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Cascading Style Sheets இணணையப் பக்கங்கணளை அழகயக வடிவணமைக்கும் ஒரு
நுட்பம். கணினிக்ககற்ற வணலை வடிவணமைப்கபயடு ணககபசிக் கருவிகளுக்கயன
வணலைத்தளைங்கள, சசெயலிகள உருவயக்கத்திலும் CSS சபரும்பங்கு வகிக்கிறத.
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உங்கள கருத்தகணளையும், பிணழ திருத்தங்கணளையும் editor@kaniyam.com க்கு
மின்னஞ்செல் அனுப்பலையம்.
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அழகயன இணணைய தளை வடிவணமைப்புகளின் அடிப்பணடகணளைப் பற்றி கற்க
முற்பட்டகபயத http://www.csszengarden.com என்ற தளைத்ணதப் பற்றி
அறிந்கதன். சிலை பத்திகணளைக் சகயண்ட ஒரு வணலைப்பக்கத்திற்கு CSS எனும்
நுட்பம் மூலைம் பலைநூறு அழகிய வடிவணமைப்புகள உருவயக்கப்பட்டு
வருவணதக் கண்டு வியந்கதன்.
நயன் CSS கற்ற கபயத எழுதிய குறிப்புகணளைக் சகயண்டு கணியம் இதழில்
சதயடரையக எழுதிகனன். அகத சதயடர் இப்கபயத மின்னூலையக
சவளியிடப்படுவத மிக்க மைகிழச்சி.
தமிழில் கணிணி நுட்பங்கணளைப் பகிரை, ஒரு களைமையக உளளை 'கணியம்'
தளைத்தில், இதவணரை சவளியயன எனத மின்னூல்களுக்கு வயசெகர்கள தரும்
ஆதரைவு சபருமைகிழச்சி அளிக்கிறத.
“கதமைதரைத் தமிகழயணசெ உலைசகல்லையம் பரைவும் வணக சசெய்தல் கவண்டும்”
“பிற நயட்டு நல்லைறிஞர் செயத்திரைங்கள தமிழ சமையழியிற் சபயர்த்தல்
கவண்டும்”
என்ற பயரைதியின் விருப்பங்கணளை நிணறகவற்றுவதில், என் பங்களிப்பும்
உளளைத என்பகத, மிகவும் மைகிழச்சி.
சதயடர்ந்த ஊக்கம் அளிக்கும் என் குடும்பத்தினருக்கும், கணியம்
குழுவினருக்கும், FreeTamilEbooks.com குழுவினருக்கும், வயசெகர்களுக்கும்
நன்றிகள.
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1 Cascading Style Sheets
Cascading Style Sheets என்பகத CSS என்றணழக்கப்படுகிறத. இத HTML
மூலைம் உருவயக்கப்படும் வணலைத்தளைப் பக்கங்கணளை இன்னும் அழகுபடுத்த
உதவும் ஒருரு் சிறப்பு வணக நிரைல் ஆகும். அதயவத HTML-ல் font color, size,
bgcolor என்பத கபயன்ற பல்கவறு வணகயயன attributes-ஐப் பயன்படுத்தி
நயம் விரும்பும் நிறம் வடிவம், அளைவு கபயன்ற சிலை குறிப்பிட்ட விவரைங்கணளைக்
சகயடுப்கபயம். கமைலும் ஒவ்சவயரு பக்கத்திற்கும் இத்தணகய விவரைங்கணளை
நயம் இணணைக்க கவண்டியிருக்கும். அதனயல் இவ்வயறு அணமைக்கும்கபயத
HTML நிரைல் படிப்பதற்கும் பயர்பதற்கும் மிகவும் கடினமையகத் சதரியும்.
இதணனத் தவிர்ப்பதற்கயக வந்தகத CSS ஆகும்.
அதயவத அழகு செயர்ந்த சின்னச்சின்ன விஷயங்கசளைல்லையம் CSS file-லிலும்,
அடிப்பணடயயன முக்கிய விஷயங்கள அணனத்தம் HTML file-லிலும்
கசெமிக்கப்படும். பின்னர் HTML file-ல் css file-ஐ இணணைப்பதன் மூலைம்
எளிணமையயன முணறயில் ஓர் அழகிய வணலைதளைத்ணத உருவயக்க முடியும்.
ஒரு html file-ல் css file இணணைக்கப்படுவணத 4 விதங்களில் அணமைக்கலையம்.
அணவ,
1. External style sheet
2. Internal style sheet
3. Inline style sheet
4. Multiple style sheet
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முதலில் style sheets எணதயும் பயன்படுத்தயமைல் சவறும் html நிரைணலை
மைட்டுகமை பயன்படுத்தி ஒரு வணலைத்தளைத்ணத உருவயக்குகவயம். பின்னர் அகத
வணலைத்தளைத்ணத css-ஐப் பயன்படுத்தி எவ்வயறு உருவயக்குவத என்று
பயர்க்கலையம்.

1.1 HTML without CSS
இங்கு css எணதயும் பயன்படுத்தவில்ணலை. சவறும் html நிரைணலை பயன்படுத்தி
மைட்டுகமை ஒரு வணலைத்தளைத்ணத உருவயக்கியுளகளையம்.
<html>
<head></head>
<body bgcolor='skyblue'>
<h1 align='center'><font color="blue" size=18
face="Arial">
<u>Most children love being told Nursery
Rhymes</u></font></h1>
<p><i><font color="green" size=18 face="Times New Roman">
The most popular rhymes are listed here. Even elders love
to hear these rhymes.
The list is clearly not exhaustive but it is believed that
a good cross section
of famous poems for children have been
included.</font></i></p>
</body>
</html>
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இங்கு <h1> , <p> - க்குள உளளைணவ என்சனன்ன விதங்களில் அணமைக்கப்பட
கவண்டும் எனும் விவரைங்கசளைல்லையம் அந்தந்த tag-க்குளகளைகய
சகயடுக்கப்பட்டுளளைத. உதயரைணைத்தக்கு அடிக்ககயடிட <u>, செயய்சவழுத்தில்
அணமைக்க <i>, குறிப்பிட்ட நிறத்திலும் வடிவத்திலும் அணமைக்க <font> ஆகிய
அணனத்தம் அந்தந்த <h1> , <p> tag-க்குளகளைகய சகயடுக்கப்பட்டுளளைத.
இதனயல் html நிரைல் பயர்ப்பதற்கு செற்று கடினமையகவும் குழப்பும் வணகயிலும்
உளளைத.
இதன் output பின்வருமையறு.
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1.2 Internal style sheet
Internal style sheet-ஐப் பயன்படுத்தி கமைற்கண்ட அகத வணலைதளைத்ணத
உருவயக்குவதற்கயன நிரைல் பின்வருமையறு அணமையும்.
<html>
<head>
<style>
body {background-color:skyblue;}
h1 {text-align:center;textdecoration:underline;color:blue;font-family:Arial;fontsize=36pt;}
p{font-style:italic;color:green;font-size=36pt;}
www.kaniyam.com
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</style>
</head>
<body>
<h1>Most children love being told Nursery Rhymes</h1>
<p>The most popular rhymes are listed here. Even elders
love to hear these rhymes.
The list is clearly not exhaustive but it is believed that
a good cross section
of famous poems for children have been included.</p>
</body>
</html>
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இங்கு <h1> , <p> - க்குள உளளைணவ என்சனன்ன விதங்களில் அணமைக்கப்பட
கவண்டும் எனும் விவரைங்கசளைல்லையம் தனியயக <style> tag - க்குள
சகயடுக்கப்பட்டிருப்பணத கவனிக்கவும். இத எப்கபயதம் <head> tag - க்குள
அணமையும்.
h1, p -ன் மைதிப்புகள அணனத்ணதயும் { } -க்குள சகயடுக்க கவண்டும். இதற்குள
உளளை மைதிப்புகள { மையற்ற-கவண்டியத:மைதிப்பு ; மையற்ற-கவண்டியத:மைதிப்பு ;
மையற்ற-கவண்டியத:மைதிப்பு ; } எனும் விதத்தில் அணமையும்.
உதயரைணைத்தக்கு அடிக்ககயடிட <u>-க்கு பதிலையக text-decoration:underline
எனவும், செயய்சவழுத்தில் அணமைக்க <i>-க்கு பதிலையக font-style:italic எனவும்
சகயடுக்கப்பட்டுளளைத. இணவகய css-ல் நயம் கற்க கவண்டிய புதிய
விஷயங்கள ஆகும்.

