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تكثيـر  . كليه حقوق براي انتشارات ناقوس انديـشه محفـوظ اسـت          
ه صورت حروفچيني يا چـاپ مجـدد،               ر  تمامي يا قسمتي از اين ا

، پلي كپي، فتوكپي و انواع ديگر چاپ ممنـوع اسـت و             چاپ افست 
.پيگرد قانوني دارد
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  فهرست كامل كتاب
  

  پيش گفتار مترجم  
    CSS و HTML خچهيتار

CSS چيست و چرا بايد از CSS  در طراحي وب استفاده كنيم ؟   
  كد هاي كتاب   مطلبي دربارة 

    سندهي گفتار نوشيپ
 العه كنند ؟ كتاب را مطني ادي بايچه كسان

  كتاب آموزش داده شده است ؟ ني در اي مطالبچه
   از كتاب  يباني پشتتيسا

 CSS شروع كار با 
   HTMLمشكالت در استفاده از 

   CSS سبك ها با استفاده از فيتعر
CSS (CSS selector   s)گزينشگرهاي

   مطالب فصل خالصه
    سبك دهي به متن و ساير مسائل مقدماتي

  جايگزين كنم؟  CSS را با fontات چگونه دستور
 استفاده كنم؟ آيا به واحد ديگـري جـز ايـن مـوارد هـم نيـاز        pixel  ،point  ،ems: بايد از كدام يك از واحدهاي     

          است؟  
 چگونه تعيين كنم كه متن مورد نظر من با فونت معيني نمايش داده شود؟  

  ها را حذف كنم؟نكيچگونه خطوط زيرين ل
  ايجاد كنم كه در زماني كه نشانگر ماوس بر روي آن قرار مي گيرد، تغيير رنگ بدهد؟  نكيي لچگونه
 م؟  دهنمايش يك صفحه درتفاوت را  با دو سبك منكهاييي لچگونه

  اضافه كنم؟نهي رنگ پس زم،چگونه به بخش عنوان
  خط زيرين اضافه كنم؟،چگونه به عناوين

 ي كه بعد از آن مي آيد،       و پاراگراف  >h1< شده توسط دستور     ايجادوين   از دست فاصله زياد بين عنا      چگونه
 خالص شوم؟

 ؟ضخيم نمايش دهم در صفحه با فونت يك متن را font ي بدون استفاده از برچسب هاچگونه
  تغيير دهم؟ را خطوط متنني فاصله بline-height تيچگونه با استفاده از خصوص

 م؟ تراز كن در صفحه متن راچگونه
  كنم؟سبك دهي يك خط افقي را در صفحه گونهچ

  صفحه فاصله دهم؟ة متن را از كنارچگونه
  صفحه متمركز كنم ؟ة متن را در ميانچگونه
  دهم ؟شي با حروف بزرگ نماCSS تمامي حروف يك عبارت متني را به وسيله چگونه
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رفته مي شود را حـذف كـنم و يـا تغييـر      نشانه هاي كوچكي كه به فرم مربع يا دايره در فهرست ها به كار گ           چگونه
 دهم؟
 ؟قرار دهم مربوط به فهرست ة يك تصوير را به جاي نشانه هاي مربع يا دايرچگونه
 حذف كنم؟  فهرست و لبه سمت چپ سند ديده مي شود يك فاصله اي را كه ميانچگونه
  يك فهرست را به شكل افقي نمايش دهم ؟چگونه
  را اضافه كنم ؟يت توضيحا،CSS به يك فايل چگونه

چگونه از دست فاصله هايي كه در اطراف سند ظاهر مـي شـود خـالص شـوم ؟ البتـه بـدون دسـتكاري برچـسب                           
<body>   

   مطالب فصلةخالص
CSS  و تصاوير   
  ؟   اضافه كنم)خط دور(خط مرزي  ،ري تصوكي به توانمي  مگونهچ
   CSS اتي بـا خـصوص     دهـد  ي مـ  لينـك  يرا دا ري فرض به تصاو   شي  به طور پ    HTML را كه    خط مرزي  گونهچ
   كنم ؟نيگزيجا
   صفحه خود قرار دهم ؟نهي را پس زمري تصوكي CSS با استفاده از توانمي  مگونهچ
   كنم ؟نيي را تعنهي پس زمري تصوقرارگيري توانم محل ي مگونهچ

 ري شـود تـصو    ي مـ  )(scroll  پيمايش  صفحه ي كه وقت  ي قرار دهم به طور    نهي را در پس زم    ري تصو توانمي   م چگونه
   شوند ؟scroll نهي زمشيثابت بماند و فقط عناصر پ

   كنم ؟نيي تعنهي پس زمري تصو، صفحهگري عناصر دي براتوانمي  مچگونه
   متن قرار دهم ؟نهي پس زمري تصوي بر روتوانمي  مچگونه
  قرار دهم ؟صفحه  نهي را در پس زمري تصوكي از شي توانم بي مچگونه

  فصلخالصه مطالب 
    CSS با استفاده از تي ساي بخش ناوبرجاديا

  ؟  جايگزين كنمCSSچگونه بخش ناوبري مبتني بر تصاوير را با 
   دهي كنم و از آن به عنوان يك بخش ناوبري استفاده كنم؟سبك يك فهرست ساخت يافته را چگونه
   بخش ناوبري پويا استفاده كنم؟ و سبك دهي براي ايجادCSS از چگونه
   يك بخش ناوبري ايجاد كنم كه داراي زير مجموعه نيز باشد ؟CSSن مي توانم با استفاده از آيا م

   افقي ايجاد كنم؟فهرست يك CSS به كمك فهرست ها و چگونه
   اند، جلوه سه بعدي بدهم؟شده دهي سبك به اجزاي درون فهرست كه شبيه به دكمه هاي ساده چگونه
   بسازم؟CSS به كمك  و سربرگبخش ناوبري را به شكل چگونه
   را تغيير دهم؟ي ماوس مكان نماشكل چگونه
   ايجاد كنم؟CSS و تنها با استفاده از Javascript را بدون rollover جلوه چگونه

  خالصه مطالب فصل
  ي  جدوليداده ها

   كنم ؟طراحي CSS از  را با استفاده خودةتردس صفحه گجدول توانمي  مچگونه
   ؟داده خواهد شد شي من  به شكل مطلوب نمايم كه اطالعات جدول داشته باشنيقي چگونه
   اضافه كنم ؟خط مرزي جدول كيبه ،  HTML هايويژگي بدون استفاده از توانم ي مچگونه
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   ؟ جدول را حذف كنمي خانه هاخطوط مرزي ني فاصله بتوانمي  مچگونه
 كه هم جذاب بوده و هم قابـل         ي دهم به طور    جدول قرار  كي صفحه گسترده خود را در       ي داده ها  توانمي   م چگونه

  استفاده باشد ؟
   دهم ؟شي نماي تناوبي جدول را با رنگ هاي توانم سطر هاي مچگونه
  كنـد  ريي آن سطر تغ   نهي رنگ پس زم   ، جدول ي سطر ها  يوس بر رو  ا كنم كه با قرار گرفتن م      ي كار توانمي   م چگونه

  ؟
   كنم  ؟ايجاد CSS را با استفاده از مي تقوكي توانمي  مچگونه

  خالصه مطالب فصل
  ي  كاربريفرم ها و واسط ها

   ، سبك دهي كنم ؟CSSچگونه مي توانم عناصر مربوط به فرم را با استفاده از 
  چگونه مي توانم سبك هاي متفاوتي را به فيلد هاي مختلف يك فرم اختصاص دهم ؟

يري كنم و چطور فرم را در وسـط يـك خـط قـرار         چگونه مي توانم از اضافه شدن فضاي سفيد به اطراف فرم جلوگ           
  دهم ؟

  چگونه يك دكمه تاييد ايجاد كنم كه شبيه به دكمه هاي متني باشد ؟
چگونه اطمينان داشته باشم كه آن دسته از كاربران كه از مرورگر هاي متني استفاده مي كنند، قادر به درك فرم ها                      

  و پر كردن آنها خواهند بود ؟
 ايجـاد  CSS يك فرم با طرح دو سـتوني را بـا اسـتفاده از    <table>به جاي استفاده از برچسب  چگونه مي توانم    

  كنم ؟
  چگونه مي توانم چند فيلد مرتبط با هم را به شكل گروه در آورم ؟

   در صفحات وب، كليد هاي دسترسي را ايجاد و سبك دهي كنم ؟CSSچگونه با استفاده از 
  يجاد كنم كه هر گزينه داخل ليست با رنگ متفاوتي نمايش يابد ؟چگونه يك ليست پايين افتادني ا

من در طرح خود فرمي دارم كه به كاربران اجازه مي دهد، اطالعاتي را در آن وارد كنند و محـيط ايـن فـرم، كـامال            
   سبك دهي كنم ؟CSSچگونه مي توانم اين فرم را با استفاده از . شبيه محيط برنامه هاي صفحه گسترده است

چگونه فيلد هاي داخل فرم را سبك دهي كنم تا وقتي كه كاربر بر روي فيلد ها كليك كرد، نماي فيلد انتخاب شده                 
  از بقيه فرم ها متمايز شود ؟

  خالصه مطالب فصل
    مختلفي از مرورگر ها و ابزار هايبانيپشت

   ؟ خود را بايد در چه مرورگر هايي تست كنمةسايت طراحي شد
 ستميـ  سكي ي خود را در مرورگر ها   تي سا توانمي   م چگونه.  عامل نصب شده   ستمي س كيمن فقط    ستمي س يبر رو 

   تست كنم ؟گريعامل د
   مختلف به من نشان دهد ؟ي مرورگرهاطي شده توسط مرا در محطراحي تي وجود دارد كه ساي خدماتايآ
   نصب كنم ؟ندوزي ويرو اكسپلورر را بر نترنتي نسخه متفاوت از مرورگر اني چندتوانمي  من مايآ

   تست كنم ؟كنندي  ميباني كه فقط متن را پشتيي خود را در مرورگر هاتي ساتوانمي  مچگونه
   برنامه صفحه خوان تست كنم ؟كي خود را در تي ساتوانمي  مچگونه

   كنم ؟ي مخفNetscape 4 مرورگر  ديد را ازCSS لي فاتوانمي  مگونهچ
    ؟ايجاد كنم  Netscape 4 مرورگر صي مخصو برگه سبكتوانمي  مگونهچ
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 درسـت   ليـ  قـرار دهـم و دل      غـام ي پ كي كنندي   استفاده م  4 نسخه   ي كه از مرورگر ها    ي كسان ي برا توانمي   م گونهچ
  ها شرح دهم ؟ن آي را براتي داده نشدن ساشينما

   كنم ؟ي مرورگر ها مخف ديگردي را از دCSS لي توانم فايچگونه م
 ي داده مـ   شي نما ي به شكل متفاوت   الي و موز  6 اكسپلورر   نترنتي ا يط من در مرورگر ها     شده توس  ي طراح تيچرا سا 
  شود ؟

   چكار كنم ؟ديحاال با!  كرده ام داي پCSSدر )  bug( اشكال كي كه كنمي من فكر م
   ؟ چكار كنمدي با ! شودي ظاهر و دوباره محو مي  گاه6 اكسپلورر نترنتي من در مرورگر اتي ساي از محتوايبخش

 ستيـ  كننده چ  اني ب م كن ي م افتي در W3C كننده   دي كردن سند در تائ    ديي كه هنگام تا   يي خطا اي هشدار   ي ها غاميپ
  ؟

 كنم  جادي برگه سبك مخصوص ا    كي ها   webtv اي صفحه خوان    ي ابزار خاص مانند ابزارها    ي توانم برا  ي م چگونه
  ؟

   كنم ؟جادي توانم برگه سبك مخصوص چاپ اي مچگونه
. ورگر ها به كاربران اين اجازه را مي دهند كه از بين چند برگـه سـبك موجـود، يكـي را انتخـاب كننـد                         بعضي از مر  

  چگونه مي توانم چند برگه سبك را به صفحه خود متصل كنم تا كاربران بتوانند يكي را به دلخواه انتخاب كنند ؟
  چگونه مي توانم يك تعويض كننده برگه سبك ايجاد كنم ؟

 برگه سبك اصلي را در      CSS هاي سبك انتخابي استفاده كنم بدون اينكه الزم باشد كليه دستورات             چگونه از برگه  
  برگه سبك دوم كپي كنم ؟

  خالصه مطالب فصل
    CSS با استفاده از  عناصري دهتي و موقعاحيطر

  فاده كنم ؟ است(ID) و چه زماني بايد از شناسه (class)چگونه متوجه شوم كه در چه زماني بايد از كالس 
 و يا يك عنـصر     (block-level) را همانند يك عنصر بلوك       (inline)آيا من مي توانم يك عنصر درون خطي         

  بلوك را همانند يك عنصر درون خطي نمايش دهم ؟
   تعريف كنم ؟CSS را در (padding) دروني ة و فاصل(margins)چگونه حاشيه ها 

   استفاده كنم ؟HTML در align منظم كنم بدون اينكه از ويژگي چگونه من مي توانم متن را در كنار تصوير
   ؟كنم جلوگيري floatچگونه از حركت عناصر به سمت باال در هنگام استفاده از خصوصيت 

 <table>چگونه مي توانم لوگو و تيتر سايت را در سمت چپ و يا راسـت مـنظم كـنم بـدون اينكـه از برچـسب                           
  استفاده كنم ؟

   تعيين كنم ؟CSSيك عنصر را در صفحه با استفاده از چگونه موقعيت 
   در وسط صفحه موقعيت دهي كنم ؟CSSچگونه يك بلوك را با استفاده از 

 در سـمت راسـت      ي متنـي صـفحه    چگونه يك طرح دو ستوني شناور ايجاد كنم كه فهرست در سمت چپ و محتوا              
  باشد ؟

 آورم به طوري كه فهرست در سمت راست باشد و محتـوا             آيا من مي توانم همان طرح قبلي را به شكل معكوس در           
  در سمت چپ باشد ؟

  چگونه من مي توانم يك طرح دو ستوني با عرض ثابت و متمركز در وسط صفحه ايجاد كنم ؟
   ايجاد كنم ؟CSSچگونه مي توانم يك طرح سه ستوني را با استفاده از 

  حه اضافه كنم ؟ به صفCSSچگونه يك پاورقي مناسب را با استفاده از 
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   ايجاد كنم ؟<table> برچسب ة را بدون استفاد(thumbnail)چگونه يك گالري از تصاوير بند انگشتي 
   مطالب فصلةخالص

