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 به نام خدا

 

 مقدمه

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 

 دهی به صفحات وب می باشد.صفحه آرایی و سبک 

می باشد و در این کتاب فرض بر این است که  HTMLآشنایی نسبی با زبان نشانه گذاری  CSSحداقل مهارت مورد نیاز برای شروع کار با 

 (CSS)ابزار کتاب حاضر با توجه به مطالب بیان شده قصد آموزش این  را دارید. HTMLشما خواننده گرامی آشنایی اولیه با مفاهیم وب و 

 را به شما خواننده گرامی دارد.
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CSS چیست؟ 

 

CSS  لیستی از دستورات در قالب متن است که برای تغییر ظاهر اسناد نوشته شده با زبانهای نشانه گذاری مثلHTML  استفاده می

می توان رنگ و فونت متن ، فضای خالی بین پاراگراف ها ، رنگ و عکس پس زمینه و بسیاری دیگر از  CSSشود. با استفاده از 

 را کنترل کرد.  HTMLخصوصیات بصری یک سند 

 

 cssنحوه نوشتن دستورات 

 به شکل زیر می باشد : cssساختار کلی دستورات 

 

 

 

 selector این قسمت به مرورگر می گوید که شما قصد دارید : style  تعریف شده در ساختار فوق را به چه عنصری

ها  type selectorاستفاده شده است. از  tag selectorیا  type selectorاختصاص دهید. در ساختار فوق از یک 

 استفاده می شود.  HTMLپیش فرض تگ های  styleبرای تغییر 

 declaration block  این قسمت با یک آکوالد باز :(left curly brace)  شروع شده و با یک آکوالد بسته(right 

curly brace)  پایان می یابد. تمامی دستوراتcss  برای یکselector  .خاص باید در داخل این محدوده تعریف شوند

می  property nameیا همان  cssدر این ساختار شامل دو قسمت می باشد؛ قسمت اول نام خاصیت  cssهر دستور 

با  cssجدا می شود. در نهایت هر دستور  valueاز قسمت دوم دستور یعنی  (:) colonاستفاده از کاراکتر باشد که با 

 پایان می یابد. (;) semicolonاستفاده از یک کاراکتر 

 property  در این قسمت می توان یک یا چند خاصیت :(property)  معتبر تعریف شده در استانداردcss  را مورد

ها از روی نام آنها قابل تشخیص می باشد. به عنوان مثال در  propertyاستفاده قرار داد. وظیفه بیشتر این خاصیت ها یا 

استفاده شده است؛ همانطور که از نام این خاصیت نیز قابل تشخیص است این خاصیت  margin-leftشکل باال از خاصیت 

پیکسل تعریف شده  04به کار می رود. در این جا حاشیه سمت چپ عنصر برابر  HTMLبرای تغییر حاشیه سمت چپ عناصر 

است. استفاده از حروف کوچک یا بزرگ برای نوشتن نام خاصیت ها چندان مهم نیست و در اصطالح نام خاصیت ها حساس به 

 یت ها استفاده می شود.. اما معموالً از حروف کوچک برای نوشتن نام خاص (case-insensitive)حالت حروف نیست 

 value  در این قسمت مقدار موردنظر برای یک خاصیت تعریف می شود. در برخی از خاصیت ها فقط یک لیست مشخص و :

محدود از مقادیر از پیش تعریف شده قابل استفاده می باشد و در برخی دیگر از خاصیت ها می توان از هر مقدار دلخواهی 

 برای خاصیت موردنظر استفاده شده است. 40pxاز مقدار  استفاده کرد. در شکل باال
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  HTML اسناد در CSS از استفاده روشهای

 

 style/> ( ( Embedded style sheet>با استفاده از تگ  HTMLدر داخل فایل  cssقرار دادن دستورات  .1

<style type="text/css">…………</style> 

 

و صفت  قرار بگیرد </head>در داخل تگ  و  HTMLکد فوق باید در  باالی سند  XHTML1.0و  HTML4.01در 

type="text/css"   نیز باید برای تگ<style/> اما در  .تعریف شودHTML5  تگ<style/>  را می توان در هر

 برای این تگ نمی باشد.  typeقرار داد و نیازی به تعریف صفت  HTMLقسمتی از سند 

برای ارتباط دادن این فایل  </link>و استفاده از تگ  css.در یک فایل متنی جداگانه با پسوند   cssقرار دادن دستورات  .2

 HTMLبه فایل 

 (linked or external style sheet) 

<link rel="stylesheet" type="tetxt/css" href=" style.css " /> 

 

در  و  HTMLبه صفحه لینک شده است .کد فوق باید در  باالی سند   style.cssخارجی با نام  cssدر کد باال یک فایل 

در اینجا نیز مشابه حالت قبل می باشد. یک فایل  typeنحوه استفاده از صفت  قرار بگیرد. </head>داخل تگ 

css  استفاده قرار داد.ایجاد شده در این روش را می توان در چندین صفحه مختلف از یک وب سایت مورد 

در تگ های  styleبا استفاده از صفت عمومی  و  HTMLمی توانند به طور مستقیم در داخل عناصر   cssدستورات  .3

HTML  . استفاده شوند 

<body style="color : red;"> 

</body> 

 

در یک فایل وارد   linked  و embeddedرا به هر دو صورت  cssمی توان دستورات   import@ با استفاده از دستور  .0

 : کرد

<style type="tetx/css"> 

    @import url(example1.css); 

</style> 

 

در این حالت دقیقاً  ()urlوارد می کنیم. دستور  ()urlرا در داخل پرانتز مربوط به دستور  cssدر این روش آدرس فایل 

خارجی داشته باشیم می توانیم از  cssانجام می دهد. در صورتیکه چندین فایل  </link>را در تگ  hrefهمان کار صفت 

 خارجی استفاده کنیم. cssخارجی در داخل سایر فایل های  cssبرای فراخوانی هر یک از این فایل های  import@دستور 

کردن  refreshر ذخیره شده و با توسط مرورگ  css)روش دوم( ممکن است این فایل   linkedبه صورت   cssدر استفاده از 

update . نشود 

 بوده و به صورت زیر است : ++cشبیه به زبان  cssدر  commentنوشتن  نکته : نحوه ی
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/* this is comment */ 
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 (SELECTORS)گزینشگرها

 

. خاصیت  css (declaration block)و یک بالک از دستورات  selectorشامل دو قسمت اصلی می باشد : یک  css styleهر 

نیز  selectorقرار می گیرند و  (declaration block)و مقادیر تعریف شده برای هر خاصیت در داخل بالک دستورات  cssهای 

 مشخص می کند که این بالک از دستورات روی چه عناصر و یا قسمت هایی از صفحه اعمال شوند.

 مثال :

h1{ 

 font-size : 30px; 

 color : blue; 

} 

 

 typeاستفاده شده در این مثال از نوع  selectorمی باشد.  colorو  font-sizeدر مثال فوق بالک دستورات شامل دو خاصیت 

selector  می باشد و به مرورگر اعالم می کند که تمامی تگ هایh1  پیکسل و رنگ آبی  34موجود در صفحه باید دارای اندازه فونت

 باشند.

 

TYPE SELECTOR (TAG SELECTOR) 

 

همان نام تگ های ها  type selectorاستفاده می شود.  HTMLپیش فرض تگ های  styleها برای تغییر  type selectorاز 

HTML د :نمی باش 

p{ 

 border : 1px solid #000; 

} 

 

style  تگ هایبر روی تمامی  مثال فوقتعریف شده در p اعمال خواهد شد. موجود در صفحه  

 

 CLASS SELECTOR 
 

تعریف شده در بدنه یک  styleمی باشند. برای اعمال  classمشترک به نام  (attribute)دارای یک صفت  HTMLتمامی تگ های 

class selector  به یک تگ خاص باید مقدار صفتclass  از آن تگ را برابر نامclass selector  تعریف شده قرار دهیم. برای

   و به دنبال آن نام با یک نقطه شروع شده  class selectorنام یک بدین صورت عمل می کنیم :  class selectorتعریف یک 

class می آید. نام یکclass  باید بدون  باشد   _،   -  ، اعداد ، تواند شامل حروف می ،space  .عالمت  بوده و با حرف شروع شود

 نوشته شود.  HTMLاز تگ های   classعالمت نقطه نباید در مقدار صفت . planet.  کالس است مثل  classنقطه نمایانگر یک 

 مقدار کهموجود در صفحه استفاده شود. برای این منظور فقط کافیست   HTMLمی تواند برای تمامی عناصر   class selector یک
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ها برای  class selectorاز  تعریف شده قرار دهیم. class selectorتگ موردنظر را برابر با نام   class (attribute) صفت

 استفاده می شود. HTMLچندین عنصر مختلف  تعریف شده به styleاعمال همزمان یک 

 مثال :

.planet{ 

 color : red; 

 font-family : tahoma; 

} 

… 

<h2 class=”planet”>test</h2> 

<p class=”planet”> 

This is some text in a paragraph 

</p> 

… 

 

 اعمال شده است. h2و  pیک بار تعریف شده و به هر دو تگ  palnetدر مثال فوق کالس  

 

 خاص تگ یک به CLASS یک کردن محدود

 

محدود شده و فقط روی آنها اعمال  HTMLمی توان یک کالس را به گونه ای تعریف کرد که فقط به یک مجموعه خاص از تگ های 

تعریف شده در  styleشود. برای این منظور کافی است نام تگ موردنظر را قبل از نام کالس اضافه کنیم. به عنوان مثال برای اینکه 

 ر ذکر کنیم :( را قبل از نام کالس به شکل زیpموجود در صفحه اعمال شود باید نام تگ )در اینجا  pفقط روی عناصر  planetکالس 

p.planet{ 

 /* properties declaration */ 

} 

 

محدود به این تگ میباشد؛ یعنی این خصوصیات  موجود در صفحه اعمال شده و p های فقط روی تگ planetدر مثال فوق کالس 

css هایی از نوع فقط بر روی تگ p  که از اینclass .استفاده می کنند اعمال می شود 

ها selectorوجود فضای خالی باعث ایجاد نوع دیگری از  فضای خالی وجود داشته باشد، classدر حالت فوق نباید بین نام تگ و نام 

  که در ادامه توضیح داده خواهد شد. می شود descendant selectorبنام 

برای آن  classدر این صورت خصوصیات هر دو  را استفاده کرد؛ classمی توان نام بیش از یک  HTMLاز تگ های  classدر صفت 

 از هم جدا شوند: spaceها با  classدر این حالت باید نام  تگ پذیرفته می شود.

<div class="planet jupiter"></div> 

 

 : کردبه یکدیگر متصل   (chained)صورت زنجیروار را می توان بهها  classنام 

.planet.jupiter{ 

 /* properties declaration */ 

} 
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 را استفاده کرده باشند. classخود نام هر دو  classدر این حالت این قوانین فقط به عناصری اختصاص داده می شوند که در صفت 

 آخر در زنجیره به رسمیت شناخته می شود. classفقط نام  IE6در  وجود ندارد. IE6امکان فوق در 

 می jupiterآنها برابر با  calss تفسیر می شود؛ یعنی تمامی عناصری که صفت  jupiter.به صورت  IE6 ، .planet.jupiterدر 

 باشد از قوانین تعریف شده پیروی می کنند.

 

ID SELECTOR 

 

هر تگ  classبرای یک عنصر منحصر به فرد در صفحه استفاده می شود. مشابه صفت  styleها به منظور تعریف  id selectorاز 

HTML  یک صفت به نام  دارایid  می باشد و برای اختصاص یکid selector  به یک عنصر خاص باید مقدار صفتid  از این عنصر

 عمل می کنیم و class selector شبیه به   id selectorبرای تعریف یک تعریف شده قرار دهیم.  id selectorرا برابر با نام 

 فقط برای یک عنصر منحصر به فرد در سند  id selectorیک  استفاده می کنیم. #از عالمت  idدر ابتدای نام  فقط به جای نقطه

HTML : به کار می رود 

#jupiter{ 

 /* properties declaration */ 

} 

<div class="planet" id="jupiter"></div> 

 

 

ها به طور مشترک می Class می شود.برای بیش از یک عنصر استفاده شود فقط عنصر اول در نظر گرفته   id selectorاگر یک 

 ها فقط می توانند به یک عنصر تخصیص داده شوند .ID Selectorاما  توانند به چندین عنصر اختصاص داده شوند

  HTMLدر آن تگ   idبرابر با مقدار صفت  آن   idمنحصر به فرد در صفحه که نام  HTMLفقط برای یک عنصر   id selectorیک 

 نویسی در یک زبان اسکریپت  HTMLیک عنصر می توان به آن عنصر   idیا   classنام  از با استفاده .ل استفاده استقابباشد ،  می

 دسترسی داشت.  JavaScriptمثل 

 

UNIVERSAL SELECTOR  
 

universla selector ( گزینشگرهای عمومیها)  هنگامیکه از  مشخص می شوند. *با عالمتuniversal selector   استفاده می

 اعمال کند: HTML در سندموجود تمامی عناصر  بر رویرا  cssدستورات گفته می شود که این  cssشود به مفسر 

*{ 

 font-family:arial,helvetica,sans-serif; 

} 

 

 

 می شوندشده و اعمال پذیرفته  موجود در صفحه HTMLتمامی تگ های برای  universal selectorخصوصیات تعریف شده در 

 و ... . form , input , p , table مثل تگ های
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DESCENDANT SELECTOR 

 

 به عنوان نمونه می توانیم ساختار زیر را در نظر بگیریم :دارای یک ساختار درختی می باشد.  HTMLهر سند 

<html> 

   <head> 

      <title> 

      </title> 

   </head> 

   <body> 

      <h1>Header</h1> 

      <p> A paragraph of <strong> important </strong> text </p> 

   </body> 

</html> 

 روابط بین هر یک از تگ های موجود در این ساختار درختی را می توان با استفاده از شکل زیر نمایش داد :

 

 روابط موجود در این ساختار عبارتند از :

 ansector  تگ :html  پدر تمامی تگ های موجود در یک سندHTML  می باشد و به آن در اصطالحansector  )جد(

نیز پدر تمامی تگ های موجود در داخل خود بوده و برای تگ های فرزند خود )در اینجا  bodyگفته می شود. همچنین تگ 

p , h1 , strong یک )ansector .می باشد 

 descendant ی دیگر قرار گیرد در اصطالح : تگی که در داخل تگ هاdescendant  زاده ، نواده( نامیده می شود. در(

 می باشد. htmlو  bodyنیز نواده ی هر دو تگ  h1است و تگ  htmlنواده ی تگ  bodyشکل باال تگ 

 parent  نزدیکترین(در شکل باال نزدیکترین پدر :ansector تگ )strong  تگp  می باشد، بنابراین تگp  نقش

parent  را برای تگstrong .دارد 

 child  تگی که به طور مستقیم داخل تگ دیگری قرار گرفته باشد یا به عبارت دیگر فرزند مستقیم تگ دیگری باشد در :

 دارد. bodyرا برای تگ  childنقش  h1نامیده می شود. در شکل باال تگ  childاصطالح 

 sibling  تگ هایی که دارای :parent  یکسان هستند در اصطالحsibling  یا برادر یکدیگر نامیده می شوند. در مثال باال

هستند و در اصطالح برادر  siblingنسبت به یکدیگر دارای نقش  bodyو  headو همچنین تگ های  pو  h1تگ های 

 یکدیگر می باشند.
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از این ساختار می  cssگفته می شود. در  DOMیا به صورت خالصه  Document Object Modelبه ساختار فوق در اصطالح 

 به عناصر موجود در صفحه استفاده کرد. styleتوان برای تخصیص 

 styleمی توان برای آن عنصر یک  HTMLبا استفاده از ساختار درختی فوق و با توجه به موقعیت قرارگیری یک عنصر در ساختار 

 هستند دارای رنگ قرمز باشند: pکه نواده تگ  strongد که تمامی تگ های زیر مشخص می کن styleتعریف کرد. به عنوان مثال 

p strong{ 

 color : red; 

} 

 

ها را می توان با ترکیب کردن  seletorگفته می شود. این نوع از  descendant selectorدر اصطالح  selectorبه این نوع 

type selector  ،class selector  وid selector کدیگر ایجاد کرد. در این ساختار عنصر ها با یansector  در ابتدا آمده و

( تا کوچکترین عنصری ansectorدر حقیقت یک سطح بندی کامل از عنصر ارشد )فرزندان آن به ترتیب پشت سرهم قرار می گیرند. 

الی عنصر  <html>قرار بگیرد. )با شروع از عنصر   descendant selectorکه می خواهید انتخاب کنید ، می تواند در زنجیره ی 

 تعریف شده در این حالت فقط بر روی عناصری که از این ساختار تبعیت کنند، اعمال خواهد شد. style. مورد نظر(

 مثال:

div#jupiter h2{ 

 font-size:18px; 

 margin-top:0; 

} 

 

style از نوع  یصرافوق بر روی عنh2  که داخل یک عنصرdiv  شناسه با(id)  jupiter  د اعمال می شود.نقرار دار 

 نیز را selectorیا چند بیش از دو  زنجیره ای به طول می توانند نیستند و  selectorیا   ها محدود به دو عنصرselectorاین نوع 

 از یکدیگر جدا شوند: spaceباید بوسیله ی یک   descendant selectorها در زنجیره ی selector. شامل شوند

div.palnet table td{ 

 padding : 0 10px 0 0 ; 

 text-align : left; 

} 

 

style  فوق بر روی تمامی تگ هایی از نوعtd  که در داخل تگtable  قرار دارند و خود این تگtable  نیز در داخل تگdiv  با

 قرار دارد، اعمال می شود. planet کالس

 

   PSEUDO CLASSES) کاذب های کالس ) ها کالس شبه

 

یا برای نمایش شرایط  .یک عنصر ها برای نمایش رویدادهای پویا مورد استفاده قرار می گیرند؛ مثل تغییر وضعیت selectorاین 

یا کلیک بر  mouseاین رویدادها میتوانند مثل حرکت  امکانات موجود نیستند. عمومی تری که به آسانی قابل انجام با دیگر وسیله ها و

به طراح آزادی عمل می دهد که چگونگی رفتار یک عنصر را در شرایط مختلف به آن عنصر  pseudo class روی یک عنصر باشند.

 دیکته کند.
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کالس های  .استفاده می شود نام شبه کالسقبل از  (single colon)یک عالمت :  در شبه کالس ها ازبر خالف کالس های معمولی ، 

برای عناصر خاصی  از پیش تعریف شده  و cssدر  کالس ها نوع شناخته می شوند . این dynamic pseudo classعنوان  زیر به

 دسته بندی شده اند که این عناصر با انجام دادن یا انجام ندادن عمل خاصی توسط کاربر نمایش داده می شوند : 

 Pseudo classes توضیحات

 link: نشده دارداشاره به لینک های بازدید 

 visited: لینک های بازدید شده را نشان می دهد

 hover: اشاره به عناصری دارد که اشاره گر موس کاربر در حال حاضر روی آن عنصر شناور می باشد

 focus: روی آن عنصر است را مشخص می کند focusعنصری را که هم اکنون 

 active: مشخص می کندعنصر جاری که کاربر روی آن کلیک کرده را 

 

فقط  visitedو  link  کالسهای شبه های جداگانه ای استفاده شود . بدیهی است که styleباید از  visitedو   linkبرای کالس های 

 قابل استفاده می باشند. </a>برای عناصر 

 

اولویت باالتری برای اجرا خواهد داشت . ) کالسی که آخر   linkتعریف شود ، کالس  focus  شبه کالسپس از  link شبه کالس اگر 

 از همه تعریف شود اولویت باالتری خواهد داشت (

را باطل می کند. یک روش برای به خاطر سپردن  focusتعریف شده برای کالس  styleبه ترتیب فوق  ،   link شبه کالستعریف 

 LoVeمی باشد . ) ترتیب حروف بزرگ کلمه ی   LoVe HAte  (mnemonic) استفاده از کلمه یادمان شبه کالس هاترتیب 

HAte )   باید به خاطر داشته باشیدfocus  همواره پس ازhover . می آید 

 

Style  تعریف شده برای کالسhover با ترک عنصر مورد  هنگامی اعمال می شود که اشاره گر موس روی عنصر مورد نظر قرار بگیرد و

 کیبورد نه موس . focusبه طور مشابه کار می کند اما برای    focusالت قبلی باز می گردد. کالس به ح styleنظر 

 

است. مرورگرهای دیگر بر طبق  CSS استاندارد فقط برای لینک ها پذیرفته می شود که این بر خالف hover:   شبه کالس IE6در 

 و نسخه های بعد از آن حل شده است . IE7مشکل فوق در  را بر تمامی عناصر اعمال می کنند. hover:  شبه کالس CSS  استاندارد

 

دکمه ی موس را پایین نگه داشته است ، تا  اشاره به عناصری دارد که کاربر در حال حاضر روی آنها کلیک کرده و active:  شبه کالس

فقط برای لینک ها   active:کالس   IE7 و IE6قبل باز نمی گردد. در به حالت  styleزمانیکه کاربر دکمه ی موس را رها نکند 

 پذیرفته می شود و سایر مرورگر ها این کالس را برای تمامی عناصر می پذیرند .