1.3 External style sheet
External style sheet-ஐப் பயன்படுத்தி கமைற்கண்ட அகத வணலைதளைத்ணத
உருவயக்குவதற்கயன நிரைல் பின்வருமையறு அணமையும்.

<html>
<head><link rel="stylesheet" type="text/css"
href="nithya.css"></head>
<body>
<h1>Most children love being told Nursery Rhymes</h1>
<p>The most popular rhymes are listed here. Even elders
love to hear these rhymes.
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The list is clearly not exhaustive but it is believed that
a good cross section
of famous poems for children have been included.</p>
</body>
</html>

இங்கு <style> என்ற ஒன்று <head> tag - க்குள பயன்படுத்தப்படவில்ணலை.
ஆனயல் அதற்கு பதிலையக <link> பயன்படுத்தப்பட்டுளளைத. இதன்
பண்புகளையன rel, type, href-ல் நமைத stylesheet பற்றிய விவரைங்கணளைக்
சகயடுக்க கவண்டும்.
அதயவத Internal style sheet-ல் <style>-க்குள சகயடுக்கப்படும் மைதிப்புகள
அணனத்ணதயும் தனியயக ஒரு file-ல் சகயடுத்த அதணன .css என்று கசெமிக்க
கவண்டும். இங்கு நயன் <h1> , <p> - க்குள உளளைணவ என்சனன்ன
www.kaniyam.com
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விதங்களில் அணமைக்கப்பட கவண்டும் எனும் விவரைங்கசளைல்லையம் தனியயக
nithya.css எனும் file-ல் கசெமித்த அதணன <link>- ல் இணணைத்தளகளைன்.
இதகவ external style sheet ஆகும்.
nithya.css-ல் உளளை நிரைல் பின்வருமையறு.

1.4 Inline style sheet
Inline style sheet-ஐப் பயன்படுத்தி கமைற்கண்ட அகத வணலைதளைத்ணத
உருவயக்குவதற்கயன நிரைல் பின்வருமையறு அணமையும்.
<html>
<head></head>
<body style="background-color:skyblue;">
<h1 style="text-align:center;textdecoration:underline;color:blue;font-family:Arial;fontsize=36pt;">
Most children love being told Nursery Rhymes</h1>
<p style="font-style:italic;color:green;font-size=36pt;">
The most popular rhymes are listed here. Even elders love
to hear these rhymes.
The list is clearly not exhaustive but it is believed that
a good cross section
of famous poems for children have been included.</p>
</body>
</html>

www.kaniyam.com

17

இங்கு <h1> , <p> - க்குள உளளைணவ என்சனன்ன விதங்களில் அணமைக்கப்பட
கவண்டும் எனும் விவரைங்கசளைல்லையம் அந்தந்த tag-க்குளகளைகய
சகயடுக்கப்பட்டுளளைத. இதற்கும் சவறும் html நிரைல்-க்கும் உளளை ஒகரை
வித்தியயசெம் என்னசவனில் <u> , <i> என்று html சமையழிகணளைப்
பயன்படுத்தயமைல் {text-decoration:underline ; font-style:italic} என்று css
சமையழிகணளைப் பயன்படுத்தியுளளைத.

1.5 Multiple style sheet
Multiple style sheet என்பத inline, internal, external ஆகியணவகளின்
கலைணவ ஆகும். பின்வரும் உதயரைணைத்தில் inline, internal , external ஆகிய 3
விதங்களிலும் css இணணைக்கப்பட்டிருப்பணதக் கயணைலையம்.
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<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="nithya.css">
<style>
body {background-color:skyblue;}
h1 {font-family:Times New Roman;}
p{font-style:italic;color:green;font-size=36pt;}
</style>
</head>
<body style="background-color:skyblue;">
<h1>Most children love being told Nursery Rhymes</h1>
<p style="color:red;font-size=36pt;">
The most popular rhymes are listed here. Even elders love
to hear these rhymes.
The list is clearly not exhaustive but it is believed that
a good cross section
of famous poems for children have been included.</p>
</body>
</html>
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இங்கு <h1> - க்குள உளளை எழுத்தக்களின் வடிவம் Times New Roman-ஆக
இருக்க கவண்டும் என்பத internal css-லும் அவற்றின் நிறம் மைற்றும் அளைவு
external css-லும் சகயடுக்கப்பட்டுளளைத. அவ்வயகற <p> - க்குள உளளை
எழுத்தக்களின் நிறம் inline css-ல் சிவப்பயகவும் internal css-ல்
பச்ணசெயயகவும் சகயடுக்கப்பட்டுளளைணத கவனிக்கவும். இத்தணகய நிணலையில்
inline css-ல் உளளை மைதிப்பிணன மைட்டுகமை எடுத்தக்சகயண்டு internal,
external-ல் உளளை மைதிப்புகணளை புறக்கணித்தவிடும். அதயவத மைதிப்புகணளை
inline, internal, external எனும் வரிணசெ முணறயில் எடுத்தக்சகயளளும்.
இதகவ multiple style sheet ஆகும்.
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சசென்ற புத்தகத்தில் ( எளிய தமிழில் HTML http://www.kaniyam.com/learn-html-in-tamil/ ) Text, font, links, list,
tables மைற்றும் சிலை விஷயங்கணளை எவ்வயறு HTML சகயண்டு
சவளிப்படுத்தவத என்று பயர்த்கதயம். இந்தப் புத்தகத்தில் அணவ
எல்லையவற்ணறயும் CSS சகயண்டு எவ்வயறு அழகயக்குவத என்று பயர்க்கலையம்.
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2 Text
color என்பத எழுத்தக்களின் நிறத்ணதக் குறிக்க உதவும். பின்வரும் 3
விதங்களில் இதன் மைதிப்ணபக் சகயடுக்கலையம் : HEX மைதிப்பயகக் சகயடுக்கலையம்
(e.g: "#ff0000") , ஒரு RGB மைதிப்பயகக் சகயடுக்கலையம் (e.g: "rgb(255,0,0)")
அல்லைத ஒரு நிறத்தின் சபயணரைகய கூட சகயடுக்கலையம். (e.g: "red").
text-align என்பத எழுத்தக்கணளை ஒகரை பக்கமையக ஒதங்குபடுத்த
உதவுகிறத. இதன் மைதிப்பு Left என்று இருந்தயல் இடப்பக்கத்திலும், Right
என்று இருந்தயல் வலைப்பக்கத்திலும், center என்று இருக்கும்கபயத
ணமையத்திலும் எழுத்தக்கணளை ஒதங்குபடுத்தகிறத. Justify எனும் மைதிப்பு
இடப்பக்க, வலைப்பக்க margin-களுக்கிணடயில் எழுத்தக்கணளை செமைப்படுத்தி
ஒகரை அளைவில் சவளிப்படுத்தம்.
text-decoration என்பத ஒருவிஷயத்ணத எழுதி அணத மைற்றவர்களுக்குத்
சதரியும் படியயக அடிப்பதற்ககய அல்லைத link-ல் இருக்கும்
அடிக்ககயட்டிணன எடுப்பதற்ககய சபயதவயகப் பயன்படும்.
text-transform என்பத சமையத்தமையக எழுத்தக்கணளை ஒகரை முணறயில் மையற்ற
உதவும். இதன் மைதிப்பு uppercase என்று இருந்தயல் அணனத்த
எழுத்தக்கணளையும் சபரிய எழுத்திலும், lowercase எனில் அணனத்ணதயும்
சிறிய எழுத்திலும், Capitalize என்று இருக்கும்கபயத ஒவ்சவயரு வரியின்
முதல் எழுத்ணத மைட்டும் சபரிதயகவும் மைற்றசதல்லையம் சிறியதயகவும்
அணமைக்கும்.
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text-indent என்பத அதன் மைதிப்பிணனப் சபயறுத்த (eg. 50px)
எழுத்தக்கணளை அவ்வளைவு இணடசவளி விட்டு தளளி அணமைக்கும்.
கமைற்கண்ட அணனத்த விஷயங்கணளையும் ணவத்த உருவயக்கப்பட்ட ஒரு
HTML program-ஐ பின்வரும் உதயரைணைத்தில் கயணைலையம்.
<html>
<head>
<style>
p.first {color:green; text-decoration:overline; texttransform:uppercase; text-indent:50px;}
p.second {color:#0000ff; text-align:right; textdecoration:line-through; text-transform:lowercase;}
p.third {color:rgb(255,0,0); text-align:center; textdecoration:underline; text-decoration:capitalize;}
</style>
</head>
<body>
<p class=”first”> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<p class=”second”>Even through it seems to be impossible,
It will happen in your life one day. </p>
<p class=”third”> All the very best Friends! Wait to
receive the surprises in your life!!!!!!</p>
</body>
</html>
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3 Font
font-family என்பத எழுத்தக்களின் வணகணயக் குறிப்பிட உதவும். இதன்
மைதிப்பயக பலை எழுத்த வணகணயக் குறிப்பிடுவதன் மூலைம் ("Times New
Roman", Times, serif), முதல் மைதிப்பு இல்ணலைசயனில் இரைண்டயவத
வணகயிலும், இரைண்டயவதம் இல்ணலைசயனில் 3-வத வணகயிலும்
எழுத்தக்கணளை சவளிப்படுத்தம்.
font-style என்பத எழுத்தவணக எவ்விதத்தில் சவளிப்பட கவண்டும்
என்பணதக் குறிக்கும். இத Normal, Italic, Bold, Oblique என்பத கபயன்ற
மைதிப்பிணனப் சபற்று விளைங்கும்.
font-size என்பத எழுத்தக்களின் அளைவிணனக் குறிக்கும். இத px-அலைகிகலைய
அல்லைத em-அலைகிகலைய குறிப்பிடப்படும்.
கமைற்கண்ட அணனத்த விஷயங்கணளையும் ணவத்த உருவயக்கப்பட்ட ஒரு
HTML program-ஐ பின்வரும் உதயரைணைத்தில் கயணைலையம்.

