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Module 1: Introduction to Cascading Style Sheets
ការបង្កើត CSS

Internal CSS
ជាការសរងសរនូ វ កូ ដ CSS កនុ្ File ជាមួ យគ្នននឹ្ HTML។ ងគមានវ ិធី ពីរយ៉ា ្៖

ការងរបើតាម style tag
Syntax:
<style type=”text/css”>
Css_statements;
</style>

ការងរបើនូវ style attribute កន្
ុ tag
Syntax:
<tag_name style=”css_statements”></tag>

External CSS
ជាការសរងសរនូ វ កូ ដ CSS កនុ្ File មួ យងោយឡែកពី HTML File។ ងគមានវ ិធីកុ្ការ
ន

តភ្ជាប់ ងៅកាន់ CSS File ពីរយ៉ា ្៖

ការងរបើនូវ link tag
Syntax
<link rel=”stylesheets” type=”text/css” href=”css_file_path”/>

ការងរបើនូវ @import កន្
ុ style tag
Syntax
<style type=”text/css”>
@import url(css_path);
</style>

Module 2: CSS Basic
លកខណៈទូងៅនន CSS

Comments
ជា statements ដែលប្រើ សំរារ់ពិពណ៍នារដថែមបៅកាថ់ កូ ែដែលប
ការរ ំលឹកសំរារ់ថ្ងៃប្កា
បាថរកដ្របោ

ផង ថិងងា

Interpreter បទ។

ើងបាថសរបសរ សំរារ់ ជា

ស្សួលកនុងការដសែងរកទី តំងថ្ថកូ ែផង។ Comments មិ ថ្រូវ

Syntax
/* This is my first css_statement
That wrote to create stylesheets
For my web page*/

វ ិធីកុ្ការកំ
ន
នត់ Style

កំនត់តាមង្មោះរបស់ tag
ជាការកំ នត់ ងោយយកង្មោះរបស់ tag។ ការងធវើឡបបងនោះរគប់ element ឡដលងរបើ tag ឡដល
បានកំនត់ង

ោះ វានឹ្ទទួលតំ នលដូចៗគ្នន។

ងដើមបីកំនត់ តាមង្មោះរបស់ងយើ្រគ្នន់ ឡតោក់ ង្មោះរបស់ tag ង

ើយបនតងោយ {}

Syntax:
Tag_Name{
Css_statement
}

ឧទា

រណ៍៖

ងយើ្នឹ្កំ នត់ពណ៍របស់រគប់ element ឡដលងរបើ <h1> tagងៅជាពណ៍រក
មកងៅកណ្ត
ត ល។
<style type=”text/css”>
H1{
color:red;
text-align:center;
}
</style>
.
.
.
<H1>Welcome</H1>
<H2>Heading 2</H2>
<H1>To My Site</H1>

ម និ ្តរមឹ មវា

កំនត់តាម Class
ជាការកំ នត់ ងោយបង្កើតជា class (រកុម) នន style មួ យ។ ងដើមបីងោយ element ទទួ ល style
ឡដលកំនត់ ងោយ class មួយ កនុ្ open tag នន element រតូវងរបើ attribute មួ យង្មោះថា class
និ ្កំ នត់ value របស់វាងៅតាម class ឡដលងយើ្រតូវការ។

ងដើមបីបង្កើត class ងយើ្ងរបើ សញ្ញា (.) បនតងោយង្មោះ class និ ្ {}
Syntax:
.class_Name{
Css_statement
}

ឧទា

រណ៍៖

ងយើ្នឹ្ class ចំ នួនពី រ ទី១ ងរបើ Font Khmer OS ទំ
Roman ទំ

ំ 20px ទី ២ ងរបើ Font Time New

ំ 14px។

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF8" />
<style type=”text/css”>
.khmer{
font-family:Khmer OS;
font-size:20px;
}
.english{
font-family:Time New Roman;
font-size:14px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 class=”khmer”>សួសីត</h1>
<span class=”khmer”>សូមស្វវគមន៏មកកាន់ </span>
<span class=”english”> Web Page</span>
<span class=”khmer”>របស់ងយើ្ខ្ំុ </span>
</body>

