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 (CSS) كار با استايل

 CSS Cascading Style Sheet  يا همان    

             

روشي است براي قالب بندي و طراحـي اجـزاي صـفحه از قبيـل 

تقريبـًا هـر چيـزي كـه در طراحـي صـفحه اسـتفاده مـي شـود بـدون اسـتفاده از  متن، تصوير، زمينه صـفحه، كادرهـا و 

 HTML  ها مي توانيم از دوباره نويسي كدهاياز طريق اين استايل شيتكدهاي HTML     كه باعث مشـكل شـدن

. كد نويسي و همچنين كند شدن سرعت بارگذاري صفحه در اينترنت مي شود جلوگيري كنيم

 

   

       

 براي مثال مي توانيم يك

به كـار بار نوع فونت مورد استفاده در يك صفحه را تعيين كنيم و ديگر مجبور نباشيم كد مربوط به فونت را در صفحه

همچنين مي توانيم از اين ابزار قدرتمند در مواردي به جاي جاوا اسكرپت نيز استفاده كنـيم و چـون مشـكالت . ببريم

مثًال غير فعال بودن جاوا اسكرپت در مرورگر را ندارد بـا خيـالي آسـوده تـر مـي تـوانيم از آن اسـتفاده  جاوا اسكرپت 

كنيم .

CSS        

  

       

  

به تغيير دادن صفحات نداريم

 ن را به ما مي دهد كه از يـك فايـل اسـتايل خـارجي بـراي تعيـين خـواص هم مانند جاوا اسكرپت اين امكا

در اين صورت مي توانيم ظاهر همه صفحه ها را با ايجـاد يـك . بخشهاي مختلف صفحه هاي يك سايت استفاده كنيم

مثًال فرض كنيد كه رنـگ مـتن همچنـين نـوع فونـت مـتن صـفحه . تغيير كوچك در فايل استايل خارجي تغيير دهيم

يمان را در يك فايل استايل تعيين كرده ايم و از آن در طراحي چندين صفحه استفاده كرده ايم، حاال اگـر بخـواهيم ها

رنگ متن همه اين صفحات را تغيير دهيم تنها كافي است تا رنگ متن را در همان فايل استايل تغيير دهيم و نيازي

. 
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 CSS در طراحي صفحات با  id استفاده از كالس و

سلكتور كالس

براي نمونه فـرض كنـيم .   استايلهاي متفاوتي را تعريف كنيم  HTML با استفاده از كالس مي توانيم براي يك تگ

براي مشـخص كـردن . يكي با متن مشكي و ديگري با متن قرمز  : مي خواهيم در صفحه دو نوع پاراگراف داشته باشيم

 :ابتدا استايل را به صورت زير مي نويسيم. توانيم از سلكتور كالس استفاده كنيم اين دو نوع پاراگراف مي

  

p.black {color: black} 

p.red {color:red} 

 class="black"   در تـگ  در مرحله بعد بايد براي هر پاراگرافي كه مي خواهيم به رنگ مشـكي باشـد از شناسـه

<p>ه استفاده كنيم و براي پاراگراف قرمز از شناس class="red"      

مثال زير مي توانيد كد مربوط به نوشتن دو پاراگراف باال را در متن

 البته نام كالسـها اختيـاري اسـت ولـي بهتـر 

 . دراست آنها را طوري انتخاب كنيد كه مفهوم داشته باشند تا وقتي كه حجم استايل شما بيشتر شد به گنگ نباشـد

 HTML  : مالحظه كنيد

<p class="black"> متني است كه به رنگ مشكي نمايش داده مي شوداين </p> 

<p class="red">اين متن به رنگ قرمز نمايش داده مي شود</p> 

تعريـف كنيـد امـا بـراي ايـن كـار نبايـد دو بـار از           HTML شما مي توانيد بيش از يك كالس براي يك تگ : نكته

دو كالس مورد نظر را با يك فاصله بين آنها واردنام بلكه بايد در يك شناسه  class .  شناسه  class استفاده كرد

. كرد

 red  وبراي مثال براي پاراگراف زير از دو كالس فرضي center : استفاده شده است 

<p class="red center"> اين متن پاراگرافي است كه تحت تأثير دو كالس قرار دارد   </p> 
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در اين صورت ويژگيهاي تعريف شده.  در نوشتن استايل مي توان از نوشتن نام تگ در سلكتور كالس چشم پوشي كرد

بـراي .  آن استفاده شده باشد اثر مي گذارد  class كه از كالس مربوطه در شناسه  HTML در آن كالس بر هر تگ

مثال در كالس زير ويژگي وسط چين را تعريف مي كنيم و از نام تگ در سلكتور كالس استفاده نمي كنيم :

.center {text-align: center} 

   

توجه كنيد

به چنـد نمونـه در زيـر . اكنون براي هر تگي كه احتياج به وسط چين داشته باشد مي توانيم از كالس باال استفاده كنيم

: 

<p class="center">متن اين پاراگراف به صورت وسط چين نمايش داده مي شود</p> 

<div class="center"> مايش داده مي شود متن اين قسمت به صورت وسط چين ن </div> 

<h2 class="center">متن اين سرفصل به صورت وسط چين نمايش داده مي شود</h2> 

نمـي   Firefox و  Mozilla هيچ وقت نام كالس را با يك عدد شروع نكنيد چون در اين صورت مرورگرهاي: تذكر

است اسـتفاده    class تگي كه حاوي شناسهما مي توانيم از سلكتور كالس براي توانند از آن كالس استفاده كنند  .

عالوه بر اين مي توانيم از ويژگيهاي تعريف شده در سلكتور. كنيم كه در قسمتهاي قبلي در اين مورد توضيح داده شد

 class  مثال براي لينكهايي كه در يك. قرار دارند نيز استفاده كنيم كالس براي تگهايي كه در يك تگ محتوي شناسه

DIV 

        

براي اين كار در نوشتن استايل مربوطه بايد پس از نقطه كه. كالس تعريف شده استارند و براي  DIV قرار د

مشخص كننده سلكتور كالس است نام كالس را وارد كنيم و پس از وارد كـردن يـك فضـاي خـالي نـام تگـي كـه مـي 

. خواهيم ويژگيهاي بر روي آن اعمال شود
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 :به مثال زير توجه كنيد

 :ين مثال از استايل زير در استفاده مي كنيمدر ا

.test { border: #F00 1px double } 

.test a { color: green }  

.test a:hover { border: yellow 2px solid } 

 :زير براي اين مثال مورد استفاده قرار مي گيرد HTML كد

<div class="test"> 

<a href="#">  <a/> 1لينك آزمايشي شماره 

</div> 

<a href="#">  <a/> 2لينك آزمايشي شماره 

مي توانيد نتيجه را در اينجا مشاهده كنيد :

1لينك آزمايشي شماره

2 لينك آزمايشي شماره

  DIV تحت تأثير استايل مورد استفاده براي تگ 1 مي بينيد خواص لينك آزمايشي شمارهقبلدر مثال همانطور كه

 .نمايش داده مي شود  DIV مانند ساير لينكهاي خارج از2 قرار دارد ولي لينك آزمايشي شماره
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افزودن استايل به نوع مشخصي از عناصر

براي ايجاد آنها  HTML عناصر در صفحه با هم تفاوت دارند، از يك تگهمانطور كه مي دانيد با وجود اينكه برخي از

در به وجود آوردن آنها استفاده مي شود مي  <input>براي مثال برخي از اين عناصر را كه از تگ. استفاده مي شود

 :توانيد در زير مشاهده كنيد

<input type="text"> 

 .كادرهاي متني كه در فرمها استفاده مي شود

<input type="checkbox"> 

 .به وجود مي آيد  <input>چك باكس هم با استفاده از تگ

<input type="radio"> 

 .در ساختن دكمه هاي راديو هم از همان تگ استفاده مي شود

<"input type="button> 

 .اين تگ در ساختن هم استفاده مي شود

  

<"input type="submit> 

 .استفاده مي شود  <input>فرم هم از تگبراي ساختن دكمه ارسال
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حاال فرض كنيد ما در يك صفحه از چند نمونه از عناصر باال استفاده كرده ايم ولي فقط مي خـواهيم ويژگيهـاي يكـي از 

يكي استفاده از كالس است كه در اين روش اگر تعـداد زيـادي از : دو روش براي اين كار وجود دارد. آنها را تغيير دهيم

در تگهـاي آنهـا اسـتفاده كنـيم و       class مورد نظر در صفحه وجود داشته باشد بايد به همان تعداد از شناسهعنصر

روش دوم تعريف كردن سلكتور. ممكن است اين كار باعث افزايش حجم صفحه يا موجب سختي در نوشتن كد شود

input براي عناصر مورد نظر است كه به صورت زير انجام مي گيرد: 

  input در صورتي كه در استايل از سلكتور. نيد مي خواهيم فقط عرض كادرهاي متني را در صفحه تغيير دهيمفرض ك

به تنهايي استفاده كنيم عـرض همـه چـك باكسـها ، دكمـه ارسـال، دكمـه هـاي راديـو و سـاير عناصـري كـه از تـگ              

<input> انيد سلكتور را به صورت زير تعريف كنيم :براي انجام اين كار مي تو. استفاده كرده اند نيز تغيير مي كند 

input[type="text"] { 

width: 200px 

} 

    type="text"   اسـتفاده شـده   كد استايلي كه در باال نوشتيم فقط بر روي كادر هاي متنـي كـه در آنهـا از شناسـه

 .است اثر مي گذارد

و امـا مرورگرهـاي  Firefox   پشتيباني نشود  Internet Explorer البته اين روش ممكن است در مرورگر