<html>
<head>
<style>
p.first {font-family:”Tiems New Roman”, Times, serif;
font-style:normal; font-size:10;}
p.second {font-style:italic; font-size:20;}
www.kaniyam.com

25

p.third {font-style:bold; font-size:30;}
</style>
</head>
<body>
<p class=”first”> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<p class=”second”>Even through it seems to be impossible,
It will happen in your life one day. </p>
<p class=”third”> All the very best Friends! Wait to
receive the surprises in your life!!!!!!</p>
</body>
</html>
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4 Links
ஒரு link-ஐ அழகுபடுத்த color, font-family, font size என்று கமைற்கூறிய
அணனத்த விஷயங்கணளையும் பயன்படுத்தலையம். இணவ அணனத்தம் கீழவரும்
நயன்கு விதங்களுக்குள வணரையறுக்கப்படும்.
a:link = ஒரு link எவ்வயறு இருக்க கவண்டும் என்பணத வணரையறுக்கிறத.
a:hover = Mouse cursor-ஐ அந்த link-ன் அருகக சகயண்டு சசெல்லும்கபயத
அந்த link எவ்வயறு கயட்சியளிக்க கவண்டும் என்பத இங்கு
வணரையறுக்கப்படுகிறத.
a:active = அந்த link-ன் மீத சசெயடுக்கும்கபயத அத எவ்வயறு கயட்சியளிக்க
கவண்டும் என்பத இங்கு வணரையறுக்கப்படுகிறத.
a:visited = அந்த link-ஐ சசெயடுக்கியபின் அத எவ்வயறு கயட்சியளிக்க
கவண்டும் என்பத இங்கு வணரையறுக்கப்படுகிறத.
<html>
<head>
<style>
a:hover {color:red;background-color:yellow;}
a:active {color:white;background-color:black;}
</style>
</head>
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<body>
<a href=”http://www.kaniyam.com/mysql-book-in-tamil/”
target=”_blank”> Click here for MYSQL book </a>
</body>
</html>

www.kaniyam.com

28

5 Lists
சபயதவயக HTML-ல் Ordered list என்பத 1,2,3... என
வரிணசெப்படுத்தப்பட்டும், Unordered list என்பத புளளிகள மூலைம்
வரிணசெப்படுத்தப்பட்டும் கயணைப்படும். ஆனயல் CSS-ல் அவற்ணறசயல்லையம்
நயம் விரும்பும் முணறயில் வரிணசெப்படுத்த முடியும். ஒரு குட்டி படத்ணதக்
சகயண்கடய அல்லைத, (a,b,c...), (I, II, III) , (A,B,C..) என்பத கபயன்று எந்த
வணகயில் கவண்டுமையனயலும் வரிணசெப்படுத்தலையம். இத பின்வருமையறு .
<html>
<head>
<style>
ol li {list-style-type:upper-roman;}
ol li {list-style-type:circle;}
</style>
</head>
<body>
Types of Testing
<ol>
<li>Functional Testing</li>
<li>Non-functional Testing</li>
</ol>
Types of non-functional testing
<ul>
<li>Performance Testing</li>
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<li>Automation Testing</li>
</ul>
</body>
</html>

list-type-style என்பத list-ல் உளளைணவ எந்த வரிணசெமுணறயில்
சவளிப்பட கவண்டும் என்பணதக் குறிக்கும்.
Visibility என்பத ஒரு விஷயம் சவளிப்பட கவண்டுமைய இல்ணலையய
என்பணத முடிவு சசெய்யும். இதன் மைதிப்பு hidden என்றிருந்தயல் அந்த
விஷயம் சவளிப்படயமைல் அதற்கயன கயலியிடம் மைட்டுகமை சவளிப்படும்.
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Display என்பதன் மைதிப்பு Inline என்றிருக்கும் கபயத list-ல் உளளைணவ
ஒன்றன் கீழ ஒன்றயக சவளிப்படயமைல் அடுத்தடுத்த சதயடர்ச்சியயக
சவளிப்படும்.
<html>
<head>
<style>
ol li {visibility: hidden;}
ol li {display: inline;}
</style>
</head>
<body>
Types of Testing
<ol>
<li>Functional Testing</li>
<li>Non-functional Testing</li>
</ol>
Types of non-functional testing
<ul>
<li>Performance Testing</li>
<li>Automation Testing</li>
</ul>
</body>
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</html>
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6 Tables
CSS-ல் tables-ஐ அழகுபடுத்த அவற்றின் ஒவ்சவயரு அங்கங்களும்
தனித்தனியயகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பின்வரும் உதயரைணைத்தில் table
எவ்வயறு இருக்க கவண்டும், table heading எவ்வயறு இருக்க கவண்டும்,
table data எவ்வயறு இருக்க கவண்டும் என்று தனித்தனிகய
குறிப்பிடப்பட்டுளளைத.
<html>
<head>
<style>
table {width:”60%”; height: “40%”; border: 3px solid red;}
th {border: 2px solid green;}
td {border: 1px solid orange;}
</style>
</head>
<body> <table>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
<th>Rank</th>
</tr>
<tr>
<th>Viyan</th>
<th>1200/1200</th>
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<th>First</th>
</tr>
<tr>
<th>Harini</th>
<th>1180/1200</th>
<th>Second</th>
</tr>
</table></body>
</html>