ចំ ណ្តំងដើមបីងោយ Browser ោចបង្ហាញជាអកសរឡដលងរបើ Unicode បានរតូវកំនត់ នូ វ attribute
content របស់ meta tag នូ វតំ នលថា
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF8" />

ការកំនត់តាម id
ជាការកំ នត់ ងោយ element ណ្តមួ យឡតមត្ ងោយយក id របស់ element ង
ងគងរបើ សញ្ញា # បនតងោយ id និ ្ {}
Syntax
#element_id{

ោះមកងរបើឡតមត្។

Css_statements
}

ឧទា

រណ៍៖
ងយើ្នឹ្បង្កើតនូ វផ្ទំ្អតថបទសំរាប់ ោក់អកសរឡខមរ មាននផទខា្ងរកាយពណ៍ ងរបងផោះ

ទំ

ំ១៤។

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="charset=UTF-8"/>
<style type="text/css">
#khmer_content{
Background:#CCCCCC;
Font-family:Khmer OS System;
Font-size:14px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="khmer_content">
Comments ជា statements ឡដលងរបើ សំរាប់ពិពណ៍
បឡនថមងៅកាន់
កូដឡដលងយើ្បានសរងសរ សំរាប់ជាការរ ំលឹកសំរាប់នថៃងរកាយផ្
និ្ង្ហយស្សួលកនុ្ការឡសវ្រកទីតាំ្ននកូដផ្។ Comments មិនរតូវបានបកឡរបងោយ Interpreter ងទ។
</div>
</body>
ចំណ្តំ៖ ងយើ្ោចកំនត់ បានងរចើន tag, class, id កនុ្ងពលឡតមួយបានការងរបើ (,)។
ឧ.

H1,H2{…}
.khmerTop,.khmerBottom{…}
#box1,#box2{…}

លកខណៈ Inheritance (តគ្នន)
Inheritance រវា្ tag និ្ tag
Syntax

ងគងរបើវាសំរាប់ tag មួ យឡដលងៅកនុ្ tag មួ យងទៀត។
tag1Name ag2Name{
css_statement
}

.
.
.
<tag1>
<tag2>
</tag2>
</tag1>
ឧទា

រណ៍៖

<style>
div p{
font-size:16px;
color:blue;
}
span p{
font-size:18px;
color:red;
}
p{
font-size:20px;
color:Green;
}
</style>
</head>
<body>
<div> <p>Welcome
<span><p>Welcome
<p>Welcome </p>
</body>

</p></div>
</p></span>

លទធផល៖

Welcome

Welcome

Welcome
Inheritance នន id និ្ tag
ងគងរបើវាងពលណ្តឡដលមាន បលុកពី រងផស្គ្នន ប៉ាុ ឡនត ងរបើងោយ tag ឡតមួ យង

ើយរគប់ធាតុខា្

កនុ្ដូ ចគ្ននទាំ្អស់។ ឧបមាអនកច្់ងធវើកំនត់ style ននធាតុកុ្របអប់
ន
ង ោះងផស្គ្នន ង ោះអនករតូវកំនត់ id
របស់ element ោក់ផុកបល
ទ ុកទាំ្ពី រងផស្គ្នន ង ើយអនកោចងរបើ លកខណៈ inheritance សំរាប់កំនត់ style
នន tagនី មួយៗ កនុ្បលុកទាំ្ពីរងផស្គ្ននបាន។
Syntax:
#element_id tagName{
Css_statement;
}
.
.
.
<tagName id=”element_id”>
<tagName>
</tagName>
</tagName>
ឧទា រណ៍៖
<style>
#borderBox p{
border:solid 1px;
color:blue;
}
#greyBox p{

background:#CCCCCC;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="greyBox"><p>Welcome</p></div>
<div id="borderBox"><p>Welcome</p></div>
</body>
លទធផល៖

Welcome
Welcome

លកខណៈ Inheritance នន class និ្ tag
.className tagName
មានលកខណៈដូចនឹ្ Inheritance នន id និ្ tag ឡដរ។ style វានឹ ្កំនត់ ងោយ tag ណ្តឡដល
ឋិ តកនុ្ element ឡដលមាន class ឡដលបានបញ្ញ
ា ក់ប៉ាុងណ្តណោះ។
Syntax:
.className tagName{
Css_statements
}
.
.
.