Opera از آن پشتيباني مي كنند. 
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 id سلكتور   

 id  است روش ديگري كه براي تعريف استايل وجود دارد استفاده از . id  احتماًال در آينـده جـايگزين شناسـه   شناسه

name  HTML  در تگهاي ID  اگـر بـيش   . ه شوداستفاد مي شود بنا بر اين در هرصفحه نبايد بيش از يك بار از هر

 id  سـلكتور . استفاده شود كارايي صفحه تغييري نمي كند ولي صفحه اعتبار خود را از دست مي دهـداز يك بار از يك

id # دارند با كادري سـبز رنـگ     id="border" با استايل زير همه عناصر كه شناسه. مشخص مي شود با عالمت

 :نمايش داده مي شوند

#border { border: green thin solid } 

حاال كد زير را وارد صفحه مي كنيم :. براي مثال ما از استايل باال در اين صفحه استفاده كرده ايم

<h3 id="border"> است3 اين يك سرفصل با اندازه  </h3> 

<div id="border">اين قسمت يك div است </div> 

در قسمت زير مي توانيد نتيجه كد باال را مشاهده كنيد :

است3 يك سرفصل با اندازهاين

 div  است اين قسمت يك

 id  نيز مي توانيم اين كار را انجام همانطور كه كالس را مي توانستيم براي يك عنصر مشخص تعريف كنيم در مورد

 :به استايل زير توجه كنيد. دهيم

p#border { border: green thin solid } 

 .در آن به كا رفته اثر مي گذارد  id="green" استايل باال فقط روي پاراگرافي كه شناسه

نمـي   Firefox ورا با يك عدد آغاز نكنيـد چـون در ايـن صـورت مرورگرهـاي   Mozilla     هرگز نام يك  id : نكته

 .توانند از آن استفاده كنند
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 CSS  وارد كردن HTML  با استفاده از شناسهدر تگهاي Style   

 .اســـتدر تگهـــاي  HTML صــفحه اســـتفاده از شناســه  style ســـاده تـــرين راه بـــراي افــزودن اســـتايل بــه يـــك

 style="  را وارد تگ مربوطه كنيم و ويژگيهاي مورد نياز خود را بـين   " براي افزودن استايل به يك تگ بايد عبارت

در ايـن  . اسـتايل اضـافه كنـيم   مثًال فرض كنيد مي خواهيم بـه يـك تـگ   DIV   . وارد مي كنيم دو دابل كوت  ( " )

 DIV  به صورت زير در مي آيدصورت تگ. 

<div style="property:value"> 

  DIV به رنگ سبز نمايش داده شود مي توانيم به صورت زير تـگ  DIV براي نمونه وقتي بخواهيم متن داخل يك

 :را بنويسيم

<div style="color:green">متن داخل DIV </div> 

 color  توجه كنيد كه بين ويژگي ( green )  اسـتفاده شـده نـه از عالمـت     ( : ) از عالمـت دو نقطـه   و رنگ سـبز

همچنين الزم نيست مقادير مورد نظر را بين عالمت هاي نقل قول. استفاده مي شود  HTML مساوي كه در تگهاي

   :مي توانيد نتيجه به كارگيري كد باال را در سطر زير مشاهده كنيد.  ) قرار دهيم"( 

 DIV متن داخل

د كه براي اينكه خاصيت اين استايل از بين برود بايد تگي را كه استايل در آن به كار رفتـه اسـت   به خاطر داشته باشي

 .بسته نشده باشد متن ما به رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد  DIV در اينجا تا زماني كه تگ. ببنديد
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افي اسـت بـين ويژگيهـاي    تنهـا كـ  . بيش از يك ويژگي افزوده شود  HTML اين امكان نيز وجود دارد كه به يك تگ

قرار دارد به رنگ قرمز براي مثال اگر بخواهيم متني كه در يك  DIV . استفاده كنيم) ; ( مختلف از يك نقطه ويرگول

 را بنويسيم :  DIV باشد مي توانيم به صورت زير كدايتاليك و به صورت

<div style="color:red; font-style:italic"> ليك است اين متن قرمز رنگ و ايتا </div> 

   :نتيجه به صورت زير خواهد بود

   اين متن قرمز رنگ و ايتاليك است.

  HTML   بـه . اسـتفاده كنـيم   در اين روش مي توانيم به هر تعداد كه الزم باشد از ويژگيهاي مختلف درون يـك تـگ

 :مثال زير توجه كنيد

در اين مثال ما متني را با رنگ آبي، ايتاليك، ضخيم، اندازه فونت

  

<div style="color:blue; font-style:italic; font-weight:bold; font-size:12pt; 

text-align:center">متن مورد نظر اينجا قرار مي گيرد</div> 

12pt  و در وسط صفحه خواهيم داشت:   

   متن مورد نظر اينجا قرار مي گيرد.

در اينجـا  .  در قسمتهاي بعدي ليستي را از ويژگيهاي مختلفي كه با استايل مي توانيم آنها را كنترل كنيم خواهيم آورد

 .را داشتيم  HTML فقط قصد آموزش نحوه قرارگيري استايل در تگهاي
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صفحه head   HTML تعريف كردن استايل در بخش

ار مـا مـي   براي انجام اين ك. استفاده از استايلها مي تواند به ما كمك كند تا از دوباره نويسي فرمانها جلوگيري كنيم

 Style  توانيم يك HEAD  را در بخش HTML  خود تعريـف كنـيم  در متن .     HEAD  بـا تـگ يـك اسـتايل در

<STYLE> آغاز مي شود و با</STYLE>  در قسمت زير مي توانيد يك نمونـه از اسـتايل   . به پايان مي رسد

در مـتن قـرار گرفتـه      HEAD تعريف مي كند مشاهده كنيد كه در بخش  <SPAN>را كه مشخصاتي را براي تگ

 .است

<head> 

<style> 

<!-- 

span { color:red; font-style:italic } 

--> 

</style> 

</head> 

سپس يك كامنت را شروع مي كنيم تا مرورگرهايي. آغاز مي شود  <style> همانطور كه مي بينيد استايل با تگ

 CSS  در قسمت بعد اين خط را. صفحه به نمايش در نياورندپشتيباني نمي كنند استايل را ناديده بگيرند و در كه از

 :مشاهده مي كنيد

span { color:red; font-style:italic } 
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مـتن  . اسـتفاده مـي شـود     <STYLE> </STYLE>اين خط مشخص مي كند كه هر بار كه در صفحه از تگهاي

استايل بايد در نظر داشته باشيد كه نبايددر نوشتن . بين آنها به رنگ قرمز و به صورت ايتاليك نمايش داده مي شود

همچنـين بـه   . استفاده مي شـود، اسـتفاده كنيـد     HTML كه در اطراف تگهاي  (>,<) از عالمتهاي كوچكتر و بزرگتر

در اطـراف خـواص   ) { } ( استفاده مي شود از آكوالدكه در متن  HTML ) ""( جاي استفاده از عالمتهاي نقل قول

 .از هم جدا مي شوند) ; ( خواص مختلف يك استايل هم به وسيله يك نقطه ويرگول.  استايل استفاده مي كنيم

     HEAD وقتي ما استايلي را در بخش

متن خود قرار داديم، هر تگ

 متن خود براي يك تگ خاص تعريف مي كنيم براي محتويـات همـه تگهـايي 

 كد باال را در  HEAD براي مثال وقتي كه ما. كه استايل براي آن تعريف شده در صفحه مورد استفاده قرار مي گيرد

<SPAN>      كه در صفحه استفاده شود داراي متني قرمز و ايتاليك اسـت و نيـاز نداريـد

. 

براي مثال كد زير را وارد متن

هر بار دوباره مشخصات متن مورد نظر را تعريف شود

 HTML  خود مي كنيم: 

<span> اين متن قرمز و ايتاليك است، </span> 

;lt;span&gt&و مشخصات آنرا ندارد است  

نتيجه را به صورت زير مشاهده خواهيد كرد

اما اين متن خارج تگ  <br> 

<span>اين متن نيز قرمز و ايتاليك است</span> 

:   

ــت،   ــك اس ــز و ايتالي ــتن قرم ــن م ــگ    <span> اي ــارج ت ــتن خ ــن م ــا اي ــدارد  . ام ــرا ن اســت و مشخصــات آن

   اين متن نيز قرمز و ايتاليك است.
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تقريبًا خواص همه تگهاي     HTML با اين روش ما مي توانيم 

 

 در قسـمتهاي . را كنترل كنيم، اما اين كـافي نيسـت 

ايـن . بعدي روشهايي را معرفي مي كنيم كه يك استايل مشخص به وسيله تگهاي مختلفي مورد استفاده قرار بگيـرد

 CLASS  وكا را با استفاده از ID هيم پرداختانجام مي دهيم كه به آن خوا.   

   HTML استفاده از استايل خارجي براي طراحي صفحات

  

اين مورد مي توانيم از يك فايل استايل خارجي استفاده كنيم تا نيازي به چندين بار نوشتن استايلها نباشد

 . درفرض كنيد مي خواهيم براي چندين صفحه از يك سري استايل استفاده كنيم كه در همه صـفحات مشـابه هسـتند 

. 

   Notepad   سـپس  . در وينـدوز يـك فايـل متنـي ايجـاد كنيـد      براي شروع با استفاده از يك ويرايشـگر مـتن ماننـد

 :اطالعات زير را در اين فايل وارد كنيد

div { font-family:Arial } 

.redtext { color:red } 

( ذخيره كنيد  example.css حاال اين متن را با نام

فايل استفاده كنيد، فقط به خاطر داشته باشيد كه پسوند فايل بايد

مي خواهيد براي ذخيره كردن  شما مي توانيد از هر نامي كه

 css.  .  باشد (.