 

 مثال :

a:hover{ 

 color : red; 

 text-decoration : underline; 

} 
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style  تعریف شده در مثال فوق در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس روی عناصر از نوع لینک، روی این نوع عناصر اعمال شده و با

 عنصر به حالت اولیه باز می گردد. styleخارج شدن اشاره گر موس از روی عنصر موردنظر 

 

 

  تقدم و اولویت

 

تقدم استفاده می شود. از آنجاییکه یک عنصر  برای نشان دادن اولویت و  Cascading Style Sheetدر عبارت  cascading لغت 

 و دستورالعمل ها شامل یک مجموعه از رهنمودها CSSمطابقت داشته باشد، خصوصیات  CSSممکن است با چندین تعریف مختلف  

تصمیم گیری می  ن تعاریف روی عناصراعمال ایدر مورد چگونگی  مشخص می کند و هر یک از تعاریفمی باشد که اولویت را در مورد 

 کند .

 

 سرچشمه می گیرد : مختلف از سه منبع style sheetیک 

 تنظیمات پیش فرض مرورگرها مثل فاصله ی بین خطوط و حروف ، فونت ، رنگ متن و ... .1

2. Style تعریف شده توسط کاربر 

3. Style تعریف شده توسط طراح وب سایت 

 

منبع مختلف سرچشمه می گیرد ، این ضروری است که یک ترتیب از اولویت ها را مشخص کنیم تا این  از چندین styleاز آنجاییکه یک 

 پذیرفته شده برای نمایش به کاربر نهایی را مشخص کند. styleترتیب  

 

 به شکل زیر است : style sheetاولویت منابع  

1. Style .مشخص شده توسط مرورگر کمترین اولویت را دارد 

2. Style .تعریف شده توسط کاربر اولویتی باال تر از مرورگر دارد 

3. Style .تعریف شده توسط طراح بیشترین اولویت رادارد 

0. Style   تعریف شده در داخل صفتstyle   از تگ هایHTML .دارای باالترین اولویت می باشد 

 

، استفاده از آنها توصیه نمی شود معموالً لغو می کند ،های تعریف شده را  styleسایر  styleتعریف شده در صفت   styleاز آنجاییکه 

 مگر در موارد ضروری.

 

داشته و می تواند عنصر هدف  (specific)صراحت تا چه اندازه  selectorکه یک  بر این اساس تعیین می شود ها  selectorاولویت 

دارد زیرا یک  universal selectorاز یک  شتریصراحت بی id selectorبرای مثال یک  مشخص کند. styleخود را برای اعمال 

id selector  فقط برای یک عنصر منحصر به فرد در صفحه به کار می رود وstyle  تعریف شده در یکid selector  فقط روی یک

ر صفحه بر روی تمامی عناصر موجود د universla selectorتعریف شده در ساختار یک  styleعنصر خاص اعمال خواهد شد اما 

با استفاده از روش های  (specificiy)های مختلف و ترکیب های مختلف از آنها میزان صراحت  selector. بین تاثیر گذار خواهد یود

 .زیر محاسبه می شود
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 را در نظر گرفته و با استفاده از روش زیر به این متغیرها مقداردهی می کنیم: a,b,c,dبرای شروع چهار متغیر 

 

در غیر این صورت مقدار صفر را برای متغیر  و 1تعریف شده باشد مقدار  HTMLاز تگ های  styleدر صفت  cssدستور اگر  .1

a . در نظر بگیرید 

 قرار دهید . bها را در متغیر  selector های استفاده شده در   id selectorتعداد  .2

 قرار دهید . cا را در مجموع در متغیر ه class selector  و شبه کالس ها،  (attribute)تعداد صفت ها  .3

 قرار دهید . dرادر متغیر   selector  موجود در یک (type selector)تعداد نام های عناصر  .0

 را نادیده بگیرید . (pseudo elementشبه عناصر )عناصر کاذب  .5

 چهار مقدار )متغیر( فوق را به همراه هم در یک گروه چهار تایی قرار می دهیم :

 

 

specificity selector type selector 

0,0,0,0 (a=0,b=0,c=0,d=0) universal selector * 

0,0,0,1 element name li 

0,0,0,2 element name (2) ul li 

0,0,0,3 Element name(3) div h1+p 

0,0,1,1 Element name + attribute input[type="text"] 

0,0,1,0 classname .someclass 

0,0,1,1 elementname + classname div.someclass 

0,0,2,1 elementname + 

classname(2) 
div.someclass.otherclass 

0,1,0,0 id name #someid 

0,1,0,1 elementname + id name div#someid 

1,0,0,0 style(attribute) style(attribute) 

 

ی که دارای بیشترین selectorمی باشد . styleاست ، بنابراین دارای بیشترین اولویت در یک  1,0,0,0 مقدار دارای  styleصفت 

 مقدار عددی باشد اولویت بیشتری دارد .

 selectorتعریف شده در این  styleدارای باالترین اولویت بوده و  ی که از نظر مقدار عددی بزرگتر باشد Selectorدر روش فوق 

دارای مقدار عددی یکسان باشند در روش فوق  selectorاگر دو  خواهد شد.عناصر مطابق موجود در صفحه اعمال شده و روی پذیرفته 

 ی است که آخر از همه و در انتها تعریف شده باشد. selectorاولویت با ، آنگاه 

 

 مثال:
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div.planet{ 

 background : blue;                  0011 

} 

body .planet{ 

 margin : 10px 0;                    0011 

 padding : 20px 20px 20px 200px; 

 border : 1px solid #FFF; 

 background  : red; 

} 

… 

<body> 

   <div id=”jupiter” class=”planet”></div> 

</body> 

 

 selectorو  class selectorاول از نوع  selector(. 11)اولویت  دارای اولویت یکسان می باشند selectorدر مثال فوق هر دو 

 دوم که در انتها آمده پذیرفته  selectorاما  می باشند، 4411می باشد و هر دو دارای اولویت  descendant selectorدوم از نوع 

با مقادیر متفاوت تعریف شده  selectorدر هر دو  CSSدر مواردی مشابه این اگر یک خاصیت مشترک  خواهد شد. و اعمال  شده

آخر روی عنصر موردنظر اعمال شده و باقی خصوصیات غیرمشترک تعریف شده در هر دو  selectorباشد، مقدار تعریف شده در 

selector  نیز روی عناصر مطابق اعمال خواهند شد. در این مثال خاصیتbackground  در هر دوselector  تعریف شده اما مقدار

نیز  selectorدوم  روی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و باقی خصوصیات غیرمشترک موجود در هر دو  selectorده در تعریف ش

 روی عناصر مطابق اعمال خواهند شد.

 

#jupiter{ 

 background : yellow;               0100 

} 

 

id selector  مقدار خاصیت می باشد  ، در نتیجه 11می باشد که اولویت باالتری نسبت به  144فوق دارای اولویت background 

 body .planetو  div.palnet  های selector تعریف شده در پذیرفته خواهد شد و باقی خصوصیات id selectorموجود در 

  شد. ندارند نیز پذیرفته خواهند jupiter#که مغایرتی با 

 

 

  IMPORTANT! ی قاعده

 

و باالترین اولویت را به یک  می آید semicolonقبل از  و property valueدرون یک تعریف بعد از  important!قاعده ی 

 .دستور می دهد

 

 این قاعده از دو قسمت تشکیل شده است :

 استفاده می شود. (delimiter)! ، که به عنوان حایل  Exclamination mark)عالمت تعجب ) .1

  importantکلمه ی کلیدی  .2

 

 در اینجا عالمت تعجب انتهای تعریف را مشخص می کند.
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 مثال :

 

body div{ 

 background : black !important; 

} 

 

 

از تگ  styleشبیه به مثال قبل اولویتی باالتر از سایر تعاریف حتی تعاریف انجام شده در صفت  important!تعریفی شامل قاعده ی 

HTML .را به تعاریف می دهد 

دارای منشا و سرچشمه  styleاگر هر دو  استفاده شده باشد و style sheetدر یک  important!اگر از بیش از یک قاعده ی 

امی تعاریف تم بر شده تعریف ی قاعده آخرین –تعریف شده باشند  user توسط دو هر یا طراح توسط قاعده دو هر –یکسان باشند 

 کد خود از این قاعده استفاده نکنید. در هر جایی از جز در موارد ضروری پیشین غلبه خواهد کرد. به این دلیل توصیه می شود که

تعریف شده توسط  styleحفاظت بیشتری از  عثبا توسط کاربر را دشوار می کند و styleتعریف  important!استفاده از قاعده ی 

 طراح می شود. 

 

 

  (INHERITANCE) توارث

 

تمامی خصوصیات  از تگ های پدر به ارث ببرند. ( property value)تگ های فرزند می توانند برخی از مقادیر خصوصیات خود را 

 موروثی نیستند اما بسیاری از آنها این خاصیت را دارند.

وارث پشتیبانی می کنند بی خبر و بدون مقدمه موروثی می باشند. در جاهاییکه از ت textو  fontبرای بیشتر قسمت ها دو خصوصیت 

 اعمال می شوند .  styleاین خصوصیات در 

 

 مثال : 

 

body{ 

 width : 650px; 

 margin : 0 auto; 

 background : #000; 

 color : #fff; 

 font : 12px sans-serif; 

} 

 

صوصیات فوق را از این تگ به ارث می برند مگر اینکه این قرار می گیرند و بنابراین خ bodyتمام عناصر داخل صفحه در داخل تگ 

 به شکل دیگری تعریف شده باشد.  ،برای هر یک از آنها ،خصوصیات به طور جداگانه

 

نبوده و یا هیچ  650px (width)دارای پهنای  bodyها موروثی نیستند؛ هیچ یک از عناصر صفحه به غیر از  styleبا این وجود تمام 

عناصری که برای آنها  در موردیا تگ پدر خود نیستند. این خصوصیات فقط  bodyبرابر با  (margin)یک از عناصر دارای حاشیه ی 
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و  widthچیز خوبی است در غیر این صورت مجبور بودید خصوصیات  ویژگی نه فرزندان آنها، این تعریف شده اند استفاده می شوند و

margin برای تمامی عناصر دیگر از نو بنویسید.  را 
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FONT FAMILY  
 

 cssتعیین کرد. فونتهای اصلی تعریف شده در  font-familyمی توان نوع فونت مورد استفاده برای متن را با استفاده از خاصیت 

 :   عبارتند از

 

Generic fonts مثال 

Serif Times,times new roman 

Sans-serif Helvetica,arial 

Monospace Courier,courier new 

Fantasy Western 

Cursive Zapf-chancery 

 

 

 

 قاعده ی کلی :

 

font-family : <family name>; 

 

  نام فونتها در خاصیتfont-family  حساس به حالت نبوده(case insensitive)  و حروف بزرگ و کوچک تفاوتی

 ندارند. 

  اگر نام فونت شامل فضای خالی(space) .باشد آنگاه این نام باید با دبل کوتیشن محصور گردد 

 

 مثال:

 

p{ 

    font-family:times,"times new roman",serif; 

} 

 

 

از یکدیگر جدا شوند. در این حالت اگر  (,)با عالمت  استفاده کرد، این فونت ها باید font-familyمی توان از چندین فونت در خاصیت 

فونت اول بر روی سیستم کاربر موجود نباشد دومین فونت اعمال خواهد شد و اگر فونت دوم نیز بر روی سیستم کاربر موجود نباشد 

 الی آخر.  سومین فونت اعمال خواهد شد و

style  تعریف شده در مثال فوق فونت تمامی پارگراف های موجود را بهtimes  تغییر می دهد و اگر فونتtimes  بر روی سیستم

 . استفاده خواهد شد و ...  times new romanکاربر موجود نباشد از فونت 

  گفته می شود. font-family  ،fallback fontبه دومین فونت )فونت بعدی( در لیست مقادیر 
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 برای خوانا شدن متن در صفحه نمایش استفاده می شود.  sans-serifاز فونت 

 (heading)در وب برای کلمات درشت تر مثل تیتر  serifبیشتر برای پرینت و چاپ کتاب استفاده می شود؛ فونت  serifاز فونت 

 استفاده می شود. 

 

  font-familyمثال : استفاده از خاصیت 

 

 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 3-1</title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 

            font-family: arial, helvetica, sans-serif; 

        } 

        h1 { 

            font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif; 

        } 

        ol { 

            font-family: monospace; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p>Cheese is a remarkably versatile food, available in literally 

hundreds of varieties with different flavors and textures.</p> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<ol> 

    <li>Lightly toast the bread</li> 

    <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

    <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it  to the edges to stop the toast from burning.</li> 

    <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

</ol> 

</body> 

</html> 
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FONT STYLE  

 

 یا مورب نمایش داد .  italicمی توان متن را به صورت  (property)با استفاده از این خاصیت 

 

 قاعده ی کلی : 

font-style:normal | italic | oblique ; 

 

 

  normalمقدار پیش فرض : 

 مقادیر ممکن برای این خاصیت عبارتند از : 

 normal حالت عادی فونت می باشد.  : مقدار پیش فرض و 

 italic  .متن را به صورت مورب نمایش می دهد : 

 oblique  متن را به صورت مورب نمایش می دهد و در اکثر فونت ها تفاوت ظاهری چندانی با :italic  .ندارد 

 ندارند. italicتمامی فونت ها شکل باید به این نکته دقت اشته باشید که 

 

 مثال :

  

h1{ 

    font-style:oblique; 

    } 

p{ 
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    font-style:normal; 

    } 

 

 

FONT VARIANT  
 

نمایش   capitalizedنمایش می دهد اما در این حالت حروف کمی کوچکتر از حالت  uppercaseاین خاصیت حروف را به صورت 

  حرف اول هر کلمه کمی درشت تر از سایر حروف نمایش داده خواهد شد. داده خواهند شد.

 

 قاعده ی کلی : 

font-variant: normal | small-caps  ; 

 

 

  normalمقدار پیش فرض : 

 مقادیر ممکن برای این خاصیت عبارتند از : 

 normal  مقدا پیش فرض و حالت عادی حروف : 

 small-caps  نمایش حروف به صورت :uppercase  

 

FONT WEIGHT  
 

 با استفاده از این خاصیت می توان مقدار ضخامت متن را مشخص کرد. 

 

 قاعده ی کلی : 

font-weight: normal | bold | bolder | lighter |100 | 200 | 300 | 400 

| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 ; 

 

 

 

  normalمقدار پیش فرض : 

 در اکثر مرورگرها به درستی کار می کنند .  boldو  normalدر عمل فقط دو مقدار  

 می باشد .  044معادل مقدار  boldو مقدار  044معادل مقدار   normalبه طور معمول مقدار 

 

  font-weightو  font-variant  و font-styleهای  propertyمثال : استفاده از 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 3-2</title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 
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            font-family: arial, helvetica, sans-serif; 

        } 

        h1 { 

            font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif; 

            font-variant: small-caps; 

        } 

        .intro { 

            font-weight: bold; 

        } 

        .recipe .intro { 

            font-weight: normal; 

            font-style: italic; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, 

available in  literally hundreds of varieties with different flavors 

and  textures.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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FONT SIZE  
 

 فونت متن را کنترل کرد.  می توان اندازه ی font-sizeبا استفاده از خاصیت 

 قاعده ی کلی : 

 

font-size: <absolute-size> | <relative-size> | <percentage>| 

<length> 

 

 مقادیر ممکن برای این خاصیت عبارتند از : 

  کلمات کلیدی 

absolute-size: xx-small | x-small | small | medium | large | x-

large |  

  xx-large 

  

   mediumمقدار پیش فرض : 

 عبارتند از :  HTMLدر  font-sizeمعادل های کلمات کلیدی برای 
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کلمات 

 کلیدی

x-small small medium large x-large xx-large 

HTML <h6> <h5> <h4> <h3> <h2> <h1>Heading 

 

برابر  largeباشد آنگاه   16pxبرابر  mediumبرابر مقدار قبلی خود می باشد، به طور مثال اگر  1.2در کلمات کلیدی هر مقدار    

 خواهد بود.   20pxیا تقریبا  19.2=1.2*16

 مقادیر نسبی 

relative-size: larger | smaller 

  

 ت قبلی می کند. برابر فون 1.2فونت را  relative-sizeدر  largerمقدار 

 می باشند.  largerمعادل  %100مقادیر باالی  و smallerمعادل  %100مقادیر زیر 

  مقادیر درصدی 

 وابسته به عنصر پدر می باشد . font sizeمقادیر درصدی برای 

 مثال :

p{ 

 font-size: 80%; 

} 

 length  
 عبارتند از : lengthمقادیر 

 length توضیحات

 in (inches ; 1 in = 2.54 cm ) 

 print cm (centimiter )مناسب برای  absoluteمقادیر 

 print mm (milimiters )مناسب برای  absoluteمقادیر 

 print pt (points ; 1 pt = 1/72 in )مناسب برای  absoluteمقادیر 

 print pc ( pica ; 1 pc = 12 pt )مناسب برای  absoluteمقادیر 

 px (pixel ) صفحه نمایش بستگی دارد )مناسب برای صفحه نمایش ( resolutionبه مقدار 

بوده و به ارتفاع فونت عنصر وابسته می باشد )مناسب برای  font sizeمناسب و سازگار برای 

 صفحه نمایش (

em (ems ) 

 ex (x-height ) کوچک وابسته می باشد )مناسب برای صفحه نمایش ( xبه ارتفاع حرف 
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 را نخواهد داشت.  (resize)توانایی تغییر اندازه ی فونت  IEمشخص شده باشد  pxاگر اندازه ی فونت با واحد 

کردن متن را  resizeتوانایی  IEمشخص شده باشد تمامی مرورگرها از جمله  percentageیا  emsبا واحد  font sizeاگر 

 خواهند داشت . 

 مثال:

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 3-3</title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 

            font-family: arial, helvetica, sans-serif; 

            font-size: 12px; 

        } 

        h1 { 

            font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif; 

            font-size: 30px; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p>Cheese is a remarkably versatile food, available in literally 

hundreds 

of varieties with different flavors and textures.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

  FONT PROPERTY نویسی کوتاه

 

 قاعده کلی :
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font: [<font-style> || <font-variant> || <font-weight> || ] ? 

    || <font-size>  

    || [</line-height>] ? 

    || <font-family> 

 

 )یا( ؛ یعنی فقط یکی از خاصیت ها باید استفاده شود . or: به معنی  |

 : یکی یا دو تا یا . . . همه ی خاصیت ها می توانند همزمان در یک دستور استفاده شوند.  ||

 : یعنی دستور اختیاری است و می تواند استفاده نشود .  ?