<tag1 class=”className”>
<tagName>
</tagName>
</tag1>

tagName.className
Syntax:

ងគងរបើវាងពលងយើ្ច្់ បង្កើត class មួ យសំរាប់ងរបើ ឡតកនុ្ tag ណ្តមួ យប៉ាុងណ្តណោះ។
tagName.className{
css_statement
}

ឧទា រណ៍៖
<style>
div.redText{
color:red;
font-size:20px;
}
span.redText{
color:red;
font-size:12px;
}
</style>
</head>

<body>
<div class="redText">Welcome</div>
<span class="redText">Welcome</span>
</body>
លទធផល៖

Welcome
Welcome

Formatting
Universal Resource Location
Syntax:
url(http://www.example.com/style/banner.css);
ឧទា

រណ៏៖
@import url(http://www.style.com/style/box.css);
Body{
Background:url(http://www.gallery.com/images/2435.jpg);
}

រឺ
Body{
Background:url(../images/my Image.jpg);
}

Color
RGB Format
Syntax:
rgb(red,green,blue)

red, blue, green មានតំ នលពី ០ ដល់ ២៥៥

Hexa Format
Syntax:
#rrggbb

rr,gg,bb មានតំ នលពី 00-FF

Name Format
Syntax:
colorName

ដូ ចជា blue, red, black, white, gray, green, purple, pink…

Link Behavior
a:link
មិ នធាលប់ ចុច

a:visited
ចុ ចមត្ង

ើយ

a:active
window ឡដលបាន link ងៅកំ ពុ្ងបើ ក

a:hover

ងពលយក mouse រ ំកិ លងលើ់

Syntax
a:link{
color:green;
textdecoration=none;
}
a:visited{
color:red;
textdecoration=none;
}
a:active{
color:blue;
textdecoration=none;
}
a:hover{
color:black;
textdecoration=overline;
}
ងយើ្ោចងរបើ លកខណៈ Descending បានឧទា
a.footer:link{color:blue}
a.header:link{color:red}
#leftBlock a:link{color:green}

រណ៍៖

Applied CSS
Formatting Text
font-family:
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

ងរបើ សំរាប់បូរពុ
ត មពអកសរ។ ងគោចោក់ ពុមអ
ព កសរបានងរចើ នការពារករណីឡដល
មា៉ា សុីនអនកងរបើមិនមានពុមអ
ព កសរង

ោះ។ ចំ ងពាោះពុមអ
ព កសរណ្តឡដលមានដកឃ្លលរតូវឡតោក់ កុ្
ន “ “។

រកុមអកសរឡដលមានរូបរា្ស្សងដៀ្គ្ននមានដូចជា៖











Arial, Helvetica, sans-serif
"Times New Roman", Times, serif
"Courier New", Courier, monospace
Georgia, "Times New Roman", Times, serif
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif
Tahoma, "Lucida Grande", Arial, sans-serif
"Lucida Console", Monaco, monospace
"Marker Felt", "Comic Sans MS", fantasy
"Century Gothic", "Gill Sans", Arial, sans-serif

color:
color:#F1F1F1;
color:rgb(241,241,241);
color:gray;

ងរបើ សំរាប់បូរពណ
ត
៌ អកសរ។

font-size:
font-size:[16px|1em|100%|...];

ងរបើ សំរាប់បូរទំ
ត

ំរបស់អកសរ។ ជាធមមតាអកសររតូវបានកំ ណត់ យកទំ

ំ 16px, 1em, 100%។

font-style:
font-style: [italic|oblique|normal];