  

اسـتفاده كنـيم كـه در بخـش      <LINK>بايد از تگ  HTML براي پيوند دادن يك فايل استايل خارجي به صفحه

HEAD قرار مي گيرد HTML  د در اينجا ببينيد :يك نمونه از اين تگ را مي تواني.  در متن 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="URL"> 

 rel="stylesheet"  مشخص مي كند كه فايل مورد نظر شما يك استايل استشناسه. 
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 type="text/css"  مشخص كننده نوع متن فايل براي مرورگر استشناسه. 

 href=" "  شما مي توانيد از آدرس كامـل فايـل   . شماستمشخص كننده محل قرار گرفتن فايل استايل شناسه

شما قـرار دارد مـي توانيـد تنهـا از نـام        HTML استفاده كنيد و يا اگر فايل شما در همان پوشه اي است كه متن

فايل استفاده كنيد .

 HTML  خط زير را بين تگ. مورد نظر كه مي خواهيد استايل به آن افزوده شود را باز كنيدحاال متن<HEAD>  

 را درست وارد كرده ايد :  CSS مطمئن شويد كه آدرس فايل. وارد كنيد <HEAD/> و

<link rel="stylesheet" type="text/css"  href=" example.css"> 

شما بايد اين كد را در همه صفحاتي كه مي خواهيد از استايل تعريف شـده در فايـل قبـل اسـتفاده كنيـد وارد كنيـد       

 .طراحي شده اند نمايش داده نمي شوندوگرنه صفحات آنگونه كه

 DIV  كه در صفحات مورد نظر شما وجود داشته باشد محتوياتي با فونتحاال هر تگ Arial     بـراي . خواهـد داشـت

 example.css  مثال فايل   DIV   اسـتفاده  به همين صفحه پيوند شده است و در صورتي كـه در ايـن صـفحه از

 Arial  داده مي شوند :نمايش شود محتويات آن با فونت

<div> نمايش داده خواهد شد Arial اين متن با فونت </div> 

اين هم نتيجه :

 Arial  نمايش داده خواهد شداين متن با فونت. 

در تگها استفاده شود متن به رنگ قرمز نمايش داده مي شود :  redtext همچنين وقتي كه از كالس

<p class="redtext"> داده خواهد شد اين متن به رنگ قرمز نمايش <p> 

 :نتيجه به اين صورت خواهد بود

 .اين متن به رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد
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CSS با  overflow تنظيم عرض، ارتفاع، و

عرض و ارتفاع

width

 براي مثال مي توانيم با آن عرض يك. اين مشخصه به ما امكان مي دهد تا عرض يك بخش از صفحه را تعيين كنيم

DIV كنيم پيكسل تعيين مي كنيم :200 در مثال زير براي  DIV عرضي معادل.  را تعيين

<div style="width:200px"> 

پيكسل بيشتر شد در سطرهاي بعدي ادامه پيدا مي كند200 اين جمله پس از اينكه عرض آن از </div> 

نتيجه به صورت زير خواهد بود :

 .شد در سطرهاي بعدي ادامه پيدا مي كندپيكسل بيشتر 200اين جمله پس از اينكه عرض آن از

قرار مي دهيد مي تواند بر اساس پيكسل باشـد كـه در ايـن صـورت بايـد پـس از         width مقاديري كه براي پارامتر

 px  مقادير ممكن است بر اساس درصد باشـند كـه در آن   . كه نشانه پيكسل است را بنويسيد مقدار مربوطه حروف

 .را پس از مقدار قرار دهيد( % ) صورت بايد عالمت درصد
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Height  
براي مثال وقتي كه ما اين پـارامتر را بـراي . اين پارامتر به ما اجازه مي دهد تا ارتفاع بخش مشخصي را تعيين كنيم  

100ازپيكسل قرار مي دهـيم تـا وقتـي كـه مـتن موجـود در   DIV      100 استفاده مي كنيم و مقدار آن را DIV يك

100 زيـاد باشـد و از     DIV ولي وقتي كه متن داخل. پيكسل خواهد بودفاع دارد ارتفاع  DIV 100 پيكسل كمتر ارت

 DVI  بـه . تجاوز خواهد كرد تا همه متن موجـود قابـل خوانـدن باشـد     100هم از پيكسل بيشتر شود در نتيجه ارتفاع

مثال زير توجه كنيد :

 كمتر است :  DIV ابتدا هنگامي كه ارتفاع متن از ارتفاع.1

<div style="height:100px"> پيكسل كمتر است100 ارتفاع اين متن از  </div> 

   .پيكسل كمتر است100 ارتفاع اين متن از

 بيشتر است :  DIV حاال هنگامي كه ارتفاع متن از ارتفاع. 2

<div style="height:100px">ارتفـــاع<br>ايـــن<br>مـــتن از<br>100<br>پيكســـل 

<br>كمتر<br>است</div> 

  ارتفاع

  اين

  متن از

100

  پيكسل

كمتر

است

  

. 

www.jamnews.ir

www.jamnews.ir

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  رياضي حميدهاي مهندس Ebookموعهج م

 DIV  پيكسل بماند و تغيير نكند بايد از پـارامتر100همان اگر بخواهيم ارتفاع overflow     در اسـتايل اسـتفاده

بزرگتراز عرض يا ارتفاع  DIV اين پارامتر به ما اين امكان را مي دهد كه تعيين كنيم وقتي محتويات  DIV . كنيم

شود اسـتفاده مـي كنـيم كـه     از مقدار  overflow   hidden در اينجا براي پارامتر.  مي شود چگونه نمايش داده

 DIV  به مثال زير توجه كنيد :. نمايش داده نشود تعيين مي كند هر چيزي بزرگتر از عرض يا ارتفاع 

<div style="height:100px;overflow:hidden">ارتفاع<br>اين<br> متن

تاس <br>كمتر<br> پيكسل<br>100<br>از </div> 

  ارتفاع

  اين

  متن از

100

  پيكسل

كمتر

است

  

. 

  

قرار مي دهيد مي تواند بر اساس پيكسل باشد كـه در ايـن صـورت بايـد پـس از        height مقاديري كه براي پارامتر

 px  مقادير ممكن است بر اساس درصد باشـند كـه در آن   . كه نشانه پيكسل است را بنويسيد مقدار مربوطه حروف

 .را پس از مقدار قرار دهيد( % ) ت درصد صورت بايد عالم
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Overflow

وقتي محتويـات قسـمتي از صـفحه طـول يـا عرضـي بزرگتـر از آن قسـمت در بـر گيرنـده داشـته باشـد، بـا پـارامتر 

overflow  بـه صـورت پـيش . مي توانيم مشخص كنيم كه آن قسمت زيادي نمايش داده شود يـا مخفـي شـود

بـه مثـال زيـر .    ه مي شوند ولي با اين پارامتر ما مي توانيم آنها را مخفـي كنـيم فرض قسمتهاي اضافي نمايش داد

 :توجه كنيد

<div style="width:200px; overflow:hidden"><nobr> 

ديـده  قسـمتهاي بيشـتر از عـرض   overflow     DIV است ولي با استفاده از  DIV طول اين سطر بيشتر از عرض

 .نمي شوند

</nobr></div> 

ديـده  قسـمتهاي بيشـتر از عـرض   overflow     DIV است ولي با استفاده ازطر بيشتر از عرض  DIV طول اين س

 .نمي شوند

 :استفاده كنيم  overflow به طور كلي چند مقدار را مي توانيم براي پارامتر

1 .visible

د همه محتوياتي كـه طـول يـا عـرض بـيش از انـدازه داشـته انـ          overflow يا قرار دادن اين مقدار براي

 .نمايش داده خواهند شد

2 .hidden

 .اين مقدار باعث خواهد شد تا محتويات با طول يا عرض بيش از اندازه نمايش داده نشوند
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3 .
 

scroll

اين مقدار باعث خواهد شد تا در صورتي كه محتويات اندازه اي بيش از طول و عرض الزم دارند با اسـتفاده از 

 اسكرول بار قابل مشاهده باشند .

ال توجه كنيد :به يك مث

<div style="width:200px; overflow:scroll; border:dashed 1px #3399FF; 

white-space:nowrap"> 

ديده قسمتهاي بيشتر از عرض  overflow   DIV است ولي با استفاده از  DIV طول اين سطر بيشتر از عرض

 .نمي شوند

</div> 
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با استفاده از استايل نحوه ايجاد كادر براي عناصر صفحه

 (Boder) كادر

border-style

 با استفاده از پارامتر  border-style . با استفاده از استايل ما مي توانيم براي اجزاي يك صفحه كادر ايجاد كنيم

مي توانيم مشخص كنيم كه آيا مي خواهيم كادر داشته باشيم يا نه، و اگر مي خواهيم نوع كادري را كه مي خواهيم

اسـتفاده  در اينجا مي توانيد برخي از مقاديري را كه مي تـوانيم بـراي    border-style . ايجاد كنيم مشخص كنيم

كنيم را ببينيد :

1.none

در صورتي كه مقداري غير از. با استفاده از اين مقدار تعيين مي كنيم كه نمي خواهيم كادر داشته باشيم

none تعيين شود كادر خواهيم داشت. 