 : استفاده از خاصیت ها به صورت گروهی  [ ]

 فاصله ی عمودی دو خط را تعیین می کند. line-heightنکته :خاصیت 

line-height: normal | <number> | <length> | <percentage> 

 

 از یکدیگر جدا شوند. spaceدر حالت کوتاه نویسی مقادیر خاصیت ها باید با یک        

 مثال :

p{ 

    font: italic bold 12pt/14pt times,serif; 

} 

 

)یا  timesو فونتی به نام  piont 14وفاصله ی بین خطوط  point 12با اندازه فونت  bold و  italicمثال فوق پاراگرافی به شکل 

serif  . ایجاد می کند ) 

تعیین شوند و باقی گزینه ها  font-familyو  font-sizeحداقل باید مقادیر  (shortand font)در حالت کوتاه نویسی فونت 

 اختیاری است. 

 مثال :

<style type="text/css"> 

body{ 

    font-weight:bold; 

} 

p{ 

    font: 100% arial,helvetica,sans-serif; 

} 

</style> 

 

به ارث نمی رسد زیرا  pبرای عنصر  boldدر نظر گرفته شده ، اما مقدار  boldبه صورت  bodyبرای   font-weightدر مثال فوق 

 شکل کوتاه نویسی شده ی فونت در نظر گرفته شده است . pبرای عنصر 

به ارث نخواهد برد و به  bodyدر نظر گرفته نشده اما باز هم مقدار خود را از   pبرای عنصر  font-weightند در مثال فوق هر چ

 باقی خواهد ماند. normal صورت

 ها )کوتاه نویسی خاصیت ها( صدق می کند.  shortand propertyقانون فوق در مورد تمام 
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LINE HEIGHT 
 

 با استفاده از این خاصیت می توان فاصله ی عمودی بین خطوط یک متن را کنترل کرد.

 

 ه ی کلی :دقاع

line-height: normal | <number> | <length>| <percentage> 

 

      normalمقدار پیش فرض : 

 number  
 ( می باشد. …,0.75,1.5 ,0.5(  و اعشاری )مثل …,0,1,2,3 این مقدار شامل مقادیر صحیح  )مثل 

 مقاذیر منفی برای این خاصیت مجاز نمی باشد . 

 می باشد. number valueبهترین راه برای تخصیص مقدار به این خاصیت استفاده از 

 ( و... می باشد. 10px)برای فونتی با سایز  10pxیا  1emمقدار یک برای این خصوصیت برابر با 

دار برای تمامی عناصر تعریف کنید، این مق  1.5emبرابر با  10pxبرای فونتی با سایز   bodyرا در عنصر  line-heightاگر شما 

دارد؛ یعنی مقدار   15pxمثال   10pxخواهد بود حتی برای عناصری که فونت آنها اندازهای غیر از  15pxبرابر با   bodyداخل عنصر 

بهترین شکل ممکن می  numberاستفاده شده متفاوت خواهد بود و این دلیلی است که استفاده از  valueموروثی با توجه به نوع 

 د. باش

 مثال :

p{ 

    line-height: 2 ; 

} 

 

برابر فونت استفاده شده شود. مثال اگر  3عمودی بین دو خط از متن  باعث می شود فاصله ی  line-height: 3استفاده از مقدار 

font-size:13px   باشد وline-height:3; 39=3*13عمودی دو خط  باشد آنگاه فاصله یpx .خواهد بود 

مقادیر به دو قسمت تقسیم شده و نصف آن به فضای خالی باالی خط و نصف دیگر به فضای خالی  line-heightر به با تخصیص مقدا

 پایین خط اضافه می شود. 

  line-heightمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 4-1</title> 

<style type="text/css"> 

    .intro { 

            line-height: 3; 

      } 

  </style> 

</head> 

<body> 
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<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

LETTER SPACING  
 

 یک فضای خالی اضافی بین کاراکترها ایجاد می کند. letter-spacingخاصیت 

 

 قاعده ی کلی :

letter-spacing: normal | <length>  

 

  normalمقدار پیش فرض : 

می  (zero length)بوده و توسط فونت استفاده شده تعیین می شود که این مقدار برابر با مقدار صفر  normalمقدار پیش فرض 

 باشد. 

  .برای این خاصیت هر دو مقدار مثبت و منفی مجاز می باشد که استفاده از مقادیر منفی باعث تو رفتگی و به هم ریختگی حروف می شود

 

WORD SPACING  
 

یک مقدار فضای خالی اضافی برای فاصله ی بین لغات تعیین می کند . این مقدار باید در یکی از فرمتهای  word-spacingخاصیت 

length  .باشد؛ مقدار منفی برای این خاصیت مجاز می باشد 

 

 کلی :  قاعده ی

word-spacing: normal | <length> 
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  normalمقدار پیش فرض : 

 

 مثال :

p{ 

    letter-spacing:0.2em ; 

    word-spacing: 0.4em ; 

} 

h1{ 

    letter-spacing: -0.1em ; 

    word-spacing: -0.3em ; 

} 

 

 

  word-spacingو  letter-spacingمثال : استفاده از خاصیت های 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Examlpe 4-2</title> 

    <style type="text/css"> 

        .intro { 

             letter-spacing: 0.2em; 

           word-spacing: 0.2em; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

TEXT INDENT  
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این خاصیت مقدار تو رفتگی اولین خط از عنصر را تعریف می کند  و به طور متداول برای ایجاد تو رفتگی در اولین خط یک پاراگراف 

 استفاده می شود.

 

 قاعده ی کلی : 

text-indent: <length> | <percentage> 

  

 مقدار پیش فرض : صفر 

 برای این خاصیت به عرض یا پهنای عنصر پدر وابسته می باشد.  percentageتخصیص مقدار 

 

 مثال : 

p{ 

    text-indent: 2em;  

} 

 

TEXT ALIGN  
 

 برای ترازبندی افقی متن استفاده می شود.  می باشد و HTMLدر تگ های  alignاین خاصیت مشابه صفت 

 

 قاعده ی کلی :

text-align: left | right | center | justify 

  

  leftمقدار پیش فرض : 

 left  .متن را از چپ تراز می کند : 

 right .متن را از سمت راست تراز می کند : 

 center  .متن را از وسط تراز می کند : 

 justify  .متن را از دو طزف تراز می کند : 

 ن متن را کمی مشکل کند ، لذا بهتر است از این مقدار استفاده نشود. دبرای وب ممکن است خوان justifyاستفاده از مقدار 

 مثال : 

h1{ 

    tetx-align: center ; 

} 

 

  text-alignو   text-indentمثال : استفاده از خاصیت های 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Examlpe 4-3</title> 

    <style type="text/css"> 

          h2 { 

      text-align: center; 

     } 

        .intro { 

              text-indent: 2em; 

            text-align: justify; 

       } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.Welsh Rarebit is a savory dish made from melted cheese, 

often 

Cheddar, on toasted bread, and a variety of other ingredients such 

as mustard,egg, or bacon. Here is one take on this classic.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

TEXT DECORATION  

 

 قاعده ی کلی :

text-align: none | [ underline || overline || line-through || blink 

] 

 

 )هیچ( noneمقدار پیش فرض : 
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 underline .یک خط زیر متن می کشد : 

 overline .یک خط باالی متن می کشد : 

 line-through .یک خط روی متن می کشد : 

 blink  متن را به صورت چشمک زن نمایش می دهد و معادل تگ :<blink>  درHTML  .می باشد 

بیش از یک مقدار به طور همزمان در این خاصیت وجود دارد. هر چهار مقدار داخل براکت را می توان به طور همزمان امکان استفاده از 

 در این خاصیت تقریبا منسوخ شده و استفاده زیاد از این مقدار متن را ناخوانا می کند. blinkاستفاده کرد. مقدار 

 

 مثال :

a:link,a:visited,a:active { 

    text-decoration: none ; 

} 

 

  text-decorationمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Examlpe 4-4</title> 

    <style type="text/css"> 

     h2 { 

     text-decoration: line-through overline; 

     } 

    .intro { 

        text-decoration: underline; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

</body> 

</html> 
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TEXT TRANSFORM  

 

 قاعده ی کلی : 

text-tarnsform: none | Capitalize | UPPERCASE | lowercase  

 

 )هیچ( noneمقدار پیش فرض : 

 capitalize .اولین کاراکتر از هر کلمه را با حرف بزرگ نمایش می دهد : 

 uppercase .تمامی کاراکتر های یک کلمه را با حروف بزرگ نمایش می دهد : 

 lowercase .تمامی کاراکتر های یک کلمه را با حروف کوچک نمایش می دهد : 

 none .مقدار پیش فرض را برای کاراکترها در نظر می گیرد : 

 text-transformمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Examlpe 4-5</title> 

    <style type="text/css"> 

        h1.capitalize { 

    text-transform: capitalize; 

    } 

       h1.uppercase{ 

    text-transform: uppercase; 

    } 

      h1.lowercase{ 

    text-transform: lowercase; 

    } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1 class="capitalize">Recipes for Cheese</h1> 

<h1 class="uppercase">Recipes for Cheese</h1> 

<h1 class="lowercase">Recipes for Cheese</h1> 
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</body> 

</html> 

 

 

 

WHITE SPACE  

 

 قاعده ی کلی : 

white-space: normal | pre | nowrap 

 

  normalمقدار پیش فرض : 

 pre  در این خاصیت بیشتر از مقدار :pre  استفاده می شود و از این مقدار برای نمایش متن به همان شکلی که در عنصر

معموال برای  preمورد نظر نوشته شده با در نظر گرفتن تمامی فضاهای خالی و شکست های خط استفاده می شود. از مقدار 

 می باشد. HTMLدر  preتگ معادل  preاستفاده می شود. مقدار  <code>عنصر 

 nowrap :  استفاده از مقدارnowrap  از شکست خط در متن جلوگیری می کند مگر اینکه از تگ<br>  استفاده شده

 باشد. این مقدار تقریبا هیچ وقت استفاده نمی شود زیرا استفاده از این مقدار آرایش صفحه را به هم می زند. 

  white-spaceمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Examlpe 4-6</title> 

    <style type="text/css"> 

       code { 

      white-space: pre; 

     } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<code> 
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&lt;script type="text/javascript"&gt; 

    document.documentElement.className = 'js'; 

&lt;/script&gt; 

</code> 

</body> 

</html> 
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COLOR 

 

 با استفاده از این خاصیت می توان رنگ متن عناصر را تغییر داد.

 

قاعده ی کلی :

color: <color>  

  به چهار روش می توانcolor :را مقدار دهی کرد 

 استفاده کرد که عبارتند از:  colorرنگ استاندارد برای مقدار دهی به  11استفاده از کلمات کلیدی : می توان از  .1

, red, purple, olive, navy, maroon, lime, green, gray, fuchsia, blue, black, aqua

.yellow, white, teal, silver 

را به عنوان مقدار  (blue)و آبی  (green)، سبز  (red)به ترتیب سه رنگ قرمز   rgb: تابع  rgbاستفاده از تابع  .2

( . به طور  %144تا  4( و یا به صورت درصد می باشند )از 255تا  4می پذیرد . این مقادیر یا اعداد صحیح هستند )از 

 . rgb(0%,63%,100%)یا  rgb(0,160,255)مثال 

به کار  11آنها در مبنای  تایی رنگ ها : رنگ ها را می توان بر مبنای عبارت متناظر 11استفاده از مبنای هگزادسیمال یا  .3

را نوشت. عدد اول معرف رنگ قرمز، عدد دوم معرف رنگ سبز و عدد  11برد. در این عبارت می توان سه عدد در مبنای 

نیز می  a  تا fاز  11سوم معرف رنگ آبی است. این اعداد می توانند از دو حرف تشکیل شده باشند زیرا اعداد در مبنای 

معرف رنگ سیاه ،  000000#است. برای مثال  rrggbb#فرم کلی این عبارت ها به شکل شوند.  شاملتوانند 

#ffffff  0000#معرف رنگ سفید وff  .معرف رنگ آبی است 

 استفاده از کوتاه نویسی هگزادسیمال : در این روش زوج مقادیر تکراری را می توان به صورت تکی نوشت. .0

 می باشد.  ...و  cda#معادل  ccddaa#،  000000#معادل  ffffff  ،#000#معادل  fff#برای مثال 

 مثال :

h1{ 

    color:blue; 

} 

h2{ 

    color:#000000; 

} 

h3{ 

    color:#0c0; 

} 

 

BACKGROUND COLOR    
 

 با استفاده از این خاصیت می توان رنگ پس زمینه عناصر را تغییر داد.
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 قاعده ی کلی : 

background-color: <color> | transparent 

 

 )شفاف ، بی رنگ (  transparentمقدار پیش فرض : 

 مشخص می کند که هیچ رنگی نباید استفاده شود. transparentمقدار 

 

  background-colorو  colorمثال : استفاده از خاصیت های 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 5-1</title> 

<style type="text/css"> 

   body { 

       background-color: #000; 

       color: #FFF; 

   } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

BACKGROUND IMAGE   
 

عنصر مورد نظر  paddingبا استفاده از این خاصیت می توان برای عناصر تصویر پس زمینه تعریف کرد. تصویر استفاده شده محتوا و 

 راپوشش می دهد.
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 قاعده ی کلی : 

background-image: <url> | none 

  

  noneمقدار پیش فرض : 

 url :  یک آدرس نسبی یا مطلق را به عنوان مقدار می پذیرد به طور مثالurl(./images/sky.gif) . 

 none .پس زمینه بدون تصویر خواهد بود : 

 مثال :

body{ 

    background-image: url(./images/foo.jpg); 

} 

 

BACKGROUND REPEAT  
 

 پس زمینه را کنترل کرد.ی تکرار عکس در  با استفاده از این خاصیت می توان نحوه

 

 قاعده ی کلی : 

backgroun-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat 

  

  repeatمقدار پیش فرض : 

 repeat  تکرار عکس در دو جهت عمودی و افقی : 

 repeat-x  تکرار عکس در جهت افقی:(horizental)  

 repeat-y رار عکس در جهت عمودی ک:ت(vertical)  

 no-repeat عدم تکرار عکس: 

 

  background-repeatو  background-imageمثال : استفاده از خاصیت های 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 5-2</title> 

<style type="text/css"> 

 body { 

     background-image: url(koala.png); 

     background-repeat: repeat-x; 

    color:#f0f 

 } 

</style> 
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</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously...</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

 

BACKGROUND ATTACHMENT  
 

شود یا اینکه  scrollشدن محتوای یک عنصر عکس پس زمینه ی آن نیز  scrollبا استفاده از این خاصیت می توان مشخص کرد که با 

 ثابت بماند.

 

 قاعده ی کلی : 
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background-attachment: scroll | fixed  

 

  scrollمقدار پیش فرض : 

 scroll  با :scroll  شدن محتوا عکس پس زمینه نیزscroll .خواهد شد 

 fixed  با :scroll .شدن محتوا عکس پس زمینه در جای خود ثابت باقی خواهد ماند 

در تمام  fixedپشتیبانی می شود اما در سایر مرورگرها از کلمه ی کلیدی  bodyفقط در عنصر  fixedاز مقدار  IE6در 

 انی می شود.عناصر پشتیب

 مثال : 

body{ 

    background-color: blue; 

    background-image: url(./images/foo.jpg); 

    background-repeat: repeat-x; 

    background-attachment: fixed; 

} 

 

BACKGROUND POSITION  
 

 ی عنصر را مشخص کرد. با استفاده از این خاصیت می توان موقعیت قرار گرفتن عکس در پس زمینه

 

 قاعده ی کلی : 

background-position: [<percentage> | <length>  ] | 

             [[ top |center | bottom ] || [ left | center | right ]] 

                                                   

 استفاده از کلمات کلیدی است :آسانترین روش برای تخصیص مقدار به این خاصیت 

   left , center , rightمقادیر افقی : 

  top , center , bottomمقادیر عمودی : 

 

 مثال :

background-position: left center; 

 

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

 

 مثال :

background-position: 20% 65%; 
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به سمت داخل در   %15به سمت داخل در جهت افقی ) به سمت راست ( و   %24دستور فوق مشخص می کند که تصویر پس زمینه باید 

 جهت عمودی )به سمت پایین ( در داخل عنصر مربوطه قرار گیرد. 

 مثال :

background-position:5px 10px; 

 

به طرف پایین  10pixelبه طرف راست و  5pixelکند که تصویر پس زمینه باید از گوشه ی باال وسمت چپ  دستور فوق مشخص می

 قرار بگیرد.

 در نظر گرفته می شود. %54فقط مقدار افقی ذکر شود مقدار عمودی  background-imageاگر در خاصیت 

نمی  percentageو  length مقادیر و همچنین استفاده از مقادیر منفی مجاز است. percentageو  length مقادیر ترکیب

 توانند با کلمات کلیدی ترکیب شوند.

background-position: 10% -2cm; 

به جای آنکه نسبت به موقعیت عنصر تغییر کند  background positionتعریف شده باشد،  fixedاگر تصویر پس زمینه به صورت 

 ه زمینه تغییر خواهد کرد. نسبت ب

 تکرار می شود موقعیت تعیین شده برای عکس بستگی به نقطه ی شروع تکرار دارد. yو  xهنگامیکه عکس پس زمینه در هر دو محور 

 background-attachmentو  background-positionمثال : استفاده از خاصیت های 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 5-3</title> 

<style type="text/css"> 

 body { 

     background-image: url(koala.png); 

     background-repeat: no-repeat; 

     background-position: left bottom; 

     background-attachment: fixed; 

     color:#f0f 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 
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        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously...</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

 

 

 

 

  BACKGROUND (SHORTAND BACKGROUND) نویسی کوتاه

 

 ( را می توان به صورت کوتاه در یک دستور ادغام کرد. bacckgroundپنج خاصیت فوق )مربوط به 

 

 قاعده ی کلی : 

background: <background-color> || <background-image> || <background-

repeat>  || <background-attachment> || <background-position> 
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را می توان به طور همزمان در این خاصیت استفاده کرد. در این کوتاه نویسی ترتیب خاصیت  backgroundهر پنج مقدار ممکن برای 

 های مورد استفاده مهم نمی باشد. 

 ض آن استفاده خواهد شد.راگر مقداری برای یک خاصیت ذکر نشود، مقدار پیش ف

 

 مثال :

table{ 

    background: #0c0 url(./images/sky.png) no-repeat fixed bottom 

right ; 

} 
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MARGIN  
 

عناصر رامشخص می کند؛ یعنی فضای خالی بین عنصر و پنجره ی مروگر و یا فضای  یا حاشیه بیرونی این خاصیت فضای خالی بیرونی

 خالی بین دو عنصر را مشخص می کند.

 

 قاعده ی کلی: 

margin  :   [ <length> | <percentage> | auto ] {1,4} 

margin-top  :   <length> | <percentage> | auto 

margin-right 

margin-bottom 

margin-left  

 

 margin-top  .حاشیه ی باالی عنصر را مشخص می کند : 

 margin-right .حاشیه ی سمت راست عنصر را مشخص می کند : 

 margin-bottom  .حاشیه ی پایینی عنصر را مشخص می کند : 

 margin-left .حاشیه ی سمت چپ عنصر را مشخص می کند : 

 

  autoمقدار پیش فرض : 

 مجاز است. marginبرای استفاده از مقادیر منفی 
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 مثال :

body { 

    margin-top:0; 

} 

 

 مثال فوق حاشیه باالی سند را حذف می کند.

 

 مثال :

p.narrow{ 

 margin-right: 50%; 

 margin-bottom: 30px; 

 margin-left: 2em; 

} 

 

در حالت کوتاه نویسی می توان از یک تا چهار مقدار با استفاده از کوتاه نویسی می توان چهار دستور فوق را در یک دستور ترکیب کرد. 

 استفاده کرد.