    ندهي قابل استفاده در آي هاكي خاص، و تكني مرورگر هاي براCSS ةژي واتيخصوص
  ؟ كنم سبك دهيچگونه مي توان نوار پيمايش طولي را با رنگي متفاوت 

  چگونه مي توانم يك فهرست براي سايت خودم ايجاد كنم كه هنگام پيمايش صفحه در جاي خود ثابت بماند ؟
چگونه مي توانم بخش ناوبري را به شكل ثابت در صفحه قرار دهم به طوري كـه در اينترنـت اكـسپلورر نيـز ايـن                          

   نشود ؟(scroll)بخش در صفحه ثابت باشد و پيمايش 
 هنگام پيمايش صفحه در جاي خـود ثابـت          ،يك پاورقي در صفحه ايجاد كنم كه همانند يك فريم         آيا من مي توانم     

  بماند و حركت نكند ؟
   ايجاد كنم ؟CSSآيا مي توانم يك فهرست پايين افتادني را تنها با استفاده از 

   ، گوشه هاي گرد براي عناصر صفحه ايجاد كنم ؟CSSآيا من مي توانم با استفاده از 
 گوشه هاي گرد ايجاد كنم به طوري كه بر روي تمامي مرورگر ها قابـل اسـتفاده                  ،مي توانم براي عناصر صفحه    آيا  

  باشد ؟
چگونه يك عنصر را در صفحه به شكل نيمه شفاف در آورم به طـوري كـه در مرورگـر هـاي اينترنـت اكـسپلورر و             

  مرورگر هاي نسل موزيال به خوبي كار كند ؟
 به كاربران نشان دهم كه كدام لينك ها، لينك به مطالب داخلي و كدام لينـك           CSSستفاده از   چگونه مي توانم با ا    

   لينك به صفحات خارج سايت است ؟،ها
   كنم ؟اضافه خود ة متني را به صفحCSSآيا من مي توانم با استفاده از 

  ن سبك دهي كنم ؟ متةچگونه مي توانم حرف اول يا خط اول يك بلوك متن را به شكل متفاوتي از بقي
   ؟ است اجرا مي شوند، كار اشتباهيآيا استفاده از جلوه هايي كه فقط در گروه خاصي از مرورگر ها

  خالصة مطالب اين فصل
   كتابCDمحتويات 

  ليست كلمات ترجمه شده به فارسي
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  درباره نويسنده
  
وب بـه نـام    يك توسعه دهنده و رئيس يك شركت خدمات طراحي    »راشل اندرو « 

edgeofmyseat.comاست .  
 بـارة  مطـالبي در ، در زمـان فراغـت  ،زماني كه راشل كار طراحي وب انجام نمي دهد    

 وب  ة او همچنين در تاليف چند كتاب در زمينـ         . صحيح طراحي وب مي نويسد     ةشيو
 كاربردي از استاندارد هاي وب در كنار ابزارهاي متداول و تكنولوژي هاي             ةو استفاد 

 راشل ديدي منطقي و واقع گرايانه به استاندارد هاي وب دارد            . داشته اركتمشديگر  
بـه   كـه او در شـركت خـود           است  تجربه هايي  ةو نوشته ها و آموزش هاي او بر پاي        

  .دست آورده است
  . در انگليس زندگي مي كند خود،راشل همراه با همسر و دختر

  
  
  

  نظر برخي از خريداران كتاب
 
ـ  سوال و جواب ا    ةويش.  شفاف و كامل   حاتي گوناگون همراه با توض    ي كتاب پر است از مثال ها      نيا. زده كرد  كتاب مرا شگفت     نيا  كتـاب بـه شـما       ني

 ي كتاب آموزشني كتاب بهترنيا. دي را برطرف كندي داشتCSS كه در استفاده از ي مشكالت اي و   دياموزي را ب  CSS دي كه به سرعت بتوان    كندي  كمك م 
CSSاست . 

  ، هلند منني وجرالد
 
 كتاب مرجـع    كي كتاب   نيا. را كه ممكن است طراح در آنها با مشكل مواجه شود را پوشش داده              ي اكثر موارد  باي قابل فهم است و تقر     اري كتاب بس  نيا

 .مناسب است

  اي وب ، استرالي طراحمدرس
 
 . مرجع استفاده كنندكي هم بتوانند از آن به عنوان يگريفراد د ترجمه كنم تا اي كتاب را به زبان دانماركني خواهم اي كتاب خارق العاده، من مكي

   لمبرت ، دانمارك سيگر
 

  استنيري شاري بسCSS يريادگي متوجه شدم كه من
 .ستي كتاب عالنيا.  كردمجادي اتي ساكي آخر هفته التي گرفته بودم در تعطادي كه يي هازي كتاب و با استفاده از چني بعد از خواندن امن

  سي ، انگللنري مترسيآل
 
  دهمي استفاده كنم آن را در كنار دست خودم قرار مCSS از خواهمي  و هر زمان كه مشهي كتاب فوق العاده گران بهاست كه من همكي كتاب نيا

  سي ، انگلينسكي پالنيبنجام
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    CSSبايد از  چيست و چرا CSS؟ در طراحي وب استفاده كنيم   
  

CSS     ستورات در قالب متن است كه مـي تـوان آن را هـم در داخـل سـند ايجـاد شـده بـا                          در اصل ليستي از د
HTML         دستورات را در يك فايل متني ساده قرار داد و اين فايل را بـا                ة به كار برد و هم مي توان اين مجموع 

ـ CSS لينك كرد كه به ايـن فايـل   HTML ذخيره كرد و با استفاده از اين دستور به فايل          CSSپسوند   ل  فاي
CSSبه كد زير دقت كنيد.  خارجي مي گويند:  

  
 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sheet1.css" /> 

  

شما بايـد ايـن     . شده است  مورد نظر لينك     ة را به صفح   sheet1.css خارجي با نام     CSSدر كد باال يك فايل      
  . در باالي صفحه قرار دهيد<head>دستور را در داخل برچسب 

  : قرار دهيد بايد از اين دستور استفاده كنيد HTML را در داخل خود فايل CSSگر بخواهيد دستورات ا
  

 

<style type="text/css"> 
   XXXXXXX 
</style> 

  
 را هم بايـد     CSS خود قرار دهيد و دستورات       ة در باالي كد صفح    <head>شما بايد اين كد را داخل برچسب        

  .يد قرار دهXبه جاي آن حروف 
  

  . چه قابليت هايي دارد و چرا استفاده از آن پيشنهاد مي شودCSSم كه يحال ببين
  
 CSS قابليت كنترل سبك بسيار قوي در -1

  . اين است امكانات زيادي را در طراحي در اختيار شما قرار مي دهدCSSيكي از قابليت هاي 
 هر عنصري در صـفحه      ةد ، مي توانيد در پس زمين      مثال مي توانيد اندازه و رنگ فونت ها را در صفحه كنترل كني            

 ممكـن نبـود و فقـط شـما قـادر بوديـد كـه                HTMLاين كار در استفاده از دسـتورات        ( يك تصوير قرار دهيد     
 رسـم  خـط مـرزي   ،، مي توانيد در اطراف هر عنصري.)  قرار دهيد<body>تصويري را در پس زمينه برچسب     

 عنصر نيز در كنتـرل شماسـت ، همچنـين مـي توانيـد            ةرنگ پس زمين   و   خط مرزي كنيد ، ضخامت و رنگ اين       
  . تنظيم كنيدCSSفاصله هر عنصر را با بقيه عناصر صفحه با استفاده از 

  .براي روشن شدن بهتر مطلب به مثال قبل مراجعه مي كنيم
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واننـد بـر روي      به اين علت استفاده نمي كنند چون نمـي ت          <h1>همانطور كه گفته بوديم ، طراحان از برچسب         
 مي توان هم رنـگ و هـم سـايز و هـم نـوع      CSSسايز فونت و رنگ آن كنترلي داشته باشند ولي با استفاده از       

  : قرار داديم <h1> فرض بگيريد ما متني را در داخل برچسب .فونت اين برچسب را تعيين كرد
  

 

<h1>Amir Abbas Abdolali</h1> 
  

گ قرمز تيره و به شكل مايـل و زيـر خـط دار و بـا پـس زمينـه زرد رنـگ        حال ما مي خواهيم كه اين متن با رن        
 ايجاد كنيد در اولين قدم بايد از برچسب    HTMLاگر بخواهيد اين متن را با شرايط ياد شده توسط           . نمايش يابد 
<font>    به جاي <h1>                       استفاده كنيد كه معايبش قـبال توضـيح داده شـد و در ضـمن بايـد از تعـداد زيـادي 
  .براي اين منظور استفاده كنيد....  و<font>, <i> ,<u> اضافه مثل برچسب

  : ايجاد كنيم بايد از اين دستورات استفاده كنيمCSSحال همين جلوه را اگر بخواهيم با استفاده از 
  

 

h1 {color: maroon; font: italic 2em Times, serif; text-decoration: underline; 
     background: yellow; } 

  
 قـرار داده و در بـين برچـسب هـاي آغـاز و پايـان           <style>فقط كافيست ايـن دسـتورات را داخـل برچـسب            

<head>در باالي صفحه خود قرار دهيد .  
 محتويـات  استفاده كنيد ،     <h1> طراحي شده خود از برچسب       ة شما در هر جاي صفح      به بعد،  حال از اين لحظه   

 و با زير خط و به شكل مايل نمايش داده مي times new roman فونت اين برچسب با رنگ قرمز تيره و با
ولي اگر بخواهيد اين جلوه     .  خواهد بود  سان هم استفاده كنيد نتيجه يك     <h1> برچسب   1000حتي اگر از    . شود

 <font> را براي هر برچسب      ويژگي ها  ايجاد كنيد مجبور خواهيد بود كه هر بار اين           HTMLرا با استفاده از     
  . بي جهت باال مي بردا شما رةعريف كنيد كه هم زمان بر بوده و هم حجم صفحت

 نباشيد و بـا اسـتفاده از        HTML هم استفاده كنيد و محدود به دستورات         CSSحتي مي توانيد از قابليت هاي       
 قرار دهيد كه ايـن كـار بـا          <h1> برچسب   ة يك تصوير را در پس زمين      background-imageخصوصيت  

  : به كد زير دقت كنيد. به هيچ عنوان ممكن نبودHTMLاز استفاده 
  

 

h1 {color: maroon; font: italic 2em Times, serif; text-decoration: underline; 
     background: yellow url(filename.png) repeat-x; } 
 

  

 كنيـد كـه تـصوير در پـس     همچنين مي توانيد مشخص كنيد كه تصوير در كجاي پس زمينه باشد و يا مشخص         
  ...زمينه تكرار شود يا نه و 

  
   استفاده آسان-2

  براي توضيح اين عنوان هم از مثال قبل استفاده مي كنيم
 نزديـك بـه   ،براي نمايش بخش عنوان<font> فرض كنيد شما سايت را طراحي كرده ايد و در آن از برچسب 

  .  بار استفاده كرده ايد50
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 times در آخرين لحظات تصميمش عوض شده و مي خواهد كه شما به جاي فونتحال رئيس يا مشتري شما
new roman از فونت Tahomaحال اگر طراحـي شـما فقـط بـا     .  براي نمايش بخش عنوان استفاده كنيد

 را  <font>برچسب   50 ايجاد شده باشد بايد كل كد صفحه را چك كنيد و آن              HTMLاستفاده از دستورات    
 استفاده كرده باشيد فقط كافيست كه همـان دسـتور      CSSولي اگر از    . ونت را در آنها تغيير دهيد     پيدا كرده نوع ف   

  :به كد زير دقت كنيد. باالي صفحه را به شكل بسيار جزئي تغيير دهيد
  

  

h1 {color: maroon; font: italic 2em Tahoma, serif; text-decoration: underline; 
     background: yellow; }  

   
 بـه   times از <h1>طور كه مشاهده مي كنيد بـا همـين تغييـر سـاده فونـت تمـامي برچـسب هـاي          همان

Tahomaتغيير خواهد كرد .  
  .از اين طريق كار طراح بسيار راحت تر خواهد بود

  
  
  
   استفاده از يك برگه سبك در چندين صفحه-3

در تمـامي  .  صفحه وب را شامل مـي شـود  700فرض كنيد كه شما مسئول نگهداري سايتي هستيد كه بيش از      
حال صاحب سايت از شما مي خواهـد كـه          . د را استفاده كرده اي    <h6> تا   <h1>اين صفحات از برچسب هاي      

  . صفحه را از مشكي به سبز تغيير دهيد700رنگ تمامي بخش هاي عنوان هر 
 صفحه را تك به تك باز كنيد و در          700 استفاده كرده باشيد بايد ساعت ها وقت بگذاريد و هر            HTMLاگر از   

  . را ويرايش كنيد <h6> تا<h1>هر صفحه تك به تك برچسب هاي 
  . دقيقه انجام دهيد1 در كمتر از ا خارجي استفاده كرده باشيد مي توانيد اين كار رCSSولي اگر از يك فايل 

 مـورد   CSS تمامي دستورات    اين فايل يك فايل متني است كه      .  خارجي قبال توضيح داده شد       CSSشيوه كار   
  .نظر شما را در خود دارد و با استفاده از يك خط كد مي توانيد آن را به هر صفحه وبي متصل كنيد

 را  <h6> تـا  <h1> خارجي را تغيير بدهيد و رنگ برچـسب          CSSتنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه فايل          
  .هاي عنوان را با رنگ سبز نمايش خواهد داد بخش ، صفحه به طور همزمان700حال تمامي . تغيير دهيد

  
 HTMLكم شدن حجم فايل ها -4

  براي توضيح اين مورد باز از مثال قبلي استفاده مي كنيم
 اسـتفاده كـرده ايـد و    <h6> تـا <h1> صفحه طراحي خود از برچسب هـاي        700فرض كنيم كه شما در هر       

  . برچسب در هر صفحه است5ميانگين اين مقدار ، 
 برچسب بايد هر برچسب را تك بـه تـك بـاز           3500شما براي تغيير رنگ اين      .  برچسب 3500مي شود   نتيجه  

 دسـتور بـه صـفحات سـايت         3500نتيجه كار اضافه شدن حـدود       . كنيد و به هر برچسب دستوراتي اضافه كنيد       
و حجـم  . د انجام مـي دهـ     ا همين كار ر   CSS خارجي استفاده كنيد ، تنها يك دستور         CSSشماست ولي اگر از     