2 .solid 

  

This DIV have a solid border 

3 .dashed

  

This DIV have a dashed border 
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4 .dotted

This DIV have a dotted border 

5 .double 

  

This DIV have a double border 

6 .groove 

  

This DIV have a groove border 

7 .hidden 

  

This DIV have a hidden border 

8 .inset 

  

This DIV have a inset border 

9 .outset 

  

This DIV have a outset border 

10 .ridge 

  

This DIV have a ridge border 
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همانطور كه مي بينيد عرض اين كادرها بيش از آن چيزي است كه ما نياز داريـم چـون مـا بـراي ايـن كادرهـا عرضـي        

قبًال با آن آشـنا    width اگر بخواهيم عرض اين كادرها به اندازه مشخصي باشد بايد از پارامتر. مشخص نكرديم كه 

   :به مثال زير توجه كنيد. شديم استفاده كنيم

<div style="width:300px; border-style:solid"> 

300 . براي اين كادر عرض  پيكسل تعيين شده است 

</div> 

نتيجه به اين صورت خواهد بود :

 .پيكسل تعيين شده است300براي اين كادر عرض

border-width

ند مقـادير زيـر را داشـته    اين پارامتر مي توا. اين پارامتر به ما اجازه مي دهد تا ميزان ضخامت كادرها را تعيين كنيم

باشد :

مقدار عددي بر حسب پيكسل.1

 به مثال زير توجه كنيد :. در اين روش مي توانيم مقدار ضخامت كادر را بر حسب پيكسل تعيين كنيم

<div style="border-style:solid; border-width:10px"> 

10 پيكسل ضخامت دارد اين كادر  

</div> 

    :اين هم كادر به دست آمده
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پيكسل ضخامت دارد10 اين كادر

2 .thin

 مانند زير :. اين مقدار باعث خواهد شد تا كادر ما باريك باشد

<div style="border-style:solid; border-width:thin"> 

 thin  در نظر گرفته شده استضخامت اين كادر. 

</div> 

   :اين هم كادر به دست آمده

 thin  ه شده استدر نظر گرفت ضخامت اين كادر. 

3 .thick

 به مثال زير توجه كنيد :. اين مقدار به ما يك كادر ضخيم خواهد داد

<div style="border-style:solid; border-width:thick"> 

 thick  در نظر گرفته شده استضخامت اين كادر. 

</div> 

 :نتيجه به صورت زير خواهد بود

. ت ضخامت اين كادر  thick در نظر گرفته شده اس
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border-color

براي اين كار بايـد از پـارامتر    border-color . شما مي توانيد در صورت تمايل رنگ كادرهاي خود را تغيير دهيد

در صورتي كه از نام رنگهـا اسـتفاده كنيـد    . براي مقدار اين پارامتر مي توانيد از نام رنگها استفاده كنيد. استفاده كنيد

از رنگها استفاده كنيد       راه ديگري كه براي انتخـاب رنـگ وجـود دارد اسـتفاده از معـادل .  فقط مي توانيد از تعداد كمي

 . هگزادسيمال رنگها است كه نسبت به نام رنگها انعطاف پذيري بيشتري دارد

: 

استفاده از نام رنگها

به يك نمونه براي تغيير رنگ كادر توجه كنيد

: 

<div style="border-style:solid; border-color:green"> 

.اين كادر به رنگ سبز خواهد بود  

</div> 

 .اين كادر به رنگ سبز خواهد بود

   :استفاده از معادل هگزا دسيمال رنگها

اين كادر به رنگ سبز خواهد بود

<div style="border-style:solid; border-color:#008000">

 اين كادر به رنگ سبز خواهد بود

</div> 

.   
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  فاصله از لبه در عناصر صفحه تنظيم حاشيه و

  

حاشيه ها

margin-left

در حقيقـت ايـن   . اين گزينه به ما اجازه وي دهد تا براي هر يك از اجزاي صفحه حاشيه چپ مشخصـي را تعيـين كنـيم 

   :به يك مثال در اين مورد توجه كنيد. گزينه مقدار فاصله اجزا را از سمت چپ صفحه مشخص مي كند

<div style="margin-left:200px; border:double"> 
 .دويست پيكسل از سمت چپ صفحه فاصله دارد DIV اين

</div> 

 DIV  پيكسل حاشيه از چپ نشان مي دهد200را با كادر مضاعف و همانطور كه مي بينيد كد باال يك:   

 .دويست پيكسل از سمت چپ صفحه فاصله دارد DIV اين
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margin-right

نند گزينه باال عمل مي كند با اين تفاوت كه مقدار حاشيه را از سمت راست تعيين مي كند :اين گزينه هم ما

<div style="margin-right:200px; border:double"> 
 .دويست پيكسل از سمت راست صفحه فاصله دارد DIV اين

</div> 

 DIV  از راست نشان مي دهدپيكسل حاشيه 200را با كادر مضاعف و همانطور كه مي بينيد كد باال يك: 

 .دويست پيكسل از سمت راست صفحه فاصله دارد DIV اين

margin-top

اين گزينه هم مانند گزينه هاي باال كار مي كند با اين تفاوت كه ميزان حاشيه را از باالي صفحه تعيين مي كند :

<div style="margin-top:100px; border:double"> 
 .ي صفحه فاصله داردصد پيكسل از باال DIV اين

</div> 

 .صد پيكسل از باالي صفحه فاصله دارد DIV اين

margin-bottom

اين گزينه هم مانند گزينه هاي باال كار مي كند با اين تفاوت كه ميزان حاشيه را از پايين صفحه تعيين مي كند :

<div style="margin-bottom:100px; border:double"> 
ز پايين صفحه فاصله دارد صد پيكسل ا DIV اين .</div> 

 .صد پيكسل از پايين صفحه فاصله دارد DIV اين
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Padding 

padding-right

 padding  درپارامتر CSS 

  

توانيد يك نمونه از

 مشابه شناسه  cellpadding در جدولهاست كه با اين تفاوت كه مي توان آنرا

در اينجـا مـي .  براي باال، پايين، چپ و راست به صورت جداگانه تعريف كرد به جاي اينكه به صورت يكجا تعيين شـود

 padding  : را كه براي راست تعريف شده است را ببينيد

<div style="padding-right:100px; border-style:double"> 
 DIV  100معادل براي اين padding  تعريف شده استپيكسل. 

</div> 

مي توانيد نتيجه را در اينجا مشاهده كنيد :

 DIV  100 معادلبراي اين padding  تعريف شده استپيكسل.   

padding-top

مانند قسمت قبل است با اين تفاوت كه به جاي راست براي باال تعريف مي شود :

<div style="padding-top:30px; border-style:double"> 
 DIV  30معادل براي اين padding  تعريف شده استپيكسل. 

</div> 

نيد نتيجه را در اينجا مشاهده كنيد :مي توا

 DIV  30 معادلبراي اين padding  تعريف شده استپيكسل. 
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padding-left

 padding-right  است با اين تفاوت كه براي چپ تعيين مي شودمانند. 

padding-bottom

 padding-top  است با اين تفاوت كه براي پايين تعيين مي شودمانند. 

بـه كـار رود    bottom يـابـدون  padding   right, left, top باشيد كه در صورتي كه پارامتربه ياد داشته

 هم به همين صورت است :  margin مقدار وارد شده براي هر چهار جهت مورد استفاده قرار مي گيرد، البته در مورد

<div style="padding:35px; width:250px; border-style:solid "> 
 DIV  امترپار در اين padding بر روي هر چهار جهت تأثير ميگذارد. 

</div> 

اين هم نتيجه :

 DIV  در اين padding  بر روي هر چهار جهت تأثير ميگذاردپارامتر.   
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   CSS تغيير موقعيت عناصر صفحه با استفاده از
position

 position  عيت يك عنصر در صـفحه مشـخص   به ما اجازه مي دهد تا تعيين كنيم كه آيا مي خواهيم موقويژگي

. اگر مي خواهيم آن عنصر موقعيت مشخصي داشته باشد موقعيت عنصـر را در صـفحه تعيـين مـي كنـد     . شود يا نه

در اينجا مي توانيد اين مقادير را با كمي توضيح در مورد هـر كـدام   . چندين مقدار را مي توان براي اين ويژگي قرار داد

 :ببينيد

•static : 

با ايـن مقـدار .   در صفحه استفاده مي شود  position پيش فرضي است كه در صورت تعريف نشدناين مقدار

 .اجزا در همان جايي كه كد آنها را مي نويسيد ديده مي شوند

•

 
absolute : 

اين مقدار به ما اجازه مي دهد تا يك عنصر از صفحه را در هر موقعيتي نسبت به باال، راست، پايين يا چپ صـفحه 

 .خواهيم نمايش دهيمكه ب

•

 

  

  

مي كنند

fixed : 

 در صورتي كه بـراي . اين گزينه به ما اجازه مي دهد تا موقعيت يك عنصر صفحه را در پنجره مرورگر مشخص كنيم

يك عنصر از اين ويژگي استفاده كنيم، موقعيت آن عنصر حتي در صورتي كه به باال و پايين صفحه برويم يا اندازه

به همان صورت قبلي باقي مي ماند البته اينترنت اكسپلورر در ويندوز از ايـن ويژگـي .  پنجره مرورگر را تغيير دهيم

پشتيباني نمي كند ولي اينترنت اكسپلورر در مكينتاش همچنين مرورگرهاي نت اسكيپ از اين ويژگـي پشـتيباني 

. 
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static

. آن نوشـته شـده نمـايش داده شـود    اين ويژگي در حقيقت مشخص مي كند كه عنصر مربوطه بايد در محلي كـه كـد 

 .كاربردي ندارند  top, left, bottom, right وقتي كه از اين ويژگي استفاده مي كنيم ويژگيهاي

 .اين ويژگي به صورت پيش فرض از طرف مرورگر براي صفحه مورد استفاده قرار مي گيرد

fixed

پشـتيباني   CSS در ه قرار مي گيرد و از ويژگـي  fixed چون اينترنت اكسپلورر بيشتر از ساير مرورگرها مورد استفاد

در اينجا فقط به ذكر يك مثـال بسـنده   . اما در هر صورت ويژگي جالبي است. نمي كند زياد به اين ويژگي نمي پردازيم

 :مي كنيم

 استفاده مي كنيم :  DIV براي تعيين موقعيت يك  position:fixed در اين مثال از ويژگي

<div style="position:fixed; top:50%; float:right"> 
 Firefox يا  Opera, Netscape گر مي خواهيد ببينيد اين ويژگي چگونه كار مي كند لينك زير را با يكي از مرورگرهاي

   :مشاهده كنيد و صفحه را با استفاده از اسكرول بار به باال و پايين ببريد
</div> 
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يا  Opera, Netscape گونه كار مي كند لينك زير را با يكي از مرورگرهاياگر مي خواهيد ببينيد اين ويژگي چ

Firefox مشاهده كنيد و صفحه را با استفاده از اسكرول بار به باال و پايين ببريد:   

absolute

 position:absolute  ويژگي   

نه محلي كه كد آن نوشته شده است

مشخص مي كند كه عنصر مربوطه بايد در محل تعيين شده بـه نمـايش در آيـد 

. 

