WEBMASTERING

CSS

CZĘŚĆ I : TYPOGRAFIA STRONY

WPROWADZENIE
Przed nadejściem CSS, projektanci stron używali znacznika font dla ustawiania koloru, rozmiaru i
stylu tekstu w różnych częściach strony WWW.
<font face="Verdana, Arial" size="+1" color="blue"> Witaj Świecie!</font>
Chociaż metoda ta jest skuteczna dla zmiany wyglądu typu, użycie jej dla manipulowania całą
zawartością strony zawierającą wiele znaczników font ,sprawiało czasochłonną aktualizację,
powiększało rozmiar samej strony i powiększało parawdopodobieństwo wystąpienia błędu. CSS
pomogło wyeliminować te problemy projektowania i zarządzania. Możemy rozwiązać te problemy
na kilka sposobów, takich jak umieszczenie zawartości w elemecie p:
<p> Witaj Świecie!</p>
Potem za pomocą CSS dyktujemy styl dokumentu przez umieszczenie bloku CSS w nagłówku
dokumentu:
<style type="text/css" media="all">
p{
color : blue;
font-size : small;
font-family : Verdana, Arial, sans-serif;
}
</style>
Teraz struktura dokumentu i jej wizualna reprezentacja są oddzielone. Ponieważ są w oddzielnych
obszarach, proces edytowania i zarządzania stroną WWW jest uproszczony. Ważne jest aby można
było odczytać zawartość strony w trybie on-line ,a CSS pozwala wykonać mnóstwo zadań dla
kontrolowania typografii strony.

OKREŚLANIE CZCIONKI I DZIEDZICZENIE
PROBLEM
Chcesz ustawić czcionkę tekstu na stronie
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości font-family :
p{
font-family : Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
}

OMÓWIENIE
Możesz określić czcionki jakie chcesz aby przeglądarka pokazywała na twojej stronie , zapisując je
oddzielone przecinkami jako wartości właściwości font-family. Jeśli przeglądarka nie może znaleźć
czcionki na liście, próbuje znaleźć kolejną itd, dopóki nie natrafi na odpowiednią. Jeśli nazwa
czcionki zawiera spacje, należy ująć tę nazwę w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy. Na koniec
tej listy należy wstawić rodzaj rodziny czcionek. CSS oferuje pięć wartości rodzin czcionek do
wyboru, jak pokazano poniżej:
Rodzina czcionek

Przykłady czionek

serif

Georgia, Times, Times New Roman, Garamond i Century Schoolbook

sans-serif

Verdana, Arial, Helvetica,Trebuchet i Tahoma

monospace

Courier, MS Courier New i Prestige

cursive

Lucida Handwriting i Zapf -Chancery

fantasy

Comic Sans, Whimsey, Critter i Cottonwood

Wszystkie przeglądarki zawierają listę czcionek z pięciu powyższych rodzin. Jeśli czcionka nie
została wybrana wedle zasad CSS ani nie jest dostępna na komputerze użytkownika, przeglądarka
używa czcionki z jednej z tych rodzin. Najbardziej problematyczną z nich jest fantasy ponieważ
wartość ta jest pojemna dla dowolnej czcionki, która nie podpada pod żadną z pozostałych czterech
kategorii. Projektanci rzadko używają tej czcionki ponieważ nie wiedzą jaki symbol czcionki
zostanie wyświetlony! Inną problematyczną rodziną jest cursive ponieważ niektóre systemy nie
mogą wyświetlać czcionki kursywą. Jeśli przeglądarka nie może użyć tej czcionki, używa innej
domyślnej w jej miejscu. Ponieważ tekst oznaczony jako cursive może być w rzeczywistości
niewyświetlany kursywą, więc również i tej rodziny projektanci unikają. Jeśli chcesz skorzystać z
nietypowej czcionki, które nie mogą być zainstalowane na komputerach większości ludzi, zasadą
jest aby ustawić jako ostatnią wartość font-family albo serif, sans-serif lub monospace. Pozwoli to
przynajmniej na częściową czytelność strony. Nie musisz ustawiać tej samej właściwosci dla
każdego znacznika jakiego używasz. Element potomny dzierdzicy, lub ma te swame wartości
właściwości, co element nadrzędny, jeśli specyfikacja CSS , która definiuje daną właściwość może
być dziedziczona. Na przykład jeśli ustawisz właściwość font-family aby pokazywała czcionkę serif
w paragrafie,który zawiera element em jako potomka, ten tekst w elemencie em jest również
ustawiony na czcionkę serif:
<p style="font-family: serif; "> ABCDEF<em>GHI</em> .</p>
Dziedziczenie nie występuje pod dwoma warunkami. Jeden z nich jest wbudowany w specyfikację
CSS i dotyczy elementów , które mogą generować pole. Elementy takie mają h2 i p i odnoszą się
do elementów blokowych i mogą mieć inne właściwości takie jak marginesy, obramowania,
wypełnienie czy tło. Ponieważ te właściwości nie są przekazywane do elementów blokowych
potomnych, nie musisz pisać dodatkowych zasad aby przeciwstawić się efektom wizualnym, które
mogłyby wystąpić jeśli zostałyby przekazane. Na przykład, jeśli margines 15% dla elementu body,
ta reguła będzie miała zastosowanie dla każdego elementu h2 i p , który jest potomkiem ciała
elementu.
Drugim warunkiem przy którym dziedziczenie nie działa, to oczywiście, jeśli przeglądarka nie
obsługuje specyfikacji