 

 مثال :

body{ 

 margin:5em; 

} 

 

تعریف می کند. در صورت استفاده از   5emرا برابر body (top , right , bottom ,left )دستور فوق تمامی حاشیه های عنصر 

 صیص خواهد یافت. یک مقدار در کوتاه نویسی این مقدار به هر چهار حاشیه تخ

 

 مثال :

p{ 

 matgin: 2em 5em; 

} 

 

تعریف  5emرا برابر  ( right , left)و حاشیه ی چپ وراست  2emرا برابر  (top , bottom)دستور فوق حاشیه ی باال و پایین 

 را مشخص می کند.   right , leftو مقدار دوم  top , bottomمی کند. هنگام استفاده از دو مقدار برای کوتاه نویسی مقدار اول  

 را مشخص می کند. bottomمقدار سوم  و right , left، مقدار دوم   topدر صورت استفاده از سه مقدار در کوتاه نویسی مقدار اول

 

 مثال :

p{ 

 margin: 70px 100px 50px; 

} 
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 تعیین می کند.   50pxرابرابر  bottomو   100pxرا برابر  rightو  70px   ،leftرا برابر  topدستور فوق 

چهار مقدار در جهت عقربه های ساعت  box model (margin , paddig , border )در حالت کوتاه نویسی خصوصیات 

(clockwise)  تخصیص می یابند؛ یعنی به ترتیبtop  وright  وbottom  وleft . 

 مثال :

body{ 

 margin:70px 100px 50px 20px; 

} 

 

 قرار می دهد.   20pxرابرابر  leftو  50pxرا برابر  100px  ،bottomرابرابر  70px  ،rightرا برابر  topقدستور فو 

از دو یا چهار مقدار استفاده می شود و استفاده از سه مقدار چون گیج کننده است توصیه نمی  marginمعموال در حالت کوتاه نویسی 

 شود. 

وجود دارد؛ این تداخل  (margin collapsing)امکان فروپاشی یا تداخل حاشیه ها   (vertical margin)در حاشیه های عمودی

از عنصر  margin-topیا  margin-bottomاز یک عنصر با  margin-bottomیا  margin-topزمانی اتفاق می افتد که  

تد فاصله یبین دو عنصر بسیار بیشتر از چیزی می شود که انتظار داشته باشند. اگر تداخل حاشیه ها اتفاق بیف (concat)دیگر برخورد 

بزرگتر اعمال خواهند شد و حاشیه ی عنصر با  marginداشتیم ، هنگامی که چنین اتفاقی می افتد فقط حاشیه های عنصر با مقدار 

margin  .کوچکتر در نظر گرفته نشده و حذف می شود 

اختصاص داده باشیم در این صورت نیز  margin-bottomیا   margin-topه هر دو عنصر اگر عنصری فرزند عنصر دیگری باشد و ب

عنصر  marginعنصر پدر صرف نظر از کوچکتر یا بزرگتر بودن اعمال خواهد شد و  marginاخل حاشیه ها پیش خواهد آمد و دت

 فرزند در نظر گرفته نخواهد شد و حذف می شود. 

در عناصر پدر و فرزند  marginمتناسب با محل تداخل برای عنصر پدر از برخورد دو  border یا paddingمی توان با تعریف 

 جلوگیری کرد. 

 عنصر می شود.  (centering)افقی باعث وسط چین شدن  marginبرای   autoاستفاده از مقدار 

 مثال :

margin: 0 auto 0 0;  left-align 

margin: 0 auto;   center-align 

margin: 0 0 0 auto;  right-align 

 

در مثال فوق دستور اول باعث چپ چین شدن عنصر، دستور دوم باعث وسط چین شدن عنصر و دستور سوم باعث راست چین شدن 

 عنصر می شود. 

  marginمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 
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<head> 

    <title>Example 6-1</title> 

    <style type="text/css"> 

        .intro { 

            margin-top: 70px; 

            margin-left: 100px; 

            margin-bottom: 50px; 

            margin-right: 100px; 

        } 

   </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

BORDER  
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border  درbox model  بینmargin  وpadding از این  قرار گرفته و یک خط به دور عنصر مورد نظر می کشد. استفاده

 را آسان تر می کند.  box modelخصوصیت مشاهده ی سایر خصوصیات 

 

BORDER WIDTH  
 

 یک عنصر استفاده می شود. (border)برای مشخص کردن پهنا یا عرض کادر  border-widthخاصیت 

 

 قاعده کلی : 

border-top-width:  thin | medium | thick | <length>  

border-right-width: 

border-bottom-width: 

border-left-width: 

 

  mediumمقدار پیش فرض : 

 مجاز نمی باشد.  lengthمقادیر منفی برای 

 به صورت زیر می باشد : border-widthکوتاه نویسی خاصیت 

border-width: [ thin | medium | thick |<length>  ]{1,4} 

 

برای  pixelقابل استفاده نیست کلمات کلیدی نیز به ندرت استفاده می شوند. معموال از واحد  borderبرای  percentageمقادیر 

 مقدار دهی به این خاصیت استفاده می شود. 

در  marginدر کوتاه نویسی فوق نیز می توان از یک تا چهار مقدار استفاده کرد و قواعد گفته شده در کوتاه نویسی  marginهمانند 

 دق می کنند. اینجا نیز ص

BORDER COLOR  
 

 عناصر استفاده می شود.  borderبرای مشخص کردن رنگ  border-colorخاصیت 

 

 قاعده کلی : 

border-color: <color> {1,4} | transparent  

border-top-color :<color> | transparent 

border-right-color: 

boredr-bottom-color: 

border-left-color: 

 

 از عنصر مورد نظر می باشد.  colorبرابر مقدار تعیین شده در خاصیت  border-colorدار پیش فرض برای مق

 را در یک خط و به طور جداگانه مقدار دهی کرد. borderدر حالت کوتاه نویسی می توان چهار طرف 

http://webography.ir/


   52 
Webography.ir 

 

به صورت  transparentمقدار  IE7پذیرفته نمی شود. در  border-colorبرای  transparentکلمه کلیدی  IE7و  IE6در 

black   .تفسیر می شود 

 

BORDER STYLE  
 

 قاعده کلی : 

border-style: none | dotted |dashed | solid | double | hidden | 

groove | ridge | inset | outset {1,4}  

border-top-style: 

border-right-style: 

border-bottom-style: 

border-left-style: 

 

  noneمقدار پیش فرض : 

به نمایش درآید. یک تا چهار کلمه کلیدی می توان به این خاصیت  borderباید تخصیص یابد تا  borderاین خاصیت برای یک 

 تخصیص داد. 

 را در یک خط و به طور جداگانه مقدار دهی کرد.   borderدر حالت کوتاه نویسی می توان چهار طرف 

 ال :مث

p{ 

 border-style: solid dotted dashed double; 

} 

BORDER TOP  

 

 قاعده کلی : 

border-top: <border-top-width> || <border-style> || <color> 

border-right: 

border-bottom: 

border:left: 

 

 مقدار پیش فرض ندارد . 

-borderمی باشد. در این حالت برای  borderاز  colorو  width  ،styleاین خاصیت مقدار کوتاه نویسی شده برای سه خاصیت 

style  .فقط یک مقدار می توان مشخص کرد 

  border-width , border-color , border-styleمثال : استفاده از خاصیت های 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 6-2</title> 
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<style type="text/css"> 

 body { 

     border-width: 3px 4px 5px 7px; 

     border-color: red green blue #000; 

     border-style: ridge dashed dotted double; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p>Cheese is a remarkably versatile food, available in literally 

hundreds of varieties with different flavors and textures.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

  BORDER خاصیت نویسی کوتاه

 

 قاعده کلی : 

border: <border-width> || <border-style> || <color>  

 

 مقدار پیش فرض ندارد.

 یک عنصر می باشد.  borderبرای  colorو  width  ،styleخصوصیات  تمامیخالصه ای از  borderخاصیت 

 مثال :

a:link{ 

 border:1px solid #cdf; 

} 

a:visited{ 

 border: 2px dashed red; 

} 

a:hover{ 

 border: medium double rgb(200,220,25); 

} 
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a:focus{ 

 border: thick dotted rgb(10%,25%,50%); 

} 

a:active{ 

 border: thick double #ff0000; 

} 

 

PADDING  
 

 آن عنصررا تعیین می کند.  borderمقدار فضای خالی بین محتوای یک عنصر و  paddingخصوصیت 

 

 قاعده ی کلی :

padding: [ <length> | <percentage> ] {1,4} 

padding-top: <length> | <percentage>  

padding-right:  

padding-bottom:  

padding-left:  

 

 مجاز نمی باشد.  paddingمنفی برای  استفاده از مقادیر

 مثال : 

p{ 

 padding: 1em 4em 3em 2em; 

} 

-padding-top: 1em;  ،padding-right:4em;  ،paddingموجود در صفحه  <p>دستور فوق برای تمامی عناصر 

bottom: 3em;  وpadding-left:2em;  . در نظر می گیرد 

  paddingو  marginتفاوت های بین 

1. padding  فضای خالی بین محتوا وborder  باشدیک عنصر می. 

 . ندارد paddingهیچ تاثیری روی خاصیت  autoکلمه کلیدی  .2

 نمی تواند. paddingبگیرد اما خاصیت  (negative)می تواند مقادیر منفی  marginخاصیت  .3

 این اتفاق می افتد.  marginتداخل وجود ندارد، فقط در  paddingدر خاصیت  .0

 

  paddingمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 6-3</title> 

    <style type="text/css"> 

        .intro { 
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            margin: 10px; 

            border: 1px solid #000; 

            padding: 40px 30px 0px 10px; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

WIDTH  
 

یک عنصر را تعیین می کند. در نهایت عرض کلی یک عنصر برابر با عرض محتوا  )تعیین  (content)عرض محتوا  widthخاصیت 

 آن عنصر می باشد.  borderو عرض  padding( بعالوه ی عرض  widthشده توسط 

 قاعده ی کلی :

width: <length> | <percentage> |auto  
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  مقدار عرض واقعی و مورد نیاز یک عنصر  autoمقدار پیش فرض :

 مقادیر منفی برای این خاصیت مجاز نیستند.

استفاده  submitو   resetمثل دکمه های  inputمی توان برای تخصیص یک مقدار کلی برای برخی از عناصر  widthاز خاصیت 

 کرد. 

 

 مثال :

input.button{ 

 width: 10em; 

} 

 

 را در نظر می گیرد.  10emعرض  button  با کالس inputدستور فوق برای تمامی عناصر 

 

HEIGHT  
 

-paddingقابل استفاده برای تمامی عناصر می باشد. این خاصیت پهنای عنصر را در بین  و widthمشابه خاصیت  heightخاصیت 

top  وpadding-botom  تعیین می کند. استفاده از خاصیتheigth  برای عناصر چندان متداول نمی باشد و صفحات وب معموال

 در صفحه گردد.نامتعارف عمودی طراحی می شوند. استفاده از این خاصیت ممکن است باعث ایجاد تاثیرات  scrollبا 

 

 قاعده ی کلی :

height: <length> | <percentage> | auto  

 

  autoمقدار پیش فرض : 

 می توان برای مشخص کردن ابعاد یک تصویر استفاده کرد.  heigthاز خاصیت  widthهمانند خاصیت 

 

 مثال :

img.foo{ 

 width: 40px; 

 height:40px; 

} 

 

تر از کم اغلب توصیه می شود که مقیاس یک تصویر در برنامه های مخصوص این کار تغییر کرده و سپس در صفحه وب استفاده شود و

که  باعث می شود زیرا استفاده از خصوصیات فوق باعث کاهش کیفیت تصویر می شود وخصوصیات فوق در مورد تصاویر استفاده شود. 

خصوصیات مناسبی برای غلبه  heightو  widthکند. با این حال خصوصیات  downloadکاربر یک فایل غیر ضروری با حجم باال را 

 بر مشکالت بصری در طراحی سبک صفحات وب می باشد. 
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  HEIGHT و WIDTH  برای MAX و MIN ابعاد

 

 resolutionرا برای مطابقت با  (content)متغیر هنگامی استفاده می شود که می خواهید محتویات  (width)طراحی با عرض 

 های مختلف صفحه نمایش طراحی کنید. همچنین هنگامی مفید می باشد که می خواهید عرض عنصر منبسط یا منقبض نشود.

 (stop stretching , stop contracting) 
طراحی می کنید، اگر کاربری سایت  768*1024یا  , resolution 800*600هنگامی که شما صفحه ای را اصوال برای نمایش در 

مشاهده کند صفحه را به شکلی متفاوت نه چندان زیبا خواهد دید، یا هنگام استفاده از کلمه  resolution 1600*1200شما را با 

های مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد . در این مواقع  resolutionممکن است مشاهده با  percentageر یا مقادی autoکلیدی 

های  resolutionصفحه در  و به هم ریختگی می تواند مانع از تغییر ظاهر heightو  widthبرای  maxو  minاستفاده از مقادیر 

 مختلف شود. 

 :  minقاعده ی کلی برای 

min-width: <length> | <percentage>  

min-height: <length> | <percentage>  

 

 مقدار پیش فرض : صفر 

 محدودیت کوچکترین اندازه را برای یک عنصر تعریف می کنند. min-heightو  min-widthخصوصیات 

IE6 قبل از آن از این خصوصیات پشتیبانی نمی کنند. و 

ی ه یک عنصر برای متناسب شدن با پنجر (shrinking)خصوصیات فوق هنگامی تعریف می شوند که می خواهیم از منقبض شدن 

 کاربر یا محتویات عنصر جلوگیری کنیم. 

 

 مثال :

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Exmaple 6-4</title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 

            min-width: 1000px; 

            min-height: 250px; 

            border: 1px solid #666; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

</body> 

</html> 
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افقی  scrollمانع از منقبض شدن محتوای صفحه شده و صفحه  bodyبرای عنصر  ;min-width: 1000pxدر مثال فوق تعریف 

 پیدا می کند . 

 : maxقاعده ی کلی برای 

max-width: <length> | <percentage> | auto  

max-height: <length> | <percentage> | auto  

 

  autoمقدار پیش فرض :  

محدودیت باالتر و حداکثر اندازه را برای یک عنصر مشخص می کنند و هنگامی تعریف می شوند که ابعاد یک عنصر  maxخصوصیات 

 ممکن است افزایش یابند که با استفاده از این خصوصیات می توان مانع از منبسط شدن و افزایش ابعاد عناصر شد. 

OVERFLOW  
 

ات یک عنصر به دلیل محدودیت در ابعاد تعریف شده برای آن امکان سرریز دارند. این خصوصیت هنگامی استفاده می شود که محتوی

 نحوه ی برخورد با سرریز را مشخص می کند.  overflowخاصیت 

 

 قاعده ی کلی :

overflow: visible | hidden  | scroll | auto  

 

  visibleمقدار پیش فرض : 

 hidden  باشند مقدار اضافی مخفی خواهد شد.: اگر محتویات از ابعاد عنصر بزرگتر 

 visible .اگر محتویات از ابعاد عنصر بزرگتر باشند مقدار اضافی به شکل سرریز نمایش داده خواهد شد : 
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 scroll  وauto تفاوت که استفاده از مقدار  این : مشابه یکدیگر می باشند باscroll  باعث می شود حتی زمانیکه محتوا کمتر

فقط در مواقع ضروری  scrollbarباعث می شود که   autoنمایش داده شود و مقدار  scroolbarست از ابعاد عنصر ا

 نمایش داده شود. 

 overfolwمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 6-5</title> 

<style type="text/css"> 

   body { 

     width: 600px; 

 } 

 h1 { 

     width: 50px; 

     overflow: hidden; 

 } 

 .recipe { 

     height: 200px; 

     overflow: auto; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p>Cheese is a remarkably versatile food, available in literally 

hundreds of varieties with different flavors and textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p>Welsh Rarebit is a savory dish made from melted cheese, often 

    Cheddar, on toasted bread, and a variety of other ingredients 

such as             mustard, egg, or bacon. Here is one take on 

this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden   brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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OVERFLOW-X , OVERFLOW-Y  
 

فراهم می افقی یا عمودی به طور جداگانه  scrollbarرا با  overflowمی باشند و اجازه ی کنترل  overflowاین خصوصیات مشابه 

 کنند.

 قاعده ی کلی :

overflow-x: visible | hidden | scroll | auto  

overflow-y: visible | hidden | scroll | auto  

 

  visibleمقدار پیش فرض : 
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FLOAT  
 

 css box modelفی نفسه بر روی  floatبرای قرار دادن محتوا یا عناصر در کنار یکدیگر استفاده می شود. تاثیر  floatاز خاصیت 

رفتار خواهد  blockآن عنصر شبیه به عناصر  ،برای یک عنصر پذیرفته شد صرف نظر از نوع عنصر float خاصیت است. پس از اینکه

تعریف  width , height , padding , border , marginعناصری هستند که ابعاد آنها با استفاده از  blockکرد. ) عناصر 

 باشد.(  شده

 

 قاعده ی کلی :

float: left | right | none 

 

 )هیچ( none  مقدار پیش فرض :

 left  عنصری که این خاصیت برای آن تخصیص یابد در سمت چپ صفحه و یا در سمت چپ عنصر پدر خود قرار خواهد :

 گرفت و عناصر پس از آن نیز در کنار این عنصر شناور خواهند شد. 

 right  عنصری که این خاصیت برای آن تخصیص یابد در سمت راست صفحه و یا در سمت راست عنصر پدر خود قرار :

 خواهد گرفت و عناصر پس از آن نیز در کنار این عنصر شناور خواهند شد. 

 

FLOATING BOX MODEL 
 

آن عنصر شبیه  ،برای یک عنصر پذیرفته شد صرف نظر از نوع عنصر float خاصیت پس از اینکههمانطور که قبل از این گنیز گفته شد، 

 نکات زیر در مورد این عناصر بالک قابل ذکر می باشند : رفتار خواهد کرد. blockبه عناصر 

  در حاشیه(margin)  عناصر شناور(float) .امکان تداخل )فروپاشی( وجود ندارد 

  در عناصر هم جوار عنصرfloated فقط محتوای (content)  تحت تاثیر خاصیت  این عناصرfloat   عنصرfloated  قرار

 می گیرند. 

  یکfloated element  همیشه مانند یکblock element .رفتار می کند 

 

 floatبرای آن تعریف شده است و منظور از عناصر همجوار ) یا عناصر  floatعنصری است که خاصیت  floatedنکته : منظور از عنصر 

 قرار می گیرند. floatedبعد از عنصر  HTMLشناور ( عناصری است که در ترتیب دستورات یا 

 سایت مناسب می باشد.  navigationتنظیم بخش  برای ایجاد و floatخاصیت 

 floatمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 7-1</title> 
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<style type="text/css"> 

   .recipe h2 { 

      float: left; 

  }  

  .recipe .intro, 

  .recipe ol { 

     float: right; 

     width: 500px; 

  } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

       <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

       <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

  </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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 floatمثال : ایجاد بخش ناوبری باالی سایت با استفاده از 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 7-2</title> 

<style type="text/css"> 

  body { 

      width: 600px; 

      margin: 1em auto; 

  } 

  h1 { 

      float: left; 

      margin-top: 0; 

  } 

  .navigation { 

      float: right; 

      margin: 0; 

      list-style: none; 

  } 

  .navigation li { 

      float: left; 

  } 

  .navigation a { 

      display: block; 

      margin-left: 0.5em; 

      padding: 0.5em; 

      border: 1px solid #CCC; 

      color: #233; 
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      text-decoration: none; 

  } 

  .navigation a:focus, 

  .navigation a:hover { 

      background: #aaa; 

      color: #FFF; 

}      

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<ul class="navigation"> 

    <li><a href="#">Home</a></li> 

    <li><a href="#">Recipes</a></li> 

    <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

 

 

 

CLEAR  
 

 به کار می رود.  floatبوده و برای کنترل خاصیت  floatوابسته به خاصیت  clearخاصیت 

 

 قاعده ی کلی :

clear: none | left | right | both  

 

  noneمقدار پیش فرض : 

 left  تاثیر خاصیت :float: left;  را از بین می برد؛ یعنی باعث می شود که تاثیرleft floated element  بر روی

 عناصر دیگر از بین برود.

 right  تاثیر خاصیت :float: right;  .را از بین می برد 

 both  تاثیر هر دو خاصیت :float: left;  وfloat: right;  .را از بین می برد 
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بر  floatedکردن تاثیر یک یا تعداد بیشتری از عناصر  cancelن است که این خاصیت برای ای clearیک توضیح ساده برای خاصیت 

بر روی دیگر عناصر این است که عناصر همجوار این عنصر به صورت شناور  floatedروی دیگر عناصر استفاده می شود. تاثیر یک عنصر 

برای عناصر  clearبر روی عناصر همجوار از خاصیت  floatedاثیر عنصر در کنار این عنصر قرار خواهند گرفت. به منظور از بین بردن ت

 استفاده می کنند. همجوار 

 شناور نخواهد شد. floatedبرای عنصری تعریف شود این عنصر در کنار عنصر  clearاگر خاصیت 

( این عنصر که این عنصر    follow برای یک عنصر تعریف شده باشد و ما بخواهیم که عناصر پیرو )یا پی آمد floatاگر خاصیت 

floated  را احاطه کرده اند شکسته(wrap)  نشوند از تعریف خاصیتclear .استفاده می کنیم 

 

 مثال :

. . . 

