدار پیش فرض تابع برابر یک می باشد scaleZ(0) .باعث محو شدن عنصر می شود .استفاده
از مقدار منفی باعث کوچکتر شدن عنصر نسبت به اندازه اصلی آن می شود.

در  scaleنیز برای اعمال همزمان چند تابع روی یک عنصر باید از دو روش گفته شده برای کوتاه نویسی خاصیت  transformاستفاده
کرد:
.0

استفاده همزمان از چند تابع  scaleدر خاصیت :transform

;)>transform : scaleX(<number>) scaleY(<number>) scaleZ(<number

در این روش توابع استفاده شده باید با  spaceاز یکدیگر جدا شوند.
مثال :
;)transform : scaleX(1.5) scaleY(2) scaleZ(3) translateZ(10px

.2

استفاده از تابع )(: scale3d
;)transform : scale3d(scaleX,scaleY,scaleZ

در این تابع از سه مقدار  numberبرای مشخص کردن مقیاس و اندازه جدید عنصر در هریک از ابعاد مختلف استفاده می
شود.
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مثال :
;)transform : scale3d(1.5,2,3) translateZ(10px

ترکیب توابع transform
مشابه  2d transformدر  3d transformنیز می توان توابع مختلف را در یک خاصیت  transformباهم ترکیب کرده و به کار
برد .در اینجا نیز باید تمامی توابع مورد نظر را در خاصیت  transformقرار داده و این توابع را با یک  spaceاز یکدیگر جداکنیم.
; … )transform : function(value) function(valye
;)(transform : rotate3d() scale3d() translate3d

همانطور که در  2d transformگفته شد استفاده از خاصیت های  transformبه طور جاگانه برای هر تابع صحیح نمی باشد و در
این حالت فقط دستور آخر روی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد .
مثال :
;)transform : rotate3d(1,0,0,45deg
;)transform : scale3d(1.1,1.5,3
;)transform : translate3d(30px,30px,40px

در مثال فوق فقط دستور آخر یعنی ) translate3d(30px,30px,40pxروی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و باقی دستورات در
نظر گرفته نخواهند شد.

مثال :
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)transform: rotateX(50deg) rotateY(40deg) rotateZ(30deg
)scale3d(0.75,2,2
;)translate3d(5px,-5px,10px

روش دیگر برای ترکیب توابع  transformاستفاده از تابع )( matrix3dمی باشد که  06پارامتر می گیرد .به علت پیچیدگی این
روش از بیان آن صرف نظر می کنیم .

transform-origin
این خاصیت مشابه خاصیت  transform-originدر  2d transformمی باشد .تمامی مطالب گفته شده در حالت  2dدر این
حالت نیز صدق می کند .تنها تفاوت این حالت با حالت  2dدر این است که در این حالت از سه مقدار برای مشخص کردن مبدا یا نقطه
اعمال تغییرات )  ( transformation pointاستفاده می شود .این سه مقدار محل تالقی محورهای  X,Y,Zرا مشخص می کنند.
مقدار پیش فرض برای این خاصیت برابر با مرکز عنصر می باشد.
قاعده کلی :
;>transform-origin : <x-position> <y-position> <z-position