  . كمتر خواهد شدCSSفايل هاي شما با استفاده از 
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   !!!CSS در مقابل تنها يك دستور HTML دستور 3500
  
   آماده شدن براي آينده-5

 حـذف   HTML از رده خارج مي شوند و در نسخه هاي بعـدي از              HTMLبه مرور زمان تعدادي از دستورات       
از رده  <font>, <basefont> , <u> , <strike>در حال حاضر برچسب هـايي همچـون   . خواهند شد

 از رده خـارج  خارج شده و منسوخ شده به حساب مي آيند و بعيد نيست در آينده نزديك برچسب هاي ديگري نيز       
 جايگزين شـود و در ايـن شـيوه برنامـه            XML با برنامه نويسي     HTMLبه نظر مي رسد كه در آينده ،         . شود

 بـراي سـبك دهـي بـه         CSSدن به صفحه وجود ندارد و به احتمال زياد از            دا سبكنويسي هيچ برچسبي براي     
  . استفاده خواهد شدXMLصفحات 

 بـه چـه منظـور    قانع كننده باشد كه در اين بخش دادم براي هر طراح وبخوب من فكر مي كنم توضيحاتي كه        
  . استفاده كردHTML به جاي دستورات CSSبايد از 

  
  

  كد هاي كتابلبي در مورد مط
  

 بـه طـور     ، كدهاي مربوط به هر تمرين     در اين بخش ها   . در كتاب احتماال با بخش هايي از كد مواجه خواهيد شد          
در باالي و سـمت راسـت بخـش         .  آورده مي شود و در داخل بخشي تيره تر نمايش داده مي شود              يا جزئي  كامل

  :كد، معموال كلماتي نوشته شده است مانند اين مثال
  

File: listtype.html (excerpt) 
 

<ul> 
   <li>list item one</li> 
   <li>list item two</li> 
   <li>list item three</li> 
</ul> 

  
 نوشـته  listtype.html (excerpt)همانطور كه مشاهده مي كنيد در سمت باال و راست بخش كـد، كلمـه   

 excerpt ة و كلمـ   listtype.html اسـت بـه فايـل        ، مربوط شده است و اين نشان مي دهد كه اين تكه كد          
  ). كد فايل مربوطه نيستلك( است listtype.html در اصل بخشي از كد كل فايل ،نشان مي دهد كه كد

 جداگانـه قـرار گرفتـه و بـه          ة، تمرينات هر فصل در پوشـ      داشته باشيد  تمرينات كتاب را     ةاگر شما فايل هاي آماد    
شما مي توانيد بعد از دريافت فايلهـاي تمرينـي   . ي فصل دوم است  كد باال بخشي از يك فايل تمرين       ،عنوان مثال 

از اين طريق مـي     .  را پيدا كرده و از آن استفاده كنيد        listtype.html وارد پوشه فصل دوم شده و فايل         ،كتاب
 و در كجـا مـي توانيـد    استتوانيد متوجه شويد كه هر بخش از كدهاي داخل كتاب مربوط به كدام فايل تمريني      

  .آن را به شكل آماده ببينيد و در صورت لزوم، تغيير دهيدكد 
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   نويسندهپيش گفتار      
  

 مخارج زندگي خود را از       و  معموال كار طراحي وب انجام مي دهم       ، نيستم ه در حال نوشتن كتاب    من در مواقعي ك   
تي مـشابه مـرا دارا      كنم و اطمينان دارم بسياري از خوانندگان اين كتاب هم وضـعي            طريق طراحي وب فراهم مي    

  .  استفاده مي كنمCSSمن براي طراحي به طور روزمره از . هستند
من بار ها در شرايطي قرار گرفته ام كه مجبور بوده ام كه كار را تا صبح روز بعد تحويل دهم و احساس طراحـان            

  .وب را در اين لحظه به خوبي درك مي كنم
 تنهـا بـه   CSSطراحي استفاده نمي كنند و يـا اسـتفاده آنهـا از     در CSSمن هنگامي كه با طراحان وبي كه از   

 ها و بارها از زبان آنها شـنيده ام آن اسـت كـه            چيزي كه بار   ، متن خالصه مي شود صحبت مي كنم         سبك دهي 
 و  جـدول هـا    در نهايـت     . جديد را بياموزند و آن را در طراحي به كار گيرنـد            ة شيو  اين آنها وقت كافي ندارند كه    "

 را انجام مي دهند و اين طراحان هم مي توانند از آنها استفاده كننـد و       CSS هم همان كار     GIF شفاف   تصاوير
  ".در آخر دستمزد خود را دريافت كنند

 براي  CSS را خيلي زود انتخاب كردم و در طراحي به كار گرفتم چون              CSSمن  . من بسيار خوش شانس بودم    
 انز بـر ميـ     و  من در ايـن مـدت افـزايش يافـت          اين بود كه اطالعات   نتيجه اين كنجكاوي    . من بسيار جذاب بود   

ر هنگام قبول يك پروژه جديد مي تـوانم اعـالم كـنم             د شد و حال من      افزوده CSSتجربه من در به كار گيري       
  . سه سال سابقه دارمCSSدر استفاد از كه 

 طراحي وب استفاده مي كنم و پروژه        در اين كتاب سعي كردم همان ترفند ها و شگرد هايي را كه خود از آنها در                
  .ها را در كمترين مدت ممكن تمام مي كنم را شرح دهم 

چيزي كه شما در اين كتاب خواهيد يافـت ، راه حـل هـايي               . نمي آموزيد  را   CSSشما در اين كتاب اصول كلي       
بـه تجربـه   .  كنيـد  يك طراحي متعارف و امروزي را ايجـاد    CSSاست كه به شما كمك مي كند تا با استفاده از            

دريافته ام كه هميشه آموختن همراه با انجام كار عملي نسبت به خواندن مطلب و حفظ كردن آن بسيار موثر تـر                      
  .است

از اين كتاب استفاده كنيد تا بتوانيد ترفند هاي جديد را بياموزيد تا با استفاده از آنها بتوانيد سايت مشتريان خود را                      
و سعي كنيـد بـا    از شما خواهش دارم كه تمرينات كتاب را هم انجام دهيد     .يل دهيد در كمترين زمان ممكن تحو    

  . جلوه هاي جديدتري را خلق كنيد،استفاده از اين تمرين ها
مطالب كتاب به گونه اي تنظيم شده كه به شما اجازه مي دهد بـه سـرعت پاسـخ بعـضي از مـشكالت رايـج در                

CSS    را از اول به آخر و به طور كامل مطالعه كنيـد؛ فقـط كافيـست ترفنـد                   احتياجي نيست كه كتاب   .  را بيابيد 
همـراه  .  مورد نياز و يا ترفند هايي كه براي شما جالب بوده را از كتاب برداشت كنيد و از آن ها استفاده كنيد         يها

طه به چه شكل     كه ترفند مربو   يد ترفند مورد نظر دادم تا شما متوجه شو        بارة من توضيحي را هم در     ،با هر راه حل   
  . دهيدافزايشاين اطالعات به شما كمك مي كند تا اطالعات خود را . كار مي كند

سـعي كـرده ام كتـاب را بـه شـكل جـذابي بنويـسم و        ! من يقين دارم كه از خواندن اين كتاب لذت خواهيد برد      
 و به شما كمك كنـد تـا         گيرداميدوارم كه اين كتاب بتواند به عنوان يك مرجع همه روزه مورد استفاده شما قرار                
  . ايجاد كنيدCSSاعتماد به نفس بيشتري پيدا كنيد و بتوانيد خود جلوه هاي جديدي را با استفاده از 
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  چه كساني بايد اين كتاب را مطالعه كنند ؟
  

طراحـان وب و   بـراي  .  در طراحي هاي خود استفاده كنند  CSSاين كتاب براي كساني نوشته شده كه مايلند از          
 را به طور كامل و از       CSS را ديده اند ولي وقت كافي ندارند تا          CSSوسعه دهندگاني كه طراحي هاي رايج با        ت

براي هر يك از مشكالتي كه در اين كتاب مطرح شده يـك راه              . پايه ياد بگيرند و از آن در طراحي استفاده كنند         
  .حل عملي و موثر نيز ارائه شده است

 را ارائه مي كند و فصل       CSSز نيست؛ فصل اول كتاب اطالعات بسيار پايه اي از           اين كتاب يك كتاب خود آمو     
آنهـا بـراي    و درك   هاي اوليه نيز شامل تكنيك هاي ساده تري نسبت به مطالب اواسـط و اواخـر كتـاب اسـت                     

  . استفاده مي كنند نيز آسان تر استCSSكساني كه تازه از 
  

  ؟ست چه مطالبي در اين كتاب آموزش داده شده ا
  

 CSSشروع كار با :      فصل اول 
اين فـصل يـك خـود آمـوز سـاده و مختـصر           . مطالب ارائه شده در اين فصل با باقي مطالب كتاب متفاوت است           

CSS          بارة قبلي در  ة است براي كساني است كه احتياج دارند مطالب ياد گرفت CSS       را در ذهن خود مرور كننـد  .
استفاده كرده ايد مي توانيد اين بخش را ناديده بگيريد و به مطالعه بـاقي                CSSاگر شما در طراحي هاي خود از        

  . مي توانيد به اين فصل رجوع كنيد،مطالب كتاب بپردازيد و هر وقت نياز به دانستن مطالب پايه كرديد
  

   متن و ديگر مطالب پايهسبك دهي به:      فصل دوم 
، هد شد همانند؛ تعيين اندازه فونت     قالب بندي آن ارائه خوا    در اين فصل تكنيك هايي براي سبك دهي به متن و            

  ...رنگ متن ، و حذف فضاي سفيد اضافي در اطراف عناصر صفحه و 
 مي توانيد تكنيك يد، در سبك دهي و قالب بندي متون استفاده مي كن        CSSحتي اگر شما در حال حاضر هم از         
  .هاي جديدي را در اين فصل بيابيد

  
   و تصاير CSS:      فصل سوم 

در ايـن فـصل بـه    . توانيد جلوه هاي تصويري قدرتمندي را ايجاد كنـد   و تصاوير ميCSSادغام قابليت هاي    با  
شما آموزش داده مي شود كه چطور اين جلوه ها را ايجاد كنيد ، و همچنين به شما آموزش داده خواهد شـد كـه                         

 شـما قـادر      بلكـه  ، كـل صـفحه    ةنه فقط در پس زمين    (  خود قرار دهيد     ةچطور يك تصوير را در پس زمينه صفح       
 مـتن در  تعيـين موقعيـت   ة، همچنين شيو)  تصويري قرار دهيد ، هر عنصري در صفحه    ة در پس زمين   خواهيد بود 

  .كنار تصاوير به همراه بسياري از مطالب ديگر در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت
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  )navigation(ناوبري : فصل چهارم       
 ما احتياج داريم كه بخش ناوبري را در طراحي خود ايجاد كنيم و در اين فصل به شما آمـوزش داده خواهـد                ةهم

 در  CSSتكنيك هايي چون استفاده از قابليت هـاي         .  ايجاد كنيد  CSSشد كه چطور اين بخش را با استفاده از          
، ادغام تصوير پس زمينه با مـتن بـا   ) tab (سر برگ تصاوير ، بخش ناوبري به شكل        ةايجاد بخش ناوبري بر پاي    

 براي ايجاد جلوه هاي جذاب و ايجاد فهرست با دسترسي آسان و همچنين استفاده از ليست ها                  CSSاستفاده از   
  .براي پي ريزي بخش ناوبري به شكلي قابل دسترس و آسان در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد

  
   )مترجم (نكته      

 صفحات مختلف سايت اسـت كـه معمـوال بـراي سـايت هـاي                ي ناوبري همان بخش لينك ها     منظور از بخش  
 مي گيرد و شما با استفاده       رانگليسي در سمت چپ و براي سايت هاي فارسي معموال در سمت راست صفحه قرا              

  .از اين بخش مي توانيد به صفحات ديگر سايت دسترسي داشته باشيد
  

  داده هاي جدولي:      فصل پنجم 
 بايد بـراي هـدف    ها صفحه تا حد امكان استفاده نشود ، جدولاحي براي طر  جدول ها امروزه سعي مي شود تا از       

) spreadsheet( اطالعـات صـفحه گـسترده        بـراي نمـايش   اصلي خود يعني همان نمايش داده هاي جدولي         
  .استفاده شوند

  اي  جذاب و قابل اسـتفاده      هاي مي توانيد جدول  در اين فصل تكنيك هايي ارائه خواهد شد كه با استفاده از آنها              
  . ايجاد كنيدCSSرا با استفاده از 

  
   )مترجم(نكته      

هـا مـي توانيـد      ن برنامه هايي است كـه بـا اسـتفاده از آ           spreadsheetمنظور از برنامه هاي صفحه گسترده يا        
  . حسابداري استفاده مي شوندجدولي نمايش دهيد و عموما اين برنامه ها براي اموراطالعات را به شكل 

  
  فرم ها و واسط هاي كاربري:      فصل ششم 

 وب ، به احتمال فراوان شما تا بـه حـال زمـان زيـادي را صـرف                   ةخواه شما طراح وب باشيد يا يك توسعه دهند        
  به شما كمك مي كند فـرم هـا را بـه شـكلي              CSS. ايجاد فرم ها براي ورود اطالعات توسط كاربران كرده ايد         

جذاب تر و قابل استفاده تر ايجاد كنيد ؛ اين فصل به شما نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن سهولت دسترسـي                        
  . را ايجاد كنيد ايچطور فرم هاي جذاب و قابل استفاده

  
  پشتيباني مرورگر ها و ابزار هاي مختلف:    فصل هفتم 

كـه عمومـا حـاوي اشـكال         هـاي قـديمي   رگـر    خود را در مرو    ة نمايش سايت طراحي شد    ةچطور مي توانيم شيو   
(bug)؟ ابزار هاي ديگر چطور كنترل كنيم نمايش را درةو همچنين شيو،  تحت كنترل داشته باشيم هستند  
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 در CSSما بـه شـما خـواهيم آموخـت كـه چطـور مـشكالت           .  هدف اصلي اين فصل است     ت،اب اين سواال  وج
 چطور سايت  ديگر اينكه و) . فتن راه حل به كجا مراجعه كنيد        يا براي يا   و( مرورگر هاي مختلف را برطرف كنيد       

