آموزش فونت قلم  Fontدرcss
دستور@font-face
در  CSS3امکان نوینی معرفی شده که طراح وب با کمک آن می تواند از فونت هایی در طراحی خود بهره بگیرد
که روی رایانه ی کاربر از پیش نصب نیست .
هنگامی که فونت دلخواه را پیدا کردید ,تنها کافی است فایل فونت مربوطه را روی سرویس دهنده ی
)(serverوب خود لحاظ کنید (قرار دهید) تا در صورت نیاز به صورت خودکار بر روی رایانه ی کاربر دانلود
شده و نصب گردد .
فونت های خود طراح وب (شما) نیز با استفاده از قانون  @font-faceکه جزء ویژگی های نوین  CSS3می باشد,
تعریف می گردد .

فرمت های مختلف فونت


استاندارد TrueType:
Truetypeیک استاندارد مربوط به فرمت قلم نوشته یا فوت است که در اواخر دهه ی  80سال 1900
توسط دو شرکت  Microsoftو Appleبرای اولین بار اختراع شد . Truetypeدر حقیقت پرکاربرد ترین
فرمت فونت در هر دو سیستم عامل  Macو  windowsمی باشد .



استاندارد OpenType:
استانداردی است برای فونت هایی که قابلیت پشتیبانی از چندین زبان را دارند و همچنین مقیاس
پذیر هستند .این فونت بر پایه ی قالب  Truetypeتعبیه شده است (مشترکاً توسط  Microsoftو
Adobeبعنوان نسخه الحاقی فرمت  TrueTypeشرکت  Appleساخته شده است ). OpenTypeامروزه
بر روی بسیاری از محیط های کامپیوتری ) (computer platformکاربرد دارند .



Web Open Font Format (WOFF):
یک نوع قالب فونت که در صفحات وب بکار می رود .برای بار نخست در سال  2009اختراع شد و
اکنون استفاده از آن توسط کنسرسیوم وب جهانی توصیه می شود . WOFFاساساً همان OpenType
یا  TrueTypeاست که metadataی اضافه بر سازمان بر آن افزوده شده است و همچنین نسبت به
قبل فشرده تر گردیده .هدف اصلی این است که قابلیت پشتیبانی از توزیع و ارسال فونت از
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سرویس دهنده ) (serverبه سرویس گیرنده ) (clientاز طریق شبکه ولی با محدودیت های پهنای باند
صورت گیرد .


Web Open Font Format (WOFF 2.0):
قلم نوشته یا فونت  TrueType/OpenTypeکه امکانات بیشتری را نسبت به ویرایش قبلی خود ارائه
می دهد (نسبت به نسخه ی قبلی خود فشرده تر بوده و از پهنای باند شبکه ی کمتری بهره می گیرد ).



فونت ها  /اشکال  SVG (Scalable vector graphics :نگاره سازی برداری مقیاس پذیر ):
فونت های  SVGقادرند فرمت های گرافیکی  SVGرا هنگام نمایش متن به عنوان(  glyphتصویر یک
نماد در سامانه ی نوشتاری )استفاده کنند .مشخصات  SVG 1.1,یک ماژول فونت تعریف می کند که
امکان ایجاد فونت ها درون یک سند  SVGرا فراهم می سازد .همچنین می توان  CSSبه سندهای
SVGاعمال کرد و قانون  @font-faceرا روی نوشته در سندهای  SVGپیاده کرد (اعمال کرد ).



Embedded OpenType Fonts (EOT):
فونت های  EOTفرم فشرده ی قلم نوشته های OpenTypeهستند که برای استفاده به عنوان فونت
های گنجانده شده )embedded) fontsروی صفحات وب توسط مایکروسافت معرفی و توسعه داده
شدند .

*IE :فرمت فونت تنها زمانی کار می کند که روی " "installableتنظیم شده باشد .
* Firefox:به صورت پیش فرض پشتیبانی نمی شود ,اما می توان آن را فعال سازی کرد (باید  flagرا روی
""trueتنظیم کرد تا بتوان از فرمت  WOFF2استفاده کرد ).

استفاده از فونت دلخواه
هنگام استفاده از دستور  @font-faceابتدا باید یک اسم برای فونت تعریف کرد (برای مثال (myFirstFont,
سپس به فایل فونت اشاره کرد (ارجاع داد) .

نکته :
به خاطر داشته باشید که همیشه از حروف کوچک به عنوان فونت  URLاستفاده کنید .استفاده از حروف بزرگ
در  URLممکن است نتایج غیر قابل قبول را در  IEبدست دهد.
به منظور استفاده از فونت برای عنصر  HTML,ابتدا به اسم فونت ) (myFirstFontاز طریق خاصیتfont-
familyارجاع دهید .
{ @font-face
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;font-family: myFirstFont
;)src: url(sansation_light.woff
}
{ div
;font-family: myFirstFont
}

استفاده از نوشته ی پررنگ)(bold text
ویژه ی نوشته پررنگ الزم است یک دستور  @font-faceدیگر که دربردارنده ی توصیف گرهایی برای bold
textاست اضافه کنید :
{ @font-face
;font-family: myFirstFont
;)src: url(sansation_bold.woff
;font-weight: bold
}

فایل " "sansation_bold.woffفایل فونت دیگری است که دربردارنده ی کاراکترهای پررنگ ) (boldویژه ی
فونت  Sansationمی باشد .مرورگرها همیشه هنگامی که باید نوشته ی با خاصیت  font-familyو اسم
""myFirstFontبه صورت پررنگ ارائه و نمایش داده شود از این فایل فونت استفاده می کنند .
از این طریق می توان چندین قانون  @font-faceبرای یک فونت تعریف کرد .

توصیف گر های قلم نوشته ) (font descriptorsدرCSS3 :
جدول زیر تمامی توصیف گرهای فونت که باید داخل قانون  @font-faceتعریف شوند را فهرست می کند:
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