 در صفحه ببينيد :  position:absolute در اينجا مي توانيد يك مثال را در مورد استفاده از ويژگي

<div style="position:absolute; top:65px; right:20px; border:double 

#0033cc; width:350px; color:#ffff00; background-color:#33cccc; 

height: 40px;">  در موقعيت تعيين شده در كد آن نمايش داده مي شوداين </div> 

 DIV  پيكسـل از سـمت   20 پيكسـل از بـاالي صـفحه و    65موقعيتي با فاصله همانطور كه در كد باال مي بينيد براي

 :با كليك كردن بر روي لينك زير مي توانيد نتيجه را مشاهده كنيد.  راست صفحه تعيين كرده ايم

top

اين ويژگي موقعيت يك عنصر را از باالي صـفحه تعيـين مـي كنـد    

بيشتر زماني مورد استفاده قرار مي گيرند كه براي يك عنصر ويژگي

 ). top, left, bottom, right  ويژگيهـاي

 position  .  تعيين شده باشد (

استفاده شده است كه ايـن ويژگـي معـين مـي       top:65px قبل همانطور كه مالحظه مي كنيد از ويژگيدر مثال

 DIV  پيكسل از باالي پنجره مرورگر به نمايش در مي آيد65با فاصله كند كه. 

www.jamnews.ir

www.jamnews.ir

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  رياضي حميدهاي مهندس Ebookموعهج م

يـا  . در نظر گرفته مي شود به صورت مي تواند باشـد  top, bottom, left, right مقداري كه براي ويژگيهاي

استفاده شود يا بـه    px رت عددي در واحد پيكسل كه در اين صورت بايد پس از عدد مربوطه از حروف اختصاريبه صو

 .استفاده شود(%) صورت درصد كه پس از عدد با يد از عالمت درصد

  
bottom

در. خص مـي كنـد  كاربردي همانند ويژگي باال دارد با اين تفاوت كه ميزان فاصله عناصر را از پايين پنجـره مرورگـر مشـ 

 .مثال بعدي از اين ويژگي استفاده خواهيم كرد

right

همانطور كه در مثال قبل مي بينيد، از ايـن ويژگـي   . اين ويژگي فاصله عناصر را از سمت راست صفحه تعيين مي كند

 right:20px  استفاده شده است يعنيبه صورت DIV     پيكسـل از سـمت راسـت پنجـره     20 مربوطه بـا فاصـله

 .گر قرار خواهد گرفتمرور

left

. 

در مثال زير از ويژگيهاي

اين ويژگي موقعيت عنصر را از سمت چپ پنجره مرورگر تعيين مي كند

 bottom  و left  DIV  مثال قبل استفاده مي كنيم :براي همان 

<div style="position:absolute; bottom:65px; left:20px; border:double 

#0033cc; width:350px; color:#ffff00; background-color:#33cccc; 

height: 40px;"> اين در موقعيت تعيين شده در كد آن نمايش داده مي شود</div> 

 DIV  پيكسل از سمت چپ پنجره مرورگر فاصله دارد20 پيكسل از پايين و65به اندازه در مثال ذكر شده. 
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   CSS ويژگيهاي متن در

    هاي متن را كه در  CSS در اين قسمت برخي از ويژگي

ويژگيها مي توانيم نحوه قرار گرفتن متن در صفحه، فاصله بين حروف و بسياري از خواص يك متن را تغيير دهيم

بـا كمـك ايـن . استفاده مي شوند به شما معرفي مـي كنـيم 

. 

letter-spacing

ايـن ويژگـي مـي توانـد     . تعيـين كنـيم  ين ويژگي به ما اجازه مي دهد تا فاصله ميان حروف يك كلمه را در يك متن

گزينه پيش فرض براي ايـن ويژگـي .   استفاده كند  normal مقاديري را در مقياس پيكسل به خود بگيرد يا از مقدار

 normal  در اينجا به ذكر يك مثال در مورد اين ويژگي مي پردازيم :. است همان 

 استفاده كنيم : DIV گفرض كنيد مي خواهيم از اين ويژگي براي متن موجود در يك ت

<div style="letter-spacing:5px"> 

5 .پيكسل از يكديگر نمايش داده خواهند شد حروف اين متن با فاصله  

</div> 

 :نتيجه را به صورت زير مشاهده خواهيد كرد

ه    ل ــ ص ا ف ا  ــ ب ن  ت ــ م ن  ــ ي ا ف  و ر ــ ه  5 ح د ا د ش  ي ا ــ م ن ر  گ ي د ــ ك ي ز  ا ل  ــ س ك ي پ

د ش د  ن ه ا و  .خ
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text-align

ازه مي دهد تا نحوه قرارگيري قسمتي از متن را از لحاظ راست چين، چپ چين يا وسط چـين بـودن   اين ويژگي به ما اج

 .تنظيم كنيم

 :اين ويژگي مي تواند مقادير زير را به مورد استفاده قرار دهد

•left : 

با استفاده از اين مقدار مي توانيم محتويات يك تگ را در سمت چپ صفحه نمايش دهيم .

right : 

 .دار معين مي كند كه محتويات يك تگ بايد در سمت راست صفحه نمايش داده شونداين ق

•center : 

 .اين مقدار محتويات يك تگ را به صورت وسط چين تعريف ميكند

قرار دارد به صورت چپ چين نمايش داده شود مـي تـوانيم از ايـن      DIV براي مثال اگر مي خواهيد متني كه در يك

استفاده كنيم :ويژگي به مانند زير

<div style="text-align:left; border:thin dashed #00CCFF"> 
 DIV  در سمت چپ صفحه نمايش داده مي شوندمحتويات اين. 

</div> 

نتيجه به صورت زير خواهد بود :

 DIV  در سمت چپ صفحه نمايش داده مي شوندمحتويات اين. 
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text-decoration

مثًال فرض كنيد.  اين ويژگي به ما اجازه مي دهد تا براي قسمت خاصي از متن خاصيتهاي از قبيل زيرخط تعريف كنيم

در اينجام مي توانيم از اين ويژگي به صورت زيـر اسـتفاده   . مي خواهيم يك متن را با خطي باالي آن به وجود بياوريم

 :متين

<div style="text-decoration: overline">به اين متن توجه كنيد!!</div> 

: 

به اين متن توجه كنيد

اين هم نتيجه

!! 

 :اين ويژگي چندين مقدار دارد كه در اينجا به آنها مي پردازيم

•

       
none : 

البتـه بـراي لينكهـا بـه صـورت پـيش فـرض       (اين گزينه به صورت پـيش فـرض بـر روي مـتن اعمـال مـي شـود 

underline و در نتيجه آن متنها به صـورت سـاده و معمـولي )   اعمال مي شود  

     

استفاده كنيم

 . درنمـايش داده مـي شـوند 

صورتي كه بخواهيم لينكهايي در متن ما بدون زير خط نشان داده شوند مي توانيم از ايـن گزينـه بـراي تـگ لينـك 

. 

•underline :

 .از اين گزينه مي توان براي زير خط دار كردن متنها استفاده كرد

•overline :

 .ستفاده مي شوداين گزينه براي نمايش خط باالي متن ا

•line-through :

 .اين گزينه يك خط را در ميانه متن ايجاد مي كند و آنرا به صورت خط خورده نشان مي دهد
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•

   
blink :

البتـه ايـن گزينـه توسـط مرورگـر اينترنـت       . از اين گزينه مي توانيم براي چشمك زن كـردن مـتن اسـتفاده كنـيم 

 .نمايش داده مي شود  Netscape اكسپلورر حمايت نمي شود و فقط در مرورگرهاي

در اينجا يك لينك را مي بينيد كه با استفاده از ويژگي باال بدون زير خط نمايش داده مي شود :

<a href="#example" style="text-decoration:none>متن مورد استفاده در لينك</a> 

اين هم لينك بدون زير خط :

متن مورد استفاده در لينك

در اين قسمت به ادامه ويژگيهايي كه بر روي متن ها اثر مي گذارند مي پردازيم .

text-transform

اين ويژگي مشخص مي كند كه متن با استفاده از حروف بزرگ نوشته شود يا حروف كوچك و يا به صـورت معمـولي   

 در حروفي كه تايپ شده است تغييري به وجود آوريدالبته بدون آنكه

     

مـثًال .  با اين روش اگر خواستيد قسمتي از متن 

البتـه ايـن . براي تأكيد بيشتر با حروف بزرگ مشاهده شود نيازي نيست كه دوبـاره آن قسـمت را از اول تايـپ كنيـد 

 .گليسي مي توانيد آنرا به كار ببريدويژگي در زبان فارسي چندان استفاده اي ندارد ولي در زبانهايي مثل ان

به يك مثال در مورد اين ويژگي توجه كنيد :

<div style="text-transform: uppercase"> 

This is an example of uppercase in text-transform property. 