  . را در مرورگر هاي مختلفي تست كنيدخود
  
 CSS صفحه با استفاده از  عناصر صفحه و طراحيتعيين موقعيت: هشتم   فصل    

طراحـي   صفحات قابل دسترس و زيبايي را CSSدر اين فصل ما به شما خواهيم آموخت كه چطور با استفاده از       
 به شما آمـوزش مـي دهـيم و همچنـين چنـدين      CSS طراحي چندين طرح رايج را  با استفاده از       ةما شيو . كنيد

جلـوه هـا و   مـي توانيـد   تكنيك مختلف هم در اين فصل ارائه شده كه با ادغام اين تكنيك ها با همان طرح هـا     
  .طرح هاي جديدي را ايجاد كنيد

  
ـ       CSS دستورات   ةارائ:      فصل نهم     تكنيـك هـايي كـه در        ة براي مرورگر هاي خاص و ارائ

  .آينده توسط مرورگر ها پشتيباني خواهد شد
من تكنيك هايي را ارائه كردم كه بر روي تمـامي مرورگـر هـا            بر اساس مطالبي كه در فصل هاي قبل ارائه شد           

تعـداد خاصـي از مرورگـر هـا        اما در اين فصل تكنيك هايي جديدي ارائه خواهد شد كه توسط             . قابل استفاده بود  
 فراوان دارد تا بتوانيد اين جلوه هـا را بـه همـان شـكل بـر روي تمـامي                     شپشتيباني مي شود و يا احتياج به تال       

  .مرورگر ها به نمايش در آوريد
  
  

  سايت پشتيباني از كتاب     
  

 ولي  /http://www.sitepoint.com/books/cssant1سايت پشتيباني كتاب در اين آدرس واقع شده         
 در ايـن آدرس     كتـاب   مواجـه شـديد مـي توانيـد بـا متـرجم            اگر در درك مطلـب خاصـي در كتـاب بـا مـشكل             

http://www.persia-cms.com   بـارة در اين سايت مي توانيد مطالب ديگري را نيـز در          .  باشيد ارتباط در 
CSS    ايميل  همچنين مي توانيد از طريق     . و طراحي وب بياموزيدa.abdolali@gmail.com  با مترجم در

   . تماس باشيد
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 CSSشروع كار با      
 

 فكـر را    نيـ  در ذهـن ا    CSSنـام   .  رسـد    ي ترسناك به نظر م    ي كم CSSنام  
 دارد و درك    دهيـ چي پ يسي به كد نو   اجي احت CSS كند كه استفاده از      ي م يتداع

 ني و بهتـر   ني از آسـانتر   يكي CSSدر واقع   .  مشكل است  ي افراد عاد  يآن برا 
در فـصل   .  است كه در حال حاضر در دسترس طراحان وب قـرار دارد            ييابزارها

 CSS ي شما را با اصول اساس     ، متفاوت است    ي كم گري د ياول كه با فصل ها    
 كـار   CSSآشنا خواهم كرد و به شما نشان خواهم داد كه چطور با اسـتفاده از                

 اگـر شـما در حـال         .دي كن جادي را ا  داري پا تي سا كي را راحت تر كرده و       يطراح
 و بـا    ديـ  كن ي مـ  ه خـود اسـتفاد    تي متون سـا   سبك دهي  ي برا CSSحاضر از   

CSS ديـ  بخش صرف نظر كن    ني از خواندن ا   دي توان ي م دي دار يي آشنا شي كماب 
  .ديي شروع به خواندن فصل دوم نمامايو مستق

  
  

  )مترجم(نكته      
  

. اسـت  و اصـول آن   CSS مختـصر از     ي يك معرفـ   در اصل مطالب اين بخش    
نكرده انـد ممكـن اسـت بـا خوانـدن            استفاده   CSSطراحاني كه تا به حال از       

 اين فصل كمي سردرگم شوند ولي پيـشنهاد مـي كـنم صـبور باشـيد و       بمطال
تمام مطالب اين فـصل بـه مـرور در          . تمرينات كتاب را تك به تك انجام دهيد       

  .طول كتاب توضيح داده خواهد شد
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  HTMLاستفاده از      مشكالت در 
  

 CSSپـس  ري تـصاو ، همچون رنـگ هـا      ي موارد .تي سا كي و استفاده از آن در       سبك في تعر ي است برا  يزبان 
 نيـ  ا دي شا دي استفاده نكرده ا   CSSاگر تا به حال از      . متون يرفتگرو   متن ها و ف    هي حاش ، فونت ها    شي نما ،نهيزم

 ني سوال بجاسـت و بهتـر      كي سوال   نيا. فاده كنم ؟       است CSS از   دي كه چرا با   رديسوال در ذهن شما شكل بگ     
 به HTML موجود در سبك دهي است كه در استفاده از دستورات ي شرح دادن مشكالت، سوال ني ا يجواب برا 
 .دي آيوجود م

 ،Arial  مثـل  ييفونـت هـا  (  اسـت  جيـ  راsans-serif ي اسـتفاده از فونتهـا  ، طراحانني حال حاضر در بدر
Verdana ، Tahoma (كـه  يياز آنجـا . شـود  ي استفاده متي ساي متون اصلشي نماي فونت ها برانيو از ا 

 Times Newهماننـد فونـت   (  اسـت  serif گـروه  ي فونـت هـا   از مرورگرهـا ياري فـرض بـس  شيفونت پ
Roman (  ي وب كه در آن از فونت سـر ةديچي پ ة صفح كي خاطر در    نيبه هم sans-serif   اسـتفاده شـده ، 
 . وجود دارد>font< برچسب يادي زاريتعداد بس

 ي فونت خاصـ شي نماي كه برا ديني بب >font< برچسب   20 اي 10 وب شما ممكن است      ةديچي پ ة صفح كي در
 كيـ  ي كه تعداد صفحه هـا     دي ضرب كن  5 تعداد را در عدد      نيحال ا .  متون صفحه اختصاص شده است     يبه تمام 

  . شودي عدد م100 به كي نزد>font< ي كه تعداد برچسب هادي ددي خواه، كوچك است تيسا
 از  >font< ي صورت تعداد برچسب ها    ني صفحه داشته باشد و در ا      50 از   شي بزرگتر ممكن است ب    تي سا كي

 فونت خـاص در صـفحات اسـتفاده    كي شي نماي برچسبها فقط براني ا ي كند و تمام   ي هم تجاوز م   1000عدد  
 .شده است

 verdana فونـت    " كـه    دي و به شما بگو    ردي با شما تماس بگ    بهپنجشن شما جمعه    يمشتر : ديري در نظر بگ   حال
 ي به جـا   tahoma از فونت    ي بهتر است شما در طراح     ، كنند   ي فونت استفاده م   ني همه از ا   ي ول ستيفونت خوب 

verdanaدي استفاده كن. " 
د را بـا     و خـو   رده كـ  شيرايـ  را و  >font< ي برچـسب هـا    ي تمام ، با جستجو در كد خود     دي كه با  ديشما تصور كن  

 تا  دي كن شيراي را و  >font< برچسب   ، )شتري هم ب  ديشا( 1000 اي 100 تعداد   دي كه با  ديني ب ي مواجه م  يطيشرا
 ديـ حـاال با  .  كوچك و ساده بـوده       ريي تغ كي ،ي مشتر ة خواست در شرايطي كه   ، دي خود را اجرا كن    يخواست مشتر 

  .دي صفحات وب شويها  فونتشيراي و مشغول ودي خود را بزنلي روز تعطحي تفرديق
 استفاده كرد كه به طراح >basefont< شود از برچسب ي كه م  ديي بگو دي شا ،دي آشنا باش  HTML شما به    اگر

ـ  ؛ داده شـود   شي متون صفحه با آن فونت نما      ي كند كه تمام   في كل صفحه تعر   ي را برا  ي دهد فونت  ياجازه م   ي ول
  بـا فونـت     را تي سـا  خاصـي از   ش متون بخـ   ديكه بخواه  ديري در نظر بگ   . دارد ي هم مشكالت  وهي ش نياستفاده از ا  

 . شددي باز با مشكل مواجه خواهنجاي در ا،نمايش دهيد ديگري
 منـسوخ  XHTML 1.0 و HTML 4.01 در حال حاضر در نسخه ، دستورات موجودني ا،نكهي اگري دليدل

 از  ي دستورات را در بعـض     نيا ديتوان ي نم گري شده اند و د    نيگزي جا CSS خصوصيات با   مان ها  فر نيشده اند و ا   
 نيـ  ا.ديـ  اسـتفاده كن HTML 4.01 Strict و XHTML 1.0 Strict خاص چـون  نوع سندصفحات با 

 ينـ ي تمرCSS استفاده از . قابل استفاده است transitional DOCTYPE ي هاندي فقط در سرآمان هافر
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 كه با اسـتفاده     دي د دي كتاب خواه  ني ا اتنيبا جستجو در تمر   .  دستورات منسوخ شده     ني كنار گذاشتن ا   ياست برا 
.  ممكـن نبـود    HTML ة شـد  نسوخ م ني كه با استفاده از فرام     دي انجام ده  ياري بس ي كار ها  ديتوان ي م CSSاز  
 و مي بحث را كنار بگذارني ادي اجازه بده ي است ول  اري بس HTML ي به جا  CSS استفاده از    ي موجود برا  ليدال
 .مي دهحي توضCSS ي هاتي قابلبارة دريكم
  
  
 CSS  تعريف سبك ها با استفاده از    
  

سبك ها شـامل  (  كند في را تعري دهد كه سبك خاصي اجازه را م  ني است كه به طراح ا     ني ا CSS يهدف اصل 
 كي سبك ها در     نيسپس از ا  ...)  رنگ ها و     ، اندازه ها    ، فونت ها     تعيين  هستند همچون  سبك اتي از جزئ  يستيل
 دي مثال ساده دقت كنني درك بهتر به ايبرا. ، استفاده كندچند صفحه وب  اي كي چند بخش از اي

  
 
  :ديدقت كنزير  HTML كد ني ابه

  
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>A Simple Page</title> 
<meta http-equiv="content-type" 
    content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
</head> 
<body> 
<h1><font face="sans-serif" color="#3366CC">First Title</font> 
</h1> 
<p>…</p> 
<h2><font face="sans-serif" color="#3366CC">Second Title</font> 
</h2> 
<p>…</p> 
<h2><font face="sans-serif" color="#3366CC">Third Title</font> 
</h2> 
<p>…</p> 
</body> 
</html> 

 
 . شده اندجادي ا>h2< و >h1< ي كه با استفاده از برچسب ها، استتري سه عنوان تي سند حاونيا

ـ      ترهاي ت ني استفاده كرده ام كه ا     >font< من از برچسب     ترهاي ت ني بهتر ا  شي نما يبرا  روشـن و    ي را با رنـگ آب
 ماننـد   يي با فونـت هـا      از فونتها را   ي سر ني ا ندوزي تحت و  يمرورگر ها ( دهم   شي نما sans-serif يفونت سر 

arialدهدي مشي نما .(  
  

18 
? ´¹¨ ÁnHkÄoi ¾zÄkºH t¼¤Iº RHnIzTºH pH þÃÿhU kÅnj 20 IM Hn JIT¨ ¸ÄH n¼õa

Amir Abbas
Highlight

http://www.naghoos-andisheh.com/chosedet.asp?bNumber=1124&choseType=b


 تكـه از  ني كه قبال زده شد در ا     ي تكرار برچسب ها همانند مثال     ،همان طور كه قبال هم ذكر شده بود       ،   دي كن توجه
 فونت مورد نظر را سه بار به طور مجـزا    اتي فونت خاص مجبور شدم جزئ     كي نيي تع يمن برا .  وجود  دارد   زيكد ن 
؟ حـاال     سند اضافه شود   ندي گردد و به سرآ    نيي بار تع  كي فونت مورد نظر     اتي كه خصوص  ستير ن بهت.  كنم فيتعر

   :دي دقت كنCSS فونت با استفاده از ني هماتي خصوصنييبه تع
  

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>A Simple Page</title> 
<meta http-equiv="content-type" 
    content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<style type="text/css"> 
h1، h2 { 
   font-family: sans-serif; 
   color: #3366CC; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h1>First Title</h1> 
<p>…</p> 
<h2>Second Title</h2> 
<p>…</p> 
<h2>Third Title</h2> 
<p>…</p> 
</body> 
</html> 

  

 ، قـرار دارد >head< سند و داخـل برچـسب   باالي در بخش    >style< برچسب   ني در ب  وهي ش ني رموز ا  يتمام
 و آن را ميـ  قـرار داد sans-serif و سبك فونت را هم مي كردنييع فونت ت  ي روشن را برا   ي كه ما رنگ آب    ييجا

 داخـل برچـسب     ياگـر كـدها   . ميـ  داد اختـصاص  سـند    نيـ  داخـل ا   >h2< و   >h1< ي برچسب هـا   يبه تمام 
>style< سبك هاي ني كاركرد ا وهيمن به طور كامل ش     . دي نگران نباش  ، ستي شما آشنا ن   ي برا CSSي را برا 

 از داخـل سـند و       >font< ي برچـسبها  ي تمـام  ، CSS سبك هاي  نياستفاده از ا  ضمنا با   . دهم يشما شرح م  
 ندي سبك خاص در قسمت سرآ     نييتع.  شود ي م يري جلوگ زي سند ما ن   ي حذف شده و از شلوغ     >body<برچسب  
 . عمل خواهد كردزي كه در صفحه اضافه خواهد شد نيگري ديترهاي تني و همچنتري ت3 هر يسند بر رو

 ي اسـتفاده از سـبك هـا       ديـ  اجـازه بده   ، كنـد  ي چطور كار م   CSSر ذهن شما شكل گرفته كه        سوال د  ني ا حال
CSS  در اسناد  HTML   ي قرار دادن سبك ها   ي راه برا  نيآسان تر .  دهم حي توض يگري د ةوي را به ش CSS در 
 كه در   هم د ي شما شرح م   يحال برا .  است >style< در برچسب    css سبك هاي  قرار دادن    ، HTMLاسناد  
ـ دي هـست ليـ  را كـه ما  CSS فرمان هر تعداد    دي توان يشما م .   افتاد ي چه اتفاق  ي قبل مثال  ي برچـسب هـا  ني در ب

>style<دي قرار ده . 
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  :مانند
  

 

<style type="text/css"> 
CSS Styles here 
</style> 

  
و زبـان   . نوع زباني را كه توسط آن سبك هاي خود را تعريف كـرده ايـد را مـشخص مـي كنـد                     ،   type ويژگي
CSS ،استفاده  را دارد و با مقدار ن بيشتريبراي سبك دهي صفحه text/cssنيز مشخص مي شود .  

