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سري آ موزشی CSS و CSS3 سون  لرن

نویسنده : سجاد دریس

محصولی از سایت سون لرن

این سند مخصوص کاربران VIP سون لرن تهیه شده است . خواهشمندیم از انتشار بدون اجازه و عمومی آن خودداري نمایید .

با تشکر فراوان از اعتماد شما ...

براي دریافت مجموعه ي کاملی از آموزش هاي طراحی وب و زبان هاي برنامه نویسی تحت وب ،

میهمان ما در سون لرن باشید!
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CSS (فصل اول-جلسه 1) : مقدمه  اي بر CSS آموزش

مقدمه

بخش مجزای دیگری که در طراحی صفحات وب از آن استفاده می شود، زبان CSS است.

CSS یا ھمان Cascading Style Sheet (سبک نامه آبشاری) روشی است برای قالب بندی  اجزای صفحه از قبیل متن،

تصویر، زمینه صفحه، کادرھا و تقریبا ھر چیزی که در طراحی صفحه HTML استفاده می شود.

با استفاده از CSS می توان از دوباره نویسی کدھای HTML که باعث مشکل شدن کدنویسی و ھمچنین کندشدن

سرعت بارگذاری صفحه در اینترنت می شود، جلوگیری کرد. برای مثال فرض کنید ما 30 صفحه HTML داریم و در

ھرکدام از 10 تگ پاراگراف استفاده کرده ایم، که در مجموع می شود 300 تگ پاراگراف، حال اگر بخواھیم برای ھمه این

پاراگراف ھا یک استایل را تعریف کرد باید از 300 تگ فونت دیگر نیز استفاده کرد، اما با استفاده از CSS می توان این

300 تگ فونت را در یک خط خالصه کرد!! که ھم باعث کم شدن حجم صفحات و نیز افزایش سرعت بارگذاری صفحات

خواھد شد.

یکی دیگر از مزیت ھای CSS قابلیت ھای بسیار زیاد آن است، که با رسیدن CSS3 حتی در بعضی مواقع می توان از آن

بجای JavaScript و jQuery نیز استفاده کرد. در این سری آموزشی سعی خواھد شد شما را با این زبان شگفت

انگیزکه یکی از الزمه ھای اجتناب ناپذیر برای تبدیل شدن به یک طراح وب است، آشنا کنیم. اما یک پیش نیازی که برای

HTML را دارا، و به خوبی با تگ ھای HTML الزم دارید، این است که شما حداقل اطالعات پایه ای با زبان CSS یادگیری

آشنایی داشته باشید.

این سری آموزشی با پوشش آخرین نسخه از این زبان، یعنی CSS3 این قول را به شما خواھد داد که پس از به پایان

رساندن آموزش ھا، شما قادر خواھید بود بدون کمک دیگران، یک وبسایت را طراحی کنید.یک نکته دیگر اینکه برای

کدنویسی زبان css از ھر ویرایشگری می توان استفاده کرد اما پیشنھاد من نرم افزار ripid css است که می توانید آن را

از لینک زیر دریافت کنید

ripid css دانلود نرم افزار

این سری آموزشی در 15 فصل ارائه خواھد شد ، و ھر سه روز یک بار مطلب جدید افزوده می شود.

با ما باشید.....

http://www.7learn.com/tutorials/css-part1-1-introduction
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CSS (فصل اول-جلسه 2) : اصول اولیه CSS آموزش

HTML در اسناد CSS روش هاي استفاده از

برای وارد کردن کدھای CSS در یک صفحه HTML  چھار روش وجود دارد :

1.   قرار دادن دستورات CSS در داخل فایل HTML (استایل داخلی)

<html>

    <head>

        <style type="text/css">

            .....

            .....

        </style>

    </head>

    <body>

    </body>

</html>

Css قرار بگیرد و بجای نقطه چین ھا نیز دستورات head و در داخل تگ  HTML در این روش باید کد فوق را در باالی سند

قرار می گیرند.

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

این فایل به فایل HTML ( استایل خارجی)

<html>

    <head>

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

    </head>

    <body>

    </body>

</html>

در کد باال یک فایل css خارجی با نام Style.css به صفحه لینک شده است. کد فوق باید در باالی سند Html و در داخل

تگ head قرار بگیرد. دقت کنید که مقدار صفت href باید آدرس فایل باشد.

3.  دستورات css می توانند به طور مستقیم در داخل عناصر HTML و با استفاده از صفت عمومی style در

تگ ھای HTML استفاده شوند.

http://www.7learn.com/tutorials/css-part1-2-the-basics


<html>

    <head>

    </head>

    <body style="font: 12px Tahoma;">

    </body>

</html>

4.  با استفاده از دستور import@ می توان دستورات  css را به ھر دو صورت استایل داخلی و استایل

خارجی در یک فایل وارد کرد :

<style type="text/css">

    @import url(style.css)

</style>

CSS اضافه کردن توضیح (کامنت) در

نحوه نوشتن comment در CSS شبیه به زبان ++C بوده و به این صورت است که با عالمت (*/) شروع و با عالمت (/*)

به پاپان می رسد :

/* This is a Comment */

/* This is Another

Comment */

اضافه کردن کامنت ھا در css به طراح وب کمک می کند که سریعتر کدھای  ھر بخش را پیدا کند.

CSS قسمت هاي یک دستور

در زبان CSS برای نسبت دادن استایل خاصی به یک قسمت از اجزای صفحه وب، اول باید آن را انتخاب کرد و سپس به

تعریف استایل نمود. به طور مثال :

H2 {

font-size: 24px;

}

 با توجه به مثال باال به طور کلی ھر دستور css دارای 3 بخش است :

گزینشگر (یا ھمان selectors) : که در اصل ھمان تگ ھای html ھستند و یا کالس ھا (class) و یا . 1

شناسه ھا (id)یی ھستند که شما برای یک تگ در صفحه html تعریف کرده اید. در مثال فوق h2 گزینشگر

بوده و مشخص می کند که این استایل موردنظر باید به تمامی تگ ھای <h2> اعمال شود.

خصوصیات (یا ھمان prorerties ) : که مشخص می کنند که چه سبکی باید به برچسبھای انتخاب . 2



شده اعمال شود.یا به عبارتی دیگر کدام خصوصیت آن تگ، مورد تغییر قرار گیرد. در مثال فوق خصوصیت

font-size اندازه فونت تگ h2 را تغییر می دھد.

مقادیر ( یا ھمان value ) : سومین قسمت از ھر دستور مقدار است. که مشخص می کند مقدار . 3

خصوصیت انتخاب شده چه باشد. اگر به مثال باال دقت کنید می بینید که 24px مقدار خصوصیت انتخاب

شده می باشد، که تعیین می کند اندازه فونت ھمه ی تگ ھای <h2> بیست و چھار پیکسل باشد.

دستور css قسمت چھارمی نیز دارد آن ھم عالمت ;  (سمیکولن) است که در انتھای ھر دستور می آید.

نکته : اگر می خواھید بیش از یک خصوصیت از یک تگ را تغییر دھید، حتما باید برای فاصله انداختن بین propertyھا

از این عالمت استفاده کرد.

درضمن به یاد داشته باشیدکه خصوصیت ھا حتما باید ما بین عالمت {} قرار بگیرند.

برای درک بھتر مطلب به تصویر زیر دقت کنید :

بسیار خب تا اینجا با اصول اولیه زبان CSS، طریقه افزودن کدھا، و اجزای یک دستور CSS آشنا شدید. در جلسه بعدی

شما را با انواع گزینشگرھا آشنا خواھیم کرد.

CSS (فصل اول-جلسه 3) : گزینشگرهاي CSS آموزش

CSS گزینشگرهاي

در زبان  CSS از 6 طریق می توان یک تگ را انتخاب کرد یا به عبارتی 6 نوع گزینشگر وجود دارد :

(Tag Selectors)  گزینشگرھای برچسب . 1

(Pseudo-Class Selectors) گزینشگرھای کالس کاذب . 2

(Class Selectors) گزینشگرھای کالس . 3

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/10/selector-properties-value.png
http://www.7learn.com/tutorials/css-part1-3-selectors


(Contextual Selectors) گزینشگرھای مفھومی . 4

(ID Selectors) گزینشگرھای خصوصی . 5

(Universal Selector) گزینشگر عمومی . 6

حال به تشریح ھر کدام از این گزینشگرھا به ھمراه مثال می پردازیم :

1.  گزینشگرھای برچسب : این گزینشگرھا ھمان نام تگ ھای HTML می باشند. در این حالت نام تگ را انتخاب می

کنیم و استایل مورد نظرمان را برای آن تعریف می کنیم، در این روش استایل بر ھمه ی تگ ھای از این نوع در کل صفحه

اعمال می شود. و بیشتر در مواقعی استفاده میشود که بخواھیم یک استایل پیشفرض برای تگ ھا تعریف کنیم :

h1 , h2 , h3 , h4 , h5 , h6 {

color: #000;

font-family: Tahoma;

}

2.  گزینشگرھای کالس کاذب : این سیلکتورھا برای نمایش رویدادھای پویا مورد استفاده قرار می گیرند ؛ این

رویدادھا می توانند مثل حرکت موس یا کلیک بر روی عنصر باشند. کالس ھای کاذب به طراح، آزادی عمل می دھند که

چگونگی رفتار عنصر در شرایط مختلف را تعیین کند.

طریقه استفاده از کالس ھای کاذب به اینگونه است که پس از نام گزینشگر یک عالمت : (دو نقطه) و سپس نام یکی از

کالس ھای کاذب می آید. کالس ھای کاذب مختلف به ھمراه توضیحاتشان را می توانید در تصویر زیر مشاھده کنید:

توجه داشته باشید که دو کالس link  و visited فقط برای تگ ھای <a> استفاده می شوند و بقیه کالسھای کاذب را

می توان برای ھمه ی تگ ھا استفاده کرد.

درضمن ترتیب قرارگیری این کالسھا نیز بسیار مھم است و اگر طبق ترتیبی در ادامه خواھیم گفت قرار نگیرند، استایل

ھای تعریف شده به درستی کار نخواھند کرد. ترتیب آن ھا به صورت زیر باید باشد:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/10/pseudo-class-selectors.png


Selector:link

Selector:visited

Selector:hover

Selector:active

Selector:focus

نکته : یک روش برای به خاطر سپردن ترتیب کالسھای کاذب، به خاطر داشتن کلمه ی LoVe HAte است. (به ترتیب

حروف بزرگ در کلمه دقت  کنید) این کلمه به آن معناس که اول link سپس visited پس از آن hover سپس active و

در آخر نیز focus  قرار می گیرد.

به مثال زیر دقت کنید :

a:link { color: #0000ff; }

a:visited { color: #ff00ff; }

a:hover { color: #ff0000; }

a:active { color: #00ff00; }

3.  گزینشگرھای کالس : تا به اینجا شما یاد گرفتید که چگونه برای ھر تگی از تگ ھای HTML استایل مورد نظر را

تعریف کنید، اما اگر خواستید به دو تگ یکسان دو استایل مختلف را اختصاص دھید باید چه کنید ؟؟؟؟؟؟ فرض کنید ما

کد HTML زیر را داریم :

<p> 7Learn : </p>

<p> JavaScript and Web Design Tutorials </p>

حال می خواھیم 7learn  به رنگ قرمز و javascript and web design tutorials به رنگ آبی باشد:

p { color: blue; }

اما این کد ھر دو کلمه را به رنگ آبی در می آورد؛ اینجاست که باید از کالس استفاده کرد تا بتوانیم به ھر یک از تگ ھا،

حتی اگر یکسان باشند، استایل مختلفی را اختصاص داد. مانند کد زیر :

<p class="red"> 7Learn : </p>

<p class="blue"> JavaScript and Web Design Tutorials </p>

حال می توانیم برای ھر یک از کلمه ھا استایل مورد نظر را تعریف کرد :

.red { color: red; }

.blue { color: blue; }

نتیجه کد در مرورگر :



 ::. چند نکته در استفاده از کالس ھا :

در انتخاب نام کالس ھا باید دقت داشته باشید که اولین حرف نباید عدد یا نقطه و یا عالمت ؟ باشد مثال . 1

کالس 7learn اشتباه است و ھنگام تعریف استایل کار نخواھد کرد.

ھنگام نوشتن نام کالس در زبان CSS قبل از نام باید یک . (نقطه) قرار دھید مانند مثالی که در باال زده شد. . 2

(space) 3 . شما می توانید بیش از یک کالس برای یک تگ تعریف کنید به این صورت که بین ھر نام یک فاصله

قرار دھید، مانند مثال زیر  از 3 کالس استفاده شده  :

<p class="red big right"> 7Learn.com </p>

4.گزینشگرھای مفھومی : ھنگام تعریف یک کالس برای یک تگ، اگر تگ دیگری ( ھمسان یا غیر ھمسان) ھمان نام

کالس را نیز داشته باشد استایل تعریف شده به آن تگ نیز اختصاص داده خواھد شد. به مثال زیر دقت کنید :

<div>

<a href="#"> 7Learn.com </a>

<a href="#"> 7Learn.com </a>

<a class="sidebar" href="#"> 7Learn.com </a>

<a class="sidebar" href="#"> 7Learn.com </a>

</div>

فرض کنید استایل زیر را نیز برای آن ھا تعریف کرده باشیم :

.sidebar {

color: red;

font-size: 14px;

}

ھمانطور که می بینید اینکار بسیار خسته کننده خواھد بود اگر تعداد زیادی لینک را داشته باشیم و بخواھیم به ھمه ی

آنھا کالس sidebar را اضافه کنیم. برای صرفه جویی ھم در وقت و ھم در کدنویسی می توان کدھای باال را به شکل زیر

تغییر داد:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/10/class-selectors.png


<div class="sidebar">

<a href="#"> 7Learn </a>

<a href="#"> 7Learn </a>

<a href="#"> 7Learn </a>

<a href="#"> 7Learn </a>

</div>

سپس در CSS  از این گزینشگر استفاده کرد.

div.sidebar a {

color: red;

font-size: 14px;

}

این گزینشگر به آن معناس که ھمه ی تگ ھای a که در divی با کالس sidebar ھستند را انتخاب کن.

به اینگونه گزینشگر ھا، گزینشگرھای مفھومی گفته می شود.

5.  گزینشگرھای خصوصی : اینگونه گزینشگرھا ھمانند گزینشگرھای کالس ھستند با این تفاوت که برای تعریف

آنھا باید از صفت id در html استفاده کرد. مانند زیر:

<p id="red"> 7Learn: JavaScript and Web design Tutorials </p>

و در ھنگام تعریف استایل برای انتخاب نام id که تعریف شده، قبل از نام id باید یک عالمت # قرار داده شود:

#red { color: red; }

6 . گزینشگر عمومی : این گزیشگر موقعی استفاده می شود که بخواھید ھمه ی تگ ھای صفحه html تان دارای

خصوصیت ھایی مشابه باشند، به طور مثال اگر زبان صفحه html ما فارسی و راست باشد، و بخواھیم فونت ھمه ی

تگ ھا Tahoma باشد بجھی اینکه نام تک تک تگ ھا را بنویسیم از این گزینشگر استفاده می کنیم که عالمت آن *

(ستاره) می باشد :

* {

Color: #000;

Font-family: Tahoma;

}

این کد باعث می شود که فونت ھمه ی تگ ھا Tahoma و رنگ متن ھمه ی تگ ھا نیز سیاه باشد.

بسیار خب، تا اینجا با طریقه ی انتخاب یک تگ با استفاده از این 6 گزینشگر ، آشنا شدید در جلسه بعدی که فصل دو

خواھد بود ، شما را با خصوصیت ھای قالب بندی متن آشنا خواھیم کرد.



آموزش CSS (فصل دوم) : خاصیت فونت

font-family خصوصیت

می توان نوع فونت مورد استفاده برای متن را با استفاده از خاصیت font family تعیین کرد. به طور مثال فرض کنید که ما

کد html زیر را داریم :

<h2> 7Learn.com </h2>

<h4> Javascript and Web Design Tutorials </h4>

حال می خواھیم که متن تگ h2 را با فونت Courier New و متن تگ p را با فونت Tahoma  نمایش دھیم، کد css ما

چنین خواھد شد :

h2 { font-family: "courier new"; }

h4 {font-family: tahoma; }

نتیجه در مرورگر :

حال حتما می پرسید که چرا نام فونت  courier new را داخل کوتیشن (" ") گذاشته ام اما نام فونت Tahoma را نه. این

کار، به این دلیل است که نام فونت courier new  دارای فضای خالی (space) نیز ھست، ھرگاه نام فونتی دارای فضای

خالی بود باید نام آن را داخل کوتیشن قرار داد. درضمن می توان از چندین فونت برای یک تگ استفاده کرد به طور مثال :

h2 { font-family: times , "times new roman" , serif; }

ھنگامی که از چندین فونت استفاده می شود، این فونت ھا باید با عالمت (,) از یکدیگر جدا شوند. در این حالت اگر

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

موجود نباشد سومین فونت اعمال خواھد شد و الی آخر.

