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پیشگفتار

 

Cascading Style Sheet یا به طور خالصه  CSS  ابزاری است برای طراحان و توسعه دهندگان وب که در کنار زبانهای نشانه گذاری

با استفاده از پاراگراف ها، لیست ها  HTMLبرای ایجاد و توسعه صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد. زبان نشانه گذاری  HTMLمثل 

سبک دهی به عناصر موجود در این ساختار و ایجاد  CSSساختار اصلی یک صفحه وب را ایجاد می کند. وظیفه  HTMLو سایر عناصر 

 وب می باشد.جلوه های بصری زیبا برای صفحات 

CSS  اطالعات مورد نیاز برای کنترل جنبه های بصری یک صفحه وب را در اختیار مرورگر وب قرار می دهد؛ اطالعاتی مثل موقعیت

ساده کردن روند طراحی،  CSS هدف اصلی  در صفحه، نحوه نمایش متون، رنگ ها، تصاویر ، پس زمینه عناصر و ... . HTMLعناصر 

 صفحه آرایی و سبک دهی به صفحات وب می باشد.

استفاده می شد و برای ایجاد  HTMLیک سند  (static)برای طراحی و تغییر محتوای ثابت  CSSاز خاصیت های  CSS3تا قبل از 

Animation  فقط می توانستید ازJavascript  وFlash  استفاده کنید. اما با معرفیCSS3  و ماژول های Transforms,  

Transitions وAnimations  می توان با استفاده ازCSS  روی عناصرHTML  ،Animation  ایجاد کرد. این ماژول ها در تمامی

 مرورگرهای مدرن پشتیبانی می شوند.

می باشد و در  CSS2.1و  HTMLآشنایی نسبی با زبان نشانه گذاری  CSS3 Animationحداقل مهارت مورد نیاز برای شروع کار با 

کتاب حاضر با توجه به  را دارید. CSS2.1و  HTMLاین کتاب فرض بر این است که شما خواننده گرامی آشنایی اولیه با مفاهیم وب و 

 را به شما خواننده گرامی دارد. Gradientsو  Transforms, Transitions, Animationماژول های مطالب بیان شده قصد آموزش 

 

 علیرضا حسین زاده
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 CSS3مقدمه ای بر 
 

نداردسازی وب و تکنولوژی های وابسته به وب می باشد. متولی اصلی استا World Wide Web Consortiumیا  W3Cسازمان 

صورت می گیرد که یک زیر گروه در سازمان  CSS Working Groupیا  CSSWGدر این سازمان و توسط گروه  CSSتوسعه استاندارد 

W3C .می باشد 

ای متفاوتی تقسیم و دسته بندی شد. به ماژول ه CSS ،، برای توسعه استانداردهای بعدی CSSWGتوسط  CSS2.1اتمام توسعه  پس از

مطرح شده ومورد بررسی قرار می گیرند.  Gradientsو  Transforms,  Transitions ,  Animationماژول های   در این کتاب

 وجود نداشتند.  CSSمی باشند و در استانداردهای قبلی  CSS3تمامی این ماژول ها بخشی از استاندارد 

دست زدند. بیشتر خاصیت  CSSتوسعه دهندگان مرورگرهای اینترنتی به ابداعاتی در زمینه  CSSWGتوسط  CSS3همزمان با توسعه 

پیشنهاد شدند. ایجاد و استفاده از این خاصیت  Mozillaو  Apple,  Googleاولین بار توسط شرکت های  CSS3های تعریف شده در 

شود. برای  W3Cمی تواند باعث تداخل با استانداردهای رسمی  W3Cهای جدید توسط این شرکت ها قبل از استانداردسازی آنها توسط 

، برای توسعه و حل این مشکل هر یک از شرکت های توسعه دهنده مرورگر از پیشوندی مخصوص به مرورگر خود قبل از نام خاصیت

 CSSاستفاده می کنند. به این پیشوندها در اصطالح  W3Cمعرفی خاصیت های جدید خود، تا پیش از استانداردسازی آنها توسط 

Vendor Prefix .گفته می شود 

 

 

CSS Vendor Prefixes 
 

را بدهد، به مرورگرها اجازه  CSSدر  برای اینکه به توسعه دهندگان مرورگر اجازه ابداع و معرفی خاصیت های جدید W3Cسازمان 

 استفاده از یک پیشوند منخصر به فرد برای نامگذاری خاصیت های جدید و آزمایشی  را داد. این پیشوندها عبارتند از :

 

Browser Prefix 

Firefox -moz- 
Safari / Chrome / Konqueror -webkit- 
Opera -o- 
Internet Explorer 9+ -ms- 

 

شوند مخصوص خود استفاده کند. کند، باید قبل از نام خاصیت از پیبانی هد یک خاصیت جدید را معرفی و پشتیمرورگری که بخواهر 

 د و معرفی نشوند استاندارد نیستند.تایی W3Cتوجه کنید که این خاصیت ها تا زمانیکه توسط 

ه بر حالت استاندارد دستورات باید از حالت پیشوندی دستورات در مرورگرهای قدیمی عالو CSS3بانی از خاصیت های جدید برای پشتی

 باید در انتهای دستورات ذکر شود. W3Cنیز استفاده کرد. خاصیت استاندارد 

 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); 

} 

 

ی دستورات را نادیده خواهند گرفت. به تعریف شده است ، اعمال کرده و باقدر این حالت مرورگرها تنها دستوری را که برایشان معتبر و 

کامال یکسان می باشند  Prefixد و نام و مقدار خاصیت ها در هر دوحالت استاندار CSS3، در سایر ماژول های  Gradientغیر ازدستور 

 باید مشابه حالت استاندارد رفتار کرده و فقط پیشوندهای مخصوص هر مرورگر استفاده کنیم. نیز Prefixو در حالت 

فقط حالت استاندارد خاصیت ها استفاده شده است. برای در بیشتر مثال های این کتاب برای جلوگیری از تکرار و طوالنی شدن دستورات 

 دستورات را نیز قبل از حالت استاندارد استفاده کنید.  Prefixپشتیبانی کامل از مثال ها در تمامی مرورگرهاشما می توانید حالت 
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چندین خاصیت مختلف برای تغیر شکل عناصر موجود در صفحه وب ارائه شده است. با استفاده از این خاصیت ها میتوان  CSS3در 

 سه بعدی تغییر داده و دستکاری کرد. زاویه و جهت قرار گیری عناصر موجود در صفحه، اندازه عناصر و ... را در فضای دو بعدی و

با استفاده از برخی از توابع و اختصاص مقادیر  می باشد. transformخاصیت اصلی استفاده شده برای انجام تغییرات ذکر شده خاصیت 

درجه در  01اندازه  به این توابع می توان نحوه و میزان تغییر شکل عناصر را مشخص کرد. برای مثال دستور زیر عنصر مورد نظر را به

 جهت عقربه های ساعت می چرخاند: 

transform : rotate(10deg); 

 

 به شکل زیر می باشد :   transformقاعده کلی برای استفاده از خاصیت 

transform : function(value); 

 

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

 

rotate 
 

 درجه در جهت یا خالف جهت عقربه های ساعت استفاده می شود. 061تا  1برای چرخاندن یک عنصر به اندازه این تابع 

 قاعده کلی : 

transform : rotate(<angle>); 

 

 مثال : 

transform : rotate(30deg); 

 

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

 جهت عقربه های ساعت می چرخاند .

 

 قابل استفاده می باشد: rotateوجود دارد که در تابع  (angle)برای زوایا چندین واحد اندازه گیری مختلف 

 deg  :061 ( در جهdegrees .برابر با یک دایره کامل می باشد ) 

rotate(90deg); 
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 grad : 011 ( گرادیانgradians.برابر با یک دایره کامل می باشد )gradians  با نام های gons  یاgrades  نیز

 شناخته می شود .

rotate(100grad); 

 

 rad  :π2 ( رادیانradians یا )rad6522002.0   .برابر با یک دایره کامل می باشد 

rotate(1.57rad); 

 

 turn  یک دایره کامل برابر با :turn 0 .می باشد 

rotate(0.25turn); 

 

 

scale 
 

 یا مقیاس یک عنصر را تغییر داده و عنصر را بزرگتر یا کوچکتر از حالت نرمال نمایش داد. می توان اندازه scaleبا استفاده از تابع 

 قاعده کلی : 

transform: scaleX(<number>); 

transform: scaleY(<number>); 

transform: scale(scaleX, scaleY); 

 

عنصر مورد نظر به کار می رود. پارامتر  (height)برا ی تغییر عرض  ()scaleYو تابع  (width)برای تغییر طول  ()scaleXتابع 

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 

 شد.با

 مثال :

transform : scaleX(2); 

 

 دستور فوق طول عنصر )مقیاس افقی( را دو برابرحالت نرمال تعریف می کند . 

می باشد. در این تابع دو مقدار عددی قابل استفاده می  ()scaleYو  ()scaleXحالت خالصه و کوتاه نویسی شده توابع  ()scaleتابع 

را مشخص می کند. در صورت  (scaleY)و مقدار دوم مقیاس عمودی عنصر  (scaleX)باشد که مقدار عددی اول مقیاس افقی عنصر 

 ()scaleواهند شد. در تابع استفاده از یک مقدار عددی در این تابع مقادیر مقیاس های  عمودی و افقی عنصر  یکسان در نظر گرفته خ

 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); 

 

 وق داریم :برای به دست آوردن اندازه جدید عنصر مقادیر مقیاس های افقی و عمودی را در هم ضرب می کنیم. برای مثال ف
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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(0)  .باعث محو شدن عنصر می شودscaleX(-1)   و یاscale(-1,1) یدن عنصر در جهت افقی باعث چرخ(flipeed 

horizentally) . می شود scaleY(-1)  و یاscale(1,-1)  باعث چرخیدن عنصر در جهت عمودی(flipped vertically)  

 می شود .

 

 

skew 
 

برای مورب کردن عناصر در صفحه به کار می رود و با استفاده از این تابع می توان زوایای اضالع افقی و عمودی عناصر را  ()skewتابع 

 تغییر داد . 

 قاعده کلی :

transform : skewX(<angle>); 

transform : skewY(<angle>); 

transform : skew(skewX,skewY); 

 

skewX 
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بگیریم ) گوشه پایین سمت راست و گوشه باال سمت چپ ( و مستطیل را در جهت افقی طوری بکشیم که اگر دو طرف یک مستطیل را 

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 

ودی عناصر می شود . عکس این حالت ) گوشه باال سمت راست و گوشه پایین باعث مورب شدن اضالع عم skewX؛ یعنی  skewXبا 

 ایجاد خواهد کرد .  skewXسمت چپ ( یک زاویه با مقدار منفی برای 

 

 

skewY  

 
skewY  نیز مشابهskewX  می باشد با این تفاوت که در این حالت باید مستطیل را در جهت عمودی بکشیم . در این حالت زاویه ای

باعث مورب شدن اضالع افقی عناصر می شود  skewY؛ یعنی  skewYکه اضالع باال و پایین با محور افقی ایجاد می کنند برابر است با 

 . 

 مثال : 

transform : skewX(30deg); 

 

 

 ل :مثا

transform : skewY(30deg); 
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skew(X,Y)  حالت کوتاه نویسی برای دو مورد قبل می باشد. در این حالت اگر یک مقدار ذکر شود، این مقدار به عنوانskewX  در

 برابر صفر در نظر گرفته می شود.  skewYنظر گرفته خواهد شد و مقدار 

 مثال : 

transform : skew(30deg,22deg); 

 

 

 

 را شبیه سازی کرد : ()rotateو با استفاده از روش زیر می توان تابع  skew(X,Y)با استفاده از 

rotate(value) = skew(value, -value) 

 

 مثال :

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

 

translate 
 

را نسبت به موقعیت های پیش فرض خود در جهت های عمودی و افقی جابجا  HTMLمی توان عناصر  translateبا استفاده از تابع 

 کرد. 

 قاعده کلی : 

transform : translateX( <length> | <percentage> ); 

transform : translateY( <length> | <percentage> ); 

transform : translate(translateX,translateY); 

 

 ()translateعناصر را در جهت عمودی جابجا می کند. تابع  ()translateYرا در جهت افقی و تابع  عناصر ()translateXتابع 

 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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%30دستور فوق عنصر مورد نظر به اندازه  به سمت راست و به اندازه   10px از ارتفاع یا عرض خود عنصر به سمت پایین جا به جا می  

 کند .

 

 

 در صورت استفاده از مقادیر منفی جهت جابجایی تغییر خواهد کرد. 

