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עוד תגוית מעניינות
קו מפריד:

><HR

( - horizontalאופקי)

זוהי פקודה פותחת בלבד.
מיקום הקו  -אחרי השורה.
פרמטרים:

 - sizeעובי הקו  -בפיקסלים1 .. 111 :
 - widthרוחב אופקי במסך ,ממורכז  -באחוזים 1% .. 111%

דוגמא:

*/

;width: 20%

*/

>"<style type = "text/css
hr
{
;size: 1px
;width: 100px
}
></style

~~~~~~~~~~~~

פקודת שורה נעה:

><marquee

> </marqueeחדשות  ...חדשות <marquee> ...
פקודה שמחוץ למלל.
גורם לשורה לנוע מצד אחד של המסך לצד השני.
המלל ניתן לעיצוב  -ניתן לשלוט בכיוון ובמהירות וכן במספר הפעמים שההודעה תופיע.
כיוון תנועה:

> </marqueeתוכן הכיתובית >"<marquee direction = "right

פרמטרים:
כיוון התנועה :למעלה ,למטה ,שמאלה או ימינה
ברירת המחדל :תנועה ימינה.

התנהגות:
החלקה ימינה .נעצרת בסוף השורה.
תנועה דו-כיוונית  -כשמגיעה לקצה השורה משנה כיוון.

""up
""down
""left
""right

= Behavior
""slide
""alternate

צבע הרקע לאיזור מסלול הכיתובית.
מספר הפעמים שהכיתובית תיכנס למסך .בסיום היא נעלמת.
ההשהייה בין הכיתוביות .ככל שהמספר גדול יותר תהיה השהייה גדולה יותר
(תנועה איטית יותר) ולהיפך .ברירת המחדל בין .01-111
אורך התנועה בפיקסלים בתנועה מעלה  /מטה( .מקס' )011

= Direction

"צבע"=Bgcolor
"Loop = "3
Scrolldelay=150
"Hieght = "600

ברירת מחדל = חצי מסך.
רוחב התנועה בפיקסלים בתנועה ימינה  /שמאלה( .מקס' )011

blog.csit.org.il

"Width = "800
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תנועה על המסך לאורך ולרוחב יכולה להירשם גם באחוזים .חישוב ה %-נעשה ממקום רישום התגית עד
קצה המסך.
אם רושמים שתי כיתוביות נעות  -האחת מעלה והשניה מטה ,יחשב את סכום מחרחקי התנועה  +המיקום
מקצה הדף.
מרווח אופקי מקצה המסך השמאלי( .אם כתבנו  ,01הכיתובית תעצור 01
פיקסלים מהקצה השמאלי של המסך).

"Hspace = "50

מרווח אנכי מקצה המסך (או ממיקום הכיתובית כלפי מטה).

"Vspace = "50

אורך התנועה יהיה  111בלבד ,כי150-50=100 :

"Height = "150" hspace = "50

לדוגמה:
"direction = "left" behavior = "alternate
height = 200 width = 100 hspace = 50 vspace = 70
> loop = 3 bgcolor = "aqua" scrolldelay = 50
><font size = "5" color = "yellow"> News … News … News … </font

<marquee

></marquee

דוגמה  -חלון "מבזק חדשות":
עיצוב  cssב:head -

></titleחדשות מבזק><title
>"<style type = "text/css
marquee
{
;width: 200px
;height: 230px
;background-color: lightyellow
;border: 1px solid black
;text-align: right
padding: 10
}
p
{
} ;color: Navy; font-weight: bold
{ div
} ;direction: rtl
></style

התגית ב:body -

><div

> -------------לוח מודעות <!----------
>"<marquee id="scroller" direction = "up
> </pהודעה ראשונה><p
> <br /><br /חדשות ואירועים
> </pהודעה שנייה ><p
> <br /><br /חדשות ואירועים
> </pהודעה שלישית><p
> <br /><br /חדשות ואירועים
></marquee
></div

את התגית ניתן למקם בתוך טבלה.
ההודעות יכולות להכיל כל אלמנט של ( htmlתמונה ,קישור וכד')

blog.csit.org.il

הילה קדמן

