آموزش  textمتن درcss3
 CSS3دربردارنده ی چندین خاصیت جدید در زمینه ی  textمی باشد .
در این فصل از سری مقاله های آموزشی  CSS3با خاصیت های جدید متن آشنا می شوید :
text-overflow
word-wrap
word-break

خاصیت  / property text-overflowدر(  CSS3خارج شدن متن از کادر)
خاصیت  text-overflowتعیین می کند چگونه محتوای سرریز شده  (overflowedیا از کادر خارج گشته )برای
کاربر قابل دسترسی و نمایش داده شود .
ممکن است نوشته برش داده شود  (clip),مرورگر متن را به اندازه ای که می تواند نمایش داده و ادامه آن را
بریده و نمایش ندهد :

و یا به جای متنی که قادر به نمایش آن نیست نقطه چین بگذارد (حالت ( ellipsis) -مرورگر متن را به اندازه
ای که می تواند نمایش داده و ادامه آن را به صورت نقطه چین ...نشان می دهد):

کد  CSSآن به ترتیب زیر می باشد :
{ p.test1
;white-space: nowrap
;width: 200px
;border: 1px solid #000000
;overflow: hidden
;text-overflow: clip
}
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{ p.test2
;white-space: nowrap
;width: 200px
;border: 1px solid #000000
;overflow: hidden
;text-overflow: ellipsis
}

مثال زیر به شما نشان می دهد چگونه می توانید محتوای سرریز شده ) (overflowed contentرا هنگامی که
مکان نمای موس روی آن قرار می گیرد ,نمایش دهید:
{ div.test:hover
;text-overflow: inherit
;overflow: visible
}

خاصیت  word-wrapدرCSS3
خاصیت  word-wrapبه شما امکان می دهد کلمات و نوشته های طوالنی را شکسته و آن را داخل خط بعدی
قرار دهید (باعث می شود در صورتی که یک کلمه طوالنی بود و به انتهای یک خط رسید ،به دو قسمت تبدیل
شده و قسمت دوم آن به سطر بعدی نوشته انتقال داده شود) .به صورت پیش فرض (بدون استفاده از این
خاصیت) ,کلمه ی بسیار طوالنی که داخل کادر محتوا جای نمی گیرد ,صرفاً از کادر سرریز شده و از آن خارج می
گردد :

خاصیت  word-wrapباعث می شود کلمه ی بسیار طوالنی داخل سطر بعدی جای داده شود ,حتی در صورت
لزوم کلمه از وسط شکسته شده و نصف آن در خط بعدی قرار داده شود:
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کد  CSSآن به شرح زیر می باشد :
{ p
;word-wrap: break-word
}

خاصیتword-break
خاصیت word-breakباعث می شود در صورتی که یک کلمه طوالنی به انتهای سطر رسید ،مرورگر آن را به دو
قسمت تقسیم کرده (شکسته) و ادامه ی آن را به سطر بعدی متن انتقال دهد .

کد  CSSآن به ترتیب زیر می باشد:
{ p.test1
;word-break: keep-all
}
{ p.test2
;word-break: break-all
}
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خصوصیت های  / propertiesمربوط به متن و نوشته در CSS3:
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