</div> 

اين هم نتيجه :

THIS IS AN EXAMPLE OF UPPERCASE IN TEXT-TRANSFORM 

PROPERTY. 
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اين ويژگي چند مقدار دارد كه در اينجا مشاهده مي كنيد

همانطور كه مشاهده مي كنيد بدون استفاده از حروف بزرگ در نوشتن كد، متن ما با حروف بزرگ نمـايش داده مـي 

.شود

: 

•none : 

 .با انتخاب اين گزينه متن به همان صورتي كه تايپ شده است نمايش داده مي شود

•lowercase : 

 .تخاب اين گزينه متن با حروف كوچك نمايش داده مي شودبا ان

•uppercase : 

 .اين گزينه متن را با حروف بزرگ نمايش مي دهد

•

        
capitalize : 

اين گزينه حروف اول كلماتي را كه با حروف كوچك نوشته شده انـد بـا حـروف بـزرگ و بقيـه حـروف را بـا حـروف 

 :دبه مثال زير توجه كني. كوچك نمايش مي دهد

<div style="text-transform: capitalize"> 

this is an example of capitalize value for text-transform property 

</div> 

متن به صورت زير نمايش داده مي شود :

This Is An Example Of Capitalize Value For Text-Transform Propety
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line-height

مي دهد تا ارتفاع سطر ها را مشخص كنيم ايـن ارتفـاع مـي توانـد بـه صـورت درصـد يـا در         .  اين ويژگي به ما امكان

مقياس پيكسل باشد و فاصله بين سطرها را مشخص مي كند .

پيكسل فاصله داشته باشند مي توانيم به صورت زير عمل كنيم :50براي مثال اگر بخواهيم سطرها از هم

<div style="line-height: 50px"> 

اين سطر و سطر بعديبين <br> 20پيكسل فاصله وجود دارد</div> 

نتيجه به صورت زير خواهد بود :

بين اين سطر و سطر بعدي

 .پيكسل فاصله وجود دارد 20

text-indent

اين مقـدار  . مشخص مي كند) مثًال سطر اول هر پاراگراف(اين ويژگي مقدار تو رفتگي متن را در سطر اول هر قسمت

 د بر حسب پيكسل يا در صد باشد .مي توان

پيكسل در نظر مي گيريم :30در مثال زير اين مقدار تو رفتگي را

<div style="text-intend: 30px"> 

پيكسل تو رفتگي نمايش داده مي شود30 سطر اول اين قسمت با <br> 

 <br>در حالي كه بقيه سطرها به صورت عادي و

 .بدون تو رفتگي نمايش داده مي شوند

</div> 
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تنظيم فونت صفحه با استفاده از استايل

قـبًال بـا تـگ       . در اين قسمت به روش تنظيم فونت متن با استفاده از استايل مي پردازيم بسـياري از اعمـالي را كـه 

<font> . انجام مي داديم مي توانيم با استايل انجام دهيم

font-family

 font-family  اين ويژگي در حقيقت جانشـين  . فونتي بايد نشان داده شودمشخص مي كند كه متن با چه ويژگي

 face  شناسه font  كه در تگ  

معموًال مختلف تفاوت داشته باشد، اما 

گزينه پيش فرض براي فونت ممكن اسـت در مرورگرهـاي . استفاده مي شود است

 Times New Roman  است. 

 استفاده مي كنيم : Arial به خل يك  div براي تغيير فونت متن دا  font-family در مثال زير از ويژگي

<div style="font-family: Arial">  

 Arial  نمايش داده مي شوداين متن با فونت. 

</div> 

نتيجه را به صورت زير مشاهده مي كنيد :

 Arial  نمايش داده مي شود .اين متن با فونت 

د نظر شما را نداشته باشد، مرورگر به جاي آن از فونتالبته بايد به خاطر داشته باشيد كه اگر بازديد كننده فونت مور

      

همراه سيستم عامل نصب مي شوند و در اكثر سيستمها موجود هستند

معمـوًال بـه . پيش فرض خود استفاده مي كند براي جلوگيري از بروز اين مشكل بايد از فونتهـايي اسـتفاده كنيـد كـه 

. 
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font-size

 .است  medium گزينه پيش فرض براي اين ويژگي.  اين ويژگي مشخص كننده اندازه فونت در صفحه مي باشد

 DIV  پيكسل نمايش داده شود :30با اندازه فرض كنيد مي خواهيم متن درون يك 

<div style="font-size: 30px"> پيكسل نمايش داده مي شود30 اين متن با اندازه  </div> 

نتيجه را مالحظه كنيد :

 .سل نمايش داده مي شودپيك 30اين متن با اندازه

font-style

<I>  تقريبًا شبيه تگ است، اما چون اسـتفاده از تگهـايي نظيـر   ,<HTML    <FONT>, <B در كار اين ويژگي 

<U> و<I> اين ويژگي. در حال كمرنگ شدن است بهتر است از استايل براي مورب نشان دادن متن استفاده شود

 :مي تواند مقادير زير را داشته باشد

•normal

•italic

•oblique

به يك مثال در مورد اين ويژگي توجه كنيد :

<div style="font-style:oblique">اين متن به صورت مورب مشاهده مي شود</div> 

نتيجه به اين صورت خواهد بود :

. اين متن به صورت مورب مشاهده مي شود
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font-weight

مي توانيم از مقـادير زيـر بـراي ايـن ويژگـي      .  اين ويژگي به ما امكان مي دهد تا ميزان ضخامت متن را تعيين كنيم

 :استفاده كنيم

•normal

•bold

•bolder

•lighter

•100

•200

•300

•400

•500

•600

•700

•800

•900

در اينجا به ذكر يك مثال مي پردازيم :

<div style="font-weight: 700">تقريبًا ضخيم مشاهده مي شود  <div/>اين متن 

 :ين صورت خواهد بودنتيجه به ا

 .اين متن تقريباً ضخيم مشاهده مي شود

www.jamnews.ir

www.jamnews.ir

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  رياضي حميدهاي مهندس Ebookموعهج م

 CSS نحو تغيير رنگ متن با استفاده از

color

  

يك جدول را تغيير دهيم و يا قسمتي از متن صفحه را كه با تگ

براي مثال مي توانيد رنـگ مـتن .  از ويژگي  color براي تغيير رنگ متن قسمتهاي مختلف صفحه استفاده مي شود

 SPAN  مشخص كرده ايم با رنگ متفاوتي با بقيه

كـه در تـگ فونـت      color و در نتيجه شناسـه  <FONT>اين تگ از آن جهت كه كاربرد تگ. متن نمايش دهيم

 در حال محدود شدن است اهميت بيشتري پيدا مي كند .  HTML4 استفاده مي شود، در

 .اما در باره آن توضيحي داده نشده استالبته در قسمتهاي قبلي هم از اين ويژگي استفاده كرده ايم

 COLOR  مانند FONT  شـكل كلـي ايـن ويژگـي بـه      . رنگها در اين ويژگي به دو صورت تعيين مي شـونددر تگ

 :صورت زير است

color: نام رنگ مورد نظر

color:#معادل هگزادسيمال رنگ 

كنيد كافي است تا نام رنگ مورد نظر خـود را  اگر مي خواهيد از رنگهاي معمولي كه با نام شناخته مي شوند استفاده

اين روش ساده تر است ولي انعطاف پذيري كمتري هم دارد چون تنها مـي توانيـد رنـگ    . در اين ويژگي استفاده كنيد

مورد نظر خود را از بين تعداد اندكي نام رنگ انتخاب كنيد .

بتوانيد رنگ مو رد نظر خود را انتخاب كنيد مي توانيددر صورتي كه مي خواهيد از رنگهاي بيشتري استفاده كنيد و بهتر

رنگ مورد استفاده در وب رنگ مورد نظـر  216 در اين صورت مي توانيد از. از معادل هگزادسيمال رنگها استفاده كنيد

 .خود را انتخاب كنيد
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 color  ما در اينجـا    . مي پردازيم در اينجا به ذكر چند مثال براي استفاده از ويژگي style  بـراي تعريـف از شناسـه 

كردن اين ويژگي استفاده مي كنيم اما به خاطر داشته باشيد كه مي توانيم اين ويژگي را براي يك تگ مشخص يا به

 class  وصورت id  HEAD  متن يا استايل خارجي نيز به كار ببريمدر بخش. 

 color  وانيم كد جدول را به صورت زير بنويسيم :براي تغيير رنگ متن يك جدول مي ت براي مثال در استفاده از 

<table border="1" style="color: red"> 

    <tr> 

        <td> 

  اين متن به رنگ قرمز نمايش داده مي شود.            

        </td> 

    </tr> 

</table> 

نتيجه كد باال با كدي كه در پايين آمده است يكسان است :

<table border="1" style="color: #FF0000"> 

    <tr> 

        <td> 

  اين متن به رنگ قرمز نمايش داده مي شود.            

        </td> 

    </tr> 

</table> 

 :نتيجه هر دو كد باال به صورت زير است

 .اين متن به رنگ قرمز نمايش داده مي شود
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 color  اي هر كدام از سطرها يا سلولهاي يك جدول به صورت جداگانهبر به ياد داشته باشيد كه مي توانيد از ويژگي

را در هر قسمت قرار دهيد و رنگ مورد نظر خود را بـه   "style="color: XXX فقط كافيست تا. استفاده كنيد

 .قرار دهيد XXX جاي

CSS با  HTML تغيير رنگ و تصوير زمينه عناصر

     

 

را مشخص كنيم مي توانيم از اين ويژگي در يك تگ

background-color

تقريبًا براي هر چيزي در صفحه رنگ زمينه مشخص كنـيم دهد تا  بـراي ايـن كـار بايـد ايـن .  اين ويژگي به ما اجازه مي

اگر بخواهيم زمينه قسمتي از يك مـتن . ويژگي را به همراه رنگ مورد نظر وارد تگ مربوط به قسمت مورد نظر كنيم

 SPAN  فاده كنيمدر اطراف متن مورد نظر است. 