 مثال :

translateX(-50px); 

 

 به سمت چپ جابجا می کند . 50pxدستور فوق عنصر مورد نظر را 

 

 

( عنصر به دلیل تغییر شکل، در ظاهر موقعیت جدیدی پیدا می  skewو  scaleو  rotate)توابع  transformپس از اعمال توابع 

ن این می توا tranlateکنند و ممکن است با سایر عناصر موجود در صفحه تالقی پیدا کند. با جابجایی عناصر بوسیله استفاده از تابع 

 مشکل را برطرف کرد .

 

 transformترکیب توابع 
 

قرار داده و این  transformو اعمال چند تابع روی یک عنصر باید تمامی توابع مورد نظر در خاصیت  transformبرای ترکیب توابع 

 از یکدیگر جداکنیم . spaceتوابع را با یک 

 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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 روی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد.  transformدر مثال فوق تمامی توابع ذکر شده در خاصیت 

 

 

به طور جاگانه برای هر تابع صحیح نمی باشد و در این حالت فقط دستور آخر روی عنصر  transformاستفاده از خاصیت های 

 موردنظر اعمال خواهد شد.

 مثال : 

transform : rotate(30deg); 

transform : scale(1.1,1.5); 

transform : skew(10deg);  

 

ال خواهد شد و باقی دستورات در نظر گرفته نخواهند روی عنصر موردنظر اعم skew(10deg)در مثال فوق فقط دستور آخر یعنی 

 شد. 

پارامتر می گیرد. به علت پیچیدگی از بیان این  6می باشد که  ()matrixاستفاده از تابع  transformروش دیگر برای ترکیب توابع 

 روش صرف نظر می کنیم. 

 

transform-origin 
 

را برای تغییر شکل یک عنصر به کار می برید، مرورگر مرکز عنصر را به عنوان  transformدر حالت عادی هنگامی که یکی از توابع 

 ()rotateدر نظر می گیرد. به عنوان مثال هنگامی که با استفاده از تابع  ( transformation point )مبدا یا نقطه اعمال تغییرات 

با استفاده از خاصیت  CSS3مرکزی خود عنصر می چرخاند. یک عنصر را می چرخانید ، مرورگر به طور پیش فرض عنصر را حول نقطه 

transform-origin  امکان تغییر محل این نقطه را فراهم می کند. این خاصیت مشابه خاصیتbackground-position  می

و یا  emsمثل  (relative) ، مقادیر وابسته  pixelمثل  (absolute)باشد و می توان با استفاده از کلمات کلیدی، مقادیر مطلق 

 این خاصیت را مقدار دهی کرد.  (percentage)مقادیر درصدی 

 قاعده کلی :

transform-origin : <x-position> <y-position>; 

transform-origin : [<percentage> | <length>] | [left| center | right]] | 

[[top | center | bottom]  
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آسانترین روش برای تخصیص مقدار به این و کلمات کلیدی استفاده کرد.  length  ،percentageدر این خاصیت می توان از 

 خاصیت استفاده از کلمات کلیدی است:

   left , center , rightمقادیر افقی : 

 top , center , bottomمقادیر عمودی : 

 %50یا  center( ذکر نشود برابر با  y-position)  می باشد. در این خاصیت اگر مقدار دوم center centerمقدار پیش فرض 

 در نظر گرفته خواهد شد .  

 مثال : 

transform : rotate(45deg); 

transform-origin : left top; 

 

 

 

 باید ابتدا موقعیت افقی و سپس موقعیت عمودی ذکر شود. lengthو  percentageهنگام استفاده از مقادیر 

 مثال : 

transform-origin : 30% 50%; 

 

در جهت  %50در جهت افقی به سمت داخل عنصر و  %30باید  transformation pointدستور فوق مشخص می کند که 

 عمودی به سمت داخل عنصر ) به سمت پایین ( قرار گیرد. 
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css transition  برای ایجادanimation ی شود. به و تغییر خصوصیات یک عنصر از یک حالت اولیه به یک حالت دیگر استفاده م

یک مرحله ای و تغییر حالت و خصوصیات یک عنصر به صورت نرم و  animationبرای ایجاد یک   css transitionعبارت دیگر 

انجام  (reverse)به صورت حالت رفت و حالت برگشت   animationآهسته از یک حالت به حالت دیگر استفاده می شود که این 

ابعاد عکس را در یک بازه زمانی یک ثانیه  (hover:)هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس روی یک عکس  می شود. به عنوان مثال می توان

به صورت معکوس اجرا شده و عکس به حالت و ابعاد  animationهنگامیکه اشاره گر موس از روی عکس کنار رود  .ای دو برابر کرد

 اولیه خود باز می گردد .

transition  یکanimation این   و یک مرحله ای است به این معنی که مطلقanimation  فقط زمانی اتفاق می افتد که مقادیر

انجام شود باید چهار شرط برقرار باشد ؛ یک  transitionعنصر موردنظر تغییر کرده باشد. برای اینکه یک  cssیکی از خاصیت های 

مقدار اولیه برای خاصیت های موردنظر عنصر ،یک مقدار پایانی یا ثانویه برای خاصیت های موردنظر ،استفاده از خود خاصیت های 

transition  و یک رویداد برای انجامanimation  مثل(:hover) . 

 

transition-property 
 

 شوند . animateاین خاصیت مشخص می کند که کدامیک از خاصیت های یک عنصر باید  

 قاعده کلی : 

transition-property : <css properties>  | all | none; 

 

برای  transition-propertyمی باشد و در صورتیکه خاصیت  allمقدار  transition-propertyمقدار پیش فرض در خاصیت 

در نظر گرفته خواهد شد و به این معنی است که تمامی خاصیت های معتبر در صورت  allتعریف نشده باشد برابر  transitionیک 

 نخواهند شد. animateهیچ کدام از خاصیت ها   none خواهند شد. در صورت استفاده از مقدار animateتغییر 

 , color , background , borderد خاصی از آنها مثل شدن ندارند و فقط تعدا animateقابلیت  cssتمام خاصیت های 

margin , padding , width , height , transform . و ... در این خاصیت قابل استفاده می باشند 

روش استاندارد و درست این است که خاصیت های مورد استفاده در  transitionبا استفاده از  animationبرای ایجاد یک 

transition-property  را به صورت صریح تعریف کنیم و از استفاده از حالت کوتاه نویسی عناصر خودداری کنیم. به عنوان مثال برای

animate  کردنmargin یک عنصر از خاصیت های  margin-top , margin-right , margin-left   وmargin-

bottom  یعنی( به جای حالت کوتاه نویسی آنmargin استفاده ).کنیم  

 

transition-duration 
 

 را مشخص می کند. animationاین خاصیت مدت زمان کامل شدن 

 قاعده کلی :

transition-duration : <time>; 
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می باشد. مقدار پیش فرض برای این خاصیت   (ms) یا میلی ثانیه (s)مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه 

انجام نخواهد شد. در صورت استفاده از مقادیر  animationمقدار صفر است و در نتیجه اگر این خاصیت برای یک عنصر تعریف نشود 

 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; 
} 

 

به  2emثانیه از  .25دستور فوق باعث می شود در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر مورد نظر فونت عنصر در مدت زمان 

3em  ،animate .3ثانیه از  2د نظر فونت عنصر در مدت زمان هنگام خروج اشاره گر موس از روی عنصر مور  شودem  2بهem  ،

 خواهد شد. animate)حالت معکوس ( 

-transitionکرد. برای این منظور باید در خاصیت  animateمی توان چندین خاصیت از یک عنصر را به صورت همزمان 

property ( از یکد,مقادیر خاصیت های مورد نظر را با استفاده از یک کاما ) یگر جدا کرد. هم چنین در خاصیتtransition-

duration  نیز می توان مقادیر زمان را با استفاده از کاما به ترتیب متناسب با مقادیر استفاده شده در خاصیتtransition-

property .از 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; 
} 

 

ثانیه به  0در مثال فوق در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی عنصر موردنظر ،اندازه فونت ،رنگ و عرض عنصر در مدت زمان 

به  animationخواهد شد. در هنگام خروج اشاره گر موس از روی عنصر نیز  hover ،  animateس مقادیر ذکر شده در شبه کال

 صورت معکوس اجرا خواهد شد.

-transitionباشد در این حالت مقادیر زمانی  transition-propertyبرابر با مقادیر  transition-durationاگر مقادیر 

duration ذکر شده در   ظربه ترتیب برای خاصیت های متناtransition-property  اعمال خواهند شد. در غیر اینصورت دو حالت

 اتفاق می افتد :
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  مقادیرtransition-duration  بیشتر از مقادیرtransition-property  :باشد 

 نخواهد داشت. animationدر نظر گرفته نخواهد شد و تاثیری روی  transition-durationدر این حالت مقادیر اضافی 

 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; 

} 

 

خواهد  blue ، animateبه  redاز  2s  و رنگ عنصر در مدت زمان 3emبه  2emاز  4sدر مثال فوق فونت عنصر در مدت زمان 

 نخواهد داشت. animationتاثیری روی  1.5sشد و مقدار 

  مقادیرtransition-duration  کمتر از مقادیرtransition-property :باشد 

در نظر گرفته خواهند شد و برای  transition-propertyدر این حالت مقادیر به ترتیب برای خاصیت های ذکر شده در 

از ابتدا در یک چرخه در نظر گرفته خواهند شد. اگر در خاصیت  transition-durationباقیمانده خاصیت ها مقادیر 

transition-duration .یک 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; 

} 

 

 animateبه مقادیر جدید  3sو عرض عنصر در مدت زمان  2s، رنگ عنصر در مدت زمان  3sدر مثال فوق فونت عنصر در مدت زمان 

 خواهد شد.

 

transition-timing-function 
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 animationرا مشخص می کند. با استفاده از این خاصیت می توان سرعت و آهنگ انجام  animationاین خاصیت آهنگ انجام یک 

 مشخص کرد . animationرا در طول بازه زمانی انجام 

 قاعده کلی : 

transition-timing-function: <keyword> | steps(<number>, <keyword>) | cubic-bezier(x1,y1,x2,y2);  

 

 کلمات کلیدی قابل استفاده در این خاصیت عبارتند از : 

 ease  :animation  در سه مرحله انجام خواهد شد. در ابتدای بازه زمانی تعریف شده در خاصیتtransition-

duration  ،animation  به سرعت انجام شده ودر انتهای بازه زمانی نیز به سرعت با آهنگ آهسته شروع شده و سپس

 پایان خواهد یافت.

 linear  کل :animation .در 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  پایان با آنگ سریع: دو مرحله ؛ شروع با آهنگ آهسته و باقی تا 

 ease-in-out  سه مرحله ؛ مشابه :ease ولی با شروع و پایان آهسته تر 

 step-start  :animation .در یک مرحله و در ابتدای بازه زمانی تعیین شده انجام خواهد شد 

 step-end  :animation .در یک مرحله و در انتهای بازه زمانی تعیین شده انجام خواهد شد 

 steps(<number>,<keyword>) : 

 number  این عدد تعداد مراحل انجام یک :animation  را مشخص می کند. مدت زمان انجامanimation 

(transition-duration) .به تعداد بازه های زمانی مساوی با این عدد تقسیم می شود 

 keyword  دوکلمه کلیدی :start  وstop  در این پارامتر قابل استفاده می باشند ؛ کلمه کلیدیstart 

نیز مشخص می کند  stopانجام شود و  (step)باید در ابتدای هر بازه زمانی  animationمشخص می کند که 

 باید در انتهای هر بازه زمانی انجام شود. animationکه  

 cubic-bezier()  : 

می باشد که دارای  ()cubic-bezierتابع   transition-timing-functionیت یکی از مقادیر قابل استفاده در خاص

 ساختار زیر است:

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

 

با استفاده از چهار نقطه و مختصات این چهار نقطه روی یک شبکه چهارخانه که مختصات محور  cubic-bezierمنحنی 

.این چهار نقطه  p0,p1,p2,p3ترسیم می باشد. این چهار نقطه عبارتند از  های آن از صفر تا یک درجه بندی شده اند قابل

میزان خمیدگی منحنی رسم شده در این صفحه مختصات را تعریف می کنند و هر کدام از این نقاط با استفاده از مختصات 

 روی صفحه مختصات چهارخانه قابل ترسیم می باشند. (x,y)دوتایی 

 ره ثابت بوده و عبارت است از :هموا p0,p3مختصات نقاط  

 

P0 (0,0)  و P3(1,1) 

 