OKREŚLANIE ROZMIARU CZCIONKI
PROBLEM
Chcesz ustawić rozmiar czcionkę na stronie
ROZWIĄZANIE
Ustaw wartości czcionki używając właściwości font-size:
p{
font-size: 0.9em;
}
OMÓWIENIE
Ustawienie rozmiaru czcionki w procentach powoduje ,że przeglądarka przelicza rozmiar czcionki
w oparciu od wielkości elementu nadrzędnego.Na przykład, jeśli rozmiar czcionki dla ciała jest
ustawiona na 12 pikseli a rozmiar elementu p jest ustawiona na 125%, rozmiar czcionki tekstu w
paragrafie to 15 pikseli. Możesz użyć procentów, jednostek długości i słowa kluczowego font-size
dla ustawienia rozmiaru. Jednostki długości dzielą się na dwie kategorie: bezwzględną i względną.
Absolutna jednostka długości obejmuje :
•
•
•
•
•

cale (in)
centymetry (cm)
milimetry (mm)
punkty (pt)
pica (pc)

Punkt , w specyfikacji CSS, jest równy 1/72 cala a pica to 12 punktów.
Pnieważ przeglądarka wyświetla różnie, zależnie od różnych systemów operacyjnych i ustawień
wideo, usatwienie czcionki jako stałej (lub absolutnej) wartości nie ma większego sensu.
Faktycznie, najlepiej jest unikać bezwzględności dokumentów sieciowych, chyba ,że jest to
stylizacja dokumentu dla stałych . Na przykład, kiedy tworzysz arkusz stylu dla wyświetlenia
dokumentu sieciowego, jednostki długości absolutne są korzystne. Specyfikacja CSS nie dyktuje
jak dostawcy przeglądarek powinni traktować tekst kiedy właściwość font-size jest ustawiona na
wartość zero dlatego różne przegladarki interpretują tą wartość nieprzewidywalnie. Na przykład,
taki tekst nie jest widoczny w przeglądarce Mozilla. W IE dla Macintosha i Safari, tekst nie jest
widoczny, ale ,raczej wyświetlany jest z domyślną wartością rozmiaru czcionki. Opera wyświetla
taki tekst jako mały, ale jeszcze czytelny. IE dla Windows ustawia rozmiar czcionki jako mały,
nieczytelny ale jeszcze widoczną linię tekstu , która pojawia się jako równa rozmiarowi 0.1em. Jeśli
chcesz uczynić tekst niewidocznym, użyj właściwości CSS visibility lub display zamiast ustawiać
rozmiar czcionki na zero:
p {visibility: none}.
Ujemna wartość długości, taka jak -25cm, dla właściwości font-size jets niedozwolona.
Jednostka względna ustawia długość właściwośći w oparciu o wartość innej właściwej długości.
Jednosta długości względnej obejmuje:
•
•

Em
X-height (ex)

•

Piksele (px)

