11ਵੀਂ ਜਮਾਤ-ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (ਸੈਸ਼ਨ: 2021-22)
ਪਾਠ – 1
HTML ਅਤੇ CSS ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਡਿਜਾਈਨ
ਪ੍ਰ1: ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਾਂ ਭਰੋ:
I.
ਵਬ
ੈੱ ਸਾਈਟ clean ਅਤੇ fresh ਬਣਾਉਣ ਲਈ ________ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਦੈੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
II.
ਇਹ ਇੈੱਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਦਸੈੱਦਖਆ ਦਿਆ ਹ ਦਕ ਆਮ ਯਜ਼ਰ _______________ ਪਟਰਨ ਦਵੈੱਚ ਵਬ
ੈੱ ਪੇਜਾਾਂ (ਕੂੰਦਪਊਟਰ ਸਕਰੀਨਜ਼) ਨੂੰ ਸਕਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
III. HTML ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਕਸਟ, Images ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਬ
ੈੱ ਪੇਜਾਾਂ ਦੇ _________ ਨੂੰ ਵਬ
ੈੱ ਪੇਜਾਾਂ ਤੇ ਦਵਵਸਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।
IV. ____________ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਬ
ੈੱ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵਬ
ੈੱ ਪੇਜਾਾਂ ਦਾ ਦਿਜ਼ਾਇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
V.
_______________ , HTML ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਵੈੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।
ਉ: I. ਡਿਜ਼ਾਈਨ
II. F
III. ਤੱਤਾਾਂ (Elements)
IV. CSS
V. ਡਿਲੈ ਕਟਰ (Selector)
ਪ੍ਰ:2 ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੈੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪਰ:I. W3C ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ (ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ) ਡਲਖੋ।
ਉ: World Wide Web Consortium (ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ)
ਪਰ:II. CSS ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ (ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ) ਡਲਖੋ।
ਉ: Cascading Style Sheets (ਕੈਸਕੇਡਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ)
ਪਰ:III. External CSS ਫਾਈਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹ?
ਉ: .css
ਪਰ:IV. ਡਕਸ ਟਗ ਡਵਚ ਇੰਟਰਨਲ CSS ਨੂੰ HTML ਵੈੱਬਪ੍ੇਜ ਡਵਚ ਪ੍ਡਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ।
ਉ: <link>
ਪਰ:V. WYSIWYG ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ ਡਲਖੋ।
ਉ: What You See Is What You Get (ਵੈੱਟ ਯ ਸੀ ਇਜ਼ ਵੈੱਟ ਯ ਿਟ)
ਪ੍ਰ:3 ਛੋਟੇ ਉੈੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (4-5 ਲਾਈਨਾਾਂ ਡਵਚ ਉੈੱਤਰ ਡਲਖੋ)
ਪਰ:I. HTML ਦਾ ਮੁੈੱਢਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਲਖੋ।
ਉ: HTML ਿਾਕਮੈਂਟ <HTML> ਟਿ ਤੋਂ ਸੁਰ ਅਤੇ </HTML> ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
HTML ਿਾਕਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੁੈੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਦਹੈੱਦਸਆਾਂ ਦਵੈੱਚ ਵੂੰਦਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ:
•
Head ਭਾਗ: ਇਹ ਭਾਗ <HEAD> ਟਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ </HEAD> ਟਿ ਨਾਲ
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਿ ਦਵੈੱਚ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਰਲੇ ਖ (Title) ਅਤੇ
Metadata ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ।
•
Body ਭਾਗ: ਇਹ ਭਾਗ <BODY> ਟਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ </BODY> ਟਿ ਨਾਲ
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿ ਦਵਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਦਮਲ ਹ ਜੋ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ ਤੇ
ਪਰਦਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।
ਪਰ:II. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਵਲਪ੍ਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈੱਖ ਵੈੱਖ ਪ੍ੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਉ: ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਡਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈੱਖ-ਵੈੱਖ ਪੜਾਅ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
i. ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੈੱਠੀ ਕਰਨੀ (Information Gathering)
ii. ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ (Planning)
iii. ਦਿਜ਼ਾਈਨ (Design)
iv. ਦਵਕਾਸ (Development)
v. ਟਸਦਟੂੰਿ ਅਤੇ ਦਿਦਲਵਰੀ (Testing & Delivery)
vi. ਰੈੱਖ-ਰਖਾਅ (Maintenance)
ਪਰ:III. ਵੈੱਬ ਡਵਚ HTML ਦੀ ਭੂ ਡਮਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?
