بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
دستور نحوی CSS
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

دستور نحوی CSS
یک ( rule setیک حکم یا دستور است که نحوه ی پردازش المان ها را روی یک صفحه ی  HTMLبرای مرورگر
مورد نظر تعریف می کند) همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید متشکل است از یک ( selectorانتخاب
گر) و ( declaration blockبلوک یا ساختمان اعالن) است .

 Selectorبه آن عنصر  HTMLی اشاره دارد که طراح وب مایل است سبک دهی کند .
یک  declaration blockدربردارنده ی یک یا چند تعریف ( )declarationاست که توسط نقطه ویرگول
( )semicolonاز هم جدا می شوند .
هر تعریف نیز خود شامل یک اسم خصوصیت ( )property nameو همچنین یک مقدار ( )valueاست که
توسط یک دو نقطه ( )colonاز هم جدا سازی می شوند .
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  - 561واحد 7
88146323 - 88446780 - 88146330

یک مثال CSS
همیشه یک تعریف  CSSبه نقطه ویرگول ختم می شود ،گروه های تعریفی ( )declaration groupنیز داخل
کاراکترهای {} محصور می شوند :
};p {color:red;text-align:center

به منظور افزایش قابلیت خوانایی  ،CSSشما می توانید هر بخش یک تعریف را روی خط مجزا قرار دهید  .مثال :
{p
;color: red
;text-align: center
}

توضیحات یا  commentها در CSS
 commentبه منظور ارائه ی توضیح درباره ی کد مورد نظر استفاده می شود  ،در صورت لزوم همچنین به شما
کمک می کند متن برنامه ( )source codeرا در آینده اصالح کنید  .توضیحات ( )commentsکامال توسط
مرورگرها نادیده گرفته می شوند .
یک توضیح  CSSبا عالمت  */آغاز گردیده و با کاراکتر  */پایان می یابد  .توضیحات نیز ممکن است چندین خط را
به خود تخصیص دهد.
مثال :
{p
;color: red
/* This is a single-line comment */
;text-align: center
}
/* This is
a multi-line
comment */
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