مقادیر قابل استفاده برای  x-positionو  y-positionهمان مقادیر قابل استفاده در  2d transformمی باشند .برای z-
 positionفقط مجاز به استفاده از مقادیر  lengthهستیم و نمی توان از مقادیر درصدی و کلمات کلیدی استفاده کرد.
 z-positionفاصله ای در امتداد محور ( zمحور عمود بر صفحه) است که  transformationدر آنجا اتفاق می افتد .اگر مقادیر
منفی برای  z-positionاختصاص یابد transform-origin ،در پشت عنصر قرار خواهد گرفت و عنصر فرزند پشت عنصر پدر خود
قرار می گیرد .اما اگر مقادیر مثبت به  z-positionاختصاص یابد  transform-originدر جلوی عنصر قرار خواهد گرفت و عنصر
فرزند روی عنصر پدر خود قرار می گیرد.
مثال :
{.child
;)transform : rotateY(40deg
;transform-origin : left center 70px
}
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.child{
transform : rotateY(40deg);
transform-origin : left center -70px;
}
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 gradientعبارت است از تغییر رنگ مالیم و تدریجی ) (gradual transitionبین دو یا چند رنگ .در گرافیک از gradient
برای ایجاد عمق کاذب ،دادن حجم به عناصر و ایجاد افکت های سه بعدی استفاده می شود.
در  css3از خاصیت  background-imageو یا حالت کوتاه نویسی خاصیت  backgroundبرای ایجاد  gradientدر عناصر
 htmlاستفاده می شود .دو نوع  gradientدر  css3وجود دارد که عبارتند از :
 : linear-gradient در حالت  linearتغییر رنگ پس زمینه عناصر در امتداد یک خط مستقیم انجام می شود .به این خط
فرضی در اصطالح  gradient lineگفته می شود.
 : radial-gradient در حالت  radialتغییر رنگ پس زمینه عناصر به صورت یک دایره و یا یک بیضی و در امتداد خط
فرضی  gradient rayکه این خط همان شعاع دایره یا بیضی می باشد ،انجام می شود .نقطه شروع خط gradient ray
مرکز دایره می باشد.

در مرورگرها یک  gradientبه صورت پیش فرض عرض ) (widthو پهنای ) (heightو  paddingیک عنصر  htmlرا پر می کند
که به این محدوده در اصطالح  gradient boxگفته می شود .از آنجاییکه برای ایجاد  gradientاز خاصیت background-
 imageاستفاده می شود ،در نتیجه برای کنترل  sizeو  positionیک  (gradient box) gradientمی توان به ترتیب از
خاصیت های  background-sizeو  background-positionاستفاده کرد.

linear gradient
در  css3برای ایجاد  linear-gradeintاز تابع )( linear-gradientاستفاده می شود .با استفاده از این تابع می توان جهت خط
 gradient lineو رنگ های استفاده شده در یک  gradientخطی را مشخص کرد.
قاعده کلی برای استفاده از تابع )( linear-gradientبه صورت زیر می باشد:
;)background-image : linear-gradient(direction,color-stops

همانطور که مالحظه می کنید تابع )( linear-gradientدو پارامتر دریافت می کند ،که این پارامترها با یک کاما) (,از یکدیگر جا می
شوند.
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 : direction این پارامتر که یک پارامتر اختیاری است ،جهت و یا زاویه انجام  gradientیا همان خط gradient lineرا
مشخص می کند .در این تابع می توان از کلمات کلیدی و یا یک زاویه )> (<angleبه منظور مشخص کردن جهت خط
 gradient lineاستفاده کرد.
 : color-stops این پارامتر یک لیست دو یا چند مقداری از رنگ ها می باشد که با یک کاما از یکدیگر جدا شده اند.

direction
همانطور که گفته شد برای مشخص کردن جهت  gradient lineمی توان از دو روش استفاده کرد:
 .0کلمات کلیدی
.2

استفاده از یک زاویه )>(<angle

کلمات کلیدی
می توان ازترکیب کلمات کلیدی  top,bottom,right,leftبرای مشخص کردن نقطه پایان  gradient lineیا همان جهت خط
 gradient lineاستفاده کرد .این کلمات کلیدی جهت انجام  gradientرا در داخل  gradient boxمشخص می کنند .می توان
این کلمات کلیدی را باهم ترکیب کرده و گوشه ) gradient box (cornerرا با استفاده از آنها مشخص کرد؛ مثل  top rightو یا
 . botttom leftبرای مشخص کردن جهت خط  gradient lineباید کلمه کلیدی  toرا به صورت پیشوند با کلمات کلیدی فوق
ترکیب کرد؛ مثل  . to top rightفقط هشت ترکیب زیر از این کلمات کلیدی معتبر بوده و قابل استفاده می باشد :