استایل تعریف شده در مثال فوق فونت تمامی تگ ھای h2 را به فونت times تغییر خواھد داد و اگر فونت times بر روی

http://www.7learn.com/tutorials/css-part2-font
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سیستم کاربر موجود نباشد از فونت times new roman استفاده خواھد شد و اگر ......

font-style خصوصیت 

با استفاده از این خاصیت می توان متن را به صورت italic یا مورب نمایش داد. و سه مقدار را می پذیرد:

Normal : مقدار پیشفرض و حالت عادی فونت می باشد.

Italic : متن را به صورت مورب نمایش می دھد.

Oblique : متن را به صورت مورب نمایش می دھد و در اکثر فونت ھا تفاوت ظاھری چندانی با italic ندارد.

به یاد داشته باشید که ھمه ی فونت ھا شکل italic ندارند.

مثال :

h2 { font-style: italic; }

h4 { font-style: oblique; }

font-variant خصوصیت

این خصوصیت حروف را به صورت uppercase (حروف بزرگ)  نمایش می دھد. اما در این حالت حروف کمی از حالت

capitalized کوچکترند. این خصوصیت دو مقدار زیر را می گیرد:

Normal : مقدار پیشفرض و حالت عادی حروف

uppercase نمایش حروف به صورت : Small-caps

مثال :

h2 , h4 { font-variant: small-caps; }

نتیجه در مرورگر :
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font-weight خصوصیت

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

و یکی از مقادیر زیر را می گیرد.

normal , bold , bolder , lighter , 100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900

مقدار پیشفرض این خصوصیت normal  است.

در عمل فقط سه مقدار normal و bold و lighter در اکثر مرورگرھا به درستی کار می کنند.

به طور معمول مقدار normal معادل مقدار 400 و مقدار bold معادل مقدار 700  می باشد.

font-size خصوصیت

با استفاده از خاصیت font-size می توان اندازه فونت متون را کنترل کرد.

مقادیر ممکن برای این خاضیت عبارتند از:

کلمات کلیدی :

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

که مقدار پیشفرض medium است.

معادل ھای کلمات کلیدی برای font-size در html عبارنتداز :

large 16 باشد آنگاهpx برابر medium در کلمات کلیدی ھر مقدار 1.2  برابر مقدار قبلی خود می باشد، به طور مثال اگر

برابر 16 ضربدر 1.2 مساوی با 19.2  یا تقریبا 19 خواھد بود.

مقادیر نسبی: مقادیر نسبی یکی از دو مقدار larger و smaller را می پذیرد.

مقدار larger در مقادیر نسبی، فونت را 1.2 برابر فونت قبلی می کند.

مقادیر زیر %100 معادل smaller و مقادیر باالی %100 معادل larger می باشند.
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مقادیر درصدی : مقادیر درصدی برای font-size وابسته به عنصر پدر می باشند.

مثال :

p { font-size: 80%; }

مقادیر عددی :

به طور مثال کد html زیر را داریم :

<h1> 7Learn.com </h1>

<h2> 7Learn.com </h2>

<h3> 7Learn.com </h3>

و کد css زیر :
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h1 { font-size: 2pc; }

h2 { font-size: 24pt; }

h3 { font-size: 32px; }

با اینکه مقادیر داده شده به ھر یک فرق می کند، اما در مرورگر ھر سه آن ھا ھم اندازه خواھند بود.

کوتاه نویسی خصوصیات فونت

در کوتاه نویسی خصوصیت ھا، ریشه خصوصیت ھا را نوشته و سپس به مقدار دھی می پردازیم، که البته مقدار دھی

آن نیز طبق قاعده است، و اگر بر خالف قاعده عمل کنیم، کد ما کار نخواھد کرد. در اول به مثال زیر توجه کنید، سپس

به توضیح آن خواھیم پرداخت:

p {

    font-style: italic;

    font-variant: small-caps;

    font-weight: bold;

    font-size: 12pt;

    font-family: times , serif;

}

این پنج خصوصیت را می توان به صورت زیر در یک خط خالصه کرد:

p { font: italic small-caps bold 12pt times , serif; }

قاعده مقدار دھی به صورت زیر است

font: font-style | font-variant | font-weight | font-size | font-family

که کافی است بعد از font: طبق ترتیب باال فقط مقدار خصوصیت ھا را نوشت و دیگر نیازی نیست که خود نام خصوصیت

نیز آورده شود.

درضمن دادن مقدار دادن به سه خصوصیت font-style ، font-variant و font-weight ھنگام کوتاه نویسی اختیاری اما

مقدار دادن به دو خصوصیت font-size و font-family اجباری است وگرنه کد کار نخواھد کرد، یعنی حداقل مقدار دادن در

صورت کوتاه نویسی به صورت زیر است:

p { font: font-size | font-family; }

درضمن ھمانطور که قبال گفتم ترتیب آنھا نیز مھم است مثال اگر در قاعده باال اول font-family و سپس font-size را

مقدار دھی کنیم، کد در مرورگر کار نخواھد کرد.



در حالت کوتاه نویسی مقادیر خصوصیت ھا باید با یک space از یکدیگر جدا شوند..

بسیار خب تا به اینجا با خاصیت فونت، و خصوصیت ھای آن، مقادیر مجاز، و حالت کوتاه نویسی آن آشنا شدیم، در فصل

سوم به کار با متون و قالب بندی آن ھا خواھیم پرداخت.

آموزش CSS (فصل سوم - جلسه 1) : قالب بندي متون

direction خصوصیت

این خاصیت مشابه صفت dir در تگ ھای HTML می باشد و برای تراز متن استفاده می شود، و یکی از 2 مقدار زیر را

می پذیرد:

ltr : مقدار پیشفرض و متن را چپ چین می کند و معموال برای متون انگلیسی است

rtl : متن را راست چین می کند. و معموال برای متون فارسی است

line-height خاصیت

با استفاده از این خاصیت می توان فاصله عمودی بین خطوط یک متن را کنترل کرد. و مقداری که می پذیرد، عدد اس و

واحد آن em می باشد. در ضمن اندازه ای آن به اندازه فونت بستگی دارد.

مثال:

p { line-height: 2; }

ھمانطور که گفتیم اندازه ی line-height به اندازه فونت بستگی دارد، به طور مثال اگر اندازه فونت تگ p در مثال باال

10px باشد مقدار 2 برای خصوصیت line-height برابر با  20px خواھد شد..

آن صورت استفاده  زیرا در  body استفاده شود،  تگ  برای  line-height فقط  از خصوصیت  شود که  توصیه می  نکته : 

برای دیگر تگ ھا، در صورت تغییر اندازه فونت، اندازه line- height نیز تغییر خواھد کرد، اما در تگ body این صور نیست

و با تغییر اندازه ی فونت، line-height ھمه ی عناصر یکسان خواھد بود.

با تخصیص مقدار به line-height مقدار به دو قسمت مساوی تقسیم شده و نصف آن به فضای خالی باالی خط و نصف

دیگر به فضای خالی پایین خط اختصاص داده می شود.

مثال :
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<p> 7Learn.com: Javascript and Web Design Tutorials </p>

: css و کد

p { line-height: 3; }

نتیجه در مرورگر:

letter-spacing خصوصیت

خاصیت letter spacing یک فضای خالی اضافی بین کاراکتر ھا ایجاد می کند. برای این خاصیت دو مقدار عددی مثبت و

منفی مجاز می باشد که استفاده از مقادیر منفی باعث تو رفتگی و به ھم ریختگی حروف می شود.

مثال:

<p class="p1"> 7Learn.com: Javascript and Web Design Tutorials </p>

<p class="p2"> 7Learn.com: Javascript and Web Design Tutorials </p>

و کد css زیر:

.p1 { letter-spacing: 2px; }

.p2 { letter-spacing: -2px; }
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word-spacing خصوصیت

خاصیت word-spacing یک مقدار فضای خالی اضافی برای فاصله بین لغات تعیین می کن. این مقدار نیز می تواند ھم

منفی و ھم مثبت باشد.

مثال:

<p class="p1"> 7Learn.com: Javascript and Web Design Tutorials </p>

<p class="p2"> 7Learn.com: Javascript and Web Design Tutorials </p>

و کد css زیر:

.p1 { word-spacing: 5px; }

.p2 { word-spacing: -5px; }

text-indent خصوصیت

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

پاراگراف استفاده می شود

text-align خصوصیت

این خاصیت مشابه صفت align در تگ ھای HTML می باشد و برای تراز بندی افقی متن استفاده می شود، و یکی از

چھار زیر را می پذیرد:

Left : مقدار پیشفرض و متن را از چپ تراز می کند.

Right : متن را از سمت راست تراز می کند.

Center : متن را از وسط تراز می کند.
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Justify : متن را از دو طرف تراز می کند.

text-align و text-indent مثال: استفاده از خاصیت ھای

: html کد

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials/ Javascript and Web Design Tutorials/ Javascript an

d Web Design Tutorials</p>

 و کد css زیر :

h2 { text-align: center; }

p {

    text-indent: 20px;

    text-align: justify;

}

text-decoration خصوصیت

از این خاصیت برای underline (زیرخط دار) کردن متون و یا برداشتن underline از لینک ھا، استفاده می شود و  از 5

مقدار زیر را می پذیرد:

Underline : یک خط زیر متن می کشد.

Overline : یک خط باالی متن می کشد.

Line-through : یک خط روی متن می کشد.

Blink : متن را به صورت چشمک زن نمایش می دھد و معادل تگ <blink>  در HTML است.

None : مقدار پیشفرض و برای از بین بردن خط ھا.

 درضمن می توان به طور ھمزمان از 4  مقدار اول، استفاده کرد.
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مثال :

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials </p>

: css و کد

h2 { text-decoration: underline overline; }

p { text-decoration: line-through; }

بسیار خب تا به اینجا با 6 خصوصیت قالب بندی متن آشنا شدید، در جلسه دوم شما را با بقیه خصوصیات قالب بندی

متن آشنا خواھیم کرد.

آموزش CSS (فصل سوم - جلسه 2) : قالب بندي متون

text transform خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان کلمات (انگلیسی) را به حروف بزرگ یا حروف کوچک تبدیل کرد، و یکی از چھار مقدار

زیر را می گیرد:

Capitalize : اولین کاراکتر از ھر کلمه را با حروف بزرگ نمایش می دھد.

Uppercase: تمامی کاراکترھای یک کلمه را با حروف بزرگ نمایش می دھد.

Lowercase :تمامی کاراکترھای یک کلمه را با حروف کوچک نمایش می دھد.

None : مقدار پیشفرض را برای کاراکتر ھا در نظر می گیرد.

مثال :
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<h2 class="capitalize"> 7Learn.com </h2>

<h2 class="uppercase"> 7Learn.com </h2>

<h2 class="lowercase"> 7Learn.com </h2>

و کد css زیر :

.uppercase { text-transform: uppercase; }

.lowercase { text-transform: lowercase; }

.capitalize { text-transform: capitalize; }

white space خصوصیت

normal :مقدار پیشفرض

Pre : از این مقدار برای نمایش متن به ھمان شکلی که در عنصر مورد نظر نوشته شده با در نظر گرفتن

<code> معموال برای عنصر pre تمامی فضاھای خالی و شکست ھای خط استفاده می شود. از مقدار

استفاده می شود. مقدار pre معادل تگ pre در HTML می باشد.

Nowrap :استفاده از مقدار nowrap از شکست خط در متن جلوگیری می کند می کند، مگر اینکه از تگ

<br> استفاده شده باشد. این مقدار تقریبا ھیچ وقت استفاده نمی شود زیرا استفاده از این مقدار آرایش

صفحه را به ھم می زند.

مثال:
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<code class="code1">

    <script type="text/javascript">

        document.documentElement.className = 'js';

    </script>

</code>

<code class="code2">

    <script type="text/javascript">

        document.documentElement.className = 'js';

    </script>

</code>

: CSS و کد

.code1 { white-space: nowrap; }

.code2 { white-space: pre; }

text-shadow خصوصیت

این خاصیت که در css3 اضافه شده است با استفاده از آن می توان به متن سایه داد، که چھار مقدار را ھمزمان می

پذیرد:

مقدار اول : مقداری عددی (ھم مثبت و ھم منفی) که سایه متن را روی محور افقی یا ھمان محور x تنظیم

می کند

y مقدار دوم : مقداری عددی (ھم مثبت و ھم منفی) که سایه متن را روی محور عمودی یا ھمان محور

تنظیم می کند

مقدار سوم : مقداری عددی (فقط مثبت) که مقدار محو بودن سایه را مشخص می کند.

،rgb مقدار چھارم : از این مقدار برای تعیین رنگ سایه استفاده می شود، و مقداری بر حسب
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ھگزادسیمال و یا کلمات کلیدی رنگ ھا را می پذیرد.

مثال :

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials </p>

: css و کد  

h2 { text-shadow: 1px 1px 2px red; }

p { text-shadow: 0 0 5px #00f; }

نکته : ھنگامی که می خواھییم از مقدار عددی 0 استفاده کنیم نیازی به تعیین واحد نیست.

Column خصوصیت

این خاصیت که در css3 اضافه شده است با استفاده از آن می توان متن را چند ستونه کرد، و به طور زیر باید به آن

مقدار دھی کرد:

 در اول یک مثال میزنیم سپس به توضیح کد می پردازیم فرض کنید که متن طوالنی زیر را داریم:

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials * Javascript and Web Design Tutorials * Javascript 

and Web Design Tutorials * Javascript and Web Design Tutorials * … </p>

و کد سی اس اس
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P {

column-count: 3;

column-width: 150px;

column-rule: 10px solid black;

column-gap: 100px;

}

نتیجه در مرورگر :

column-count : تعداد ستون ھا را مشخص می کند.

column-width : پھنای ھر ستون را تنظیم می کند . با افزایش پھنا ، تعداد ستونھا کاھش پیدا خواھد کرد.

column-gap : دستور gap فاصله ی بین متن ستون و خط جدا کننده ستونھا را تنظیم میکند.

 column-rule: این دستور ھمزمان سه مقدار را میگیرد که مقدار اول ضخامت، مقدار دوم طرح و مقدار سوم

رنگ خط جدا کننده را مشخص می کند.

در در ضمن  نمیشود،  پشتیبانی  مرورگرھای قدیمی  در  شده است  css3 معرفی  اینکه این خصوصیت در  با   : نکته 

مرورگر ie از نسخه 10 به بعد می توان از خصوصیات css3 استفاده کرد.

در بعضی مواقع مرورگرھا، حتی بروزترین نسخه ھای آن ھا نیز خصوصیات css3 را پشتیبانی نمی کنند. در این نکته : 

حالت باید از پیشوند مرورگرھا در کد استفاده کرد.

پیشوند مرورگرها

پیشوند مرورگرھا را می توانید در تصویر زیر مشاھده کنید. :
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::. طبق تجربیات، مرورگر گوگل کروم نیز با افزودن پیشوند   -webkit- خصوصیت مورد نظر را تاثیر می دھد.

افتاد. کار کد از کار خواھد  و در دیگر مرورگرھا  مرورگر نمایش خواھد داد  را فقط در آن  از ھر پیشوند کد  ::. استفاده 

جالبی که می توان با استفاده از این پیشوند ھا انجام داد، تاثیر تنضیمات خاصی ھنگام استفاده کاربر از ھر مرورگر

است.

مثال:

P {

text-shadow: 2px 2px 2px blue;

-webkit-text-shadow: 2px 2px 2px green;

-moz-text-shadow: 2px 2px 2px black;

-o-text-shadow: 2px 2px 2px yellow;

-ms-text-shadow: 2px 2px 2px red;

}

کد باال به این معناس که سایه متن تگ p را در ھمه ی مرورگرھا به رنگ آبی  (خط 2 ) اما در مرورگر گوگل کروم و

سافاری، به رنگ سبز (خط 3) ، در مرورگر فایرفاکس به رنگ سیاه (خط 4 )، در مرورگر اوپرا به رنگ زرد (خط 5) و در

مرورگر اینترنت اکسپلورر به رنگ قرمز (خط 6) نشان دھد.

font-face@ خصوصیت

در بعضی از مواقع دلمان می خواھد از فونت ھای مورد نظرمان استفاده کنیم، اما به دلیل اینکه شاید این فونت بر روی

سیستم کاربر نصب نشده باشد، از آن فونت صرف نظر می کنیم و باز به دنبال انتخاب فونتی از میان فونت ھای

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/pishvand.png


پیشفرض می رویم. اما با آمدن css3 و معرفی خصوصیت font-face  شما می توانید از ھر فونتی حتی اگر بر روی

سیستم کاربر نصب نشده باشد نیز استفاده کنید.

استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :

@font-face {

font-family: FONT NAME;

src: url("FONT ADDRESS") format("FONT TYPE");

به طور مثال

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials </p>

: css و کد

@font-face {

font-family: "douglas adams hand";

src: url(fonts/dnahand.ttf) format("truetype");

}

@font-face {

font-family: "typographer rotunda";

src: url(fonts/typographerrotunda.otf) format(opentype");

}

h2 { font: 40px "typographer rotunda"; }

p { font: 20px "douglas adams hand"; }

نتیجه در مرورگر :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/@font-face.png


با پشتیبانی زیر دقت کنید تا  نمی کنند. به تصویر  فرمت ھای فونت پشتیبانی  مرورگرھا از ھمه ی  ھمه ی  نکته : 

مرورگرھا از فرمت ھای فونت ھا آشنا شوید :

نکته : این خصوصیت را باید در فصل دوم که مربوط به فونت ھا بود معرفی می کردم، اما چونکه یادم رفته بود، اینجا

براتون توضیحش دادم.

بسیار خب تا به اینجا شما با ھمه ی خصوصیات قالب بندی متون آشنا شدید، در فصل چھارم شما را با خصوصیات پس

زمینه آشنا خواھیم کرد.

آموزش CSS ( فصل چهارم) : کار با رنگ ها و تصویر زمینه

Color خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان رنگ متن عناصر را تغییر داد. و به پنج طریق می توان آن را مقدار دھی کرد.

 استفاده از کلمات کلیدی : می توان از 16 رنگ استاندارد برای مقدار دھی به color استفاده کرد عبارتند

از:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/font-formats.png
http://www.7learn.com/tutorials/css-part4-colors-and-background


مثال:

P { color: lime; }

استفاده از مبنای ھگزا دسیمال  : رنگ ھا را می توان بر مبنای عبارت متناظر آنھا در مبنای 16 به کار برد.

در این عبارت می توان سه عدد در مبنای 16 نوشت. عدد اول معرف رنگ قرمز، عدد دوم معرف رنگ سبز و

عدد سوم معرف رنگ آبی است. فرم کلی این عبارت ھا به شکل rrggbb# است. برای مثال #000000

معرف رنگ سیاه #ffffff معرف رنگ سفید و #0000ff معرف رنگ آبی است.

مثال :

P { color: #ff00aa; }

استفاده از کوتاه نویسی ھگزادسیمال : در این روش زوج مقادیر تکراری را می توان به صورت تکی

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

مثال :

P { color: #af0; }

استفاده از تابع rgb : تابع rgb به ترتیب سه رنگ قرمز (red) ، سبز (green) ،  آبی (blue) را به عنوان

مقدار می پذیرد. این مقادیر یا اعداد، صحیح ھستند. (از 0 تا 255) و یا به صورت درصد می باشند. (از 0 تا

100 درصد).

مثال :

P { color: rgb(120,200,40); }

استفاده از تابع rgba :  این تابع که در css3 معرفی شد، ھمانند تابع rgb است با این تفاوت که پس از

اختیار سه مقدار اول که برای تعیین رنگ به کار می روند، مقدار چھارمی نیز را باید اختیار کرد که مقدار

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/color.png


شفافیت (opacity) رنگ را تعیین می کند. و مقداری بین 0 تا 1 می پذیرد. که مقدار 0 به معنای 0 درصد و 1

به معنای 100 درصد است.

مثال:

P {color: rgba(120,140,130,.25); }

برای دیدن ھمه رنگ ھای استاندارد و مقدار ھگزادسیمال و rgb آنھا به لینک زیر بروید

لینک صفحه ی رنگ ھای استاندارد

 

background-color خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان رنگ پس زمینه عناصر را تغییر داد. و مقداری که می گیرد ھمانند مقداری است که

خصوصیت color می گیرد، یعنی ھمان، تابع rgb و rgba، ھگزادسیمال و رنگ ھای استاندارد.

background-color و color مثال : استفاده از خاصیت

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials </p>

css و کد

Body { background-color: #1e90ff; }

H2 , p {

    color: #000;

    background-color: rgba(0,255,255,.25);

}

نتیجه در مرورگر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/Colors.html


background-image خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان برای عناصر پس زمینه تعریف کرد. و قاعده کلی آن به صورت زیر است :

Background-image: url('Image Address');

و بجای کلمه Image Address آدرس تصویر قرار می گیرد.

به طور مثال:

Body { background-image: url('images/bg.png'); }

P , h2 { background-color: rgba(120,140,250,.25); }

background repeat خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان نحوه تکرار عکس در پس زمینه را کنترل کرد و یکی از چھار مقدار زیر را می پذیرد:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/bg-color.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/bg-image.png


Repeat : تکرار عکس در دو جھت افقی و عمودی

(horizental) تکرار عکس در جھت افقی : Repeat-x

(vertical) تکرار عکس در جھت عمودی : Repeat-y

No-repeat : عدم تکرار عکس

مثال:

<h2> 7Learn.com </h2>

<p> Javascript and Web Design Tutorials </p>

: css و کد

Body {

    Background-image: url('images/bg.png');

    Background-repeat: repeat-x;

    Background-color: #000;

    Color: #f00;

}

نتیجه در مرورگر:

می بینید که تصویر فقط در جھت افقی (عرض صفحه) تکرار شده...

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/bg-repeat.png


background-attachment خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان مشخص کرد که با اسکرول شدن محتوای صفحه عکس پس زمینه ی آن نیز اسکرول

شود یا اینکه ثابت بماند، و یکی از دو مقدار زیر را می گیرد :

Fixed : با اسکرول شدن محتوا، عکس پس زمینه  در جای خود ثابت بماند.

Scroll : با اسکرول شدن محتوا، عکس پس زمینه نیز اسکرول شود. (مقدار پیشفرض)

مثال :

<h2> 7learn.com </h2> * <h2> 7learn.com </h2> * <h2> 7learn.com </h2> * <h2> 7learn.com </h

2> * <h2> 7learn.com </h2> …..

 و کد سی اس اس:

Body {

    Background-color: blue;

    Background-image: url('images/bg.png');

    Background-repeat: repeat-x;

    Background-attachment: fixed;

}

نتیجه کد

background position خصوصیت

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

کلیدی ، درصدی و عددی را می پذیرد:

کلمات کلیدی:

left , center , right :مقادیر افقی

top , center , bottom : مقادیر عمودی

مثال :

Background-position : left center;

مقادیر درصدی :  که در اول باید موقعیت افقی و سپس موقعیت عمودی ذکر شود.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/11/bg-attachment.html


مثال:

Background-position : 20% 65%;

دستور فوق مشخص می کند که تصویر پس زمینه باید 20% به سمت داخل در جھت افقی(به سمت راست) و %65

به سمت داخل در جھت عمودی (به سمت پایین) قرار بگیرد.

مقادیر عددی : این مقادیر نیز عددی بر حسب یکی از واحد ھای محاسباتی در زبان css ھستند:

مثال :

Background-position : 5px 10px;

دستور فوق مشخص می کند که تصویر پس زمینه باید از گوشه ی باال و سمت چت 5 پیکسل به طرف راست ، و 10

پیکسل به طرف پایین قرار بگیرد.

ترکیب مقادیر عددی و درصدی و ھمچنین استفاده از مقادیر منفی برای این خصوصیت مجاز است، اما مقادیر عددی و

درصدی نمی توانند با مقادیر کلیدی ترکیب شوند:

مثال :

Background-position : 20% 30px;

background کوتاه نویسی خصوصیت هاي خاصیت

ھمه ی خاصیت ھای فوق که مربوط به خصوصیت background ھستند را می توان با ھم در یک خط ادغام کرد.

قاعده کلی :

Background: background-color | background-image | background-repeat | background-attachment

 | background-position;

ھر پنج مقدار ممکن برای background را به طور ھمزمان می توان استفاده کرد. درضمن ترتیب قرار گرفتن خاصیت ھا

نیز مھم نمی باشد. و اگر مقداری برای یکی از خاصیت ھا ذکر نشود مقدار پیشفرض آن خاصیت در نظر گرفته می

شود.

مثال:



Body {

Background: #0c0 url("images/bg.png") no-repeat fixed bottom right;

}

بسیار خب تا به اینجا کار ما با کار با پس زمینه به پایان رسید، در قسمت بعدی به کار با فضاھای موجود اطراف عناصر

خواھیم پرداخت.

آموزش CSS (فصل پنجم - جلسه 1) : فضاهاي اطراف عنصر

سالم دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، مدتی بود سرگرم کاری بودم به ھمین دلیل آماده کردن این آموزش

کمی طول کشید و یک عذر خواھی به شما عزیزان که این آموزش ھا رو دنبال می کنید بدھکارم. اما به امید خدا دیگه

ھمچین اتفاقی نمیوفته و مطالب سر وقت خودشون یعنی ھر سه روز آماده می شن . خب حاال بریم سر اصل مطلب :

در این قسمت از آموزش css با پنج ویژگی دیگر آشنا خواھیم شد، که به فضا ھای اطراف عنصر مربوط می شوند و

. width و height و border  و padding و margin : عبارتنداز

برای آشنایی بھتر با این خصوصیات و مکان قرارگیری ھر کدام در اطراف یک عنصر به تصویر زیر دقت کنید:

http://www.7learn.com/tutorials/css-part5-1box-model
http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/box-model.png


خب اگر گیج شدید کمی درمورد تصویر توضیح میدھیم : در وسط قسمت سفید رنگ عنصر ما قرار دارد که ھر عنصری

padding از ،(border) مشخصی دارد. برای تعیین فاصله متن درون عنصر از  حاشیه (width) و عرض (height) نیز ارتفاع

استفاده میشود. Border ھم که حاشیه دور عنصر است، و margin نیز فاصله عنصر از عناصر اطراف آن را مشخص می

کند.

حال به تعریف دقیق تر به ھمراه مثال برای ھر خاصیت می پردازیم :

margin خصوصیت

این خصوصیت فضای خالی بیرونی عناصر را مشخص می کند، یعنی فضای خالی بین عنصر و پنجره ی مرورگر یا فضای

خالی بین دو عنصر را مشخص می کند. یکی از سه مقدار عددی، درصدی یا auto را می پذیرد:

Margin-top : فاصله باالی عنصر را مشخص می کند.

Margin-right : فاصله سمت راست عنصر را مشخص می کند.

Margin-bottom : فاصله پایینی عنصر را مشخص می کند.

Margin-left : فاصله سمت چپ عنصر را مشخص می کند.

مقدار پیشفرض auto  می باشد در ضمن استفاده از مقادیر منفی نیز مجاز است.

مثال :

Body { margin-top: 0; }

دستور فوق حاشیه باالی سند را حذف می کند.

درضمن می توان بجای نوشتن ھر چھار خصوصیت از حالت کوتاه نویسی نیز استفاده کرد. در حالت کوتاه نویسی می

توان از یک تا چھار به مقدار به خصوصیت margin داد.

Margin کوتاه نویسی خصوصیت

در صورت استفاده از یک مقدار در کوتاه نویسی این مقدار به ھر چھار فاصله بیرونی تخصیص خواھد یافت.

مثال :

Body { margin : 5px; }

دستور فوق تمامی فاصله ھای بیرونی عنصر body  را (top , right , bottom , left) را برابر 5px قرار می دھد.

ھنگام استفاده از دو مقدار در کوتاه نویسی مقدار اول bottom , top و مقدار دوم right , left را مشخص می کند.



مثال :

P { margin : 2px 5px; }

دستور فوق فاصله باال و پایین (top , bottom) را برابر 2px و حاشیه چپ و راست را (right , left) را برابر 5px  تعریف

می کند.

در صورت استفاده از سه مقدار در کوتاه نویسی مقدار اول top، مقدار دوم left، مقدار سوم right و مقدار چھارم

bottom را مشخص می کند.

مثال :

Body {margin: 20px 30px 40px; }

دستور فوق top  را برابر 20px، خصوصیت left  و right را برابر 30px و مقدار سوم bottom را برابر 40px قرار می دھد.

left و مقدار چھارم bottom مقدار سوم right مقدار دوم top در صورت استفاده از چھار مقدار در کوتاه نویسی مقدار اول

 را مشخص می کند.

مثال :

Body { margin : 2px 3px 5px 4px; }

دستور فوق top  را برابر 2px، مقدار right را برابر 3px، مقدار bottom را برابر 5px و مقدار left را برابر 4px  قرار می

دھد.

حال برای آشنایی با کاربرد این خصوصیت به مثال زیر دقت کنید :

کد html زیر را در نظر بگیرید :



<div>

<a href="#">Link 1 </a>

<a href="#">Link 2 </a>

<a href="#">Link 3 </a>

<a href="#">Link 4 </a>

<a href="#">Link 5 </a>

</div>

<a href="#">Link 1 </a>

<a href="#">Link 2 </a>

<a href="#">Link 3 </a>

<a href="#">Link 4 </a>

<a href="#">Link 5 </a>

حال میخواھیم بین لینک ھایی که در داخل div قرار دارند، و بین لینک ھای داخل div لینک ھایی در زیر آن ھا قرار دارند

فاصله ایجاد کنیم یعنی باید از دو خصوصیت margin-bottom و margin-right استفاده کنیم

div a {

Margin-right: 10px;

}

div {

margin-bottom: 20px;

}

نتیجه در مرورگر :

در margin عمودی یعنی marign-top و margin-bottom امکان فروپاشی یا تداخل حاشیه ھا وجود دارد؛ این تداخل

زمانی اتفاق می افتد که margin-top یا margin-bottom از یک عنصر با margin-bottom یا margin-top از عنصر دیگر

برخورد داشته باشد. اگر تداخل حاشیه ھا اتفاق بیافتد فاصله بین دو عنصر بسیار بیشتر از چیزی می شود که انتظار

داشتیم، ھنگامی که چنین اتفاقی بیافتد فقط حاشیه ھای عنصر با مقدار margin بزرگتر اعمال خواھند شد و حاشیه

ھای عنصر با margin کوچکتر در نظر گرفته نشده و حذف می شود.

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/margin.png


اگر عنصری فرزند عنصر دیگری باشد و به ھر دو عنصر margin-top یا margin-bottom اختصاص داده باشیم در این

صورت نیز تداخل فاصله ھای بیرونی پیش خواھد آمد و margin عنصر پدر صرف نظر از کوچکتر بودن یا بزرگتر بودن اعمال

خواھد شد و margin عنصر فرزند در نظر گرفته نخواھد شد و حذف می شود.

می توان با تعریف padding یا border متناسب با محل تداخل برای عنصر پدر از برخورد دو margin در عناصر پدر و فرزند

جلوگیری کرد.

نکته :

این قاعده ھای کوتاه نویسی در خصوصیت ھای padding و border نیز به ھمین شکل به کار می روند. . 1

گیج مقدار چون  از سه  و استفاده  شود  یا چھار مقدار استفاده می  از دو  کوتاه نویسی  در حالت  معموال  . 2

کننده است توصیه نمی شود.

در حالت کوتاه نویسی چھار مقدار در جھت عقربه ھای ساعت تخصیص می یابند. یعنی ھمان 12، 3 ، 6، . 3

.left و در آخر bottom سپس right سپس top 9 به این صورت که اول

استفاده از مقدار auto در margin نیز کاربرد زیادی دارد و برای چینش عناصر در وسط، چپ، یا راست استفاده می

شود  به مثال زیر دقت کنید :

Margin : 0 auto 0 0;      /* Left-Align */

Margin : 0 auto;          /* Center Align */

Margin : 0 0 0 auto;      /* Right Align */

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

شدن عنصر می شود.

Border خصوصیت

Border یا حاشیه، در واقع بین margin و padding قرار گرفته و یک خط به دور عنصر مورد نظر می کشد و خود به چھار

قسمت تقسیم می شود.

Border-width : پھنای خط دور عنصر را مشخص می کند

Border-color : رنگ خط دور عنصر را مشخص می کند.

