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به نام خدا

مقدمه
 Cascading Style Sheetیا به طور خالصه  CSSابزاری است برای طراحان و توسعه دهندگان وب که در کنار زبانهای نشانه گذاری
مثل  HTMLبرای ایجاد و توسعه صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد .زبان نشانه گذاری  HTMLبا استفاده از پاراگراف ها ،لیست ها
و سایر عناصر  HTMLساختار اصلی یک صفحه وب را ایجاد می کند .وظیفه  CSSسبک دهی به عناصر موجود در این ساختار و ایجاد
جلوه های بصری زیبا برای صفحات وب می باشد.
 CSSاطالعات مورد نیاز برای کنترل جنبه های بصری یک صفحه وب را در اختیار مرورگر وب قرار می دهد؛ اطالعاتی مثل موقعیت
عناصر  HTMLدر صفحه ،نحوه نمایش متون ،رنگ ها ،تصاویر  ،پس زمینه عناصر و  . ...هدف اصلی  CSSساده کردن روند طراحی،
صفحه آرایی و سبک دهی به صفحات وب می باشد.
حداقل مهارت مورد نیاز برای شروع کار با  CSSآشنایی نسبی با زبان نشانه گذاری  HTMLمی باشد و در این کتاب فرض بر این است که
شما خواننده گرامی آشنایی اولیه با مفاهیم وب و  HTMLرا دارید .کتاب حاضر با توجه به مطالب بیان شده قصد آموزش این ابزار )(CSS
را به شما خواننده گرامی دارد.
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 CSSچیست؟

 CSSلیستی از دستورات در قالب متن است که برای تغییر ظاهر اسناد نوشته شده با زبانهای نشانه گذاری مثل  HTMLاستفاده می
شود .با استفاده از  CSSمی توان رنگ و فونت متن  ،فضای خالی بین پاراگراف ها  ،رنگ و عکس پس زمینه و بسیاری دیگر از
خصوصیات بصری یک سند  HTMLرا کنترل کرد.

نحوه نوشتن دستورات css
ساختار کلی دستورات  cssبه شکل زیر می باشد :

 : selector این قسمت به مرورگر می گوید که شما قصد دارید  styleتعریف شده در ساختار فوق را به چه عنصری
اختصاص دهید .در ساختار فوق از یک  type selectorیا  tag selectorاستفاده شده است .از  type selectorها
برای تغییر  styleپیش فرض تگ های  HTMLاستفاده می شود.
 : declaration block این قسمت با یک آکوالد باز ) (left curly braceشروع شده و با یک آکوالد بسته (right
) curly braceپایان می یابد .تمامی دستورات  cssبرای یک  selectorخاص باید در داخل این محدوده تعریف شوند.
هر دستور  cssدر این ساختار شامل دو قسمت می باشد؛ قسمت اول نام خاصیت  cssیا همان  property nameمی
باشد که با استفاده از کاراکتر  (:) colonاز قسمت دوم دستور یعنی  valueجدا می شود .در نهایت هر دستور  cssبا
استفاده از یک کاراکتر  (;) semicolonپایان می یابد.
 : property در این قسمت می توان یک یا چند خاصیت ) (propertyمعتبر تعریف شده در استاندارد  cssرا مورد
استفاده قرار داد .وظیفه بیشتر این خاصیت ها یا  propertyها از روی نام آنها قابل تشخیص می باشد .به عنوان مثال در
شکل باال از خاصیت  margin-leftاستفاده شده است؛ همانطور که از نام این خاصیت نیز قابل تشخیص است این خاصیت
برای تغییر حاشیه سمت چپ عناصر  HTMLبه کار می رود .در این جا حاشیه سمت چپ عنصر برابر  04پیکسل تعریف شده
است .استفاده از حروف کوچک یا بزرگ برای نوشتن نام خاصیت ها چندان مهم نیست و در اصطالح نام خاصیت ها حساس به
حالت حروف نیست ) . (case-insensitiveاما معموالً از حروف کوچک برای نوشتن نام خاصیت ها استفاده می شود.
 : 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
استفاده کرد .در شکل باال از مقدار  40pxبرای خاصیت موردنظر استفاده شده است.
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روشهای استفاده از  CSSدر اسناد HTML

.1

قرار دادن دستورات  cssدر داخل فایل  HTMLبا استفاده از تگ >( Embedded style sheet( <style/
><style type="text/css">…………</style
در  HTML4.01و  XHTML1.0کد فوق باید در باالی سند  HTMLو در داخل تگ > <head/قرار بگیرد و صفت
" type="text/cssنیز باید برای تگ > <style/تعریف شود .اما در  HTML5تگ > <style/را می توان در هر
قسمتی از سند  HTMLقرار داد و نیازی به تعریف صفت  typeبرای این تگ نمی باشد.

.2

قرار دادن دستورات  cssدر یک فایل متنی جداگانه با پسوند  .cssو استفاده از تگ > <link/برای ارتباط دادن این فایل
به فایل HTML
)(linked or external style sheet
><link rel="stylesheet" type="tetxt/css" href=" style.css " /
در کد باال یک فایل  cssخارجی با نام  style.cssبه صفحه لینک شده است .کد فوق باید در باالی سند  HTMLو در
داخل تگ ><head/

قرار بگیرد .نحوه استفاده از صفت  typeدر اینجا نیز مشابه حالت قبل می باشد .یک فایل

 cssایجاد شده در این روش را می توان در چندین صفحه مختلف از یک وب سایت مورد استفاده قرار داد.
.3

دستورات  cssمی توانند به طور مستقیم در داخل عناصر  HTMLو با استفاده از صفت عمومی  styleدر تگ های
 HTMLاستفاده شوند .
>";<body style="color : red
></body

.0

با استفاده از دستور  @importمی توان دستورات  cssرا به هر دو صورت  embeddedو  linkedدر یک فایل وارد
کرد :
>"<style type="tetx/css
;)@import url(example1.css
></style
در این روش آدرس فایل  cssرا در داخل پرانتز مربوط به دستور )( urlوارد می کنیم .دستور )( urlدر این حالت دقیقاً
همان کار صفت  hrefرا در تگ > <link/انجام می دهد .در صورتیکه چندین فایل  cssخارجی داشته باشیم می توانیم از
دستور  @importبرای فراخوانی هر یک از این فایل های  cssخارجی در داخل سایر فایل های  cssخارجی استفاده کنیم.

در استفاده از  cssبه صورت ( linkedروش دوم) ممکن است این فایل  cssتوسط مرورگر ذخیره شده و با  refreshکردن
 updateنشود .
نکته  :نحوه ی نوشتن  commentدر  cssشبیه به زبان  c++بوده و به صورت زیر است :
3
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/* this is comment */
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گزینشگرها()SELECTORS

هر  css styleشامل دو قسمت اصلی می باشد  :یک  selectorو یک بالک از دستورات  . (declaration block) cssخاصیت
های  cssو مقادیر تعریف شده برای هر خاصیت در داخل بالک دستورات ) (declaration blockقرار می گیرند و  selectorنیز
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
}

در مثال فوق بالک دستورات شامل دو خاصیت  font-sizeو  colorمی باشد selector .استفاده شده در این مثال از نوع type
 selectorمی باشد و به مرورگر اعالم می کند که تمامی تگ های  h1موجود در صفحه باید دارای اندازه فونت  34پیکسل و رنگ آبی
باشند.

(TAG SELECTOR) TYPE SELECTOR
از  type selectorها برای تغییر  styleپیش فرض تگ های  HTMLاستفاده می شود type selector .ها همان نام تگ های
 HTMLمی باشند :
{p
;border : 1px solid #000
}
 styleتعریف شده در مثال فوق بر روی تمامی تگ های  pموجود در صفحه اعمال خواهد شد.

CLASS SELECTOR
تمامی تگ های  HTMLدارای یک صفت ) (attributeمشترک به نام  classمی باشند .برای اعمال  styleتعریف شده در بدنه یک
 class selectorبه یک تگ خاص باید مقدار صفت  classاز آن تگ را برابر نام  class selectorتعریف شده قرار دهیم .برای
تعریف یک  class selectorبدین صورت عمل می کنیم  :نام یک  class selectorبا یک نقطه شروع شده و به دنبال آن نام
classمی آید .نام یک  classمی تواند شامل حروف  ،اعداد  _ ، - ،باشد  ،باید بدون  spaceبوده و با حرف شروع شود .عالمت
نقطه نمایانگر یک  classاست مثل کالس . .planetعالمت نقطه نباید در مقدار صفت  classاز تگ های  HTMLنوشته شود.
یک  class selectorمی تواند برای تمامی عناصر  HTMLموجود در صفحه استفاده شود .برای این منظور فقط کافیست که مقدار
6
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صفت ) class (attributeتگ موردنظر را برابر با نام  class selectorتعریف شده قرار دهیم .از  class selectorها برای
اعمال همزمان یک  styleتعریف شده به چندین عنصر مختلف  HTMLاستفاده می شود.
مثال :
{.planet
;color : red
;font-family : tahoma
}
…
><h2 class=”planet”>test</h2
>”<p class=”planet
This is some text in a paragraph
></p
…
در مثال فوق کالس  palnetیک بار تعریف شده و به هر دو تگ  pو  h2اعمال شده است.

محدود کردن یک  CLASSبه یک تگ خاص
می توان یک کالس را به گونه ای تعریف کرد که فقط به یک مجموعه خاص از تگ های  HTMLمحدود شده و فقط روی آنها اعمال
شود .برای این منظور کافی است نام تگ موردنظر را قبل از نام کالس اضافه کنیم .به عنوان مثال برای اینکه  styleتعریف شده در
کالس  planetفقط روی عناصر  pموجود در صفحه اعمال شود باید نام تگ (در اینجا  )pرا قبل از نام کالس به شکل زیر ذکر کنیم :
{p.planet
/* properties declaration */
}
در مثال فوق کالس  planetفقط روی تگ های  pموجود در صفحه اعمال شده و محدود به این تگ میباشد؛ یعنی این خصوصیات
 cssفقط بر روی تگ هایی از نوع  pکه از این  classاستفاده می کنند اعمال می شود.
در حالت فوق نباید بین نام تگ و نام  classفضای خالی وجود داشته باشد ،وجود فضای خالی باعث ایجاد نوع دیگری از selectorها
بنام  descendant selectorمی شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
در صفت  classاز تگ های  HTMLمی توان نام بیش از یک  classرا استفاده کرد؛ در این صورت خصوصیات هر دو  classبرای آن
تگ پذیرفته می شود .در این حالت باید نام  classها با  spaceاز هم جدا شوند:
><div class="planet jupiter"></div
نام  classها را می توان به صورت زنجیروار ) (chainedبه یکدیگر متصل کرد :
{.planet.jupiter
/* properties declaration */
}
7
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در این حالت این قوانین فقط به عناصری اختصاص داده می شوند که در صفت  classخود نام هر دو  classرا استفاده کرده باشند.
امکان فوق در  IE6وجود ندارد .در  IE6فقط نام  classآخر در زنجیره به رسمیت شناخته می شود.
در  .planet.jupiter ، IE6به صورت  .jupiterتفسیر می شود؛ یعنی تمامی عناصری که صفت  calssآنها برابر با  jupiterمی
باشد از قوانین تعریف شده پیروی می کنند.

ID SELECTOR
از  id selectorها به منظور تعریف  styleبرای یک عنصر منحصر به فرد در صفحه استفاده می شود .مشابه صفت  classهر تگ
 HTMLدارای یک صفت به نام  idمی باشد و برای اختصاص یک  id selectorبه یک عنصر خاص باید مقدار صفت  idاز این عنصر
را برابر با نام  id selectorتعریف شده قرار دهیم .برای تعریف یک  id selectorشبیه به  class selectorعمل می کنیم و
فقط به جای نقطه در ابتدای نام  idاز عالمت  #استفاده می کنیم .یک  id selectorفقط برای یک عنصر منحصر به فرد در سند
 HTMLبه کار می رود :
{#jupiter
/* properties declaration */
}
><div class="planet" id="jupiter"></div

اگر یک  id selectorبرای بیش از یک عنصر استفاده شود فقط عنصر اول در نظر گرفته می شودClass .ها به طور مشترک می
توانند به چندین عنصر اختصاص داده شوند اما ID Selectorها فقط می توانند به یک عنصر تخصیص داده شوند .
یک  id selectorفقط برای یک عنصر  HTMLمنحصر به فرد در صفحه که نام  idآن برابر با مقدار صفت  idدر آن تگ HTML
می باشد  ،قابل استفاده است .با استفاده از نام  classیا  idیک عنصر می توان به آن عنصر  HTMLدر یک زبان اسکریپت نویسی
مثل  JavaScriptدسترسی داشت.