مقدار پیش فرض  to bottomمی باشد.
مثال :
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;)background-image : linear-gradient(to bottom,red,green,blue

#000

background-image : linear-gradient(to bottom right , #ff0000 , #00ff00 ,

زاویه )(angle
برای تعیین جهت خط  gradient lineبه جای استفاده از کلمات کلیدی می توان از یک زاویه استفاده کرد .استفاده از زوایا و واحد
اندازه گیری  degساده می باشد اما در این حالت بیشتر مقادیر استفاده شده برای زوایا باعث ایجاد نقاط شروع و پایان در خارج از
 gradient boxمی شود و بخشی از  gradientبه خارج از محدوده  gradient boxگسترش پیدا می کند.
در این روش مقدار پیش فرض برای  021 ، gradient lineدرجه است که برابر با یک خط مستقیم از باال به پایین می باشد (همان
حالت پیش فرض  .)to bottomزاویه صفر برای  gradient lineیک خط مستقیم از پایین به باال می باشد (معادل حالت .)to top
زوایای بزرگتر از صفر درجه برای  gradient lineنیز در جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند .در این روش زوایا نسبت به مرکز
 gradient boxمحاسبه می شوند و  gradient lineبه اندازه زاویه تعریف شده در هر دو جهت امتداد پیدا می کند .مقادیر بزرگتر
از  360درجه و نیز مقادیر کمتر از صفر درجه (مقادیر منفی برای تعریف زوایا در خالف جهت عقربه های ساعت) قابل استفاده می
باشند .در این حالت مرورگر به صورت اتوماتیک مقادیر خارج از محدوده صفر تا  061درجه را به مقادیر بین صفر تا  061درجه تبدبل
کرده و سپس استفاده می کند .به عنوان مثال زاویه  -45degبرابر است با زاویه . 315deg
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به این روش برای مشخص کردن جهت خط  gradient lineدر اصطالح  compass coordinate systemگفته می شود.
مثال :
;)background-image : linear-gradient(180deg,black,white

;)background-image : linear-gradient(45deg,black,white,black

همانطور که پیش از این نیز گفته شد در این روش بیشتر مقادیر استفاده شده برای زوایا باعث ایجاد نقاط شروع و پایان در خارج از
 gradient boxمی شود و بخشی از  gradient lineدر خارج از محدوده  gradient boxقرار گرفته و  gradientبه خارج از
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محدوده  gradient boxگسترش پیدا می کند .برای محاسبه نقاط شروع و پایان  gradient lineدر این حاالت خط gradient
 lineرا با شروع از مرکز عنصر و به اندازه زاویه تعریف شده در هر دو جهت امتداد داده و از روش زیر استفاده می کنیم :

در این روش محل تقاطع خط عمود بر  gradient lineکه این خط عمود از نزدیکترین گوشه  gradient boxعبور می کند ،نقاط
شروع و پایان خط  gradient lineزا مشخص می کند.