 استفاده شده و میزان خمیدگی منحنی را تعیین می کند: ()cubic-bezierدر تابع  p1,p2مختصات دو نقطه باقیمانده 
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P1(x1,y1) و P2(x2,y2) 

 

 به شکل زیر خواهد بود: ()cubic-bezierدر نتیجه ساختار نهایی تابع 

 

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

 

 Bezierمی باشد. برای مثال مقدار تابع  Bezierدر این حالت متناسب با میزان انحنای منحنی  animationآهنگ اجرای 

می باشد و برای باقی کلمات کلیدی  P2(1,1)و  P1(0,0)یک خط مستقیم با مختصات  linearمتناظر برای کلمه 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; 

} 

 

نیز می  transition-timing-function، در خاصیت  transition-propertyمتناسب با تعداد خاصیت های استفاده شده در 

-transitionاستفاده کرد. تمامی موارد ذکر شده باال در مورد مقادیر و ترتیب اعمال آنها در خاصیت  timingتوان از مقادیر 

duration در مورد خاصیت ،transition-timing-function .نیز صدق می کند و برقرار است 

 

transition-delay 
 

 می شود. animationاستفاده از این خاصیت باعث ایجاد تاخیر در انجام 

 قاعده کلی:

transition-dalay : <time>; 
 

می باشد. مقدار پیش فرض این خاصیت برابر   (ms) یا میلی ثانیه (s)مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه 

 بالفاصله شروع به اجرا خواهد کرد. مقادیر منفی برای این خاصیت برابر صفر در نظر گرفته خواهند شد. animationصفر می باشد و 

 مثال :

E{ 

font-size : 2em; 
transition-property : font-size; 

transition-duration : 2.5s; 
transition-delay : 2s; 

} 

E:hover{ 
font-size : 3em; 

} 

 

 شروع به اجرا خواهد کرد. animationثانیه پس از قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر موردنظر  2ق در مثال فو

 

transition 
 

 حالت کوتاه نویسی برای چهار خاصیت ذکر شده قبلی می باشد و این چهار خاصیت را باهم ترکیب می کند. transitionخاصیت 
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 قاعده کلی :

transition : <transition-property> <transition-duration> <transition-timing-function> <transition-

delay>; 
 

ترتیب  delayو  durationاز یکدیگر جدا شوند. به غیر از مقادیر زمانی  spaceمقادیر استفاده شده در این خاصیت باید با یک 

و دومین مقدار  durationاستفاده شده در این خاصیت بیانگر استفاده از سایر مقادیر در این خاصیت مهم نیست. اولین مقدار زمانی 

 می باشد. delayزمانی بیانگر 

 مثال:

E{ 
font-size : 2em; 

transition : font-size 2.5s ease-in-out 1s; 
} 

E:hover{ 

font-size : 0em; 

} 

 

خواهد  4em  ،animateبا یک ثانیه تاخیر به  و ease-in-outثانیه با آهنگ  .25در مثال فوق اندازه فونت عنصر در مدت زمان 

 animationدر  delayو دومین مقدار زمانی بیانگر  durationاولین مقدار زمانی بیانگر  transitionشد. در حالت کوتاه نویسی 

 می باشد.

 

multiple transition 
 

 ترکیب کرد. transitionرا به صورت کوتاه نویسی شده باهم در یک خاصیت  transitionمی 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 زمان allدر مثال فوق تمامی )

می توان از دستور  ;transition : all 500msخواهند شد. در مثال فوق به جای دستور  hover  ،animate:کالس 

transition : 500ms;  استفاده کرد؛ زیرا مقدار پیش فرضtransition-property  مقدارall  می باشد و می توان از ذکر آن

 صرف نظر کرد.

 

 

 transitionچند مرحله ای با استفاده از  animationایجاد 
 

داشته باشیم، باید درهنگام تعریف خاصیت  transitionچند مرحله ای با استفاده از  animationبرای اینکه بتوانیم یک 

transition-delay  مقدار این خاصیت را برایanimation  مرحله جاری برابر با مجموع مقادیر خاصیت هایtransition-

duration   ازanimation .های مراحل قبل قرار دهیم 

 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; 
} 

 

تاخیر  2sمی شود )مرحله اول( و با  7em ،animateبه   2emو بدون تاخیر از 2sعنصر در مدت زمان  font-sizeدر مثال قبل 

تغییر پیدا می کند )مرحله  blueبه  redاز  2sدر مدت زمان   مراحل قبل( رنگ پس زمینه عنصر transition-duration)مجموع 
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به  000000#از  2sمراحل قبل(  رنگ متن عنصر در مدت زمان  transition-durationخیر )مجموع تا 4sدوم( و در نهایت با 

#ffffff  .تغییر پیدا می کند 
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کردن خصوصیات یک عنصر از یک موقعیت  animateهای ساده و  animationفقط امکان ایجاد  css transitionبا استفاده از 

کردن بین دو حالت را برای ما فراهم می کند. در این  animateفقط امکان  transitionاولیه به یک موقعیت ثانویه وجود دارد. یعنی 

می باشد. اما با استفاده از  timing( با استفاده از paceداشته باشیم ایجاد آهنگ ) animationحالت تنها کنترلی که می توانیم روی 

رد. همچنین امکان کنترل های چند مرحله ای ایجاد ک animationمی توان  keyframesو تعریف  css3در  animationماژول 

را مشخص کرد و یا  animationوجود دارد و می توان تعداد دفعات انجام یک  animation( یک reverseبر روی حالت بازگشت )

می توان چندین  css3در  animationرا به تعداد دفعات نامحدود و در یک حلقه تکرار کرد. با استفاده از ماژول  animationاینکه 

را یک بار تعریف کرده و از آن به دفعات برای  animationرا روی یک عنصر ایجاد کرد. همچنین می توان یک  animation مرحله

 عناصر مختلف موجود در صفحه استفاده کرد. 

 

 keyframesتعریف 
 

 شامل دو مرحله می باشد:  css3در  animationایجاد یک 

 keyframesتعریف  .0

 تعریف شده برای یک یا چند عنصر موردنظر keyframesاستفاده از  .2

باید در داخل بالک مربوط به عنصر تعریف شود،  animationکه تمامی خصوصیات موردنظر برای  transitionبر خالف 

keyfremes  .ها باید ابتدا به صورت جداگانه تعریف شده و سپس استفاده شوندkeyframes  ها مقدار خصوصیات عناصر در هر

را  animationدر هر مرحله از  animationرا شرح داده و تعریف می کنند. همچنین می توان آهنگ انجام  animationاز مرحله 

 وجود داشت. transitionنیز به صورت اختیاری تعریف کرد؛ مشابه با آنچه در 

 به صورت می باشد: keyframes@ها با استفاده از کلمه کلیدی  keyframesقاعده کلی برای تعریف مجموعه ای از 

@keyframes keyframes-name { 
 /* keyfreme definitions */ 

} 

 

موردنظر اختصاص می یابد. در داخل بالک  keyframesیک نام اختیاری است که به  name-keyframesدر ساختار فوق 

@keyframes ننده یک مرحله از می توان چندین بالک دیگر تعریف کرد که هرکدام از این بالک ها مشخص کanimation  می

به صورت زیر  keyframesمی گویند. با تعریف این بالک ها ساختار نهایی یک  keyframeباشند و به هر کدام از این بالک ها یک 

 خواهد بود:

@keyframes keyframes-name{ 

     from{ 
 /* properties definitions */ 

     } 
     n%{ 

 /* properties definitions */ 

     } 
     to{ 

 /* properties definitions */ 
     } 

} 
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را مشخص می کنند و خصوصیات یک عنصر در هر مرحله از  animationهای فوق یک مرحله از  keyframeهر کدام از بالک ها یا 

animation  باید در داخل بالک هایkeyframe  تعریف شود. در نهایت مجموعه ای ازyframeke  ها تشکیلkeyframes 

 و عالمت % مقابل آن تعریف می شوند. در نتیجه داریم: 011تا  1نهایی را می دهند. هرکدام از این بالک ها با یک عدد بین 

  بالک شروعanimation  برای بالک شروع :animation  و یا کلمه کلیدی  %0می توان از مقدارfrom .استفاده کرد 

 میانی  بالک ها یا مراحلanimation  برای مراحل میانی :animation  می توان به تعداد موردنیاز بالک یاkeyframe 

به معنی  %50تعریف کرد. برای تعریف این بالک ها باید از یک مقدار عددی به همراه عالمت % استفاده کرد. به عنوان مثال 

تعریف شده  6sروی یک عنصر  animationزمان انجام می باشد؛ یعنی به عنوان مثال اگر مدت  animationمیانه یک 

 .animationثانیه پس از شروع  0یعنی  %50باشد در این صورت 

  بالک پایانanimation  برای بالک پایان :animation  و یا کلمه کلیدی  %100می توان از مقدارto .استفاده کرد 

 مثال :

@keyframes changecolor { 
 

    from { 
        background-color : red; 

    } 
 

 50% { 

        background-color : green; 
    } 

 
    to { 

        background-color : red; 

    } 
 

} 

 

رنگ  animationرا تعریف می کند؛ در ابتدای کار و در شروع  changecolorسه مرحله ای با نام  animationدستور فوق یک 

رنگ پس زمینه به رنگ سبز تغییر پیدا کرده و سپس دوباره شروع به  animationعنصر قرمز می باشد و با رسیدن به میانه پس زمینه 

 به پایان می رسد. animationبازگشت به رنگ قرمز می کند و در نهایت رنگ پس زمینه به قرمز تغییر پیدا کرده و 

ر خصوصیات کامالً یکسان می باشند و می توان این مراحل را به صورت زیر باهم فوق دارای مقادی animationمراحل شروع و پایان 

 ترکیب کرد:

 @keyframes changecolor { 

 
    from, to { 

        background-color : red; 
    } 

 
 50% { 

        background-color : green; 

    } 
 

} 

 

را اجرا  animationها یا بالک ها را به صورت صعودی مرتب کرده و سپس  keyframeدر این حالت مرورگر ابتدا به طور خودکار 

 می کند.
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در اینجا نیز صدق می کند. در اینجا نیز برای ایجاد یک  transitionمطلب گفته شده در مورد نحوه استفاده از خاصیت ها در 

animation  با استفاده ازkeyframes  که خاصیت های مورد استفاده در داخل بالک روش استاندارد و درست این است

keyframe  را به صورت صریح تعریف کنیم و از استفاده از حالت کوتاه نویسی عناصر خودداری کنیم. به عنوان مثال برایanimate 

به جای  margin-bottomو   margin-top , margin-right , margin-left  یک عنصر از خاصیت های marginکردن 

 ( استفاده کنیم.marginحالت کوتاه نویسی آن )یعنی 

تعریف شده به یک یا چند عنصر خاص توضیح داده خواهد شد. فعالً  keyframesیا  animationدر ادامه فصل نحوه اختصاص یک 

 می پردازیم. keyframeبه توضیح باقی خصوصیات و ویژگی های مربوط به 

 

animation-timing-function 
 

می باشد، می توان برای هر مرحله یا  transitionدر  transition-timing-functionبا استفاده از این خاصیت که مشابه خاصیت 

( تعریف کرد. تمامی مطالب گفته شده در مورد  animation)آهنگ انجام  timingیک  animationاز یک  keyframeهر 

نیز صدق  animatin-timing-functionدر مورد  transitionل مربوط به در فص transition-timing-functionخاصیت 

 می کند و قابل استفاده می باشد.