UNIVERSAL SELECTOR
 universla selectorها (گزینشگرهای عمومی) با عالمت * مشخص می شوند .هنگامیکه از  universal selectorاستفاده می
شود به مفسر  cssگفته می شود که این دستورات  cssرا بر روی تمامی عناصر موجود در سند  HTMLاعمال کند:
{*
;font-family:arial,helvetica,sans-serif
}

خصوصیات تعریف شده در  universal selectorبرای تمامی تگ های  HTMLموجود در صفحه پذیرفته شده و اعمال می شوند
مثل تگ های  form , input , p , tableو . ...
8
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DESCENDANT SELECTOR
هر سند  HTMLدارای یک ساختار درختی می باشد .به عنوان نمونه می توانیم ساختار زیر را در نظر بگیریم :
><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  htmlپدر تمامی تگ های موجود در یک سند  HTMLمی باشد و به آن در اصطالح ( ansectorجد)
گفته می شود .همچنین تگ  bodyنیز پدر تمامی تگ های موجود در داخل خود بوده و برای تگ های فرزند خود (در اینجا
 )p , h1 , strongیک  ansectorمی باشد.
 : descendant تگی که در داخل تگ های دیگر قرار گیرد در اصطالح ( descendantزاده  ،نواده) نامیده می شود .در
شکل باال تگ  bodyنواده ی تگ  htmlاست و تگ  h1نیز نواده ی هر دو تگ  bodyو  htmlمی باشد.
 : parent در شکل باال نزدیکترین پدر(نزدیکترین  )ansectorتگ  strongتگ  pمی باشد ،بنابراین تگ  pنقش
 parentرا برای تگ  strongدارد.
 : child تگی که به طور مستقیم داخل تگ دیگری قرار گرفته باشد یا به عبارت دیگر فرزند مستقیم تگ دیگری باشد در
اصطالح  childنامیده می شود .در شکل باال تگ  h1نقش  childرا برای تگ  bodyدارد.
 : sibling تگ هایی که دارای  parentیکسان هستند در اصطالح  siblingیا برادر یکدیگر نامیده می شوند .در مثال باال
تگ های  h1و  pو همچنین تگ های  headو  bodyنسبت به یکدیگر دارای نقش  siblingهستند و در اصطالح برادر
یکدیگر می باشند.
9
Webography.ir

به ساختار فوق در اصطالح  Document Object Modelیا به صورت خالصه  DOMگفته می شود .در  cssاز این ساختار می
توان برای تخصیص  styleبه عناصر موجود در صفحه استفاده کرد.
با استفاده از ساختار درختی فوق و با توجه به موقعیت قرارگیری یک عنصر در ساختار  HTMLمی توان برای آن عنصر یک style
تعریف کرد .به عنوان مثال  styleزیر مشخص می کند که تمامی تگ های  strongکه نواده تگ  pهستند دارای رنگ قرمز باشند:
{p strong
;color : red
}
به این نوع  selectorدر اصطالح  descendant selectorگفته می شود .این نوع از  seletorها را می توان با ترکیب کردن
 class selector ، type selectorو  id selectorها با یکدیگر ایجاد کرد .در این ساختار عنصر  ansectorدر ابتدا آمده و
فرزندان آن به ترتیب پشت سرهم قرار می گیرند .در حقیقت یک سطح بندی کامل از عنصر ارشد ( )ansectorتا کوچکترین عنصری
که می خواهید انتخاب کنید  ،می تواند در زنجیره ی  descendant selectorقرار بگیرد( .با شروع از عنصر > <htmlالی عنصر
مورد نظر) style .تعریف شده در این حالت فقط بر روی عناصری که از این ساختار تبعیت کنند ،اعمال خواهد شد.
مثال:
{div#jupiter h2
;font-size:18px
;margin-top:0
}
 styleفوق بر روی عناصری از نوع  h2که داخل یک عنصر  divبا شناسه ) jupiter (idقرار دارند اعمال می شود.
این نوع selectorها محدود به دو عنصر یا  selectorنیستند و می توانند زنجیره ای به طول بیش از دو یا چند  selectorرا نیز
شامل شوندselector .ها در زنجیره ی  descendant selectorباید بوسیله ی یک  spaceاز یکدیگر جدا شوند:
{div.palnet table td
; padding : 0 10px 0 0
;text-align : left
}
 styleفوق بر روی تمامی تگ هایی از نوع  tdکه در داخل تگ  tableقرار دارند و خود این تگ  tableنیز در داخل تگ  divبا
کالس planetقرار دارد ،اعمال می شود.

شبه کالس ها ( کالس های کاذب (PSEUDO CLASSES
این  selectorها برای نمایش رویدادهای پویا مورد استفاده قرار می گیرند؛ مثل تغییر وضعیت یک عنصر .یا برای نمایش شرایط
عمومی تری که به آسانی قابل انجام با دیگر وسیله ها و امکانات موجود نیستند .این رویدادها میتوانند مثل حرکت  mouseیا کلیک بر
روی یک عنصر باشند pseudo class .به طراح آزادی عمل می دهد که چگونگی رفتار یک عنصر را در شرایط مختلف به آن عنصر
دیکته کند.
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بر خالف کالس های معمولی  ،در شبه کالس ها از یک عالمت  (single colon) :قبل از نام شبه کالس استفاده می شود .کالس های
زیر به عنوان  dynamic pseudo classشناخته می شوند  .این نوع کالس ها در  cssاز پیش تعریف شده و برای عناصر خاصی
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

اشاره به لینک های بازدید نشده دارد

:visited

لینک های بازدید شده را نشان می دهد
اشاره به عناصری دارد که اشاره گر موس کاربر در حال حاضر روی آن عنصر شناور می باشد

:hover

عنصری را که هم اکنون  focusروی آن عنصر است را مشخص می کند

:focus

عنصر جاری که کاربر روی آن کلیک کرده را مشخص می کند

:active

برای کالس های  linkو  visitedباید از  styleهای جداگانه ای استفاده شود  .بدیهی است که شبه کالسهای  linkو  visitedفقط
برای عناصر > <a/قابل استفاده می باشند.
اگر شبه کالس  linkپس از شبه کالس  focusتعریف شود  ،کالس  linkاولویت باالتری برای اجرا خواهد داشت  ( .کالسی که آخر
از همه تعریف شود اولویت باالتری خواهد داشت )
تعریف شبه کالس  linkبه ترتیب فوق  style ،تعریف شده برای کالس  focusرا باطل می کند .یک روش برای به خاطر سپردن
ترتیب شبه کالس ها استفاده از کلمه یادمان ) LoVe HAte (mnemonicمی باشد  ( .ترتیب حروف بزرگ کلمه ی LoVe
 ) HAteباید به خاطر داشته باشید  focusهمواره پس از  hoverمی آید .
 Styleتعریف شده برای کالس  hoverهنگامی اعمال می شود که اشاره گر موس روی عنصر مورد نظر قرار بگیرد و با ترک عنصر مورد
نظر  styleبه حالت قبلی باز می گردد .کالس  focusبه طور مشابه کار می کند اما برای  focusکیبورد نه موس .
در  IE6شبه کالس  :hoverفقط برای لینک ها پذیرفته می شود که این بر خالف استاندارد  CSSاست .مرورگرهای دیگر بر طبق
استاندارد  CSSشبه کالس  :hoverرا بر تمامی عناصر اعمال می کنند .مشکل فوق در  IE7و نسخه های بعد از آن حل شده است .
شبه کالس  :activeاشاره به عناصری دارد که کاربر در حال حاضر روی آنها کلیک کرده و دکمه ی موس را پایین نگه داشته است  ،تا
زمانیکه کاربر دکمه ی موس را رها نکند  styleبه حالت قبل باز نمی گردد .در  IE6و  IE7کالس  :activeفقط برای لینک ها
پذیرفته می شود و سایر مرورگر ها این کالس را برای تمامی عناصر می پذیرند .
مثال :
{a:hover
;color : red
;text-decoration : underline
}
11
Webography.ir

 styleتعریف شده در مثال فوق در صورت قرار گرفتن اشاره گر موس روی عناصر از نوع لینک ،روی این نوع عناصر اعمال شده و با
خارج شدن اشاره گر موس از روی عنصر موردنظر  styleعنصر به حالت اولیه باز می گردد.

اولویت و تقدم
لغت  cascadingدر عبارت  Cascading Style Sheetبرای نشان دادن اولویت و تقدم استفاده می شود .از آنجاییکه یک عنصر
ممکن است با چندین تعریف مختلف  CSSمطابقت داشته باشد ،خصوصیات  CSSشامل یک مجموعه از رهنمودها و دستورالعمل ها
می باشد که اولویت را در مورد هر یک از تعاریف مشخص می کند و در مورد چگونگی اعمال این تعاریف روی عناصر تصمیم گیری می
کند .
یک  style sheetاز سه منبع مختلف سرچشمه می گیرد :
.1

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

.2

 Styleتعریف شده توسط کاربر

.3

 Styleتعریف شده توسط طراح وب سایت

از آنجاییکه یک  styleاز چندین منبع مختلف سرچشمه می گیرد  ،این ضروری است که یک ترتیب از اولویت ها را مشخص کنیم تا این
ترتیب  styleپذیرفته شده برای نمایش به کاربر نهایی را مشخص کند.
اولویت منابع  style sheetبه شکل زیر است :
.1

 Styleمشخص شده توسط مرورگر کمترین اولویت را دارد.

.2

 Styleتعریف شده توسط کاربر اولویتی باال تر از مرورگر دارد.

.3

 Styleتعریف شده توسط طراح بیشترین اولویت رادارد.

.0

 Styleتعریف شده در داخل صفت  styleاز تگ های  HTMLدارای باالترین اولویت می باشد.

از آنجاییکه  styleتعریف شده در صفت  styleسایر  styleهای تعریف شده را لغو می کند  ،معموالً استفاده از آنها توصیه نمی شود،
مگر در موارد ضروری.
اولویت  selectorها بر این اساس تعیین می شود که یک  selectorتا چه اندازه صراحت ) (specificداشته و می تواند عنصر هدف
خود را برای اعمال  styleمشخص کند .برای مثال یک  id selectorصراحت بیشتری از یک  universal selectorدارد زیرا یک
 id selectorفقط برای یک عنصر منحصر به فرد در صفحه به کار می رود و  styleتعریف شده در یک  id selectorفقط روی یک
عنصر خاص اعمال خواهد شد اما  styleتعریف شده در ساختار یک  universla selectorبر روی تمامی عناصر موجود در صفحه
تاثیر گذار خواهد یود .بین  selectorهای مختلف و ترکیب های مختلف از آنها میزان صراحت ) (specificiyبا استفاده از روش های
زیر محاسبه می شود.
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برای شروع چهار متغیر  a,b,c,dرا در نظر گرفته و با استفاده از روش زیر به این متغیرها مقداردهی می کنیم:
.1

اگر دستور  cssدر صفت  styleاز تگ های  HTMLتعریف شده باشد مقدار  1و در غیر این صورت مقدار صفر را برای متغیر
 aدر نظر بگیرید .

 .2تعداد  id selectorهای استفاده شده در  selectorها را در متغیر  bقرار دهید .
.3

تعداد صفت ها ) ، (attributeشبه کالس ها و  class selectorها را در مجموع در متغیر  cقرار دهید .

.0

تعداد نام های عناصر ) (type selectorموجود در یک  selectorرادر متغیر  dقرار دهید .

.5

شبه عناصر (عناصر کاذب  )pseudo elementرا نادیده بگیرید .

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

صفت  styleدارای مقدار  1,0,0,0است  ،بنابراین دارای بیشترین اولویت در یک  styleمی باشد selector.ی که دارای بیشترین
مقدار عددی باشد اولویت بیشتری دارد .
در روش فوق  Selectorی که از نظر مقدار عددی بزرگتر باشد دارای باالترین اولویت بوده و  styleتعریف شده در این selector
پذیرفته شده و روی عناصر مطابق موجود در صفحه اعمال خواهد شد .اگر دو  selectorدر روش فوق دارای مقدار عددی یکسان باشند
 ،آنگاه اولویت با  selectorی است که آخر از همه و در انتها تعریف شده باشد.
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
در مثال فوق هر دو  selectorدارای اولویت یکسان می باشند (اولویت  selector .)11اول از نوع  class selectorو selector
دوم از نوع  descendant selectorمی باشد و هر دو دارای اولویت  4411می باشند ،اما  selectorدوم که در انتها آمده پذیرفته
شده و اعمال خواهد شد .در مواردی مشابه این اگر یک خاصیت مشترک  CSSدر هر دو  selectorبا مقادیر متفاوت تعریف شده
باشد ،مقدار تعریف شده در  selectorآخر روی عنصر موردنظر اعمال شده و باقی خصوصیات غیرمشترک تعریف شده در هر دو
 selectorنیز روی عناصر مطابق اعمال خواهند شد .در این مثال خاصیت  backgroundدر هر دو  selectorتعریف شده اما مقدار
تعریف شده در  selectorدوم روی عنصر موردنظر اعمال خواهد شد و باقی خصوصیات غیرمشترک موجود در هر دو  selectorنیز
روی عناصر مطابق اعمال خواهند شد.
{#jupiter
;background : yellow
}

0100

 id selectorفوق دارای اولویت  144می باشد که اولویت باالتری نسبت به  11می باشد  ،در نتیجه مقدار خاصیت background
موجود در  id selectorپذیرفته خواهد شد و باقی خصوصیات تعریف شده در  selectorهای  div.palnetو body .planet
که مغایرتی با  #jupiterندارند نیز پذیرفته خواهند شد.

قاعده ی !IMPORTANT
قاعده ی  !importantدرون یک تعریف بعد از  property valueو قبل از  semicolonمی آید و باالترین اولویت را به یک
دستور می دهد.
این قاعده از دو قسمت تشکیل شده است :
.1

عالمت تعجب ( ، ! (Exclamination markکه به عنوان حایل ) (delimiterاستفاده می شود.

 .2کلمه ی کلیدی important
در اینجا عالمت تعجب انتهای تعریف را مشخص می کند.
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مثال :
{body div
;background : black !important
}

تعریفی شامل قاعده ی  !importantشبیه به مثال قبل اولویتی باالتر از سایر تعاریف حتی تعاریف انجام شده در صفت  styleاز تگ
 HTMLرا به تعاریف می دهد.
اگر از بیش از یک قاعده ی  !importantدر یک  style sheetاستفاده شده باشد و اگر هر دو  styleدارای منشا و سرچشمه
یکسان باشند – هر دو قاعده توسط طراح یا هر دو توسط  userتعریف شده باشند – آخرین قاعده ی تعریف شده بر تمامی تعاریف
پیشین غلبه خواهد کرد .به این دلیل توصیه می شود که جز در موارد ضروری در هر جایی از کد خود از این قاعده استفاده نکنید.
استفاده از قاعده ی  !importantتعریف  styleتوسط کاربر را دشوار می کند و باعث حفاظت بیشتری از  styleتعریف شده توسط
طراح می شود.