ងរបើ សំរាប់បូររា្អកសរងោយមាន
ត
លកខណៈងរទតងៅមុ ខ។ ចំ ងពាោះ italic និ្ oblique មានលកខណៈដូច
គ្នន។ normal ងរបើ សំរាប់បូរវាមកទំ
ត
រ្់ងដើមវ ិញ

font-weight:

font-weight:[100-900|bold|bolder|lighter|normal]

ងរបើ សំរាប់បូរកំ
ត រាស់របស់អកសរ។ ១០០ ដល់ ៩០០ គឺ ពីរកាស់បំផុត ដល់ ងសតើ្បំ ផុត។ bold គឺ ការកំ នត់
យកអកសរដិតធមមតា។

text-tranform:
text-tranform:[capitalize|lowercase|uppercase|none];

ងរបើ សំរាប់បូរត case របស់អកសរ។ none សំរាប់កំនត់កុំងោយយកលកខណៈ Inherit ពី parent style។

font-variant:
font-variant:[small-caps|none];

ងរបើ សំរាប់បូររាល់
ត
អកសរ lowercase ងោយងៅជា uppercase ឡដលមានទំ

ំតូចជា្ uppercase ងដើម។

ឧទារណ៍ HELLO W ORLD! ។

text-decoration:
text-decoration: [underline|overline|line-through|none]

សំរាប់គូរសប ទ ត់ពីងរកាម កណ្ត
ា ល និ្ពីងលើអកសរ។

letter-spacing:
letter-spacing:[-#px|#px|normal];

ងរបើ សំរាប់បូរគំ
ត លាតរបស់អកសរ។ ងបើ មានសញ្ញា ដក វានឹ្ងធវើងោយអកសររួមចូលគ្នន។

word-spacing:
word-spacing:[-#px|#px|normal];

ងរបើ សំរាប់បូរគំ
ត លាតរបស់ពាកយនីមួយៗ។

line-height:
line-height:[30px|150%|1.5em|1.5];

ងរបើ សំរាប់បូរគំ
ត លាតពីប ទ ត់ មួយ ងៅប ទ ត់ មួយងទៀត។

text-align:
text-align:[left|center|right|justify|normal]

ងរបើ សំរាប់តរមឹមអកសរមកងវវ្ កណ្ត
ា ល ស្វតំ រ ឺទាំ្ស្ខា្។

text-indent:
text-indent:[#px|#em];

ងរបើ សំរាប់ចូលប ទ ត់រាល់ប ទ ត់តំបូ្ងគ នន tag ឡដលវាសថិតងៅដូចជា p tag ជាងដើ ម។

tagName:first-letter
p:first-letter{
declaration;
}

ងរបើ សំរាប់បូរឡតអកសរឡដលងៅតំ
ត
បូ្ងគប្អស់នន tag ង

ោះ។

tagName:first-line
p:first-line{
declaration;
}

ងរបើ សំរាប់បូរឡតប
ត
ទ ត់តំបូ្ប៉ាុនង

ោះនន tag ង

ោះ។

Styling List
list-style-type:
list-style-type:[..|none]];

ងរបើ ជាមួ យនឹ្ <ul>,<ol>,<li> tag ឡដលងគងរបើ សំរាប់បង្កើតជា List ។ ងយើ្ោចកំ ណត់នូវ style របស់
វាដូចខា្ងរកាម៖

list-style-position:
list-style-position:[inside|outside];

ងរបើ សំរាប់កំនត់ ថាងតើ style របស់ list រតូវឋិតងៅខា្ងរៅ រ ឺងៅខា្កនុ្ ដូ ចខា្ងរកាម៖

Remove indent of list item
padding-left:0px;
margin-left:0px;

ងរបើ សំរាប់ លុបរាល់គំលាតរបស់ list item។

list-style-image:
list-style-image:url(images/bullet.jpg);

ប្រើ សំរារ់ ោក់ថូវ រូរភាពជំ ថួស style ចាស់។

Margins, Padding, and Borders
Understanding the Box Model
Box មាននូវ properties សំខាន់ ៗមួ យចំនួនដូចជា៖