color-stops
همانطور که قبالً نیز گفته شد پارامتر  color-stopsدر تابع )( gradientیک لیست دو یا چند مقداری از رنگ ها می باشد که باید
با یک کاما از یکدیگر جدا شده باشند .به هریک از این رنگ ها یک  color-stopمی گویند .نقاط شروع و پایان این رنگ ها در یک
( gradientموقعیت یا  positionرنگ ها در طول خط  )gradient lineرا می توان به صورت اختیاری با استفاده از مقادیر
 lengthو  percentageمشخص کرد .مقادیر عددی یا  lengthبا شروع از نقطه شروع ( gradientابتدای )gradient box
اندازی گیری می شوند و مقادیر درصدی وابسته به نقاط شروع و پایان ( gradientابتدا و انتهای  )gradient boxمی باشند .در
حالت  0% ، linear-gardientبیانگر نقطه شروع  gradientو  100%بیانگر نقطه پایان  gradientمی باشد و در حالت
 0% ، radial-gradientبیانگر مرکز دایره یا بیضی و  100%بیانگر نقطه پایان  gradientمی باشد .مقادیر این  positionها
باید با یک  spaceاز مقادیر رنگ ها جداشود.
اگر در یک  gradientموقعیت رنگ ها یا همان  color-stopها تعریف نشده باشند مرورگر به صورت پیش فرض مقادیر زیر را در
نظر می گیرد:
 موقعیت ) (positionاولین رنگ یا  color-stopبرابر با ابتدای خط فرضی  gradient lineیعنی  0%می باشد.
 موقعیت آخرین  color-stopبرابر با انتهای خط  gradient lineیعنی  100%می باشد.
 برای  color-stopهای میانی طول خط  gradient lineبه طور مساوی بین این  color-stopها تقسیم شده و به هر
 color-stopیک فضای مساوی در طول خط  gradient lineتخصیص داده می شود.
مثال :
;)background-image : linear-gradient(to bottom,red,green 30%,blue
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در مثال فوق  gradientبا رنگ  redاز موقعیت  0%یعنی ابتدای خط ( gradient lineموقعیت شروع پیش فرض) شروع شده و
به تدریج رنگ پس زمینه عنصر موردنظر به به سبز تغییر کرده و در موقعیت  30%به رنگ  greenمی رسد و سپس با شروع از
موقعیت  30%رنگ پس زمینه عنصر به تدریج از سبز به آبی تغییر پیدا کرده و در موقعیت ( 100%موقعیت پایانی پیش فرض) به
رنگ  blueمی رشد.
مثال :
background-image : linear-gradient(to bottom,red,green 30%,yellow
;)65%,blue

در مثال فوق  gradientبا رنگ  redاز موقعیت  0%یعنی ابتدای خط ( gradient lineموقعیت شروع پیش فرض) شروع شده و
به تدریج رنگ پس زمینه عنصر موردنظر به به سبز تغییر کرده و در موقعیت  30%به رنگ  greenمی رسد و سپس با شروع از
موقعیت  30%رنگ پس زمینه عنصر به تدریج از سبز به زرد تغییر پیدا کرده و در موقعیت  65%به رنگ  yellowمی رسد و پس از
آن با شروع از موقعیت  65%به تدریج از رنگ زرد به رنگ آبی تغییر کرده و در موقعیت ( 100%موقعیت پایانی پیش فرض) به رنگ
 blueمی رشد.
در حالت کلی محدودیتی در تعداد  color-stopهای استفاده شده وجود ندارد اما این  color-stopها باید براساس موقعیت خود به
ترتیب صعودی مرتب شوند .اگر یک  color-stopدارای موقعیتی کمتر از یکی از  color-stopهای قبلی باشد در این صورت موقعیت
یا  positionاین  color-stopبرابر باالترین مقدار قبلی در نظر گرفته می شود.
مثال :
background-image : linear-gradient(to bottom,red,green 35%,yellow
;)25%,blue
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در این مثال در طول  35%ابتدای خط  gradient lineتغیر رنگ مالیمی از رنگ  redبه رنگ  greenرا خواهیم داشت و سپس
بالفاصله رنگ  yellowظاهر خواهد شد (زیرا موقعیت این رنگ برابر  25%است که کمتر از موقعیت رنگ قبل یعنی  35%می
باشد) و در  65%باقی مانده طول خط  gradient lineتغییر رنگ مالیمی از رنگ  yellowبه رنگ  blueرا خواهیم داشت.
رنگ های استفاده شده در  gradientیا همان  color-stopها به طور معمول بین نقاط شروع و پایان محدوده gradient box
قرار می گیرند .اما  gradient lineمی تواند به صورت نامحدود در هر دو جهت امتداد پیدا کند .بنابراین می توان موقعیت اولین
 color-stopرا قبل از نقطه شروع  gradient boxو موقعیت آخرین  color-stopرا نیز بعد از نقطه پایان gradeint box
تعریف کرد.