Jednostka em odnosi się do domyślnego rozmiaru czcionki ustawianej we właściwościach
przeglądarki użytkownika, podczas gdy x-height odnosi siędo wysokości małej litery x w czcionce.
Piksele konsekwentnie kontrolują wielkość typografii w dokumencie sieciowym na większości
platform i przeglądarek. Głónym problemem w odniesieniu do ustalenia rozmiaru czcionki nie
jest dokładne wymiarowanie ale ale dostępność. Ludzie o słabym wroku mogą chcieć zmienić
czcionkę aby lepiej przeczytać dokument. Jednak jeśli używasz pikseli dla ustawiania czcionki na
stronie internetowej, ludzie korzystający z IE pod Windows nie będą mogli zmienić rozmiaru
czcionki. Jeśli wymagasz bezwzględnej miary rozmiaru, używaj piskeli zamiast punktów, chociaż
projektanci są przyzwyczajeni do miary punktu. Powód jest taki ,że Macintosh i Windows różnie
renderują rozmiar punktowy, ale piksele zawsze pozostają te same. Jeśli dostęp jest problemem,
przejdź na jednostki em. W ROZWIĄZANIU ustawiliśmy tekst w paragrafie na jednostkę 0.9em.
Wartość ta jest równoważna ustawieniu rozmiaru na 90% domyślnego rozmiaru czcionki w
ustawieniach przeglądarki. Jednak, stosowanie jednostek em nasuwa kolejne obawy. Tym razem
problem dotyczy użyteczności. Chociaż można zmienić rozmiar czcionki na stronie, jeśli ustawisz
czcionkę na rozmiar ,któy jest mniejszy niż domyślny rozmiar tekstu przeglądarki (n. 0.7em), IE dla
Windows będzie wyświetlał małe, prawie nieczytelne linie tekstu. Pojawia się możliwość innego
rozwiąznia : zastosowanie słówa kluczowych font-size. Specyfikacja CSS ma siedem słów
kluczowych czcionek dla rozmiaru bezwzglednego, których można użyć dla ustawienia rozmiaru
czcionki: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large.

Są dwa słowa kluczowe dla font-size dla miary wzglednej: larger i smaller. Jeśli element potomny
jest ustawiony na larger, przegladarka może interpretować wartość nadrzędną font-size jako
wartość small i zmniejszyć tekst wewnątrz elementu potomnego medium. Słowa kluczowe font-size
dostarczają dwóch korzyści: sprawiają ,że łatwo powiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu w
większości przeglądarek a rozmiary czcionek w przeglądarkach nigdy nie są mniejsze niż dziewięć
pikseli, zapewniając czytelność tekstu. Jeśli masz ustawiony tekst na mały rozmiar , użyj czionki
sans-serif takiej jak Verdana dl zwiększenia szansy na czytelność.
WYMUSZENIE ROZIARU CZCIONKI
PROBLEM
Chcesz ręcznie sterować rozmiarem czcionki
ROZWIĄZANIE
Użyj reguły !important :

P {
font-size: 12 px !important;
}
OMÓWIENIE
Reguła !important składa się ze znaku wykrzyknika (!) po którym występuje słowo important.W
niektórych przeglądarkach użytkownik może ustawić arkusz stylów do przeglądania sieci , który
pozwoli mu ustawić wielkość czcionek (i innych właściwośi CSS) do jego potrzeb. Jednak , jak
projektant dokumentu sieciowego, możesz chcieć upewnić się ,że twój projekt pojawia się w
zaplanowany sposób. Reguła !important daje ci pewną gwarancję ,że projekt pozostanie
nienaruszony. Chociaż jako projektant piszesz regułę CSS !important, użytkownik również może
napisać te reguły w sowim arkuszu stylów. W specyfikacji CSS2, reguła !important użytkownika
nadpisuje dowlone reguły !important napisane przez projektant
USTAWIENIE PROSTEJ LITERY OZDOBNEJ
PROBLEM
Chcesz aby paragraf zaczynał się od litery ozdobnej
ROZWIĄZANIE
Zaznacz zawartość paragrafu elementem p:
<p> Jestem niezwykle mądrym programistą CSS </p>
Użyj pseudo-elementu : first-letter do stylizacji pierwszej litery w paragrafie
p: first-letter {
font-size: 1.2em;
background-color: black;
color: white;
}
OMÓWIENIE
Specyfikacja CSS oferuje łatwy sposób stylizacji pierwszej litery w paragrafie. Użyjemy pseudoelementu :first-letter . Owiniemy element span z atrybutem class wokół pierwszej litery pierwszego
zdania pierwszego paragrafu
<p><span class="initcap"> J</span>estem niezwykle mądrym programistą CSS </p>
Potem ustawimy style dla ozdobnej litery
p .initcap {
font-size: 1.2em;
background-color: black;
color: white;
}
USTAWIENIE DUŻEJ WYŚRODKOWANEJ LITERY OZDOBNEJ

PROBLEM
Chcesz umieścić dużą , wyśrodkowaną literę paragrafu
ROZWIĄZANIE
Otaczamy element span z atrybutem class wokół pierwszej litery zdania pierwszego paragrafu:
<p><span class="initcap"> J</span>estem niezwykle mądrym programistą CSS </p>
W połączeniu ze stylizacją litery początkowej przez znaczniki span z selektorem class,tworzy
dekorację ,która ustawia wcięcia tekstu w akapicie.