توارث )(INHERITANCE
تگ های فرزند می توانند برخی از مقادیر خصوصیات خود را )  (property valueاز تگ های پدر به ارث ببرند .تمامی خصوصیات
موروثی نیستند اما بسیاری از آنها این خاصیت را دارند.
برای بیشتر قسمت ها دو خصوصیت  fontو  textموروثی می باشند .در جاهاییکه از توارث پشتیبانی می کنند بی خبر و بدون مقدمه
این خصوصیات در  styleاعمال می شوند .
مثال :
{body
;width : 650px
;margin : 0 auto
;background : #000
;color : #fff
;font : 12px sans-serif
}
تمام عناصر داخل صفحه در داخل تگ  bodyقرار می گیرند و بنابراین خصوصیات فوق را از این تگ به ارث می برند مگر اینکه این
خصوصیات به طور جداگانه ،برای هر یک از آنها ،به شکل دیگری تعریف شده باشد.
با این وجود تمام  styleها موروثی نیستند؛ هیچ یک از عناصر صفحه به غیر از  bodyدارای پهنای ) 650px (widthنبوده و یا هیچ
یک از عناصر دارای حاشیه ی ) (marginبرابر با  bodyیا تگ پدر خود نیستند .این خصوصیات فقط در مورد عناصری که برای آنها
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تعریف شده اند استفاده می شوند و نه فرزندان آنها ،این ویژگی چیز خوبی است در غیر این صورت مجبور بودید خصوصیات  widthو
 marginرا برای تمامی عناصر دیگر از نو بنویسید.
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FONT FAMILY

می توان نوع فونت مورد استفاده برای متن را با استفاده از خاصیت  font-familyتعیین کرد .فونتهای اصلی تعریف شده در css
عبارتند از :
مثال

Generic fonts

Times,times new roman

Serif

Helvetica,arial

Sans-serif

Courier,courier new

Monospace

Western

Fantasy

Zapf-chancery

Cursive

قاعده ی کلی :
;>font-family : <family name
 نام فونتها در خاصیت  font-familyحساس به حالت نبوده ) (case insensitiveو حروف بزرگ و کوچک تفاوتی
ندارند.
 اگر نام فونت شامل فضای خالی ) (spaceباشد آنگاه این نام باید با دبل کوتیشن محصور گردد.
مثال:
{p
;font-family:times,"times new roman",serif
}

می توان از چندین فونت در خاصیت  font-familyاستفاده کرد ،این فونت ها باید با عالمت ) (,از یکدیگر جدا شوند .در این حالت اگر
فونت اول بر روی سیستم کاربر موجود نباشد دومین فونت اعمال خواهد شد و اگر فونت دوم نیز بر روی سیستم کاربر موجود نباشد
سومین فونت اعمال خواهد شد و الی آخر.
 styleتعریف شده در مثال فوق فونت تمامی پارگراف های موجود را به  timesتغییر می دهد و اگر فونت  timesبر روی سیستم
کاربر موجود نباشد از فونت  times new romanاستفاده خواهد شد و . ...
به دومین فونت (فونت بعدی) در لیست مقادیر  fallback font ، font-familyگفته می شود.
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. برای خوانا شدن متن در صفحه نمایش استفاده می شودsans-serif از فونت
(heading)  در وب برای کلمات درشت تر مثل تیترserif  بیشتر برای پرینت و چاپ کتاب استفاده می شود؛ فونتserif از فونت
.استفاده می شود
font-family  استفاده از خاصیت: مثال

<!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

با استفاده از این خاصیت ) (propertyمی توان متن را به صورت  italicیا مورب نمایش داد .
قاعده ی کلی :
; font-style:normal | italic | oblique

مقدار پیش فرض normal :
مقادیر ممکن برای این خاصیت عبارتند از :
 : normal مقدار پیش فرض و حالت عادی فونت می باشد.
 : 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  italicندارد.
باید به این نکته دقت اشته باشید که تمامی فونت ها شکل  italicندارند.
مثال :
{h1
;font-style:oblique
}
{p
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;font-style:normal
}

FONT VARIANT

این خاصیت حروف را به صورت  uppercaseنمایش می دهد اما در این حالت حروف کمی کوچکتر از حالت  capitalizedنمایش
داده خواهند شد .حرف اول هر کلمه کمی درشت تر از سایر حروف نمایش داده خواهد شد.
قاعده ی کلی :
font-variant: normal | small-caps

;

مقدار پیش فرض normal :
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

مقدار پیش فرض normal :
در عمل فقط دو مقدار  normalو  boldدر اکثر مرورگرها به درستی کار می کنند .
به طور معمول مقدار  normalمعادل مقدار  044و مقدار  boldمعادل مقدار  044می باشد .
مثال  :استفاده از  propertyهای  font-styleو  font-variantو font-weight
><!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

. می توان اندازه ی فونت متن را کنترل کردfont-size با 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 | xlarge |
xx-large
medium : مقدار پیش فرض
:  عبارتند ازHTML  درfont-size معادل های کلمات کلیدی برای
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xx-large

x-large

large

medium

small

x-small

<h1>Heading

><h2

><h3

><h4

><h5

><h6

کلمات
کلیدی
HTML

در کلمات کلیدی هر مقدار  1.2برابر مقدار قبلی خود می باشد ،به طور مثال اگر  mediumبرابر  16pxباشد آنگاه  largeبرابر
 16*1.2=19.2یا تقریبا  20pxخواهد بود.
 مقادیر نسبی
relative-size: larger | smaller
مقدار  largerدر  relative-sizeفونت را  1.2برابر فونت قبلی می کند.
مقادیر زیر  100%معادل  smallerو مقادیر باالی  100%معادل  largerمی باشند.
 مقادیر درصدی
مقادیر درصدی برای  font sizeوابسته به عنصر پدر می باشد .
مثال :
{p
;font-size: 80%
}
length 
مقادیر  lengthعبارتند از :
length

توضیحات

) in (inches ; 1 in = 2.54 cm
مقادیر  absoluteمناسب برای print

) cm (centimiter

مقادیر  absoluteمناسب برای print

) mm (milimiters

مقادیر  absoluteمناسب برای print

) pt (points ; 1 pt = 1/72 in

مقادیر  absoluteمناسب برای print

) pc ( pica ; 1 pc = 12 pt

به مقدار  resolutionصفحه نمایش بستگی دارد (مناسب برای صفحه نمایش )

) px (pixel

مناسب و سازگار برای  font sizeبوده و به ارتفاع فونت عنصر وابسته می باشد (مناسب برای

) em (ems

صفحه نمایش )
) ex (x-height

به ارتفاع حرف  xکوچک وابسته می باشد (مناسب برای صفحه نمایش )
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.( را نخواهد داشتresize)  توانایی تغییر اندازه ی فونتIE  مشخص شده باشدpx اگر اندازه ی فونت با واحد
 کردن متن راresize  تواناییIE  مشخص شده باشد تمامی مرورگرها از جملهpercentage  یاems  با واحدfont size اگر
. 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 کوتاه نویسی

: قاعده کلی
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? ] || >font: [<font-style> || <font-variant> || <font-weight
>|| <font-size
? ]>|| [</line-height
>|| <font-family
|  :به معنی ( orیا) ؛ یعنی فقط یکی از خاصیت ها باید استفاده شود .
||  :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
نکته :خاصیت  line-heightفاصله ی عمودی دو خط را تعیین می کند.
>line-height: normal | <number> | <length> | <percentage
در حالت کوتاه نویسی مقادیر خاصیت ها باید با یک  spaceاز یکدیگر جدا شوند.
مثال :
{p
;font: italic bold 12pt/14pt times,serif
}
مثال فوق پاراگرافی به شکل  italicو  boldبا اندازه فونت  12 pointوفاصله ی بین خطوط  14 piontو فونتی به نام ( timesیا
 ) serifایجاد می کند .
در حالت کوتاه نویسی فونت ) (shortand fontحداقل باید مقادیر  font-sizeو  font-familyتعیین شوند و باقی گزینه ها
اختیاری است.
مثال :
>"<style type="text/css
{body
;font-weight:bold
}
{p
;font: 100% arial,helvetica,sans-serif
}
></style
در مثال فوق  font-weightبرای  bodyبه صورت  boldدر نظر گرفته شده  ،اما مقدار  boldبرای عنصر  pبه ارث نمی رسد زیرا
برای عنصر  pشکل کوتاه نویسی شده ی فونت در نظر گرفته شده است .
در مثال فوق هر چند  font-weightبرای عنصر  pدر نظر گرفته نشده اما باز هم مقدار خود را از  bodyبه ارث نخواهد برد و به
صورت normalباقی خواهد ماند.
قانون فوق در مورد تمام  shortand propertyها (کوتاه نویسی خاصیت ها) صدق می کند.
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LINE HEIGHT

با استفاده از این خاصیت می توان فاصله ی عمودی بین خطوط یک متن را کنترل کرد.
قاعده ی کلی :
>line-height: normal | <number> | <length>| <percentage
مقدار پیش فرض normal :
number 
این مقدار شامل مقادیر صحیح (مثل … ) 0,1,2,3,و اعشاری (مثل … ) 0.5, 0.75,1.5,می باشد.
مقاذیر منفی برای این خاصیت مجاز نمی باشد .
بهترین راه برای تخصیص مقدار به این خاصیت استفاده از  number valueمی باشد.
مقدار یک برای این خصوصیت برابر با  1emیا ( 10pxبرای فونتی با سایز  ) 10pxو ...می باشد.
اگر شما  line-heightرا در عنصر  bodyبرای فونتی با سایز  10pxبرابر با  1.5emتعریف کنید ،این مقدار برای تمامی عناصر
داخل عنصر  bodyبرابر با  15pxخواهد بود حتی برای عناصری که فونت آنها اندازهای غیر از  10pxمثال  15pxدارد؛ یعنی مقدار
موروثی با توجه به نوع  valueاستفاده شده متفاوت خواهد بود و این دلیلی است که استفاده از  numberبهترین شکل ممکن می
باشد.
مثال :
{p
; line-height: 2
}
استفاده از مقدار  line-height: 3باعث می شود فاصله ی عمودی بین دو خط از متن  3برابر فونت استفاده شده شود .مثال اگر
 font-size:13pxباشد و ; line-height:3باشد آنگاه فاصله ی عمودی دو خط  13*3=39pxخواهد بود.
با تخصیص مقدار به  line-heightمقادیر به دو قسمت تقسیم شده و نصف آن به فضای خالی باالی خط و نصف دیگر به فضای خالی
پایین خط اضافه می شود.
مثال  :استفاده از خاصیت line-height
><!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

خاصیت  letter-spacingیک فضای خالی اضافی بین کاراکترها ایجاد می کند.
قاعده ی کلی :
>letter-spacing: normal | <length
مقدار پیش فرض normal :
مقدار پیش فرض  normalبوده و توسط فونت استفاده شده تعیین می شود که این مقدار برابر با مقدار صفر ) (zero lengthمی
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

خاصیت  word-spacingیک مقدار فضای خالی اضافی برای فاصله ی بین لغات تعیین می کند  .این مقدار باید در یکی از فرمتهای
 lengthباشد؛ مقدار منفی برای این خاصیت مجاز می باشد.
قاعده ی کلی :
>word-spacing: normal | <length
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normal : مقدار پیش فرض
: مثال
p{
letter-spacing:0.2em ;
word-spacing: 0.4em ;
}
h1{
letter-spacing: -0.1em ;
word-spacing: -0.3em ;
}

word-spacing  وletter-spacing  استفاده از خاصیت های: مثال
<!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
تخصیص مقدار  percentageبرای این خاصیت به عرض یا پهنای عنصر پدر وابسته می باشد.
مثال :
{p
;text-indent: 2em
}

TEXT ALIGN

این خاصیت مشابه صفت  alignدر تگ های  HTMLمی باشد و برای ترازبندی افقی متن استفاده می شود.
قاعده ی کلی :
text-align: left | right | center | justify
مقدار پیش فرض left :
 : 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.
استفاده از مقدار  justifyبرای وب ممکن است خواندن متن را کمی مشکل کند  ،لذا بهتر است از این مقدار استفاده نشود.
مثال :
{h1
; tetx-align: center
}

مثال  :استفاده از خاصیت های  text-indentو text-align
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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
]

) (هیچnone : مقدار پیش فرض
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. یک خط زیر متن می کشد: underline 
. یک خط باالی متن می کشد: overline 
. یک خط روی متن می کشد: line-through 
. می باشدHTML < درblink>  متن را به صورت چشمک زن نمایش می دهد و معادل تگ: blink 
 هر چهار مقدار داخل براکت را می توان به طور همزمان.امکان استفاده از بیش از یک مقدار به طور همزمان در این خاصیت وجود دارد
. در این خاصیت تقریبا منسوخ شده و استفاده زیاد از این مقدار متن را ناخوانا می کندblink  مقدار.استفاده کرد
: مثال
a:link,a:visited,a:active {
text-decoration: none ;
}

text-decoration  استفاده از خاصیت: مثال
<!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

) (هیچnone : مقدار پیش فرض
. اولین کاراکتر از هر کلمه را با حرف بزرگ نمایش می دهد: capitalize 
. تمامی کاراکتر های یک کلمه را با حروف بزرگ نمایش می دهد: uppercase 
. تمامی کاراکتر های یک کلمه را با حروف کوچک نمایش می دهد: lowercase 
. مقدار پیش فرض را برای کاراکترها در نظر می گیرد: none 
text-transform  استفاده از خاصیت: مثال
<!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