<style type="text/css" > 

img{ 

    float: right; 

} 

p{ 

    clear: right; 

} 

</style> 

. . .  

<img src="./images/image1.png" alt="my image"  /> 

<p> this is some text in a paragraph . . . </p> 

. . .  

 

در کنار عکس مورد نظر قرار خواهند گرفت اما در  pاستفاده نکنیم محتوای عنصر  pبرای عنصر  clearدر مثال فوق اگر از خاصیت 

 .در زیر عکس قرار خواهند گرفت pمحتوای عنصر  clearصورت استفاده از خاصیت 

  clearمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 7-3</title> 

<style type="text/css"> 

  body { 

      width: 600px; 

      margin: 1em auto; 

  } 

  h1 { 

      float: left; 

      margin-top: 0; 

  } 

  .navigation { 

      float: right; 

      margin: 0; 

      list-style: none; 

  } 

  .navigation li { 
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      float: left; 

  } 

  .navigation a { 

      display: block; 

      margin-left: 0.5em; 

      padding: 0.5em; 

      border: 1px solid #CCC; 

      color: #233; 

      text-decoration: none; 

  } 

  .navigation a:focus, 

  .navigation a:hover { 

      background: #aaa; 

      color: #FFF; 

  } 

  .intro{ 

      clear:both; 

  } 

 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<ul class="navigation"> 

    <li><a href="#">Home</a></li> 

    <li><a href="#">Recipes</a></li> 

    <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

</ul> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 استفاده نکنیم صفحه به هم ریخته خواهد شد . همانند شکل زیر :  clearدر مثال فوق اگر از خاصیت 
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VERTICAL ALIGN  
 

و ... استفاده می شود. اگر از این خاصیت برای  <span> , <img> , <a>مثل  inlineاین خاصیت به منظور تراز عمودی عناصر 

 اده شود معنای دیگری خواهد داشت. استف tableتراز کردن سلول های یک 

 این خاصیت به عنصر والد یا عناصر خطی بستگی دارد. 

  عناصرblock  عناصری هستند که قبل و بعد از آنها یک خط خالی وجود دارد؛ مثل :<p>  و<div>  و ... درHTML . 

  عناصرinline  خطی( : عناصر خطی عناصری هستند که قبل و بعد از آنها خط خالی وجود ندارد؛ مثل(<a>  و<img> 

 . HTMLدر 

 قاعده ی کلی :

vertical-align: baseline | sub | 
super | top | text-top | middle | bottom 

| text-bottom | <percentage> | <length> 

 

 را با توجه به عنصر والد مشخص می کنند: کلمات کلیدی زیر موقعیت عمودی

 baseline  :baseline  خطی است فرضی که همتراز با قسمت پایینی حروف یک کلمه یا جمله می باشد. مثال خط فرضی

 روی آن می نشیند.  sitکه کلمه ی 

 middle  تراز با میانه ی خط : 

 super  ؛ معادل تگ   92: تراز با باالی خط مثل<sup>  درMLHT  

 sub 2: تراز با پایین خط و ایجاد یک اندیس مثلy   ؛ معادل تگ<sub>  درHTML  

 text-top .متن را با باالی بلندترین حروف اطراف تراز می کند : 

 text-bottom  متن را با کوتاه ترین یا پایین ترین حرف تراز می کند، برای مثال :p , y , g   زیر خط اصلی

(baseline)  .قرار می گیرند و متن با پایین ترین قسمت این حروف تراز خواهد شد 

 کلمات کلیدی زیر موقعیت را با توجه به خطی که عنصر در آن قرار دارد مشخص می کنند :
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 top  .قسمت باالی عنصر را با بلندترین عنصر موجود در خط تراز می کند : 

 bottom وجود در خط تراز می کند. : پایین عنصر را با کوتاه ترین عنصر م 

 به عنوان مثال تعریف شده برای عنصر مورد نظر دارد. line-heightبستگی به خاصیت  lengthو  percentageاستفاده از مقادیر 

 متن رادر وسط خط تراز می کند.  ;vertical-align:50%استفاده از  

 مثال : 

p{ 

 line-height: 10px; 

 vertical-align: 5px; 

} 

 

می باشد  line-heightو نصف مقدار  5px برابر  vertical-alignمی باشد و از آنجاییکه  10pxبرابر  line-heightدر مثال فوق 

 متن در وسط خط تراز خواهد شد. 

 به طور خاص برای تراز بندی تصاویر مفید است. vertical-alignخاصیت 

 

 مثال :

img.middle{ 

 vertical-align: middle; 

} 

img{ 

 vertical-align:50%; 

} 

.exponent{ 

 vertical-align: super; 

} 

 

شکل کامال متفاوتی به خود می گیرد. این خاصیت هنگامی که برای  tableهنگام استفاده برای سلول های  vertical-alignخاصیت 

 استفاده می شود فقط مجاز به استفاده از مقادیر زیر می باشد : tableسلول های یک 

baseline , top , middle , bottom  

 

  vertical-alignمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 7-4</title> 

<style type="text/css"> 

   h1 span { 

      font-size: 0.5em; 

  } 

  .top { 

      vertical-align: top; 
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  } 

  .middle { 

      vertical-align: middle; 

  } 

  .bottom { 

      vertical-align: bottom; 

  } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1> 

<span class="top">Top</span> 

<span class="middle">Middle</span> Recipes for 

<span class="bottom">Buttom</span> Cheese 

</h1> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 در جداول  vertical-alignمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 7-5</title> 

<style type="text/css"> 

   table { 

      width: 200px; 

      text-align: left; 

  } 

    th { 

      vertical-align: bottom; 

      border-bottom: 2px solid #666; 

  } 

  td { 

      vertical-align: top; 

      border-bottom: 1px solid #666; 

  } 

</style> 

</head> 

<body> 

<table> 
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    <caption>Ingredients</caption> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td>Bread</th> 

            <td>2 medium thickness slices</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Butter</td> 

            <td>Enough for 2 slices of bread</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Grated Cheddar</td> 

            <td>1.5 handfuls</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Beer</td> 

            <td>One splash</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Wholegrain mustard</td> 

            <td>One dollop</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Pepper</td> 

            <td>To taste</td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table> 

</body> 

</html> 
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استفاده  tabسایت و برای ایجاد کنترل های  navigationلیست ها عناصری با کاربردها ی بسیار متنوع هستند. از جمله برای بخش 

 شامل لیستی از لینک ها است که دارای ویژگی های بصری می باشد و ثابت و خشک نیست. navigationمی شوند. 

 

LIST STYLE TYPE  
 

 تعریف کرد. bulletبا استفاده از این خاصیت می توان برای لیست های مرتب و نا مرتب 

 

 لی : قاعده ی ک

list-style-type: disc | circle | square | decimal | decimal-leading-

zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | 

upper-latin | armenian | georgian |none  

 

   disc: (ul)مقدار پیش فرض برای لیست های نامرتب 

  decimal:  (ol)رتب مقدار پیش فرض برای لیست های م

لیست های مرتب را برای لیست های نامرتب در نظر بگیریم و برعکس. شدیدا  bulletممکن است در هنگام تعریف خصوصیات فوق 

مخصوص به همان لیست را با توجه به معنای آن در نظر  bulletتوصیه می شود که این کار انجام نشود و برای هر نوع از لیست ها 

 گرفت. 

bullet  : های مخصوص لیست های نامرتب عبارتند ازdisc , circle , square وnone   مقدار پیش فرض در این نوع لیست ها .

disc .می باشد 

 در لیست های نامرتب  list-style-typeمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 8-1</title> 

<style type="text/css"> 

 .demo-disc { 

     list-style-type: disc; 

 } 

.demo-circle { 

     list-style-type: circle; 

 } 

.demo-square { 

     list-style-type: square; 

 } 

.demo-none { 

     list-style-type: none; 

 }  

</style> 

</head> 

<body> 
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<h1>Unordered list bullet styles</h1> 

<h2>Disc</h2> 

<ul class="demo-disc"> 

    <li>Home</li> 

    <li>About Us</li> 

    <li>Products</li> 

    <li>Contact Us</li> 

</ul> 

<h2>Circle</h2> 

<ul class="demo-circle"> 

    <li>Home</li> 

    <li>About Us</li> 

    <li>Products</li> 

    <li>Contact Us</li> 

</ul> 

<h2>Square</h2> 

<ul class="demo-square"> 

    <li>Home</li> 

    <li>About Us</li> 

    <li>Products</li> 

    <li>Contact Us</li> 

</ul> 

<h2>None</h2> 

<ul class="demo-none"> 

    <li>Home</li> 

    <li>About Us</li> 

    <li>Products</li> 

    <li>Contact Us</li> 

</ul> 

</body> 

</html> 
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bullet  : های مخصوص لیست های مرتب عبارتند از 

decimal , decimal-leading-zero , lower-greek , lower-latin , upper-latin , armenian , georgian 

, none  

 , decimal-leading-zero , lower-greek , lower-latin , upper-latin , armenianنکته : کلمات کلیدی 

georgian   درIE6  وIE7  .پشتیبانی نمی شوند 

 توسط تمامی مرورگرها پشتیبانی می شوند. noneو  decimal , lower-roman , upper-romanمقادیر 

 ای مرتب در لیست ه list-style-typeمثال : استفاده از خاصیت 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 8-2</title> 

<style type="text/css"> 

    .demo-decimal { 

        list-style-type: decimal; 

    } 

    .demo-lower-roman { 

        list-style-type: lower-roman; 

    } 
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    .demo-upper-roman { 

        list-style-type: upper-roman; 

    } 

    .demo-none { 

        list-style-type: none; 

    } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Ordered list number styles</h1> 

<h2>Decimal</h2> 

<ol class="demo-decimal"> 

    <li>Lightly toast the bread. Place on a baking tray, and spread 

with  butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

   <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it to  the edges to stop the toast from burning.</li> 

   <li>Place under the grill for a couple of minutes or until golden 

 brown.</li> 

</ol> 

<h2>Lower Roman</h2> 

<ol class="demo-lower-roman"> 

    <li>Lightly toast the bread. Place on a baking tray, and spread 

with  butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

    <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it  to the edges to stop the toast from burning.</li> 

    <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

</ol> 

<h2>Upper Roman</h2> 

<ol class="demo-upper-roman"> 

    <li>Lightly toast the bread. Place on a baking tray, and spread 

with  butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

    <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it  to the edges to stop the toast from burning.</li> 

    <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

</ol> 

<h2>None</h2> 

<ol class="demo-none"> 

    <li>Lightly toast the bread. Place on a baking tray, and spread 
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with  butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

    <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it  to the edges to stop the toast from burning.</li> 

    <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

</ol> 

</body> 

</html> 

 

 

 

LIST STYLE IMAGE  
 

تعریف  این عکس با نشانه ی در کنار عناصر لیست تعریف می کند. (bullet)این خاصیت یک عکس را برای استفاده به عنوان نشانه 

 جایگزین می شود.  list-style-typeشده در خاصیت 
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 قاعده ی کلی : 

list-style-image: <url> | none 

 

  noneمقدار پیش فرض : 

 

 مثال : 

ul.check{ 

 list-style-image: url(./images/bullet1.gif|); 

} 

ul li.x{ 

 list-style-image: url(./images/bullet2.gif); 

} 

 

LIST STYLE POSITION  
 

 در کنار آیتم های لیست را مشخص می کند.  bulletاین خاصیت موقعیت و نحوه ی قرار گرفتن 

 

 قاعده ی کلی :

list-style-position: inside | outside  

 

  outsideمقدار پیش فرض : 

 inside  مشخص می کند که :bullet  .لیست باید در داخل آیتم های لیست قرار گیرد 

 outside  کند که : مشخص میbullet  .لیست باید در خارج از آیتم های لیست قرار گیرد 

 مثال :

 

 

LIST STYLE  
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 این خاصیت مقدار کوتاه نویسی شده ی سه خاصیت قبل می باشد. 

 

 قاعده ی کلی : 

list-style: <list-style-type> | <list-style-position> | <url>  

 

 خاصیت استفاده کرد .از یک تا سه مقدار می توان در این 

 

 مثال :

li.square{ 

 list-style: square inside; 

} 

ul.plain{ 

 list-style: none; 

} 

ul.check{ 

 list-style: url(./images/bullet3.png) circle; 

} 

 

در این حالت اگر  برای لیست تعریف شده اند، list-style-imageو  list-style-typeدر دستور سوم از مثال فوق هر دو خاصیت 

 list-style-typeنشود، مقدار تعریف شده در خاصیت  loadبه هر دلیلی  list-style-imageعکس تعریف شده در خاصیت 

 نمایش داده خواهد شد. 

 

  list-styleمثال : استفاده از خاصیت 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 8-3</title> 

<style type="text/css"> 

 li { 

     background: #CCF; 

 } 

 .arrow { 

     list-style: square url(118546463.bmp) outside; 

 } 

 .arrow-inside { 

     list-style: url(118546463.bmp) inside; 

 } 

 .marker-inside { 

     list-style: square inside; 

 } 

 .marker-image { 

     list-style: square url(118546463.bmp); 

 } 

 .arrow-only { 

     list-style: url(118546463.bmp); 
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 } 

 .marker { 

     list-style: circle; 

 } 

 .position { 

     list-style: inside; 

 }  

</style> 

</head> 

<body> 

    <ul> 

    <li class="arrow">All three styles can be provided.</li> 

    <li class="arrow-inside">The image and the position.</li> 

    <li class="marker-inside">The marker and the position.</li> 

    <li class="marker-image">The marker and the image.</li> 

    <li class="arrow-only">Just the image.</li> 

    <li class="marker">Just the marker.</li> 

    <li class="position">Just the position.</li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

 

 

 
 

 

 

DISPLAY  
 

 

 قاعده ی کلی :

 

display: block | inline | list-item  
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 block  یک عنصر :block  .ایجاد می کند 

در صفحه نمایش داده خواهد شد؛ یعنی یک  blockتعریف شود این عنصر به صورت  inlineاگر این خاصیت برای یک عنصر 

 خط خالی قبل و بعد از این عنصر ایجاد خواهد شد.

 

 inline  یک عنصر :inline .ایجاد میکند 

در صفحه نمایش داده خواهد شد؛ یعنی خط  inlineتعریف این عنصر به صورت  blockاگر این خاصیت برای یک عنصر 

 حذف خواهد شد.  blockالی قبل و بعد از عنصر خ

 

  عناصرblock  عناصری هستند که قبل و بعد از آنها یک خط خالی وجود دارد ؛ مثل :<p>  و<div>  و<li>  و ... در

HTML . 

  عناصرinline  خطی( : عناصر خطی عناصری هستند که قبل و بعد از آنها خط خالی وجود ندارد ؛ مثل(<a>  و<img> 

 . HTMLدر 
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positioning سند مشخص کنید. می توان مشخص کرد که  به شما این امکان را می دهد که موقعیت هر عنصر را به دقت در یک

می توان یک عنصر را بر روی  positioningموقعیت یک عنصر به عنصر پدر خود وابسته باشد یا به پنجره ی مرورگر. با استفاده از 

 عنصر دیگر الیه بندی کرد. 

positioning  شامل خاصیتposition  و چهار خاصیتtop , right , bottom   وleft  باشد که مختصات محل قرارگیری می

 عنصر را مشخص می کنند.  offsetعنصر یا 

 

 

POSITION 
 

 

 قاعده ی کلی :

 

position: static | relative | absolute | fixed  

 

  position  :staticمقدار پیش فرض 

 

 static  پیش فرض مرورگر می باشد و همان حالت و ترتیب عادی قرار گرفتن عناصر در ترتیب سند :HTML  .می باشد 

 absolute  .اجازه می دهد که عنصر در یک محل خاص از سند قرار گیرد : 

 relative  بسیار شبیه به :static  می باشد، عناصری کهrelative positioning دی سند را را پذیرفته اند جریان عا

 ترک نمی کنند.

 fixed  عناصر :fixed  همواره در محل خود باقی می مانند حتی اگر سندscroll .شود 

 

 قاعده ی کلی :

 

top: <length> | <percentage> | auto  

right:  

bottom:  

left: 

 

 top , right , bottm , left  :autoمقدار پیش فرض 

 

گفته می شود. این چهار خاصیت برای کنترل  offset propertyدر اصطالح  top , right , bottom , leftبه چهار خاصیت 

 به کار می روند.  fixedو  absolute , relativeبا مقادیر  همراه موقعیت عناصر

 

 

ABSOLUTE POSITIONING  
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در صورت استفاده از لیست های تو در تو  نیز می باشد استفاده کنیم و defaultکه مقدار positionبرای خاصیت  staticاگر از مقدار 

ظاهر خوبی  navigationسایت لیست داخلی شکسته خواهد شد و صفحه آرایی ما شکسته شده و قسمت  navigationبرای قسمت 

 مفید می باشد.  absolute positioningمطلب مثالی است از اینکه چه زمانی  این نخواهد داشت.

باعث می شود که فضای خالی عناصر بیش از حد نباشد و موقعیت یک عنصر بر موقعیت دیگر عناصر تاثیری  absoluteاستفاده از 

 نداشته باشد. 

 

 , absoluteعناصر  به طور پیش فرض وابسته به نمایی از صفحه که در دید قرار دارد موقعیت دهی می شوند. absoluteعناصر 

relative  وfixed  را می توان با استفاده ازoffset property  ها موقعیت دهی کرد. چهار ترکیب مجاز و قابل استفاده ازoffset 

property  : ها عبارتند از 

 

 top , left  : در این حالت لبه ی باالیی عنصر وابسته به نمای دید باالیی(top viewport)  و لبه ی چپ عنصر وابسته به

می  top , leftها نیز مشابه  offset propertyمی باشد. سه ترکیب ممکن دیگر از  (left viewport)نمای دید چپ 

 باشند .

 top , right  

 bottom , left  

 bottom , right  

 

 ترکیب هایی به غیر از ترکیب های فوق توسط مرورگر نادیده گرفته خواهند شد.

 

  absolute positioningمثال : استفاده از 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 9-1</title> 

<style type="text/css"> 

  body { 

     width: 600px; 

     margin: 1em auto; 

 } 

  

 h1 { 

     float: left; 

     margin-top: 0.2em; 

 } 

 .navigation { 

     float: right; 

 } 

 .navigation li { 

     display: inline; 

 } 

 .navigation a { 

     margin-left: 0.5em; 

     padding: 0.5em; 

     border: 1px solid #CCC; 
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 } 

 .navigation ul { 

     position: absolute; 

     top: 20px; 

     left: 40px; 

 } 

 .navigation ul a { 

     display: block; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<ul class="navigation"> 

    <li><a href="#">Home</a></li> 

    <li> 

        <a href="#">Recipes</a> 

        <ul> 

            <li><a href="#">Snacks</a></li> 

            <li><a href="#">Meals</a></li> 

            <li><a href="#">Desserts</a></li> 

        </ul> 

    </li> 

    <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

</ul>     

</body> 

</html> 

 

 

 
 

 

RELATIVE POSITIONING  
 

را پذیرفته اند جریان عادی سند را ترک نمی  relative positioningمی باشد، عناصری که  staticبسیار شبیه به  relativeحالت 

 کنند. 