Border-style : طرح خط دور عنصر را مشخص می کند.

حال به تعریف دقیق این سه قسمت وآشنا شدن با ھمه ی اجزای آن ھا می پردازیم :

Border Width

از خاصیت border-width برای مشخص کردن پھنا یا عرض کادر یک عنصر استفاده می شود که یکی از مقادیر زیر را



میگیرد :

1px باریک، برابر با : Thin

3px متوسط برابر با : Medium

5px پھن، برابر با : Thick

مقدار عددی دلخواه برحسب یکی از واحدھای محاسباتی که معموال px است.

و مقدار پیشفرض این خصوصیت medium  می باشد.

نکته :

مقادیر منفی برای این خصوصیت مجاز نیست . 1

مقادیر درصدی نیز برای این خصوصیت قابل استفاده نیست، کلمات کلیدی نیز به ندرت استفاده میشود. . 2

معموال از واحد pixel برای مقدار دھی به این خاصیت استفاده می شود.

قواعد گفته تا چھار مقدار استفاده کرد و  نویسی این خصوصیت می توان از یک  margin در کوتاه  ھمانند  . 3

شده در کوتاه نویسی margin در اینجا نیز صدق می کنند.

مثال :

<h1>7learn : Javascript and Web Design Tutorials </h1>

 

H1 {

border-width: 2px 5px 7px 9px;

}

 

border-color خاصیت

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/border-width.png


این خاصیت برای مشخص کردن رنگ border استفاده می شود. و یکی از مقادیر ھگزادسیمال rbg , rgba ، کلمات

کلیدی رنگ ھا یا  transparent(شفاف - بدون رنگ) را به عنوان مقدار می پذیرد

مقدار پیشفرص برای این خصوصیت برابر با مقدار تعیین شده در خصوصیت color از عنصر مورد نظر می باشد.

نکته :

کرد. دھی  مقدار  صورت جداگانه  به  و  یک خط  در  border را  توان چھار طرف  نویسی می  کوتاه  حالت  در  . 1

(margin ھمانند کوتاه نویسی خصوصیت)

در ie6 و ie7 کلمه کلیدی transparent برای border-color پذیرفته نمی شود. . 2

در ie 7 کلمه کلیدی transparent به صورت black (سیاه) تفسیر می شود. . 3

مثال :

<h1>7learn : Javascript and Web Design Tutorials </h1>

 

H1 {

border-width: 2px 5px 7px 9px;

border-color: black green red yellow;

}

border-style خصوصیت

این خاصیت برای یک border باید تخصیص یابد تا border به نمایش در آید، و طرح خط دور عنصر را مشخص می کند که

یکی از مقادیر زیر را می گیرد :

None , dotted , dashed , solid , double , hidden , groove , ridge , inset , outset

مقدار پیشفرض : none ( بدون خط حاشیه )

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/border-color.png


html مثال : کد

<h1> 7Learn: Javascript and Web Design Tutorials </h1>

و کد css زیر  :

h1 {

border-width: 2px 5px 7px 9px;

border-color: black red green pink;

border-style: solid dashed dotted double;

}

نتیجه در مرورگر :

border کوتاه نویسی خاصیت

قاعده کلی

Border: border-width border-style border-color;

ترتیب مقدار دھی به این خاصیت مھم بوده و جا به جایی در آن باعث از کار افتادن کد می شود.

مثال :

P {

Border: 3px dashed red;

}

این دستور border ھر چھار طرف عنصر را مشخص می کند اما شما می توانید از این از این کوتاه نویسی برای ھر از

چھار طرف استفاده کنید :

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/border-style.png


مثال :

P {

Border-top: 3px dashed red;

Border-right: 2px solid green;

Border-bottom: 5px dotted black;

Border-left 1px groove yellow;

}

 بسیار خب تا به اینجا شما با دو فضا از فضای اطراف ھر عنصر آشنا شدید در جلسه بعدی شما را با سه خصوصیت

دیگر یعنی padding و height و width آشنا خواھیم کرد.

آموزش CSS (فصل پنجم - جلسه 2) : فضاهاي اطراف عنصر

در جلسه قبل شما را  با دو خصوصیت margin و border  آشنا کردیم، گفتیم که برای ایجاد فاصله بین یک عنصر و

border استفاده کرد و برای ایجاد خط حاشیه دور عنصر نیز از خاصیت margin عناصر اطراف آن باید از خصوصیت

استفاده می کنیم، گفتیم که با استفاده از border-width عرض خط حاشیه، border-color رنگ خط حاشیه و با

استفاده از border-style طرح خط حاشیه را می توانیم تعیین کنیم.

border-radius معرفی شده است آشنا می شویم و آن ھم css3 که در border در این جلسه با یکی از دیگر خصوصیات

است و برای خمیده کردن حاشیه ھا استفاده می شود. و نیز با خصوصیات padding و height و width شما را آشنا

خواھیم کرد.

border-radius خصوصیت

قبل از آمدن css3  برای گرد کردن حاشیه ھای یک عنصر مجبور بودیم که خودمان عناصری مانند تصاویر را گوشه گرد

کنیم یا که برای باقی عناصر از تصاویر اضافی برای انجام اینکار استفاده کنیم، اما با آمدن css3 و معرفی خصوصیت

جدید border-radius این کار بسیار ساده شده می توان با یک خط کد گوشه ھای عناصر را به شکلی زیبا گرد کرد. این

خصوصیت را میتوان برای ھر چھار گوشه با یک مقدار متفاوت تعریف کرد، و برای مقدار دھی از مقدار عددی که معموال

بر حسب pxاست استفاده می کنیم، و بیشترین مقداری که میگیرد 50px است.

مثال:

<img src="images/img1.png" />

http://www.7learn.com/tutorials/css-part-5-2-box-model


 

Img {

Border-top-left-radius: 50px;

Border-bottom-left-radius: 40px;

Border-top-right-radius: 30px;

Border-bottom-right-radius: 0px;

}

نتیجه در مرورگر:

border-radius کوتاه نویسی خاصیت

می توان این خاصیت را در یک خط نیز کوتاه نویسی کرد  و قاعد کلی آن به شکل زیر است.

border-radius: top-left top-right bottom-right bottom-left;

مثال :

Img {Border-radius: 50px 5px 50px 5px; }

نتیجه در مرورگر

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/border-radius.png


padding خصوصیت

خصوصیت padding مقدار فضای خالی بین محتوای یک عنصر و border آن عنصر را تعیین می کند. یکی از دو مقدار

عددی یا درصدی را می پذیرد. (قواعد مقدار دھی آن ھمانند قواعد خصوصیت margin است ).

padding و margin تفاوت هاي بین

Padding فضای خالی بین محتوا و border یک عنصر می باشد اما margin فضای خالی بین border و عناصر . 1

دیگر می باشد.

کلمه کلیدی auto ھیچ تاثیری روی خاصیت padding ندارد. . 2

خاصیت margin می تواند مقادیر منفی بگیرد اما خاصیت padding نمی تواند. . 3

در خاصیت padding تداخل و فروپاشی اتفاق نمی افتد، فقط در margin این اتفاق می افتد. . 4

padding کوتاه نویسی خاصیت

ھمانطور که گفتیم قوعد مقداردھی به خصوصیت padding ھمانند خصوصیت marginاست است: و قاعده کلی کوتاه

نویسی آن ھا نیز شبیه به ھم است:

Padding: top right bottom left;

مثال :

P {

Padding: 3px 5px 2px 7px;

}

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/border-radius-2.png


دستور باال padding-top را برابر 3پیکسل ، padding-right را برابر 5 پیکسل، padding-bottom را برابر 2 پیکسل و

padding-left را برابر 7 پیکسل تعریف می کند.

width خصوصیت

خاصیت width عرض محتوای یک عنصر را تعیین می کند. در نھایت عرض کلی یک عنصر برابر با عرض متحتوا (تعیین

شده توسط width ) بعالوه ی عرض padding و عرض border آن عنصر می باشد. این خصوصیت را می توان با یکی از

سه مقدار عددی، درصدی یا auto مقداردھی کرد. و مقدار پیشفرض آن auto  می باشد. مقادیر منفی نیز برای این

خصوصیت مجاز نمی باشد.

submit و reset مثل دکمه ھای input می توان برای تخصیص یک مقدار کلی برای برخی عناصر width از خاصیت

استفاده کرد.

مثال :

Input.button {

Width: 10em;

}

دستور فوق عرض تمامی عناصر input با کالس button را 10em در نظر می گیرد.

height خصوصیت

در کنار خصوصیت width خاصیت height وجود دارد که ارتفاع محتوای یک عنصر را مشخص می کند. البته استفاده از

خاصیت height برای عناصر چندان متداول نیست و بیشتر ھمان مقدار پیشفرض یعنی auto را برای آن در نظر گرفته

می شود و صفحات وب معموال با scrool عمودی طراحی می شوند. این خصیوصیت نیز مانند width یکی از سه مقدار

عددی، درصدی و یا auto را به عنوان  مقدار می پذیرد.

ھمانند خاصیت width از خاصیت height می توان برای مشخص کردن ابعاد یک تصویر استفاده کرد.

مثال :

Img.footer {

Width: 440px;

Height: 130px;

}

height و width براي max و min ابعاد



طراحی با عرض متغییر ھنگامی استفاده می شود که میخواھید محتویات را برای مطابقت با resolution ھای مختلف

صفحه نمایش طراحی کنید. ھمچنین ھنگامی مفید می باشد که میخواھید عرض عنصر منبسط یا منقبض نشود.

ھنگامی که شما صفحه ای را اصوال برای نمایش در رزولوشن 800*600 یا 1024*768 طراحی می کنید، اگر کاربری

سایت شما را با رزولوشن 1600*1200 مشاھده کند، صفحه را به شکلی نه چندان زیبا خواھد دید، یا ھنگام استفاده

از کلمه کلیدی auto یا مقادیر درصدی ممکن است مشاھده با رزولوشن ھای مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد. در

این مواقع استفاده از مقادیر min و max برای width و height می تواند مانع از تغییر ظاھر صفحه در رزولوشن ھای

مختلف شود.

min خصوصیت

خاصیت min یکی از دو مقدار عددی یا درصدی را می پذیرد. و مقدار پیش فرض آن 0 است، این خصوصیت در ie6 و قبل

از آن پشتیبانی نمی شود.

خصیوصیت min-width و mn-height محدودیت کوچکترین اندازه را برای یک عنصر مشخص می کنند، و از منقبض شدن

عرض یا ارتفاع یک عنصر ھنگام تغییر سایز پنجره مرورگر یا رزولوشن جلوگیری می کند.

مثال :

Body {

Min-width: 1024px;

}

scroll مانع از منقبض شدن محتوای صفحه شده و صفحه body برای عنصر ;min-wdith:1024px در مثال فوق تعریف

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/min-width.png


افقی پیدا می کند.

max خصوصیت

خصوصیت max  محدودیت باالتر و حداکثر اندازه را برای یک عنصر مشخص می کند و ھنگامی تعریف می شوند که

ابعاد یک عنصر ممکن است افزایش یابند که با استفاده از این خصوصیات می توان مانع از منبسط شد و افزایش ابعاد

عناصر شد. این خصوصیت یکی از سه مقدار عددی، درصدی یا auto  را می پذیرد.

مثال :

Body {

Max-width: 1440;

Max-height: auto;

}

 

overflow خصوصیت

این خصوصیت ھنگامی استفاده می شود که محتویات یک عنصر به دلیل محدودیت در ابعاد تعریف شده برای آن، امکان

سرریز دارند، خاصیت overflow نحوه ی برخورد با این سرریز را مشخص می کند.

و یکی از 4  مقدار زیر را می پذیرد:

Visible : مقدار پیشفرض و باعث نمایش محتوای سرریز شده می شود.

Hidden : محتوای سرریز شده پنھان می شود.

Scroll : محتوای سرریز شده را پنھان می کند و  قابلیت اسکرول شدن برای دیدن محتوای سرریز شده را

فعال می کند

Auto :  اگر کم بودن عرض عنصر باعث سر ریز شدن باشد، اسکرول افقی و اگر کم بودن ارتفاع عنصر باعث

سرریز شدن باشد اسکرول عمودی را برای عنصر فعال می کند.

مثال :

<div>

<h3> 7Learn: Javascript and Web Design Tutorials </h3>

<h3> 7Learn: Javascript and Web Design Tutorials </h3>

<h3> 7Learn: Javascript and Web Design Tutorials </h3>

<h3> 7Learn: Javascript and Web Design Tutorials </h3>

<h3> 7Learn: Javascript and Web Design Tutorials </h3>

</div>



div {

border: 1px solid #000;

width: 400px;

height: 140px;

overflow: auto;

}

overflow-y و overflow-x

این خصوصیات مشابه overflow می باشند و اجازه ی کنترل overflow را با scrollbar افقی یا عمودی به طور جداگانه در

اختیار می گذارند.

بسیار خب تا به اینجا با ھمه ی فضاھای اطراف یک عنصر و خاصیت overflow نیز آشنا شدیم در فصل بعدی با خاصیت

float یا شناور ساختن عناصر و خاصیت clear، و تراز افقی شما را آشنا خواھیم کرد.

آموزش CSS (فصل ششم) : شناور ساختن عناصر و تراز عمودي

Float خاصیت

 از این خاصیت برای شناور کردن عناصر و قرار دادن آن ھا در کنار یکدیگر استفاده می شود و یکی از سه مقدار را می

پذیرد :

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/overflow.png
http://www.7learn.com/tutorials/css-part6-float-clear-and-vertical-align


None : مقدار پیشفرض (ھیچ)

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

قرار خواھد گرفت و عناصر پس از آن نیز در کنار این عنصر شناور خواھند شد.

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

خود قرار خواھد گرفت و عناصر پس از آن نیز در کنار این عنصر شناور خواھند شد.

خاصیت float برای ایجاد و تنظیم بخش navigation ( منوی سایت ) مناسب است

( float ایجاد بخش منوی باالی سایت با استفاده از) : مثال

: html کد

<h1> 7Learn.com </h1>

<ul class="navi">

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

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

<li> <a href="#"> About Us </a> </li>

</ul>

و کد Css زیر :



H1 {

Float: left;

Margin-top: 0;

}

.navi {

Float: right;

Margin: 0;

List-style: none;

}

.navi li {

Float: left;

}

.navi a {

Display: block;

Margin-left: 15px;

Padding: 15px;

Border: 1px solid #ccc;

Color: #233;

Text-decoration: none;

}

.navi a:focus , .navi a:hover {

Background: #aaa;

Color: #fff;

}

نتیجه در مرورگر :

Clear خاصیت

خاصیت clear وابسته به خاصیت float بوده و برای کنترل خاصیت float به کار می رود. و یکی از چھار مقدار زیر را می

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/navigation.png


گیرد:

none : مقدار پیشفرض

Left : تاثیر خاصیت float:left را از بین می برد؛ یعنی باعث می شود که تاثیر left floated element (عنصری

که خاصیت float left به آن دادیم) بر روی عناصر دیگر از بین برود.

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

Both : تاثیر ھر دو خاصیت float:left و float:right را بین می برد.

یک توضیح ساده برای خاصیت clear این است که این خاصیت برای cancel کردن تاثیر یک یا تعداد بیشتری از عناصر

floated بر روی دیگر عناصراستفاده می شود. تاثیر یک عنصر floated بر روی دیگر عناصر این است که عناصر ھمجوار

این عنصر به صورت شناور در کنار این عنصر قرار خواھند گرفت. به منظور از بین بردن تاثیر عنصر floated بر روی عناصر

ھمجواراز خاصیت clear استفاده می کنند.

اگر خاصیت clear برای عنصری تعریف شود این عنصر در کنار عنصر floated شناور نخواھد شد.

مثال :

<h1> 7Learn.com </h1>

<ul class="navi">

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

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

<li> <a href="#"> About Us </a> </li>

</ul>

<h2> Javascript and Web Design Tutorials </h2>

و کد Css زیر :



H1 {

Float: left;

Margin-top: 0;

}

.navi {

Float: right;

Margin: 0;

List-style: none;

}

.navi li {

Float: left;

}

.navi a {

Display: block;

Margin-left: 15px;

Padding: 15px;

Border: 1px solid #ccc;

Color: #233;

Text-decoration: none;

}

.navi a:focus , .navi a:hover {

Background: #aaa;

Color: #fff;

}

H2 {

Clear: both;

}

نتیجه در مرورگر :
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اگر در مثال فوق از خاصیت clear استفاده نکنیم، صفحه به ھم ریخته خواھد شد. ھمانند شکل زیر:

Vertical Align خصوصیت

این خاصیت به منظور تراز عمودی عناصر inline مثل <a> , <img> , <span> و ... استفاده می شود...