مقدار پیش فرض normal :
 : pre در این خاصیت بیشتر از مقدار  preاستفاده می شود و از این مقدار برای نمایش متن به همان شکلی که در عنصر
مورد نظر نوشته شده با در نظر گرفتن تمامی فضاهای خالی و شکست های خط استفاده می شود .از مقدار  preمعموال برای
عنصر > <codeاستفاده می شود .مقدار  preمعادل تگ  preدر  HTMLمی باشد.
 : nowrap استفاده از مقدار  nowrapاز شکست خط در متن جلوگیری می کند مگر اینکه از تگ > <brاستفاده شده
باشد .این مقدار تقریبا هیچ وقت استفاده نمی شود زیرا استفاده از این مقدار آرایش صفحه را به هم می زند.
مثال  :استفاده از خاصیت white-space
><!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 توان  colorرا مقدار دهی کرد:
.1

استفاده از کلمات کلیدی  :می توان از  11رنگ استاندارد برای مقدار دهی به  colorاستفاده کرد که عبارتند از:

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red,
silver, teal, white, yellow.
.2

استفاده از تابع  : rgbتابع  rgbبه ترتیب سه رنگ قرمز ) ، (redسبز ) (greenو آبی ) (blueرا به عنوان مقدار
می پذیرد  .این مقادیر یا اعداد صحیح هستند (از  4تا  )255و یا به صورت درصد می باشند (از  4تا  . ) %144به طور
مثال ) rgb(0,160,255یا ). rgb(0%,63%,100%

.3

استفاده از مبنای هگزادسیمال یا  11تایی رنگ ها  :رنگ ها را می توان بر مبنای عبارت متناظر آنها در مبنای  11به کار
برد .در این عبارت می توان سه عدد در مبنای  11را نوشت .عدد اول معرف رنگ قرمز ،عدد دوم معرف رنگ سبز و عدد
سوم معرف رنگ آبی است .این اعداد می توانند از دو حرف تشکیل شده باشند زیرا اعداد در مبنای  11از  fتا  aنیز می
توانند شامل شوند .فرم کلی این عبارت ها به شکل  #rrggbbاست .برای مثال  #000000معرف رنگ سیاه ،
 #ffffffمعرف رنگ سفید و  #0000ffمعرف رنگ آبی است.

.0

استفاده از کوتاه نویسی هگزادسیمال  :در این روش زوج مقادیر تکراری را می توان به صورت تکی نوشت.
برای مثال  #fffمعادل  #000 ، #ffffffمعادل  #ccddaa ، #000000معادل  #cdaو  ...می باشد.

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

)  بی رنگ،  (شفافtransparent : مقدار پیش فرض
. مشخص می کند که هیچ رنگی نباید استفاده شودtransparent مقدار
background-color  وcolor  استفاده از خاصیت های: مثال
<!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 نظرpadding  تصویر استفاده شده محتوا و.با استفاده از این خاصیت می توان برای عناصر تصویر پس زمینه تعریف کرد
.راپوشش می دهد
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: قاعده ی کلی
background-image: <url> | none
none : مقدار پیش فرض
. url(./images/sky.gif)  یک آدرس نسبی یا مطلق را به عنوان مقدار می پذیرد به طور مثال: url 
. پس زمینه بدون تصویر خواهد بود: none 
: مثال
body{
background-image: url(./images/foo.jpg);
}

BACKGROUND REPEAT

.با استفاده از این خاصیت می توان نحوه ی تکرار عکس در پس زمینه را کنترل کرد
: قاعده ی کلی
backgroun-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
repeat : مقدار پیش فرض
 تکرار عکس در دو جهت عمودی و افقی: repeat 
(horizental) تکرار عکس در جهت افقی: repeat-x 
(vertical) تکرار عکس در جهت عمودی: repeat-y 
عدم تکرار عکس: no-repeat 
background-repeat  وbackground-image  استفاده از خاصیت های: مثال
<!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 اینکهscroll  شدن محتوای یک عنصر عکس پس زمینه ی آن نیزscroll با استفاده از این خاصیت می توان مشخص کرد که با
.ثابت بماند
: قاعده ی کلی
11
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background-attachment: scroll | fixed
مقدار پیش فرض scroll :
 : scroll با  scrollشدن محتوا عکس پس زمینه نیز  scrollخواهد شد.
 : fixed با  scrollشدن محتوا عکس پس زمینه در جای خود ثابت باقی خواهد ماند.
در  IE6از مقدار  fixedفقط در عنصر  bodyپشتیبانی می شود اما در سایر مرورگرها از کلمه ی کلیدی  fixedدر تمام
عناصر پشتیبانی می شود.
مثال :
{body
;background-color: blue
;)background-image: url(./images/foo.jpg
;background-repeat: repeat-x
;background-attachment: fixed
}

BACKGROUND POSITION

با استفاده از این خاصیت می توان موقعیت قرار گرفتن عکس در پس زمینه ی عنصر را مشخص کرد.
قاعده ی کلی :
| ] >background-position: [<percentage> | <length
]] [[ top |center | bottom ] || [ left | center | right

آسانترین روش برای تخصیص مقدار به این خاصیت استفاده از کلمات کلیدی است :
مقادیر افقی left , center , right :
مقادیر عمودی top , center , bottom :
مثال :
;background-position: left center
هنگام استفاده از مقادیر  percentageو  lengthباید ابتدا موقعیت افقی و سپس موقعیت عمودی ذکر شود.
مثال :
;background-position: 20% 65%
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 به سمت داخل در%15  به سمت داخل در جهت افقی ( به سمت راست ) و%24 دستور 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 پایین10pixel  به طرف راست و5pixel دستور فوق مشخص می کند که تصویر پس زمینه باید از گوشه ی باال وسمت چپ
.قرار بگیرد
. در نظر گرفته می شود%54  فقط مقدار افقی ذکر شود مقدار عمودیbackground-image اگر در خاصیت
 نمیpercentage  وlength  مقادیر. و همچنین استفاده از مقادیر منفی مجاز استpercentage  وlength ترکیب مقادیر
.توانند با کلمات کلیدی ترکیب شوند
background-position: 10% -2cm;
 به جای آنکه نسبت به موقعیت عنصر تغییر کندbackground position ، تعریف شده باشدfixed اگر تصویر پس زمینه به صورت
.نسبت به زمینه تغییر خواهد کرد
. تکرار می شود موقعیت تعیین شده برای عکس بستگی به نقطه ی شروع تکرار داردy  وx هنگامیکه عکس پس زمینه در هر دو محور
background-attachment  وbackground-position  استفاده از خاصیت های: مثال
<!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>
13
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<li>Add the grated Cheddar cheese and 2 tablespoons of beer
saucepan. Place the saucepan over a medium heat, and stir the
cheese continuously...</li>
</ol>
</div>
</body>
to a

(SHORTAND BACKGROUND) BACKGROUND کوتاه نویسی
. ) را می توان به صورت کوتاه در یک دستور ادغام کردbacckground پنج خاصیت فوق (مربوط به
: قاعده ی کلی
background: <background-color> || <background-image> || <backgroundrepeat>
|| <background-attachment> || <background-position>
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هر پنج مقدار ممکن برای  backgroundرا می توان به طور همزمان در این خاصیت استفاده کرد .در این کوتاه نویسی ترتیب خاصیت
های مورد استفاده مهم نمی باشد.
اگر مقداری برای یک خاصیت ذکر نشود ،مقدار پیش فرض آن استفاده خواهد شد.
مثال :
{table
background: #0c0 url(./images/sky.png) no-repeat fixed bottom
; right
}
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MARGIN

این خاصیت فضای خالی بیرونی یا حاشیه بیرونی عناصر رامشخص می کند؛ یعنی فضای خالی بین عنصر و پنجره ی مروگر و یا فضای
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.
مقدار پیش فرض auto :
استفاده از مقادیر منفی برای  marginمجاز است.
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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
}
با استفاده از کوتاه نویسی می توان چهار دستور فوق را در یک دستور ترکیب کرد .در حالت کوتاه نویسی می توان از یک تا چهار مقدار
استفاده کرد.
مثال :
{body
;margin:5em
}
دستور فوق تمامی حاشیه های عنصر  (top , right , bottom ,left ) bodyرا برابر  5emتعریف می کند .در صورت استفاده از
یک مقدار در کوتاه نویسی این مقدار به هر چهار حاشیه تخصیص خواهد یافت.
مثال :
{p
;matgin: 2em 5em
}
دستور فوق حاشیه ی باال و پایین ) (top , bottomرا برابر  2emو حاشیه ی چپ وراست )  (right , leftرا برابر  5emتعریف
می کند .هنگام استفاده از دو مقدار برای کوتاه نویسی مقدار اول  top , bottomو مقدار دوم  right , leftرا مشخص می کند.
در صورت استفاده از سه مقدار در کوتاه نویسی مقدار اول  ، topمقدار دوم  right , leftو مقدار سوم  bottomرا مشخص می کند.
مثال :
{p
;margin: 70px 100px 50px
}
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دستور فوق  topرا برابر  left ، 70pxو  rightرا برابر  100pxو  bottomرابرابر  50pxتعیین می کند.
در حالت کوتاه نویسی خصوصیات  (margin , paddig , border ) box modelچهار مقدار در جهت عقربه های ساعت
) (clockwiseتخصیص می یابند؛ یعنی به ترتیب  topو  rightو  bottomو . left
مثال :
{body
;margin:70px 100px 50px 20px
}
دستور فو ق topرا برابر  right ، 70pxرابرابر  bottom ، 100pxرا برابر  50pxو  leftرابرابر  20pxقرار می دهد.
معموال در حالت کوتاه نویسی  marginاز دو یا چهار مقدار استفاده می شود و استفاده از سه مقدار چون گیج کننده است توصیه نمی
شود.
در حاشیه های عمودی ) (vertical marginامکان فروپاشی یا تداخل حاشیه ها ) (margin collapsingوجود دارد؛ این تداخل
زمانی اتفاق می افتد که  margin-topیا  margin-bottomاز یک عنصر با  margin-bottomیا  margin-topاز عنصر
دیگر برخورد ) (concatداشته باشند .اگر تداخل حاشیه ها اتفاق بیفتد فاصله یبین دو عنصر بسیار بیشتر از چیزی می شود که انتظار
داشتیم  ،هنگامی که چنین اتفاقی می افتد فقط حاشیه های عنصر با مقدار  marginبزرگتر اعمال خواهند شد و حاشیه ی عنصر با
 marginکوچکتر در نظر گرفته نشده و حذف می شود.
اگر عنصری فرزند عنصر دیگری باشد و به هر دو عنصر  margin-topیا  margin-bottomاختصاص داده باشیم در این صورت نیز
تداخل حاشیه ها پیش خواهد آمد و  marginعنصر پدر صرف نظر از کوچکتر یا بزرگتر بودن اعمال خواهد شد و  marginعنصر
فرزند در نظر گرفته نخواهد شد و حذف می شود.
می توان با تعریف  paddingیا  borderمتناسب با محل تداخل برای عنصر پدر از برخورد دو  marginدر عناصر پدر و فرزند
جلوگیری کرد.
استفاده از مقدار  autoبرای  marginافقی باعث وسط چین شدن ) (centeringعنصر می شود.
مثال :
left-align
center-align
right-align

;margin: 0 auto 0 0
;margin: 0 auto
;margin: 0 0 0 auto

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.
مثال  :استفاده از خاصیت margin
><!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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 borderدر  box modelبین  marginو  paddingقرار گرفته و یک خط به دور عنصر مورد نظر می کشد .استفاده از این
خصوصیت مشاهده ی سایر خصوصیات  box modelرا آسان تر می کند.