கமைற்கண்ட உதயரைணைத்தில் table, th & td ஆகிய 3-க்கும் சவவ்கவறு
நிறங்களில் border அளிக்கப்பட்டுளளைத. எனகவ அணவ 3-ம் table-ல்
ஒன்றுடன் ஒன்று கலைந்திறயமைல் தனித்தனியயகத் சதரிவணத கவனிக்கவும்.
இவற்ணற ஒன்றுடன் ஒன்று கலைக்கச் சசெய்ய border-collapse ன்
மைதிப்பிணன collapse என்று சகயடுக்க கவண்டும். இத பின்வருமையறு.
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table {width:60%; height:40%; border: 3px solid red;
border-collapse: collapse;}
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7 Divisions
Division என்பத நமைத content-ஐச் சுற்றி ககயடு கபயட்டு ஒரு சபட்டிணய
உருவயக்கப் பயன்படும். இணத எவ்வயறு அழகு சசெய்வத என்று
பின்வருமையறு பயர்க்கலையம்.
<html>
<head>
<style>
div {width:60%; height: 40%; border: 3px solid red; }
</style>
</head>
<body> <div>Dont Giveup! Keep on Trying! Even though it
seems to be impossible, It will happen in your life one
day. All the very best friends! Wait to see the miracle in
your life!!!!!! </div></body>
</html>
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கமைகலை நமைத division-இன் நீளைம், அகலைம், border ஆகியணவ எவ்வயறு
இருக்க கவண்டும் எனும் விவரைங்கள சகயடுக்கப்பட்டுளளைன. இப்கபயத
margin:25px என்று கசெர்க்கும்கபயத அந்த division அதன் கமைற்புறமும்
பக்கவயட்டிலும் 25px இணடசவளி விட்டு சவளிப்படுவணத கவனிக்கவும்.
div {width:60%; height: 40%; border: 3px solid red;
margin:25px; }
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இப்கபயத division-க்கும் அதனுள உளளை content-க்கும் ஏகதனும் ஒரு
margin அணமைக்க விரும்பினயல் padding:25px என்று சகயடுக்கலையம். இத
பின்வருமையறு.
div {width:60%; height: 40%; border: 3px solid red;
margin:25px;padding: 25px; }
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8 Body background
நமைத வணலைத்தளைப் பக்கங்களின் பின்புறத்ணத ஏகதனும் ஒரு நிறத்ணதக்
சகயண்டு நிரைப்ப style நிரைணலைப் பின்வருமையறு அணமைக்க கவண்டும்.
<html>
<head>
<style>
body {background-color: skyblue;}
</style>
</head>
<body> Dont Giveup! Keep on Trying! Even though it seems
to be impossible, It will happen in your life one day. All
the very best friends! Wait to see the miracle in your
life!!!!!! </body>
</html>
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ஏகதனும் ஒரு நிறத்திற்குப் பதிலையகப் படத்ணதயும் சகயடுக்கலையம். இத
பின்வருமையறு.

body {background: url("image.gif");}
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கமைற்கண்ட முணறயில் படமையனத பக்கம் முழுவதம் திரும்பத் திரும்ப வந்த
நிரைப்புகிறத. அவ்வயறு இல்லையமைல் ஒகரை ஒரு முணற மைட்டும் படம்
சவளிப்படுமையறு சசெய்ய no repeat என்று சகயடுக்க கவண்டும். இத
பின்வருமையறு.
body {background: url("image.gif")no-repeat;}
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no-repeat ஆனத படத்ணத சபயதவயக இடப்பக்கத்தில் மைட்டும் அணமைக்கும்.
இதணன வலைப்பக்கம் மையற்ற no-repeat right top என்று சகயடுக்க கவண்டும்.
இத பின்வருமையறு.
body {background: url("image.gif")no-repeat right top;}
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அடுத்த நீலைவயட்டில் மைட்டும் படம் சவளிப்படுமையறு சசெய்ய repeat-x
எனவும், பக்கவயட்டில் மைட்டும் படம் சவளிப்படுமையறு சசெய்ய repeat-y
எனவும், சகயடுக்க கவண்டும். இணவ பின்வருமையறு.
body {background: url("image.gif")repeat-x;}
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body {background: url("image.gif")repeat-y;}
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9 Positioning
Positioning-ஐப் பயன்படுத்தி வணலைத்தளைப் பக்கங்களில் ஒருசிலை
வயர்த்ணதகணளை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் சவளிப்படுமையறு சசெய்யலையம்.
Left, Right, Top, Bottom எனும் நயன்கு வணகயயன பண்புகள இதற்கயகப்
பயன்படுகின்றன. இங்கு Fixed, Static, Relative எனும் 3 வணகயயன
positioning-ஐப் பற்றி பயர்க்கலையம்.
வணலைத்தளைப் பக்கங்களில் இயல்பயன விதத்தில் வரிகள சவளிப்படுவகத
static positioning ஆகும். இத கமைற்கூறிய 4 பண்புகளையலும் பயதிக்கப்படயத.
இத பின்வருமையறு.
<html>
<head>
<style>
p.a {position:static; top:5px; right:30px}
</style>
</head>
<body>
<p class=a> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<p class=b>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p>
<p class=c>All the very best friends! Wait to see the
miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>
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இங்கு top:5px; right:30px; என்று சகயடுத்தயலும் வரிகள இயல்பயன
விதத்தில் சவளிப்படுவணத கவனிக்கவும்.
Position : fixed என்று சகயடுக்கும் கபயத நயம் சகயடுத்திருக்கும் top:5px;
right:30px; எனும் மைதிப்புக்கு ஏற்ப வலைப்புறத்திலும், கமைற்புறத்திலும்
இடம்விட்டு அந்த வரி சவளிப்படுவணத கவனிக்கவும். இத பின்வருமையறு.

இவ்விதத்தில் வயர்த்ணதகள சவளிப்படும்கபயத அணவ browser-ல்
நிணலையயன ஒரு இடத்ணதப் சபற்று விடுவதயல், இதன்மீத மைற்ற வரிகள
overwrite சசெய்தவிடும்.
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<html>
<head>
<style>
p.a {position:fixed; top:5px; right:30px}
</style>
</head>
<body>
<p class=a> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<p class=b>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p>
<p class=c>All the very best friends! Wait to see the
miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>
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Position : relative என்று அணமைக்கும்கபயத இயல்பயன நிணலையிலிருந்த
நயம் சகயடுக்கும் மைதிப்புக்கு ஏற்ப வரிகணளை தளளி அணமைக்கும். பின்வரும்
உதயரைணைத்தில், இயல்பயன வலைப்புறத்திலிருந்த 30px பின்கனயக்கி
தளளைப்பட்டு வரிகள சவளிப்படுவணத கவனிக்கவும்.

<html>
<head>
<style>
p.a {position:relative; top:5px; right:30px}
</style>
</head>
<body>
<p class=a> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<p class=b>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p>
<p class=c>All the very best friends! Wait to see the
miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>

www.kaniyam.com

49

www.kaniyam.com

50

10

Combinators

Combinator என்பத இரைண்டு selector-க்கு இணடயில் அணமைக்கப்படும் ஒரு
உறவு ஆகும். <div> எவ்வயறு அணமைக்கப்பட கவண்டும், <p> எவ்வயறு
அணமைக்கப்பட கவண்டும் என்பசதல்லையம் selectors. இணவ இரைண்ணடயும்
இணணைத்த ஏகதனும் ஒன்று சசெயல்லைப்படுமையயின் அத combinator ஆகும்.
div p { ----- } : இவ்வயறு div, p எனும் இரைண்டு selector-க்கும் இணடயில்
இணடசவளி விட்டு style-ஐக் குறிப்பிட்கடயமையனயல், அந்த style-ஆனத
div க்குள இருக்கும் p-க்கு மைட்டுகமை சபயருந்தம்.

<html>
<head>
<style>
div p {background-color:skyblue;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<b><p>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p></b>
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</div>
<p>All the very best friends!</p>
<p> Wait to see the miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>

div ~ p { ----- } : div, p எனும் இரைண்டு selector-க்கும் இணடயில் ~
இருந்தயல் div-க்கு சவளிகய இருக்கும் p-க்கு மைட்டுகமை சகயடுக்கப்படும்
style சபயருந்தம்.

www.kaniyam.com

52

<html>
<head>
<style>
div ~ p {background-color:skyblue;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<b><p>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p><b>
</div>
<p>All the very best friends!</p>
<p> Wait to see the miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>
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div + p { ----- } : div, p எனும் இரைண்டு selector-க்கும் இணடயில் +
கயணைப்படின் div-ஐத் சதயடர்ந்த உடனடியயக வரும் p-க்கு மைட்டுகமை
சகயடுக்கப்படும் style சபயருந்தம்.