خب اول باید فرق عناصر inline  و عناصر block را بدانید تا تعریف این خاصیت قابل فھم شود.

عناصر block : عناصری ھستند که قبل و بعد از آنھایک خط خالی وجود دارد؛ مانند <p> , <div> , <hn> و

HTML در ...

a> ,> (خطی) : عناصر خطی عناصری ھستند که قبل و بعد از انھا خط خالی وجود ندارد؛ مانند inline عناصر

HTML و... در  <<img> <span

و ھمان طور که گفتیم خاصیت vertical align برای تراز عناصر inline  استفاده می شود؛ این خاصیت یکی از سه مقدار

عددی، درصدی و کلمات کلیدی را به عنوان مقدار می پذیرد.

کلمات کلیدی:

Baseline : این مقدار خطی است فرضی که ھم تراز با قسمت پایینی حروف یک کلمه یا جمله می باشد.

مثال خط فرضی که کلمه 7Learn رو آن می نشیند.

Middle : تراز با میانه ی خط

Sub : تراز باالی خط مثل اعداد توان در ریاضی؛ این مقدار معادل تگ <sub> در HTML است.

Super : تراز با پایین خط و مثل اعداد اندیس در ریاضی ؛ این مقدار معادل تگ <sup> در HTML است.

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

Text-bottom : متن را با کوتاه ترین یا پایین ترین حروف تراز می کند، برای مثال g یا y زیر خط اصلی

(baseline) قرار می گیرند و متن با پایین ترین قسمت این حروف تراز می شود.
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Top : قسمت باالی عنصر را بلند ترین عنصر موجود در خط تراز می کند.

Bottom : قسمت پایین عنصر را با کوتاه ترین عنصر موجود در خط تراز می کند.

استفاده از مقادیر درصدی و عددی بستگی به خاصیت line-height تعریف شده برای عنصر مورد نظر دارد.

مثال : استفاده از vertical-align: 50% متن را در وسط خط تراز می کند.

مثال :

P {

Line-height: 10px;

Vertical-align: 5px;

}

در مثال فوق line-height برابر 10 پیکسل و از آنجاییکه vertical-align برابر 5 پیکسل و نصف مقدار line-height می باشد،

متن در وسط خط تراز می شود.

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

مثال :

: html کد

<h1>

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

    <span class="middle"> Middle </span> 7Learn

    <span class="bottom"> bottom </span> 7Learn

</h1>

: css و کد

H1 span { font-size: 10px;}

.top {vertical-align: top;}

.bottom {vertical-align: bottom;}

.middle {vertical-align: middle;}

نتیجه در مرورگر :



بسیار خب تا اینجا با شناور ساختن عناصر و طریقه از بین بردن شناور بودن عناصر بعد از آن ھا، و تراز عمودی آشنا

شدیم، در فصل بعدی به کار با لیست ھای ul و ol و عناصر آن ھا یعنی تگ li می پردازیم.

آموزش CSS (فصل هفتم) : کار با لیست ها

CSS لیست ها در

لیست ھا عناصری با کاربرد ھای بسیار متنوع ھستند. از جمله برای بخش navigation سایت و برای ایجاد کنترل ھای

tab استفاده می شوند. Navigation معموال شامل لیستی از لینک ھا است، که دارای ویژگی ھای بصری می باشد و

CSS ثابت و خشک نیست، ما در این فصل به طریقه استایل دادن و معرفی خصوصیت ھایی که برای کار با لیست ھا در

استفاده میشود می پردازیم.

list-style-type خاصیت

با استفاده از این خاصیت می توان برای لیست ھای مرتب و نامرتب bullet تعریف کرد. و یکی از 14 مقدار زیر را می

پذیرد.

disc , circle , square , decimal , decimal-leading-zero , lower-roman , upper-roman , lower

-greek , lower-latin , upper-latin , armenian , georgian , none

disc مقدار : (ul) مقدار پیشفرض برای لیست ھای نا مرتب

decimal مقدار : (ol) مقدار پیشفرض برای لیست ھای مرتب
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نظر نامرتب در  برای لیست ھای  را  bullet لیست ھای مرتب  ممکن است در ھنگام تعریف خصوصیات فوق،   : نکته 

به bullet مخصوص  لیست ھا  نوع از  برای ھر  نشود و  کار انجام  این  شود که  توصیه می  و بر عکس. شدیدا  بگیریم 

ھمان لیست را با توجه به معنای آن در نظر گرفت.

Bullet ھای مخصوص لیست ھای نامرتب (ul) عبارتنداز : square ،  circle و disc و none و بقیه bullet ھای مربوط به لیت

ھای مرتب (ol) می باشد.

مثال:

: HTML کد

<h2> Web Design Tutorials </h2>

<ul>

    <li>HTML

        <ol class="html">

            <li>HTML 1</li>

            <li>HTML 2</li>

            <li>HTML 3</li>

            <li>HTML 4</li>

            <li>HTML 5</li>

            <li> XHTML</li>

        </ol>

    </li>

    <li>CSS

        <ol class="css">

            <li>CSS 1</li>

            <li>CSS 2</li>

            <li>CSS 3</li>

        </ol>

    </li>

    <li>JavaScript</li>

    <li>jQuery</li>

    <li>PHP</li>

    <li>ASP</li>

</ul>

: CSS و کد

ul li {list-style-type: square;}

ul ol.html li {list-style-type: lower-alpha;}

ul ol.css li {list-style-type: upper-roman;}

نتیجه در مرورگر:



list style image خاصیت

این خاصیت یک عکس را برای استفاده به عنوان نشانه bullet در کنار عنصر لیست تعریف می کند. این عکس با نشانه

ی تعریف شده در خاصیت list-style-type جایگزین می شود.

مثال :

ul li {list-style-image: url('images/green-bullet.png');}

ul ol.html li {list-style-image: url('images/blue-bullet.png');}

ul ol.css li {list-style-image: url('images/brown-bullet.png');}
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list-style-position

این خاصیت موقعیت و نحوه ی قرار گرفتن bullet در کنار آیتم ھای لیست را مشخص می کند. و یکی از دو مقدار زیر را

می گیرد :

Inside : مشخص می کند که bullet لیست باید در داخل آیتم ھای لیست قرار گیرد.

Outside : مشخص که bullet لیست باید در خارج از آیتم ھای لیست قرار گیرد.

مثال :
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ul li {list-style-image: url('images/arrow.png');}

ul ol.html li {

    list-style-image: url('images/arrow1.png');

    list-style-position: inside;

    background: #09f;

}

ul ol.css li {

    list-style-image: url('images/arrow2.png');

    list-style-position: outside;

    background: #ff9;

}

می بینید که bullet زیر مجموعه ی گزینه ی HTML که به آن مقدار inside داده ایم در کنار داخل کادر قرار گرفته، اما

bullet زیر مجموعه CSS که مقدار outside دارد، خارج از کادر قرار گرفته است.

list style کوتاه نویسی خاصیت

برای کوتاه نویسی خاصیت list-style از قاعده زیر استفاده می شود.
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list-style: type position url('ImageAddress');

مثال :

li { list-style: square inside url('bullet1.png'); }

بسیار خب، تا اینجا به خصوصیات مربوط به استایل دھی به list ھا آشنا شدیم، در جلسه بعد به positioning یا ھمان

موقعیت عناصر در صفحه می پردازیم.

آموزش CSS (فصل هشتم) : تعیین موقعیت عناصر

موقعیت عناصر در صفحه

Positioning به شما این امکان را می دھد که موقعیت ھر 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 positioning می توان یک

left , right , bottom ,top و چھار مقدار position شامل خاصیت Positioning .عنصر را بر روی عنصر دیگر الیه بندی کرد

می باشد که مختصات دقیق محل قرار گیری عنصر را میتوان با استفاده از آن ھا تعیین کرد.

 position خصوصیت

این خاصیت به تنھایی کار خاصی را بر روی عنصر انجام نمی دھد. و ھمیشه به ھمراه خاصیت ھای left , right , left یا

top می آید،( و بلعکس) اما قبل از مقدار دھی به این خاصیت ھا در اول حتما باید به خصوصیت position یکی از چھار

مقدار زیر را داد:

Static : مقدار پیشفرض، و ھمان حالت عادی قرار گرفتن عناصر طبق ترتیبی که در سند HTML است می

باشد.

Relative : اجازه می دھد که یک سند در یک محل خاص از سند قرار گیرد، و وابسته به عنصر پدر می باشد.

Absolute : اجازه می دھد که یک سند در یک محل خاص از سند قرار گیرد، و وابسته به پنجره مرورگر می

باشد.

Fixed : عناصر fixed ھمواره در محل خود باقی می مانند حتی اگر سند scroll شود.

حال به تشریح ھر یک مقادیر فوق به ھمراه مثال می پردازیم:
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Static مقدار

مقدار static ھمانطور که گفتیم تاثیری بر روی عنصر ندارد و ھمان حالت default عناصر می باشد، بجز در عناصر لیست

ھا (ul ,ol ,li ) . مقدار پیشفرض برای عناصر لیست ھا none است، اما اگر برای عناصر لیستھا از مقدار static استفاده

کنیم حالت تو در توی آن ھا از بین خواھد رفت.

نکته : این حالت قبال به وجود می آمد اما پس از آمدن css3 مقدار none برای خصوصیت position برداشته شد و دیگر

ھمچین حالتی در مرورگر ھای جدید برای لیست ھا به وجود نمی آید و لیست ھا نیز مقدار پیشفرض static را دارند.

Offset Property

left, top ھا، ( ھمان offset property را دارند را می توان با استفاده از fixed و یا  relative , absolute عناصری که مقدار

bottom ,right , ) تعیین موقعیت کرد.

Relative مقدار

این مقدار موقعیت یک عنصر نسبت به عنصر پدر را در صفحه تعیین می کند و نقطه ارجاع (نقطه شروع حرکت عنصر) از

مختصاتی که عنصر پدر دارد شروع خواھد شد. یا به عبارتی دیگر عنصر از محلی که در آن قرار دارد شروع به مختصات

گیری می کند. به مثال زیر دقت کنید تا با این حالت بیشتر آشنا شوید:

: relative مثال برای مقدار

: html کد

<div class="father">

    <div class="children"> </div>

</div>

: css و کد



* {

   margin: 0;

   padding: 0;

}

body {

    width: 500px;

    margin: 10px auto;

}

div.father {

    width: 400px;

    height: 300px;

    margin: 0 auto;

    border: 4px solid green;

}

div.children {

    width: 150px;

    height: 150px;

    background: #09f;

    border: 3px solid red;

}

نتیجه در مرورگر: ( بدون مختصات دھی)



حال style عنصر div.children را به مقدار زیر تغییر می دھیم

div.children {

    width: 150px;

    height: 150px;

    background: #09f;

    border: 3px solid red;

    position: relative;

    top: 10px;

    right: 20px;

}

نتیجه در مرورگر :
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می بییند که box ما از محلی که در آن قرار گرفته بود شروع به حرکت کردن کرده ، یعنی  10px از سمت باال فاصله

گرفت و 20px از سمت راست فاصله گرفت.

نکته : استفاده از مقادیر منفی برای خصوصیات right , top , right , bottom مجاز می باشد

absolute مقدار

این مقدار موقعیت یک عنصر را نسبت به پنجره ی مرورگر تعیین می کند یعنی نقطه شروع عنصر از یکی از گوشه ھای

پنجره (با توجه به خصوصیتی که تعیین خواھیم کرد) خواھد بود. به مثال زیر دقت کنید :

مثال:

:  html کد

<div class="father">

    <div class="children"> </div>

</div>

: css و کد
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* {

    margin: 0;

    padding: 0;

}

body {

    width: 500px;

    margin: 10px auto;

}

div.father {

    width: 400px;

    height: 300px;

    margin: 0 auto;

    border: 4px solid green;

}

div.children {

    width: 150px;

    height: 150px;

    background: #09f;

    border: 3px solid red;

    position: absolute;

    top: 10px;

    right: 20px;

}

نتیجه در مرورگر :



اگر دقت کنید، می بینید که نقطه شروع حرکت عنصر دیگر وابسته به عنصر پدر(مربع سبز) نیست و با توجه به

خصوصیت top و right که تعیین کردیم عنصر از گوشه سمت راست و باالی مرورگر شروع به حرکت کرده است.

fixed مقدار

این مقدار موقعیت عنصر را ھمانند مقدار absolute وابسته به صفحه مرورگر خواھد کرد، یعنی نقطه شروع حرکت عنصر

از یکی از گوشه ھای پنجره مرورگر خواھد بود با این تفاوت که عنصری با مقدار fixed پس از موقعیت دھی به آن ھمواره

در محل خود باقی می ماند، حتی اگر صفحه scroll شود.

(ھمانند دکمه ھای اشتراک گذاری که در سمت راست مطلب می بینید).

بسیار خب؛ تا به اینجا با نحوه تعیین موقعیت عناصر، و مختصات دھی به آن ھا آشنا شدید، در جلسه بعد با طریقه

نمایش عناصر (display) و طریقه الیه دھی (z-index) آشنا خواھیم شد.

آموزش CSS (فصل نهم) : طریقه نمایش و الیه بندي عناصر

http://7learn.com/wp-content/uploads/2012/12/position-absolute.png
http://www.7learn.com/tutorials/css-part9-displaye-and-z-index


display خصوصیت

با استفاده از این خصوصیت می توان طریقه نمایش عناصر را تعیین کرد و یکی از 22 مقدار زیر را می گیرد:

none , block , inline , inline-block , list-item , run-in , compact , table , table-row-gro

up , table-header-group , table-footer-group , table-row , table-column-group , table-colum

n , table-cell , table caption , ruby , ruby-base , ruby-text , ruby-base-group , rubu-text

-group

پر کاربرد ترین مقادیر در بین این 25 مقدار :

none : عدم نمایش عنصر (مخفی کردن)

Block : نمایش عنصر (اگر مخفی بود) و این صورت که یک خط خالی قبل و بعد از خود ایجاد خواھد کرد.

Inline : اگر این مقدار را به یک عنصر block بدھیم، خط قبل و بعد از خود را از بین میبرد.

( <li> مانند استفاده از تگ ) عنصر را به شکل لیست درمی آورد : List-item

برای آشنایی با کاربرد بقیه مقادیر نیز میتونید به سایت W3Schools مراجعه کنید.

آدرس صفحه

z-index خصوصیت

absolute , کنترل می کند. مشروط به اینکه عناصر به صورت z موقعیت عناصر را در طول محور نامرئی z-index خاصیت

relative و یا fixed موقعیت دھی شده باشند. قاعده کلی:

z-index: auto | integer

auto : مقدار پیشفرض

Integer :1, 2 ,3 ,4 ,5 …… n

در حالت auto اگر چند عنصر با یکدیگر تداخل داشته باشند، عنصری که آخر از ھمه در ترتیب عناصر فایل

HTML وارد شده در صفحه نمایش باالتر قرار میگیرد ( نسبت به محور z که بر صفحه نمایش عمود است) و

باقی عناصر نیز به ھمین ترتیب گفته شده قرار خواھند گرفت ( در حالت auto عنصری که اول از ھمه وارد

شود در زیر سایر عناصر قرار خواھد گرفت). میتوان با تخصیص مقادیر integer به خاصیت z-index ترتیب قرار

گیری عناصر در راستای محور z را تغییر داد. عنصری که مقدار عددی باالتری دارد باال (مافوق) سایر عناصر در

صفحه نمایش داده خواد شد و ساید عناصر نیز به ترتیب بزرگی مقدار خود در صفحه ظاھر خواھند شد.

http://w3schools.com/cssref/pr_class_display.asp


نکته : IE6 و IE7 از z-index پشتیبانی می کنند اما با کمی اشکال.

D: بسیار خب، با طریقه نمایش و الیه بندی عناصر در این جلسه آشنا شدیم، در جلسه بعدی ( دو ماه دیگه

) با سه خاصیت opacity ، visibility و cursor آشنا خواھیم شد

آموزش CSS (فصل دهم) : آشنایی با خاصیت هاي opacity ، visibility و

cursor

  opacity خصوصیت

با استفاده از خاصیت opacity می توان میزان شفافیت یک عنصر را کنترل کرد.

قاعده کلی :

opacity: <number>

مقدار پیشفرض : 1

(opaque ، مات ، کدر ، مبھم ) مشخص می کند که یک عنصر یا کامال ناشفاف یا تیره opacity مقدار 1 برای خاصیت

 باشد. و مقدار صفر برای ویژگی opacity تعیین میکند که عنصر کامال نامرئی (invisible) باشد.