 وجود دارد :  staticو  relativeسه تفاوت بین عناصر 
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 absoluteبرای عناصر فرزند خود که به صورت  (point of reference)می توانند یک نقطه ارجاع  relativeعناصر  .1

 تعریف شده اند باشند. 

ها در عناصر   offset propertyموقعیت دهی کرد اما  offset propertyاده از را می توان با استف relativeعناصر  .2

static  .کاربردی ندارند 

 (.  z-indexداشته باشند ) با استفاده از خاصیت  z (z-axis)می توانند یک موقعیت در محور  relativeعناصر  .3

 

به عنصر پدری که این  viewportبه جای وابسته بودن به  می تواند sub list)ناوبری( سایت موقعیت یک  navigationدر قسمت 

sub list  در آن قرار دارد وابسته باشد؛ یعنی اگر عنصرli  را به صورتrelative  تعریف کنیم و یک عنصرul  به صورتsub list 

بسته به عنصری است که درون آن وا ulتعریف شده باشد، در این صورت موقعیت  absoluteبه صورت  ulقرار گیرد و این  liدرون این 

 قرار گرفته )عنصر پدر( و با توجه به آن موقعیت دهی می شود. 

  relative positioningمثال :  استفاده از 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 9-2</title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 

            width: 600px; 

            margin: 1em auto; 

        } 

         

        h1 { 

            float: left; 

            margin-top: 0.2em; 

        } 

        .navigation { 

            float: right; 

        } 

        .navigation li { 

            position: relative; 

            display: inline; 

        } 

        .navigation a { 

            margin-left: 0.5em; 

            padding: 0.5em; 

            border: 1px solid #CCC; 

        } 

        .navigation ul { 

        position: absolute; 

        top: 2em; 

        left: 0; 

        width: 8em; 

        padding: 0; 

        } 

        .navigation ul a { 

            display: block; 

        } 

    </style> 
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</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<ul class="navigation"> 

    <li><a href="#">Home</a></li> 

    <li> 

        <a href="#">Recipes</a> 

        <ul> 

            <li><a href="#">Snacks</a></li> 

            <li><a href="#">Meals</a></li> 

            <li><a href="#">Desserts</a></li> 

        </ul> 

    </li> 

    <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

 

 
 

وابسته  ulتعیین می شود )یعنی موقعیت  liبا توجه به موقعیت عنصر پدر خود یعنی  (sub list)دوم  ulدر این حالت موقعیت عنصر 

 است (.  liنیست بلکه وابسته به  viewportبه 

 

  viewportوابسته به  defaultتعریف نمی شود تمامی عناصر به صورت  (ansector)ای برای عنصر والد  positionزمانیکه هیچ 

 مربوط به مرورگر تعیین موقعیت می شوند. 

باشد و این عنصر پدر عنصر دیگری باشد و عنصر فرزند به  fixed positionو یا  relative , absoluteاگر یک عنصر دارای 

برای تعیین  (point of reference) باشد، آنگاه عنصر فرزند از موقعیت عنصر پدر خود به عنوان نقطه ارجاع absoluteصورت 

 موقعیت مطلق خود استفاده می کند؛ یعنی عنصر فرزند با توجه به موقعیت عنصر پدر خود تعیین موقعیت می شود. 

 

( باعث تعیین موقعیت عنصر نسبت به مکان پیش offset propertyبه تنهایی ) و بدون استفاده از  relative positionاستفاده از 

موقعیت دهی می شود اما عناصر فرزند آن می توانند از این  static ن می شود؛ یعنی در این حالت خود عنصر به صورت عناصر فرض آ

 عنصر به عنوان نقطه ارجاع برای موقعیت دهی خود استفاده کنند. 
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تعریف  relativeعنصر پدر به صورت  استفاده شوند؛ یعنی absoluteمی توانند به عنوان نقطه ارجاع برای عناصر  relativeعناصر 

 می باشد استفاده می شود.  absoluteشده و به عنوان مبدایی برای عنصر فرزند که به صورت 

 

باشند. )با استفاده از  z (z-axis)در راستای محور  (stacked & layered)الیه  می توانند دارای پشته و relativeمحتوای عناصر 

 (  z-indexخاصیت  

 

 

FIXED POSITIONING  
 

، عناصر جریان نرمال سند را رها می کنند )محل نرمال تعیین شده برای عناصر را تغییر  absoluteشبیه به عناصر  fixedدر عناصر 

همواره  fixedنمی توانند توسط عنصر پدر خود تغییر کنند . عنصر  fixedعناصر  موقعیت absoluteمی دهند (. اما بر خالف عناصر 

موقعیت دهی می شوند و این عناصر همواره در محل خود باقی می مانند حتی  (browser viewport)وابسته به نمای دید مرورگر 

 شود.  scrollاگر صفحه 

fixed positioning  برای نگه داشتن یک عنصر در یک مکان ثابت از صفحه نمایش استفاده می شود به گونه ای که حتی باscroll 

 کردن صفحه نیز مکان عنصر تغییر نکند. 

 

در یک مکان ثابت موقعیت دهی می شوند صرف نظر از اینکه درون یک  و browser viewportهمواره وابسته به  fixedعناصر 

 قرار داشته باشند.  absoluteیا  relativeعنصر 

اختصاص داد تا با  fixedطول صفحه به محتویات عنصر  باید یک فضای خالی مخصوص در (fixed)برای استفاده مفید از این تکنیک 

scroll  شدن صفحه این عنصر با عناصر دیگر تداخل پیدا نکند . استفاده از واحدem  برای رزرو کردن این فضای خالی باعث می شود

 د. در صورت بزرگ شدن فونت فضای خالی نیز به همان نسبت بزرگ شده و مشکلی در صفحه آرایی بوجود نیای

 

IE6  ازfixed positioning  .پشتیبانی نمی کند 

 

  fixed positioningمثال : استفاده از 

 
<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 9-3 </title> 

<style type="text/css"> 

 body { 

     width: 600px; 

     margin: 1em auto; 

 } 

  

 #header { 

     position: fixed; 

     width: 600px; 

     margin: 0 auto; 

 } 
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 h1 { 

     float: left; 

     margin-top: 0.2em; 

 } 

 .navigation { 

     float: right; 

 } 

 .navigation li { 

     display: inline; 

 } 

 .navigation a { 

     margin-left: 0.5em; 

     padding: 0.5em; 

     border: 1px solid #CCC; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="header"> 

    <h1>Recipes for Cheese</h1> 

    <ul class="navigation"> 

        <li><a href="#">Home</a></li> 

        <li><a href="#">Recipes</a></li> 

        <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

    </ul> 

</div> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally 

hundreds of varieties with different flavors and textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 
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on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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  fixed positioningمثال : استفاده از 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 9-4 </title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 

            width: 600px; 

            margin: 1em auto; 

            padding-top: 3em; 

        } 

         

        #header-wrapper { 

            position: fixed; 

            top: 0; 

            left: 0; 

            width: 100%; 

            padding-bottom: 0.5em; 

            background: #FFF; 

        }    

         

        #header { 

            width: 600px; 

            margin: 0 auto; 

        } 

        h1 { 

            float: left; 

            margin-top: 0.2em; 

        } 

        .navigation { 

            float: right; 

        } 
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        .navigation li { 

            display: inline; 

        } 

                .navigation a { 

            margin-left: 0.5em; 

            padding: 0.5em; 

            border: 1px solid #CCC; 

        } 

    </style> 

    </head> 

<body> 

<div id="header-wrapper"> 

    <div id="header"> 

        <h1>Recipes for Cheese</h1> 

        <ul class="navigation"> 

            <li><a href="#">Home</a></li> 

            <li><a href="#">Recipes</a></li> 

            <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

        </ul> 

    </div> 

</div> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally 

hundreds of varieties with different flavors and textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

        <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Z-INDEX   
 

کنترل می کند مشروط به اینکه عناصر مذکور به  z (invisible z-axis)موقعیت عناصر را در طول محور نامرئی  z-indexخاصیت 

 ( zموقعیت دهی شده باشند. )ایجاد پشته و الیه در راستای محور  fixedو یا  relative , absoluteصورت 

 

 قاعده ی کلی : 
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z-index: auto | <integer> 

 

  autoمقدار پیش فرض : 

 

 integer  0,1,2,3,4 : اعداد,...,n   

 

در صفحه  ،وارد شده HTMLاگر چند عنصر با یکدیگر تداخل داشته باشند، عنصری آخر از همه در ترتیب عناصر فایل   autoدر حالت 

که بر صفحه نمایش عمود می باشد ( و باقی عناصر نیز به همین ترتیب گفته شده قرار  zنمایش باالتر قرار می گیرد )نسبت به محور 

 عنصری که اول از همه وارد شود در زیر سایر عناصر قرار خواهد گرفت ( .  autoخواهند گرفت ) در حالت 

را تغییر داد. عنصری که مقدار  zر ترتیب قرارگیری عناصر در راستای محو z-indexبه خاصیت  integerمی توان با تخصیص مقادیر 

باالتری داشته باشد باال )مافوق( سایر عناصر در صفحه نمایش داده خواهد شد و سایر عناصر نیز به ترتیب بزرگی مقدار  integerعددی 

 خود در صفحه ظاهر خواهند شد. 

 layering)یا الیه بندی محتوا  (stacking context)به این حالت که چند عنصر روی هم قرار می گیرند پشته سازی محتوا  

context)  .می گویند 

ایجاد جدا  stacking contextباشد آنگاه این عنصر پدر خود یک  absoluteپدر عناصر دیگری از نوع  relativeاگر یک عنصر 

 می سنجند.  خود بت به عنصر پدرسخود را ن z-indexخاصیت  relativeمی کند و فرزندان این عنصر 

 

-zعناصر به ترتیبی که وارد می شوند در صفحه قرار می گیرند و قابل موقعیت دهی نیستند لذا خاصیت  staticاز آنجاییکه در حالت 

index  .در این حالت کاربردی ندارد و تاثیری روی عناصر نخواهد داشت 

 

و ... رایج نیستند. استفاده از 1444و 144ر در محدوده یو کمتر از آن می باشند و مقادی 14مقادیر  z-indexمقادیر رایج برای خاصیت 

مقادیر بزرگ برای عنصر اول باعث می شود هر عنصر جدیدی که وارد می شود و دارای مقدار کمتر می باشد در زیر قرار گیرد. توصیه می 

 باشند.  144همیشه کمتر از z-indexیر استفاده شده برای خاصیت دشود که مقا

 

پدر نسبت به عناصر خارج از آن ایزوله می باشند و بنابراین درون یک عنصر پدر می توان  stacking contextک عناصر داخل ی

خارج  z-indexداخل یک عنصر پدر می توانند مقادیری برابر با  z-indexرا مجددا از یک شروع کرد؛ یعنی مقادیر  z-indexمقادیر 

 لی پیش بیاید. داشته باشند بدون اینکه مشکاز آن 

 

IE6  وIE7  ازz-index  پشتیبانی می کنند اما با کمی اشکال که درIE8  .رفع شده است 

 

تعریف شده  autoبرای آنها به صورت  z-indexکه مقدار خاصیت  (absolute , relative , fixed)عناصر موقعیت دهی شده 

آنها با شروع از صفر به صورت افزایشی مقداردهی می شود؛ این  z-indexبه خاصیت  HTMLاست با توجه به ترتیب قرارگیری در فایل 

 ایجاد می کنند.  stacking contextمطلب به این معنی است که تمامی عناصر موقعیت دهی شده یک 

دارند  autoدار داده شود این عنصر در تمامی مرورگرها باالتر از باقی عناصر که مق ;z-index:1به عنوان مثال اگر به دومین عنصر 

 .این عنصر به گونه ای دیگر رفتار کرده و در موقعیت خود قرار می گیرد IEقرار خواهد گرفت. اما در 

 

  z-indexمثال : استفاده از خاصیت 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 9-5</title> 

<style type="text/css"> 

 div { 

     width: 100px; 

     height: 100px; 

     border: 1px solid #000; 

     font-size: 25px; 

     text-align: center; 

 } 

  

 .z1 { 

     background: #CC5; 

 } 

  

 .z2 { 

     background: #CCF; 

 } 

  

 .z3 { 

     width: 50px; 

     height: 50px; 

     background: #FCC; 

 } 

  

 .z4 { 

     background: #5CC; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class="z1">1</div> 

<div class="z2"> 

    2 

    <div class="z3"> 

        3 

    </div> 

</div> 

<div class="z4">4</div> 

</body> 

</html> 
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 خالصه

 

 

  عنصرfixed position  بدون توجه به موقعیت عنصر پدر خود و با توجه بهviewport .مرورگر موقعیت دهی می شود 

  استفاده ازabsolute  به تنهایی وابسته بهviewport  .می باشد 

  استفاده ازrelative positioning  به همراهoffset property  به تنهایی باعث تغییر موقعیت عنصر نسبت به محل

 می شود.   (static positioning)ن توسط مرورگرتعیین شده ی آ

  عنصر با موقعیتrelative  معموال به عنوان پدر یک عنصر با موقعیتabsolute  استفاده می شود و این عنصر

absolute  نسبت به مبدا عنصرrelative  .موقعیت دهی می شود 

  عناصرfixed position ا همواره در موقعیت خود باقی می مانند و بscroll .شدن صفحه نیز جابجا نمی شوند 

  به صورت پیش فرض عناصر به ترتیب صعودی روی هم الیه بندی می شوند اما این الیه بندی می تواند توسط خاصیتz-

index  .کنترل شود 
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در این فصل به بررسی عات را به صورت مرتب و سازماندهی شده و به صورت پایدار نمایش می دهد. اطال HTMLدر  <table>عنصر 

 خاصیت های مربوط به این عنصر می پردازیم.

 

 

CAPTION SIDE  
 

 محل قرارگیری عنوان جدول را کنترل می کند.  caption-sideخاصیت 

 

 قاعده ی کلی : 

 

caption-side: top | bottom  

 

  topمقدار پیش فرض : 

 

IE6  وIE7  از عنصرcaption  پشتیبانی می کنند اما از خصوصیتcaption-side  پشتیبانی نمی کنند و عنوان جدول را به صورت

 پیش فرض در باالی آن نمایش می دهند. 

 

 دارای تعدادی از عناصر اختیاری می باشد که عبارتند از :  tableعنصر 

 

 <colgroup><col /><col /></colgroup> 

 <caption /> 

 <tbody/> 

 <tfoot/> 

 <thead/> 

 

اجازه ی کنترل ستون های عمودی جدول را می دهند. این ویژگی برای کنترل پهنای ستون ها ،  </col>و  </colgroup>عناصر 

مشاهده نیست اما  خود در صفحه قابل </col>رنگ پس زمینه ی ستون ها و رنگ متن آنها مناسب می باشد. اگر چه عنصر 

 خصوصیات تعریف شده برای آ ن بر روی ستون های متناظر آن قابل اعمال است. 

IE  تنها مرورگری است که از تنظیماتtext color  بر روی عنصر<col/>  پشتیبانی می کند. این یک رفتار غیر استاندارد است

 آینده نداشته باشید.  بنابراین انتظار مشاهده ی این ویژگی را در سایر مرورگرها در

 

 مثال : 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 10-1</title> 

<style type="text/css"> 
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 table{ 

    caption-side: bottom; 

} 

.ingredient { 

     width: 200px; 

     background-color: #CC5; 

     color: red; 

 } 

 .quantity { 

     width: 400px; 

     background-color: #CCF; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

   <table> 

    <caption>Ingredients</caption> 

    <colgroup> 

        <col class="ingredient"> 

        <col class="quantity"> 

    </colgroup> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tfoot> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </tfoot> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td>Bread</td> 

            <td>2 medium thickness slices</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Butter</td> 

            <td>Enough for 2 slices of bread</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Grated Cheddar</td> 

            <td>1.5 handfuls</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Beer</td> 

            <td>One splash</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Wholegrain mustard</td> 

            <td>One dollop</td> 

        </tr> 

        <tr> 
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            <td>Pepper</td> 

            <td>To taste</td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table>             

</body> 

</html> 

 
 

 

 

TABLE LAYOUT  
 

جداول به صورت پیش فرض برای تطبیق دادن محتوا با اندازه ی جدول گسترش می یابند، از این نظر جداول به طور ذاتی سیال هستند 

و به طور پیش فرض به اندازه ی عرض محتوای خود بسط پیدا می کنند. با این وجود گاهی اوقات ضروری است که جدول مجبور به 

 باشد.  cellsو  tableی استفاده عرض ثابت برای هر دو

 

 قاعده ی کلی :

  

table-layout: auto | fixed  

 

  autoمقدار پیش فرض : 

 

گاهی اوقات عرض تعریف شده برای جدول کمتر از آن است که محتویات جدول را نمایش دهد و جدول گسترش پیدا می کند و عرضی 

-tableبرای خاصیت  fixedجلوگیری از گسترش عرض جدول باید از مقدار بیشتر از مقدار تعریف شده برای جدول پیدا می کند. برای 

layout : در جدول مورد نظر استفاده کنیم 

table-layout: fixed;  

تعریف شده می باشد صرف نظر از اینکه چه مقدار داده درون سلول های آن وجود دارد  widthدر این حالت جدول مجبور به پیروی از 

ت سرریز خواهند شد. در این حالت با تعریف خاصیت اتعریف شده باشد محتوی (width)دول بیش از عرض و اگر محتویات ج

overflow  برای عناصر<td/>  و<th/>  : می توان سرریز را کنترل کرد 
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overflow: hidden | scroll | auto | visible 

 

 مثال : 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 10-2</title> 

<style type="text/css"> 

  table { 

     table-layout: fixed; 

 } 

 th,td{ 

    overflow:auto; 

    } 

 table, 

 .control { 

     width: 100px; 

 } 

 table, 

 th, 

 td, 

 .control { 

     border: 1px solid #000; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

    <div class="control"> 

        <p>100px wide</p> 

    </div> 

 

   <table> 

    <caption>Ingredients</caption> 

    <colgroup> 

        <col class="ingredient"> 

        <col class="quantity"> 

    </colgroup> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tfoot> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </tfoot> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td>Bread</td> 
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            <td>2 medium thickness slices</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Butter</td> 

            <td>Enough for 2 slices of bread</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Grated Cheddar</td> 

            <td>1.5 handfuls</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Beer</td> 

            <td>One splash</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Wholegrain mustard</td> 

            <td>One dollop</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Pepper</td> 

            <td>To taste</td> 

        </tr> 

         

    </tbody> 

</table>             

</body> 

</html> 
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BORDER COLLAPSE  
 

حذف کامل این  اجازه ی border-collapseبه طور پیش فرض بین سلول های جدول مقداری فضای خالی وجود دارد که خاصیت 

 اجازه ی تعریف این فضای خالی را به میزان دلخواه می دهد.  border-spacingفضای خالی را می دهد و برای کنترل بهتر خاصیت 

 

 قاعده ی کلی : 

border-collapse: collapse | separate 

  separateمقدار پیش فرض : 

تعریف شود فضای خالی بین سلول های جدول حذف می شود و تمامی سلول ها به هم فشرده  collapseاگر مقدار این خاصیت برابر 

 دور کل جدول نیز از بین خواهد رفت.  borderبین سلول هل باهم ترکیب خواهد شد و  borderشده و 

 

 مثال : 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title> Example 10-3 </title> 

    <style type="text/css"> 

        table { 
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            border-collapse: collapse; 

        } 

        table, 

        th, 

        td { 

            border: 1px solid #000; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<table> 

    <caption>Ingredients</caption> 

    <colgroup> 

        <col class="ingredient"> 

        <col class="quantity"> 

    </colgroup> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tfoot> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </tfoot> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td>Bread</td> 

            <td>2 medium thickness slices</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Butter</td> 

            <td>Enough for 2 slices of bread</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Grated Cheddar</td> 

            <td>1.5 handfuls</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Beer</td> 

            <td>One splash</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Wholegrain mustard</td> 

            <td>One dollop</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Pepper</td> 

            <td>To taste</td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table> 
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</body> 

</html> 

 
 

 
 

 

BORDER SPACING  
 

 می توان مقدار فضای خالی افقی و عمودی بین سلول های جدول را مشخص کرد.  border-spacingبا استفاده از خاصیت 

 

 قاعده ی کلی : 

 

border-spacing: <length> <length>?  