Padding : ជាគំ លាររវាង content ថិ ង border ររស់ content។



Border: គឺ ជាប ទ ត់ ឡដលគូ សជុំ វ ិញរជុ្របស់ box។ ងយើ្ោចកំនត់រជុ្ទាំ្បួ ន និ្រជុ្
នី មួយៗបាន។




Background-color: គឺ នផទឡដលឋិតកនុ្ border រួមទាំ្ padding ផ្ឡដរ។

Margin: ជាគំ លាតរវា្ tag មួ យងៅ tag មួ យងទៀត ដូ ចគំ លាតខា្ងលើ និ ្ខា្ងរកាម
របស់ p tag។

Define margin and padding
All Edge
margin:#px|#em|#%;
padding: #px|#em|#%;

Specified Edge
margin-left:#px|#em|#%;
margin-right:#px|#em|#%;
margin-top: #px|#em|#%;
margin-bottom:#px|#em|#%;
padding-left:#px|#em|#%;
padding-right:#px|#em|#%;
padding-top: #px|#em|#%;
padding-bottom:#px|#em|#%;

Shorthand
margin: top right bottom left; //TRouBLe
padding: top right bottom left;
ឧទា

រណ៍៖
margin: 0 10px 10px 20px;
padding: 10px 0 10px 0;

Display with inline and block-level block
រាល់ tag របស់ HTML គឺ សុទធឡតមានលកខណៈជា box។ ប៉ាុ ឡនត box មាន 2 របងភទគឺ inline និ ្
block box។
block box បង្កើតនូ វការចុ ោះប ទ ត់ពីមុនវា និ ្ ពី ងរកាយវា ដូ ចជា p, div, table, ul, ol, li …។
inline box មិ នបង្កើតនូ វការចុ ោះប ទ ត់ អី ទា
វ ំ្អស់ ង

ើយវាឋិតងៅជាមួ យប ទ ត់ ឡតមួ យនឹ ្ tag

ដនទងទៀត។ inline box tag មានដូចជា <strong>, <em>, <a>, <img>។ ចំ ងពាោះ tag របងភទងនោះងគោច
កំ នត់ padding, margin ងវវ្ស្វាំបាន ប៉ាុ ឡនតមិនោចកំនត់ ខា្ងលើ និ ្ងរកាមបានងទ។ ងដើពរ្ី កងគរតូវ
ងរបើនូវ line-height ជំ នួសវ ិញ។
ងដើមបីងធវើការបតូរនូ វរបងភទ box របស់វារតូវកំ នត់ នូវ display របស់វាកនុ្ CSS ដូ ចខា្ងរកាម៖

display:
display:[inline|block|none]

Defining Border
Border មាននូ វលកខណៈបីយ៉ា្ឡដលរតូវកំ នត់ គឺ ពណ៌ ទំ
មានដូចខា្ងរកាម៖

ំ និ ្ style របស់វា។ ចំ ងពាោះ style

border:
border: color width style;
border: #AABB44 1px solid;

សំរាប់កំនត់ លកខណៈ របស់រជុ្ទាំ្បួ ន

Each Border Edge:
border-left: color width style:
border-top: color width style:
border-right: color width style:
border-bottom: color width style:

Each Border Porperty
border-width: width;
border-color: color;
border-style: style;

Each Border Edge and Property
border-left-color: color;
border-top-style: style;
...

background-color:
background-color: color;

ងរបើ សំរាប់កំនត់ពណ៌របស់នផទខា្ងរកាយរបស់ box។

overflow:
overflow: visible|scroll|auto|hidden;