OMÓWIENIE
To rozwiązanie działa ze względu na interakcję trzech właściwości CSS. Pierwszą jest właściwość
text-indent, który przenosi pierwszą linię na środek paragrafu. Wartość jest ustawiona na 37% która
jest trochę większa niż jedna trzecia odległości od lewej strony akapitu, jak pokazanu, ale nie
wystarcza do "wycentrowania" litery. Kolejną właściwością , która jest pomocna to właściwość
font-size. Ustawiona jest wartość na 6em, co czyni czcionkę sześć razy (600%) większą niż roziar
domyślny dla czcionki w przegladarce. Ponieważ rozmiar czcionki jest sześć razy większy niż
reszta, wiodąca pierwsza linia jest teraz głębiej niż pozostałe linie. Aby to pomóc poprawić,
ustawiamy wysokść linii dla elementu span na 0.6em.
USTAWIENIE DEKORACYJNE DUŻEJ LITERY OZDOBNEJ (OBRAZEK)
PROBLEM
Chcesz użyć obrazka dla litery ozdobnej
ROZWIĄZANIE
Otaczamy pierwszą literę elementem span,pierwszego zdania , pierwszego paragrafu:
<p><span class="initcap"> J</span>estem niezwykle mądrym programistą CSS </p>
Ustawiona zawartość wewnątrz span musi być ukryta

Potem wstawiamy obrazek używany jako tło wielkiej, ozdobnej litery:

OMÓWIENIE
Pierwszym krokiem w Rozwiązaniu jest stworzenie obrazka ,którego użyjemy jako litery ozdobnej.
Następnie, ukrywamy pierwszą literę tekstu HTML przez ustawienie właściwości display na none..
Potem wstawimy obrazek w tle paragrafu, upewniając się ,że obrazek nie powtarza się , przez
ustawienie wartosci background-repeat na no-repeat :

Znamy już szerokość i wyskość obrazka, więc je ustawiamy:

Potem zmieniamywartości text-indent ipadding-top aby litera ozdobna pojawiła się w linii.Zwróć
uwagę ,że użytkownicy z wyłączonymi obrazkami nie mogą zobaczyć litery ozdobnej,ponieważ
rozwiązanie nie pozwala na atrybut alt dla obrazka.Jeśli chcesz użyć obrazka ale masz jeszcze
atrybut alt pokazanykiedy użytkownik wyłączy obrazki,użyjemy obrazka dla zastąpienia znaku
HTML:
<p><simgsrc="initcap=o.gif" alt="J"> estem niezwykle mądrym programistą CSS </p>
STWORZENIE NAGŁÓWKA ZE STYLIZOWANYM TEKSTEM
PROBLEM
Chcesz użyć właściwości CSS dla zaprojektowania nagłówka ,który jest inny od domyślnych.Na

przykład chcesz wstawić nagłówek w kursywie.
ROZWIĄZANIE
Po pierwsze, odpowiednio oznaczamy nagłówek:
<h2> Wielka Szkoła Przetrwania </h2>
<p>Jestem niezwykle mądrym programistą CSS </p>
Potem używamy właściwości font dla łatwiejszej zmiany stylu nagłówka:

OMÓWIENIE
Skrócona właściwość łączy kilka właściwości w jedną.Właściwość font jest jedną z tych
oszczędności. Jedna właściwość font może przedstawiać następujące wartości :

Pierwsze trzy właściwości mogą być umieszczone w dowolnym porządku, pozostałe muszą być w
pokazanej kolejności.Kiedy chcesz dołączyć wartość line-height,wstaw ukośnik między font-size a
line-height :

Przy ustalaniu stylu nagłówka, pamiętaj ,że przeglądarki mają swoje domyślne wartości dla
dopełnienia i marginesów paragrafu i znacznika nagłówka. Te domyślne wartości są zwykle oparte
na matematyce, nie estetyce, więc nie wachaj się dostosować ich do dlaszej poprawy wyglądu
dokumentu internetowych.
TWORZENIE NAGŁÓWKA ZE STYLIZOWANYM TEKSTEM I OBRAMOWANIEM
PROBLEM
Chcesz wystylizować obramowanie na górzei dole obramowania
ROZWIĄZANIE
Użyjemy właściwości border-top i border-bottom kiedy usatwiay styl nagłówka

