
CSSشروع کار با 

CSS Specificity: بخش هشتم

سید کاوه احمدی
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سوال؟

المانpبه چه رنگی نمایش داده خواهد شد؟

<html>

<head>

<style type="text/css">

#mainNote {  color: Blue;  }

div .note  {  color: green;  }

</style>

</head>

<body>

<div>

<p id=“mainNote” class=“note">A Note!</p>

</div>

</body>

</html>
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CSS Specificity

 مباحث مهم در از یکیCSSاست.

 خاص دستورات متعدد المانکه به یک زمانیCSS ،کدام مرورگراعمال می شود

دستورات را اجرا می کند؟

 توراتی که دس)در این شرایط با مشخص کردن وزن هر دستور، دستورات با وزن بیشتر

.اجرا می شوند( نوشته شده انداختصاصی تربه شکل 

 نیست و قانون رسمییک انتخاب گرهابرای ( میزان اختصاصی بودن)امتیاز تعیین

.میزان اهمیت دستوراتآسان تردرک صرفا روشی است برای 
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CSSانتخابگرهای: یادآوری

 ID Selector (#title)

 Class Selector (.alert)

 Element Selector (p span)

 Attribute Selector (p[title])

 Pseudo-classes (a:hover)

 Pseudo-elements (p:first-line)

 Style Attribute (style=“…”)

المان را هدف قرار می دهند و کاری به محتوان آن ندارند

را هدف ( المان هازیر )المانمحتوای 
می دهندقرار 
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CSSانتخابگرهای: یادآوری

 ID Selector (#title)

 Class Selector (.alert)

 Element Selector (p span)

 Attribute Selector (p[title])

 Pseudo-classes (a:hover)

 Pseudo-elements (p:first-line)

 Style Attribute (style=“…”)

ت به نظر شما ترتیب اهمی:سوال
 هاکدامبه شکل است؟ انتخابگرها

عمومی ترکدام هاو اختصاصی تر
هستند؟
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انتخابگرهامیزان اختصاصی بودن 

 و براساس یک عدد انتخابگربا وزن دادن به اجزای مختلف به کار رفته درn رقمی

.عمل می کند

1000

Style Attribute

100

ID Selector

10

Class Selector,

Pseudo-class 

Selector,

Attribute 

Selector

1

Element 

Selector.

Pseudo-

elements 
Selector



Kaveh Ahmadi 7Statring CSS - CSS Specificity

چند مثال ساده

 *{} specificity = 0000

 li{} specificity = 0001

 li:first-line{} specificity = 0002 

 ul li{} specificity = 0002 

 ul ol+li{} specificity = 0003

 ul ol li.alert{} specificity = 0013

 li.alert.level{} specificity = 0021

 #title{} specificity = 0100

 style = “…“ specificity = 1000 
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مثال

<html>

<head>

<style type="text/css">

#title { color: red }

</style>

</head>

<body>

<p id=“title” style="color: green">My Title</p>

</body>

</html>

استایلID:0100

استایلInLine:1000
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مثال
<html>

<head>

<style type="text/css">

div .x2 { color: green; }

.x3 { color: blue; }

</style>

</head>

<body>

<div>

<p class="x3">Text 1</p>

<p class="x2 x3">Text 2</p>

</div>

</body>

</html>

 درPمطرح نیستاولویتی.
 برایPدوم:

–.x2 :0011

–.x3 :0010
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مثال
<html>

<head>

<style type="text/css">

p { color: red; } 

div p { color: blue; }

</style>

</head>

<body>

<p>Text 1</p> 

<div> 

<p>Text 2</p> 

</div>

</body>

</html>

 درPمطرح نیستاولویتی.
 برایPدوم:

–p :0001

–div p :0002
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مثال
<html>

<head>

<style type="text/css">

div#foo .bar p#baz {color: blue;} /* 0212 */

#baz {color:green;} /* 0100 */

p#baz {color: red;} /* 0101 */

</style>

</head>

<body>

<div id="foo">

<div class="bar">

<p id="baz">

The quick brown fox jumps over 

</p>

</div>

</div>

</body>

</html>
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مثال
<html>

<head>

<style type="text/css">

div p.bio {color: red;} /* 0012 */

#sidebar p {color: blue;} /* 0101 */

</style>

</head>

<body>

<div id="foo">

<div id="sidebar">

<p class="bio">text here</p>

</div>

</div>

</body>

</html>
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برگه تقلب
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اولویت