ਉ: ਵੈੱਬ ਦਵਚ HTML ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੈੱਤਵਪਰਣ ਭਦਮਕਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਾਂ ਵੈੱਬ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹ। HTML ਭਾਸ਼ਾ ਵਬ
ੈੱ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲ ਭਾਸਾ
ਹ। HTML ਕੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟਦਟੈੱਕ (static) ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਨੂੰ ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। HTML ਡਵਚ ਡਲਡਖਆ ਕੋਿ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਦਿਆ ਜਾਾਂਦਾ
ਹ। ਵਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ HTML ਕੋਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ਨੂਿੰ ਵੇਖਣ ਯੋਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਿੀ ਮਾਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉਪਰ ਦਿਸਲਪੇਅ ਕਰਦਾ ਹ।
ਪਰ:IV. CSS ਡਕਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ?
ਉ: CSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਾਂ ਕੈਸਕੇਡਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ (Cascading Style Sheets) ਹੈ। CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਦਾ ਦਿਜ਼ਾਇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਸਾਧਾਰਣ ਸਬਦਾ ਦਵਚ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਦਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਦਕ ਇਹ ਵਬ ਪੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਭਾਸਾ ਹ ਜੋ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੀ ਦਦੈੱਖ ਨੂੰ ਦਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਇਸ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਦਸੈੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹ। ਇਹ ਭਾਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ HTML ਭਾਸ਼ਾ
ਨਾਲ ਦਮਲ ਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ:4 ਵੈੱਿੇ ਉੈੱਤਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (10-15 ਲਾਈਨਾਾਂ ਡਵਚ ਉੈੱਤਰ ਡਲਖੋ।)
ਪਰ:I. ਚੰਗੇ ਵੈੱਬ ਡਿਜਾਈਨ ਦੇ ਡਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ।
ਉ: ਇੈੱਕ ਚੂੰਿੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ-ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਕੁੈੱਝ ਮਹੈੱਤਵਪਰਨ ਦਸਧਾਾਂਤ ਦਦਤੇ ਿਏ ਹਨ:
•
ਸਾਦਗੀ (Simplicity): ਵੈਬਪੇਜ਼ ਦਾ ਦਿਜ਼ਾਇਨ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵੀਿੇਸਨ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
•
ਇੈੱਕਸਾਰਤਾ (Consistency): ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਵਚ ਹਰੇਕ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦਾ ਦਿਜ਼ਾਇਨ ਇੈੱਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
•
ਟਾਈਪ੍ੋਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਟਕਸਟ (Typography & Usage Text ): ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਟਕਸਟ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਬੂੰਦਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਦਕ ਸਰਚ ਇਿੰਜਣ ਵੈੱਬ ਪੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ INDEX ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਪਵਕਾਸ ਕਾਂਸਲ (ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ. ਸ.ਸ.ਸ.ਸ.(ਕੰ ), ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਪਸੰ ਘ ਵਾਲਾ)
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•
•

ਬਹੁਪ੍ੈੱਖੀ ਡਿਜਾਈਨ (Multidivisonal Design): ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਿਜ਼ਾਇਨ ਅਦਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੈੱਖ ਵੈੱਖ ਅਕਾਰ ਦੀਆਾਂ
ਸਕਰੀਨਜ਼ (ਮੋਬਾਈਲ, ਲਪਟੋਪ, ਮਾਨੀਟਰ ਆਦਦ) ਉਪਰ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਦਦਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਡਰੰਗ ਫੀਚਰ (Social Sharing Feature): ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਰ ਭਾਿ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਦਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਉਪਲੈੱ ਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸਲ ਮੀਿੀਆ ਉਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

II. ਵੈੱਬ ਡਿਜਾਈਨ ਲਈ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।
ਉ: ਵਬ ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਡਲਖੇ ਡਤਿੰਨਹ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. INLINE STYLE: ਜਦੋਂ CSS ਦੇ ਕੋਡਜ਼ ਨੂਿੰ BODY ਸਕਸਨ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਟੈਗਜ਼ ਡਵਚ ਵਰਡਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂਿੰ ਇਨਲਾਈਨ ਸਟਾਈਲ ਡਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਟਾਈਲ ਡਸਰਫ ਉਸੇ ਟੈਗ ਉਪਰ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗਾ ਡਜਸ ਡਵਚ ਇਸਨੂਿੰ ਵਰਡਤਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

<p style="color:red; border:2px solid;">This is an inline css example.</p>

2. INTERNAL STYLE SHEET: ਜਦੋਂ CSS ਦੇ ਕੋਡਜ਼ ਨੂਿੰ HEAD ਸਕਸਨ ਦੇ ਡਵਚ <style> ਟੈਗ ਡਵਚ ਡਲਡਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂਿੰ ਇਿੰਟਰਨਲ ਸਟਾਈਲਸ਼ੀਟ
ਡਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਾਈਲਸ਼ੀਟ ਪਰੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।
3. EXTERNAL STYLE SHEET: ਜਦੋਂ CSS ਦੇ ਕੋਡਜ਼ ਨੂਿੰ ਇੈੱਕ ਵੈੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਵਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਟਰਲ ਸਟਾਈਲਸੀਟ ਦਕਹਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਵੈੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸਨ .css ਹੁੂੰਦੀ ਹ। ਇਸ ਸਟਾਈਲਸ਼ੀਟ ਨੂਿੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਲੈੱ ਿ ਅਲੈੱ ਿ ਵਬ
ੈੱ ਪੇਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਦਲੂੰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਡਕ ਉਸ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਾਂ ਦੀ ਡਦੈੱਖ ਇਕਸਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
III. CSS ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਉ: CSS ਦੇ ਕੁੈੱਿ ਮੁੈੱਖ ਫਾਇਦੇ (ਲਾਭ) ਹੇਠਾਾਂ ਦਦਤੇ ਿਏ ਹਨ:
• ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ - CSS ਕੋਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਕ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਈ HTML ਪੂੰਦਨਆਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
• ਸਪ੍ੀਿ (ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਬ
ੈੱ ਪ੍ੇਜ ਲੋ ਿ ਕਰਨਾ) - CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਵਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ Load ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬਪੇਜ਼
ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਘੈੱਟਦਾ ਹ।
• ਆਸਾਨ ਰੈੱਖ-ਰਖਾਅ - ਇੈੱਕ ਜਿਹਾ ਤੇ CSS ਕੋਦਿੂੰਿ ਦਵਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਲਾਿ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਡਜਸ ਨਾਲ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰੈੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ - ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਨੂੰ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦਬਹਤਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। CSS ਦਵਚ HTML ਨਾਲੋਂ
ਦਜ਼ਆਦਾ ਪਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹਨ।
• ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸਪ੍ੋਰਟ - CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਬਪੇਜਾਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਖ ਵੈੱਖ ਆਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਕਰੀਨਜ਼ ਉਪਰ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਦਦਖਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ।
IV. CSS BOX ਮਾਿਲ ਦੀ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ।
ਉ: ਸਬਦ CSS BOX ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਦੇ ਦਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇ ਅਆਉਟ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ
ਦਵੈੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। HTML ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੈੱਕ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਇੈੱਕ ਬਾਕਸ (BOX)
ਹੁੂੰਦਾ ਹ। ਵੈਬਬਰਾਊਜ਼ਰ HTMLਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ CSS BOX ਮਾਡਲ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇੈੱਕ
ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਕਸ (RECTANGLE BOX) ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹ। BOX MODEL ਦਵੈੱਚ
ਕਈ ਐਟਰੀਦਬਊਟ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਕ ਹੇਠਾਾਂ ਦਦਤੇ ਿਏ ਹਨ:
•
Margin,
•
Border,
•
Padding, ਅਤੇ
•
Actual Content
ਡਦਤੇ ਗਏ ਡਚੈੱਤਰ ਡਵਚ ਇਹਨਾਾਂ ਐਟਰੀਡਬਊਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ CSS BOX ਮਾਡਲ ਨੂਿੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ।
V. ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ CSS ਡਵੈੱਚ ਬਾਰਿਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ।
ਉ: CSS ਦਵੈੱਚ ਬਾਰਿਰ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰਿਰ ਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਦਆਾਂ
HTML ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਬਾਰਿਰ ਦੀ STYLE, WIDTH ਅਤੇ COLOR ਦਨਰਧਾਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
h1 {
border: 5px solid red;
}
ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹਦਿੂੰਿ ਲੇ ਵਲ <h1> ਉਪਰ CSS ਫਾਰਮੇਦਟੂੰਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾ
ਰਹੀ ਹ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰਿਰ ਪਰਾਪਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਹ। ਇਸ ਦਵੈੱਚ <h1> ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰਿਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (WIDTH) 5px
ਰੈੱਖੀ ਗਈ ਹ, ਬਾਰਿਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ solid ਲਾਈਨ ਸਟ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ ਅਤੇ
ਬਾਰਿਰ ਦਾ ਰੰਗ red ਸਟ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹ।
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