در مثال زير زمينه قسمتي از يك متن را به رنگ زرد در مي آوريم :

<p>متن بدون زمينه. <span style="background-color: yellow"> 

.اين قسمت زمينه زرد دارد  

</span></p> 

: 

متن بدون زمينه

اين هم متن نهايي

 .اين قسمت زمينه زرد دارد .
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 هم استفاده كنيم :  DIV ژگي براي تغيير زمينه يك جدول ياهمينطور مي توانيم از اين وي

<table border="1" style="background-color: #FFC0CB"> 

<td>سلول اول</td> 

<td>سلول دوم</td> 

</table> 

 :اين هم جدول به دست آمده

سلول اول سلول دوم

 .داگانه استفاده كنيدشما حتي مي توانيد از اين ويژگي براي سلولهاي يك جدول به صورت ج

به مثال زير توجه كنيد :. يك نمونه ديگر از موارد استفاده اين ويژگي در طراحي فرمهاست

<form action="some_script> 

 <"input type="text" size="30" style="background-color: #009900>  نام

</form> 

اين هم فرم آزمايشي ما :

نام

 .آنها استفاده كنيممعادل هگزادسيمال توجه داشته باشيد كه در اين ويژگي هم مي توانيم از نام رنگ ها و هم از

در مـورد تصـوير زمينـه    . رنگ زمينه صفحه را هم تغيير دهيدن ويژگي در تگ  body شما مي توانيد با استفاده از اي

 .هم كه در قسمت بعد به آن مي پردازيم مي توان به همين صورت عمل كرد
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background-image

ــار مــــي رود  ــوير زمينــــه بــــه كــ ــاربرد -background .ايــــن ويژگــــي بــــراي مشــــخص كــــردن تصــ كــ

image  background-color  است با اين تفاوت كه به جاي مشخص كردن رنگ بايد يك تصوير را همانند

اين ويژگي به صورت زير نوشته مي شود .. تعيين كنيم

background-image:url(آدرس تصوير مورد نظر) 

 url  آدرس تصـويري كـه مـي خـواهيم بـه .      براي مشخص كردن آدرس تصوير استفاده كنيم بعد از نام ويژگي بايد از

قرار گيرد ولـي بايـد بـين دو پرانتـز قـرار گيـرد  .     ) "( استفاده كنيم نيازي نيست بين عالمتهاي نقل قول عنوان زمينه

 :به يك مثال در اين رابطه توجه كنيد

<span style="background-image: 

url(http://www.neopersia.org/css/example1.gif)"> 
 span  از تصوير زمينه استفاده شده استبراي اين. 

</span> 

مي توانيد نتيجه كد باال را مشاهده كنيد :

 span  از تصوير زمينه استفاده شده است .براي اين 

تقريبًا براي همه اجزاي صفحه استفاده كرد  در اينجا براي يك جدول از آن استفاده كرده ايم :. از اين ويژگي مي توان 

<table border="1" style="background-image: 

url(http://www.neopersia.org/css/example1.gif)"> 

<td>محتويات سلول اول</td> 

<td>محتويات سلول دوم</td> 

</table> 
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 :جدول به دست آمده مانند زير است

محتويات سلول اول محتويات سلول دوم

 text box  ستفاده كنـيماز رنگ زمينه استفاده كرديم براي آن از تصوير زمينه هم مي توانيم ا همانطور كه براي .

 :استفاده مي كنيم  textarea در اينجا از اين ويژگي براي يك

<form> 

<textarea rows="8" cols="60" style="background-

image:url(http://www.neopersia.org/css/example1.gif)"> 

</textarea> 

</form> 
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  كار با تصوير زمينه در طراحي صفحات با استايل

. مي توانستيم براي صفحه تصوير زمينه مشخص كنيم BODYدر تگ backgroundا با استفاده از شناسهم

   

    

     

 وانيم كنترل بيشتري بر اين تصوير زمينه داشته باشيم چه اين تصوير زمينـه بـراي كـل اما با استفاده از استايل مي ت

 براي مثال مي توانيم تصوير زمينـه را بـه گونـه اي تعريـف . صفحه استفاده شود چه براي قسمت مشخصي از صفحه

ا مـي توانيـد در جـدول برخـي از ايـن خـواص ر . كنيم كه تكرار نشود، ثابت باشد، يا براي آن نقطه شروع تعيين كنيم

   :مالحظه كنيدصفحه بعد
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توضيحات مقادير قابل استفاده ويژگي

ــرار ــل ق ــده مح ــخص كنن مش

گرفتن تصوير در اينترنت است

ــرفتن ــرار گـ ــل قـ آدرس محـ

تصوير
background-

image: url(url) 

نوع تكـرار تصـوير را مشـخص

مي كند
repeat, no-repeat, 

repeat-x, repeat-y

background-repeat: 

 مقدار ويژگي

ــا ــه آي ــد ك ــي كن مشــخص م

تصوير زمينه با اسكرول كـردن

صفحه حركـت مـي كنـد يـا در

جاي خود ثابت مي ماند

scroll, fixed
background-

attachment: مقدار ويژگي 

موقعيــــت تصـــوير زمينــــه در

صفحه را مشخص مي كند

مقــــــــــــــــــــــــدار اول :

top, center,

 
bottom,

ــل،  ــاس پيكس ــددي در مقي ع

ــد ــاس درصـ ــددي در مقيـ عـ

ــدار دوم : مقــــــــــــــــــــ

left, center, right, 

ــل، ــاس پيكس ــددي در مقي ع

عددي در مقياس درصد

background-position:   
مقدار اول مقدار دوم
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مـتن  مـي توانيـد يـك اسـتايل در قسـمت   BODY       HEAD براي استفاده از اين ويژگيها و كاربرد آنها براي تگ

استفاده كنيد مثًال براي تصـوير زمينـه صـفحات سـايت مـا مـي تـوان در قسـمت        .  تعريف كنيد يا از استايل خارجي

HEAD متن يك استايل به صورت زير تعريف كرد: 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

background-image: index.jpg); 

background-repeat:repeat-y } 

--> 

</style> 

-repeat background

در اينجـا بـه سـاير ويژگيهـاي     . توضيحاتي داده شد image - backgroundكرديد در موردهمانطور كه مالحظه

در اينجـا مقـاديري را   . اين ويژگي تعيين كننده نوع تكرار شدن تصوير زمينه است مربوط به تصوير زمينه مي پردازيم .

 :مي توان به اين ويژگي اختصاص داد بيان مي كنيمكه

•

عمودي تكرار شود تا همه زمينه پنجره را بپوشاند

repeat

اين مقدار تعيين مي كند كه تصوير زمينه در صورتي كه از اندازه پنجره كوچكتر بود هم به صورت افقي و هم

. 

•no-repeat

 .ر شود حتي اگر از اندازه پنجره كوچكتر بوداين گزينه مشخص مي كند كه تصوير زمينه نبايد تكرا

•repeat-x

 .اين گزينه مشخص مي كند كه تصوير بايد به صورت افقي تكرار شود نه عمودي

www.jamnews.ir

www.jamnews.ir

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  رياضي حميدهاي مهندس Ebookموعهج م

•repeat-y

 اين گزينه مشخص مي كند كه تصوير زمينه بايد به صورت عمودي تكرار شود .

attachment -background

زمينه در هنگام باال و پايين بردن صفحه بـه وسـيله اسـكرول بـار در پنجـره      از اين ويژگي براي تعيين موقعيت تصوير

 :مقادير زير را مي توان براي اين ويژگي استفاده كرد. مرورگر است

•scroll

 .اگر اين گزينه را انتخاب كنيد تصوير زمينه به همراه محتويات صفحه به باال و پايين مي رود

•fixed

   

بماند و حركت نكند

ي كنيد كه تصوير زمينه در هنگام حركت كردن محتويات صـفحه بايـد ثابـت با انتخاب اين گزينه مشخص م

. 

در اين مثال. متن استفاده كرد  HEAD كد زير را مي توان براي مشخص كردن تصوير زمينه ثابت در بخش

 لوگوي سايت ما به عنوان زمينه ثابت در نظر گرفته شده است.

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

background-image:url(http://www.aaa.org/images/cssBGtest.jpg); 

background-attachment:fixed; 

background-repeat:no-repeat; 

background-position:center center } 

--> 

</style> 
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   CSS تنظيمات موقعيت عكس زمينه عناصر صفحه با

background-position

اين ويژگي بيشـتر زمـاني مـورد اسـتفاده     . هت تعيين موقعيت تصوير زمينه در صفحه استفاده مي شوداين ويژگي ج

ايـن  . اسـتفاده شـده باشـد   repeat -repeat: no background-از قرار مي گردد كه براي تصـوير زمينـه   

     و

 

با اين دو مقدار مـي تـوانيم موقعيـت عمـودي و افقـي . يژگي مي تواند دو مقدار را همزمان به خود اختصاص دهد

توجه داشته باشيد كه اين دو مقدار بايد با يك فاصله خالي از هم جدا شوند نه كامـا . تصوير در صفحه را تعيين كنيم

يا نقطه ويرگول .