 ،(.باشندته داشامتیاز مشابهی )به یک میزان اختصاصی باشند فرض کنید دو دستور

 استقوی ترنوشته شده باشد دیرتر که شرایط دستوری این در.

p {

background: red;

}

p {

background: blue;

}

WINNER!
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اجراتاثیر آن در قدرت قرارگیری کدها و محل 

 کدهاCSS ،دستوراتِمساویِدر حالتی که امتیاز آنها داخلیCSSداخلی باشد ،
.می شوندمحسوب قوی تر

Style.CSS

#content h1 {

padding: 5px;

}

----------------------------

<style type="text/css">

#content h1 {

padding: 10px;

}

</style>

WINNER!
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!important 

 را باطل می کند و خودش اجرا می شوداولویت هاتمامی این خصوصیت!

.است10000فرض کنید قدرت آن –
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!important 

<html>

<head>

<style type="text/css">

div#foo .bar p#baz {color: blue;} /* 0212 */

#baz {color:green;} /* 0100 */

p#baz {color: red;} /* 0101 */

p {color: yellow !important;} /*10000 */

</style>

</head>

<body>

<div id="foo">

<div class="bar">

<p id="baz">

The quick brown fox jumps over

</p>

</div>

</div>

</body>

</html>
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نکات پایانی

 ی است برای یک قانون رسمی نیست و صرفا روشانتخاب گرهابرای ( میزان اختصاصی بودن)تعیین امتیاز

.میزان اهمیت دستوراتآسان تردرک 

کالس ۱۵اولویت باالتری دارد و از IDهمچنان اما ، ۱۰۰آی دی است و امتیاز یک ۱۵۰کالس ۱۵مثال امتیاز برای –

!تر استهم قوی

 و ان المیادی نیازی نیست، در زمانی که الزم نباشد تعداد ز. از حداقل تعداد سلکتورها استفاده کنیدهمیشه

.کالس را پشت هم ردیف کنید

 توجه به اینکه باID از کالس استفاده کنید و همیشه می توانیداولویت باالتری دارد،از کالسID برای را

.زمانی که بخواهید دستورات قوی بدهید کنار بگذارید

 از سعی کنیدimportantعی س. ایجاد کند ایتواند مشکالت جدیاستفاده از آن می. استفاده نکنید

.نبریدimportantها به مقدار الزم دستور را سنگین کنید ولی دست به IDکنید با اضافه کردن 
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شما بگویید

عدد اولویت؟
– #footer *:not(nav)

– ul > li ul li ol li:first-letter

کدام دستور اجرا می شود؟
p.content { color: red; }

div .content { color: blue; }

<div>

<p class="content">

The quick brown fox jumps over 

</p>

</div>
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نکته اضافی

 که با مواردیدرCMSکار می کنیم، ممکن است ... ووردپرس، جومالنظیر هایی

با نوشتن یممی تواناما . از پیش نوشته شده را تغییر دهیماستایل هاینتوانیم برخی 

.به هدف خود برسیماختصاصی ترقوانین 
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نکته اضافی

.main-content .block .content {

color:blue;

}

<div class="page main-content">

<div id="block-system-main" class="block block-system">

<div class="region region-content">

<div class="content">

<p>Text 1</p>

</div>

<div class="content2">

<p>Text 2</p>

</div>

</div>

</div>

</div>
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نکته اضافی

 شده ایمفرض کنید با کد اسالید قبل مواجه.

 می توانیمچگونهText 1 قرمز کنیم؟ بخش هارا بدون ایجاد تغییر در سایر

 استفاده از.conent نمی رساندما را به هدف.

 استفاده از!important؟ راه راحت تری هست!

 با اولویت باالترانتخابگرینوشتن!

– #block-system-main .content