مثال :
;)background-image : linear-gradient(90deg,red -40%,green 50%,blue 130%
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. قرار می گیرندgradient box  در خارج از محدودهgradient line در این مثال نقاط شروع و پایان خط
.( خواهد بودsolid)  دارای رنگ یکدستgradient  باشد در اینصورت شروع0%  دارای موقعیتی بزرگتر ازcolor-stop اگر اولین
 نیز دارای رنگ یکدستgradient  باشد در اینصورت پایان100%  دارای موقعیت کمتر ازcolor-stop به طور مشابه اگز آخرین
.خواهد بود
: مثال
background-image : linear-gradient(to right,red,green);

background-image : linear-gradient(to right,red 40%,green);

background-image : linear-gradient(to right,red,green 60%);

62
Webography.ir

radial-gradient
برای ایجاد یک  radial-gradientدر  css3از تابع )( radial-gradientبه صورت زیر استفاده می شود:
;)background-image : radial-gradient(shape size position,color-stops

 : shape این پارامتر شکل  radial-gradientرا تعریف کرده و مشخص می کند که  gradientبه صورت دایره باشد و یا
بصورت بیضی .برای این پارامتر دو کلمه کلیدی  circleبرای حالت دایره ای و کلمه کلیدی  ellipseبرای حالت بیضوی قابل
استفاده می باشند .اگر در این پارامتر از هیچ مقداری استفاده نشود و یا فقط از یک مقدار عددی برای پارامتر  sizeاستفاده
شود در این صورت مقدار پیش فرض  shapeبرابر  circleخواهد بود.
 : size این پارامتر ابعاد یک  gradientو یا طول خط  gradient rayرا تعریف می کند .به عبارت دیگر این پارامتر اندازه
دایره یا بیضی را مشخص می کند .با استفاده از مقادیر  length , percentageمی توان ابعاد دایره یا بیضی را به صورت
دقیق مشخص کرد.
در حالت  circleفقط یک مقدار  lengthقابل استفاده است که مشخص کننده شعاع دایره است .در حالت  circleبه دلیل
وجود ابهام استفاده از مقادیر درصدی ) (percentageمجاز نیست زیرا در این صورت نمی توان مشخص کرد که مقادیر
درصدی وابسته به طول  gradient boxمی باشد یا به وابسته به ارتفاع آن.
در حالت  ellipseدو مقدار عددی می توان استفاده کرد که این مقادیر می توانند به هر دو صورت  lengthو
 percentageباشند .مقدار اول شعاع افقی بیضی و مقدار دوم شعاع عمودی بیضی را مشخص می کند .مقادیر درصدی
وابسته به طول ) (widthو ارتفاع ) gradient box (heightمی باشد.
در هر دو حالت  circleو  ellipseمی توان از کلمات کلیدی زیر نیز برای مشخص کردن  sizeاستفاده کرد:


 : farthest-cornerاین مقدار که مقدار پیش فرض نیز می باشد ،طول خط  gradient rayرا به اندازه فاصله
مرکز دایره از دورترین گوشه  gradient boxتعریف می کند( .دورترین گوشه)



 : farthest-sideاین مقدار شعاع  gradientرا به اندازه فاصله مرکز دایره از دورترین ضلع gradient box
تعریف می کند( .دورترین ضلع)



 : closet-cornerدر این حالت شعاع  gradientبه اندازه فاصله مرکز دایره تا نزدیکترین گوشه gradient
 boxمی باشد( .نزدیکترین گوشه)
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در هر سه حالت فوق ممکن است بخشی از  gradientبه خارج از محوده  gradient boxگسترش پیدا کند.