BORDER WIDTH

خاصیت  border-widthبرای مشخص کردن پهنا یا عرض کادر ) (borderیک عنصر استفاده می شود.
قاعده کلی :
border-top-width:
>thin | medium | thick | <length
border-right-width:
border-bottom-width:
border-left-width:
مقدار پیش فرض medium :
مقادیر منفی برای  lengthمجاز نمی باشد.
کوتاه نویسی خاصیت  border-widthبه صورت زیر می باشد :
}]{1,4

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

مقادیر  percentageبرای  borderقابل استفاده نیست کلمات کلیدی نیز به ندرت استفاده می شوند .معموال از واحد  pixelبرای
مقدار دهی به این خاصیت استفاده می شود.
همانند  marginدر کوتاه نویسی فوق نیز می توان از یک تا چهار مقدار استفاده کرد و قواعد گفته شده در کوتاه نویسی  marginدر
اینجا نیز صدق می کنند.
BORDER COLOR

خاصیت  border-colorبرای مشخص کردن رنگ  borderعناصر استفاده می شود.
قاعده کلی :
border-color: <color> {1,4} | transparent
border-top-color :<color> | transparent
border-right-color:
boredr-bottom-color:
border-left-color:
مقدار پیش فرض برای  border-colorبرابر مقدار تعیین شده در خاصیت  colorاز عنصر مورد نظر می باشد.
در حالت کوتاه نویسی می توان چهار طرف  borderرا در یک خط و به طور جداگانه مقدار دهی کرد.
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 به صورتtransparent  مقدارIE7  در. پذیرفته نمی شودborder-color  برایtransparent  کلمه کلیدیIE7  وIE6 در
. تفسیر می شودblack

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:
none : مقدار پیش فرض
 یک تا چهار کلمه کلیدی می توان به این خاصیت. به نمایش درآیدborder  باید تخصیص یابد تاborder این خاصیت برای یک
.تخصیص داد
. را در یک خط و به طور جداگانه مقدار دهی کردborder در حالت کوتاه نویسی می توان چهار طرف
: مثال
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
border-  در این حالت برای. می باشدborder  ازcolor  وstyle ، width این خاصیت مقدار کوتاه نویسی شده برای سه خاصیت
. فقط یک مقدار می توان مشخص کردstyle
border-width , border-color , border-style  استفاده از خاصیت های: مثال
<!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 کوتاه نویسی خاصیت

: قاعده کلی
border: <border-width> || <border-style> || <color>
.مقدار پیش فرض ندارد
. یک عنصر می باشدborder  برایcolor  وstyle ، width  خالصه ای از تمامی خصوصیاتborder خاصیت
: 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 کندborder  مقدار فضای خالی بین محتوای یک عنصر وpadding خصوصیت
: قاعده ی کلی
padding: [ <length> | <percentage> ] {1,4}
padding-top: <length> | <percentage>
padding-right:
padding-bottom:
padding-left:

. مجاز نمی باشدpadding استفاده از مقادیر منفی برای
: مثال
p{
padding: 1em 4em 3em 2em;
}
padding- ، padding-right:4em; ، padding-top: 1em; < موجود در صفحهp> دستور فوق برای تمامی عناصر
.  در نظر می گیردpadding-left:2em;  وbottom: 3em;
padding  وmargin تفاوت های بین
. یک عنصر می باشدborder  فضای خالی بین محتوا وpadding .1
. نداردpadding  هیچ تاثیری روی خاصیتauto  کلمه کلیدی.2
. نمی تواندpadding ( بگیرد اما خاصیتnegative)  می تواند مقادیر منفیmargin خاصیت

.3

. این اتفاق می افتدmargin  فقط در، تداخل وجود نداردpadding در خاصیت

.0

padding  استفاده از خاصیت: مثال
<!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

 در نهایت عرض کلی یک عنصر برابر با عرض محتوا (تعیین.( یک عنصر را تعیین می کندcontent)  عرض محتواwidth خاصیت
. آن عنصر می باشدborder  و عرضpadding  ) بعالوه ی عرضwidth شده توسط
: قاعده ی کلی
width: <length> | <percentage> |auto
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مقدار پیش فرض  auto :مقدار عرض واقعی و مورد نیاز یک عنصر
مقادیر منفی برای این خاصیت مجاز نیستند.
از خاصیت  widthمی توان برای تخصیص یک مقدار کلی برای برخی از عناصر  inputمثل دکمه های  resetو  submitاستفاده
کرد.
مثال :
{input.button
;width: 10em
}
دستور فوق برای تمامی عناصر  inputبا کالس  buttonعرض  10emرا در نظر می گیرد.

HEIGHT

خاصیت  heightمشابه خاصیت  widthو قابل استفاده برای تمامی عناصر می باشد .این خاصیت پهنای عنصر را در بین padding-
 topو  padding-botomتعیین می کند .استفاده از خاصیت  heigthبرای عناصر چندان متداول نمی باشد و صفحات وب معموال
با  scrollعمودی طراحی می شوند .استفاده از این خاصیت ممکن است باعث ایجاد تاثیرات نامتعارف در صفحه گردد.
قاعده ی کلی :
height: <length> | <percentage> | auto

مقدار پیش فرض auto :
همانند خاصیت  widthاز خاصیت  heigthمی توان برای مشخص کردن ابعاد یک تصویر استفاده کرد.
مثال :
{img.foo
;width: 40px
;height:40px
}
اغلب توصیه می شود که مقیاس یک تصویر در برنامه های مخصوص این کار تغییر کرده و سپس در صفحه وب استفاده شود و کمتر از
خصوصیات فوق در مورد تصاویر استفاده شود .زیرا استفاده از خصوصیات فوق باعث کاهش کیفیت تصویر می شود و باعث می شود که
کاربر یک فایل غیر ضروری با حجم باال را  downloadکند .با این حال خصوصیات  widthو  heightخصوصیات مناسبی برای غلبه
بر مشکالت بصری در طراحی سبک صفحات وب می باشد.
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ابعاد  MINو  MAXبرای  WIDTHو HEIGHT

طراحی با عرض ) (widthمتغیر هنگامی استفاده می شود که می خواهید محتویات ) (contentرا برای مطابقت با resolution
های مختلف صفحه نمایش طراحی کنید .همچنین هنگامی مفید می باشد که می خواهید عرض عنصر منبسط یا منقبض نشود.
)(stop stretching , stop contracting
هنگامی که شما صفحه ای را اصوال برای نمایش در  800*600 , resolutionیا  1024*768طراحی می کنید ،اگر کاربری سایت
شما را با  1600*1200 resolutionمشاهده کند صفحه را به شکلی متفاوت نه چندان زیبا خواهد دید ،یا هنگام استفاده از کلمه
کلیدی  autoیا مقادیر  percentageممکن است مشاهده با  resolutionهای مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد  .در این مواقع
استفاده از مقادیر  minو  maxبرای  widthو  heightمی تواند مانع از تغییر ظاهر و به هم ریختگی صفحه در  resolutionهای
مختلف شود.
قاعده ی کلی برای : min
>min-width: <length> | <percentage
>min-height: <length> | <percentage

مقدار پیش فرض  :صفر
خصوصیات  min-widthو  min-heightمحدودیت کوچکترین اندازه را برای یک عنصر تعریف می کنند.
 IE6و قبل از آن از این خصوصیات پشتیبانی نمی کنند.
خصوصیات فوق هنگامی تعریف می شوند که می خواهیم از منقبض شدن ) (shrinkingیک عنصر برای متناسب شدن با پنجره ی
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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در مثال فوق تعریف ; min-width: 1000pxبرای عنصر  bodyمانع از منقبض شدن محتوای صفحه شده و صفحه  scrollافقی
پیدا می کند .
قاعده ی کلی برای : max
max-width: <length> | <percentage> | auto
max-height: <length> | <percentage> | auto

مقدار پیش فرض auto :
خصوصیات  maxمحدودیت باالتر و حداکثر اندازه را برای یک عنصر مشخص می کنند و هنگامی تعریف می شوند که ابعاد یک عنصر
ممکن است افزایش یابند که با استفاده از این خصوصیات می توان مانع از منبسط شدن و افزایش ابعاد عناصر شد.
OVERFLOW

این خصوصیت هنگامی استفاده می شود که محتویات یک عنصر به دلیل محدودیت در ابعاد تعریف شده برای آن امکان سرریز دارند.
خاصیت  overflowنحوه ی برخورد با سرریز را مشخص می کند.
قاعده ی کلی :
| scroll | auto

overflow: visible | hidden

مقدار پیش فرض visible :
 : hidden اگر محتویات از ابعاد عنصر بزرگتر باشند مقدار اضافی مخفی خواهد شد.
 : visible اگر محتویات از ابعاد عنصر بزرگتر باشند مقدار اضافی به شکل سرریز نمایش داده خواهد شد.
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 باعث می شود حتی زمانیکه محتوا کمترscroll  مشابه یکدیگر می باشند با این تفاوت که استفاده از مقدار: auto  وscroll 
 فقط در مواقع ضروریscrollbar  باعث می شود کهauto  نمایش داده شود و مقدارscroolbar از ابعاد عنصر است
.نمایش داده شود
overfolw  استفاده از خاصیت: مثال
<!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

 افقی یا عمودی به طور جداگانه فراهم میscrollbar  را باoverflow  می باشند و اجازه ی کنترلoverflow این خصوصیات مشابه
.کنند
: قاعده ی کلی
overflow-x: visible | hidden | scroll | auto
overflow-y: visible | hidden | scroll | auto

visible : مقدار پیش فرض
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FLOAT

از خاصیت  floatبرای قرار دادن محتوا یا عناصر در کنار یکدیگر استفاده می شود .تاثیر  floatفی نفسه بر روی css box model
است .پس از اینکه خاصیت  floatبرای یک عنصر پذیرفته شد صرف نظر از نوع عنصر ،آن عنصر شبیه به عناصر  blockرفتار خواهد
کرد ( .عناصر  blockعناصری هستند که ابعاد آنها با استفاده از  width , height , padding , border , marginتعریف
شده باشد).
قاعده ی کلی :
float: left | right | none

مقدار پیش فرض ( none :هیچ)
 : 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

همانطور که قبل از این گنیز گفته شد ،پس از اینکه خاصیت  floatبرای یک عنصر پذیرفته شد صرف نظر از نوع عنصر ،آن عنصر شبیه
به عناصر  blockرفتار خواهد کرد .نکات زیر در مورد این عناصر بالک قابل ذکر می باشند :


در حاشیه ) (marginعناصر شناور ) (floatامکان تداخل (فروپاشی) وجود ندارد.



در عناصر هم جوار عنصر  floatedفقط محتوای ) (contentاین عناصر تحت تاثیر خاصیت  floatعنصر  floatedقرار
می گیرند.



یک  floated elementهمیشه مانند یک  block elementرفتار می کند.

نکته  :منظور از عنصر  floatedعنصری است که خاصیت  floatبرای آن تعریف شده است و منظور از عناصر همجوار ( یا عناصر float
یا شناور ) عناصری است که در ترتیب دستورات  HTMLبعد از عنصر  floatedقرار می گیرند.
خاصیت  floatبرای ایجاد و تنظیم بخش  navigationسایت مناسب می باشد.
مثال  :استفاده از خاصیت float
><!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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float  ایجاد بخش ناوبری باالی سایت با استفاده از: مثال
<!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 رودfloat  بوده و برای کنترل خاصیتfloat  وابسته به خاصیتclear خاصیت
: قاعده ی کلی
clear: none | left | right | both
none : مقدار پیش فرض
 بر رویleft floated element  را از بین می برد؛ یعنی باعث می شود که تاثیرfloat: left;  تاثیر خاصیت: left 
.عناصر دیگر از بین برود
. را از بین می بردfloat: right;  تاثیر خاصیت: right 
. را از بین می بردfloat: right;  وfloat: left;  تاثیر هر دو خاصیت: both 
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یک توضیح ساده برای خاصیت  clearاین است که این خاصیت برای  cancelکردن تاثیر یک یا تعداد بیشتری از عناصر  floatedبر
روی دیگر عناصر استفاده می شود .تاثیر یک عنصر  floatedبر روی دیگر عناصر این است که عناصر همجوار این عنصر به صورت شناور
در کنار این عنصر قرار خواهند گرفت .به منظور از بین بردن تاثیر عنصر  floatedبر روی عناصر همجوار از خاصیت  clearبرای عناصر
همجوار استفاده می کنند.
اگر خاصیت  clearبرای عنصری تعریف شود این عنصر در کنار عنصر  floatedشناور نخواهد شد.
اگر خاصیت  floatبرای یک عنصر تعریف شده باشد و ما بخواهیم که عناصر پیرو (یا پی آمد  ) followاین عنصر که این عنصر
 floatedرا احاطه کرده اند شکسته ) (wrapنشوند از تعریف خاصیت  clearاستفاده 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 مثال فوق اگر از خاصیت  clearبرای عنصر  pاستفاده نکنیم محتوای عنصر  pدر کنار عکس مورد نظر قرار خواهند گرفت اما در
صورت استفاده از خاصیت  clearمحتوای عنصر  pدر زیر عکس قرار خواهند گرفت.
مثال  :استفاده از خاصیت clear
><!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>

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

این خاصیت به منظور تراز عمودی عناصر  inlineمثل > <span> , <img> , <aو  ...استفاده می شود .اگر از این خاصیت برای
تراز کردن سلول های یک  tableاستفاده شود معنای دیگری خواهد داشت.
این خاصیت به عنصر والد یا عناصر خطی بستگی دارد.


عناصر  : blockعناصری هستند که قبل و بعد از آنها یک خط خالی وجود دارد؛ مثل > <pو > <divو  ...در . HTML



عناصر ( inlineخطی)  :عناصر خطی عناصری هستند که قبل و بعد از آنها خط خالی وجود ندارد؛ مثل > <aو ><img
در . HTML

قاعده ی کلی :
bottom

| vertical-align: baseline | sub | super | top | text-top | middle
>| text-bottom | <percentage> | <length

کلمات کلیدی زیر موقعیت عمودی را با توجه به عنصر والد مشخص می کنند:
 baseline : baseline خطی است فرضی که همتراز با قسمت پایینی حروف یک کلمه یا جمله می باشد .مثال خط فرضی
که کلمه ی  sitروی آن می نشیند.
 : middle تراز با میانه ی خط
 : super تراز با باالی خط مثل  29؛ معادل تگ > <supدر HTML
 :sub تراز با پایین خط و ایجاد یک اندیس مثل  y2؛ معادل تگ > <subدر HTML
 : 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 , gزیر خط اصلی
) (baselineقرار 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 :

68
Webography.ir

 : top قسمت باالی عنصر را با بلندترین عنصر موجود در خط تراز می کند.
 : bottom پایین عنصر را با کوتاه ترین عنصر موجود در خط تراز می کند.
استفاده از مقادیر  percentageو  lengthبستگی به خاصیت  line-heightتعریف شده برای عنصر مورد نظر دارد .به عنوان مثال
استفاده از ; vertical-align:50%متن رادر وسط خط تراز می کند.
مثال :
{p
;line-height: 10px
;vertical-align: 5px
}
در مثال فوق  line-heightبرابر  10pxمی باشد و از آنجاییکه  vertical-alignبرابر  5pxو نصف مقدار  line-heightمی باشد
متن در وسط خط تراز خواهد شد.
خاصیت  vertical-alignبه طور خاص برای تراز بندی تصاویر مفید است.
مثال :
{img.middle
;vertical-align: middle
}
{img
;vertical-align:50%
}
{.exponent
;vertical-align: super
}
خاصیت  vertical-alignهنگام استفاده برای سلول های  tableشکل کامال متفاوتی به خود می گیرد .این خاصیت هنگامی که برای
سلول های یک  tableاستفاده می شود فقط مجاز به استفاده از مقادیر زیر می باشد :
baseline , top , middle , bottom

مثال  :استفاده از خاصیت vertical-align
><!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 جداولvertical-align  استفاده از خاصیت: مثال
<!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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لیست ها عناصری با کاربردها ی بسیار متنوع هستند .از جمله برای بخش  navigationسایت و برای ایجاد کنترل های  tabاستفاده
می شوند navigation .شامل لیستی از لینک ها است که دارای ویژگی های بصری می باشد و ثابت و خشک نیست.