( استفاده کرد. اگر از این خاصیت برای to=100%آخر ) keyframeها به غیر از  keyframeاز خاصیت فوق می توان در تمامی 

keyframe ادیده گرفته خواهد شد.آخر نیز استفاده شود در این صورت این خاصیت ن 

 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; 

    } 
 

} 

 

انجام شده و از میانه تا انتهای  ease-out)تغییر رنگ پس زمینه از قرمز به سبز( با آهنگ  animationدر مثال فوق از شروع تا میانه 

animation  تغییر رنگ پس زمینه از سبز به آبی( نیز با آهنگ(ease-in .انجام می شود 

را با استفاده از خصوصیاتی که در ادامه فصل بررسی  animationمی توان یک  های موردنظر، keyframesبعد از تعریف کردن 

 موردنظر اختصاص داد. htmlخواهند شد به عنصر یا عناصر 
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animation-name 
 

 استفاده می شود. htmlبه عناصر  keyframes@تعریف شده با استفاده ساختار  animationاز این خاصیت برای اختصاص یک 

 قاعده کلی :

animation-name : <keyframes-animation-name>; 

 

 می باشد. noneمقدار پیش فرض این خاصیت 

<keyframes-animation-name>  نام یکanimation  تعریف شده با استفاده از قاعده@keyframes .می باشد 

 

animation-duration 
 

 را مشخص می کند. animationاین خاصیت مدت زمان انجام یک 

 قاعده کلی :

animation-duration : <time>; 
 

می باشد . مقدار پیش فرض برای این خاصیت   (ms) یا میلی ثانیه (s)مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه 

انجام نخواهد شد. در صورت استفاده از مقادیر  animationیک عنصر تعریف نشود  مقدار صفر است و در نتیجه اگر این خاصیت برای

تعریف شده در قاعده  animationمنفی برای این خاصیت مقدار منفی برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد. به هریک از مراحل 

@keyframes  متناسب با مقادیر درصدهای تعریف شده برای هرkeyframe  بخشی از زمان مشخص شده در خاصیت

animation-duration  اختصاص داده می شود؛ در نتیجه مجموع تمامی مراحلanimation  در مدت زمان مشخص شده در

 به صورت جداگانه. animationاجرا خواهند شد و نه هر مرحله از  animation-durationخاصیت 

 animation-durationو  animation-nameباید حداقل دو خاصیت  htmlروی یک عنصر  animationبرای اعمال یک 

 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; 

} 

 

را تعریف کرده و سپس با استفاده  changecolorبه نام   animationیک  keyframes@در مثال فوق ابتدا با استفاده از قاعده 

را نیز  animationاختصاص داده ایم. مدت زمان انجام  pتعریف شده را به عنصر  animation-name  ،animationاز خاصیت 

 ثانیه قرار داده ایم. 4برابر  animation-durationبا استفاده از خاصیت  

(. اگر شبه کالس hover:ه اشاره گر موس روی عنصر موردنظر قرار بگیرد)در صورتی اجرا خواهد شد ک animationدر این مثال 

:hover  در این مثال تعریف نمی شدanimation  بالفاصله پس ازload .شدن صفحه شروع به اجرا می کرد 

حالت  animationدر این است که در این روش  transtionهای ایجاد شده با این روش با روش  animationیکی از تفاوت های 

های دیگر حالت  keyframeبه صورت معکوس نیز اجرا شود باید با استفاده از  animationندارد و برای اینکه  reverseمعکوس یا 

در این روش می  transitionتعریف شود. تفاوت دیگری که نیز وجود دارد این است که بر خالف روش  animationمعکوس برای 

  htmlیکسان را به چند عنصر  animationمرحله ای ایجاد کرد. همچنین در این روش می توان یک  های چند animationتوان 

 اختصاص داد. htmlرا به طور همزمان به یک عنصر  animationمختلف اختصاص داد و همچنین می توان چندین 

 مختلف htmlبه چند عنصر  animationمثال : اختصاص یک 

... 

p:hover, h1:hover{ 

animation-name : changecolor; 
animation-duration : 4s; 

} 

div:hover{ 
animation-name : changecolor; 

animation-duration : 6s; 
} 

 

 htmlمختلف به یک عنصر  aninmationمثال : اختصاص چند 

… 

p:hover{ 

animation-name : changecolor , highlight; 
animation-duration : 4s , 8s; 

} 

 

  pثانیه به عنصر  2با مدت زمان  highlightثانیه و  0با مدت زمان  changecolorبه نام های  animationدر مثال فوق دو 

به ترتیب متناظر با مقادیر اختصاص   animation-durationاختصاص داده شده اند. دقت کنید که مقادیر اختصاص داده شده به

 می باشند. animation-nameداده شده به 

-animatonو  animation-nameهمانطور که مالحظه می کنید می توان با اختصاص چند مقدار مختلف به خاصیت های 

duration  )که هر کدام از این مقادیر با یک کاما از یکدیگر جدا شده اند(animation .های چندگانه روی عناصر ایجاد کرد 
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animation-timung-function 
 

 بعدی را مشخص می کند. keyframeبه  keyframeاز یک  animationیت آهنگ حرکت یا انتقال این خاص

 قاعده کلی :

animation-timing-function : <keyword> | steps(<number>, <keyword>) | cubic-bezier(x1,y1,x2,y2); 

 

-animatinدر مورد  transitionدر فصل مربوط به  transition-timing-functionتمامی مطالب گفته شده در مورد خاصیت 

timing-function .نیز صدق می کند و قابل استفاده می باشد 

 برای تعریف این خاصیت از دو روش زیر می توان استفاده کرد: 

: در این حالت که پیش از این نیز توضیح داده شد برای هر  keyframeاستفاده از این خاصیت در داخل بالک یا بدنه یک  .0

های دیگر  keyframeبا  جداگانه و متفاوت timingمی توان یک  keyframesهای داخل یک  keyframeیک از 

 تعریف کرد.

تمامی  ها( : در این حالت selector)هریک از  htmlاستفاده از این خاصیت به صورت جداگانه برای هر یک از عناصر  .2

keyframe  های داخل یکkeyframes  دارایtiming  یکسان می باشند و تمامی مراحل یکanimation  با یک

به صورت مستقل تاثیر می  animationروی هر مرحله از  timingآهنگ یکسان انجام خواهد شد. دقت کنید که این 

 از شروع تا پایان. animationگذارد و نه روی کل یک 

 timingبا استفاده از هر دو روش فوق تعریف شده باشد در این صورت اولویت اعمال  animation-timing-function اگر خاصیت

 ها به صورت زیر خواهد بود:

 باالترین اولویت اجرا را دارد. keyframes@تعریف شده در قاعده  timingمقدار  .0

 timingتعریف نشده باشد آنگاه مقدار  keframes@در قاعده  animationاگر مقدار جداگانه ای برای هر مرحله از  .2

 موردنظر اعمال خواهد شد. htmlعنصر  styleتعریف شده در 

تعریف شده  keyframeجداگانه در داخل بالک  timingو نه تمامی مراحل،  animationاگر فقط برای چند مرحله از 

عنصر  styleخود را از مقدار تعریف شده در  timingنیستند  اختصاصی timingباشد، در اینصورت مراحلی که دارای 

html  و یا در صورت عدم تعریف( گرفتهtiming  درstyle  عنصرhtml  از مقدار پیش فرضease  و )استفاده می کنند

 اختصاصی خود استفاده خواهند کرد. timingاختصاصی هستند از  timingمراحلی که دارای 

 استفاده خواهد شد. easeلتی تعریف نشده باشد مقدار پیش فرض در هیچ حا timingاگر  .0

 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; 

} 
 

-easeاز مقدار  animationجداگانه تعریف نشده تمامی مراحل  animation ، timingدر مثال فوق از آنجاییکه برای مراحل 

out  تعریف شده در داخلstyle  عنصرhtml .استفاده خواهند کرد 

ما دارای تعداد مراحل باال مثالً ده مرحله باشد و ما  animationمثال فوق یک مثال ساده با تعداد مراحل کم می باشد. در صورتیکه 

( استفاده کنیم، linearخطی) timingثالً متفاوت با سایر مراحل م timingبخواهیم برای تمامی مراحل به غیر از مرحله اول و آخر 

سایر  timingتعریف کرده و  keyframeیکی مانده به آخر را در داخل بدنه  keyframeاول و  keyframeبالک  timingباید 

اید های چند مرحله ای و پیچیده ب animationمشخص کنیم؛ یعنی در  htmlتعریف شده برای عنصر  styleمراحل را با استفاده از 

 استفاده کنیم. timingاز ترکیبی از دو روش موجود برای تعریف 

 

animation-iteration-count 
 

-animationفقط یک بار اجرا شده و سپس متوقف می شود. با استفاده از خاصیت  animationبه طور پیش فرض یک 

iteration-count  می توان تعداد دفعات انجام یکanimation .را کنترل کرد 

 قاعده کلی : 

animation-iteration-count : <number> | infinite; 

 

 number  با اختصاص مقادیر عددی به این خاصیت می توان تعداد دفعات انجام :animation  را کنترل کرد. مقادیر

 اجرا خواهد شد. animationاعشاری نیز در این خاصیت قابل استفاده می باشند که در این صورت فقط بخشی از 

 infinite  با اختصاص کلمه کلیدی :infinite  یه این خاصیتanimation  به 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; 
} 

 

-easeثانیه و با آهنگ  0با مدت زمان  highlightتعریف شده با نام   animationشدن صفحه  loadدر مثال فوق بالفاصله پس از 

out  روی عنصرp  که دارای کالسhighlight .می باشد اجرا شده و پس از سه بار اجرا متوقف می شود 

 

animation-direction 
 

 را کنترل کرد. animationوان ترتیب انجام مراحل یک با استفاده از این خاصیت می ت

 قاعده کلی :

animation-direction : <keyword>; 

 

 normal  مقدار پیش فرض این خاصیت :normal  می باشد. در این حالت تمامی تکرارهایanimation  به همان ترتیب

همان  animationاجرا خواهند شد. منظور از تکرارهای  toتا  from، با شروع از  keyframes@تعریف شده در قاعده 

 تعریف شده است. animation-iteartion-countمی باشد که در خاصیت  animationتعداد دفعات تکرار 

 reverse  این حالت عکس حالت :normal  می باشد و تمامی تکرارهایanimation  در خالف جهت تعریف شده در

 اجرا خواهند شد. fromتا  toشروع از ، با  keyframes@قاعده 

 alternate  اگر تعداد تکرارهای :animation  یعنی مقدار خاصیتanimation-iteration-count  بزرگتر از یک

به صورت  animation (1,3,5,..)تمامی تکرارهای فرد  0باعث می شود که با شروع از  alternateباشد مقدار 

normal و تمامی تکرارهای زوج animation (2,4,6,…)  به صورتreverse  اجرا شوند؛ یعنی تکرارهای

animation  به طور یک در میان به صورتnormal  وreverse .انجام می شوند 

 alternate-reverse  این حالت برعکس :alternate  می باشد و تمامی تکرارهای فردanimation  به صورت 

reverse  و تمامی تکرارهای زوجanimation  به صورتnormal  انجام خواهد شد؛ یعنی تکرارهایanimation  به

 انجام می شوند. normalو  reverseطور یک در میان به صورت 

 ، normalهمواره در یک جهت اجرا می شود؛ در حالت  reverse  ،animationو  normalبنابر مطالب گفته شده در حالت های 

animation  از همواره باشروعfrom  تا to  اجرامی شود و در حالتreverse  همواره با شرع ازto  تاfrom  در حالت های .

alternate  وalternate-reverse  ،animation  به صورت یک در میان در جهت هایnormal  وreverse  اجرا می شود؛

 . normalو سپس  reverseابتدا  alternate-reverse، و در حالت  reverse و سپس  normalابتدا  alternateدر حالت 

 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; 

} 
 

و  toتا  fromبا شروع از  normalبرای بار اول در جهت  animationدر مثال فوق با قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر موردنظر 

 اجرا خواهد شد. fromتا  toبا شروع از  reverseبرای بار دوم در جهت 

 

animation-play-state 
 

 در حال اجرا استفاده می شود. animation( یک pause:   از این خاصیت برای توقف )مکث

 قاعده کلی : 

animation-play-state: <keyword>; 

 

 running  مقدار پیش فرض :running  می باشد و باعث اجرایanimation  به صورت عادی می شود. اگر

animation  قبالً متوقف شده باشد با اعمال این خاصیتanimation  از همان نقطه متوقف شده شروع به اجرا خواهد

 کرد.

 paused  مقدار :paused  باعث توقف اجرایanimation  در همان نقطه جاری می شود. پس از اجرای مجدد )اعمال

 دوباره از همان نقطه متوقف شده شروع به اجرا می کند. running )animationمقدار 

 مثال :

@keyframes changecolor { 
 

    from { 
        background-color : red; 

        animation-timing-function : ease-out; 

    } 
 

 50% { 
        background-color : green; 

        animation-timing-function : ease-in; 
    } 
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    to { 
        background-color : blue; 

    } 
 

} 

#coloranimation{ 
animation-name : changecolor; 

animation-duration : 4s; 
animation-timing-function : ease-out; 

} 
#coloranimation:hover{ 

animation-play-state : paused; 

} 

 

شروع به اجرا شدن روی عنصر  changecolorتعریف شده با نام   animationشدن صفحه  loadدر مثال فوق بالفاصله پس از 

html  با شناسهcoloranimation (#coloranimationمی کند. با قرار گرفتن اشاره گر موس روی عنصر م )( وردنظر:hover )

متوقف می  animationتغییر کره و  pausedبه مقدار  runningاز مقدار پیش فرض  animation-play-stateمقدار خاصیت 

دوباره به مقدار پیش فرض  animation-play-stateشود. با خارج شدن اشاره گر موس از روی این عنصر مقدار خاصیت 

running  برگشته وanimation ان نقطه ای که متوقف شده بود شروع به اجرا می کند.از هم 

 استفاده می شود. javascriptبا استفاده از این خاصیت معموالً از کدهای  animationنکته : برای متوقف کردن و اجرای یک 

 

animation-delay 
 

 استفاده می شود. animationاز این خاصیت برای ایجاد تاخیر در شروع اجرای یک 

 قاعده کلی :

animation-delay : <time>; 

 

می باشد. مقدار پیش فرض این خاصیت برابر   (ms) یا میلی ثانیه (s)مقادیر قابل استفاده در این خاصیت مدت زمان برحسب ثانیه 

اعمال شده و  animationبالفاصله شروع به اجرا خواهد کرد. این خاصیت فقط در اولین تکرار روی  animationصفر می باشد و 

 روی باقی مراحل تاثیری ندارد.