ងគងរបើវាងៅងពលអកសរងៅកនុ្ងលើសទំ
ងោយរតូវនឹ្បរ ិមាណទំ
ងរៅ box។ ង

ំឡដលរតូវផទុក។ ជាធមមតាកនុ្IE វានឹ្ពរ្ី កទំ

ំអកសរ។ ឡតកនុ្ browser ដនទងទៀតវានឹ ្ងធវើងោយអកសរកនុ្ ង

ំរបស់របអប់
ៀរងចញមក

តុ ដូចងនោះងគងរបើ នូវ overflow ងដើមបីងោោះស្ស្វយបញ្ញ
ា ងនោះ។



visible ៖ គឺ ដូចធមមតា គឺវានឹ ្បង្ហាញរាល់អកសរឡដលមាន



scroll ៖ គឺ វាបង្កើតនូ វ scrollbar ងដើ ងមបើរ ំកិ ល។ វាបង្ហាញជានិ ចងា បើងទាោះជាទំ

ំរគប់ រគ្នន់

ក៏ ងោយ។


auto ៖ គឺ ដូច scroll ឡតវាមាន scrollbar ឡតងពលវាងលើសទំ

ំប៉ាុនង

ោះ។



hidden ៖ គឺវាបង្ហាញឡតអកសរឡដលឋិ តកនុ្ឡដនកំ នត់ របស់វាប៉ាុនង

ោះ។

Wrap Content with Floating Elements
float:
float: left|right|none;



left : ងរបើ សំរាប់ ទាញងោយ Element ងៅឡផនកខា្ងវវ្ និ្អវីឡដលងៅងរកាម
នឹ ្មកឋិតជាប់ ខា្ស្វតនំ ន element ង



ោះ។

right : ងរបើ សំរាប់ ទាញងោយ Element ងៅឡផនកខា្ស្វតំ និ្អវីឡដលងៅងរកាម
នឹ ្មកឋិតជាប់ ខា្ងវវ្នន element ង



ោះ។

none : ងរបើ សំរាប់ រ ំកិ លមកទី តាំ្ងដើមវ ិញ។

Background, Border with float Problem
ជាធមមតាងពលងយើ្កំនត់នូវ style របស់ box ងោយ float ងៅខា្ស្វតំ ឡតកនុ្ករណីឡដល

ងយើ្មាននូ វ Element ឡដលងៅពី ងរកាម ឡដលតរមូវងោយបំ ងពញឡតឡផនកខា្ងវវ្ វាមិ នមាន

របសិទិ ភ្ជ
ធ ពងៅងលើ background និ ្ border ងទដូចបង្ហាញងៅរូបតំ បូ្។ ងដើ ងមបើងោោះស្ស្វយនូវ បញ្ញ
ា ងនោះ
កនុ្ style របស់ element ឡដលមាន background, border ង
ដូ ចកូ ដខា្ងរកាម៖

ោះរតូវបឡនថមនូវ overflow:hidden ងទើ បបាន

body{
font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
h1{
background-color:#CCCCCC;
border:1px solid;
overflow:hidden;
}
h2{
margin-bottom:0px;
border-bottom:2px dashed;
color:#FF9933;
overflow:hidden;
zoom:1;//ងរបើចំងពាោះឡត IE 5 និ្ 6 ប៉ាុងណ្តណោះចំងពាោះ IE 7 មិនចំបាច់ងទ
}
p{
margin-top:0;
}

#sidebar{
background:rgb(227,108,10);
border:#CC3300;
float:right;
width:250px;
padding:20px;
margin:20px;
}
* html #sidebar{ display:inline;} //ងរបើចំងពាោះឡត IE 5 និ្ 6

clear:
clear: left|right|both|none;

ប្រើ សំរារ់រងាារ់ បោ
បោ

element កុំ បោ

wrap រំ បពញ element ដែលបាថ float។ ការប្ែើដររបថេះវាប្ែើ

element ធ្លាក់ មកពី ប្កាម element ដែល float។


left ៖ វាថឹងធ្លាក់មកប្កាម element ដែល float ខាងបវែង ដរបៅរំបពញ element right float



right ៖ វាថឹងធ្លាក់មកប្កាម element ដែល float ខាងស្តំ ដរបៅរំ បពញ element left float



both ៖ វានឹ្ធាលក់មកងរកាម element ឡដល float



none ៖ វានឹ្ងៅបំ ងពញ element ឡដល float។

Adding Graphics to Web Page
background-image:
background-image: url(image/bg.jpg);