LIST STYLE TYPE

با استفاده از این خاصیت می توان برای لیست های مرتب و نا مرتب  bulletتعریف کرد.
قاعده ی کلی :
list-style-type: disc | circle | square | decimal | decimal-leading| zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin
upper-latin | armenian | georgian |none

مقدار پیش فرض برای لیست های نامرتب )disc : (ul
مقدار پیش فرض برای لیست های مرتب )decimal : (ol
ممکن است در هنگام تعریف خصوصیات فوق  bulletلیست های مرتب را برای لیست های نامرتب در نظر بگیریم و برعکس .شدیدا
توصیه می شود که این کار انجام نشود و برای هر نوع از لیست ها  bulletمخصوص به همان لیست را با توجه به معنای آن در نظر
گرفت.
 bulletهای مخصوص لیست های نامرتب عبارتند از  disc , circle , square :و  . noneمقدار پیش فرض در این نوع لیست ها
 discمی باشد.
مثال  :استفاده از خاصیت  list-style-typeدر لیست های نامرتب
><!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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:  های مخصوص لیست های مرتب عبارتند ازbullet
decimal , decimal-leading-zero , lower-greek , lower-latin , upper-latin , armenian , georgian
, none
decimal-leading-zero , lower-greek , lower-latin , upper-latin , armenian ,  کلمات کلیدی: نکته
. پشتیبانی نمی شوندIE7  وIE6  درgeorgian
. توسط تمامی مرورگرها پشتیبانی می شوندnone  وdecimal , lower-roman , upper-roman مقادیر
 در لیست های مرتبlist-style-type  استفاده از خاصیت: مثال
<!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

 این عکس با نشانه ی تعریف.( در کنار عناصر لیست تعریف می کندbullet) این خاصیت یک عکس را برای استفاده به عنوان نشانه
. جایگزین می شودlist-style-type شده در خاصیت
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: قاعده ی کلی
list-style-image: <url> | none
none : مقدار 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 کندbullet این خاصیت موقعیت و نحوه ی قرار گرفتن
: قاعده ی کلی
list-style-position: inside | outside

outside : مقدار پیش فرض
. لیست باید در داخل آیتم های لیست قرار گیردbullet  مشخص می کند که: inside 
. لیست باید در خارج از آیتم های لیست قرار گیردbullet  مشخص می کند که: outside 
: 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>
. از یک تا سه مقدار می توان در این خاصیت استفاده کرد
: 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 اندlist-style-image  وlist-style-type در دستور سوم از مثال فوق هر دو خاصیت
list-style-type  مقدار تعریف شده در خاصیت، نشودload  به هر دلیلیlist-style-image عکس تعریف شده در خاصیت
.نمایش داده خواهد شد
list-style  استفاده از خاصیت: مثال
<!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

81
Webography.ir

 : block یک عنصر  blockایجاد می کند.
اگر این خاصیت برای یک عنصر  inlineتعریف شود این عنصر به صورت  blockدر صفحه نمایش داده خواهد شد؛ یعنی یک
خط خالی قبل و بعد از این عنصر ایجاد خواهد شد.
 : inline یک عنصر  inlineایجاد میکند.
اگر این خاصیت برای یک عنصر  blockتعریف این عنصر به صورت  inlineدر صفحه نمایش داده خواهد شد؛ یعنی خط
خالی قبل و بعد از عنصر  blockحذف خواهد شد.



عناصر  : blockعناصری هستند که قبل و بعد از آنها یک خط خالی وجود دارد ؛ مثل > <pو > <divو > <liو  ...در
. HTML



عناصر ( inlineخطی)  :عناصر خطی عناصری هستند که قبل و بعد از آنها خط خالی وجود ندارد ؛ مثل > <aو ><img
در . HTML
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 positioningبه شما این امکان را می دهد که موقعیت هر عنصر را به دقت در یک سند مشخص کنید .می توان مشخص کرد که
موقعیت یک عنصر به عنصر پدر خود وابسته باشد یا به پنجره ی مرورگر .با استفاده از  positioningمی توان یک عنصر را بر روی
عنصر دیگر الیه بندی کرد.
 positioningشامل خاصیت  positionو چهار خاصیت  top , right , bottomو  leftمی باشد که مختصات محل قرارگیری
عنصر یا  offsetعنصر را مشخص می کنند.

POSITION

قاعده ی کلی :
position: static | relative | absolute | fixed
مقدار پیش فرض static : position
 : static پیش فرض مرورگر می باشد و همان حالت و ترتیب عادی قرار گرفتن عناصر در ترتیب سند  HTMLمی باشد.
 : absolute اجازه می دهد که عنصر در یک محل خاص از سند قرار گیرد.
 : relative بسیار شبیه به  staticمی باشد ،عناصری که  relative positioningرا پذیرفته اند جریان عادی سند را
ترک نمی کنند.
 : fixed عناصر  fixedهمواره در محل خود باقی می مانند حتی اگر سند  scrollشود.
قاعده ی کلی :
top: <length> | <percentage> | auto
right:
bottom:
left:
مقدار پیش فرض auto : top , right , bottm , left
به چهار خاصیت  top , right , bottom , leftدر اصطالح  offset propertyگفته می شود .این چهار خاصیت برای کنترل
موقعیت عناصر همراه با مقادیر  absolute , relativeو  fixedبه کار می روند.

ABSOLUTE POSITIONING
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اگر از مقدار  staticبرای خاصیت  positionکه مقدار defaultنیز می باشد استفاده کنیم و در صورت استفاده از لیست های تو در تو
برای قسمت  navigationسایت لیست داخلی شکسته خواهد شد و صفحه آرایی ما شکسته شده و قسمت  navigationظاهر خوبی
نخواهد داشت .این مطلب مثالی است از اینکه چه زمانی  absolute positioningمفید می باشد.
استفاده از  absoluteباعث می شود که فضای خالی عناصر بیش از حد نباشد و موقعیت یک عنصر بر موقعیت دیگر عناصر تاثیری
نداشته باشد.
عناصر  absoluteبه طور پیش فرض وابسته به نمایی از صفحه که در دید قرار دارد موقعیت دهی می شوند .عناصر absolute ,
 relativeو  fixedرا می توان با استفاده از  offset propertyها موقعیت دهی کرد .چهار ترکیب مجاز و قابل استفاده از offset
 propertyها عبارتند از :
 : top , left در این حالت لبه ی باالیی عنصر وابسته به نمای دید باالیی ) (top viewportو لبه ی چپ عنصر وابسته به
نمای دید چپ ) (left viewportمی باشد .سه ترکیب ممکن دیگر از  offset propertyها نیز مشابه  top , leftمی
باشند .
top , right 
bottom , left 
bottom , right 
ترکیب هایی به غیر از ترکیب های فوق توسط مرورگر نادیده گرفته خواهند شد.
مثال  :استفاده از absolute positioning
><!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 نمیrelative positioning  عناصری که، می باشدstatic  بسیار شبیه بهrelative حالت
.کنند
:  وجود داردstatic  وrelative سه تفاوت بین عناصر
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absolute ( برای عناصر فرزند خود که به صورتpoint of reference)  می توانند یک نقطه ارجاعrelative عناصر

.1

.تعریف شده اند باشند
 ها در عناصرoffset property  موقعیت دهی کرد اماoffset property  را می توان با استفاده ازrelative عناصر

.2

. کاربردی ندارندstatic
.) z-index ( داشته باشند ( با استفاده از خاصیتz-axis) z  می توانند یک موقعیت در محورrelative عناصر

.3

 به عنصر پدری که اینviewport  می تواند به جای وابسته بودن بهsub list  (ناوبری) سایت موقعیت یکnavigation در قسمت
sub list  به صورتul  تعریف کنیم و یک عنصرrelative  را به صورتli  در آن قرار دارد وابسته باشد؛ یعنی اگر عنصرsub list
 وابسته به عنصری است که درون آنul  در این صورت موقعیت، تعریف شده باشدabsolute  به صورتul  قرار گیرد و اینli درون این
.قرار گرفته (عنصر پدر) و با توجه به آن موقعیت دهی می شود
relative positioning  استفاده از: مثال
<!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

در این حالت موقعیت عنصر  ulدوم ) (sub listبا توجه به موقعیت عنصر پدر خود یعنی  liتعیین می شود (یعنی موقعیت  ulوابسته
به  viewportنیست بلکه وابسته به  liاست ).
زمانیکه هیچ  positionای برای عنصر والد ) (ansectorتعریف نمی شود تمامی عناصر به صورت  defaultوابسته به viewport
مربوط به مرورگر تعیین موقعیت می شوند.
اگر یک عنصر دارای  relative , absoluteو یا  fixed positionباشد و این عنصر پدر عنصر دیگری باشد و عنصر فرزند به
صورت  absoluteباشد ،آنگاه عنصر فرزند از موقعیت عنصر پدر خود به عنوان نقطه ارجاع ) (point of referenceبرای تعیین
موقعیت مطلق خود استفاده می کند؛ یعنی عنصر فرزند با توجه به موقعیت عنصر پدر خود تعیین موقعیت می شود.
استفاده از  relative positionبه تنهایی ( و بدون استفاده از  )offset propertyباعث تعیین موقعیت عنصر نسبت به مکان پیش
فرض آن می شود؛ یعنی در این حالت خود عنصر به صورت عناصر  staticموقعیت دهی می شود اما عناصر فرزند آن می توانند از این
عنصر به عنوان نقطه ارجاع برای موقعیت دهی خود استفاده کنند.
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عناصر  relativeمی توانند به عنوان نقطه ارجاع برای عناصر  absoluteاستفاده شوند؛ یعنی عنصر پدر به صورت  relativeتعریف
شده و به عنوان مبدایی برای عنصر فرزند که به صورت  absoluteمی باشد استفاده می شود.
محتوای عناصر  relativeمی توانند دارای پشته و الیه ) (stacked & layeredدر راستای محور  (z-axis) zباشند( .با استفاده از
خاصیت ) z-index

FIXED POSITIONING

در عناصر  fixedشبیه به عناصر  ، absoluteعناصر جریان نرمال سند را رها می کنند (محل نرمال تعیین شده برای عناصر را تغییر
می دهند ) .اما بر خالف عناصر  absoluteموقعیت عناصر  fixedنمی توانند توسط عنصر پدر خود تغییر کنند  .عنصر  fixedهمواره
وابسته به نمای دید مرورگر ) (browser viewportموقعیت دهی می شوند و این عناصر همواره در محل خود باقی می مانند حتی
اگر صفحه  scrollشود.
 fixed positioningبرای نگه داشتن یک عنصر در یک مکان ثابت از صفحه نمایش استفاده می شود به گونه ای که حتی با scroll
کردن صفحه نیز مکان عنصر تغییر نکند.
عناصر  fixedهمواره وابسته به  browser viewportو در یک مکان ثابت موقعیت دهی می شوند صرف نظر از اینکه درون یک
عنصر  relativeیا  absoluteقرار داشته باشند.
برای استفاده مفید از این تکنیک ) (fixedباید یک فضای خالی مخصوص در طول صفحه به محتویات عنصر  fixedاختصاص داد تا با
 scrollشدن صفحه این عنصر با عناصر دیگر تداخل پیدا نکند  .استفاده از واحد  emبرای رزرو کردن این فضای خالی باعث می شود
در صورت بزرگ شدن فونت فضای خالی نیز به همان نسبت بزرگ شده و مشکلی در صفحه آرایی بوجود نیاید.
 IE6از  fixed positioningپشتیبانی نمی کند.
مثال  :استفاده از fixed positioning
><!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 positioning  استفاده از: مثال
<!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