<html>
<head>
<style>
div + p {background-color:skyblue;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<b><p>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p></b>
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</div>
<p>All the very best friends!</p>
<p> Wait to see the miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>

div > p { ----- } : div, p எனும் இரைண்டு selector-க்கும் இணடயில் > இருந்தயல்
div க்குள இருக்கும் p-க்கு மைட்டுகமை style சபயருந்தம். ஆனயலும் அந்த pஆனத கவறு ஏகதனும் ஒரு tag-க்குள சிக்கிக்சகயண்டயல் அவற்றுக்கு style
சபயருந்தயத.
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<html>
<head>
<style>
div > p {background-color:skyblue;}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p> Dont Giveup! Keep on Trying! </p>
<b><p>Even though it seems to be impossible, It will
happen in your life one day. </p></b>
</div>
<p>All the very best friends!</p>
<p> Wait to see the miracle in your life!!!!!! </p>
</body>
</html>
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11

Gallery

Gallery என்பத ஒகரை அளைவிலையன பல்கவறு படங்களின் சதயகுப்பு ஆகும்.
Gallery-க்குள இருக்கும் ஒவ்சவயரு படத்தின் மீத சசென்று சசெயடுக்கும்
கபயதம், அதற்கயன முழு படம் சபரிய அளைவில் சவளிப்படும். இத கபயன்ற
ஒரு gallery-ஐ உருவயக்குவதற்கயன நிரைல் பின்வருமையறு அணமையும்.
<html>
<head>
<style>
div.one {margin:5px; padding:5px; border:1px; solid red;
float:left; text-align:center;}
div.one img { display:inline; margin: 5px; border:1px
solid yellow; width:170px; height:150px;}
div.one a:hover img{border:1px solid blue;}
div.two {text-align:center; font-weight:normal;
width:120px; margin:5px;}
</style>
</head>
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<body>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a1.jpg"><img
src="a1.jpg"></a> <div class="two">1</div></div>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a2.jpg"><img
src="a2.jpg"></a> <div class="two">2</div></div>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a3.jpg"><img
src="a3.jpg"></a> <div class="two">3</div></div>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a4.jpg"><img
src="a4.jpg"></a> <div class="two">4</div></div>
</body>
</html>
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இங்கு <style>-க்குள முதலையவதயக சகயடுக்கப்பட்டிருக்கும் div.one என்பத
one எனும் சபயர் சகயண்ட division எவ்வயறு அணமைக்கப்பட கவண்டும்
எனும் விவரைத்ணத அளிக்கிறத. பின்னர் அதற்குள உளளை <img>-ன் நீலை
அகலை உயரை விவரைம் இரைண்டயவத வரியில் சகயடுக்கப்பட்டுளளைத.
மூன்றயவத வரியில் cursor எந்த image-ன் மீத சசெல்கிறகதய அந்த image
border மைட்டும் நீலை நிறத்தில் மையறும் வண்ணைம் a:hover என்பத
சகயடுக்கப்பட்டுளளைத. கணடசியயக உளளை வரியயனத one எனும் சபரிய
division-க்குள two எனும் சபயர் சகயண்ட மைற்சறயரு division-ஐ
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உருவயக்கி அதற்குள image-ஐ சீரையக ணவக்க உதவுகிறத.
அடுத்தபடியயக Gallery-க்குள எந்த image-ன் மீத cursor சசெல்கிறகதய
அந்த image மைட்டும் சதளிவயகத் சதரியும்படியும், மைற்றணவசயல்லையம் செற்று
மைங்கலையக இருக்கும் படியும் அணமைப்பதற்கு Opacity எனும் பண்பு
பயன்படுகிறத. இதன் மைதிப்பு 100-லிருந்த குணறயக் குணறய image-ன்
சதளிவு மைங்கலையகிக் சகயண்கட சசெல்லும். இத பின்வருமையறு.

<html>
<head>
<style>
div.one {margin:5px; padding:5px; border:1px; solid red;
float:left; text-align:center;}
div.one img { display:inline; margin: 5px; border:1px
solid yellow; width:170px; height:150px; opacity: 0.4;
filter:alpha(opacity=40);}
div.one a:hover img{border:1px solid blue;opacity: 1;
filter:alpha(opacity=100);}
div.two {text-align:center; font-weight:normal;
width:120px; margin:5px;}
</style>
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</head>
<body>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a1.jpg"><img
src="a1.jpg"></a> <div class="two">1</div></div>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a2.jpg"><img
src="a2.jpg"></a> <div class="two">2</div></div>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a3.jpg"><img
src="a3.jpg"></a> <div class="two">3</div></div>
<div class="one"> <a target="_blank" href="a4.jpg"><img
src="a4.jpg"></a> <div class="two">4</div></div>
</body>
</html>
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IE8 மைற்றும் அதற்கும் குணறந்த version-களில் filter:alpha(opacity=40);
என்று சகயடுக்க கவண்டும். இல்ணலைசயனில் opacity:0.4; என்று
சகயடுத்தயல் கபயதமையனத.
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12

CSS3

CSS3 என்பத முழுக்க முழுக்க சசெயல்முணறயில் சசெய்த பயர்த்த மைகிழ
கவண்டிய ஒரு விஷயம். இதற்கு நயன் என்னதயன் screenshot எடுத்தக்
கயட்டினயலும் உங்களையல் உணைரை முடியயத. எனகவ இதற்கயன கருத்தகணளை
மைட்டும் நயன் விளைக்குகிகறன். நீங்ககளை இதணன சசெய்த பயர்த்த மைகிழுங்கள.

13

Transitions

ஒருசிலை வணலைத்தளைப் பக்கங்களில் ஒரு சின்ன சபட்டிக்குள ஒருசிலை
எழுத்தக்கள கயணைப்படும். நயம் அதன்மீத cursor-ஐக் சகயண்டு சசென்றயல்,
அந்தப் சபட்டி சகயஞ்செம் சகயஞ்செமையக ஒரு குறிப்பிட்ட அளைவு வணரை
சபரிதயகி அதற்குள உளளைணவ சதளிவயகத் சதரியும். பின்னர் அதிலிருந்த
cursor-ஐ எடுக்கும்கபயத அதன் அளைவு மீண்டும் சகயஞ்செம் சகயஞ்செமையகக்
குணறந்த அதன் பணழய நிணலைக்குத் திரும்பும்.
இதகபயன்று விரிவணடந்த சுருங்குமையறு ஒரு division-ஐ மையற்றுவதற்கு
transition எனும் பண்பு பயன்படுகிறத. முதலில் ஒரு செயதயரைணை <div>
</div> ஐ program-ல் உருவயக்கிவிட்டு பின்னர் அதற்கயன style section-ல்
பின்வருமையறு சகயடுக்கவும்.
div {width: 100px; height: 100px; background: red;
transition: width 1s, height 1s;}
div:hover {width: 300px; height: 300px;}
இத 100px நீளைமும் அகலைமும் சகயண்ட divition-ஐ 300px வணரை
விரிவணடய சசெய்யும். அதயவத 100px நீளைமும் அகலைமும் சகயண்ட ஒரு
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division-ன் மீத cursor-ஐக் சகயண்டு சசெல்லும்கபயத, அத 300px வணரை
விரிவணடய கவண்டும் என்பணத div:hover என்பத குறிக்கிறத. அவ்வயறு
விரிவணடயும் நிகழவயனத 1 second-க்குள நிகழ கவண்டும் என்பத
transition-ன் மைதிப்பயக <div> property-க்குள சகயடுக்கப்பட்டுளளைத.

இதன் மூலைம் division-ன் மீத cursor சசெல்லும்கபயத 1 second-க்குள அந்த
division-ஆனத விரிவணடயும். அவ்வயகற அதிலிருந்த cursor நீங்கும்கபயத
அகத 1 second-க்குள division பணழய நிணலைக்குத் திரும்பும்.
Transition-Delay:
Transition-delay என்பத எவ்வளைவு நிமிடம் கழித்த அதணன விரிவணடயச்
சசெய்ய கவண்டும் என்பணதக் குறிப்பிடுகிறத.
div {transition-delay: 1s; transition: width 1s, height
1s; }
என்று சகயடுக்கும்கபயத, 1 நிமிடம் கழித்த வரும் அடுத்த 1 நிமிடத்தக்குள
division-ஐ விரிவணடயச் சசெய்யும்.
Transform:
Transform என்பத எவ்வணகயில் விரிவணடய கவண்டும் என்பணதக்
குறிக்கிறத.
div:hover {width: 300px; height: 300px; transform:
rotate(180deg)}
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என்று சகயடுத்தயல் 180 degree-ல் சுழன்று சகயண்கட 300px வணரை
விரிவணடயும். இந்த degree-ன் மைதிப்ணப 90, 180, 360, 1200 என்சறல்லையம்
சகயடுத்த நிகழும் விணளையயட்ணட ரைசிக்கவும்.