ងរបើ សំរាប់ ោក់ background ងៅងោយ tag ណ្តមួ យ។

background-repeat:
background-repeat: repeat|repeat-x|repeat-y|no-repeat;

ងរបើ សំរាប់កំនត់នូវការ repeat របស់ background image ។

background-position:
background-position: [left|center|right|#px|%] [bottom|center|top|#px|%];

ងរបើ សំរាប់កំនត់ទីតាំ្របស់ background image។

html { height: 100%; }
មានរបងយជន៍ សំរាប់ងពល ឡដលមានបញ្ញ
ា កនុ្ firefox browser ឡដលកំពស់របស់ body មិ ន

ងសមើនឹ្កំពស់របស់ page ទាំ្មូ ល

background-attachment:
background-attachment: scroll|fixed;

fixed: កំ នត់ កុំងោយ background-image រ ំកិ លតាមការឡដលងយើ្បាន scroll
scroll: កំ នត់ ងោយ background-image រ ំកិ លតាមការឡដលងយើ្បាន scroll

background:
background: url(…) #FFF center center fixed …;

សំរាប់កំនត់ រគប់ property របស់ background

Navigation Technique
Requirement
ជាធមមតាកនុ្ការបង្កើតនូវ Link ងគឡត្ឡតងរបើ <a/>,<ul/>,<li/> tag ងដើមបីោក់ link

ជារកុមៗ។ ការងធវើឡបបងនោះវាោច ងោយរច

នូ វរបងភទនន navigation option បានងរចើ ន ដូចជា Vertical

Navigation, Horizontal Navigation។

Vertical Navigation Sample
Preloading Techniques
Pixy Techniques
ងរកាម៖

ជាវ ិធី ស្វស្រសតឡដលងគងរបើកុ្
ន preloading-rollover។ កនុ្វ ិធី ស្វស្រសតគឺមានដំ ណ្តក់កាលដូ ចខា្


រតូវបង្កើតនូ វរូបភ្ជពមួ យឡដលមានទាំ្ normal state, rollover state



រតូវកំ នត់គំលាតពី state នី មួយៗងោយបានជាក់លាក់



រតូវកំ នត់ style ងោយ link ដូ ចខា្ងរកាម៖(ឧបមាថាគំ លាត 20px)




a{ background: url(state.jpg) 0px 0px;
a:hover{ background: url(state.jpg) opx -20px;

Using Hidden Loading
រូបភ្ជពរតូវបាន download ងៅកាន់ client ឡតមត្គត់ ងបើ ងទាោះជា រូបភ្ជពមួ យង

ោះរតូវបានងរបើ

ងរចើនដ្កនុ្ page ក៏ ងោយ។ ដូ ចងចនោះងយើ្រគ្នន់ ឡតបង្កើតនូ វ div tag មួ យរួចោក់ នូវរូបភ្ជពណ្តឡដល
រតូវ load ខា្កនុ្វា ប ទ ប់មកកំ នត់visibility:hidden, position:absolute ជាការងស្សច។

Sliding Door Technique
ជាវ ិធី ស្វស្រសតឡដលងគងរបើសំរាប់បង្កើតនូ វបូ តុ្មួ យឡដលោច រ ីករួមទំ

ំបានឡដលងយើ្បាន

កំ នត់ ។


បង្កើតនូ វបូ តុ្មួ យឡដលមានទំ

ំអតិបរមា



ប ទ ប់ រតូវបំ ឡបករូបភ្ជពជាពី រចំ ងរៀក។ ចំ ងរៀកទី ១ោក់ ឡតមាខ្ឡដលឡរបរបួលខា្ងវវ្ងគ
ប្អស់ និ្ចំ ងរៀកទី ២ ោក់ រប
ូ ភ្ជពឡដលងៅសល់។




កនុ្កូ ដ HTML រគប់ link រតូវោក់កុ្
ន li ។
កនុ្ style sheet រតូវកំនត់ background របស់ li ងោយរូបភ្ជពទី ២

li{ background: url(btn_right.png) right top;