 

  0مقدار پیش فرض : 

دوم فضای خالی عمودی بین سلول  lengthاول فضای خالی افقی بین سلول های جدول را مشخص می کند و مقدار  lengthمقدار 

 های جدول را مشخص می کند. مقدار دوم اختیاری است و اگر ذکر نشود هر دو مقدار افقی و عمودی برابر خواهند بود. 

 

 مثال : 

 

 
<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 10-4</title> 

    <style type="text/css"> 

        table { 

            border-spacing: 15px; 

        } 

        table, 

        th, 

        td { 
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            border: 1px solid #000; 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<table> 

    <caption>Ingredients</caption> 

    <colgroup> 

        <col class="ingredient"> 

        <col class="quantity"> 

    </colgroup> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tfoot> 

        <tr> 

            <th>Ingredient</th> 

            <th>Quantity of Ingredient</th> 

        </tr> 

    </tfoot> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td>Bread</td> 

            <td>2 medium thickness slices</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Butter</td> 

            <td>Enough for 2 slices of bread</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Grated Cheddar</td> 

            <td>1.5 handfuls</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Beer</td> 

            <td>One splash</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Wholegrain mustard</td> 

            <td>One dollop</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Pepper</td> 

            <td>To taste</td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table> 

</body> 

</html> 
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CURSOR  
 

 می توان نوع اشاره گر موس مورد استفاده برای عناصر را تغیر داد.  cursorبا استفاده از خاصیت 

 

 قاعده ی کلی : 

 

cursor: [<url>, ]* | auto | crosshair | default | pointer | move | 

e-resize | ne-resize | nw-resize| n-resize | se-resize | sw-resize | 

s-resize | 

 w-resize | text | wait | help | progress  

 

  autoمقدار پیش فرض : 

 

 غیر استاندارد نیز وجود دارند که در برخی از مرورگرها پشتیبانی نمی شوند :  cursorتعدادی 

 

cursor: hand | all-scroll | col-resize | row-resize | no-drop | not-

allowed | vertical-text  

 

 نکته : 

کلمات  macدر سیستم عامل   opera کلمات کلیدی غیر استاندارد را پشتیبانی نمی کنند. مرورگر chromو  safariمرورگرهای 

 تاندارد را پشتیبانی نمی کند. و هم چنین کلمات کلیدی غیر اس resize-*کلیدی 

را پشتیبانی می کند اما کلمات کلیدی غیر استاندارد را پشتیبانی  resize-*کلمات کلیدی  windowsدر سیستم عامل opera مرورگر 

 نمی کند. 

 پشتیبانی می کند.   windowsرا پشتیبانی نمی کند اما در  all-scrollکلیدی  کلمه ی macدر  firefoxمرورگر

 تمامی گزینه های ممکن را پشتیبانی می کند.  IEمرورگر 

 

تعریف کرد. در عمل این روش تقریبا هرگز استفاده نمی  imgرا بر اساس یک  custom cursorمی توان یک  urlبا استفاده از مقادیر 

 های متداول بهتر می باشد.  cursorشود و استفاده از آن نیز توصیه نمی شود و استفاده از 

 

اعمال اضافه شده توسط  و button , input submitاشد از جمله برای بمتداول می  pointerها استفاده از مقدار  cursorدر بین 

 .  javascriptکدهای 

pointer  عناصر( برای لینک ها<a/>  .مقدار پیش فرض می باشد ) 

 

 مثال : 

 
<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>example</title> 

    <style type="text/css"> 
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        .crosshair { 

            cursor: crosshair; 

        } 

        .pointer { 

            cursor: pointer; 

        } 

        .move { 

            cursor: move; 

        } 

        .e-resize { 

            cursor: e-resize; 

        } 

        .w-resize { 

            cursor: w-resize; 

        } 

        .ne-resize { 

            cursor: ne-resize; 

        } 

        .sw-resize { 

            cursor: sw-resize; 

        } 

        .n-resize { 

            cursor: n-resize; 

        } 

        .s-resize { 

            cursor: s-resize; 

        } 

        .nw-resize { 

            cursor: nw-resize; 

        } 

        .se-resize { 

            cursor: se-resize; 

        } 

        .text { 

            cursor: text; 

        } 

        .wait { 

            cursor: wait; 

        } 

        .help { 

            cursor: help; 

        } 

        .progress { 

            cursor: progress; 

        } 

        .hand { 

            cursor: hand; 

        } 

        .all-scroll { 

            cursor: all-scroll; 

        } 

        .col-resize { 

            cursor: col-resize; 

        } 

        .row-resize { 
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            cursor: row-resize; 

        } 

        .no-drop { 

            cursor: no-drop; 

        } 

        .not-allowed { 

            cursor: not-allowed; 

        } 

        .vertical-text { 

            cursor: vertical-text 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

     

    <h1>Cursor Types</h1> 

    <ul> 

        <li class="crosshair">Crosshair</li> 

        <li class="pointer">Pointer</li> 

        <li class="move">Move</li> 

        <li class="e-resize">E-Resize</li> 

        <li class="w-resize">W-Resize</li> 

        <li class="ne-resize">NE-Resize</li> 

        <li class="sw-resize">SW-Resize</li> 

        <li class="n-resize">N-Resize</li> 

        <li class="s-resize">S-Resize</li> 

        <li class="nw-resize">NW-Resize</li> 

        <li class="se-resize">SE-Resize</li> 

        <li class="text">Text</li> 

        <li class="wait">Wait</li> 

        <li class="help">Help</li> 

        <li class="progress">Progress</li> 

        <li class="hand">Hand</li> 

        <li class="all-scroll">All-Scroll</li> 

        <li class="col-resize">Col-Resize</li> 

        <li class="row-resize">Row-Resize</li> 

        <li class="no-drop">No-Drop</li> 

        <li class="not-allowed">Not-Allowed</li> 

        <li class="vertical-text">Vertical-Text</li> 

    </ul> 

</body> 

</html> 
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OPACITY  
 

 می توان میزان شفافیت یک عنصر را کنترل کرد.  opacityبا استفاده از خاصیت 

 

 قاعده ی کلی :

 

opacity: <number> 

 

  1مقدار پیش فرض : 

 

( باشد و  opaquaا کامال ناشفاف یا تیره ) مات ، کدر ، مبهم ، یمشخص می کند که یک عنصر   opacityای خاصیت مقدار یک بر

 باشد.  (invisible)تعیین می کند که عنصر باید کامال نامرئی  opacityمقدار صفر برای ویژگی 

را باید به صورت یک عدد اعشاری و حداکثر تا دو رقم اعشار تعریف کرد. مقادیر بین صفر تا یک و تا دو رقم اعشار برای  opacityمقدار 

opacity   .مجاز می باشند 

پشتیبانی می کنند. یک روش اختصاصی برای تعیین  opacityاز خاصیت  IE6 , IE7 , IE8تمامی مرورگرهای اصلی به غیر از 

opacity  درIE8  : و قبل از آن وجود دارد که عبارت است از 

filter:alpha(opacity=<number>); 

  100مقدار پیش فرض : 

و قبل از آن  IE8 –  (IE8صرفا در مرورگر  این روشمجاز می باشد.  144تا  4اعداد صحیح بین   opacityدر این روش برای مقادیر 

 ( کار می کند. 

IE9  از خاصیتopacity نی می کند. پشتیبا 

 

 مثال : 

 

img{ 

 opacity:0.5; 

 /* opacity for IE8 - */ 

 filter: alpha(opacity=50); 

} 

 

 در تمامی مرورگرها به درستی کار می کند.  imgتعریف شده برای  opacityدر مثال فوق 

 

 مثال :

 
<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example  12-1</title> 

<style type="text/css"> 

  body { 

      width: 600px; 
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      margin: 1em auto; 

  } 

   

  h1 { 

      float: left; 

      margin-top: 0; 

  } 

   

  .header { 

      background: #000; 

      color: #FFF; 

      padding: 1em; 

  } 

   

  .header .intro { 

      clear: both; 

  } 

  .navigation { 

      float: right; 

      margin: 0; 

      list-style: none; 

  } 

  .navigation li { 

      float: left; 

  } 

    .navigation a { 

      display: block; 

      margin-left: 0.5em; 

      padding: 0.5em; 

      border: 1px solid #CCC; 

      background: #FFF; 

      color: #233; 

      text-decoration: none; 

      } 

       

  li { 

      opacity: 1; 

      } 

  li.current { 

      opacity: 0.5; 

      } 

       

  li.last { 

      opacity: 0.25; 

      } 

</style> 

</head> 

<body> 

    <div class="header"> 

    <h1>Recipes for Cheese</h1> 

     

    <ul class="navigation"> 

        <li><a href="#">Home</a></li> 

        <li class="current"><a href="#">Recipes</a></li> 

        <li class="last"><a href="#">Suggestions</a></li> 
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    </ul> 

    <p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, 

available in  literally hundreds of varieties with different flavors 

and  textures.</p> 

</div> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted    

 cheese, often 

 Cheddar, on toasted bread, and a variety of other ingredients 

such  as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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VISIBILITY  
 

 با استفاده از این خاصیت می توان یک عنصر را در صفحه نمایش داد و یا مخفی کرد. 

 

 قاعده ی کلی : 

 

visibility: visible | hidden  

 

  visibleمقدار پیش فرض : 

 

 visible  .با اختصاص این مقدار عنصر در صفحه نمایش داده خواهد شد : 

 hidden  تخصیص مقدار :hidden  به خاصیتvisibility  باعث می شود که یک عنصر در صفحه مخفی شده و به جای

 آن یک فضای خالی نمایش داده شود. 

 

 مثال :

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 12-2</title> 

<style type="text/css"> 

  body { 

      width: 600px; 

      margin: 1em auto; 

  } 

    h1 { 

      float: left; 

      margin-top: 0; 

  } 

    .header { 

      background: #000; 

      color: #FFF; 

      padding: 1em; 

  } 

    .header .intro { 

      clear: both; 

  } 

  .navigation { 

      float: right; 

      margin: 0; 

      list-style: none; 

  } 

  .navigation li { 

      float: left; 

  } 

    .navigation a { 

      display: block; 
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      margin-left: 0.5em; 

      padding: 0.5em; 

      border: 1px solid #CCC; 

      background: #FFF; 

      color: #233; 

      text-decoration: none; 

      } 

 .recipe { 

    visibility: hidden; 

    border: 1px solid #000;  

    } 

  .recipe ol { 

      visibility: visible; 

  } 

</style> 

</head> 

<body> 

    <div class="header"> 

    <h1>Recipes for Cheese</h1> 

        <ul class="navigation"> 

        <li><a href="#">Home</a></li> 

        <li class="current"><a href="#">Recipes</a></li> 

        <li class="last"><a href="#">Suggestions</a></li> 

    </ul> 

    <p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, 

available in  literally hundreds of varieties with different flavors 

and  textures.</p> 

</div> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

 cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of 

other  ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take 

on  this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to a  saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

 cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

 wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading  it to the edges to stop the toast from burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden 

        brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

</body> 

</html> 
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DIRECT CHILD SELECTOR   
 

direct child selector   بسیار شبیه بهdescendant selector   عمل می کند و مانند آنها بر یک رابطه ی اجدادی برای برای

 برای چه قسمتی پذیرفته شود استفاده می کند.  styleتعیین اینکه 

descendant selectors  نامفهوم هستند زیراstyle  عنصر پدر اعمال می کنند. تعریف شده را برای تمامی فرزندان یکdirect 

child selector  ،style  را بدون واسطه و مستقیما بر روی فرزند تعیین شده اعمال می کند . اینکار با تعریف یک قاعده ی جدید

 ها انجام می شود :  selectorبرای 

 

body > .intro{ 

 font-weight:bold; 

} 

 

که  bodyفقط روی فرزند مستقیم عنصر  styleداشته باشد این  introدو فرزند یا بیشتر با کالس  bodyدر دستور فوق اگر عنصر 

وجود  spaceیک  intro.و  <و عالمت  bodyمی باشد، اعمال خواهد شد. توجه کنید که در مثال فوق بین  introدارای کالس 

 دارد. 

 

 spaceمی توانند به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل شوند اما عالوه بر  descendant selectorها نیز همانند  selectorاین 

 نیز استفاده کنند.  (greater than) <باید از یک عالمت 

 پشتیبانی می کنند.  selectorاز این نوع  IE6تمامی مرورگرهای اصلی به جز 

 

 

NEXT SIBLING SELECTOR  
 

شکل  next sibling selectorوجود دارد که  adjacent sibling combinatorی به نام  W3C  ،selectorدر استاندارد 

 عنصر هم جوار بعدی را برای اعمال قوانین تعریف شده انتخاب می کند .  selectorساده شده ی آن می باشد. این 

 

 مثال : 

 

h1 + .intro{ 

 font-weight:bold; 

} 

 

 boldاستفاده کرده باشد متن آن به صورت  introبیابد و این عنصر از کالس  h1در مثال فوق اگر عنصری بالفاصله پس از عنصر 

 وجود دارد.  spaceیک  intro.و  +و عالمت  h1نمایش داده خواهد شد. توجه کنید که در مثال فوق بین 

 

 به هم زنجیر می شوند.  (plus sign) +ها با استفاده از عالمت  selectorاین نوع 

 پشتیبانی می کنند.  selectorاز این نوع  IE6اصلی به جز تمامی مرورگرهای 
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ATTRIBUTE SELECTORS  
 

ها را بر اساس ظوابط زیر  attributeتوانایی آشکار کردن  CSSوجود دارد و  attribute selectorچندین نوع مختلف از  CSSدر 

 دارد: 

 

  attributeیک  (presence)شخصیت یا جایگاه  .1

  attributeمقدار یک  .2

  (specific string)شروع مقدار یک صفت با یک رشته ی خاص  .3

 پایان مقدار یک صفت با یک رشته ی خاص  .0

 مقدار یک صفت شامل یک رشته ی خاص در هر کجای رشته ، خواه در ابتدا ، انتها و یا میانه ی آن  .5

 

 پشتیبانی می کنند.  attribute selectorاز این نوع  IE6تمامی مرورگرهای اصلی به جز 

 

1- select by presence of an attribue 

 را بر اساس نوع صفت یک عنصر می پذیرد.  styleیک  attribute selectorساده ترین نوع 

 

 مثال : 

 

input[name]{ 

 border: 1px solid #000; 

} 

 

style  فوق برای تمامی عناصرinput  که از صفتname  .استفاده کرده باشند پذیرفته می شود 

 

2- select by attribute value  

 را بر پایه ی مقدار و نوع صفت تعریف تعریف می کند.  selector   ،styleاین نوع

 

 مثال : 

 

input[name="email"]{ 

 border: 2px dashed #000; 

} 

 

style  فوق بر روی عنصرinput  که مقدار صفتname  ان برابر باemail  .اعمال خواهد شد 

 

3- attribute selector substring 
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با چه رشته ای شروع ، به چه رشته ای ختم می شود و یا  attributeرا بر اساس اینکه مقدار آن  attribute selectorمی توان یک 

 شامل چه رشته ای می باشد تعریف کرد. 

 

 خاص شروع می شود : (  صفتی که با رشته ای 3) 1-3     

 

 مثال : 

 

a[href^="mailto:"]{ 

 padding-left: 23px; 

 background: transparent url(mailto.png) no-repeat center left 

; 

} 

 

آن با زیر  hrefی اعمال شود که مقدار صفت  <a>باید بر روی عنصر  styleبه این معنی است که  hrefپس از مقدار  (^)کاراکتر 

 شروع می شود.  :mailtoرشته ی 

 (  صفتی که با رشته ای خاص پایان می یابد :0) 2-3    

 

 مثال : 

 

input[id$="name"]{ 

 border: 2px solid #000; 

} 

 

آن با زیر  idی اعمال شود که مقدار صفت  <input>باید بر روی عنصر  styleبه این معنی است که  idپس از مقدار  ($)کاراکتر 

 تمام می شود.  nameرشته ی 

 

 اشد : ب(  صفتی که شامل رشته ای خاص می 5) 3-3    

 

 مثال : 

 

[name*="recipe"]{ 

 border:2px solid #aaa; 

} 

 

آن  nameباید بر روی تمامی عناصری اعمال شود که مقدار صفت  styleبه این معنی است که  nameپس از مقدار  (*)کاراکتر 

 می باشد.  recipeشامل زیر رشته ی 

 

 

 ( PSEUDO-ELEMENTS کاذب عناصر) عناصر شبه
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 را که به سادگی قابل تعریف نیست به نمایش در می آورند.  documentجنبه هایی از شبه عناصر 

است دارند. با استفاده  textبه ترتیب اشاره به اولین حرف و اولین خط از عنصری که شامل  first-line:و  first-letter:شبه عناصر

 می توان خصوصیات اولین حرف و اولین خط از متن را تغییر داد. از جمله این خصوصیات عبارتند از : شبه عناصر از این 

background-color , background-image , color , font , ... 

 

تغییر کرده و این  (::) double colonبه  (:) single colonاز  pseudo-elementsمربوط به  (syntax)قاعده  CSS3در 

 می باشد :  (pseudo-class)  شبه کالس هاو شبه عناصر تغییر برای ایجاد تمایز بین 

p::first-letter   شبه عناصر 

a:hover    شبه کالس 

در تمامی مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود و  (:)با قاعده ی شبه عناصر پشتیبانی نمی شود اما  IEر د (::)با قاعده ی شبه عناصر 

 استفاده شود.  (::)به جای (:)توصیه می شود که از 

 

 

 (STRUCTURAL PSEUDO-CLASSES) ساختاری های کالس شبه

 

ساختاری برای اشاره به  شبه کالس هایکه قبال گفته شد،  next sibling selectorو  direct child selectorشبیه به 

 به کار می روند.  documentعناصر در  (Position)موقعیت 

 

:first-child  
 ساختاری فقط هنگامی پذیرفته می شود که عنصری اولین فرزند از عنصر دیگری باشد.  شبه کالساین 

 ساختاری پشتیبانی می کنند.  شبه کالساز این  IE6تمامی مرورگرهای اصلی به جز 

 

:last-child  
 ساختاری فقط هنگامی پذیرفته می شود که عنصری آخرین فرزند از عنصر دیگری باشد.  شبه کالساین 

IE6,7,8  پشتیبانی نمی کنند. سایر مرورگرهای اصلی از جمله  شبه کالساز اینIE9  پشتیبانی می کنند.  شبه کالساز این 

 

:nth-child(n)  
امین فرزند از عنصر دیگری باشد . به عبارت دیگر اگر مقدار داخل  nساختاری فقط هنگامی پذیرفته می شود که عنصری  شبه کالساین 

 باشد، سومین فرزند عنصر انتخاب می شود.  3به طور مثال برابر با عدد  (n)پرانتز 

IE6,7,8  صلی از جمله پشتیبانی نمی کنند. سایر مرورگرهای ا شبه کالساز اینIE9  .از این کالس کاذب پشتیبانی می کنند 

 

 مثال : 

 

form div:first-child{ 

 background:#cc5; 

} 
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باشد و نه اینکه  cc5#می باشد دارای رنگ پس زمینه ی  formی که اولین فرزند عنصر  divدستور فوق به این معنی است که عنصر 

 دارای این رنگ باشد.  divاولین فرزند عنصر 

 

 مثال :

  

form div:last-child{ 

 background:#cc5; 

} 

 

باشد و نه  cc5#می باشد دارای رنگ پس زمینه ی  formی که آخرین فرزند عنصر  divدستور فوق به این معنی است که عنصر 

 . دارای این رنگ باشد divاینکه آخرین فرزند عنصر 

 

 مثال : 

 

form div:nth-child(4){ 

 background:#cc5; 

} 

 

 باشد.  cc5#می باشد دارای رنگ پس زمینه ی  formی که چهارمین فرزند عنصر  divدستور فوق به این معنی است که عنصر 

  

http://webography.ir/


   127 
Webography.ir 

 

  

http://webography.ir/


   128 
Webography.ir 

 

پیروی  printمربوط به  styleگرفتن می باشند و باید از  printبرخی از قسمت های صفحه مخصوص  HTMLدر طراحی یک سند 

 ای استفاده کند.  styleندارد و می تواند از هر نوع  printسایت نیازی به  navigationکنند و بعضی دیگر از قسمت ها از جمله 

 مناسب می باشند.  printو سایر مقادیر مطلق برای  inch  ،centimeter  ،pointمثل  (absolute length)مقادیر مطلق 

 

ایر اسناد ساده تر طراحی می شوند نسبت به س printاسناد رنگی هزینه ی بیشتری دارد پس اسنادی که مخصوص  printاز آنجاییکه 

 سفید استفاده می کنند.  کمتری استفاده می کنند و اکثرا از رنگ های سیاه و backgrounبوده و از رنگ و 

 

CSS  چندینproperty  برای کنترل نحوه ی نمایش سند در رسانه ها ی(madia)  .مختلف فراهم می کند 

 

تعریف می شود  (screen)و اسناد مخصوص صفحه نمایش  printای که برای اسناد مخصوص  styleدرست  printبرای داشتن یک 

 باید متفاوت باشد. 