14

Animations

Animation என்பத வணலைத்தளைப் பக்கங்களில் இங்கும் அங்குமையக
ஓடக்கூடிய அல்லைத இயங்கக்கூடிய படங்கணளை உருவயக்கும் விதம் ஆகும்.
அதயவத செயதயரைணைமையக இருக்கும் படத்திற்கு ஏகதனும் ஒரு இயக்கத்ணதக்
சகயடுத்கதயமையனயல் அதகவ Animation எனப்படும்.
முதலில் ஒரு division-ஐ இங்கும் அங்குமையக ஓடுமையறு சசெய்வத எவ்வயறு
என்று பயர்க்கலையம். இதற்கு ஒரு செயதயரைணை <div> </div> ஐ program-ல்
உருவயக்கிவிட்டு பின்னர் அதற்கயன style section-ல் பின்வருமையறு
சகயடுக்கவும்.
div {width: 100px; height: 100px; background: red; }
இத 100px நீளைமும் அகலைமும் சகயண்ட ஒரு சிகப்பு நிறப் சபட்டிணய
உருவயக்கும். இதனுடன் நயம் உருவயக்கப்கபயகும் Animation-ன் சபயணரையும்,
அத எவ்வளைவு கநரைத்தக்குள இயங்க கவண்டும் எனும் கயலை அளைணவயும்
animation எனும் பண்பின் மைதிப்புகளையகக் சகயடுக்க கவண்டும்.
div {width: 100px; height: 100px; background: red;
position: relative; animation: nithya 5s; }
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animation: nithya 5s; என்பத 'nithya' எனும் சபயர் சகயண்ட 5 secondக்குள இயங்க வல்லை animation-ஐ உருவயக்கும். இதன் சதயடர்ச்சியயக 2s
எனும் மைதிப்பிணன இணணைக்கும்கபயத, அத animation-ஐ 2 நிமிடம் கழித்த
சதயடங்கும் (animation: nithya 5s 2s;). சபயதவயக animation-ஆனத ஒரு
முணற இயங்கி முடிந்த விடும். அத சதயடர்ந்த நிகழந்த சகயண்கட இருக்க
கவண்டும் என்றயல் infinite எனும் வயர்த்ணதணய குறிப்பிட கவண்டும்
(animation: nithya 5s 2s infinite;). .
@keyframes:
இப்கபயத என்ன animation என்பணத @keyframes nithya-க்குள விளைக்கப்
கபயகிகறயம். இத style section-ல் அணமையும்.
@keyframes nithya {0%{left:0px; top:0px;}25%{left:200px;
top:0px;}50%{left:200px; top:200px;}75%{left:0px;
top:200px;}100%{left:0px; top:0px;}}
கமைகலை உளளை நிரைல்-ஆனத division-ஐ நயன்கயமூணலைக்கும் நகர்த்தம்.
எவ்வயசறனில், animation-ன் கயலை அளைவயன 5 second என்பத 25%
முடியும்கபயத அந்த division எங்கு இருக்க கவண்டும், 50% முடியும்கபயத
அந்த division எங்கு இருக்க கவண்டும், அவ்வயகற 75%, 100% - க்கும்
தனித்தனிகய சகயடுக்கப்பட்டுளளைத. எனகவ 5 second-க்குள அந்த division
எங்சகங்கு இருக்க கவண்டுகமைய அங்கங்கு சசென்று வருகிறத. 0px, 200px
எனும் மைதிப்புகணளை மையற்றி மையற்றி அணமைத்த நிகழும் விணளையயட்ணட
ரைசிக்கவும். @keyframes என்பத division நகரும்சபயழுத அத மிதமையன
கவகத்தில் அழகயக நகரை உதவுகிறத.
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அடுத்தபடியயக ஒவ்சவயரு இடத்திற்கு நகரும்சபயழுதம் அதன் நிறம்
மையறுமையறு சசெய்ய background-color எனும் பண்பிணன பின்வருமையறு
keyframes - க்குள இணணைக்கலையம். 25%{background-color: yellow;
left:200px; top:0px;}
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15

Multiple Columns

சபயதவயக சசெய்தித்தயளில் கயணைப்படும் வரிகள பல்கவறு columns-க்குள
மைடங்கி சிறு சிறு பகுதிகளையக சசெய்திகணளை சவளிப்படுத்தம். இதகபயன்ற
ஒரு அணமைப்பிணன வணலைத்தளைத்தில் உருவயக்க column-count எனும் பண்பு
பயன்படுகிறத. முதலில் ஒரு செயதயரைணை paragraph-ஐ பின்வருமையறு
program-ல் உருவயக்கிவிட்டு பின்னர் அதற்கயன style section-ல் கீகழ
உளளைவயறு சகயடுக்கவும்.
<p><b>This blog will tells you about how to make
estimation for an ETL project with SMC Model.</b></p>
<div> Based on the requirement we need to calculate the
overall tables count and we need to categorize them as
simple tables, medium tables and complex tables. Rough
values are given below. Here I have considered all the 30
staging tables as simple. So I have categorized only the
warehouse tables. All the values mentioned in the above
‘Test Case Unit Efforts’ are fact values. We can’t change
it. So no need to worry about this. We can keep this as it
is and let’s go for the staging table & warehouse table’s
validation part.</div>
div{-webkit-column-count: 3;}
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இத சகயடுக்கப்பட்டுளளை paragraph-ஐ தனித்தனிப் பகுதிகளையகப் பிரித்த
அதணன 3 column-ல் சவளிப்படுத்தம். ஒவ்சவயரு column-க்கும் இணடயில்
ஏகதனும் இணடசவளி அணமைக்க விரும்பினயல் column-gap: 40px; எனவும்
சகயடுக்கலையம். அந்த இணடசவளியில் ககயடு கபயட விரும்பினயல் columnrule எனும் பண்பு பயன்படும். column-rule: 1px solid lightblue; இதில் 1px
என்பத ககயட்டின் அடர்த்திணயயும், solid என்பத திடமையன ககயட்ணடயும்,
lightblue என்பத அக்ககயட்டிற்கு அளிக்கப்படும் நிறத்ணதயும் குறிக்கும்.
கமைகலை உளளை paragraph-ல் h1-க்குள உளளை வரி மைட்டும் எந்த columnக்குளளும் அடங்கிவிடயமைல் அணனத்த column-ன் மீதம் சதரியுமையறு
சகயடுக்க விரும்பினயல், column-span எனும் பண்பு பயன்படும். இத style
section-க்குள பின்வருமையறு அணமையும்.
h1 {column-span: all;}
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16

Re-sizing

நமைத வணலைத்தளைத்ணதப் பயன்படுத்தம் பயனர்கள, அவர்களின் விருப்பத்திற்கு
border-ஐ நீட்டிக் குறுக்குமையறு சசெய்ய உதவும் பண்பு Re-sizing எனப்படும்.
ஒருரு் heading, division, paragraph என்று எதற்கு கவண்டுமையனயலும்
இந்தப் பண்ணபக் சகயடுக்கலையம். முதலில் பின்வருமையறு ஒரு heading-ஐ
program-ல் உருவயக்கிவிட்டு பின்னர் அதற்கயன style section-ல் கீகழ
உளளைவயறு சகயடுக்கவும்.
<h1>This blog will tells you about how to make estimation
for an ETL project with SMC Model.</h1>
h1 {border: 2px solid; padding: 20px; width: 300px;
resize: both; overflow: auto;}
இதில் resize: both என்பத heading-ஐ நீளைவயட்டிலும் அகலைவயட்டிலும்
resize சசெய்ய உதவும். நீளைவயட்டில் மைட்டும் resize சசெய்ய விரும்பினயல்
horizontal எனவும், அகலைவயட்டிற்கு vertical எனவும் சகயடுக்கலையம்.
overflow: auto என்பத resize-உடன் எப்சபயழுதம் இணணைக்கப்பட
கவண்டிய ஒரு பண்பு ஆகும்.
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Shadows