بالفاصله شروع به اجرا خواهد کرد اما نه از ابتدای  animationمقادیر منفی برای این خاصیت برابر صفر در نظر گرفته خواهند شد و  

یه باشد و ثان 0( برابر با animation-duration) animation. به عنوان مثال اگر مدت زمان اجرای یک  fromبالک 

animation  0به ( مرحله با بازه های مساویfrom=0% , 25% , 50% , to=100% تقسیم شده باشد و مقدار )

animation-delay  ثانیه تعریف شده باشد، مرحله اول  1-برابرaimation (from=0% اجرا نشده و )animation  از ابتدای

 ( شروع به اجرا خواهد کرد.%25حله دوم )مر

 : 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; 

} 

 

-animationمتناسب با درصد های تخصیص داده شده بخشی از زمان تعریف شده در خاصیت  animationبه هریک از مراحل 

duration  اختصاص داده می شود. در مثال فوقanimation  به چهار مرحله باkeyframe ( تقسیم شده %25های مساوی )

ثانیه تخصیص داده می شود. بخشی از  0یعنی  animationیک چهارم از زمان کل  animationاست. در نتیجه به هر مرحله از 

animation  بالک  0که باید در( ثانیه اول اجرا می شدfromبه دلیل تخصیص مقدار منفی یک ث )( 1-انیهs به خاصیت )

animation-delay  اجرا نشده و بالفاصله باقیanimation  اجرا خواهد شد. این اتفاق فقط در اولین تکرار اجرایanimation 

 رخ داده و باقی تکرارها به صورت عادی اجرا خواهد شد.

 

animation-fill-mode 
 

 animationو بعد از پایان  animationرا قبل از شروع  htmlعنصر  با استفاده از این دستور می توان مقادیر خاصیت های یک

مقادیر خاصیت های عنصر به حالت اولیه و قبل از شروع  animationکنترل کرد. به عنوان مثال در حالت عادی پس از پایان یک 

animation  باز می گردد. حال اینکه با استفاده از خاصیتanimation-fill-mode عیین کرد که پس از پایان می توان ت

animation .خاصیت های عنصر موردنظر دارای چه مقادیری باشند 

 قاعده کلی :

animation-fill-mode : <keyword>; 

 

 none  مقدار پیش فرض :none  می باشد و پس از پایانanimation  خاصیت های عنصرhtml  به مقدار اولیه خود باز

 می گردند.

 forwards :  با استفاده از این کلمه کلیدی خاصیت های عنصر موردنظر مقادیری را که در پایانanimation  و در

keyframe ( آخرto=100%.به آنها تخصیص داده شده است را حفظ می کنند ) 

 backwards  اگر :animation  باستفاده از خاصیت( با تاخیر شروع شودanimation-delay در این حالت تا )

( به from) keyframeتاخیر دارد و شروع نشده است، مقادیر خاصیت های تعریف شده در اولین  animationیکه زمان

 عنصر موردنظر اعمال خواهد شد.
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 both  هر دو حالت :forwards  وbackwards  را همزمان اعمال می کند؛ یعنی اگرanimation  با تاخیر شروع شود

تاخیر دارد و شروع نشده است، مقادیر خاصیت های تعریف شده در اولین  animationدر این حالت تا زمانیکه 

keyframe (from به عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و پس از پایان )animation  مقادیر خاصیت های این عنصر برابر

 ( خواهد بود.toآخر ) keyframeبا مقادیر تعریف شده در 

 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; 

} 

 

ثانیه رنگ پس زمینه عنصر به  0و به مدت  animationثانیه تاخیر شروع می شود. قبل از شروع  0با  animationدر مثال فوق 

ثانیه اجرا شده و به پایان می رسد و پس از  0در طول مدت زمان  animationشد. ( می باfromرنگ قرمز )مقدار تعریف شده در 

 ( را حفظ می کند.toرنگ پس زمینه عنصر مقدار پایانی خود یعنی رنگ آبی )مقدار تعریف شده در  animationپایان 

 

animation 
 

می باشد و این خاصیت ها را  css animationحالت کوتاه نویسی برای خاصیت های ذکر شده قبلی در مورد  animationخاصیت 

به غیر از خاصیت  animationباهم ترکیب می کند. در این خاصیت می توان از تمامی خاصیت های ذکر شده قبلی در مورد 

animation-play-state  .استفاده 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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ترتیب  delayو  durationاز یکدیگر جدا شوند. به غیر از مقادیر زمانی  spaceمقادیر استفاده شده در این خاصیت باید با یک 

نیز اولین مقدار  animationدر حالت کوتاه نویسی   transitionاستفاده از سایر مقادیر در این خاصیت مهم نیست. مشابه خاصیت 

 می باشد. delayو دومین مقدار زمانی بیانگر  durationزمانی بیانگر 

 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; 

} 

 

روی عنصر با شناسه  changecolorتعریف شده با نام  animationشدن صفحه  loadثانیه پس از  0در مثال فوق 

coloranimation  با تعداد تکرار دو بار با آهنگease  برای تمامی مراحلanimation  و به صورت رفت و برگشت اجرا خواهد

 شد.

 

 های چندگانه animationایجاد 
 

 روی یک عنصر از دو روش می توان استفاده کرد. animationمان چندین برای ایجا همز

 روش اول :

، تمامی خاصیت های ذکر شده قبلی در مورد htmlروی یک عنصر  animationدر این روش برای ایجاد همزمان چندین 

animation ( از ,می توانند دارای چندین مقدار باشند که هر مقدار باید با یک کاما ).مقدار قبلی جدا شده باشد 

به سایر خاصیت ها نسبت داده شود آنگاه مرورگر  animation-nameاگر مقادیر کمتری از تعداد مقادیر نسبت داده شده به خاصیت 

 (. مقادیر اضافی تعریف شدهtransitionاعمال خواهد کرد )مشابه  animationمقادیر را به صورت متناوب و در یک چرخه برای باقی 

 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; 

} 

 

با  divروی عنصر  changewidthو  changecolorبه نام های  animationشدن صفحه دو  loadدر مثال فوق به محض 

 اجرا می شوند. animationکالس 

 روش دوم :

چندگانه روی یک عنصر استفاده می شود. استفاده  animation برای ایجاد animationدر 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 : مثال قبل با استفاده از این روش به صورت زیر نوشته می شود :

/* keyframes definitions */ 

… 
div.animation{ 

animation : changecolor 4s ease forwards, 
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                 changewidth 6s 2s ease-out backwards; 

} 

 

-animation( فقط یک مقدار زمانی ذکر شده و این مقدار به عنوان changecolorاول ) animationدر این مثال برای 

duration  در نظر گرفته شده و مقدارanimation-delay  برابر صفر درنظر گرفته شده وanimation  بدون تاخیر اجرا خواهد

 شد.

ها به طور همزمان روی عنصر  animationها اختصاص داده نشود،  animationبه  delayهای چندگانه اگر  animationدر 

های اختصاص داده  durationبرابر با مجموع  animationاختصاص داده شده به یک  delayموردنظر اعمال خواهند شد. اما اگر 

 ها پشت سرهم اجرا خواهند شد. animationهای قبلی باشد،  animationشده به 
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در فضای دو بعدی مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته  cssمباحث و مطالب مطرح شده تا این جا و در فصول قبلی در مورد تمامی 

ندارد.  (depth)می باشد، اما هیچ عمقی  (height)( و یک ارتفاع widthدر فضای دو بعدی دارای یک پهنا ) htmlاست. هر عنصر 

در  z (z-axis)انجام می شود. اما با معرفی محور  y (y-axis)و  x (x-axis)تمامی مباحث در فضای دو بعدی حول محورهای 

css3  روشی برای تغییر شکل عناصر(transforming) .در فضای سه بعدی ارائه شد 

 

 

 

 

می باشد.در این جا  transformخاصیت اصلی استفاده شده برای تغییر شکل عناصر خاصیت  2d transformدر این جا نیز مشابه 

 با استفاده از برخی از توابع و اختصاص مقادیر به این توابع می توان نحوه و میزان تغییر شکل عناصر را مشخص کرد . نیز

 

rotation 
 

استفاده می شود. برای چرخش   zو یا  x  ،yدرجه حول یکی از محورهای  061تا  1خاندن یک عنصر به اندازه برای چر ()rotateتوابع 

 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 :X .محور افقی( استفاده می شود( 

 rotateY  این تابع برای چرخش عنصر حول محور :Y  محور عمودی( استفاده می شود. چرخش حول محور(Y  مشابه باز و

 بسته کردن یک در می باشد.

 rotateZ  این تابع برای چرخش عنصر حول محور :Z  محور عمود بر صفحه( استفاده می شود. این تایع مشابه تابع(rotate 

 عمل می کند و باعث چرخش عنصر در جهت یا خالف جهت عقربه های ساعت استفاده می شود. 2d transformدر 

 استفاده از مقادیر منفی در این توابع مجاز می باشد و عناصر را در خالف جهت نرمال می چرخاند.

 

 

را مطرح کرده و سپس به  perspectiveابتدا مبحث مربوط به  3d transformو  rotationنظور درک بهتر مباحث مربوط به به م

 می پردازیم. rotationبیان باقی مطالب مربوط به 

 

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 

می باشد. در واقع این خاصیت پیش نیاز ایجاد  perspective، کلید اصلی استفاده از خاصیت  htmlسه بعدی واقعی برای عناصر 

 می باشد.  htmlناصر یا سه بعدی در ع 3Dحالت 

 از دو روش زیر می توان استفاده کرد : perspectiveبرای تخصیص مقدار به خاصیت 

perspective : <length>; 
 

transform : perspective(<length>); 

 

را از چشم بیننده مشخص می کند. مقدار پیش فرض  Z=0 (view point)مقدار اختصاص داده شده به این خاصیت فاصله صفحه 

 برای این خاصیت صفر می باشد و فقط مقادیر مثبت در این خاصیت قابل استفاده می باشند.