خاصیت  z-indexموقعیت عناصر را در طول محور نامرئی  (invisible z-axis) zکنترل می کند مشروط به اینکه عناصر مذکور به
صورت  relative , absoluteو یا  fixedموقعیت دهی شده باشند( .ایجاد پشته و الیه در راستای محور ) z
قاعده ی کلی :
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>z-index: auto | <integer
مقدار پیش فرض auto :
 : integer اعداد 0,1,2,3,4,...,n
در حالت  autoاگر چند عنصر با یکدیگر تداخل داشته باشند ،عنصری آخر از همه در ترتیب عناصر فایل  HTMLوارد شده ،در صفحه
نمایش باالتر قرار می گیرد (نسبت به محور  zکه بر صفحه نمایش عمود می باشد ) و باقی عناصر نیز به همین ترتیب گفته شده قرار
خواهند گرفت ( در حالت  autoعنصری که اول از همه وارد شود در زیر سایر عناصر قرار خواهد گرفت ) .
می توان با تخصیص مقادیر  integerبه خاصیت  z-indexترتیب قرارگیری عناصر در راستای محور  zرا تغییر داد .عنصری که مقدار
عددی  integerباالتری داشته باشد باال (مافوق) سایر عناصر در صفحه نمایش داده خواهد شد و سایر عناصر نیز به ترتیب بزرگی مقدار
خود در صفحه ظاهر خواهند شد.
به این حالت که چند عنصر روی هم قرار می گیرند پشته سازی محتوا ) (stacking contextیا الیه بندی محتوا (layering
) contextمی گویند.
اگر یک عنصر  relativeپدر عناصر دیگری از نوع  absoluteباشد آنگاه این عنصر پدر خود یک  stacking contextجدا ایجاد
می کند و فرزندان این عنصر  relativeخاصیت  z-indexخود را نسبت به عنصر پدر خود می سنجند.
از آنجاییکه در حالت  staticعناصر به ترتیبی که وارد می شوند در صفحه قرار می گیرند و قابل موقعیت دهی نیستند لذا خاصیت z-
 indexدر این حالت کاربردی ندارد و تاثیری روی عناصر نخواهد داشت.
مقادیر رایج برای خاصیت  z-indexمقادیر  14و کمتر از آن می باشند و مقادیر در محدوده ی144و 1444و  ...رایج نیستند .استفاده از
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
شود که مقادیر استفاده شده برای خاصیت  z-indexهمیشه کمتر از 144باشند.
عناصر داخل یک  stacking contextپدر نسبت به عناصر خارج از آن ایزوله می باشند و بنابراین درون یک عنصر پدر می توان
مقادیر  z-indexرا مجددا از یک شروع کرد؛ یعنی مقادیر  z-indexداخل یک عنصر پدر می توانند مقادیری برابر با  z-indexخارج
از آن داشته باشند بدون اینکه مشکلی پیش بیاید.
 IE6و  IE7از  z-indexپشتیبانی می کنند اما با کمی اشکال که در  IE8رفع شده است.
عناصر موقعیت دهی شده ) (absolute , relative , fixedکه مقدار خاصیت  z-indexبرای آنها به صورت  autoتعریف شده
است با توجه به ترتیب قرارگیری در فایل  HTMLبه خاصیت  z-indexآنها با شروع از صفر به صورت افزایشی مقداردهی می شود؛ این
مطلب به این معنی است که تمامی عناصر موقعیت دهی شده یک  stacking contextایجاد می کنند.
به عنوان مثال اگر به دومین عنصر ; z-index:1داده شود این عنصر در تمامی مرورگرها باالتر از باقی عناصر که مقدار  autoدارند
قرار خواهد گرفت .اما در  IEاین عنصر به گونه ای دیگر رفتار کرده و در موقعیت خود قرار می گیرد.
مثال  :استفاده از خاصیت z-index
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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>

96
Webography.ir

خالصه

 عنصر  fixed positionبدون توجه به موقعیت عنصر پدر خود و با توجه به  viewportمرورگر موقعیت دهی می شود.
 استفاده از  absoluteبه تنهایی وابسته به  viewportمی باشد.
 استفاده از  relative positioningبه همراه  offset propertyبه تنهایی باعث تغییر موقعیت عنصر نسبت به محل
تعیین شده ی آن توسط مرورگر ) (static positioningمی شود.
 عنصر با موقعیت  relativeمعموال به عنوان پدر یک عنصر با موقعیت  absoluteاستفاده می شود و این عنصر
 absoluteنسبت به مبدا عنصر  relativeموقعیت دهی می شود.
 عناصر  fixed positionهمواره در موقعیت خود باقی می مانند و با  scrollشدن 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 خاصیت z-
 indexکنترل شود.
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عنصر > <tableدر  HTMLاطالعات را به صورت مرتب و سازماندهی شده و به صورت پایدار نمایش می دهد .در این فصل به بررسی
خاصیت های مربوط به این عنصر می پردازیم.

CAPTION SIDE

خاصیت  caption-sideمحل قرارگیری عنوان جدول را کنترل می کند.
قاعده ی کلی :
caption-side: top | bottom
مقدار پیش فرض top :
 IE6و  IE7از عنصر  captionپشتیبانی می کنند اما از خصوصیت  caption-sideپشتیبانی نمی کنند و عنوان جدول را به صورت
پیش فرض در باالی آن نمایش می دهند.
عنصر  tableدارای تعدادی از عناصر اختیاری می باشد که عبارتند از :






><colgroup><col /><col /></colgroup
><caption /
><tbody/
><tfoot/
><thead/

عناصر > <colgroup/و > <col/اجازه ی کنترل ستون های عمودی جدول را می دهند .این ویژگی برای کنترل پهنای ستون ها ،
رنگ پس زمینه ی ستون ها و رنگ متن آنها مناسب می باشد .اگر چه عنصر > <col/خود در صفحه قابل مشاهده نیست اما
خصوصیات تعریف شده برای آ ن بر روی ستون های متناظر آن قابل اعمال است.
 IEتنها مرورگری است که از تنظیمات  text colorبر روی عنصر > <col/پشتیبانی می کند .این یک رفتار غیر استاندارد است
بنابراین انتظار مشاهده ی این ویژگی را در سایر مرورگرها در آینده نداشته باشید.
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
استفاده عرض ثابت برای هر دوی  tableو  cellsباشد.
قاعده ی کلی :
table-layout: auto | fixed
مقدار پیش فرض auto :
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
بیشتر از مقدار تعریف شده برای جدول پیدا می کند .برای جلوگیری از گسترش عرض جدول باید از مقدار  fixedبرای خاصیت table-
 layoutدر جدول مورد نظر استفاده کنیم :
;table-layout: fixed
در این حالت جدول مجبور به پیروی از  widthتعریف شده می باشد صرف نظر از اینکه چه مقدار داده درون سلول های آن وجود دارد
و اگر محتویات جدول بیش از عرض ) (widthتعریف شده باشد محتویات سرریز خواهند شد .در این حالت با تعریف خاصیت
 overflowبرای 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

به طور پیش فرض بین سلول های جدول مقداری فضای خالی وجود دارد که خاصیت  border-collapseاجازه ی حذف کامل این
فضای خالی را می دهد و برای کنترل بهتر خاصیت  border-spacingاجازه ی تعریف این فضای خالی را به میزان دلخواه می دهد.
قاعده ی کلی :
border-collapse: collapse | separate
مقدار پیش فرض separate :
اگر مقدار این خاصیت برابر  collapseتعریف شود فضای خالی بین سلول های جدول حذف می شود و تمامی سلول ها به هم فشرده
شده و  borderبین سلول هل باهم ترکیب خواهد شد و  borderدور کل جدول نیز از بین خواهد رفت.
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

با استفاده از خاصیت  border-spacingمی توان مقدار فضای خالی افقی و عمودی بین سلول های جدول را مشخص کرد.
قاعده ی کلی :
?>border-spacing: <length> <length
مقدار پیش فرض 0 :
مقدار  lengthاول فضای خالی افقی بین سلول های جدول را مشخص می کند و مقدار  lengthدوم فضای خالی عمودی بین سلول
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>

117
Webography.ir

118
Webography.ir

119
Webography.ir

CURSOR

با استفاده از خاصیت  cursorمی توان نوع اشاره گر موس مورد استفاده برای عناصر را تغیر داد.
قاعده

کلی

ی

:

| 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
مقدار پیش فرض auto :
تعدادی  cursorغیر استاندارد نیز وجود دارند که در برخی از مرورگرها پشتیبانی نمی شوند :
cursor: hand | all-scroll | col-resize | row-resize | no-drop | notallowed | vertical-text
نکته :
مرورگرهای  safariو  chromکلمات کلیدی غیر استاندارد را پشتیبانی نمی کنند .مرورگر  operaدر سیستم عامل  macکلمات
کلیدی  *-resizeو هم چنین کلمات کلیدی غیر استاندارد را پشتیبانی نمی کند.
مرورگر  operaدر سیستم عامل  windowsکلمات کلیدی  *-resizeرا پشتیبانی می کند اما کلمات کلیدی غیر استاندارد را پشتیبانی
نمی کند.
مرورگر firefoxدر  macکلمه ی کلیدی  all-scrollرا پشتیبانی نمی کند اما در  windowsپشتیبانی می کند.
مرورگر  IEتمامی گزینه های ممکن را پشتیبانی می کند.
با استفاده از مقادیر  urlمی توان یک  custom cursorرا بر اساس یک  imgتعریف کرد .در عمل این روش تقریبا هرگز استفاده نمی
شود و استفاده از آن نیز توصیه نمی شود و استفاده از  cursorهای متداول بهتر می باشد.
در بین  cursorها استفاده از مقدار  pointerمتداول می باشد از جمله برای  button , input submitو اعمال اضافه شده توسط
کدهای . javascript
 pointerبرای لینک ها (عناصر > ) <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

با استفاده از خاصیت  opacityمی توان میزان شفافیت یک عنصر را کنترل کرد.
قاعده ی کلی :
>opacity: <number
مقدار پیش فرض 1 :
مقدار یک برای خاصیت  opacityمشخص می کند که یک عنصر یا کامال ناشفاف یا تیره ( مات  ،کدر  ،مبهم  ) opaqua ،باشد و
مقدار صفر برای ویژگی  opacityتعیین می کند که عنصر باید کامال نامرئی ) (invisibleباشد.
مقدار  opacityرا 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
 opacityمجاز می باشند.
تمامی مرورگرهای اصلی به غیر از  IE6 , IE7 , IE8از خاصیت  opacityپشتیبانی می کنند .یک روش اختصاصی برای تعیین
 opacityدر  IE8و قبل از آن وجود دارد که عبارت است از :
;)>filter:alpha(opacity=<number
مقدار پیش فرض 100 :
در این روش برای مقادیر  opacityاعداد صحیح بین  4تا  144مجاز می باشد .این روش صرفا در مرورگر –  IE8 ( IE8و قبل از آن
) کار می کند.
 IE9از خاصیت  opacityپشتیبانی می کند.
مثال :
{img
;opacity:0.5
/* opacity for IE8 - */
;)filter: alpha(opacity=50
}
در مثال فوق  opacityتعریف شده برای  imgدر تمامی مرورگرها به درستی کار می کند.
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
visible : مقدار پیش فرض
. با اختصاص این مقدار عنصر در صفحه نمایش داده خواهد شد: visible 
 باعث می شود که یک عنصر در صفحه مخفی شده و به جایvisibility  به خاصیتhidden  تخصیص مقدار: hidden 
.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 selectorبسیار شبیه به  descendant selectorعمل می کند و مانند آنها بر یک رابطه ی اجدادی برای برای
تعیین اینکه  styleبرای چه قسمتی پذیرفته شود استفاده می کند.
 descendant selectorsنامفهوم هستند زیرا  styleتعریف شده را برای تمامی فرزندان یک عنصر پدر اعمال می کنندdirect .
 style ، child selectorرا بدون واسطه و مستقیما بر روی فرزند تعیین شده اعمال می کند  .اینکار با تعریف یک قاعده ی جدید
برای  selectorها انجام می شود :
{body > .intro
;font-weight:bold
}
در دستور فوق اگر عنصر  bodyدو فرزند یا بیشتر با کالس  introداشته باشد این  styleفقط روی فرزند مستقیم عنصر  bodyکه
دارای کالس  introمی باشد ،اعمال خواهد شد .توجه کنید که در مثال فوق بین  bodyو عالمت > و  .introیک  spaceوجود
دارد.
این  selectorها نیز همانند  descendant selectorمی توانند به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل شوند اما عالوه بر space
باید از یک عالمت ) > (greater thanنیز استفاده کنند.
تمامی مرورگرهای اصلی به جز  IE6از این نوع  selectorپشتیبانی می کنند.

NEXT SIBLING SELECTOR

در استاندارد  selector ، W3Cی به نام  adjacent sibling combinatorوجود دارد که  next sibling selectorشکل
ساده شده ی آن می باشد .این  selectorعنصر هم جوار بعدی را برای اعمال قوانین تعریف شده انتخاب می کند .
مثال :
{h1 + .intro
;font-weight:bold
}
در مثال فوق اگر عنصری بالفاصله پس از عنصر  h1بیابد و این عنصر از کالس  introاستفاده کرده باشد متن آن به صورت bold
نمایش داده خواهد شد .توجه کنید که در مثال فوق بین  h1و عالمت  +و  .introیک  spaceوجود دارد.
این نوع  selectorها با استفاده از عالمت  (plus sign) +به هم زنجیر می شوند.
تمامی مرورگرهای اصلی به جز  IE6از این نوع  selectorپشتیبانی می کنند.
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ATTRIBUTE SELECTORS

در  CSSچندین نوع مختلف از  attribute selectorوجود دارد و  CSSتوانایی آشکار کردن  attributeها را بر اساس ظوابط زیر
دارد:
.1

شخصیت یا جایگاه ) (presenceیک attribute

.2

مقدار یک attribute

.3

شروع مقدار یک صفت با یک رشته ی خاص )(specific string

.0

پایان مقدار یک صفت با یک رشته ی خاص

.5

مقدار یک صفت شامل یک رشته ی خاص در هر کجای رشته  ،خواه در ابتدا  ،انتها و یا میانه ی آن

تمامی مرورگرهای اصلی به جز  IE6از این نوع  attribute selectorپشتیبانی می کنند.
select by presence of an attribue -1
ساده ترین نوع  attribute selectorیک  styleرا بر اساس نوع صفت یک عنصر می پذیرد.
مثال :
{]input[name
;border: 1px solid #000
}
 styleفوق برای تمامی عناصر  inputکه از صفت  nameاستفاده کرده باشند پذیرفته می شود.
select by attribute value -2
این نوع  style ، selectorرا بر پایه ی مقدار و نوع صفت تعریف تعریف می کند.
مثال :
{]"input[name="email
;border: 2px dashed #000
}
 styleفوق بر روی عنصر  inputکه مقدار صفت  nameان برابر با  emailاعمال خواهد شد.
substring attribute selector -3
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می توان یک  attribute selectorرا بر اساس اینکه مقدار آن  attributeبا چه رشته ای شروع  ،به چه رشته ای ختم می شود و یا
شامل چه رشته ای می باشد تعریف کرد.
 )3( 3-1صفتی که با رشته ای خاص شروع می شود :
مثال :
{]"a[href^="mailto:
;padding-left: 23px
background: transparent url(mailto.png) no-repeat center left
;
}
کاراکتر )^( پس از مقدار  hrefبه این معنی است که  styleباید بر روی عنصر > <aی اعمال شود که مقدار صفت  hrefآن با زیر
رشته ی  mailto:شروع می شود.
 )0( 3-2صفتی که با رشته ای خاص پایان می یابد :
مثال :
{]"input[id$="name
;border: 2px solid #000
}
کاراکتر ) ($پس از مقدار  idبه این معنی است که  styleباید بر روی عنصر > <inputی اعمال شود که مقدار صفت  idآن با زیر
رشته ی  nameتمام می شود.
 )5( 3-3صفتی که شامل رشته ای خاص می باشد :
مثال :
{]"[name*="recipe
;border:2px solid #aaa
}
کاراکتر )*( پس از مقدار  nameبه این معنی است که  styleباید بر روی تمامی عناصری اعمال شود که مقدار صفت  nameآن
شامل زیر رشته ی  recipeمی باشد.