 ضـعف   كيـ  >style< برچـسب    ولـي   آسان و مناسب به نظر مي رسـد        <style>اگر چه استفاده از برچسب      
 بود  ديمجبور خواه  ، دي خود استفاده كن   تي سا ي سبك خاص در تمام    كي از   ديخصوصا اگر شما بخواه   . عمده دارد 

 .دي تكرار كنتان تي صفحات ساي تمامي و در باالدي قرار ده>style< سبك خاص را داخل برچسب نيكه ا
 قـرار   ي متنـ  ليـ  فا كيـ  سبكها را داخـل      ني ا ي گونه است كه تمام    ني وجود دارد و آن به ا      زي ن ي تر ي منطق ةويش
. ديـ  متـصل كن ي متنـ لي فاني خود را به اHTML سپس سند ،) شودرهي ذخ.CSS با پسوند دي باآن فايل (ديده

 نكي سند ل  ني به ا  ه ك HTML اسناد   ي تمام ي بر رو  ، رخ دهد    ي متن لي فا ني ا يسبكهاتنظيمات   در   يرييهر تغ 
 .در مورد اين بخش قبال توضيحات مختصري داده شد.  خواهد گذاشتري تاث،داده شده اند 

 برچـسب   كيـ  ديـ با)  اسـت  style.cssه معمـوال    كـ  (CSS ي متنـ  ليـ  فا كي سند به    كي متصل كردن    يبرا
>link<دي سند خود قرار دهندي در قسمت سرآ:   

  
 

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

 ترهـا ي آن تي سـبك بـه تمـام   كيـ  بـود و    تـر ي سه عنـوان ت    ي كه حاو  مي كه به مثال اول بازگرد     ديحاال اجازه ده  
 همـان   ايـ  ي خـارج  CSS ليـ معـروف بـه فا     (ديـ  جد ةوي ش نيال همان سند با استفاده از ا      حا. اختصاص داده شد  

external CSS (شكل خواهد بودنيبه ا :  
  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>A Simple Page</title> 
<meta http-equiv="content-type" 
    content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" /> 
</head> 
<body> 
<h1>First Title</h1> 
<p>…</p> 
<h2>Second Title</h2> 
<p>…</p> 
<h2>Third Title</h2> 
<p>…</p> 
</body> 
</html> 
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  : سبك ها باشدني اي حاودي هم باstyle.css ي متنليفا
  

 

h1, h2 { 
    font-family: sans-serif; 
    color: #3366CC; 
} 

  
ـ   style.css لي بود كه از فا    دي شما قادر خواه   ،يري تصو  فايل كيهمانند  درست    از اسـناد    ياديـ  تعـداد ز   ني در ب

HTML   ي مورد م  ي كردن ب  پي از تا  يري در وقت و جلوگ    يي كار نه تنها باعث صرفه جو      نيا. دي خود استفاده كن 
 كيـ  شـده شـما بـه    ي طراحيا صفحه هي استفاده شده در تماميترهاي سازد كه ت  ي بلكه شما را مطمئن م     ،شود

  . خواهد شددهيشكل د
  
 

 CSS  )(CSS selectorsگزينشگرهاي      
 
كه در اصـل همـان      ) selectors همان   اي (نشگريبخش اول به نام گز    :  دو بخش است     ي دارا CSS سبك   هر

 و يا كالس ها و شناسه هايي كه شما تعريف            به آنها اعمال شود    دي هستند كه سبك مورد نظر شما با       ييبرچسبها
 ي به برچسبها  دي با ي كند كه چه سبك    يكه مشخص م  ) properties همان   اي (اتي خصوص يگري و د  كرده ايد، 

 ها بودند و مشخص شـده بـود   نشگريهمان گز h2  وh1 ي برچسب ها،در مثال قبل . انتخاب شده اعمال شود
ـ دي سبك كه بافي تعاريباق.  اعمال شود>h2< و >h1< ي برچسبها ي به تمام  دي مورد نظر با   يكه سبكها   ني ب

...  رنگ ها و     ، همچون نوع فونت ها      ي هستند كه  موارد     مقادير  و اتي همان خصوص  رنديگ يقرار م { } عالمت  
 را شـرح   CSS ي هـا  نـشگر ي بخـش انـواع گز     نيـ در ا .  اعمال شود    نشگرهاي به گز  دي با كه كنند يرا مشخص م  

  . زده خواهد شدي هر كدام مثاليخواهم داد و برا
  

  )مترجم(نكته      
  

  .براي درك بهتر مطلب به اين تصوير دقت كنيد
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  (tag selectors)     گزينشگرهاي برچسب 
  

در ايـن حالـت يـك برچـسب خـاص      . ساده ترين شكل يك گزينشگر همين حالتي هست كـه مـشاهده كرديـد            
HTML       اين حالت در مواقعي استفاده     .  به آن نسبت داده مي شود      ي انتخاب مي شود و خصوصيات سبك خاص

براي مثال ، ايـن خـصوصيات سـبك         . اي كل سايت تعريف كند    مي شود كه طراح مي خواهد سبك خاصي را بر         
  :زير را مي توان براي مشخص كردن فونت پيش فرض براي كل سايت استفاده كرد

  
  

 

Body, p, td, th, div, blockquote, dl, ul, ol { 
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
    font-size: 1em; 
    color: #000000; 
} 

  
 آنهـا   ي به به طور واحد به تمام      ي دهد كه سبك خاص    ي م شي را نما  HTML ي از برچسب ها   يستيمثال قبل ل  

 نيـ  ا ي برا >body<در اصل تنها برچسب     ).  اندازه و فونت     ، همچون رنگ    ييسبك ها (نسبت داده شده است     
 اسـتفاده   >body< در داخـل برچـسب       گري د  ذكر شده  ي برچسب ها  ي جهت كه تمام   نيبه ا (  بود   يمنظور كاف 

 كـه در  يي برچـسبها ي به تمامي به شكل وراثت نسبت داده شود   >body< كه به برچسب     ي شوند و هر سبك    يم
 نيـ  اتواننـد  ي وب نمـ  ي از مرورگـر هـا     ياديـ  تعـداد ز   يول) كند ي اثر م  زي شوند ن  ي برچسب استفاده م   نيداخل ا 
 مـن برچـسب     نيـ بنـابر ا  .  انتقال دهند    عه مجمو ري عناصر ز  ةيبه بق سته و كامل    ي سبك را به طور شا     اتيخصوص

 ي سبك در مرورگـر هـا      ني مثال باال اضافه كردم تا از صحت كار كرد ا          ي برچسب ها  ستي را هم به ل    گري د يها
  .مختلف مطمئن باشم

  
  

   )Pseudo-Class Selectors ( كالس كاذب ي هانشگريگز     
  

بـا  .  برخوردار است    يشتري از تنوع ب   ، گري د ي برچسب ها  ةيسبت به بق   ن HTML در   >a< برچسب   يقالب بند 
در )  فعـال  ينكهـا يل (alink  ، ) شـده  ديـ  بازد ي هـا  نـك يل (vlink  ، )عادي ينكهايل (link اتي خصوص نييتع

منظور  ( ديكن نيي خود را در حاالت مختلف تع      ة داخل صفح  ي ها نكي رنگ ل  ديتوان ي شما م  >body<برچسب  
 هـا از    نـك ي رنـگ ل   نيـي  تع ي برا CSS). است  ...  نشده و    دي شده و بازد   دي بازد ينكهايف همان ل  از حاالت مختل  

 ليبه مثال ذ. دهد ي داخل صفحه اختصاص مينكهاي حالت مختلف را به ل     4 و   كند ي خاص خود استفاده م    ةويش
  :ديتوجه كن

  
 

a:link { color: #0000FF; } 
a:visited { color: #FF00FF; } 
a:hover { color: #00CCFF; } 
a:active { color: #FF0000; } 
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 صـفحه را بـه      ينكهاي ل ي تمام ، link همان   اي سبك اول    فيتعر.  است CSS سبك   في تعر چهار ي كد حاو  نيا
 شود و آنها را بـه       ي شده اعمال م   دي بازد ينكهاي به ل  visited همان   اي في تعر نيدوم.  دهد ي م شي نما يرنگ آب 

 ي بـر رو ماوس كه ي جسته و در هنگامي برتري سبك سوم بر دو مورد قبل      فيدهد و تعر   ي م شيرنگ بنفش نما  
 فيـ تعر .ريـ  خ ايـ  شده باشد    دي بازد نكي حال چه آن ل    دهد ي م شي روشن نما  ي آن را به رنگ آب     رندي قرار بگ  نكيل

 فيـ كـه تعر   جهت   نيبه ا . دهد ي م شي شود را به رنگ قرمز نما      كي آنها كل  ي را كه بر رو    يي ها نكيسبك آخر ل  
 كنـد  ي ها عمـل مـ     نكي ل ي تمام ي دارد و بر رو    تي ارجح ي قبل في بر سه تعر   ، در آخر قرار گرفته      activeسبك  

  .ري خاي آن باشد ي بر روماوس اي و ري خاي شده باشد دي بازدلينكحال چه 
  
  
  
  
 )Class Selectors( كالس ينشگرهايگز    
 

 خواهـد افتـاد اگـر شـما         ي چه اتفـاق   ي خوب است ول   اري بس HTML ي سبك ها به برچسب ها     ن داد اختصاص
 ي وارد عمـل مـ     CSS ؟ در اينجا كالس هـاي     دي همسان اختصاص ده   ب را به دو برچس    يگري سبك د  ديبخواه
 رنـگ   بـه  داخل سـند     ي متون پاراگراف ها   ي شود كه تمام   ي سبك باعث م   في تعر ني ا ،ديبه مثال دقت كن   . دنشو
  :ابدي شي نمايآب

  
 

p { color: #0000FF; } 
  

ـ   ةنـ ي كه رنگ پس زم    دي خود داشته باش   ة سمت از صفح   كي ستون در    كي اگر شما    حال  ي باشـد چـه مـ      ي آن آب
 خـاطر  نيـ  به ا  ، داده شود    شي نما ي موجود در ستون صفحه به رنگ آب       ي كه پاراگراف ها   ديخواه ي شما نم  د؟يكن

 نيـ  ا ديـ  كه انجـام ده    دي دار اجياحت كه شما    يكار!   محو شود    نهي پس زم  ي در رنگ آب   يكه ممكن است متون آب    
 مورد نظر خـود     CSS و سپس سبك     دي كن جادي خود ا  تي ستون سا   داخل  متون ي برا دي كالس جد  كياست كه   

   :ديرا به آن كالس اختصاص ده
 

 

p { color: #0000FF; } 
.sidebar { color: #FFFFFF; } 

  

 كـه داخـل كـالس       يي برچسب ها  يبه تمام  دي كه سبك مورد نظر با     كند ي موجود در خط دوم مشخص م      قانون
sidebar برچـسب    كي اختصاص به    ي سبك مورد نظر به جا     نجايدر ا . ابدي اختصاص   ، هستند HTML ،   بـه 

 كـالس   ديـ ا ب رديـ  قرار بگ  sidebar كه در كالس     ي پاراگراف متن  جادي ا يبرا.  است افتهي كالس اختصاص    كي
  :ميمربوطه را به برچسب آن پاراگراف اضافه كن

 
 

 

<p class="sidebar">This text will be white, as specified by the 
   CSS style definitions above.</p> 
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 ي فـرض تمـام    شي خواهد افتاد ؟ به طور پ      ي وجود داشته باشد چه اتفاق     ينكي شما ل  تي اگر در ستون كنار سا     حاال
ــايآن ل ــ هماننكه ــاقن ــكي ليد ب ــا ن ــا داخــل صــفحه نم ــشي ه ــدي ي م ــا  ؛ابن ــردن،ام ــصوصيت اضــافه ك   خ

"class="sidebar   شي نمـا  دي داخل آن برچسب به رنـگ سـف        ي ها نكي شود كه ل   ي باعث م  ي به هر برچسب 
 :ابدي
 

 

<p class="sidebar">This text will be white, <a class="sidebar" 
href="link.html">and so will this link</a>.</p> 

  

 دي با دي ده شي متون را با فونت توپر نما      ، بهتر   شي نما ي برا دي اما اگر شما بخواه    ، است شكيل آراسته و    بكس نيا
 بـا  مربوطه متون داخل كالس ي تمام، sidebar به كالس    bold  متن تي ؟ با اضافه كردن خصوص     ديچكار كن 

 داخـل كـالس     ي هـا  نـك ي فقـط ل   ه كـ  ديـ  دار اجيـ  احت CSS نشگري گز كيشما به   . ابدي ي م شيفونت تو پر نما   
sidebar   بـه   ديـ توان ي كالس شـما مـ     نشگري گز كي برچسب و    نشگري گز كي ادغامبا  .  قرار دهد  ري را تحت تاث 

 :دست يابيدهدف مورد نظر خود 
  

 

p { color: #0000FF; } 
.sidebar { color: #FFFFFF; } 
a.sidebar:link, a.sidebar:visited { font-weight: bold; } 

  

 در <a> بـراي مـشخص كـردن برچـسب     visited: و  link:ي سبك كـاذب  توجه كنيد كه ما از كالس ها
  .حالت لينك استفاده كرديم 

 كه بـه كـالس      يهر دو سبك  . ابد ي ي م شي نما دي به رنگ سف    هنوز  ما تي ستون كنار سا   ي ها نكي كه ل  دي كن دقت
sidebar   منظـور   (ك سـوم   در سب  يگرياگر ما از رنگ د    .  ها اثر كرده است    نكي ل ي بر رو  مي اختصاص داده بود

 شـدند چـون     ي داده مـ   شي نمـا  ديـ  جد ي ها با رنگ ها    نكي ل ، ميكرد ي استفاده م  ) است hover:كالس كاذب   
 ها بـر آنهـا      نشگري گز تي اهم ة بر اساس درج   زي ن CSS ي برخوردار است و سبكها    يشتري ب تيسبك سوم از اهم   