 : closest-sideاین مقدار شعاع  gradientرا به اندازه فاصله مرکز دایره از نزدیکترین ضلع gradient box
تعریف می کند( .نزدیکترین ضلع)

 : position این پارامتر موقعیت مرکز دایره یا بیضی را در داخل  gradient boxتعیین می کند .مقادیر قابل استفاده در
این پارامتر دقیقاً مشابه مقادیر قابل استفاده در خاصیت  background-positionمی باشد ،با این تفاوت که قبل از ذکر
مقادیر باید از کلمه کلیدی  atاستفاده کرد .مقدار پیش فرض این پارامتر برابر با  at centerمی باشد و باعث قرار گرفتن
دایره یا بیضی در مرکز  gradient boxمی شود.
 : color-stops این پارامتر یک لیست دو یا چند مقداری از رنگ ها می باشد که با یک کاما از یکدیگر جدا شده اند .تمامی
مطالب گفته شده در مورد  color-stopدر  linear-gradientدر  radial-gradientنیز صدق می کند.
تنها پارامتر اجباری تابع )( radial-gradientپارامتر  color-stopsمی باشد و باقی پارامتر ها اختیاری است .لیست مقادیر
پارامترهای  shape,sizeو  positionباید با یک  spaceاز یکدیگر جدا شوند .ترتیب مقادیر  shapeو  sizeهیچ اهمیتی ندارد اما
مقدار  positionباید همواره بعد از این دو مقدار ذکر شود (مگر اینکه مقادیر  shapeو  sizeاستفاده نشده باشند) .لیست رنگ ها
) (color-stopsهمواره در انتها می آید و باید با یک کاما از سایر پارامترها جدا شود.

مثال :
;)background-image : radial-gradient(white,black

background-image : radial-gradient(circle closest-side at 50px
;)70px,white,black
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background-image : radial-gradient(ellipse 100px 50px,white,black);

background-image : radial-gradient(red,green,blue);

background-image : radial-gradient(ellipse 150px 70px at 50% 50% ,red,green
30%,yellow 80%,blue);
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repeating-gradient
برای پس زمینه عناصر می توان الگوهای تکراری  gradientرا اعمال کرد .برای ایجاد  gradientهای تکراری در یک عنصر از توابع
)( repeating-linear-gradientو )( repeating-radial-gardientاستفاده می شود .پارامترهای دریافتی این توابع دقیقاً
همان پارامترهای استفاده شده در توابع غیرتکراری می باشند .تنها نکته ای که در این جا وجود دارد این است که برای داشتن
 rapeating-gardientباید موقعیت  color-stopنهایی قبل از انتهای خط  gradient lineیا  gardient rayباشد.
 positionپیش فرض برای آخرین  color-stopمقدار  100%می باشد که این مقدار پیش فرض مانع از ایجاد repeating-
 gradientمی شود.
مثال repeating-linear-gradient :
;)background-image : repeating-linear-gradient(-45deg, #000, #FFF 6px

background-image: repeating-linear-gradient(to right, #dfdfdf, #cdcdcd 5%,
;)#dfdfdf 10%
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مثال repeating-radial-gradient :
background-image : repeating-radial-gradient(ellipse 50px 30px, #000, #FFF
;)50px

background-image : repeating-radial-gradient(circle at 50% 100%, #dfdfdf,
;)#cdcdcd 5%