កនុ្ a រតូវកំនត់

a{ background: url(btn_left.png) left top;

Formatting Table and Form
border-collapse:
border-collapse: collapse|separate;

ងរបើ សំរាប់កំនត់នូវ ការោច់ គ្នន រ ឺជាប់ គ្ននរបស់ border នន table ។

CSS Page Layout
CSS Page Layout មានពីររបងភទគឺ absolute positioning និ ្float។ Absolute Positioning គឺ ជាការោក់
element មួ យ ងោយងៅទីតាំ្ណ្តមួ យនន Page តាមរយៈការកំ នត់ចំនួន pixel។

Type of Web Page Layout
Fixed Width
គឺ ជាការកំនត់ នូវទទឹ ្ជាក់លាក់ របស់ Page ងទាោះបីជាទំ
ក៏ អីៗ
វ ឡដលមានកនុ្ Page មិ នរ ីករួមងៅតាមការឡរបរបួលង
ចំ ងពាោះទំ

ំរបស់ browser ឡរបរបួលយ៉ា ្ណ្ត

ោះងទ

ំ Screen 800x600 ងគឡត្ឡតងរជើ សយកទំ

ំរបស់ Page 760px ងដើមបីបនសល់

កឡនល្ទំ ងនរខលោះសំរាប់ scroll bar និ ្ឡផនកងផស្ៗនន Browser
ចំ ងពាោះទ

ំ Screen 1024x768 ងគឡត្ងរជើ សយក 950px។

Liquid
គឺ ជាការរច
តាមទំ

ងោយឡរបរបួលងៅតាម ទំ

ំរបស់ browser វានឹ ្ចង្អៀត រ ឺទូ លាយោស្ស័យងៅ

ំរបស់ browser។

Elastic
គឺ ជាការរច

ឡដល កំ នត់ទំ

ំរបស់ page ងៅតាមទំ

កំ នត់ ។ ដូ ងចនោះងពលឡដល user ពរ្ីកអកសរងៅងលើ browser ង
ទំ

ំរបស់អកសរបានយ៉ា ្លអ។

ំរបស់អកសរងោយងរបើ របាស់ em សំរាប់
ោះទំ

ំ container នឹ្ឡរបរបួលងៅតាម

Step to Create Page Layout
1. ោក់ រាល់ Page Content កនុ្ wrapper <div>

បង្កើតនូ វ container សំរាប់ការកំ នត់ទទឹ្ជាក់ លាក់មួយ សំរាប់ ោក់ រាល់ cotent ងៅងលើ page
និ ្ផតល់ភ្ជពង្ហយស្សួល មិ នចំបាច់ កំនត់ ទំ

ំ banner, column, footer។

2. កំ នត់ ទទឹ្នន wrapper <div>
បង្កើត style សំរាប់ wrapper <div> ងដើ ងមបើកំនត់ ទទឹ្របស់វា
3. ោក់ column នី មួយៗកនុ្ <div> tag ងោយកំ នត់ id និ ្ class attribute:
4. កំ នត់Float នន divs សំរាប់ column នី មួយៗ

ោក់ left sidebar និ ្ main content កនុ្ div មួ យ ង

ើយ float left, កនុ្ div ង

ោះ div របស់ left

sidebar រតូវ float left និ ្main content រតូវ float right។ ចំ ឡនកឯ right side bar រតូវ float right.
5. កំ នត់ width នន column នី មួយៗ

ជាទូ ងៅ ងយើ្គួរឡតកំនត់ width នន float element។ ងោយពឹ ្ឡផអកងលើការរច

របស់អក
ន អនក

ោចបឡនថម padding, margin និ ្ border។
ចំថា width សរុបរបស់ column នីមួយៗគឺ បានមកពី ការបូ កបញ្ូច លគ្ននរវា្ left and right margin,
padding, និ្ border

6. បឡនថម left margin ងៅកាន់ main column
7.

កំ នត់ left margin របស់ left_sidebar : -587px;