  .دنكن ياثر م
 نام خـود را از آن گرفتـه   CSS كه ستيزين چ صفحه هماكي سبك به عناصر ني مراحل اختصاص چند ، ضمنا
  . استي سبك آبشارة همان برگاي Cascading Style Sheets مخفف عبارت CSS. است 

  
 

  )Contextual Selectors( ي مفهومينشگرهايگز     
 
 كلمـه  مي خـسته كننـده اسـت اگـر بخـواه          اري بـس  ، اسـت    نكي ل يادي ز د تعدا ي شما حاو  تي سا ي ستون كنار  اگر

class="sidebar"   ي برچسب ها  ي را به تمام >a<  اسـتفاده   نـشگر ي گز كيـ  كه از    ستيبهتر ن . مي اضافه كن 
 قرار دهـد ؟  ري را تحت تاثقرار دارند sidebar كالس   ي كه در داخل پاراگراف ها      را يي ها نكي ل ي كه تمام  ميكن
 ؛ مفهـوم و محتـواي آن  انتخاب يك برچسب بر اساس:  شده اندجادي منظور ا ني هم ي برا ي مفهوم ي ها نشگريگز

  .به اين معني كه فقط برچسب هايي با محتواي خاص تحت تاثير اين گزينشگر قرار خواهند گرفت
 

 :دي دقت كندي جدCSS كد ني به احاال
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p { color: #0000FF; } 
.sidebar { color: #FFFFFF; } 
p.sidebar a:link, p.sidebar a:visited { 
   font-weight: bold; 
   color: #FFFFFF; 
} 

  

 دي توجه كنري زHTML به كد حال
 

 

<p class="sidebar">This text will be white، 
    <a href="link.html">and so will this link</a>.</p> 

  

يك گزينشگر مفهومي ليستي از گزينشگر ها فراهم مي كند كه بـا فاصـله از هـم جـدا                 . طور كه مي بينيد    همان
در .  را در نظـر بگيريـد  p.sidebar a:linkبراي مثـال  (و چينش گزينشگر ها از خارج به داخل است شده اند 

 a:link آورده شده و بعد از آن از كالس مجـازي            sidebar انتخاب شده و سپس كالس       pاينجا اول برچسب    
 هايي كه جزو كالس      بر روي لينك هاي داخل پاراگرف      ،در اين مثال ، سبك هاي مورد نظر       . )استفاده شده است  

sidebarاز اين طريق مي توانيم نهايت كنترل را بر روي طراحي داشته باشيم.  هستند اثر مي كند.  
بـه   را    سـفيد   رنـگ   بايـد   مـا  ، كنـاري سـايت     بخـش سـتون    ي ها نكي ل حفظ رنگ سفيد براي    ي برا ، دي كن دقت

 هـا  نـك ي به لگري دsidebar ة شدفي چون سبك تعر  كنيم، اضافه   داخل گزينشگر مفهومي،   CSSخصوصيات  
 .كند ياثر نم
       

  
 )ID Selectors( ي خصوصي هانشگريگز     

 
 ايـ  رود   ي برچسب خـاص بـه كـار مـ         كي انتخاب   ي برا ي خصوص ي ها نشگري گز ، كالس   ي ها نشگري گز همانند

گزينـشگر  برچسب هايي كـه بـه آنهـا يـك           .  از آنها استفاده مي شود      از برچسب ها   ي انتخاب گروه  ي برا حايترج
  .  خود مشخص استID ويژگي با خصوصي اختصاص داده شده است،

  : دي دقت كنريبه مثال ز
 

 

<p id="sidebar1">This paragraph is uniquely identified by the ID 
"sidebar1".</p> 

  

 ييناسا قابل ش  CSS در داخل كد     ي به راحت  ، در آغاز    # عالمت   كي به خاطر دارا بودن      ي خصوص نشگري گز كي
 نـشگر ي گز نيـ  ا تحت تـاثير   كه   ي پاراگراف اتي شود كه محتو   ي باعث م  ي خصوص نشگري گز ني ا ريدر مثال ز  . است
 :ابدي شي نمادي به رنگ سف،باشد 

 
 

#sidebar1 { color: #FFFFFF; } 
 
 در  شدهفيسبك تعر . به كار روندزي نيگري دينشگرهاي به طور همزمان با گز    توانند ي م ي خصوص ينشگرهايگز

 :ابد يي اختصاص مرندي قرار بگsidebar1 در پاراگرافشده كه ن دي بازدي هانكي به لليمثال ذ
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#sidebar1 a:link { 
   font-weight: bold; 
   color: #FFFFFF; 
} 

  

سازگار كردن اين گزينـشگر هـا بـا مرورگـر هـاي               .ستندي پر كاربرد ن   ي وجود دارد ول   زي ن يگري د ي ها نشگريگز
  .هميشه با دردسر همراه است ) netscape 4مخصوصا  ( مختلف

  
  )مترجم(  نكته     
  

. البته گزينشگر هاي ديگري هم وجود دارند كه در حال حاضر تنها توسط مرورگر هاي جديد پشتيباني مي شـود                   
 ســـايت CSSدر صــورت تمايــل بــراي كــسب اطالعــات بيــشتر مــي توانيــد مطــالبي را در بخــش           

http://forum.persia-cms.comبيابيد .  
  
  
      

 CSS Properties يا همان CSS اتيخصوص      
 
  ، color ليـ  از قبCSS ي عمـوم اتي از خـصوص ي مـا از تعـداد  ، كه در صفحات قبل ذكر شد يي مثال هادر

font-family ، font-size  و font-weightاتي خصوصني صفحات كتاب از ايدر باق. مي استفاده كرد  
 .ديگري نيز استفاده خواهيم كردو خصوصيات 

  
 
 

  خالصه مطالب فصل     
اگر تا بـه حـال   . مي به شما آموختي اهي استفاده از آن را به طور پاوهي و شCSS ياي فصل از كتاب  ما مزا    ني ا در
 ي از مثال هـا    دي بتوان دي با ، دي فصل آشنا شد   ني در ا  CSS با مفهوم    ي تا حدود  ي ول ، دي استفاده نكرده ا   CSSاز  

 يانيـ  پا ي فـصل هـا    ي به مراتب ساده تر از مثالها      نيآغاز ي ذكر شده در فصل ها     يمثال ها . ديكتاب استفاده كن  
 . ديـ  شروع كن  ني آغاز ي از فصل ها   دي باش لي ما دي شا ، دي استفاده نكرده ا   CSS ياگر تا به حال از تكنولوژ     . ستا

 لذت  CSSة  شده و من مطمئنم كه از استفاد       مي تنظ ديكن ي كه شما در هر فصل كسب م       يمثالها بر اساس دانش   
  . بردديخواه
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   گزيده اي از فصل دوم    
  

  : دهي به متن و ساير مسائل مقدماتيسبك
 

ـ    سبك براي   CSS به بررسي كاربرد     فصلاين   ه مـتن مـي پـردازد و         دهـي ب
گويي به پرسش هايي كه اغلب مطرح اسـت، مطالـب پايـه اي              همراه با پاسخ  

كـار     تـازه  CSS ةاگر شما در زمين   .   پوشش مي دهد    CSS متعددي را درباره  
  به شما    CSS ة كاربردها و ويژگي هاي فراواني را دربار       ،هستيد، اين مثال ها   

 خواهد كرد، چنان    CSS ةخواهد آموخت و شما را صاحب ديدگاهي كلي دربار        
 .  آغـاز نماييـد     CSS خود را با      كار ،كه بتوانيد با كمك گرفتن از آن تجربيات       

 آشنايي دارند اين بخش به يادآوري و مـرور          CSSبراي كساني كه از پيش با       
سريع آن كمك خواهد كرد و به خصوص براي لحظاتي كـه نمـي توانيـد بـه                  

 شـكل دهيـد، مفيـد       CSS خاص را چگونه بـه كمـك         ةيادآوريد كه يك جلو   
  .خواهد بود

 
عي از  مثال هايي كه در اينجا ارائه شده اسـت، بـه خـوبي توسـط طيـف وسـي                  

اگرچـه بـراي    . مرورگرها و نسخه هاي مختلـف آن هـا پـشتيباني مـي شـود              
 پـشتيباني خـوب و سـازگاري        ، دهـي مـتن    سـبك  هاي مربوط به     خصوصيت

مقبولي در مرورگرهاي مختلف وجود دارد ولي همچون گذشته، آزمودن كـدي            
كه مي نويسيد با مرورگرهاي مختلف و نسخه هـاي مختلـف آن هـا اهميـت                 

 .ردفراوان دا
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  جايگزين كنم؟CSS را با fontچگونه دستورات      
 

 دليـل قـانع     ، به باال پشتيباني مي گردد، بنـابراين       4 ة  توسط مرورگرهاي نسخ    CSS دهي متن به كمك      سبك
 سـاده   CSS، چرا كه     استفاده شود   دهي به متن   سبك براي   font از دستورات    همچناناي وجود ندارد كه       كننده
 . در سايت شما مي باشدfontراه براي جايگزين كردن دستورات ترين 

 
 هر پـاراگراف را بـه طـور         ة و فرم و چهر    سبك استفاده كنيد، نياز خواهيد داشت كه        fontچنانچه از از دستورات     

  : همانند كد زير. وب خود معين كنيدةجداگانه در صفح
  

 

<p><font color="#800080" 
      face="Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif">These 
   stuffed peppers are lovely as a starter, or as a side dish 
   for a Chinese meal. They also go down well as part of a 
   buffet and even children seem to like them.</font></p> 

  
 :راه حل     

 
 و  قـرار دهيـد    #800080 برابر   >p< برچسب) رنگ (color خصوصيت كه   افيستك تنها   CSSبا استفاده از    
 Helvetica، sons-serif، Verdana، Geneva   برابر را)  فونتةخانواد (font-family خصوصيت

Arial،   دهيدقرار.  
  

 

p { 
   color: #800080; 
   font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; 
} 

  
داخـل   به شرطي كه بخش افـزوده شـده   ، وب خود چيزي اضافه كنيدةز اين پس، در هر زمان كه به متن صفح       ا

 تبعيت خواهد كـرد و شـما را از افـزودن          تعريف شده  سبكاز الگوي اخير      متن مربوطه   قرار گيرد،  >p< برچسب
عـالوه بـر آن     . واهـد كـرد    وب بـي نيـاز خ      ةبه سند يا صـفح    ) markup(مقدار فراواني دستورات نشانه گذاري      

 مختلـف   ةصـفح  100 در   Times بـه    Verdana را از    فونتدرمواردي كه مشتري يا كارفرماي شما بخواهد        
  ! را به مراتب براي شما آسان تر خواهد كرد كارتغيير دهد، استفاده از اين تكنيك

  
  )مترجم( نكته     

 

 باعث خواهد شـد تـا در صـورت موجـود نبـودن              CSS  و چه در      font چه در دستور     فونتتعيين بيش از يك      
  . بعدي استفاده گرددة تعيين شدفونت وب سايت، از ة در رايانه بازديد كنند، هاي تعيين شدهفونتهركدام از 

 بـراي نمـايش مـتن در بخـش     verdanaبه عنوان مثال در كد قبل، اول مرورگر سعي خواهد كرد كه از فونت    
 استفاده خواهـد    Geneva اين فونت بر روي سيستم كاربر وجود نداشت از فونت            مورد نظر استفاده كند ولي اگر     

  .كرد و اگر اين فونت هم موجود نبود به ترتيب از فونت هاي بعدي استفاده خواهد كرد
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؟ آيا به واحد ديگري جز        استفاده كنم  pixel  ،point  ،ems: بايد از كدام يك از واحدهاي          

 ؟ اين موارد هم نياز است
 

  : تعيين كنيد، به عنوان مثالfont-size خصوصيت از طريق CSS متن را در ةشما مي توانيد انداز
  

 

font-size: 12px; 
 

 انتخـاب يـك     ةتصميم گيـري دربـار    .  وجود دارد  فونت ةبه هر حال راه حل هاي متعددي براي معين كردن انداز          
 .ع داشته باشيد كه از مزاياي نسبي هر روش اطالداردروش نياز به اين 

  
  راه حل     

 
 :فونت ة اندازةنندن كيعيتواحدهاي      
 

 . مي توانيد استفاده كنيد معرفي مي كندفونت ة واحدهايي را كه براي معين كردن انداز2.1جدول 
 

   واحد هاي تعيين اندازه فونت– 2.1جدول 
  

  نام كامل واحد هاي متناظر  عالمت اختصاري واحد ها
pt Points 
pc Picas 
px Pixels 
em Ems 
ex Exes 
% Persentages 

  
 Pica و Pointواحد هاي      

  
  

p { 
   font-size: 10pt; 
} 

  
 اسـتفاده    نمـايش  ة دهي به متن جهت نمـايش بـر روي صـفح           سبك  براي    Pica   و  Pointنبايد از واحدهاي    

 اين واحدها براي همين منظـور طراحـي         .هستندمناسب   به منظور چاپ     فونتاين واحدها براي تعيين ابعاد      . كنيد
يـك  .  يـك شـشم يـك ايـنچ اسـت       pica معادل يك هفتاد و دوم يك اينچ است و يك            Pointيك  . شده اند 
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صفحه و سند چاپ شده چنانچه در طراحي آن از اين واحدها استفاده شده باشد، پـس از چـاپ دقيقـا بـه همـان                          
يانه ها نمي توانند با دقت و درستي ابعاد واقعي ظاهر شدن اجزا را بر روي شكلي خواهد بود كه انتظار داريد، اما را     

  را تخمين مي زنند و اين تخمين از صحت خـوبي             Pica  يا    Pointمانيتور محاسبه كنند، بلكه صرفا ابعاد يك        
ر مـشغول   اگـ . برخوردار نيست و نتيجه چيزي جز ظاهر شدن نتايج متعدد بر روي رايانه هاي مختلف نخواهد بود                

ساختن يك برگ سبك آبشاري به منظور چاپ و يا مشغول ايجاد سندي صرفا به منظور چاپ هـستيد بـه گونـه                   
 و  Point مانيتور را نداريد، خواهيد توانست از واحـدهاي          ةاي كه قصد استفاده از آن براي نمايش بر روي صفح          

Pica      بايد اين دو واحد را در زمان ساخت سـندي           توان گفت كه هميشه      استفاده كنيد، اگرچه براساس تجربه مي 
 . گذاشته شوندكه براي وب استفاده مي شود كنار

 
 

