بسم اهلل الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

متد )(css
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

متد )(css
متد  cssمی تواند یک یا چندین خصیصه ی  cssیک المان  HTMLرا بازیابی کرده و یا به مقدار دلخواه تغییر
دهد؛ به عبارت روشن تر شما به کمک متد مذکور می توانید به مقدار خصیصه های  cssعنصر مورد نظر دست
پیدا کرده و یا آن خصیصه ها را به مقدار دلخواه تنظیم کنید.

بازگردانی مقدار خاصیت css
برای بازیابی مقدار یک خاصیت ،بصورت زیر اقدام کنید:
;)"css("propertyname

مثال زیر مقدار خاصیت  background-colorتمامی المان های منطبق را تنظیم می کند .در این مثال خاصیت
" "background-colorروی تمام تگ های < >pبا " "yellowمقداردهی می شود:
><!DOCTYPE html
><html
><head
><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script
><script
{ )( $(document).ready(function
{ )( $("button").click(function
;)"$("p").css("background-color", "yellow
;)}
;)}
></script
></head
><body
><h2>This is a heading</h2
><p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p
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<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<button>Set background-color of p</button>
</body>
</html>

CSS تنظیم یک خصوصیت
:برای تنظیم یک خاصیت کافی است از دستور نگارشی زیر استفاده کنید
css("propertyname","value");

CSS تنظیم چندین خاصیت
: بصورت زیر اقدام کنید،CSS برای تنظیم چندین خاصیت
css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});

:> تنظیم می شودp< " روی تمام تگ هایfont-size" " وbackground-color"  خاصیت های،در مثال زیر
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
$("button").click(function () {
$("p").css({ "background-color": "yellow", "font-size": "200%" });
});
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<button>Set multiple styles for p</button>
</body>
</html>
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