شبه عناصر (عناصر کاذب ) PSEUDO-ELEMENTS
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شبه عناصر جنبه هایی از  documentرا که به سادگی قابل تعریف نیست به نمایش در می آورند.
شبه عناصر :first-letterو  :first-lineبه ترتیب اشاره به اولین حرف و اولین خط از عنصری که شامل  textاست دارند .با استفاده
از این شبه عناصر می توان خصوصیات اولین حرف و اولین خط از متن را تغییر داد .از جمله این خصوصیات عبارتند از :
background-color , background-image , color , font , ...
در  CSS3قاعده ) (syntaxمربوط به  pseudo-elementsاز  (:) single colonبه  (::) double colonتغییر کرده و این
تغییر برای ایجاد تمایز بین شبه عناصر و شبه کالس ها ) (pseudo-classمی باشد :
p::first-letter

شبه عناصر

a:hover

شبه کالس

شبه عناصر با قاعده ی ) (::در  IEپشتیبانی نمی شود اما شبه عناصر با قاعده ی ) (:در تمامی مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود و
توصیه می شود که از )(:به جای ) (::استفاده شود.

شبه کالس های ساختاری )(STRUCTURAL PSEUDO-CLASSES
شبیه به  direct child selectorو  next sibling selectorکه قبال گفته شد ،شبه کالس های ساختاری برای اشاره به
موقعیت ) (Positionعناصر در  documentبه کار می روند.
:first-child
این شبه کالس ساختاری فقط هنگامی پذیرفته می شود که عنصری اولین فرزند از عنصر دیگری باشد.
تمامی مرورگرهای اصلی به جز  IE6از این شبه کالس ساختاری پشتیبانی می کنند.
:last-child
این شبه کالس ساختاری فقط هنگامی پذیرفته می شود که عنصری آخرین فرزند از عنصر دیگری باشد.
 IE6,7,8از این شبه کالس پشتیبانی نمی کنند .سایر مرورگرهای اصلی از جمله  IE9از این شبه کالس پشتیبانی می کنند.
):nth-child(n
این شبه کالس ساختاری فقط هنگامی پذیرفته می شود که عنصری  nامین فرزند از عنصر دیگری باشد  .به عبارت دیگر اگر مقدار داخل
پرانتز ) (nبه طور مثال برابر با عدد  3باشد ،سومین فرزند عنصر انتخاب می شود.
 IE6,7,8از این شبه کالس پشتیبانی نمی کنند .سایر مرورگرهای اصلی از جمله  IE9از این کالس کاذب پشتیبانی می کنند.
مثال :
{form div:first-child
;background:#cc5
}
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دستور فوق به این معنی است که عنصر  divی که اولین فرزند عنصر  formمی باشد دارای رنگ پس زمینه ی  #cc5باشد و نه اینکه
اولین فرزند عنصر  divدارای این رنگ باشد.
مثال :
{form div:last-child
;background:#cc5
}
دستور فوق به این معنی است که عنصر  divی که آخرین فرزند عنصر  formمی باشد دارای رنگ پس زمینه ی  #cc5باشد و نه
اینکه آخرین فرزند عنصر  divدارای این رنگ باشد.
مثال :
{)form div:nth-child(4
;background:#cc5
}
دستور فوق به این معنی است که عنصر  divی که چهارمین فرزند عنصر  formمی باشد دارای رنگ پس زمینه ی  #cc5باشد.
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در طراحی یک سند  HTMLبرخی از قسمت های صفحه مخصوص  printگرفتن می باشند و باید از  styleمربوط به  printپیروی
کنند و بعضی دیگر از قسمت ها از جمله  navigationسایت نیازی به  printندارد و می تواند از هر نوع  styleای استفاده کند.
مقادیر مطلق ) (absolute lengthمثل  point ، centimeter ، inchو سایر مقادیر مطلق برای  printمناسب می باشند.
از آنجاییکه  printاسناد رنگی هزینه ی بیشتری دارد پس اسنادی که مخصوص  printطراحی می شوند نسبت به سایر اسناد ساده تر
بوده و از رنگ و  backgrounکمتری استفاده می کنند و اکثرا از رنگ های سیاه و سفید استفاده می کنند.
 CSSچندین  propertyبرای کنترل نحوه ی نمایش سند در رسانه ها ی ) (madiaمختلف فراهم می کند.
برای داشتن یک  printدرست  styleای که برای اسناد مخصوص  printو اسناد مخصوص صفحه نمایش ) (screenتعریف می شود
باید متفاوت باشد.
 CSSمی تواند اسناد متفاوتی را بپذیرد؛ نه تنها اسناد  HTMLو  CSSبلکه می تواند استفاده از  CSSو  HTMLرا در  deviceهای
مختلف و رسانه های مختلف پشتیبانی کند.

MEDIA
برای مشخص کردن رسانه های مختلف باید از صفت ) media (attributeدر تگ > <link/یا در تگ > <style/استفاده کرد یا
درون دستورات  CSSمی توان از قاعده ی  @mediaبرای مشخص کردن رسانه های مختلف استفاده کرد.
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

انواع مختلف  mediaعبارتند از :
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 : all مخصوص تمامی  deviceها
 : braille استفاده برای  deviceهای مخصوص نابینایان
 : embossed استفاده برای  printerهای مخصوص خط braille
 : handheld استفاده برای  deviceهای جیبی و قابل حمل مثل  tabletها
 : print این مقدار برای ارائه ی  styleبه  printerاستفاده می شود ( .در مرورگرها می توان از قسمت print preview
برای مشاهده ی صفحه در این حالت استفاده کرد ).
 : projection استفاده برای ویدئو پروژکتورها )(projected presentations
 : screen مخصوص نمایش در صفحه نمایش کامپیوتر
 : speech | aural استفاده در  deviceهای مخصوص سخنرانی های ترکیبی
)(Intended for presentation to a speech synthesizer
در  CSS2مقدار  auralو در  CSS2.1مقدار  speechمعادل یکدیگر می باشند.
 : tty استفاده برای ابزارهایی با کاراکترهای طول ثابت ) (fixed-pitchمثل ماشین تحریر ) (teletypesو ابزار های قابل
حمل ) (portable deviceبا قابلیت صفحه نمایش محدود
 : tv استفاده برای تلویزیون ( با وضوح پایین  ،رنگ پایین  scroll ،محدود )
مقدار پیش فرض all :
فقط مقادیر  print ، screenو  allدر مرورگرها به طور گسترده پشتیبانی می شوند.
برای تعریف نوع  mediaدر بین کدهای  CSSاز قاعده ی  @mediaاستفاده می شود .عنصر موردنظر ( و خاصیت های آن را ) که
می خواهیم روی  mediaاعمال شود را در بین این دستور محصور می کنیم :
{@media print
{h1
;font-size: 50pt
;text-align: center
}
{p
;text-indent: 25px
;color: #000
}
...
}
نکته :
فونت  sans-serifمتن را در صفحه نمایش ( (screenخواناتر کرده و فونت  serifبرای خوانایی بیشتر متن پرینت شده مناسب می
باشد .بیشتر وب سایت ها از فونت  sans-serifبرای  bodyاستفاده می کنند در حالیکه کتاب ها و روزنامه ها با فونت  serifچاپ می
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-recipename">
</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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در مثال فوق واحد اندازه گیری فونت هنگام نمایش در  screenمتفاوت با واحد اندازه گیری فونت در هنکام  printخواهد بود .در اصل
مثال فوق دو  styleمتفاوت برای  screenو برای  printتعریف کرده است.

CONTROLLING PAGE BREAKS

دو خاصیت مختص  ( printیا  ) page mediaکه در مرورگرها متداول هستند عبارتند از :
page-break-before: auto | always | avoid | left | right
page-break-after:
مقدار پیش فرض auto :
کلمات کلیدی که به طور قابل اعتماد در تمامی مرورگرها پشتیبانی می شوند عبارتند از auto , always :
مثال :
{h1
;page-break-after: always
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}
 صفحه شکسته شده و مابقی محتوای صفحه در یک صفحه ی جدیدh1  پس از عنصرprint دستور فوق باعث می شود که در هنگام
.چاپ شود
.  مشابه فوق می باشد و فقط صفحه را مجبور به شکست قبل از عنصر موردنظر می کندpage-break-before
: 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-recipename">
</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

خصوصیت  contentراهی است برای ما تا با استفاده از  CSSمحتوایی را درون یک صفحه وب قرار دهیم .این محتوا دقیقا قسمتی از
صفحه نیست بنابراین برای برخی از تکنولوژی ها ( مثل  ) screen readersقابل دسترسی نیست.
تمامی مرورگرهای اصلی به جز  IE6از خاصیت  contentپشتیبانی می کنند.
یک اشکال عمده در پرینت صفحات وب این است که به صورت پیش فرض  URLتمامی لینک ها برای ما از دست می رود .از روی
 styleتعریف شده برای یک لینک می توان آن را در صفحه تشخیص داد ،اما هیچ راهی وجود ندارد که بفهمیم یک لینک به چه آدرسی
می رود مگر اینکه روی آن لینک در مرورگر خود کلیک کنیم .با کمی جادوی  CSSمی توان این مسئله را رفع کرد :
{a:link:after
;")")content: "(http://example.com"attr(href
}
با استفاده از قاعده ی فوق می توان مشاهده کرد که  URLیک لینک بالفاصله پس از لینک به نمایش در خواهد آمد .در مثال فوق رشته
ی  http://example.comبه عنوان  domainسایت ما قبل از ) attr(hrefآمده و از تعدادی پرانتز نیز به عنوان حائل بین
عنصر و مقدار پس از آن استفاده شده است.
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: مثال
a:hover:after{
content: attr(name);
}
.با استفاده از این قاعده مقدار صفت ذکر شده در داخل پرانتز بالفاصله پس از عنصر مورد نظر به نمایش در خواهد آمد
 در. باید بالفاصله پس از عنصر موردنظر به نمایش درآیدcontent  مشخص می کند که محتوای ذکر شده در صفت:after شبه کالس
.< بالفاصله پس از لینک به نمایش درآیدa>  از تگname  مشخص می کند که باید مقدار صفتattr(name) مثال فوق
. نیز می توان استفاده کرد:before  از شبه کالسcontent در خاصیت
: مثال
p:before{
content: attr(title);
}
.< قبل از آن عنصر درون سند درج خواهد شدp>  از عنصرtitle با 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 درdevice  وmobile مرورگرهای مخصوص
style  ( همانند تعریف دو. متفاوتی را برای آنها تعریف کنیمstyle  ایجاد می کنند که همین امر باعث می شود تاstyle طراحی
 تعریفscreen  به خاطر تفاوت در اندازه یmobile  متفاوت نیز برای کامپیوتر وstyle  باید دوscreen  وprint متفاوت برای
 استفاده کرد اما در عمل تعداد کمی ازhandheld  یmedia  های با صفحه نمایش کوچک می توان ازdevice  ) در موبایل و.کرد
. پشتیبانی می کنندmedia موبایل ها از این

: mobile  ی استفاده شده برایmedia
<style type="text/css" media="screen and (max-device-width:480px)">
... </style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media=" screen and (maxdevice-width:480px)" href="style.css" />
<style type="text/css">
@media screen and (max-device-width:480px){
...
}
</style>
 های پیشرفته ی امروزی معموالmobile  حداکثر اندازه ی صفحه نمایش را مشخص می کند که درmax-device-width
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>
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></body
></html
در مثال فوق در عبارت )@media screen and (max-device-width: 480px) (orientation: portrait
andمقدار  portraitمشخص می کند که این  styleتعریف شده برای حالت عمودی صفحه نمایش در موبایل می باشد.
تصاویر زیر خروجی مثال فوق را در  iPhone simulatorنشان می دهند.

 styleاستفاده شده برای حالت افقی همان  styleاصلی تعریف شده بعالوه ی  styleتعریف شده در اولین بالک  @mediaمی باشد.
 styleتعریف شده در بالک دوم  @mediaفقط در حالت عمودی صفحه نمایش موبایل اعمال خواهد شد.
می توان با تخصیص مقدار  landscapeبه  orientationبرای حالت افقی صفحه نماش موبایل نیز یک  styleجداگانه تعریف کرد.
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CSS  یک صفحه وب کامل بدون استفاده از: مثال

<!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>

115
Webography.ir

CSS  یک صفحه وب کامل با استفاده از: مثال
<!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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