در یک عنصر می شود؛ یعنی قسمت هایی از یک عنصر که در فاصله دورتری  (illusion depth)این خاصیت باعث ایجاد عمق مجازی 

 قرار دارند کوچکتر از قسمت های نزدیک به چشم بیننده دیده می شوند. نسبت به چشم بیننده
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به یک عنصر به تنهایی، هیچ اتفاقی روی این عنصر نمی افتد. یعنی اختصاص این خاصیت به یک  perspectiveبا اختصاص خاصیت 

مشروط به اینکه این فرزندان یکی از توابع عنصر روی خود عنصر هیچ تاثیری ندارد بلکه روی فرزندان آن عنصر تاثیر خواهد گذاشت، 

rotate() .را پذیرفته باشند 

 مثال :

… 

<div class=”parent”> 

    <div class=”child”></div> 

</div> 

… 

… 

. parent{ 

perspective : 150px; 

} 

. parent .child{ 

transform : rotateY(40deg); 

} 

… 

 

تعریف شده است، در نتیجه تمامی فرزندان این عنصر که از  parentبا کالس  divعنصر برای  perspectiveدر مثال فوق خاصیت 

 و با عمق مجازی نمایش داده خواهند شد.  perspectiveاستفاده می کنند به صورت  ()rotateتابع 

 

بدون عمق مجازی و به صورت زیر ( استفاده نکنیم، عنصر فرزند parent.برای عنصر پدر ) perspectiveاگر در مثال فوق از خاصیت 

 نمایش داده خواهد شد:

 

 

چرخانده شده است، اما از آنجاییکه برای عنصر پدر  Yدرجه در راستای محور  01به اندازه زاویه  (child.)در این حالت نیز عنصر فرزند 

(.parent)  از خاصیتperspective ده به صورت سه بعدی نمایش داده استفاده نشده است، عنصر فرزند دارای عمق مجازی نبو

 نمی شود.
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 rotationادامه مبحث 

 

 می پردازیم. rotationو روشن شدن مطلب به ادامه مبحث مربوط به  perspectiveپس از توضیح 

 مثال :

transform : rotateX(45deg); 

 

 می چرخاند. Xدرجه حول محور  .0مثال فوق عنصر موردنظر را به اندازه 

استفاده کرد. برای این کار می  transformروی یک عنصر باید از روش کوتاه نویسی خاصیت  ()rotateبرای اعمال همزمان توابع 

 توان از دو روش زیر استفاده کرد:

 :transformدر خاصیت  rotateاستفاده همزمان از چند تابع  .0

transform : rotateX(<angle>) roateY(<angle>) rotateZ(<angle>); 

 

 از یکدیگر جدا شوند. spaceدر این روش توابع استفاده شده باید با 

 مثال : 

transform : rotateX(30deg) rotateY(30deg) rotateZ(45deg); 

 

 
 

 : ()rotate3dاستفاده از تابع  .2

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

 

x   ، y و   z در این تابع مختصات یک نقطه در فضای سه بعدی می باشد. اگر از مبدا مختصات   o(0,0,0) خطی رسم کنیم که از نقطه  
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a(x,y,z) عبور کند آنگاه عنصر موردنظر ما به اندازه زاویه تعریف شده   (<angle>) حول این محور )خط   oa می چرخد. مقادیر )

xمنفی برای    ، y و   z ی باشند.نیز قابل استفاده م   

 مثال :

transform : rotate3d(1,2,1,45deg); 

 

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

 حول این خط می چرخد.

 

 

 می باشد: ()rotateدارای خروجی مشابه با توابع استاندارد  ()rotate3dبرخی از حالت های خاص تابع 

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

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

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

 

 به معنی برابر بودن و یکسان بودن می باشد. (identical to) ≡عالمت 

مقدار عددی استفاده شده مهم نبوده و در صورت استفاده از هر  ()roate3dهنگام استفاده از دو مقدار غیر صفر و یکسان در تابع 

 عددی نتیجه و خروجی کار یکسان خواهد بود:

rotate3d(1,1,0,<angle>);   ≡   rotate3d(10,10,0,<angle>);   ≡   

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

 

rotate3d(1,0,1,<angle>);   ≡   rotate3d(10,0,10,<angle>);   ≡   

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

 

rotate3d(0,1,1,<angle>);   ≡   rotate3d(0,10,10,<angle>);   ≡   

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

 

( مقدار عددی استفاده  zو  x ، Y)گردش حول یکی از محورهای  ()roate3dاستفاده از یک مقدار غیر صفر در تابع همچنین هنگام 

 شده مهم نبوده و در صورت استفاده از هر عددی نتیجه و خروجی کار یکسان خواهد بود:

rotate3d(1,2,0,<angle>);   ≡   rotate3d(n,2,0,<angle>);   ≡   

rotateX(<angle>); 

 

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



 
 

45 
Webography.ir 

rotateY(<angle>); 

 

rotate3d(0,2,1,<angle>);   ≡   rotate3d(0,2,n,<angle>);   ≡   

rotateZ(<angle>); 

 

transform-style 
 

و با عمق مجازی نمایش داده شده است خود نیز دارای فرزند دیگری باشد و برای این  perspectiveاگر یک عنصر فرزند که به صورت 

فرزند دوم را می توان با استفاده از خاصیت  perspectiveرا در نظر گرفته باشیم، در این صورت  ()rotateفرزند دوم نیز تابع 

transforn-style .با دقت بیشتری کنترل کرد 

 قاعده کلی :

transform-style : flat | preserved-3d; 

 

 می باشد. flatمقدار پیش فرض کلمه کلیدی 

 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); 

} 

… 

 

-firstتعریف شده است و برای فرزند اول این عنصر با کالس  parentبرای عنصر با کالس  perspectiveدر مثال فوق خاصیت 

child  نیز تابعrotateY()  را تعریف کرده ایم که باعث می شود این عنصر(first-child)  با عمق مجازی و به صورت

perspective .دورنما( نمایش داده شود( 

 ()roateYمی باشد که برای این عنصر نیز تابع  second-childنیز خود دارای عنصر فرزندی با کالس  first-childدر اینجا عنصر 

را برای آن تعریف کنیم(  flatتعریف نکنیم )و یا مقدار  first-childرا برای عنصر  transform-styleتعریف شده است. اگر خاصیت 

عیت کرده و هر دو عنصر دارای تب first-childدر عمق مجازی خود از عنصر پدر خود یعنی  second-childدر این صورت عنصر 

perspective  یکسان خواهند بود. اما اگر مقدار خاصیتtransform-style  را برای عنصرfirst-child  به صورتpreserved-
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3d  تعریف کنیم، انگاه عنصر فرزند آن یعنیsecond-child  دارای عمق مجازی مستقل بوده وperspective  به صورت مستقل

 اعمال خواهد شد.  second-childروی عنصر 

 

 

perspective-origin 
 

 را مشخص می کند. 3Dاستفاده شده و زاویه و مبدا نگاه به یک عنصر  perspectiveاین خاصیت همراه با خاصیت 

 قاعده کلی :

perspective-origin : <x-position> <y-position>; 

perspective-origin: [<percentage> | <length>] | [left| center | right]] | 

[[top | center | bottom]  

 

x-position  مقدار افقی وy-position  مقدار عمودی را مشخص می کند. مقادیر استفاده شده در این خاصیت مشابه خاصیت

background-position  می باشد و می توان با استفاده از کلمات کلیدیleft,right,center  برایx-position  و

top,bottom,center  برایy-position   مقادیر مطلق ،(absolute)  مثلpixel  مقادیر وابسته ، (relative)  مثلems  و

 این خاصیت را مقداردهی کرد . (percentage)یا مقادیر درصدی 

س دید بیننده از مرکز عنصر می باشد؛ یعنی عمق ایجاد شده برای عنصر بر اسا %50 %50یا  center centerمقدار پیش فرض 

 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 
 

-backfaceبه قدری چرخانده شود که پشت عنصر نمایان شود، با استفاده از خاصیت  ()rotateاگر یک عنصر با استفاده از توابع 

visibility  می توان نحوه نمایش پشت عنصر یاbackface .را کنترل کرد 

 می باشد. css2در  visibilityاین خاصیت مشابه خاصیت 

 قاعده کلی :

backface-visibility : visible | hidden; 

 

 visible  مقدار :visible .مقدار 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 :

visibility  را برابرhidden .قرار می دهیم 

 : مثال

.child{ 

transform : rotateY(150deg); 

backface-visibility : visible; 

} 
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translation 
 

را در  HTMLمی توان عناصر  translateگفته شد ،با استفاده از تابع  2d transformهمان طور که پیش از این در فصل مربوط به 

( جابجا کرد. در فضای سه X( و افقی )محور Yفضای دو بعدی نسبت به موقعیت های پیش فرض خود در جهت های عمودی )محور 

استفاده کرد. روش استفاده از  ()translateZباید از تابع جدید  Zبرای جابجایی عنصر در راستای محور  3d transformبعدی و در 

 دو بعدی می باشد.این تابع نیز مشابه حالت 

 قاعده کلی :

transform : translateX(<length>); 

    : translateY(<length>); 

    : translateZ(<length>); 

 

 در اینجا نیز استفاده از مقادیر منفی مجاز است.

 transformبرای اعمال همزمان چند تابع روی یک عنصر باید از روش کوتاه نویسی خاصیت   rotateنیز مشابه  translateدر 

 استفاده کرد. برای این کار می توان از دو روش زیر استفاده کرد:

 :transformدر خاصیت  translateاستفاده همزمان از چند تابع  .0

 

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

 

 از یکدیگر جدا شوند. spaceدر این روش توابع استفاده شده باید با 

 مثال : 

transform : translateX(20px) translateY(20px) translateZ(40px); 

 

 

 : ()translate3dاستفاده از تابع  .2

transform : translate3d(translateX,translateY,translateZ); 

 

 برای مشخص کردن میزان جابجایی عنصر در راستای هریک از محورها استفاده می شود. lengthدر این تابع از سه مقدار 
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 مثال :

transform : translate3d(20px,20px,40px); 

 

 

scaling 
 

از تابع جدید می توان  3d transformمعرفی شد، در  2d transformکه در  ()scaleYو  ()scaleXعالوه بر دو تابع 

scaleZ()  .نیز برای تغییر مقیاس یک عنصر استفاده کرد 

 قاعده کلی :

transform : scaleX(<number>); 

    : scaleY(<number>); 

    : scaleZ(<number>); 

 

به تنهایی هیچ تاثیری روی عنصر نداشته و مقیاس عنصر تغییری نمی کند، زیرا یک عنصر به تنهایی هیچ  ()scaleZاستفاده از تابع 

 ()translateZبتواند مقیاس یک عنصر را تغییر دهد باید در کنار این تابع از تابع  ()sclaeZندارد. برای اینکه تابع  (depth)عمقی 

در  ()scaleZمقدار عددی تعریف شده در تابع  ()scaleZدر کنار تابع  ()translateZ نیز استفاده شود. در صورت استفاده از تابع

به جلو  Zضرب شده و عنصر موردنظر به اندازه مقدار حاصلضرب در راستای محور  ()translateZمقدار عددی استفاده شده در تابع 

 ()translateZباشد آنگاه مقدار استفاده شده در تابع  nر عدد براب ()sclaeZخواهد آمد؛ یعنی اگر مقدار عددی استفاده شده در تابع 

 ،n .برابر خواهد شد 

 مثال :

transform : scaleZ(3) translateZ(10px); 

scaleZ() * translateZ() = 3 *10 = 30 => translateZ(30px) 

 

 جابجا خواهد شد. و به سمت جلو Zپیکسل در راستای محور  01در مثال فوق عنصر موردنظر به اندازه 
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باعث محو شدن عنصر می شود. استفاده  scaleZ(0)مقدار پیش فرض تابع برابر یک می باشد.  2d transformدر اینجا نیز مشابه 

 از مقدار منفی باعث کوچکتر شدن عنصر نسبت به اندازه اصلی آن می شود.

 

استفاده  transformنیز برای اعمال همزمان چند تابع روی یک عنصر باید از دو روش گفته شده برای کوتاه نویسی خاصیت  scaleدر 

 کرد:

 :transformدر خاصیت  scaleاستفاده همزمان از چند تابع  .0

 

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

 

 از یکدیگر جدا شوند. spaceدر این روش توابع استفاده شده باید با 

 مثال : 

transform : scaleX(1.5) scaleY(2) scaleZ(3) translateZ(10px); 

 

 

 : ()scale3dاستفاده از تابع  .2

transform : scale3d(scaleX,scaleY,scaleZ); 

 

برای مشخص کردن مقیاس و اندازه جدید عنصر در هریک از ابعاد مختلف استفاده می  numberدر این تابع از سه مقدار  

 شود. 
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 مثال :

transform : scale3d(1.5,2,3) translateZ(10px); 

 

 

 

 

 transformترکیب توابع 
 

باهم ترکیب کرده و به کار  transformنیز می توان توابع مختلف را در یک خاصیت  3d transformدر  2d transformمشابه 

 از یکدیگر جداکنیم.  spaceقرار داده و این توابع را با یک  transformبرد. در اینجا نیز باید تمامی توابع مورد نظر را در خاصیت 

transform : function(value) function(valye) … ; 

transform : rotate3d() scale3d() translate3d(); 

 

به طور جاگانه برای هر تابع صحیح نمی باشد و در  transformگفته شد استفاده از خاصیت های  2d transformدر  همانطور که

 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); 

 

روی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و باقی دستورات در  translate3d(30px,30px,40px)در مثال فوق فقط دستور آخر یعنی 

 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); 

 

 

 

پارامتر می گیرد. به علت پیچیدگی این  06می باشد که  ()matrix3dاستفاده از تابع  transformروش دیگر برای ترکیب توابع 

 روش از بیان آن صرف نظر می کنیم .