multiple gradients
از آنجاییکه  css gradientبا استفاده از خاصیت  background-imageتعریف می شود و می توان به یک عنصر چندین
 background-imageاختصاص داد ،در نتیجه می توان به یک عنصر نیز چندین  gradientمختلف تخصیص داد .در این حالت
باید هر تعریف  gradientبا یک کاما از تعریف دیگر جدا شود .تعریفی که در ابتدا بیاید باالتر از باقی  gradientها ) (frontنمایش
داده خواهد شد .برای اینکه  gradientهای تعریف شده بعدی نیز دیده شوند و زیر اولین  gradientتعریف شده پنهان نشوند می
توان آخرین  color-stopدر اولین تعریف  gradientرا برابر با  transparentقرار داد.
با استفاده از این قابلیت می توان به عناصر موجود در صفحه حجم داده و عناصر سه بعدی ایجاد کرد.
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مثال  :ایجاد یک توپ سه بعدی
{ #ball
;width: 100px
;height: 100px
;border-radius: 50%
background-image: radial-gradient(circle 50px at 25px 30px,
#dfdfdf,transparent 70px),
radial-gradient(circle at 30% 30%, #f00,
;)#500
}

ایجاد  gradientدر مرورگرهای قدیمی
linear-garedient
قبل از اینکه سازمان  W3Cتوابع )( gradientرا استانداردسازی کند ،مرورگرها خود به صورت آزمایشی شروع به پشتیبانی از این
خاصیت کردند firefox .اولین مرورگری بود از زاویه ) (angleبرای تعیین جهت خط  gradient lineاستفاده کرد firefox .در
ابتدا از  polar coordinate systemبرای تعیین جهت استفاده کرد .در این سیستم صفر درجه برابر با مقدار ( rightیک خط
افقی از چپ به راست) می باشد و باقی زوایا در خالف جهت عقربه های ساعت افزایش پیدا می کنند .مرورگر  operaو مرورگرهای
( webkitمثل  )chrome , safariنیز بعداً از این سیستم تبعیت کردند .همانطور که مالحظه می کنید این روش با روش استاندارد
 W3Cمتفاوت می باشد.

مرورگرهای  IE10و  firefox16از استاندارد رسمی  W3Cبرای  (compass coordinate) gradientپشتیبانی می کنند.
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مرورگرهای قدیمی که برای نمایش خاصیت ها از پیشوندهای مخصوص خود استفاده می کنند ،برای مشخص کردن زوایا از روش قدیمی
 polar coordinateاستفاده می کنند و مرورگرها جدید از روش جدید  compass coordinateاستفاده می کنند.

تبدیل زوایای روش  compass coordianateبه زوایای متناظر در روش polar coordinate
زاویه صفر درجه در روش  polarمتناظر با زاویه  01درجه در روش  compassمی باشد .به منظور محاسبه زاویه  polarبرای
مرورگرهای قدیمی از مراحل زیر پیروی می کنیم:
.0

اگر زاویه در روش  compassکوچکتر یا مسوی  01درجه بود مقدار آن را از  01کم می کنیم.

.2

اگر زاویه در روش  compassبزرگتر از  01درجه بود مقدار آن را از  0.1کم می کنیم.

.0

عالمت منفی را از نتیجه محاسبات مراحل قبل حذف می کنیم تا زاویه  polarموردنظر بدست آید.

مثال :
polar : 60°
polar : 315°

>=
>=

30 - 90 = -60
135 - 450 = -315

>=
>=

compass : 30° < 90°
compass : 135° > 90°

مثال :
;): -moz-linear-gradient(315deg,black,white
;): -webkit-linear-gradient(315deg,black,white
;): -o-linear-gradient(315deg,black,white
;):linear-gradient(135deg,black,white
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در مثال فوق زوایای سه حالت اول ( )00.کامالً متفاوت با حالت استاندارد ( )00.می باشند اما نتیجه  gradientدر تمامی مرورگرها
یکسان خواهد بود.
پیشوندهای استفاده شده برای نمایش خاصیت های جدید  css3در مرورگرهای قدیمی عبارتند از :
 : -moz- برای مرورگر firefox
 : -webkit- برای مرورگرهای  webkitمثل  google chromeو safari
 : -o- برای مرورگر opera