 :ختصاص داد از مقادير زير انتخاب مي شونددو مقداري كه مي توان به اين ويژگي ا

•top, center, or bottom

•left, center, or right

در اينجا مي توانيد برخي از موارد قابل اسـتفاده  . براي اين ويژگي بايد از هر دسته از مقادير باال فقط يكي انتخاب شود

 :را مشاهده كنيد

•background-position:top right

 .وير زمينه را در باال و سمت راست صفحه نمايش مي دهداين ويژگي تص

•background-position:center right

 .اين ويژگي تصوير را در سمت راست وسط صفحه نمايش مي دهد

•background-position:bottom center

 .اين ويژگي تصوير زمينه را در پايين مركز صفحه نمايش مي دهد

www.jamnews.ir

www.jamnews.ir

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  رياضي حميدهاي مهندس Ebookموعهج م

 

    

 باال از مقاديري در مقياس پيكسل يا درصد قرار دهيم تا تصوير زمينه را در هر فاصـله اي مي توانيم به جاي گزينه هاي

 در اين روش فقط كافيست مقدار فاصـله از سـمت چـپ صـفحه را . از باال و سمت چپ صفحه كه بخواهيم قرار دهيم

بـه . ا مقياس آنرا بنويسيم نوشته و مقياس آن را مشخص كنيم و با يك فاصله مقدار فاصله از باالي صفحه همراه ب

 :مثال زير توجه كنيد

40 پيكسـل از بـاال و   20 در اين مثال از لوگوي سايت ما به عنوان زمينه صفحه اسـتفاده شـده اسـت كـه در فاصـله      

اسـتفاده   background -در ضـمن از ويژگـي   attachment: fixed. پيكسل از چپ صفحه قرار مي گيـرد

كد زير را به منظور تعيـين تصـوير زمينـه . شده است تا در صورت حركت دادن صفحه زمينه به صورت ثابت قرار بگيرد   

 HEAD  صفحه قرار مي دهيمصفحه در بخش: 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

background-image:url(http://www.neopersia.org/images/cssBGtest.jpg); 

background-attachment:fixed; 

background-position:40px 20px } 

--> 

</style> 

مـي  . با تركيب كردن ويژگيهايي كه توضيح داده شد مي توانيم انواع تصوير زمينه مختلف و جالبي را به وجود بياوريم

   .آنرا مالحظه كنيدتوانيد اين كار را انجام دهيد و تنوع
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  تغيير شكل نشانگر ماوس با استفاده از استايل

با استفاده از استايل اين امكان وجود دارد كه شكل نشانگر ماوس را وقتي روي قسمت مشخصي از صفحه قـرار مـي   

 ده كنيم :به اين منظور مي توانيم از ويژگي زير در استايل مربوط به تگ مورد نظر استفا. گيرد تغيير دهيم

cursor: نوع نشانگري كه مورد نظر ماست 

  

 

براي مثال فرض كنيد مي خواهيم وقتي نشانگر ماوس روي يك قسمت متن قرار مي گيرد به شكل سـاعت شـني در 

(. آيد اسـتفاده كـرده   ما براي مشخص شدن متن از رنـگ قرمـز در تـگ    span  مي توانيم به صورت زير عمل كنيم

: ). ايم

<span style="cursor: wait; color: red">ماوس خود را روي اين متن قرار دهيد.</span> 

: 

ماوس خود را روي اين متن قرار دهيد

نتيجه را مي توانيد اينجا مشاهده كنيد

. 

 

مي توانيد در بخش

مثًال جدولها قرار مي گيرد شكل خاصي داشته باشـد  اگر بخواهيد وقتي ماوس كاربر روي يك قسمت مشخص از صفحه 

 HEAD      صفحه اين ويژگي را براي جدول تعريف كنيد تا در همه جدولهاي صفحه بـه كـار گرفتـه

در تگهـاي روش سـاده تـر هـم اسـتفاده از شناسـه   style     . هم مي توانيد اسـتفاده كنيـد   id و class از . شود

HTML است. 

مـي  . ننـد آورده شـده اسـت   در جدول زير برخي از مقادير مختلف اين ويژگي كه شكل نشانگر مـاوس را عـوض مـي ك   

 .توانيد ماوس خود را بر روي توضيحات اين گزينه ها نگه داريد تا ببينيد به چه شكلي در مي آيد
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مقدار قابل استفاده توضيحات

auto اين گزينه نشانگر ماوس را با توجه به تنظيمات مرورگر كاربر تغيير مي دهد .

crosshair ه در مي آيد نشانگر ماوس به صورت به عالو .

default نشانگر ماوس به صورت همان فلش هميشگي در مي آيد .

move نشانگر به شكلي در مي آيد كه در هنگام جا به جا كردن چيزي به خود مي گيرد .

pointer نشانگر به شكل دست در مي آيد .

help يك عالمت سؤال كنار پيكان نشانگر ماوس قرار مي گيرد .

wait اعت شني در مي آيد به شكل س.

n-resize يك فلش به سمت شمال

s-resize يك فلش به سمت جنوب

e-resize يك فلش به سمت مشرق

w-resize يك فلش به سمت مغرب

ne-resize يك فلش به سمت شمال شرقي

nw-resize يك فلش به سمت شمال غربي

se-resize يك فلش به سمت جنوب شرقي
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اعمال تغيير بر روي لينكها در صفحه با استفاده از استايل
بـه صـورتي كـه اسـتفاده از جـاوا .  با استفاده از  CSS مي توانيم نحوه نمايش دادن لينكها را در صفحه تنظيم كنيم     

 از طريق استفاده از استايل مي توانيم رنگ لينكها، اندازه فونت آنها، زير. اسكرپت در صفحه تا حد زيادي كم مي شود

خط لينكها، رنگ زمينه هر لينك و بسياري ديگر از خواص لينكها را تغيير دهيم .

 CSS  وجود دارد استفاده كنيم بهتر است تا استايل را در بخش براي اينكه بتوانيم از همه خواصي كه براي لينكها در

HEAD  CSS  در هر دو صـورت مراحـل   . حه پيوند مي شوند استفاده كنيمخارجي كه به صف متن خود يا در فايلهاي

 .متن تعريف مي كنيم  HEAD ما در اينجا به استايل را در بخش. انجام كار شبيه هم است

مي توانيم از مشخصات يك لينك را به چهار بخش تقسيم كنـيم كـه در زيـر مـي توانيـد        CSS براي كار با لينكها در

 :آنها را مشاهده كنيد

•a:link و a 

    

تنظيم مي كنند

اين مشخصه ها نحوه نمايش لينكهايي را كه در صفحه وجود دارند و هنوز روي آنهـا كليـك نشـده اسـت 

. 

•a:hover

 .اين مشخصه وضعيت لينك را وقتي كه نشانگر ماوس روي آن قرار دارن تنظيم مي كند

•

مي شود
a:active

 .اين قسمت مشخص كننده وضعيت لينكي است كه بر روي آن كليك

•a:visited

 .اين مشخصه براي لينكهايي كه در بازديدهاي قبلي مورد استفاده قرار گرفته اند استفاده مي شود
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يعني كد زير را در بخش. متن از مشخصه هاي باال استفاده مي كنيم  HEAD براي كار كردن با لينكها ما در قسمت

HEAD متن وارد مي كنيم .

              

مورد لينكها هم استفاده كنيد براي مثال

<style type="text/css"> 

<!-- a:link { مشخصات مورد نظر } 

a:hover { مشخصات مورد نظر } 

a:active { مشخصات مورد نظر } 

a:visited { مشخصات مورد نظر } 

-->  </style> 

براي هر ويژگـي بـاال مـي توانيـد مشخصـات خـاص خـود را تعريـف كنيـد بـراي مثـال مـي توانـد رنـگ از مشخصـه 

bachkground-color زمينه لينك وقتي كه ماوس روي ان قرار مي گيرد استفاده كنيد يا ازبراي تعيين رنگ

color به طور كلي مي توانيد از بيشتر مشخصه هايي كه براي متن ها كارايي دارند در. براي تعيين رنگ متن لينكها

 font-family  و font-size و border و ...

 12pt مثال مطرح مي كنيم كه در آن لينكهاي صفحه به رنگ سبز نمايش داده مي شوند با اندازه فونتدر اينجا يك

   

  

براي ساختن لينكهايي با مشخصاتي كه بيان شد مي توانيم از كد زير در قسمت

و بدون زيرخط، وقتي كه ماوس روي آنها قرار مي گيرد رنگ آنها قرمز مي شود و رنگ زمينه متفاوتي پيـدا مـي كننـد 

ن رنگ لينك سفيد مي شود و لينكهـايي كـه در در موقع كليك كرد. همچنين يك كادر نيز اطراف آنها به وجود مي آيد

 دفعات قبلي كليك شده اند با زير خط نمايش داده مي شوند.

 HEAD       مـتن يـا اسـتايل خـارجي

 :استفاده كنيم
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<style type="text/css"> 

<!-- a:link { color:green; font-size:12pt; text-decoration:none } 

a:hover { color:red; background-color:#6699CC; border:#006699 2px 

solid } 

a:active { color: white } 

a:visited { text-decoration: underline }  --> </style> 

 :ده شده است مشاهده كنيددر قسمت زير مي توانيد لينكهايي را كه براي آنها از كد باال استفا

اين لينكها با استفاده از كد باال تنظيم شده اند .

. 

مي توانيد بر روي آنها كليك كنيد

ماوس خود را روي آنها قرار دهيد

. 

اين صفحه قرار دارند بر روي لينكهاي باال تأثير گذاشته اند اما  HEAD همانطور كه مي بينيد كدهايي كه در قسمت

ما لينكهـاي بـاال را در يـك   DIV   دليل اين تفاوت اين است كه. لينكها در ساير نقاط صفحه ويژگيهاي متفاوتي دارند

 ID  قرار داديم و براي آن يك HEAD  صفحه تعريف كرديم و ويژگيهاي مربوط به لينكهـاي بـاال در قالـب   در بخش

ID در اينجا مي توانيد كدي را كه ما مورد استفاده قرار داده ايم ببينيد :. مشخص كرديم 

#pre a:link,#pre a { color:green; font-size:10pt; text-decoration:none } 

#pre a:hover { color:red; background-color:#6699CC; border:#006699 

2px solid; text-decoration:none } 

#pre a:active { color: White } 

#pre a:visited { text-decoration: underline; color:#003399 } 
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