Shadows என்பத நிழல் கபயன்ற வடிவத்ணத உருவயக்கப் பயன்படுகிறத.
text-shadow என்பத எழுத்தக்கணளை நிழலுடன் சவளிப்படுத்தவும், boxshadow என்பத சபட்டியிணன நிழலுடன் சவளிப்படுத்தவும் பயன்படும்
பண்புகள ஆகும். அவ்வயறு சவளிப்படும் நிழலிணன வண்ணைங்களுடன்
சவளிப்படுத்ததல், அந்த நிழலின் அகலைத்ணத அதிகப்படுத்ததல் கபயன்ற
விஷயங்கணளை இந்தப் பண்பின் மைதிப்புகளையகச் கசெர்த்தக்சகயண்கட
சசெல்லைலையம்.
முதலில் பின்வருமையறு ஒரு text மைற்றும் division-ஐ program-ல்
உருவயக்கிவிட்டு பின்னர் அதற்கயன style section-ல் அதன்கீழ உளளைவயறு
சகயடுக்கவும்.
<h1>This blog will tells you about how to make estimation
for an ETL project with SMC Model.</h1>
<div>SMC Model is nothing but simple, medium and complex
estimation</div>
h1 {text-shadow: 2px 2px 5px red;}
div {width: 300px; height: 50px; border: 2px solid; boxshadow: 10px 10px 5px blue;}
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இங்கு text-shadow-ன் முதல் இரைண்டு மைதிப்புகளையகக் கயணைப்படும் 2px 2px
என்பத அந்த நிழலின் நீளை அகலை மைதிப்புகணளைக் குறிக்கிறத. அதன்
சதயடர்ச்சியயக உளளை 5px red என்பத அந்த நிழலின் நிறத்ணதயும், அந்த
நிறம் எவ்வளைவு மைங்களையகத் சதரிய கவண்டும் என்பணத pixel-ளிலும்
குறிப்பிடுகிறத.
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Border Radius

CSS-ல் உளளை border எனும் பண்பு நமைத content-ஐ சுற்றி ஒரு border-ஐ
உருவயக்கும். CSS3-ல் உளளை border-radius எனும் பண்பு அவ்வயறு
உருவயக்கப்பட்ட border-ன் நயன்கு முணனகணளையும் கூரியதயக இல்லையமைல்,
ஓர் அழகிய வணளைவயக மையற்றும். இந்தப் பண்பின் மைதிப்பிணன 25px, 50px,
100px எனக் சகயடுத்த அந்த வணளைவு எவ்வயசறல்லையம் மைதிப்பிற்கு ஏற்ப
மையறுகிறத என்பணத கவனிக்கவும்.
அதற்கு பின்வருமையறு ஒரு heading-ஐ program-ல் உருவயக்கிவிட்டு பின்னர்
அதற்கயன style section-ல் அதன்கீழ உளளைவயறு சகயடுக்கவும்.
<h1>This is my Country</h1>
h1 {border-radius: 25px; border: 2px solid black;
padding:20px; width: 200px; height: 100px;}
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இங்கு border-radius ன் மைதிப்பு சவறும் 25px என இருப்பதயல், border-ன்
நயன்கு மூணலைகளும் 25px-க்கு வணளைக்கப்பட்டு விடும். ஒவ்சவயரு மூணலையும்
எந்த அளைவிற்கு வணளைக்கப்பட கவண்டும் என்பணத தனித்தனிகய கூற
விரும்பினயல் border-radius: 15px 25px 50px 100px; என்று
தனித்தனியயகவும் சகயடுக்கலையம்.
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Gradients

பலை நிறங்கள கலைக்கப்பட்ட நிணலையில் ஒரு division-ஐ நிரைப்புவதற்கு
gradient எனும் பண்பு பயன்படுகிறத. இதணன linear-gradient, radicalgradient என்று இரைண்டு வணகயயகப் பிரிக்கலையம்.
linear-gradient என்பத சகயடுக்கப்படும் நிறங்கணளை இடமிருந்த
வலைமையககவய அல்லைத கமைலிருந்த கீழயககவய கலைக்கச் சசெய்யும். radicalgradient என்பத நிறங்கணளை உளளிருந்த சவளியயகக் கலைக்கச் சசெய்யும்.
பின்வருமையறு ஒரு division-ஐ program-ல் உருவயக்கிவிட்டு பின்னர்
அதற்கயன style section-ல் அதன்கீழ உளளைவயறு சகயடுக்கவும்.
div {height: 200px; background: linear-gradient(red,
blue); }
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இத linear-gradient ஆகும். நிறங்கள கமைலிருந்த கீழயகக் கலைக்கப்படும்.
இதணன இடமிருந்த வலைமையகக் கலைக்க விரும்பினயல், linear-gradient(to
right, red, blue) என்று சகயடுக்கலையம்.

அவ்வயகற உளளிருந்த சவளியயகக் கலைக்கச் சசெய்வதற்கயன radicalgradient பின்வருமையறு அணமையும்.
div {height: 200px; background: radical-gradient(red,
blue, green); }
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Displaying Texts

நயம் சவளிப்படுத்தம் வரிகணளைச் சுற்றி ஒரு border உளளைசதனில் அதற்குள
வரிகணளை எவ்வயறு அடக்கப்பட கவண்டும் என்பணத CSS3-ல் கூற முடியும்.
இதற்கயக text-overflow, word-wrap, word-break எனும் 3 பண்புகள
உளளைன.
text-overflow என்பத border-க்குள அடங்கயதவற்ணற சவளிப்படுத்தயத.
இதன் மைதிப்பு clip என்றிருந்தயல் border-ஐத் தயண்டிச் சசெல்லும்
எழுத்தக்கணளை அந்த இடத்திகலைகய தண்டித்த விடும். ellipsis என்றிருந்தயல்
border-ஐ ஒரு வயர்த்ணத தயண்டப் கபயகிறசதனில் அந்த வயர்த்ணதணயத்
தண்டித்தவிட்டு அதற்கு பதிலையக மூன்று புளளிகணளை ... சவளிப்படுத்தம்.
கமைலும் text-overflow என்பத அதன் தணணைப்பண்பயன overflow-ன்
மைதிப்ணபப் சபயறுத்த மீதி எழுத்தக்கணளை சவளிப்படுத்தலையமைய கவண்டயமைய
என்பணத முடிவு சசெய்யும். overflow-ன் மைதிப்பு hidden என்றிருக்கும்கபயத
மீதி எழுத்தக்கள சவளிப்படயமைலும், visible என்றிருக்கும்கபயத மீதி
எழுத்தக்கணளை சவளிப்படுத்தவும் முடியும்.
இணவ பின்வருமையறு
<body>
<p class="a">India is my country. All Indians are my
brothers and sisters. I love my country.</p>
<p class="b">India is my country. All Indians are my
brothers and sisters. I love my country.</p>
<div class="test" style="text-overflow:ellipsis;">This is
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some long text that will not fit in the box</div><br>
<div class="test" style="text-overflow:clip;">This is some
long text that will not fit in the box</div>
</body>
<style>
p.a{white-space: nowrap; width: 200px; border: 1px solid
black; overflow: hidden; text-overflow: clip;}
p.b{white-space: nowrap; width: 200px; border: 1px solid
black; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;}
div.test {white-space: nowrap; width: 200px; overflow:
hidden; border: 1px solid black;}
div.test:hover {text-overflow: inherit; overflow:
visible;}
</style>
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word-wrap என்பத சபரியதயக இருக்கும் ஒரு வயர்த்ணதணய அதன் borderஐ விட்டுத் தயண்டிச் சசெல்லை விடயமைல் அடுத்த வரிக்குள மைடக்கிக் கயட்டப்
பயன்படுகிறத.
இத பின்வருமையறு.
<p> CognizantTechnologySolutions. The bestplacetowork.</p>
p{width: 150px; border: 1px solid green; word-wrap: breakword;}

