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עיצוב אחיד לדף

הגדרת סגנון ברמת המסמך Document Level style sheet -
אם קיימות במסמך הרבה כותרות ורוצים שכולן תקבלנה עיצוב זהה  -למשל כיתוב בצבע כחול.
לפי הכלים הקיימים עד כה ,נצטרך להיכנס לכל כותרת ולהגדיר לה עיצוב מחדש.
ברמת המסמך מגדירים עיצוב אחד שיתפוס לכל הכותרות מאותו סוג.
שלבי הביצוע:
התגית > <style>…</styleנכתבת בחלק ה.head -
במאפיין  - styleכותבים את סוג ה<style type = "text/css"> :css -
><head
><title> site title </title
>"<style type = "text/css
פקודות הcss -
></style
><head

תגית  styleהיא תגית מכילה.

ההגדרות ב style -ישפיעו על כל המסמך:
לכל תגית מגדירים את רשימת תכונות העיצוב שלה באופן הבא:
{ ;ערך  :תכונה ;ערך :תכונה } שם-התגית
דוגמה:

><head
><title>Insert title here</title

}

>"<style type="text/css
;body { background-color: lightBlue
{h1

יתרונות:


קל לשמור על אחידות הדף.



קל לבצע שינויים שישפיעו מיידית על כל הדף.

;font-style: italic
;font-weight: bold
}
{p
;font-style: oblique
;font-weight: bolder
;font-size: 15pt
}
></style
></head

על מנת להחיל את העיצוב החדש על הדף הקיים ,יש למחוק את משפטי הinline -
(משפטי העיצוב שרשמנו לכל תגית).
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שימוש בתגיות inline
עיצוב  inlineהוא עיצוב שנכתב ברמת התגית.
אם קבענו עיצוב אחיד לכל הדף ,וברצוננו לקבוע לקטע ספציפי בדף עיצוב שונה,
נגדיר עבורו עיצוב  .inlineהעיצוב החדש יתפוס רק ברמת התגית.
כל קטע יציג את העיצוב הקרוב לו ביותר.
דף

דוגמה:

עיצוב ברמת המסמך

קבענו ברמת המסמך צבע כתב לתגית > <pכחול.
כל הפסקאות שבדף תוצגנה בצבע כתב כחול.

עיצוב ברמת התגית inline

נקבע לתגית > <pבמסמך בעיצוב  inlineצבע כתב אדום.
רק הפסקה שסימנו (מהתגית הפותחת ועד התגית הסוגרת) תוצג
בצבע כתב אדום .שאר הפסקאות שאחריה יחזרו לבצע שנקבע ברמת הדף.

עיצוב ברמת המסמך

דוגמה:

><head

> - navy --כחול כהה <!--

>"<style type="text/css
{p
;color: navy
}
></style
></head
><body
><p

פסקה זו תכתב בצבע כחול
></p

> --עיצוב תגית ברמת <!-- inline

>"

;red

style = "color:

<p

פסקה זו תכתב בצבע אדום
></p
><p

פסקה זו תכתב בצבע כחול
></p
><p

פסקה זו תכתב בצבע כחול
></p
></body

blog.csit.org.il

הילה קדמן