CSS  می تواند اسناد متفاوتی را بپذیرد؛ نه تنها اسنادHTML  وCSS  بلکه می تواند استفاده ازCSS  وHTML  را درdevice  های

 مختلف و رسانه های مختلف پشتیبانی کند. 

 

 

MEDIA 
 

استفاده کرد یا  </style>یا در تگ  </link>در تگ  media (attribute)رسانه های مختلف  باید از صفت  مشخص کردنبرای 

 رسانه های مختلف استفاده کرد.  مشخص کردنبرای  media@می توان از قاعده ی  CSS دستوراتدرون 

 

 مثال : 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" 

href="myprint.css" /> 

 

<style type="text/css" media="print"> ... </style> 

 

<style type="text/css"> 

...  

... 

@media print{ 

    p{ 

        font: 1em bold tahoma; 

        color:#ff0; 

    } 

    ... 

    ... 

} 

</style> 

 

 

 عبارتند از :  mediaانواع مختلف 
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 all  مخصوص تمامی :device ها 

 braille  استفاده برای :device  های مخصوص نابینایان 

 embossed  استفاده برای :printer  های مخصوص خطbraille  

 handheld  استفاده برای :device   های جیبی و قابل حمل مثلtablet ها 

 print  این مقدار برای ارائه ی :style  بهprinter  استفاده می شود. ) در مرورگرها می توان از قسمتprint preview 

 صفحه در این حالت استفاده کرد (. برای  مشاهده ی

 projection  استفاده برای ویدئو پروژکتورها :(projected presentations)  

 screen  مخصوص نمایش در صفحه نمایش کامپیوتر : 

  speech | aural استفاده در :device  های مخصوص سخنرانی های ترکیبی 

(Intended for presentation to a speech synthesizer)  
 معادل یکدیگر می باشند.  speechمقدار  CSS2.1و در  auralمقدار  CSS2در 

 tty  استفاده برای ابزارهایی با کاراکترهای طول ثابت :(fixed-pitch)  مثل ماشین تحریر(teletypes)  های قابل و ابزار

 با قابلیت صفحه نمایش محدود  (portable device)حمل 

 tv  ، با وضوح پایین ، رنگ پایین ( استفاده برای تلویزیون :scroll ) محدود 

 

  allمقدار پیش فرض : 

 در مرورگرها به طور گسترده پشتیبانی می شوند.  allو  screen  ،printفقط مقادیر 

 

استفاده می شود. عنصر موردنظر ) و خاصیت های آن را ( که  media@از قاعده ی  CSSین کدهای در ب mediaبرای تعریف نوع 

 اعمال شود را در بین این دستور محصور می کنیم :  media  می خواهیم روی

 

@media print{ 

 h1{ 

  font-size: 50pt; 

  text-align: center; 

 } 

 p{ 

  text-indent: 25px; 

  color: #000; 

 } 

 ... 

} 

 

 نکته : 

برای خوانایی بیشتر متن پرینت شده مناسب می  serifخواناتر کرده و فونت   screen)متن را در صفحه نمایش ) sans-serifفونت 

چاپ می  serifاستفاده می کنند در حالیکه کتاب ها و روزنامه ها با فونت  bodyبرای  sans-serifباشد. بیشتر وب سایت ها از فونت 

 شوند. 

 

 مثال : 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 14-1</title> 

<style type="text/css"> 

    @media screen { 

     h1 { 

         font-size: 3em; 

         color: #A00; 

     } 

   } 

   @media print { 

     h1 { 

         font-size: 50pt; 

         text-align: center; 

         } 

   } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="content"> 

    <h2>Submit a recipe</h2> 

    <p class="intro">We would love to hear from you about your 

delicious  recipes for cheese. Please complete our form (all 

fields required)  or email us at 

     <a 

href="mailto:recipes@example.com">recipes@example.com</a>.</p> 

    <form method="post" action=""> 

        <div> 

            <label for="submit-name">Name</label> 

            <input type="text" name="name" id="submit-name"> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-email">Email</label> 

            <input type="text" name="email" id="submit-email"> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-recipe-name">Recipe Name</label> 

            <input type="text" name="recipe-name" id="submit-recipe-

name"> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-ingredients">Ingredients</label> 

            <textarea name="ingredients" id="submit-ingredients" 

rows="5" 

            cols="50"></textarea> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-recipe">Recipe</label> 

            <textarea name="recipe" id="submit-recipe" rows="5" 
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            cols="50"></textarea> 

        </div> 

        <div class="submit"> 

            <input type="submit" value="Send recipe"> 

        </div> 

    </form> 

</div> 

</body> 

</html> 
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خواهد بود. در اصل  printمتفاوت با واحد اندازه گیری فونت در هنکام  screenدر مثال فوق واحد اندازه گیری فونت هنگام نمایش در 

 تعریف کرده است.  printو برای  screenمتفاوت برای  styleمثال فوق دو 

 

 

CONTROLLING PAGE BREAKS  
 

 در مرورگرها متداول هستند عبارتند از :  ( که page media) یا  printدو خاصیت مختص 

 

page-break-before: auto | always | avoid | left | right  

page-break-after:  

 

  autoمقدار پیش فرض : 

  auto , alwaysکلمات کلیدی که به طور قابل اعتماد در تمامی مرورگرها پشتیبانی می شوند عبارتند از : 

 

 مثال : 

 

h1{ 

 page-break-after: always; 
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} 

 

صفحه شکسته شده و مابقی محتوای صفحه در یک صفحه ی جدید  h1پس از عنصر   printدستور فوق باعث می شود که در هنگام 

 چاپ شود. 

page-break-before  . مشابه فوق می باشد و فقط صفحه را مجبور به شکست قبل از عنصر موردنظر می کند 

 

 مثال : 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 14-2</title> 

<style type="text/css" media="print"> 

 h1{ 

    page-break-after:always; 

    } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1>Recipes for Cheese</h1> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="content"> 

    <h2>Submit a recipe</h2> 

    <p class="intro">We would love to hear from you about your 

delicious  recipes for cheese. Please complete our form (all 

fields required)  or email us at 

     <a 

href="mailto:recipes@example.com">recipes@example.com</a>.</p> 

    <form method="post" action=""> 

        <div> 

            <label for="submit-name">Name</label> 

            <input type="text" name="name" id="submit-name"> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-email">Email</label> 

            <input type="text" name="email" id="submit-email"> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-recipe-name">Recipe Name</label> 

            <input type="text" name="recipe-name"id="submit-recipe-

name"> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-ingredients">Ingredients</label> 

            <textarea name="ingredients" id="submit-ingredients" 

rows="5" 

            cols="50"></textarea> 

        </div> 

        <div> 

            <label for="submit-recipe">Recipe</label> 
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            <textarea name="recipe" id="submit-recipe" rows="5" 

            cols="50"></textarea> 

        </div> 

        <div class="submit"> 

            <input type="submit" value="Send recipe"> 

        </div> 

    </form> 

</div>       

</body> 

</html> 
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CONTENT PROPERTY  
 

محتوایی را درون یک صفحه وب قرار دهیم. این محتوا دقیقا قسمتی از  CSSراهی است برای ما تا با استفاده از  contentخصوصیت 

 ( قابل دسترسی نیست.  screen readersصفحه نیست بنابراین برای برخی از تکنولوژی ها ) مثل 

 پشتیبانی می کنند. contentاز خاصیت  IE6تمامی مرورگرهای اصلی به جز 

 

تمامی لینک ها برای ما از دست می رود. از روی  URLکه به صورت پیش فرض  یک اشکال عمده در پرینت صفحات وب این است

style  ن را در صفحه تشخیص داد، اما هیچ راهی وجود ندارد که بفهمیم یک لینک به چه آدرسی آتعریف شده برای یک لینک می توان

 ی توان این مسئله را رفع کرد : م CSSمی رود مگر اینکه روی آن لینک در مرورگر خود کلیک کنیم. با کمی جادوی 

 

a:link:after{ 

 content: "(http://example.com"attr(href)")"; 

} 

 

ر مثال فوق رشته دیک لینک بالفاصله پس از لینک به نمایش در خواهد آمد.  URLبا استفاده از قاعده ی فوق می توان مشاهده کرد که 

آمده و از تعدادی پرانتز نیز به عنوان حائل بین  attr(href)سایت ما قبل از  domainبه عنوان  http://example.comی 

 عنصر و مقدار پس از آن استفاده شده است. 
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 مثال : 

 

a:hover:after{ 

 content: attr(name); 

} 

 

 ش در خواهد آمد. با استفاده از این قاعده مقدار صفت ذکر شده در داخل پرانتز بالفاصله پس از عنصر مورد نظر به نمای

 

باید بالفاصله پس از عنصر موردنظر به نمایش درآید. در  contentمشخص می کند که محتوای ذکر شده در صفت  after: شبه کالس

 بالفاصله پس از لینک به نمایش درآید.  <a>از تگ  nameمشخص می کند که باید مقدار صفت  attr(name)مثال فوق 

 

 نیز می توان استفاده کرد.  before: شبه کالساز  contentدر خاصیت 

 

 مثال : 

 

p:before{ 

 content: attr(title); 

} 

 

 درون سند درج خواهد شد.  عنصر قبل از آن <p>از عنصر  titleبا استفاده از دستور فوق مقدار صفت 

 

 مثال : 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 14-3</title> 

<style type="text/css"> 

 a:link:after { 

   content: " (http://example.com" attr(href) ") "; 

 } 

 p:before{ 

    content: attr(class); 

    color:red; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1><a href="/">Recipes for Cheese</a></h1> 

<p class="intro"> &nbsp; Cheese is a remarkably versatile food, 

available in literally hundreds of varieties with different flavors 

and textures.</p> 

<div class="content"> 

    <h2>Submit a recipe</h2> 

</div>     

</body> 

</html> 
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های با صفحه نمایش کوچک به دلیل محدودیت در اندازه ی صفحه نمایش چالشی را در  deviceو  mobileمرورگرهای مخصوص 

 styleی آنها تعریف کنیم. ) همانند تعریف دو متفاوتی را برا styleایجاد می کنند که همین امر باعث می شود تا  styleطراحی 

تعریف    screenبه خاطر تفاوت در اندازه ی mobileمتفاوت نیز برای کامپیوتر و  styleباید دو  screenو  printمتفاوت برای 

ل تعداد کمی از استفاده کرد اما در عم handheldی  mediaهای با صفحه نمایش کوچک می توان از  deviceکرد. ( در موبایل و 

 پشتیبانی می کنند.  mediaموبایل ها از این 

 

media  ی استفاده شده برایmobile  : 

<style type="text/css" media="screen and (max-device-width:480px)"> 

... </style> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media=" screen and (max-

device-width:480px)" href="style.css" /> 

 

<style type="text/css"> 

    @media screen and (max-device-width:480px){ 

        ... 

    } 

</style> 

 

max-device-width  حداکثر اندازه ی صفحه نمایش را مشخص می کند که درmobile  های پیشرفته ی امروزی معموال

480pixel  
 می باشد . 

 

 مثال : 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

    <title>Example 15-1</title> 

    <style type="text/css"> 

        body { 

            width: 600px; 

            margin: 1em auto; 

        } 

         

        h1 { 

            float: left; 

            margin-top: 0.2em; 

        } 

        .navigation { 

            float: right; 

        } 

        .navigation li { 

            display: inline; 

        } 

        .navigation a { 

            margin-left: 0.5em; 

            padding: 0.5em; 
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            border: 1px solid #CCC; 

        } 

         

        .intro { 

            clear: both; 

        } 

        @media screen and (max-device-width: 480px) { 

           body { 

               width: auto; 

               margin: 1em; 

           } 

       } 

        

       @media screen and (max-device-width: 480px) and  

          (orientation: portrait) { 

           h1, 

           .navigation { 

                float: none; 

            } 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<h1>Recipes for Cheese</h1> 

<ul class="navigation"> 

    <li><a href="#">Home</a></li> 

    <li><a href="#">Recipes</a></li> 

    <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

</ul> 

<p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, available in 

literally hundreds of varieties with different flavors and 

textures.</p> 

<div class="recipe"> 

    <h2>Welsh Rarebit</h2> 

    <p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

    cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

    ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on 

    this classic.</p> 

    <ol> 

        <li>Lightly toast the bread</li> 

        <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

        <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer 

to 

        a saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir 

the 

        cheese continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

        wholegrain mustard and grind in a little pepper. Keep 

 stirring.</li> 

        <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

        spreading it to the edges to stop the toast from 

burning.</li> 

        <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

    </ol> 

</div> 

http://webography.ir/


   111 
Webography.ir 

 

</body> 

</html> 

 media screen and (max-device-width: 480px)@   (orientation: portrait)در مثال فوق در عبارت 

and مقدارportrait  مشخص می کند که اینstyle  .تعریف شده برای حالت عمودی صفحه نمایش در موبایل می باشد 

 نشان می دهند. iPhone simulatorتصاویر زیر خروجی مثال فوق را در  

 

 
 

style  استفاده شده برای حالت افقی همانstyle  اصلی تعریف شده بعالوه یstyle  تعریف شده در اولین بالک@media  .می باشد

style  تعریف شده در بالک دوم @media  .فقط در حالت عمودی صفحه نمایش موبایل اعمال خواهد شد 

 

 جداگانه تعریف کرد.  styleبرای حالت افقی صفحه نماش موبایل نیز یک  orientationبه  landscapeمی توان با تخصیص مقدار 
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  CSSمثال : یک صفحه وب کامل بدون استفاده از 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 16-1</title> 

<style type="text/css"> 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

    <h1>Recipes for Cheese</h1> 

    <ul class="navigation"> 

        <li><a href="#">Home</a></li> 

        <li><a href="#">Recipes</a></li> 

        <li><a href="#">Suggestions</a></li>   

    </ul> 

    <p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, 

available in  literally hundreds of varieties with different flavors 

and  textures.</p> 

</div> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

<div class="ingredients"> 

    <h3>Ingredients</h3> 

    <table> 

        <colgroup> 

            <col class="ingredient"> 

            <col class="quantity"> 

        </colgroup> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Ingredient</th> 

                <th>Quantity</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            <tr> 

                <td>Bread</td> 

                <td>2 medium slices</td> 

            </tr> 

        <tr> 

            <td>Butter</td> 

            <td>For bread</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Grated Cheddar</td> 

            <td>1.5 handfuls</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Beer</td> 
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            <td>One splash</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Wholegrain mustard</td> 

            <td>One dollop</td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Pepper</td> 

            <td>To taste</td> 

        </tr> 

    </tbody> 

    </table> 

</div> 

<h3>Instructions</h3> 

<ol> 

    <li>Lightly toast the bread</li> 

    <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

    <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it  to the edges to stop the toast from burning.</li> 

    <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

</ol>    

</body> 

</html> 
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 CSSمثال : یک صفحه وب کامل با استفاده از 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Example 16-2</title> 

<style type="text/css"> 

   

   html { 

     height: 100%; 

     background-color: #555; 

 } 

   

  body { 

      width: 700px; 

      margin: 0 auto; 

      padding: 29px; 
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      border: 1px solid #233; 

      border-top: none; 

      background: #FFF; 

      font: 82%/1.4 Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

  } 

   

  h1 { 

      float: left; 

      margin-top: 0; 

      font-family: Raleway, Georgia, Times, Times New Roman, serif; 

  } 

   

  h2,  h3 { 

      font-family: Georgia, Times, Times New Roman, serif; 

  } 

   

  .header { 

      border-bottom: 6px solid #233; 

  } 

  .navigation { 

      float: right; 

      margin: 0; 

      list-style: none; 

  } 

  .navigation li { 

      float: left; 

  } 

  .navigation a { 

      display: block; 

      margin-left: 0.5em; 

      padding: 0.5em; 

      border: 1px solid #CCC; 

      color: #233; 

      text-decoration: none; 

  } 

  .navigation a:focus, 

  .navigation a:hover { 

      background: #233; 

      color: #FFF; 

  } 

   .header .intro { 

     clear: both; 

     font-weight: bold; 

 } 

  

 .intro { 

     font-style: italic; 

 } 

  

 .ingredients { 

     float: right; 

     margin: 0 0 15px 15px; 

     padding-left: 15px; 

     border-left: 1px solid #CCC; 

 } 
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 .ingredients h3 { 

     margin-top: 0; 

 } 

  

 .ingredients th { 

     text-align: left; 

 } 

         

 .ingredients th, 

 .ingredients td { 

     padding: 2px 5px; 

 } 

 .ingredients .ingredient { 

     background-color: #CC5; 

 } 

 .ingredients .quantity { 

     background-color: #CCF; 

 } 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

    <h1>Recipes for Cheese</h1> 

    <ul class="navigation"> 

        <li><a href="#">Home</a></li> 

        <li><a href="#">Recipes</a></li> 

        <li><a href="#">Suggestions</a></li> 

    </ul> 

    <p class="intro">Cheese is a remarkably versatile food, 

available in  literally hundreds of varieties with different flavors 

and  textures.</p> 

</div> 

<h2>Welsh Rarebit</h2> 

<p class="intro">Welsh Rarebit is a savory dish made from melted 

cheese, often Cheddar, on toasted bread, and a variety of other 

ingredients such as mustard, egg, or bacon. Here is one take on this 

classic.</p> 

<div class="ingredients"> 

    <h3>Ingredients</h3> 

    <table> 

        <colgroup> 

            <col class="ingredient"> 

            <col class="quantity"> 

        </colgroup> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Ingredient</th> 

                <th>Quantity</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            <tr> 

                <td>Bread</td> 

                <td>2 medium slices</td> 
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            </tr> 

            <tr> 

                <td>Butter</td> 

                <td>For bread</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Grated Cheddar</td> 

                <td>1.5 handfuls</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Beer</td> 

                <td>One splash</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Wholegrain mustard</td> 

                <td>One dollop</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Pepper</td> 

                <td>To taste</td> 

            </tr> 

        </tbody> 

    </table> 

</div> 

<h3>Instructions</h3> 

<ol> 

    <li>Lightly toast the bread</li> 

    <li>Place on a baking tray, and spread with butter.</li> 

    <li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer to a 

 saucepan.Place the saucepan over a medium heat, and stir the 

cheese  continuously until it has melted. Add a teaspoon of 

wholegrain  mustard and grind in a little pepper. Keep 

stirring.</li> 

    <li>When thick and smooth, pour over each piece of toast 

spreading it  to the edges to stop the toast from burning.</li> 

    <li>Place under the grill for a couple of minutes or until 

golden  brown.</li> 

</ol>     

</body> 

</html> 
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