word-wrap எனும் பண்பு அத சபரும் மைதிப்பிணனப் சபயறுத்த ஒரு முழு
வயர்த்ணதணய அடுத்த வரியில் மைடக்கிக் கயட்டிகயய அல்லைத அப்படிகய
எல்ணலைணயத் தயண்டிகயய சவளிப்படுத்தம்.
word-wrap ஆனத break-all எனும் மைதிப்பிணனப் சபறும்கபயத
வயர்த்ணதகணளை மைடக்கி அடுத்த வரியிலும், keep-all மைதிப்பிணனப்
சபறும்கபயத வயர்த்ணதகணளை மைடக்கயமைல் எல்ணலைகணளைத் தயண்டினயலும்
பரைவயயில்ணலை என்று அகத வரியிலும் சவளிப்படுத்தம்.
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இத பின்வருமையறு.
<p class="a">CognizantTechnologySolutions. The
bestplacetowork.</p>
<p class="b">CognizantTechnologySolutions. The
bestplacetowork.</p>
p.a{width: 140px; border: 1px solid black; word-break:
keep-all;}
p.b{width: 140px; border: 1px solid black; word-break:
break-all;}

www.kaniyam.com

81

21

முடிவுரரை

இந்த நூலில் Cascading Style Sheets - ன் அடிப்பணடகணளை மைட்டுகமை
பயர்த்தளகளையம்.
இன்னும் இந்த நூலில் எழுதப் படயதணவ பலை. அவற்ணற வயசெகர்கள
இணணையத்தில் கதடி, அறிந்த சகயளளை இந்த நூல் ஆர்வத்ணதத் தூண்டும்
என நம்புகிகறன்.
பின்வரும் இணணைப்புகள மிகவும் பயனுளளைதயக இருக்கும்.

http:// www. w3 schools. com/ css/
http://learnlayout.com/
http://www.csstutorial.net/
http://alistapart.com/

http:// www. csszengarden. com/
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ஆசிரியர் பற்ற

த. நித்யய
கணிணி நுட்பங்கணளை தமிழில் எழுதி வருகிகறன். Cognizant Technologies
Solutions நிறுவனத்தில், Datawarehouse Testing தணறயில் பணிபுரிகிகறன்.
“கதமைதரைத் தமிகழயணசெ உலைசகல்லையம் பரைவும் வணக சசெய்தல் கவண்டும்”
“பிற நயட்டு நல்லைறிஞர் செயத்திரைங்கள தமிழ சமையழியிற் சபயர்த்தல்
கவண்டும்”
என்ற பயரைதியின் விருப்பங்கணளை நிணறகவற்றுவதில், என் பங்களிப்பும்
உளளைத என்பகத, மிகவும் மைகிழச்சி.
இப்கபயத இங்கிலையந்தில் பணிக்கயக உளகளைன்.

மின்னஞ்செல் - nithyadurai87@gmai.com
வணலைப்பதிவு - http://nithyashrinivasan.wordpress.com
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ஆசிரியரின் பிற மின்னூல்கள

'
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http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-gnulinux-in-tamil-part1/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-gnulinux-in-tamil-part2/
http://freetamilebooks.com/ebooks/html-in-tamil/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil-part-2/

www.kaniyam.com

85

24

கணியம் பற்ற
இலக்குகள

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள சதயடங்கி
அதிநுட்பமையன அம்செங்கள வணரை அறிந்திட விணழயும் எவருக்கும்
கதணவயயன தகவல்கணளை சதயடர்ச்சியயகத் தரும் தளைமையய்
உருசபறுவத.
• உணரை, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வணககளிலும் விவரைங்கணளை தருவத.
• இத்தணறயின் நிகழவுகணளை எடுத்தணரைப்பத.
• எவரும் பங்களிக்க ஏதவயய் யயவருக்குமையன சநறியில் விவரைங்கணளை
வழங்குவத.
• அச்சு வடிவிலும், புத்தகங்களையகவும், வட்டுக்களையகவும் விவரைங்கணளை
சவளியிடுவத.

பங்களிக்க
• விருப்பமுளளை எவரும் பங்களிக்கலையம்.
• கட்டற்ற கணிநுட்பம் செயர்ந்த விஷயமையக இருத்தல் கவண்டும்.
• பங்களிக்கத் சதயடங்கும் முன்னர் கணியத்திற்கு உங்களுணடய
பதிப்புரிமைத்ணத அளிக்க எதிர்பயர்க்கப்படுகிறீர்கள.
• editor@kaniyam.com முகவரிக்கு கீழக்கண்ட விவரைங்களைடங்கிய
மைடசலையன்ணற உறுதிசமையழியயய் அளித்தவிட்டு யயரும் பங்களிக்கத்
சதயடங்கலையம்.
• மைடலின் சபயருள: பதிப்புரிமைம் அளிப்பு
• மைடல் உளளைடக்கம்
• என்னயல் கணியத்திற்கயக அனுப்பப்படும் பணடப்புகள
அணனத்தம் கணியத்திற்கயக முதன்முதலையய்
பணடக்கப்பட்டதயக உறுதியளிக்கிகறன்.
• இதன்சபயருட்டு எனக்கிருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமைத்திணன
கணியத்திற்கு வழங்குகிகறன்.
• உங்களுடணய முழுப்சபயர், கததி.
www.kaniyam.com
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• தயங்கள பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு பகுதியில் கவசறயருவர் ஏற்கனகவ
பங்களித்த வருகிறயர் எனின் அவருடன் இணணைந்த பணியயற்ற
முணனயவும்.
• கட்டுணரைகள சமையழிசபயர்ப்புகளையகவும், விஷயமைறிந்த ஒருவர்
சசெயல்லைக் ககட்டு கற்று இயற்றப்பட்டணவயயகவும் இருக்கலையம்.
• பணடப்புகள சதயடர்களையகவும் இருக்கலையம்.
• சதயழில் நுட்பம், சகயளணக விளைக்கம், பிரைச்செயரைம், கணத,
ககலிச்சித்திரைம், ணநயயண்டி எனப் பலைசுணவகளிலும் இத்தணறக்கு
சபயருந்தம்படியயன ஆக்கங்களையக இருக்கலையம்.
• தங்களுக்கு இயல்பயன எந்தசவயரு நணடயிலும் எழுதலையம்.
• தங்களைத பணடப்புகணளை எளியசதயரு உணரை ஆவணைமையக
editor@kaniyam.com முகவரிக்குஅனுப்பிணவக்கவும்.
• தளை பரையமைரிப்பு, ஆதரைவளித்தல் உளளிட்ட ஏணனய விதங்களிலும்
பங்களிக்கலையம்.
• ஐயங்களிருப்பின் editor@kaniyam.com மைடலியற்றவும்.

விண்ணப்பங்கள
• கணித் சதயழில்நுட்பத்ணத அறிய விணழயும் மைக்களுக்கயக
கமைற்சகயளளைப்படும் முயற்சியயகும் இத.
• இதில் பங்களிக்க தயங்கள அதிநுட்ப ஆற்றல் வயய்ந்தவரையக இருக்க
கவண்டும் என்ற கட்டயயமில்ணலை.
• தங்களுக்கு சதரிந்த விஷயத்ணத இயன்ற எளிய முணறயில்
எடுத்தணரைக்க ஆர்வம் இருந்தயல் கபயதம்.
• இதன் வளைர்ச்சி நம் ஒவ்சவயருவரின் ணகயிலுகமை உளளைத.
• குணறகளிலிருப்பின் முணறயயக சதரியப்படுத்தி முன்கனற்றத்திற்கு வழி
வகுக்கவும்.

வவெளியீட்டு விவெரம
பதிப்புரிமைம் © 2013 கணியம்.
கணியத்தில் சவளியிடப்படும் கட்டுணரைகள
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ பக்கத்தில் உளளை கிரிகயடிவ்
கயமைன்ஸ சநறிகணளைசயயத்த வழங்கப்படுகின்றன.
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இதன்படி,
கணியத்தில் சவளிவரும் கட்டுணரைகணளை கணியத்திற்கும் பணடத்த
எழுத்தயளைருக்கும் உரிய செயன்றளித்த, நகசலைடுக்க, விநிகயயகிக்க,
பணறசெயற்ற, ஏற்றபடி அணமைத்தக் சகயளளை, சதயழில் கநயக்கில் பயன்படுத்த
அனுமைதி வழங்கப்படுகிறத.
ஆசிரியர்: த. சீனிவயசென் – editor@kaniyam.com

+91 98417 95468

கட்டுணரைகளில் சவளிப்படுத்தப்படும் கருத்தக்கள கட்டுணரையயசிரியருக்கக
உரியன.
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