مقدار opacity را باید به صورت یک عدد اعشاری و حداکثر تا دو رقم اعشار تعریف کرد. مقادیر بین صفر و یک و تا دو رقم

اعشار برای opacity مجاز می با شند.

http://www.7learn.com/tutorials/css-part-10-opacity-visibility-cursor


نکته :

تعیین برای  اختصاصی  یک روش  کنند.  opacity پشتیبانی می  IE8 , IE7 , IE6 از خاصیت  غیر  مرورگرھا به  تمامی 

opacity در IE8 و بقل از آن وجود دارد که عبارت است از :

filter:alpha(opacity=<number>);

مقدار پیشفرض : 100

در این روش برای مقدار opacity اعداد بین 0 تا 100 مجاز می باشد.

روش فوق فقط در ie8 و قبل از آن کار می کند.

IE9  از خاصیت opacity پشتیبانی می کند.

مثال :

<div>

    <h1> 7Learn </h1>

    <h2> 7Learn </h2>

    <h3> 7Learn </h3>

    <h4> 7Learn </h4>

    <h5> 7Learn </h5>

</div>

:  css کد

div {background: #000;}

h1,h2,h3,h4,h5 {

    color: #000;

    font-size: 30px;

    display: inline;

    padding; 5px 10px;

    margin: 0 10px;

    background: red;

}

h1 { opacity: .20; }

h2 { opacity: .40; }

h3 { opacity: .60; }

h4 { opacity: .80; }

h5 { opacity: 1; }

نتیجه در مرورگر :



  visibility خصوصیت

با استفاده از این خاصیت می توان یک عنصر را در صفحه نمایش داد و یا مخفی کرد.

قاعده کلی :

visibility: visible | hidden;

visible  :مقدار پیشفرض

Visible : عنصر در صفحه نمایش داده خواھد شد.

Hidden : عنصر در صفحه مخفی شده و به جای ان یک فضای خالی نمایش داده شود.

  Cursor خصوصیت

با استفاده از خاصیت cursor می توان نوع اشاره گر موس مورد استفاده برای عناصر را تغییر داد.

قاعده کلی :

Cursor: url('') | auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-r

esize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progr

ess

auto مقدار پیشفرض

با استفاده از مقادیر url می توان یک custom cursor را بر اساس یک img تعریف کرد. در عمل این روش تقریبا ھرگز

استفاده  نمیشود و برای استفاده توصیه نمی شود و استفاده از cursorھای استاندارد بھتر می باشد.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/02/opacity.png


نکته :

تعدادی cursor غیر استاندارد نیز وجود دارد که فقط در برخی از مرورگرھا پشتیبانی می شوند :

Cursor: hand | all-scroll |col-resize | row-resize | no-drop | not-allowed |vertical-text

css3 آشنا شدیم، در جلسه بعدی شما را با جلوه ھای ویژه  ی css بسیار خب، تا به اینجا با سه خاصیت دیگر از زبان

آشنا خواھیم کرد.

CSS3 (فصل یازدهم – جلسه اول) : آشنایی با جلوه هاي ویژه ي CSS آموزش

  transform خاصیت

شما میتوانید با استفاده از خاصیت transform  بر روی عناصر جلوه ھای ویژه ای را اعمال کنید ( در آخر خواھیم آموخت

چگونه با استفاده از این خاصیت یه حالت انیمیشن به عناصر بدھیم.) این خاصیت سه مقدار دارد، و ھر مقدار  برای

یکی از جلوه ھا به کار می رود.

قاعده کلی :

Transform: rotate(numberdeg)

Transform: skew(numberdeg)

Transform: scale(number)

none : مقدار پیشفرض

Rotate  : برای چرخش اجزا به کار می رود.

Skew : برای کجی و انحراف عناصر به کار می رود

Scale : برای بزرگنمایی عناصر به کار می رود

در ادامه برای آشنایی با ھر یک از مقادیر یک مثال میزنیم :

rotate مقدار

مثال :

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7


<img src="images/7learn.png" width="400" height="153" />

:  css کد

img {

    -webkit-transform: rotate(50deg);

    -moz-transform: rotate(50deg);

    -o-transform: rotate(50deg);

    transform: rotate(50deg);

}

نتیجه در مرورگر :

دقت کنید که حتما از پیشوندھای مرورگرھا استفاده کنید تا در اجرای کد مشکلی پیش نیاید.

این مقدار از اعداد منفی نیز پشتیبانی می کند.

  skew مقدار

مثال :

<img src="images/7learn.png" width="400" height="153" />

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/02/transform-rotate.jpg


:  css کد

img {

    -webkit-transform: skew(50deg);

    -moz-transform: skew(50deg);

    -o-transform: skew(50deg);

    transform: skew(50deg);

}

نتیجه در مرورگر :

این مقدار از اعداد منفی نیز پشتیبانی می کند.

scale  مقدار

مثال :

<img src="images/7learn.png" width="400" height="153" />

:  css کد

img {

    -webkit-transform: scale(1.5);

    -moz-transform: scale(1.5);

    -o-transform: scale(1.5);

    transform: scale(1.5);

}

عدد 1.5  به این معناس که عنصر عرض و ارتفاع عنصر 1.5   برابر افزایش یابد. (بزرگنمایی)

این مقدار از اعداد منفی نیز پشتیبانی می کند.  با این تفاوت که عنصر ما 360 درجه نیز تغییر زاویه خواھد داد.

بسیار خب،در جلسه دوم این فصل با خاصیت ھای transition و keyframe و طریقه ساخت یک انیمیشن آشنا خواھیم

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/02/transform-skew1.jpg


شد.

CSS3 (فصل یازدهم – جلسه دوم) : آشنایی با جلوه هاي ویژه ي CSS آموزش

transition خاصیت

در این جلسه راجع به افکت ھا و انیمیشن ھا در css3 صحبت خواھیم کرد که با استفاده از css3 و البته بدون استفاده

از جاوااسکریپت ، فلش یا جی کوئری ،چگونه بتوانیم افکتھا و انیمشینھای حرکتی جالب را بر روی عناصر صفحه وبمان

اعمال کنیم.

قاعده کلی یک افکت در css3 به این صورت است که ابتدا باید تعیین کنیم افکت قرار است چه تغییراتی ایجاد کند، و

دوم اینکه در چه مدت زمانی ان تغییرات باید انجام شود. (مدت زمان اجرای افکت).

قاعده کلی به شکل زیر است

transition: property duration;

property : خصوصیتی که افکت بر آن اعمال میشود.

duration : مدت زمان اجرای افکت.

دقت کنید که اگر مدت زمان تعیین نشود، ھیچ اتفاقی نخواھد افتاد زیرا مدت زمان پیشفرض 0 ثانیه است. در نکته : 

ضمن باید از واحد ھای زیر برای تعیین مدت زمان استفاده کرد.

s = ثانیھ

ms = میلی ثانیھ

1000ms = 1s

html مثال : کد

<div class="box">

 Hover Me!

</div>

css کد

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7


div.box {

 height: 100px;

 width: 200px;

 background-color: #09f;

 text-align: center;

 transition: width 2s;

 -moz-transition: width 2s;

 -webkit-transition: width 2s;

 -o-transition: width 2s;

}

div.box:hover {

 width: 400px;

}

400px قرار گرفت عرض آن در مدت 2ثانیه به div در مثال باال تعیین کرده ایم که در صورتی که نشانگر موس بر روی تگ

تغییر کند.

به یاد داشته باشید اگر بیش از یک property دارید که میخوایید افکت بر آن ھا اعمال شود باید افکت ھا را با استفاده از

, از ھم جدا کنید : مثال

transition: width 2s , height 1s;

 -moz-transition: width 2s , height 1s;

 -webkit-transition: width 2s , height 1s;

 -o-transition: width 2s , height 1s;

البته زمانی از , برای جدا کردن property ھا استفاده میشود که زمان اجرای آن ھا متفاوت باشد ( مانند مثال باال) و

اگرھمه ی مقادیر آن propertyھا شبیه به ھم باشد به جا اوردن نام property از مقدار all استفاده می شود. : مثال

transition: all 1.5s

افکت هاي پیشرفته تر

در مثال ھای قبل فقط از دو مقدار استفاده کردیم با اینکه خصوصیت transition میتواند چھار مقدار بگیرد و قاعده کلی ان

به شکل زیر است :

transition : property duration timing-function delay;

timing-function : افکت ھای از پیش تعیین شده توسط css3 برای تقسیم زمان، که یکی از مقادیر زیر را می پذیرد :

ease , ease-in , ease-out , ease-in-out , linear



delay : مدت زمان تاخیر در اجرای افکت.

به مثال زیر دقت کنید :

transition: width 2s linear 1s;

-moz-transition: width 2s linear 1s;

-webkit-transition: width 2s linear 1s;

-o-transition: width 2s linear 1s;

مثال باال تعیین می کند که افکت به مدت دوثانیه بر روی عرض المنت پس از 1ثانیه تاخیر اجرا شود.

بسیار خب. در این جلسه با طریقه ایجاد یک افکت آشنا شدیم.

در جلسه بعد طریقه ایجاد انیمیشن در css3 آشنا خواھیم شد.

CSS3 (فصل یازدهم – جلسه سوم) : آشنایی با جلوه هاي ویژه ي CSS آموزش

انیمشین

در این جلسه از اموزش css در رابطه با ساخت انیمشن در css3 صحبت خواھیم کرد. در css3 ما به راحتی می توانیم

اجزاء صفحه را حرکت دھیم، آنھا را بچرخانیم، کوچک و بزرگ کنیم و در کل ھر انیمشنی را بدون استفاده از ھیچ زبان

دیگری بسازیم.

keyframes@

برای ساخت انیمشین در css3 ما نیاز داریم که بفھمیم keyframes چیست و چطور عمل می کند؟

در حقیقت در داخل keyframes ما مجموعه کدھایی را که برای ساخت انیمشین نیاز است می نویسیم و در آن حالت

اولیه و حالتی که باید یک جزء از صفحه به آن تبدیل شوید را می نویسیم.

کدھای زیر را در نظر بگیرید :

<div> i'm a box </div>

css و کد

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7


div {

 height: 50px;

 width: 100px;

 text-align: center;

 color: #fff;

}

حال میخواھیم که رنگ جعبه را با استفاده از @keyframes از سیاه به قرمز تبدیل کنیم.

css کد

@keyframes anim1 {

 from{background-color: black;}

 to {background-color: red;}

}

@-webkit-keyframes anim1 {

 from{background-color: black;}

 to {background-color: red;}

}

@-moz-keyframes anim1 {

 from{background-color: black;}

 to {background-color: red;}

}

@-o-keyframes anim1 {

 from{background-color: black;}

 to {background-color: red;}

}

@-ms-keyframes anim1 {

 from{background-color: black;}

 to {background-color: red;}

}

بسیار خب، حال ما انیمیشن را ساختیم، anim1 نام انیمشین ما است، from شروع انیمیشن و to پایان انیمیشن را

مشخص می کند، که جعبه از سیاه به قرمز تغییر رنگ دھد.

اما ھنوز انیمیشن غیر فعال است و کاری انجام نمی دھد. برای ینکه انیمیشن را به جعبه اختصاص دھیم باید از

خصوصیت animation استفاده کنیم و به آن حداقل دو مقدار دھیم :

مقدار اول : نام انیمشین که ھمان anim1 است

مقدار دوم : زمان اجرای انیمشین که بر حسب ثانیه (s) یا میلی ثانیه (ms) می تواند باشد.

: css کد



div {

 height: 50px;

 width: 100px;

 text-align: center;

 color: #fff;

 animation: anim1 5s;

 -webkit-animation: anim1 5s;

 -moz-animation: anim1 5s;

 -o-animation: anim1 5s;

 -ms-animation: anim1 5s;

}

نتیجه در مرورگر

نتیجه کد

شیوه زمان بندي انیمشین

در زمان تعریف keyframes ما میتوانیم از from برای تعریف شرایط شروع انیمیشن و از to برای شرایط پایان انیمیشن

استفاده کنیم، وقتی از from و to استفاده می کنیم وابسته به مدت زمان تعیین شده، مرورگر به صورت خودکار زمان را

طوری تنظیم میکند که از حالت from تا به حالت to در مدت زمان تعریف شده اجرا شود.

بجای from و to ما میتوانیم از % نیز استفاده کنیم. مقدار 0% شروع انیمیشن و مقدار 100% پایان انیمشین را تعیین

میکند.

در ھنگام استفاده از % ما می توانیم مراحل انمیشین را به 100 قسمت تقسیم کنیم، و در ھر قسمت کدھای مورد

نظرمان را قرار دھیم

مثال :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/anim1.html


@keyframes anim3 {

 0% {

 // some code

 }

1% {

 // some code

 }

2% {

 // some code

 }

 .....

100% {

 // some code

 }

}

به مثال زیر دقت کنید

@keyframes anim3 {

 0% {background: red;}

 25% {background: green;}

 50% {background: black;}

 75% {background: yellow;}

 100% {background: brown;}

}

نتیجه در مرورگر

سایر مقادیر انیمشین

خاصیت انیمیشن به غیر از دو مقداری که نام پارامتر و مدت زمان انیمیشن بود مقادیر دیگری را نیز در بر میگیرد.

قاعده :

animation: name function duration count delay

name : نام انیمیشن

function : افکت زمانی که یکی از مقادیر زیر را میگیرد

ease

ease-in

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/anim3.html


ease-out

ease-in-out

duration : مدت زمان اجرای انیمشین

count : که فقط مقدار infinite و به معنای تکرار بی نھایت است.

delay : مدت زمان تاخیر قبل از شروع انیمیشن است که مقداری بر حسب زمان را میگیرد.

مثال :

animation: anim3 linear 4s infinite 2s;

مثال هاي کاربردي

فایل زیر را دانلود کنید، در داخل آن چند مثال کاربری براتون قرار دادم، که بھتر طریقه استفاده از این خاصیت را فرا گیرید.

دانلود مثال ھا

بسیار خب اموزش این جلسه نیز به پایان رسید، در جلسه بعدی به معرفی و بررسی برخی دیگر از کالس ھای کاذب

می پردازیم.

CSS (فصل دوازدهم - جلسه اول) : سایر گزینشگرها در CSS آموزش

(selectors) گزینشکرها

در این جلسه از آموزش css با سایر گزینشگرھایی که در Css3 معرفی شده اند صحبت خواھیم کرد.

اگر دومین پست از آموزش css را خوانده اید، با ھم درمورد گزینشکرھا صحبت کردیم

(pseudo-class) شش نوع گزینشگر برای انتخاب المنتھا وجود دارد که یگی از ان ھا کالس ھای کاذب css گفتیم که در

css بودند، که این سلکتورھا برای نمایش رویدادھای صفحه از جمله، کلیک، ھاور، فوکوس و ... استفاده می شوند. در

کالس ھای کاذب دیگری نیز وجود دارد که مربوط به طریقه انتخاب فرزندان (child) یک المنت پدراست. ما میخواھیم در

این جلسه در مورد آن ھا توضیح دھیم.

کالس هاي کاذب توارثی

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/animations.zip
http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86


کد html زیر را در نظر بگیرید

<ul>

 <li>Lang

 <ul>

 <li>HTML</li>

 <li>CSS</li>

 <li>Javascript</li>

 </ul>

 </li>

<li>CMS

 <ul>

 <li>Wordpress</li>

 <li>Joomla</li>

 <li>Drupal</li>

 </ul>

 </li>

</ul>

class حال اگر بخواھیم به ھر یک از این گزینه ھا یک رنگ متفاوت اختصاص دھیم، چه میکردیم؟ حتما برای ھر یک

تعریف می کردیم و رنگ مورد نظر را انتخاب می کردیم. خب این روش درست است اما اگر ندانیم class آن چیست

چطور؟ اگر سایت داینامیک باشد، و این اطالعات بعدا اضافه شود به طوریکه نمیتوان برای آن ھا class تعریف کرد؟؟ در

این صورت باید از کالس ھای کاذب توارثی استفاده کنیم.

کالس ھای کاذب توارثی موجود در css به ترتیب این ھا ھستند :

(nth-child(n

(nth-last-child(n

first-child

last-child

حال به تعریف دقیقتر این کالس ھای کاذب می پردازیم :

(nth-last-child(n و (nth-child(n

nth-child(n) : با استفاده از این کالس کاذب می توان برای تک تک المنت ھای یک صفحه وب، بدون استفاده از id یا

class برای آن ھا یک استایل متفاوت تعیین کنیم.