  Pixelواحد      
  

 

p { 
   font-size: 12px; 
} 

  
 استفاده از ايـن واحـد باعـث     استفاده كنند، چرا كهفونت ةطراحان زيادي مايلند از پيكسل براي معين كردن انداز        

امـا  ،  شما در تمامي سيستم ها و مرورگر هاي مختلف، به يك شكل نمايش داده شـود  فونتةخواهد شد كه انداز 
پيكسل تنظيماتي را كه خود كاربران در مرورگرهاي خود اعمال كـرده باشـند را ناديـده مـي                   واحد   دقت كنيد كه  

بر نمـي توانـد    ثابت بـوده و كـار   پيكسل معين شده باشدبا واحد هاي گوناگون كه توسط طراح  فونت ابعاد   .گيرد  
اين موضوع مشكلي جدي از حيث قابل استفاده  بودن سند به خصوص براي كساني كه بـراي                  . آنها را تغيير دهد   

بنابراين اگرچه پيسكل ساده ترين راه به       .  دارند، ايجاد خواهد كرد    فونت زةخواندن سند نياز به بزرگ تر كردن اندا       
، به خـصوص    گذاشته شود ، بايد كنار     سترس بودن واحد هاي ديگر     در د  نظر مي رسد، استفاده از آن را در صورت        
اگر مشغول ايجاد سندي براي چاپ هستيد و يادرصدد ايجاد  يك برگ . براي بخش هاي بزرگي از متن يا محتوا       

پيكـسل در دنيـاي چـاپ فاقـد         . سبك آبشاري براي چاپ هستيد، بايد استفاده از پيكسل را به كلي كنار بگذاريد             
 هـر  ةبرنامه هاي چاپي كه ابعادي براساس پيكسل دريافت كنند، سـعي خواهنـد كـرد تـا انـداز       . معناستهرگونه  

  pointپيكسل را تخمين بزنند، كه معموال به نتايج نادرستي منجر مي شود، نظير آنچه در زمـان بـه كـارگيري                      
 . مانيتور، روي مي دادةجهت نمايش دادن سند بر روي صفح
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  Emsواحد      
 

 "M" برابر با ارتفاع حـرف  Em كه هر  بطوري است،   فونت ة يك واحد نسبي براي معين كردن انداز       Emواحد  
 فونـت   معـادل انـدازه   em ، يك CSS در.  نوشته شده باشد  فرض با اندازه و ابعاد پيش       "M"است، اگر حرف    

 سيـستم كـاربر مـورد       فـرض   پـيش  فونـت  است و يا در صورت عدم وجود چنين جزئي،           متن مورد نظر   والدجزء  
 اسـتفاده   فونـت  ة و يا هر سيستم نسبي ديگري براي معلـوم كـردن انـداز             Emاگر از   . استفاده قرار خواهد گرفت   

 را تعيين كنند، چگونه؟ به كمك آنچه كـه در بخـش         فونتكنيد، كاربران قادر خواهند بود در زمان مشاهده، ابعاد          
  را بـه     CSSبه عنوان مثال تصور كنيـد كـد         .  پيش مشخص كرده اند     از فونتتنظيمات مرورگر خود براي ابعاد      

  : ظاهر نمايد1em  قرار مي گيرد را با ابعاد>p<گونه اي بنويسيم كه متني كه داخل دستور 
  

 

p { 
   font-size: 1em; 
} 

  

اده است كه  استفاده مي كند و تنظيمات را به گونه اي انجام دInternet Explorer 6كاربري كه از مرورگر 
  . خواهد ديد2.1 تصوير همانند را يك پاراگراف مورد نظر تنظيم گرديده است، Medium بر روي فونت ةانداز

  
  . قرار داد medium تنظيم شده و اندازه متن نيز بر روي1em بر روي font-size خصوصيت – 2.1 تصوير       

        
 
  

باشـد     مي 1emتنظيم كرده باشند، متني كه داراي ابعاد        ) Largest(ن  اگر كاربران ابعاد متن را بر روي بزرگتري       
 . ديده خواهد شد2.2مانند شكل 
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       . قرار داد largest تنظيم شده و اندازه متن نيز بر روي1em بر روي font-size خصوصيت – 2.2تصوير        

        
  

 ديده شدن سند توسـط كـاربران خواهـد داد،      ةروي نحو به عنوان يك طراح اين مسئله به شما كنترل كمتري بر            
 فونت را بر روي بزرگترين اندازه تنظيم كرده باشـند           ةحتي كاربراني كه انداز   اگرچه اين موضوع بدان معناست كه       
 .هم مي توانند مطالب سايت را بخوانند

 
ثال، براي نمايش دادن متن به      به عنوان م  .  مي توانند به كمك اعداد اعشاري نيز مقدار دهي شوند          Emsمقادير  

، ) كوچك تـر باشـد     والد جز   فونت ةو يا از انداز   (  باشد   كوچك تر  كاربر   فرض درصد از مقدار پيش      10شكلي كه   
  :مي توانيد از اين كد استفاده كنيد

  
 

p { 
   font-size: 0.9em; 
}  

  

 و يـا مقـدار بـه        فرض از مقدار پيش     بيشتر% 10جهت نمايش دادن متن به گونه اي كه داراي اندازه اي معادل             
  : زير استفاده كنيدةارث رسيده باشد، از كدي مانند نمون

  
 

p { 
   font-size: 1.1em; 
} 
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   )مترجم(نكته      
  

   جزو والد و فرزند در اين بخش داده شودبارةالزم است توضيحات كوتاهي در
 بـه عنـوان مثـال    ،هاي ديگر اسـتفاده مـي شـوند       هميشه تعدادي از برچسب ها در داخل برچسب          HTMLدر  

 والـد برچـسب     <body> قرار خواهد گرفـت و برچـسب         <body> در داخل برچسب     <p>هميشه برچسب   
<p>  در  .  مي باشدCSS   كه به برچسب والد اختصاص يابد، همان خصوصيت بـه تمـامي             برخي از خصوصيات 

 داراي اندازه   <body>برچسب  مثال اگر   .  ارث مي رسد   برچسب هاي فرزند نيز انتقال مي يابد يا به اصطالح به          
 مثل   فرزند،  به ارث خواهد رسيد و چنانچه طراح براي اجزاي          فرزند،  باشد، اين مقدار به جز يا اجزاي       1em فونت

 از  ، مرورگـر در هنگـام نمـايش صـفحه          خاصي را معين نكرده باشد     فونت ة انداز <div> يا   <p>برچسب هاي   
  اسـتفاده فرزنـد  فونتهاي برچـسب هـاي   ة براي نمايش انداز ) <body>برچسب   (والدجز  فونت ةهمان انداز

  .كردخواهد 
  .براي درك بهتر رابطه والد و فرزندي، به اين تصوير دقت كنيد

  

  
 

 والد تمامي برچـسب هـاي ديگـر    <html>همانطور كه در تصوير مشخص شده است، به عنوان مثال برچسب       
 <html> فرزنـدان برچـسب      <head> و   <body>برچـسب هـاي     . س قرار دارد  محسوب مي شود و در را     

 <body> فرزنـد برچـسب      <p> برچسب   .محسوب مي شوند و هميشه در داخل اين برچسب به كار مي روند            
  .... است و <em> و <strong>، والد برچسب هاي <p> برچسب محسوب مي شود ولي خود

  
 بر روي آن قرار مـي گيـرد، تغييـر           ماوسي كه نشانگر    ي ايجاد كنم كه در زمان     لينكچگونه      

 رنگ بدهد؟
 

، اين است كه وقتي نـشانگر مـاوس بـر    است قابل ايجاد كردن   CSS ة ها كه به وسيل    لينكزيبا براي   ة   جلو يك
 بخـواهيم    قرار مي گيرد، رنگ آن تغيير كند، اين موضوع به خصوص زماني كاربرد خواهد داشت كـه                 لينكروي  
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 هاي داخل سـند     لينك اين جلوه براي     بتهال.  را طراحي كنيم   بخش ناوبري سايت   دكمه هاي    CSS  از با استفاده 
 .نيز كاربرد دارد

 
  حلراه     

 
 را به نحوي متفاوت از سـاير كـالس هـاي            active:  و    hover: كاذب ايجاد اين جلوه بايد كالس هاي        براي
  . مقدار دهي كردلينك برچسب كاذب

  :يد كد زير دقت كنبه
  

File: textdecoration3.css 
 

a:link, a:visited, a:hover, a:active { 
   text-decoration: underline; 
   color: #6A5ACD; 
   background-color: transparent; 
} 

  
نـد   به همراه يك خـط زيـرين، همان        6A5ACD# ها به رنگ آبي با كد رنگ         لينك كد باال اعمال گردد      وقتي
 . ديده خواهد شد2.7ر تصوي

 
 .ها به كار رفته استلينك اين كاذبتعريف يكساني براي تمامي كالس هاي  - 2.7 تصوير     

     
 

 را متفاوت از يكديگر تعريف كنيم، نخست بايد آن هـا را از          active: و   hover: كاذب اينكه كالس هاي     براي
ست، خارج كنيم، آنگاه بايـد هـر كـدام را بـه طـور                انجام شده ا   كاذبتعريف عمومي كه براي تمام كالس هاي        
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 زيرين يك خط رو نيز در نظر گرفتـه          خط عالوه بر    كاذبدر مثال زير براي اين دو كالس        . جداگانه تعريف كنيم  
 نيز اختـصاص داده شـده       لينكشده است و همچنين يك رنگ پس زمينه انتخاب شده و رنگ تيره تري به خود                 

  ) را نيز ببينيد2.8شكل : ( زير مي بينيد نهايي را درcss كد. است
  

File: textdecoration4.css 
 

a:link, a:visited { 
   text-decoration: underline; 
   color: #6A5ACD; 
   background-color: transparent; 
} 
a:hover, a:active { 
   text-decoration: underline overline; 
   color: #191970; 
   background-color: #C9C3ED; 
} 

 
  

 . ببريم كامال مشهود استلينك نحوه عملكرد كد ما در زماني كه نشانگر ماوس را روي - 2.8 تصوير     

      
  

 را نيز جداگانه تعيين مقدار كنيد؛ مثال ممكـن          كاذب طور كه تاكنون ديده ايد، مي توانيد ساير كالس هاي            همان
بـه ايـن منظـور      .  سبك دهي كنيـد    متفاوت كه كاربر قبال بازديد كرده است را به نحوي           هاييلينكاست بخواهيد   

 .يد را به طور جداگانه معين كن visited:كاذبكافي است مقدار كالس 
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چـرا  .  هميشه به ياد داشته باشيد كه اندازه يا ضخامت متن را تغيير ندهيد             كاذب زمان مقدار دهي كالس هاي       در
 قرار مي دهيد صفحه قدري مي       لينك خواهيد ديد كه در زماني كه نشانگر ماوس را بر روي             كه در غير اينصورت   

 اتفـاق مـي افتـد       لينك تغيير ضخامتي كه براي      الرزد، چرا كه بايد سطرهاي پاييني از جاي خود حركت كنند تا ب            
 .سازگار شوند

 
   

 ترتيب كالس هاي كاذب
، Link  ،Visited ،Hover:عريـف شـوند  ها بايـد بـه ايـن ترتيـب ت    لينك كاذب هاي كالس

Active .       وجه شويد كه كد شما درست عمل نمـي   اگر اين ترتيب رعايت نشود ممكن است مت 
 اسـت بـا   LoVe – HAteيك راه به خاطر سپردن اين الگو به خاطر سپردن دو كلمه  .كند
  )تترتيب حروف بزرگ از چپ به راس ( نوشته شدرگ كه بزيدر آن چهار حرف كردن دقت
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 گزيده اي از فصول ديگر
    
 

 ؟   اضافه كنم)خط دور(خط مرزي  ،ري تصوكي به توانمي  مگونهچ     
 

 وب استفاده ة در صفحري قرار گرفتن در آلبوم تصاوي برااي  مقاله وكي شرح ي ممكن است برا،ي عكاسريتصاو
اما باز .  خواهد داشتي ترزهي بهتر و پاكي نماري تصو،وده شود  افزيكي بارخط مرزي ، ري اگر به دور تصو،شوند

اگر   وستيري كار وقت گري به تصاوخط دور و افزودن يكي گرافة برنامكي به طور جداگانه در ريكردن هر تصو
 كه همان مراحل دي مجبور،دي بدهريي ضخامت آن را تغاي و خط مرزي كه رنگ دي داشته باشني به ااجيشما احت
 .دي مطلوب برسةجي تا به نتدي را دوباره تكرار كنيكي گرافة در برنامري تصوشيراي وسخت

 
 راه حل     

 
 كي در 3.1 ريدر تصو.  استي كار آسانCSS اتي با استفاده از خصوصري تصوكي به خط دوراضافه كردن 
  . وجود داردريصفحه دو تصو

 ه شده اند تصاوير در يك مرورگر وب نمايش داد– 3.1تصوير      

  
 
 

 

img { 
   border-width: 1px; 
   border-style: solid; 
   border-color: #000000; 
} 
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  قابل نوشتن استزي شكل نني كد به انيا
 

 

img { 
   border: 1px solid #000000; 
} 

 

 .دي ددي را خواهري سبك به تصاوني اختصاص اجهي شما نت3.2 ريدر تصو
 

 . به دورشان نماي بهتري پيدا كرده اندخط مرزيتصاوير موجود در صفحه بعد از اضافه شدن  – 3.2تصوير      

  
 

 به ي مشكخط مرزي ني كه ادي نباشلي در صفحه موجود باشد كه شما مايري شما تصاواحيممكن است در طر
 و آن رابر دي كنفي تعرCSS كالس كي ،ري تصاوخط مرزي ي برادي توانيشما م.  اضافه شودزي نريآن تصاو

 .دي مورد نظر خود به كار ببرري تصاويرو
 

 

.imgborder { 
   border: 1px solid #000000; 
} 

  
 

<img src="myfish.jpg" alt="My Fish" class="imgborder" /> 
 

 ي م،اضافه شود  ) يمثال بخش آلبوم عكاس(  صفحه شما ري به تمام تصاوخط مرزي ني كه ادي باشلياگر ما
 . مورد نظر شما اضافه كندري را به تمام تصاوخط مرزي ني كه ادي كنجادي اي خصوصنشگري گزكي ديانتو

 

File: imageborders.css (excerpt) 
 

#album img { 
   border: 1px solid #000000; 
} 
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 گزينشگر با استفاده از اين شيوه ديگر احتياج نيست كه كالس سبك ايجاد شده را به تمامي عناصر داخل
 اثر album# داخل شناسه <img> دستور ذكر شده بر روي تمامي برچسب هاي .خصوصي اضافه كنيد

  .خواهد گذاشت
  

 دهد با ي ملينك ي داراري فرض به تصاوشي  به طور پHTML را كه خط مرزي گونهچ     
   كنم ؟نيگزي جاCSS اتيخصوص

 
 كي كه به ري تصوكي به "border="0 تيدن خصوص و اضافه كرديكن ياحتماال شما هم مانند من فكر م

 در برچسب border تياستفاده از خصوص. ديده ي انجام مكي شده است را به طور اتوماتنكي لگريسند د
>img<كه ي رنگ زشتي آبخط مرزي حذف ي است براي راه HTMLاسناد شده به نكي لري به دور تصاو 
 منسوخ شده در اتي جزو خصوصborder تيحال حاضر خصوصدر  .كند ي رسم مي ناوبري  و دكمه هاگريد

HTML و XHTMLاست .  
  