radial-garedient
نسخه های قدیمی مرورگرها از ساختار استاندارد  W3Cبرای ایجاد  radial-gradientپشتیبانی نمی کنند .در این مرورگرها باید از
روش مخصوص همان مرورگرها ) (browser-specificبرای ایجاد  radial-gradientاستفاده کرد .تابع )(radial-gradient
در مرورگرهای قدیمی دارای پارامترهای زیر می باشد :
 : position مشابه حالت استاندارد.
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 : shape and size همان کلمات کلیدی استفاده شده در حالت استاندارد در اینجا نیز به کار می روند .دو کلمه کلیدی
 containمعادل  closest-sideو  coverمعادل  farthest-cornerنیز قابل استفاده می باشند .مقدار پیش فرض این
پارامتر برابر  ellipse farthest-sideمی باشد.
 : color-stops مشابه حالت استاندارد.
پارامترهای فوق بسیار مشابه حالت استاندارد می باشند ولی با تفاوت های زیر :
 پارامتر  positionدر صورت تعریف باید اولین پارامتر باشد و با کاما از سایر پارامترها جدا شود.
 در اینجا برای تعریف مقدار پارامتر ( positionمقدار  )lengthنیازی به استفاده از کلمه کلیدی  atنیست.
 در مرورگر  operaو مرورگرهای  webkitبرای تعریف  sizeبه صورت عددی نیاز به تعیین مقدار برای پارامتر shape
نیست و فقط باید دو مقدار عددی به ترتیب به عنوان شعاع افقی و عمودی تعریف شوند .برای داشتن دایره باید هر دو شعاع
افقی و عمودی یکسان باشند.
 مرورگر  firefoxنسخه  0.و قبل از آن از مقادیر عددی برای تعیین  sizeپشتیبانی نمی کنند.
تفاوت های اصلی در دو حالت به صورت خالصه عبارتند از :
در روش استاندارد پارامترهای  shape,size,positionدر یک لیست که با  spaceاز هم جدا شده اند قرار دارد و پارامتر
 positionاخرین پارامتر می باشد :
circle closest-side at 100px 50px

در مرورگرهای قدیمی (حالت  )browser-specificپارامتر  positionدر ابتدا می آید و با کاما از پارامتر  shape and sizeجدا
می شود :
100px 50px , circle closest-side

مثال :
;)-moz-radial-gradient(100px 50px,circle closest-side,black,white
;)-webkit-radial-gradient(100px 50px,circle closest-side,black,white
;)-o-radial-gradient(100px 50px,circle closest-side,black,white
;)radial-gradient(circle closest-side at 100px 50px,black,white

:
:
:
:

background-image
background-image
background-image
background-image

در مرورگرهای قدیمی تر که از هیچ یک از حالت های توابع )( gradientپشتیبانی نمی کنند ،می توان از یک رنگ ثابت برای پس
زمینه استفاده کرده و یا برای ایجاد پس زمینه به صورت  gradientاز تصاویر استفاده کرد .به عنوان مثال می توان یک linear-
 gardientرا در یک نرم افزار گرافیکی ایجاد کرده و سپس یک برش باریک از این تصویر را در پس زمینه عنصر با استفاده از خاصیت
 background-repeatتکرار کرد .برای اینکه صفحه ما در تمامی مرورگرها به یک صورت نمایش داده شود باید  styleخود را به
صورت زیر تعریف کرده و مرتب کنیم :
.0

استفاده از رنگ پس زمینه )(background-color

.2

استفاده از تصاویر )(gardient image

.0

استفاده از توابع مخصوص مروگرهای قدیمی )(browser-specific gradient functions

.0

استفاده از توابع استاندارد )(standard css gardient syntax

71
Webography.ir

: مثال
background-color : #181818;
background : url(gradient-image.png) repeat-x;
background-image : -moz-linear-gradient(deg,black,white);
background-image : -webkit-linear-gradient(271deg,black,white);
background-image : -o-linear-gradient(271deg,black,white);
background-image :linear-gradient(021deg,black,white);
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