حرف n در داخل پرانتز یک عدد طبیعی است 1,2,3,...

این عدد تعیین کننده چندمین فرزند از یک المنت پدر است



به طور مثال اولین تگ شماری 1 را دارد دومین شماره 2 و...

به کد css زیر دقت کنید تا متوجه شوید چگونه میتوانیم به ھر یک از li ھای کد html باال استایل متفاوت دھیم.

ul li {

 color: blue;

 font: 24px tahoma;

 text-shadow: -1px 1px 1px #333;

}

ul li:nth-child(1){color: red;}

ul li:nth-child(2){color: green;}

ul li:nth-child(1) li:nth-child(1){color: orange;}

ul li:nth-child(1) li:nth-child(2){color: brown;}

ul li:nth-child(1) li:nth-child(3){color: pink;}

ul li:nth-child(2) li:nth-child(1){color: gray;}

ul li:nth-child(2) li:nth-child(2){color: silver;}

ul li:nth-child(2) li:nth-child(3){color: yellow;}

البته در مروگر ie فقط از نسخه 9+ کار میکند.

اگر کد را اجرا کنید نتیجه ای شبیه زیر خواھید داشت.

کالس کاذب nth-last-child(n) برعکس nth-child(n) عمل میکند، به این صورت که از اخر به شمارش المنت ھا میپرداز.

اگر nth-last-child را جایگزین nth-child در کد css باال کنیم نتیجه کد به شکل زیر خواھد بود.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/nth-child.png


last-child و first-child

ھمانطور که از اسم کالس ھا معلومه first-child اولین فرزند از یک المنت پدر last-child آخرین فرزند از یک المنت پدر رو

انتخاب میکنند.

کد css زیر را به کدھای css باال اضافه کنید

ul li:first-child li {font-size: 18px;}

ul li:last-child li {font-size: 14;}

نتیجه

دیگر کالس هاي کاذب

selection : این کالس کاذب استایل المنت را ھنگامی که ان را انتخاب میکنیم، (در حالی که کلیک چپ رو نگه داشتیم

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/nth-last-child.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/ferst-last-childs.png


روی المنت میکشیم یا CTRL + A ( در حالت پیشفرض مرورگرھا

ھنگامی که به طور مثال متنی رو انتخاب میکنیم، رنگ متن سفید، و پس زمینه ان آبی میشود. ما توانیم با استفاده از

این کالس کاذب این رنگ را ھر کدام از المنتھا تغییر دھیم یا ان را برای کل صفحه تعیین کنیم.

: css کد

::selection {

 background: #999;

 color: #edb;

}

::-moz-selection {

 background: #999;

 color: #edb;

}

::-webkit-selection {

 background: #999;

 color: #edb;

}

(pseudo-elemnt) المنت هاي کاذب

بعالوه کالس ھای کاذبی که گفتیم، المنت ھای کاذب نیز وجود دارند.

::first-letter تغییر استایل اولین کاراکتر از یک متن.

: html کد

<p>7learn: javascript and web design tutarials</p>

: css کد

p {font-size: 20px;}

p::first-letter {font-size: 36px;}

::first-line تغییر استایل اولین خط از یک متن.

<p>7learn: javascript and web design tutarials<br>7learn: javascript and web design tutaria

ls</p>

: css کد

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/05/first-letter.png


p {font-size: 20px;}

p::first-line {font-size: 36px;}

بسیار خب آموزش این جلسه نیز به پایان رسید در جلسه بعدی به معرفی گزینشگرھای صفت (attribute) و باقی

گزینشگرھا میپردازیم.

CSS (فصل دوازدهم - جلسه دوم) : سایر گزینشگرها در CSS آموزش

در این جلسه از آموزش css با گزینشگرھای صفت یا ھمان attr selectors آشنا خواھیم شد.

ھمانطور که میدانید تگ ھای html دارای صفت ھایی نیز ھستند ما در این جلسه خواھیم آموخت که چگونه به ھر تگ

با صفت ھای مختلف استایل متفاوتی دھیم.

گزینشگرهاي صفت

برای انتخاب یک صفت در css پس از انتخاب تگ، صفت و مقدار آنرا در داخل [] قرار می دھیم به کد زیر دقت کنید :

tagname[attribute="value"] {

 // some code

}

برای مثال می خواھیم با استفاده از صفت alt رنگ متن مان را تغییر دھیم

html کد

<p alt="red-text">7learn</p>

<p alt="blue-text">7learn</p>

css کد

p[alt="red-text"] {color: red;}

p[alt="blue-text"] {color: blue;}

دقت داشته باشید که می توان از ھمه صفت ھای موجود استفاده کرد حتی class و id به طور مثال :

p[class="blue-text"] {color: blue;}

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86


این کد تعیین میکند تگ p که مقدار صفت class ان برابر با blue-text است رنگش را برابر با آبی قرار بده.

کد باال و کد

.blue-text {color: blue;}

کار یکسانی را انجام می دھند. البته فقط مرورگرھای مدرن و ie9+ از ھمه ی صفت ھا پشتیبانی می کنند مرورگرھای

قدیمی فقط از تگ input، صفت type پشتیبانی می کنند.

بسیار خب اموزش این جلسه به پایان رسید

در جلسه بعدی با سایر خصوصیات موجود در css آشنا خواھیم شد.

Media (فصل سیزدهم - جلسه اول) : خصوصیت CSS آموزش

Media چیست؟

در یک سند HTML برخی قسمت ھای صفحه مخصوص پرینت گرفتن می باشند و باید از style مربوط به print پیروی

کنند و بعضی دیگر از قسمت ھا از جمله navigation سایت نیازی به print ندارند و میتوناد از ھر نوع style ای استفاده

کند.

از این رو css چندین خصوصیت برای کنترل نحوه ی نمایش سند در رسانه ھای (media) مختلف فراھم می کند.

برای ھدف قرار دادن رسانه ھای مختلف باید از صفت media در تگ <link> یا در تگ style استفاده کرد یا درون قواعد

نوشته شده ی css میتوان از قاعده ی @media برای نشان کردن رسانه ھای مختلف استفاده کرد.

مثال :

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="myprint.css" />

یا

<style type="text/css" media="print">....</style>

یا

<style type="text/css">

...

...

@media print {

}

</style>

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-media


 

media انواع

انواع مختلف media عبارت اند از

all : مخصوص تمامی deviceھا

braille : استفاده برای deviceھای مخصوص نابینایان

braille ھای مخصوص خط printer استفاده برای : embossed

handheld : استفاده برای device ھای جیبی و قابل حمل مثل tabletھا

print استفاده میشود. (در مروگرھا می توان از قسمت printer به style این مقدار برای ارائه ی : print

preview برای مشاھده ی یک صفحه در این حالت استفاده کرد.)

projection : استفاده برای ویدئو پروژکتورھا

screen : مخصوص نمایش در صفحه نمایش کامپیوتر

tv : استفاده برای تلویزیون

all : مقدار پیشفرض

فقط مقادیر screen , print و all در مرورگرھا به صورت گسترده پشتیبانی می شوند.

print استایل

html مثال : کد

<h1> 7Learn : </h1>

<h3>Javascript and web design tutorials</h3>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing Vivamus sit amet ligula non lectus.conse

ctetur adipiscing Vivamus sit amet. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor,

 lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu.

</p>

: css و کد



* {

margin: 0;

padding: 0;

font-family: serif;

}

h3 {margin-left: 20px;}

p {

margin: 10px 30px;

width: 500px;

text-align: justify;

}

حال کد رو در مرورگر اجرا کنید، و سپس دکمه ی CTRL+P رو بزنید تا به حالت print preview بروید، خواھید دید که

دقیقا متون در حالت print ھمانند حالت screen ھست.

حال ما میخواھیم برای حالت print یک استایل متفاوت بنویسم

کد زیر رو به کدھای css اضافه کنید :

@media print {

* {

font: 14px tahoma;

letter-spacing: 2px;

}

}

print-preview نتیجه

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/print-preview.png


اگر دقت کرده باشید، بعضی مواقع در ھنگام پرینت یک صفحه html لینک ھا غیر فعال می شوند، و دیگر معلوم نیست

css که این متن، به کدام صفحه لینک شده است، پس حتما راھی برای نمایش دادن آدرس لینک ھا باشد، در

خصوصیتی به نام content وجود دارد، که از ان برای اضافه کردن متنی به ابتدا یا انتھای متن موجود استفاده می شود.

html مثال کد

<h1><a href="http://www.7learn.com">7Learn : </a></h1>

<h3>Javascript and web design tutorials</h3>

: css کد

a:after {

content: "(" attr(href) ")";

}

کد باال تعیین می کند که پس از تگ a در داخل پرانتر مقدار صفت href آن لینک را قرار دھد.

نتیجه در مرورگر :

بسیار خب آموزش این جلسه نیز به پایان رسید، در جلسه بعدی با طراحی برای device ھای موبایل و tablet آشنا

خواھیم شد.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/print-media.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/content.png


Media (فصل سیزدهم - جلسه دوم) : خصوصیت CSS آموزش

طراحی براي دستگاه موبایل

مرورگرھای مخصوص mobile و device ھای با صفحه نمایش کوچک به دلیل محدودیت در اندازه ی صفحه نمایش

چالشی را در طراحی style ایجاد می کنند که ھمین امر باعث می شود تا style متفاوتی را برای آنھا تعریف کنیم.

ھمانند تعریف دو style متفاوت برای print و screen. در موبایل و device ھای با صفحه نمایش کوچک می توان از

mediaی handheld استفاده کرد اما در عمل تعداد کمی از موبایل ھا از این media پشتیبانی می کنند. راه دوم و بھتر

این است که style را برای screen و به ھمراه max-width و min-width استفاده کنیم.

مثال :

<style type="text/css" media="screen and (max-width: 480px)"> ... </style>

یا

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-width: 480px)" href="style.cs

s" />

یا

<style type="text/css">

 @media screen and (max-width: 480px) {

 }

</style>

480pixel حداکثر اندازه ی صفحه نمایش را مشخص می کند که در موبایل ھای پیشرفته امروزی معموال max-width

می باشد.

media تعیین شرط در

ھمانطور که در قسمت باال گفتیم، بھترین روش طراحی برای دیگر دستگاه ھا استفاده از max و min-width می باشد،

طریقه ایجاد شرط برای تعیین این دو خصوصیت استفاده از and و سپس آوردن شرط در داخل پرانتز است

مثال :

@media screen and (max-width: 480px) and (min-width: 320px) {

}

ھمانطور که می دانید، بعضی از دستگاه ھای موبایل حالت افقی نیز دارند، در این حالت عرض دوباره تغییر خواھد کرد،

پس بھتر است style این حالت را نیز تعیین کنیم.

مثال :

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-css-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-media


@media screen and (max-width: 480px) and (min-width: 320px) and (orientation: portait) {

}

یا

@media screen and (max-width: 480px) and (min-width: 320px) and (orientation: landscape) {

}

کد اول حالت عمودی یا ھمان حالت عادی موبایل را مورد ھدف قرار می دھد، و کد دوم حالت افقی موبایل را تعیین می

کند.

نکته : ھمیشه قبل از عبارت screen کلمه only قرار دھید، (جھت کار کردن کد در مرورگرھای قدیمی)

مثال :

@media only screen and (max-width: 480px) {

}

بسیار خب آموزش این جلسه نیز به پایان رسید و با طریقه طراحی style برای سایر deviceھا نیز آشنا شدید در جلسه

بعدی.........! در سری آموزشی بعدی با طریقه طراحی قالب آشنا خواھیم شد.

حال که این سری به پایان رسید الزم دونستم چند نکته رو یادآوری کنم :

1. ھمه آموزش ھایی که قرار دادم، آموخته ھای شخصی خودم بوده، و از جایی کپی پیست نشده /پاسخ بعضی از

دوستان قدرشناس! که پیغام خصوصی داده بودند، "چرا دیر آپ میشه آموزش سی اس اس. یه کپی پیست کردن از

مطالب بقیه که این ھمه وقت نمیخواد."

2. دلیل دیر آپ شدن این سری بعضی مشکالت خصوصی، و مشغله ھای کاری بوده اگه کسی از دوستان ناراحت

شده از این موضوع، ازش عذرخواھی می کنم.

3. یادگیری این آموزش ھا نیاز به سعی و تالش و تمرین مستمر داره، پس ھمیشه یک زمانی رو اختصاص بدین به

تمرین این آموخته ھا.

4. سری آموزشی طراحی قالب نیز، ایشاال به زودی شروع میشه.

امیدوارم که از این سری آموزشی نھایت بھره رو برده باشین. اگر سوالی داشتین میتونید در بخش نظرات مطرح کنید.

CSS Image Sprites آموزش روش

با سالم خدمت ھمه سون لرنی ھای عزیز. باز با یک آموزش جدید از سری آموزشی css در خدمت شما ھستم. در این

css image آموزش که به درخواست دوست خوبمون "سید محمد رضا صدیقی" بود تصمیم گرفتم که در مورد روش

sprites صحبت کنیم و طریقه استفاده از اون رو آموزش بدیم.
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در حالت عادی و روتین طراحی قالب، بعد از اینکه طرح قالبمون رو در فتوشاپ ایجاد کردیم شروع به برش تصاویر مورد

نیاز می کنیم. اگر سری طراحی قالب html رو دنبال کرده بودید حتما این مرحله رو به یاد دارید. خب اگر ھنوز فایل رو

داشته باشید اگر وارد پوشه images بشید و حجم ھمه تصاویر استفاده شده در قالب رو نگاه کنید 110 کیلو بایت

خواھند بود.

شاید مقدار ناچیزی بنظر برسد اما برای کسی که سرعت اینترنت پایینی داشته باشد  لود 110 کیلوبایت بیش از 1

css image دقیقه  طول خواھد کشید و حتما یک امتیاز منفی در سئوی سایت به حساب خواھد آمد. در اینجا روش

sprites راه حل مناسبی برای کم کردن حجم تصاویر خواھد بود.

در این روش شما ھمه تصاویر رو در یک تصویر بزرگتر ادغام خواھید کرد که باعث کم شدن حجم تصاویر و نیز کمتر شدن

تعداد درخواست ھا به سرور خواھد شد.

خب به تصویر زیر نگاه کنید که ادغام شده ی 18 تصویری است که در سری آموزشی طراحی قالب html استفاده

کردیم.

بعد از انجام اینکار حجم فایل به 25 کیلوبایت تغییر کرد یعنی 85 کیلو بایت کاھش حجم داشته ایم و تعداد درخواست ھا

به سرور برای لود تصاویر از 18 به 1 رسیده است.  فکر نکنم مقادیر کمی باشند درصورتی که از تصاویر خیلی زیادی در

قالب استفاده کرده ایم حتما این روش بسیار مؤثر خواھد بود. البته من استفاده از این روش رو حتی اگه از دو تصویر

استفاده کرده اید ھم پیشنھاد میدم.
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نکته :

پس از پایان ادغام تصاویر جھت ذخیره تصویر از منوی file گزینه save for web …. رو انتخاب کنید  و تنظیمات پنجره باز

شده رو به شکل زیر انجام دھید

ھمانطور که می بینید زمان لود این فایل با اینترنت دایل آپ 5 ثانیه طول خواھد کشید.

خب حال به مرحله بعدی که قسمت مھم این روش است رسیدیم که آن طریقه استفاده از این تصویر بزرگ در قالب
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است!

height به تگ مورد نظر اختصاص دھیم و سپس با استفاده از class یا id این کار بسیار ساده است  کافی است که یک

و width  و background در css  موقعیت و اندازه تصویر را تعیین کنیم.

به طور مثال برای لوگو اگر کد html زیر را داشته باشیم

<div class="logo"></div>

کد css به شکل زیر خواھد بود :

.logo {

  Height: 74px;

  Width: 235px;

  Background: url(images/sprites.png) 385px 5px no-repeat

}

background طول و عرض تصویر را تعیین کرده و با استفاده از width و height خب ھمانطور که می بینید با استفاده از

آدرس تصویر و سپس دو مقدار بر حسب px و سپس عدم تکرار تصویر را تعیین کرده ایم. قسمت مھم این کد این دو

مقداری که برحسب پیکسل نوشتیم. این دو مقدار مختصات ابتدای تصویر را تعیین می کنند.