   راه حل      
  

  با مقدارborder تي خصوصميتنظ. دي را حذف كنآن ديتوان ي مدي كردجادي را اخط مرزي كه يبه همان راحت
none   كند ي مزاحم را حذف مخط مرزيآن. 

 
 

img { 
   border: none; 
} 

 
 

   خود قرار دهم ؟ة صفحةني را پس زمري تصوكي CSS با استفاده از توانم يم گونهچ     
  

 شد ي استفاده مbackground صفحه از دستور ةني در پس زمري قرار دادن تصوي برا، CSSقبل از ظهور 
 دستور جزو دستورات منسوخ شده ني در حال حاضر اي رفت ولي به كار م>body< دستور در برچسب نيكه ا
  . شده استنيگزي جاCSS خصوصيات بوده و با HTML 4در 
  

   راه حل      
  

File: backgrounds.css  
 

body { 
   background-color: #ffffff; 
   background-image: url(peppers_bg.jpg); 
   background-repeat: no-repeat; 
} 
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 CSS لي فاني كه به ايتمام صفحات ةني را در پس زمpeppers_bg.jpg به نام يري باال تصومان هايفر
  . ببينيد3.3توانيد در تصوير   كار را ميةقرارمي دهد نتيج ، شده اندنكيل

  
  . يك تصوير استاندارد به عنوان پس زمينه در اين تصوير استفاده شده است– 3.3تصوير       

  
 
  

  حيتشر       
  

 استفاده در پس ي را برايري تصوريكه مس دهد ي را به شما متي قابلني اbackground-image تيخصوص
 شود ي از صفحه كوچكتر باشد در صفحه تكرار مري فرض اگر تصوشيبه طور پ . دي صفحه مشخص كنةنيزم

 3.4مانند شكل 
 را بر background-repeat مقدار دي شكل تكرار شود باني به انهي پس زمري كه تصوديخواه ي شما نماگر
  : ذكر شده استنجاي در اتي خصوصني اگري دريمقاد . دي كنمي تنظno-repeat يرو
 

repeat 
  

 و ي بكار رفته در صفحه در دو جهت عمودري شود كه تصوي باعث متي خصوصنيا
  3.4 تكرار شود درست همانند شكل يافق

  

 تكرار شود ي و در جهت افقفي ردكي فقط در ري شود كه تصوي باعث متي خصوصنيا
  3.5همانند شكل 

repeat-x 
  

  

 تكرار ي ستون و در جهت عمودكي فقط در ري شود كه تصوي باعث متي خصوصنيا
  3.6شود  همانند شكل 

repeat-y 
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 . تكرار شده است افقي و عمودي فرض در دو جهتشي به شكل پنهي پس زمري تصونيدر ا - 3.4تصوير      

      
 
 

  . صفحه تكرار شده استبه طور افقي در و طرس كي فقط در نهي پس زمري تصوني ا در- 3.5تصوير      

       
  
  

  . صفحه تكرار شده استبه طور عمودي در ستون و كي فقط در نهي پس زمري تصونيدر ا - 3.6تصوير      
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  ايجاد گوشه هاي گرد با استفاده از تصاوير      
  

شما براي هر گوشه احتياج     . رافيكي ايجاد كنيد   گ ةبراي شروع، بايد تصاوير مناسب براي گوشه ها را در يك برنام           
 گرافيكي يك دايـره ايجـاد كنيـد و    ةآسان ترين راه اين است كه در برنام. به يك تصوير گرافيكي خواهيد داشت  

   .9.15سپس اين دايره را به چهار قسمت تقسيم كنيد، همانند تصوير 
  

د تصاوير الزم براي ايجـاد گوشـه هـاي گـرد را              با تقسيم يك دايره به چهار قسمت مي تواني         – 9.15تصوير  
  .ايجاد كنيد

  

  
  

 باال سمت چپ و پايين سمت چپ در داخـل  ةتصوير گوش. كد اين مثال را در اين قسمت به طور كامل آورده ايم           
  : قرار دارد<div>كد صفحه و داخل برچسب هاي 

  
File:  corners3.html 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
            "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Rounded corners</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
         content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="corners3.css" /> 
</head> 
<body> 
<div class="rndbox"> 
    <div class="rndtop"><img src="topleft.gif" alt="" width="30" 
           height="30" /></div> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing …</p> 
    <div class="rndbottom"><img src="bottomleft.gif" alt="" 
            width="30" height="30" /></div> 
</div> 
</body> 
</html> 

  
 باال سمت راست و پايين سمت راست در داخل كد صفحه قرار ندارد بلكه اين دو تصوير به شـكل                     ةتصاوير گوش 

  . تعريف شده استrndbottom وrndtop در دو كالس <div>و برچسب تصاوير پس زمينه براي د
  

File:  corners3.css (excerpt) 
 

.rndbox { 
   background: #C6D9EA; 
   width: 300px; 
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   font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
   color: #000033; 
} 
.rndtop { 
   background: url(topright.gif) no-repeat right top; 
} 
.rndbottom { 
   background: url(bottomright.gif) no-repeat right top; 
} 
.rndbox p { 
   margin: 0 8px; 
} 

  
  . ببينيد9.16نتيجه را مي توانيد در تصوير . با استفاده از اين ترفند مي توانيد گوشه هاي گرد را ايجاد كنيد

  
  .وير كوچك براي ايجاد گوشه هاي گرد به طراحي اضافه شده اند تصا– 9.16تصوير      

       
  
  
ه شفاف در آورم به طوري كه در مرورگر هـاي           م يك عنصر را در صفحه به شكل ني        گونه  چ   

  اينترنت اكسپلورر و مرورگر هاي نسل موزيال به خوبي كار كند ؟
  

يد كه يك عنصر در صفحه به شكل مات و يـا شـفاف               مي توانيد تعيين كن    visibilityبا استفاده از خصوصيت     
وقتـي يـك    . به نمايش در آيد، اما مرورگر هاي مختلف به شيوه هاي مختلفي اين جلوه را پـشتيباني مـي كننـد                    

عنصر را در صفحه به شكل نيمه شفاف در آوريد، اين عنصر اندكي از تصوير يا عنصر پشتي خود را به نمايش در                       
  . دقت كنيد9.17هتر مطلب به تصوير مي آورد، براي درك ب
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  . بخش بااليي كه حاوي متن است، به شكل نيمه شفاف در آمده است– 9.17تصوير      

       
  

ه شفافي را ايجاد كنيم كه بر روي اكثر مرورگر ها كـار             يم ن ة جلو CSSآيا اين امكان وجود دارد كه با استفاده از          
  كند ؟

  
  راه حل      

  
توانيم از مخلوطي از دو خصوصيت غير استاندارد در مرورگر هاي نسل مـوزيال                به اين جلوه ما مي     براي دستيابي 

  .و اينترنت اكسپلورر استفاده كنيم
  

File:  translucent.html 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Translucency</title> 
<meta http-equiv="content-type" 
        content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="translucent.css" /> 
</head> 
<body> 
<div id="container"> 
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   <div class="textblock"> 
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing …</p> 
   </div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

  
File:  translucent.css 

 

#container { 
   position: absolute; 
   top: 20px; 
   left: 20px; 
   width: 400px; 
   height: 300px; 
   background: url(limes.jpg) no-repeat; 
} 
#container .textblock { 
   filter: alpha(opacity=60); 
   opacity: 0.6; 
   margin-top: 50px; 
   margin-left: 50px; 
   width: 300px; 
   background: #ffffff; 
   border: 1px solid #007101; 
   padding: 0.5em; 
   font: 80%/1.6 Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 

  

  تشريح 
 كه ايـن خـصوصيت در حـال         opacity يك خصوصيت در نظر گرفته شده با نام          CSS3 [4]در پيش نويس    

ر با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد براي هر عنـص . حاضر توسط مرورگر هاي نسل موزيال پشتيباني مي شود   
HTML        در اين مثال ما از اين خصوصيت استفاده كرديم تا هر برچسب         .  در صفحه ، شفافيتي را در نظر بگيريد
<div>     كه داراي كالس textblock    درصـد شـفافيت در      40يعنـي   (  درصد ماتي نمايش يابـد       60 است با 

  ) :عنصر مربوطه 
  

File:  translucent.css (excerpt) 
 

opacity: 0.6; 
  

  :ايجاد اين جلوه در مرورگر اينترنت اكسپلورر ما مي توانيم از فيلتر آلفا استفاده كنيم براي 
  

File:  translucent.css (excerpt) 
 

filter: alpha(opacity=60); 

  
_____________ 
[4] http://www.w3.org/TR/css3-color/#transparency 
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، ما مي توانيم بـه راحتـي        ، هر دو دستور را پشتيباني نمي كنند       به اين جهت كه هيچ كدام از اين دو گروه مرورگر          
 كه اين جلوه بر روي تعـداد زيـادي از           از اين طريق، كاري كنيم     اختصاص دهيم و     رهر دو دستور را به يك عنص      

  .مرورگر ها قابل ديدن و استفاده باشد
 موزيال و اينترنـت اكـسپلورر       لهاي نس به خاطر نبود پشتيباني از اين خصوصيات، اين جلوه فقط بر روي مرورگر              

 مخصوص سيستم عامل مكينتاش نمي توانـد ايـن          5اينترنت اكسپلورر   . سيستم عامل ويندوز قابل مشاهده است     
  و Safari ، همچنـين ديگـر مرورگـر هـاي سيـستم عامـل مكينتـاش و لينـوكس ماننـد                   جلوه را نمايش دهـد    

Konqueror  و مرورگر  Opera    شايد فكر كنيم ايـن جلـوه در         .ز قابل مشاهده نيست    در سيستم عامل ويندو
زيادي از مرورگر ها پشتيباني مي شود و صالحيت استفاده كردن را دارد ولي در هر حال  تعداد  حال حاضر توسط    

هنگامي كه از اين ترفند استفاده مي كنيد، نگران خوانايي مطالب سـايت خـود در مرورگـر                  . بايد بسيار دقت كنيد   
 نمايش مي Konqueror 3.2 صفحه مورد نظر ما را در مرورگر 9.18براي مثال ، تصوير . باشيدهاي ديگر ن

  .دهد كه همانطور كه قبال توضيح داديم اين مرورگر خصوصيت شفافيت را پشتيباني نمي كند
 

  . اين جلوه در مرورگري كه تكنيك شفاف سازي را پشتيباني نمي كند نمايش داده شده– 9.18تصوير      

       
  

 به خوانايي مطالب صفحه لطمه اي وارد نشده و فقط بخش مربوطـه در ايـن مرورگـر بـه            ،همانطور كه مي بينيد   
  .شكل نيمه شفاف نمايش داده نشده است
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  كتابCD اتيمحتو
 
 

  افزار هانرم
 CSS ي نوشتن كد ها   يرا از آنها ب   دي توان ي موجود است كه م    CSS استفاده از    ي سه نرم افزار مناسب برا     ي د ي س ني ا در

 از يكـ ي بـر خـوردار اسـت و    يشتريـ  نرم افزار ها از شـهرت ب ي از باقني بني در اstyle masterنرم افزار . دياستفاده كن
 برنامه به شـما هـشدار       ني ا دي كن ي استفاده م  CSS در   ي از دستور خاص   كه ي است كه در مواقع    ني برنامه ا  ني ا ي ها تيقابل
  كار نخواهد كردي به درستيير چه مرورگر ها دستور دني دهد كه ايم
 

  كتابريتصاو
چـون  .  كتـاب موجـود اسـت      CD فصل ها در     كي و به تفك   ي و به شكل رنگ    تيفي ك ني داخل كتاب با باالتر    ري تصاو يتمام

 داخل كتـاب  ري تصاودني در ارتباط است ، دكي با رنگ و گراف  مي است كه به طور مستق     ي وب در اصل مبحث    يمبحث طراح 
  تواند موثر باشدي مطالب متر در درك بهيه شكل رنگب

  
 
  داخل كتابي مثال هاي تمامكد
 نيـ  بـه ا   ياجي احت گري هر فصل موجود است و د      ي شده برا  كي داخل كتاب به شكل آماده و به شكل تفك         ي مثال ها  يتمام

 نيـ  زمـان ممكـن از ا      ني كمتـر   و در  ي بـه راحتـ    ديـ  توان ي و م  دي كن پي تا ا داخل كتاب ر   ي كد ها  ي داشت كه تمام   دينخواه
 .دي آماده استفاده كنيكدها

 
 دي و جديمي قدي هامرورگر

 ي آنهـا را بـر رو  دي توان ي همراه كتاب موجود است كه م      CD در   دي جد ي و مرورگر ها   ابي كم مي قد ي از مرورگر ها   يتعداد
 دي شده خود را در آنها امتحان كني و صفحات طراحدي خود نصب كنستميس
  خواهد شددهي شكل دكي مرورگر ها به ي شما در تمامتي سادي است كه متوجه شوي اوهي شنيتر بهوهي شنيا

 
 CSS zengarden تي از ساي طرح حرفه ا40 از شيب
 همـراه كتـاب موجـود    CD در CSS zengarden تي شده از سـا جادي اCSS كه تماما با ي طرح حرفه ا40  ازشيب

 ي طـرح هـا  جـاد ي اي بـرا CSS طراحان حرفه چطـور از  ديمك كند تا متوجه شو تواند به شما كي طرح ها م   نياست كه ا  
  . كنندي استفاده مباي و زدهيچيپ
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