 

transform-origin 
 

در این  2dمی باشد. تمامی مطالب گفته شده در حالت  2d transformدر  transform-originاین خاصیت مشابه خاصیت 

در این است که در این حالت از سه مقدار برای مشخص کردن مبدا یا نقطه  2dحالت نیز صدق می کند. تنها تفاوت این حالت با حالت 

را مشخص می کنند.  X,Y,Zاستفاده می شود. این سه مقدار محل تالقی محورهای   ( transformation point )اعمال تغییرات 

 مقدار پیش فرض برای این خاصیت برابر با مرکز عنصر می باشد.

 قاعده کلی :

transform-origin : <x-position> <y-position> <z-position>; 

 

-z می باشند. برای 2d transformهمان مقادیر قابل استفاده در  y-positionو  x-positionمقادیر قابل استفاده برای 

position  فقط مجاز به استفاده از مقادیرlength .هستیم و نمی توان از مقادیر درصدی و کلمات کلیدی استفاده کرد 

z-position  فاصله ای در امتداد محورz  محور عمود بر صفحه( است که(transformation  در آنجا اتفاق می افتد. اگر مقادیر

عنصر پدر خود  پشتدر پشت عنصر قرار خواهد گرفت و عنصر فرزند  transform-originاختصاص یابد،  z-positionمنفی برای 

در جلوی عنصر قرار خواهد گرفت و عنصر  transform-originاختصاص یابد  z-positionقرار می گیرد. اما اگر مقادیر مثبت به 

 عنصر پدر خود قرار می گیرد. رویفرزند 

 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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gradient  عبارت است از تغییر رنگ مالیم و تدریجی(gradual transition) در گرافیک از  .بین دو یا چند رنگgradient 

 برای ایجاد عمق کاذب، دادن حجم به عناصر و ایجاد افکت های سه بعدی استفاده می شود.

در عناصر  gradientبرای ایجاد  backgroundو یا حالت کوتاه نویسی خاصیت  background-imageز خاصیت ا css3در 

html  استفاده می شود. دو نوعgradient  درcss3 : وجود دارد که عبارتند از 

 linear-gradient  در حالت :linear  تغییر رنگ پس زمینه عناصر در امتداد یک خط مستقیم انجام می شود. به این خط

 گفته می شود. gradient lineفرضی در اصطالح 

 radial-gradient  در حالت :radial  تغییر رنگ پس زمینه عناصر به صورت یک دایره و یا یک بیضی و در امتداد خط

 gradient rayدایره یا بیضی می باشد، انجام می شود. نقطه شروع خط که این خط همان شعاع  gradient rayفرضی 

 مرکز دایره می باشد.

 

 

 

را پر می کند  htmlیک عنصر  paddingو  (height)و پهنای  (width)به صورت پیش فرض عرض  gradientدر مرورگرها یک 

-backgroundاز خاصیت  gradientه برای ایجاد گفته می شود. از آنجاییک gradient boxکه به این محدوده در اصطالح 

image  استفاده می شود، در نتیجه برای کنترلsize  و position  یکgradient (gradient box)  می توان به ترتیب از

 استفاده کرد. background-positionو  background-sizeخاصیت های 

 

linear gradient 
 

استفاده می شود. با استفاده از این تابع می توان جهت خط  ()linear-gradientاز تابع  linear-gradeintبرای ایجاد  css3در 

gradient line  و رنگ های استفاده شده در یکgradient .خطی را مشخص کرد 

 به صورت زیر می باشد: ()linear-gradientقاعده کلی برای استفاده از تابع 

background-image : linear-gradient(direction,color-stops); 

 

از یکدیگر جا می  (,)دو پارامتر دریافت می کند، که این پارامترها با یک کاما ()linear-gradientهمانطور که مالحظه می کنید تابع 

 شوند.
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 direction  این پارامتر که یک پارامتر اختیاری است، جهت و یا زاویه انجام :gradient طیا همان خgradient line  را

به منظور مشخص کردن جهت خط  (<angle>)مشخص می کند. در این تابع می توان از کلمات کلیدی و یا یک زاویه 

gradient line .استفاده 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 
 

 می توان از دو روش استفاده کرد: gradient lineهمانطور که گفته شد برای مشخص کردن جهت 

 کلمات کلیدی .0

 (<angle>)استفاده از یک زاویه  .2

 کلمات کلیدی

 

یا همان جهت خط  gradient lineبرای مشخص کردن نقطه پایان  top,bottom,right,leftمی توان ازترکیب کلمات کلیدی 

gradient line  استفاده کرد. این کلمات کلیدی جهت انجامgradient  را در داخلgradient box  مشخص می کنند. می توان

و یا  top rightرا با استفاده از آنها مشخص کرد؛ مثل  gradient box (corner)این کلمات کلیدی را باهم ترکیب کرده و گوشه 

botttom left خط  . برای مشخص کردن جهتgradient line  باید کلمه کلیدیto  را به صورت پیشوند با کلمات کلیدی فوق

 . فقط هشت ترکیب زیر از این کلمات کلیدی معتبر بوده و قابل استفاده می باشد : to top rightترکیب کرد؛ مثل 

 

 

 می باشد. to bottomمقدار پیش فرض 

 مثال :
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background-image : linear-gradient(to bottom,red,green,blue); 

 

 

background-image : linear-gradient(to bottom right , #ff0000 , #00ff00 ,   #0000ff); 

 

 

 

 (angle)زاویه 

 

به جای استفاده از کلمات کلیدی می توان از یک زاویه استفاده کرد. استفاده از زوایا و واحد  gradient lineبرای تعیین جهت خط 

ساده می باشد اما در این حالت بیشتر مقادیر استفاده شده برای زوایا باعث ایجاد نقاط شروع و پایان در خارج از  degاندازه گیری 

gradient box  می شود و بخشی ازgradient  از محدوده به خارجgradient box .گسترش پیدا می کند 

درجه است که برابر با یک خط مستقیم از باال به پایین می باشد )همان  gradient line  ،021در این روش مقدار پیش فرض برای 

(. to topحالت یک خط مستقیم از پایین به باال می باشد )معادل  gradient line(. زاویه صفر برای to bottomحالت پیش فرض 

نیز در جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند. در این روش زوایا نسبت به مرکز  gradient lineزوایای بزرگتر از صفر درجه برای 

gradient box  محاسبه می شوند وgradient line  به اندازه زاویه تعریف شده در هر دو جهت امتداد پیدا می کند. مقادیر بزرگتر

درجه و نیز مقادیر کمتر از صفر درجه )مقادیر منفی برای تعریف زوایا در خالف جهت عقربه های ساعت( قابل استفاده می  360از 

درجه تبدبل  061درجه را به مقادیر بین صفر تا  061باشند. در این حالت مرورگر به صورت اتوماتیک مقادیر خارج از محدوده صفر تا 

 . 315degبرابر است با زاویه  45deg-به عنوان مثال زاویه  کرده و سپس استفاده می کند.
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 گفته می شود.  compass coordinate systemدر اصطالح  gradient lineبه این روش برای مشخص کردن جهت خط 

 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 box  می شود و بخشی ازgradient line  در خارج از محدودهgradient box  قرار گرفته وgradient  به خارج از
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 gradientدر این حاالت خط  gradient lineگسترش پیدا می کند. برای محاسبه نقاط شروع و پایان  gradient boxمحدوده 

line : را با شروع از مرکز عنصر و به اندازه زاویه تعریف شده در هر دو جهت امتداد داده و از روش زیر استفاده می کنیم 

 

 

عبور می کند، نقاط  gradient boxکه این خط عمود از نزدیکترین گوشه  gradient lineخط عمود بر  در این روش محل تقاطع

 زا مشخص می کند. gradient lineشروع و پایان خط 

 

color-stops 
 

یک لیست دو یا چند مقداری از رنگ ها می باشد که باید  ()gradientدر تابع  stops-colorهمانطور که قبالً نیز گفته شد پارامتر 

می گویند. نقاط شروع و پایان این رنگ ها در یک  stop-colorبا یک کاما از یکدیگر جدا شده باشند. به هریک از این رنگ ها یک 

gradient  موقعیت یا(position  رنگ ها در طول خطgradient lineرا می توان به صورت اختیاری )  با استفاده از مقادیر

length  وpercentage  مشخص کرد. مقادیر عددی یاlength  با شروع از نقطه شروعgradient  ابتدای(gradient box )

( می باشند. در gradient box)ابتدا و انتهای  gradientاندازی گیری می شوند و مقادیر درصدی وابسته به نقاط شروع و پایان 

می باشد و در حالت  gradientبیانگر نقطه پایان  %100و  gradientبیانگر نقطه شروع  linear-gardient  ،0%حالت 

radial-gradient  ،0%  بیانگر نقطه پایان  %100بیانگر مرکز دایره یا بیضی وgradient  می باشد. مقادیر اینposition  ها

 از مقادیر رنگ ها جداشود. spaceباید با یک 

ها تعریف نشده باشند مرورگر به صورت پیش فرض مقادیر زیر را در  color-stopموقعیت رنگ ها یا همان  gradientاگر در یک 

 نظر می گیرد:

  موقعیت(position)  اولین رنگ یاcolor-stop  برابر با ابتدای خط فرضیgradient line  می باشد. %0یعنی 

  موقعیت آخرینcolor-stop  برابر با انتهای خطgradient line  می باشد. %100یعنی 

  برایcolor-stop  های میانی طول خطgradient line  به طور مساوی بین اینcolor-stop  ها تقسیم شده و به هر

color-stop  یک فضای مساوی در طول خطgradient line .تخصیص داده می شود 

 مثال :

background-image : linear-gradient(to bottom,red,green 30%,blue); 
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)موقعیت شروع پیش فرض( شروع شده و   gradient lineیعنی ابتدای خط  %0از موقعیت   redبا رنگ  gradientدر مثال فوق 

می رسد و سپس با شروع از  greenبه رنگ  %30به تدریج رنگ پس زمینه عنصر موردنظر به به سبز تغییر کرده و در موقعیت 

)موقعیت پایانی پیش فرض( به  %100رنگ پس زمینه عنصر به تدریج از سبز به آبی تغییر پیدا کرده و در موقعیت  %30موقعیت 

 می رشد. blueرنگ 

 مثال :

background-image : linear-gradient(to bottom,red,green 30%,yellow 

65%,blue); 
 

 

 

)موقعیت شروع پیش فرض( شروع شده و  gradient lineیعنی ابتدای خط  %0از موقعیت   redبا رنگ  gradientدر مثال فوق 

می رسد و سپس با شروع از  greenبه رنگ  %30به تدریج رنگ پس زمینه عنصر موردنظر به به سبز تغییر کرده و در موقعیت 

می رسد و پس از  yellowبه رنگ  %65رنگ پس زمینه عنصر به تدریج از سبز به زرد تغییر پیدا کرده و در موقعیت  %30موقعیت 

)موقعیت پایانی پیش فرض( به رنگ   %100به تدریج از رنگ زرد به رنگ آبی تغییر کرده و در موقعیت  %65آن با شروع از موقعیت 

blue .می رشد 

ساس موقعیت خود به ها باید برا color-stopهای استفاده شده وجود ندارد اما این  color-stopدر حالت کلی محدودیتی در تعداد 

های قبلی باشد در این صورت موقعیت  color-stopدارای موقعیتی کمتر از یکی از  color-stopترتیب صعودی مرتب شوند. اگر یک 

 برابر باالترین مقدار قبلی در نظر گرفته می شود. color-stopاین  positionیا 

 مثال :

background-image : linear-gradient(to bottom,red,green 35%,yellow 

25%,blue); 
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را خواهیم داشت و سپس  greenبه رنگ  redتغیر رنگ مالیمی از رنگ  gradient lineابتدای خط  %35در این مثال در طول 

می  %35 ت رنگ قبل یعنی است که کمتر از موقعی %25ظاهر خواهد شد )زیرا موقعیت این رنگ برابر  yellowبالفاصله رنگ 

 را خواهیم داشت. blueبه رنگ  yellowتغییر رنگ مالیمی از رنگ  gradient lineباقی مانده طول خط  %65باشد( و در 

 gradient boxها به طور معمول بین نقاط شروع و پایان محدوده  color-stopیا همان  gradientرنگ های استفاده شده در 

می تواند به صورت نامحدود در هر دو جهت امتداد پیدا کند. بنابراین می توان موقعیت اولین  gradient lineقرار می گیرند. اما 

color-stop  را قبل از نقطه شروعgradient box  و موقعیت آخرینcolor-stop  را 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 گیرند. gradient boxدر خارج از محدوده  gradient lineدر این مثال نقاط شروع و پایان خط 

خواهد بود.  (solid)دارای رنگ یکدست  gradientباشد در اینصورت شروع  %0دارای موقعیتی بزرگتر از  color-stopاگر اولین 

نیز دارای رنگ یکدست  gradientباشد در اینصورت پایان  %100دارای موقعیت کمتر از  color-stopبه 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%); 
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radial-gradient 
 

 به صورت زیر استفاده می شود: ()radial-gradientاز تابع  css3در  radial-gradientبرای ایجاد یک 

background-image : radial-gradient(shape size position,color-stops); 

 

 shape  این پارامتر شکل :radial-gradient  را تعریف کرده و مشخص می کند کهgradient  به صورت دایره باشد و یا

بیضوی قابل برای حالت  ellipseبرای حالت دایره ای و کلمه کلیدی  circleبصورت بیضی. برای این پارامتر دو کلمه کلیدی 

استفاده  sizeاستفاده می باشند. اگر در این پارامتر از هیچ مقداری استفاده نشود و یا فقط از یک مقدار عددی برای پارامتر 

 خواهد بود. circleبرابر  shapeشود در این صورت مقدار پیش فرض 

 size  این پارامتر ابعاد یک :gradient  و یا طول خطgradient ray  را تعریف می کند. به عبارت دیگر این پارامتر اندازه

می توان ابعاد دایره یا بیضی را به صورت  length , percentageدایره یا بیضی را مشخص می کند. با استفاده از مقادیر 

 دقیق مشخص کرد.