مقدار اول (385px) تعیین می کند که در تصویر بزرگ ابتدا 385px به سمت راست و مقدار دوم 5px به سمت پایین،

مختصات نقطه ی شروع تصویر خواھد بود. اگر توضیح کمی گیج کننده بود به تصویر زیر نگاه کنید تا بھتر متوجه منظورم

بشوید :

حال ھر چه مقدار عرض  را افزایش دھید نقطه شروع به سمت راست حرکت خواھد کرد و ھر چه مقدار طول را افزایش

دھید نقطه ی شروع به سمت پایین حرکت خواھد کرد.

خب امیدوارم که از این آموزش نھایت استفاده رو برده باشید. اگر مشکلی در استفاده از این روش داشتید در بخش

نظرات ھمین پست مطرح کنید.
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آموزش css : طریقه ایجاد گرادینت (جلسه اول)

با سالم خدمت ھمه سولرنی ھای عزیز. در این آموزش قصد داریم طریقه ایجاد گرادینت با استفاده از css3 را آموزش

بدم. این مبحث مقداری پیچیده و طوالنی است به ھمین دلیل جھت یادگیری بھتر آن را به چند جلسه تقسیم کردم.

خب شروع می کنیم :

گرادینت چیست

گرادینت به معنای شیب یا سطح شیب دار است، در دنیای گرافیک به تصویری که ازطیف رنگ ھای مختلف به صورت

شیب دار ایجاد می شوند و مرز مشخصی بین رنگ ھا نباشد را گرادینت می گویند (این شیب ھا می توانند عمودی،

افقی ، مورب ، مدّور و ... باشند) :

خب معموال چنین رنگ ھایی در طراحی وب نیز مورد استفاده قرار می گیرند. ولی مشکلی که قبل از آمدن css3 با

چنین رنگھا وجود داشت آن بود که با استفاده از css قادر به ساخت چنین طیف رنگی نبودیم و مجبور بودیم،قسمتی از

تصویر را برش دھیم و آن را در حالت افقی یا عمودی تکرار (repeat) کنیم، یا اگر از گرادینت مورب یا مدور استفاده می

کردیم، مجبور بودیم که کل گرادینت را برش دھیم، که اگر محیطی که در آن از گرادینت استفاده کردیم بزرگ بود باعث

حجیم شدن تصویر می شد.

انواع گرادینت

گرادینت انواع مختلفی دارد اگر با فتوشاپ کار کرده باشید حتما با آن ھا آشنایی دارید :

Linear .1 : خطی : به صورت دو یا  چند رنگ، پشت سر ھم به حالت افقی، عمودی یا مورب.

چند نمونه گرادینت خطی  :

Radial .2 : مدّور (تابشی) : به صورت دو یا چند رنگ تو در تو به صورت مدّور
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چند نمونه گرادینت مدّور

Angle .3 : زاویه دار : به صورت دو یا چند رنگ که از یک زاویه شروع و پس از چرخش رنگ ھا در 360درجه به زاویه اولیه

بر می گردد.

چند نمونه گرادینت زاویه دار :

Reflected .4 : منعکس (بازتاب) : به صورت دو یا چند رنگ که نصف محیط را رنگ ھای انتخاب و نصف دیگر را بازتاب رنگ

ھای انتخابی پر می کنند.

چند نمونه گرادینت منعکس :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/10/pic2.png
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Diamond .5 : لوزی شکل (الماسی) : به صورت دو یا چند رنگ که به صورت لوزی شکل تو در تو مرتب می شوند.

چند نمونه گرادینت لوزی شکل

خب حال که با انواع گرادینت آشنا شدیم، به طریقه ایجاد آن ھا با استفاده از css3 می پردازیم. که از جلسه آینده

شروع به انجام اینکار می کنیم. توجه داشته باشید که با استفاده از css3 فقط می توان سه نوع گرادینت مدّور، خطی و

بازتابی را ایجاد کرد

نکته :

مرورگر ھای مدرن از جمله google chrome، Mozilla firefox ، Opera با استفاده از پیشوند مخصوص به خود گرادینت

را ایجاد می کنند.

9 به بعد از گرادینت ھا پشتیبانی می کند. (البته ھک ھا (فیلترھا)یی ھم وجود مرورگر Intenrnet explorer از ورژن 

دارد که جھت فعالسازی گرادینت در ورژن 7 و 8 مورد استفاده قرار می گیرند.)
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آموزش css : طریقه ایجاد گرادینت (جلسه دوم)

با سالم خدمت ھمه سولرنی ھای عزیز. ابتدا و قبل از ھرچیزی از شما به علت تاخیری که در این سری و سری

طراحی قالب  وردپرس به وجود اومده عذرخواھی میکنم. متاسفانه درس خوندن اجازه ی اینکه بیشتر درخدمتتون باشم

رو نمیده و امیدوارم که این تاخیرھا باعث ناراحتی شما نشده باشه.

اما ادامه آموزش :

در جلسه قبل با انواع گرادینت ھا آشنا شدیم و گفتیم که قبل از متولد شدن css3 جھت استفاده از گرادینت ھا در وب

بایستی از آنھا به عنوان تصویر استفاده می کردیم. اما ھنگامی که باز css تکانی به خودش داد و به بھبود عملکرد، و در

جھت راحتی طراحان وب، گام دیگری رو برداشت، آمد قابلیت ایجاد گرادینت را به css3 افزود.

کار کردن با این خصوصیت مقداری پیچیده تر از سایر خصوصیت ھاست، البته مانند بقیه با چند مقدار گرادینت ایجاد می

شود اما به دلیل اینکه انواع مختلفی گرادینت وجود دارد و عالوه بر اون دستور نوشتن این خصوصیت در ھر مرورگر با

سایر مرورگرھا فرق میکنه مقداری کار رو پیچیده تر کرده.

خب ما کارمون رو از مرورگر chrome آغاز می کنیم.

ابتدا کد html زیر رو بنویسد :

<div class="grdnt1"></div>

سپس کد css زیر رو به div  بدید :

Div {

height: 200px;

width: 300px;

margin: 20px auto;

}

در نظر داشته باشید که خصوصیت گرادینت یکی از خصوصیت ھای background است. (جایگزین خصوصیت

(backhround-image

بسیار خب حال طریقه ایجاد گرادینت linear در مرورگر chrome رو فرا می گیریم :

ایجاد این نوع از گرادینت بسیار ساده است و قاعده کلی آن بشکل زیر است

Background: -webkit-linear-gradient(startfrom , color1,color2,color3);

Startform : جھت شروع گرادینت را مشخص می کند، که یکی از چھار مقدار top, bottom, right  و left را می پذیرد
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مقدار top مقدار پیشفرض است.

Color : رنگ ھای گرادینت که میتوانند بی نھایت باشد و بایستی ھر رنگ را با (,) از رنگ بعدی جدا کرد.

خب حال به کدھای css  کد زیر را اضافه می کنیم.

.grdnt1 {

background: -webkit-linear-gradient(right, red, yellow);

}

اگر کدتان را در مرورگر chrome اجرا کنید، حتما نتیجه ای مانند زیر را خواھید دید :

کد فوق به آن معناست که گرادینت از سمت چپ شروع شود، ابتدا رنگ قرمز، سپس رنگ زرد.

رنگ ھا را می توان بی نھایت قرار داد، درضمن نام رنگ می تواند بر مبنای ھگزا، نام اصلی، rgb  و rgba باشد.

برای نمونه با کد زیر می توان یک رنگین کمان ایجاد کرد.

background: -webkit-linear-gradient(top,#f00,#ff0,#0f0,#0ff,#00f,#f0f,#f00);

گرادینت ھای پیشرفته تر

اگر دقت کرده باشید تا اینجای کار توانستیم فقط گرادینت عمودی و افقی را ایجاد کنیم. که جزء گرادینت linear به

حساب می آمدند، اما ما گرادینت مورب را نیز داریم، ولی با استفاده از چھار مقدار top, right , left و bottom نمی توان

آن را ایجاد کرد.
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برای ایجاد گرادینت مورب از قاعده کلی زیر استفاده می کنیم

Background: -webkit-linear-gradient(startfrom1 startfrom2  , color1,color2,color3);

Startfrom1 : نقطه شروع اول را تعیین میکند که یکی از مقادیر top  و bottom را می گیرد.

Startfrom2 : نقطه شروع دوم را تعیین می کند که یکی از مقادیر left و right را می گیرد.

مثال :

background: -webkit-linear-gradient(top right, red, yellow);

کد فوق باعث می شود که گرادینت از زاویه ی باال سمت راست شروع شود.

نتیجه کد در مرورگر :

خب حال شاید گرادینت مورب ما از زاویه ھا شروع نشود؟!

در اینجا می توان از درجه بجای چھار جھت اصلی استفاده کرد که قاعده کلی به شکل زیر است :

background: -webkit-linear-gradient(startfrom per deg, color1, colo2,color3);

مقدار startfrom per deg نقطه شروع گرادینت بر حسب deg، که عددی بین 0 تا 360 درجه است. نکته جالب این

است که با مقدار برحسب درجه می توان نقطه شروع گرادینت را از چھار جھت اصلی و چھار زاویه نیز شروع کرد به این

صورت که :
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left 0 : مساوی با مقدارdeg

bottom left 45 : مساوی با مقدارdeg

bottom 90 : مساوی با مقدارdeg

bottom right 135 : مساوی با مقدارdeg

right 180 : مساوی با مقدارdeg

top right 225 : مساوی با مقدارdeg

top 270 : مساوی با مقدارdeg

top left 315 : مساوی با مقدارdeg

left 360 : مساوی با مقدارdeg

نمونه کد

background: -webkit-linear-gradient(37deg, red, yellow);

خب خسته نباشید. آموزش این جلسه نیز به پایان رسید.در جلسه آینده به طراحی انواع دیگر گرادینت ھا می پردازیم.

آموزش css : طریقه ایجاد گرادینت (جلسه سوم)

با سالم خدمت ھمه سولرنی ھای عزیز. با ادامه آموزش طراحی گرادینت با استفاده از css3 در خدمت شما ھستم.

در جلسه پیش تونستیم گرادینت linear افقی و عمودی و مورب رو با استفاده از css3 ایجاد کنیم. درضمن یادگرفتیم که

چطوری جھت شروع گرادینت را با استفاده از مقادیر مختلف تعیین کنیم. در این جلسه، یک مقدار دیگه ای رو که در

.radial جلسه پیش یادم رفت معرفیش کنم رو با ھم می آموزیم به عالوه طریقه طراحی گرادینت مدّور یا

درصد پیشرفت رنگ هاي گرادینت

اگر دقت کرده باشید گرادینت ھایی که تا حال یادگرفتیم ایجاد کنیم،رنگ ھای استفاده شده ھمگی دارای عرض یا

ارتفاع مساوی ھستند، مثال گرادینتی که از 3رنگ ایجاد می کردیم، عرض div به طور مساوی بر سه رنگ تقسیم می

شد (ھر رنگ تقریبا 33 درصد div رو پر می کرد).
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حال اگر بخواھیم که مثال یک رنگ 10درصد، و رنگ دوم 10 درصد دیگر و رنگ سوم 80 درصد باقی را پر کند باید به چه

صورت عمل کنیم؟!

برای اینکار در کنار تعیین رنگ، درصد آن را نیز تعیین می کنیم، که قاعده کلی آن به شکل زیر خواھد بود

background: -webkit-linear-gradient(startfrom , color1 X%, color2 X2%, color3 X3%)

برای نمونه به کد css زیر دقت کنید : (کد htmlمان کد جلسه قبلی است)

background: -webkit-linear-gradient(right, red 10%, green 20%, yellow 50%)

نتیجه کد در مرورگر :

توجه داشته باشید که این درصدھا، درصد محیطی که از رنگ خاص پر میشود نیست، بلکه نقطه شروع رنگ است.

به طور دقیقتر، عرض این div  300 پیکسل است که 100% در نظرگرفته می شود، ما در کد فوق معیین کرده ایم که از

نقطه ی  0 تا 10% با رنگ قرمز، از نقطه ی  20% با رنگ سبز و از نقطه 50% الی 100% با رنگ زرد پر می شود.

خب ھمانطور که گفتیم، 0 تا 10% مربوط به  رنگ قرمز ، 20% الی 50% مربوط به رنگ سبز است، پس ناحیه ی %10

تا 20% که بین دو رنگ قرمز و سبز است چه می شود؟!

اینگونه نواحی که مابین دو رنگ قرار می گیرند، جھت ادغام دو رنگ به کار گرفته می شوند، اگر به تصویر باال نگاه کنید،

این ناحیه، ادغام دو رنگ قرمز و سبز است.
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ما به عالوه اینکه با استفاده از % می توانیم مقدار سطح میحطی رنگی را تعیین کنیم، از واحدھای دیگر نیز می توانیم

استفاده کنیم(واحد ھای px, pc, em و ...)

background: -webkit-linear-gradient(startfrom , color1 X1, color2 X2, color3 X3)

توجه داشته باشید که اگر برای مقادیر x,x2 ,x3 واحدی تعریف نکنیم ھم واحد با عنصرشان خواھند شد(معموال به طور

پیشفرض pixel است).

اگر بخواھیم کدی که با استفاده از % نوشتیم با استفاده از واحد بنویسم به شکل زیر خواھد بود.

background: -webkit-linear-gradient(right, red 30px, green 60px, yellow 150px)

نتیجه اش نیز ھمانند تصویر قبلی خواھد بود، حال درمورد این اعداد بیشتر صحبت می کینم :

ھمانطور که می دانید، عرض divمان 300 پیکسل است. عدد 30 به آن معناست که از 0px تا 30px برابر با رنگ قرمز، از

60px به بعد رنگ سبز، و از 150px به بعد را رنگ زرد پر می کند.

نکته :

یا اینترنت اوپرا و  و یا  مرورگرھای موزیال  linear را در  توانید گرادینت  یا ms می    o moz یا  webkit به  تغییر پیشوند  با 

اکسپلورر نیز فعال کنید.

-ie10 از ورژن 10+ از گرادینت ھا پشتیبانی می کنند. و برای فعال سازی گرادینت در ie دقت داشته باشید که مرورگر

باید از hackھای مخصوصش استفاده کنیم.

radial gradients

حال نوبت به گرادینت ھای مدّور یا تابشی می رسد، طریقه کدنویسی این نوع گرادینت ھا نیز بسیار ساده است، کد

زیر قاعده عمومی را نشان می دھد.

background: -webkit-radial-gradient(startfrom , color1, color2, color3)

مقادیر color که عمومی ھستند و از ھر نوع مقداردھی برای رنگھا استفاده کنید،

مقادیر startfrom نیز مانند linear ھستند، یعنی ، چھار جھت اصلی و چھار جھت فرعی(زاویه ھا) + مقدار center که

مقدار پیشفرض نیز ھست.

البته در نظر داشته باشید که ما در اینجا از مقدار درجه ای (deg) نمی توانیم استفاده کنیم و بجای آن از دو مقدار

startfrom1 startfrom2 می توانیم استفاده کنیم که مختصات نقطه شروع گرادینت و قاعده عمومی آن به شکل زیر

است :



background: -webkit-radial-gradient(startfrom1 startfrom2 , color1, color2, color3)

چند کد نمونه : (استفاده از جھات اصلی)

background: -webkit-radial-gradient(top , red, blue)

یا

background: -webkit-radial-gradient(center , red, blue)

استفاده از جھات فرعی :

background: -webkit-radial-gradient(top right , red, blue)

یا

background: -webkit-radial-gradient(bottom left , red, blue)

استفاده از مختصات :

background: -webkit-radial-gradient(20% 10% , red, blue)

یا

background: -webkit-radial-gradient(20px 40px , red, blue)

نتیجه کدھای فوق در مرورگر به شکل زیر است :

در روش مختصات دھی از ھمه واحدھا می توانید استفاده کنید.
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درضمن می توانید درصد پیشروی ھر رنگ را نیز مانند گرادینت ھای linear تعیین کنید (دقیقا چیزھایی که در ابتدای این

جلسه گفتیم.)

به عالوه اینکه می توانید با تغییر پیشوند webkit این نمونه گرادینت ھا را در سایر مرورگرھا فعال کنید.

خب دوستان خسته نباشید، این آموزش نیز به پایان رسید و روش طراحی گرادینت رو نیز یاد گرفتید. اگر آموزش دیگری

مدنظرتونه بھم خبر بدین تا آموزشش رو قرار بدم.

موفق باشید/.

نکته :

امیدوارم که نیز سازگارشون کردم.  با ھمه مرورگرھا  روھم براتون تھیه و  گرادینت ھای زیبا  20 تایی از  یک مجموعه 

بدردتون بخوره.

لینک دانلود

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/11/css_create_gradient.rar
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