 

به دلیل  circleت. در حالت  قابل استفاده است که مشخص کننده شعاع دایره اس lengthفقط یک مقدار  circleدر حالت 

مجاز نیست زیرا در این صورت نمی توان مشخص کرد که مقادیر  (percentage)وجود ابهام استفاده از مقادیر درصدی 

 می باشد یا به وابسته به ارتفاع آن.  gradient boxدرصدی وابسته به طول 

 

و  lengthمقادیر می توانند به هر دو صورت  دو مقدار عددی می توان استفاده کرد که این ellipseدر حالت 

percentage  باشند. مقدار اول شعاع افقی بیضی و مقدار دوم شعاع عمودی بیضی را مشخص می کند. مقادیر درصدی

 می باشد. gradient box (height)و ارتفاع  (width)وابسته به طول 

 

 استفاده کرد: sizeی زیر نیز برای مشخص کردن می توان از کلمات کلید ellipseو  circleدر هر دو حالت 

 

 farthest-corner  این مقدار که مقدار پیش فرض نیز می باشد، طول خط :gradient ray  را به اندازه فاصله

 تعریف می کند. )دورترین گوشه( gradient boxمرکز دایره از دورترین گوشه 

 farthest-side  این مقدار شعاع :gradient  اندازه فاصله مرکز دایره از دورترین ضلع را بهgradient box 

 تعریف می کند. )دورترین ضلع(

 closet-corner  در این حالت شعاع :gradient  به اندازه فاصله مرکز دایره تا نزدیکترین گوشهgradient 

box  )می باشد. )نزدیکترین گوشه 
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 گسترش پیدا کند. gradient boxارج از محوده به خ gradientدر هر سه حالت فوق ممکن است بخشی از 

 

 closest-side  این مقدار شعاع :gradient  را به اندازه فاصله مرکز دایره از نزدیکترین ضلعgradient box 

 تعریف می کند. )نزدیکترین ضلع(

 

 
 

 position  این پارامتر موقعیت مرکز دایره یا بیضی را در داخل :gradient box  تعیین می کند. مقادیر قابل استفاده در

می باشد، با این تفاوت که قبل از ذکر  background-positionاین پارامتر دقیقاً مشابه مقادیر قابل استفاده در خاصیت 

رفتن می باشد و باعث قرار گ at centerاستفاده کرد. مقدار پیش فرض این پارامتر برابر با  atمقادیر باید از کلمه کلیدی 

 می شود. gradient boxدایره یا بیضی در مرکز 

 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 :

 نیز صدق می کند. radial-gradientدر   linear-gradientدر  color-stopمطالب گفته شده در مورد 

می باشد و باقی پارامتر ها اختیاری است. لیست مقادیر  color-stopsپارامتر  ()radial-gradientرامتر اجباری تابع تنها پا

هیچ اهمیتی ندارد اما  sizeو  shapeاز یکدیگر جدا شوند. ترتیب مقادیر  spaceباید با یک  positionو  shape,sizeپارامترهای 

استفاده نشده باشند(. لیست رنگ ها  sizeو  shapeز این دو مقدار ذکر شود )مگر اینکه مقادیر باید همواره بعد ا positionمقدار 

(color-stops) .همواره 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); 



 
 

65 
Webography.ir 

 

 

 

 

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 
 

های تکراری در یک عنصر از  توابع  gradientرا اعمال کرد. برای ایجاد  gradientبرای پس زمینه عناصر می توان الگوهای تکراری 

repeating-linear-gradient()  وrepeating-radial-gardient()  ًاستفاده می شود. پارامترهای دریافتی این توابع دقیقا

همان پارامترهای استفاده شده در توابع غیرتکراری می باشند. تنها نکته ای که در این جا وجود دارد این است که برای داشتن 

rapeating-gardient  باید موقعیتcolor-stop  نهایی قبل از انتهای خطgradient line  یاgardient ray  .باشد

position  پیش فرض برای آخرینcolor-stop  می باشد که این مقدار پیش فرض مانع از ایجاد  %100مقدارrepeating-

gradient .می شود 

 repeating-linear-gradientمثال : 

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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 repeating-radial-gradientمثال : 

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 
 

تعریف می شود و می توان به یک عنصر چندین  background-imageبا استفاده از خاصیت  css gradientاز آنجاییکه 

background-image  چندین اختصاص داد، در نتیجه می توان به یک عنصر نیزgradient  مختلف تخصیص داد. در این حالت

نمایش  (front)ها  gradientبا یک کاما از تعریف دیگر جدا شود. تعریفی که در ابتدا بیاید باالتر از باقی  gradientباید هر تعریف 

تعریف شده پنهان نشوند می  gradientهای تعریف شده بعدی نیز دیده شوند و زیر اولین  gradientداده خواهد شد. برای اینکه 

 قرار داد. transparentرا برابر با  gradientدر اولین تعریف  color-stopتوان آخرین 

 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); 

} 

 

 

 

 در مرورگرهای قدیمی gradientایجاد 
 

linear-garedient 
 

را استانداردسازی کند، مرورگرها خود به صورت آزمایشی شروع به پشتیبانی از این  ()gradientتوابع  W3Cقبل از اینکه سازمان 

در  firefoxاستفاده کرد.  gradient lineبرای تعیین جهت خط  (angle)اولین مرورگری بود از زاویه  firefoxخاصیت کردند. 

)یک خط  rightبرای تعیین جهت استفاده کرد. در این سیستم صفر درجه برابر با مقدار  polar coordinate systemابتدا از 

و مرورگرهای  operaافقی از چپ به راست( می باشد و باقی زوایا در خالف جهت عقربه های ساعت افزایش پیدا می کنند. مرورگر 

webkit  مثل(chrome , safariنیز بعداً از )  این سیستم تبعیت کردند. همانطور که مالحظه می کنید این روش با روش استاندارد

W3C .متفاوت می باشد 

 

 پشتیبانی می کنند. gradient (compass coordinate)برای  W3Cاز استاندارد رسمی  firefox16و  IE10مرورگرهای 
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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 coordinate  استفاده می کنند و مرورگرها جدید از روش جدیدcompass coordinate .استفاده می کنند 

 

  polar coordinateی متناظر در روش به زوایا compass coordianateتبدیل زوایای روش 

 

برای  polarمی باشد. به منظور محاسبه زاویه  compassدرجه در روش  01متناظر با زاویه  polarزاویه صفر درجه در روش 

 مرورگرهای قدیمی از مراحل زیر پیروی می کنیم:

 کم می کنیم. 01درجه بود مقدار آن را از  01کوچکتر یا مسوی  compassاگر زاویه در روش  .0

 کم می کنیم. 0.1درجه بود مقدار آن را از  01بزرگتر از  compassاگر زاویه در روش  .2

 موردنظر بدست آید. polarعالمت منفی را از نتیجه محاسبات مراحل قبل حذف می کنیم تا زاویه  .0

 مثال :

compass : 30° < 90° => 30 - 90 = -60  => polar : 60° 

compass : 135° > 90° => 135 - 450 = -315 => polar : 315° 

 

 مثال :

background-image : -moz-linear-gradient(315deg,black,white); 

background-image : -webkit-linear-gradient(315deg,black,white); 

background-image : -o-linear-gradient(315deg,black,white); 

background-image :linear-gradient(135deg,black,white); 

 

در تمامی مرورگرها  gradient( می باشند اما نتیجه .00( کامالً متفاوت با حالت استاندارد ).00در مثال فوق زوایای سه حالت اول )

 یکسان خواهد بود.

 از : در مرورگرهای قدیمی عبارتند css3پیشوندهای استفاده شده برای نمایش خاصیت های جدید 

 -moz-  برای مرورگر :firefox 

 -webkit-  برای مرورگرهای :webkit  مثلgoogle chrome  وsafari 

 -o-  برای مرورگر :opera 

 

radial-garedient 

 

پشتیبانی نمی کنند. در این مرورگرها باید از  radial-gradientبرای ایجاد  W3Cنسخه های قدیمی مرورگرها از ساختار استاندارد 

 ()radial-gradientاستفاده کرد. تابع  radial-gradientبرای ایجاد  (browser-specific)روش مخصوص همان مرورگرها 

 در مرورگرهای قدیمی دارای پارامترهای زیر می باشد :

 position .مشابه حالت استاندارد : 
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 shape and size لمات کلیدی استفاده شده در حالت استاندارد در اینجا نیز به کار می روند. دو کلمه کلیدی : همان ک

contain  معادلclosest-side  وcover  معادلfarthest-corner  نیز قابل استفاده می باشند. مقدار پیش فرض این

 می باشد. ellipse farthest-sideپارامتر برابر 

 color-stops : .مشابه حالت استاندارد 

 پارامترهای فوق بسیار مشابه حالت استاندارد می باشند ولی با تفاوت های زیر :

  پارامترposition .در صورت تعریف باید اولین پارامتر باشد و با کاما از سایر پارامترها جدا شود 

  در اینجا برای تعریف مقدار پارامترposition  مقدار(length نیازی به ) استفاده از کلمه کلیدیat .نیست 

  در مرورگرopera  و مرورگرهایwebkit  برای تعریفsize  به صورت عددی نیاز به تعیین مقدار برای پارامترshape 

نیست و فقط باید دو مقدار عددی به ترتیب به عنوان شعاع افقی و عمودی تعریف شوند. برای داشتن دایره باید هر دو شعاع 

 ی یکسان باشند.افقی و عمود

  مرورگرfirefox  و قبل از آن از مقادیر عددی برای تعیین  .0نسخهsize .پشتیبانی نمی کنند 

 تفاوت های اصلی در دو حالت به صورت خالصه عبارتند از :

رامتر از هم جدا شده اند قرار دارد و پا spaceدر یک لیست که با  shape,size,positionدر روش استاندارد پارامترهای 

position : اخرین پارامتر می باشد 

circle closest-side at 100px 50px 
 

جدا  shape and sizeدر ابتدا می آید و با کاما از پارامتر  position( پارامتر browser-specificدر مرورگرهای قدیمی )حالت 

 می شود :

100px 50px , circle closest-side  

 

 مثال :

background-image : -moz-radial-gradient(100px 50px,circle closest-side,black,white); 
background-image : -webkit-radial-gradient(100px 50px,circle closest-side,black,white); 

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

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

 

پشتیبانی نمی کنند، می توان از یک رنگ ثابت برای پس  ()gradientدر مرورگرهای قدیمی تر که از هیچ یک از حالت های توابع 

-linearاز تصاویر استفاده کرد. به عنوان مثال می توان یک  gradientزمینه استفاده کرده و یا برای ایجاد پس زمینه به صورت 

gardient  را 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-repeat ایش داده شود باید تکرار کرد. برای اینکه صفحه ما در تمامی مرورگرها به یک صورت نمstyle  خود را به

 صورت زیر تعریف کرده و مرتب کنیم :

 (background-color)استفاده از رنگ پس زمینه  .0

 (gardient image)استفاده از تصاویر  .2

 (browser-specific gradient functions)استفاده از توابع مخصوص مروگرهای قدیمی  .0

 (standard css gardient syntax)استفاده از توابع استاندارد  .0
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 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); 

 

 