OMÓWIENIE
Dodatkowo do obramowania górnego i dolnego , elementy blokowe również mogą mieć
obramowanie po lewej i prawej stronie poprzez właściwości border-left i border-right,
odpowiednio. Właściwości border-top, border-bottom, border-left i border-right są właściwościami
skróconymi, które pozwalają projektantom ustawiać szerokość, styl i kolor każdej strony
obramowania .Bez tych dwóch skrótów deklaracji obramowania w Rozwiązaniu, zasada CSS dla
nagłówka będą rozszerzone o cztery dodatkowe dekalracje:

Dostępny jest również skrócona właściwość dla top, bottom, left i right skróconych właściwości
:border. Właściwość border ustawia ten sam styl dla width,style i color obramowania po każdej
stronie elementu:

STYLIZACJA NAGŁÓWKA TEKSTEM I OBRAMOWANIEM
PROBLEM
Chcesz umieścić powtarzajacy się obrazek na dole nagłówka, np trawę
ROZWIĄZANIE
Użyjemy właściwości background-image,background-repeat, i background-position :

OMÓWIENIE
Ustawienie właściwości background-repeat na wartość repeat-x, co powoduje ,że obrazek będzie
powtarzany poziomo

Następnie ustawiamy właściwość background-position na bottom:

background-position moze przybrać dwie wartości odpowiednio do osi pionowej i poziomej.
Wartości dla background-position mogą być jednostką długości (takich jak piksele), procenty lub
słowo kluczowe. Pozycja elementu na osi x używa słów kluczowych left, center lub right. Dla osi y
wartości słów kluczowych to top, center lub bottom. Kiedy położenie na innej osi nie jest
konieczne, obrazek jest umieszczany na środku tej osi

W Rozwiązaniu, obrazek jest umieszczony na dole osi y ale jest wyśrodkowany wobec osi x
TWORZENIE CYTATU WYRZUCONEGO Z TEKSTEM HTML
PROBLEM
Chcesz wystylizować tekst dla cytatu wyrzuconego,tak aby różnił się od domyślnego
ROZWIĄZANIE
Użyjemy elemntu blockquote dla wskazania cytatu wyrzucownego semantycznie w kodzie:

Z CSS, stosujemy marginesy, wypełnienie i kolor dla elementu blockquote:

Następnie ustawiamy styl dla elementów p i div zagnieżdżonych w elemencie blockquote:

Cytat wyrzucony jest używany w projektowaniu dla zwrócenia uwagi czytającego. Jednym z
łatwych sposobów tworzenia takich cytatów jest zmiana koloru części tekstu głównego.
TWORZENIE CYTATU WYRZUCONEGO Z OBRAMOWANIEM
PROBLEM
Chcesz wystylizować cytat wyrzucony obramowaniem na górze i dole

Dla wstawienia obramowania z lewej i prawej strony, zamiast top i bottom, używamy właściwości
border-left i border-right :

ROZWIAZANIE
Użyjemy elementu blockquote dla oznaczenia zawartości cytatu:

Następnie ustawiamy w CSS właściwości dla obramowania i tekstu wewnątrz cytatu wyrzuconego:

OMÓWIENIE
Ustawiamy właściwość float jak również width dla elementu blockquote. Te dwie właściwości CSS

pozwalają głównej zawartości na zawinięcie wokół cytatu wyrzuconego:

Skontrastujemy cytat wobec otaczającego tekstu poprzez zmianę kolorów tła i przodu cytatu

Użyjemy właściwości border-top i border-bottom aby dopasować kolor tekstu w cytacie

TWORZENIE CYTATU WYRZUCONEGO Z OBRAZKIEM
PROBLEM
Chcesz wystylizować cytat wyrzucony z obrazkiem, wyglądajacym jak gdyby był w nawiasach
klamrowych
ROZWIĄZANIE
Użyjemy elementu blockquote dla zaznaczenia zawartości cytatu

Potem ustawiamy styl dla cytatu , umieszczając obrazek w tle elementu blockquote i inny w tle p :

OMÓWIENIE
W rozwiązaniu, obraz nawiasów dla cytatu pojawił się w parze, jeden z lewym górnym rogu a drugi
w parawym dolnym rogu. W CSS można przypisać tylko jeden obrazek tła na element blokowy.
Obejściem jest danie tych obrazków we właściwych miejscach; umieszczamy jeden obrazek w tle
elementu blockquote a drugi w elemncie p, który jest potomkiem elementu blockquote:

Potem modyfikujemy wypełenieni, marginesy i szerokość elementów blockquote i p aby mieć
niezakłócony widok obrazków:

USTAWIENIE WCIĘCIA W PIERWSZEJ LINII PARAGRAFU
PROBLEM
Chcesz umieścić wcięcie w pierwszej linii każdego paragarfu
ROZWIĄZANIE
Użyjemy właściwości text-indent do stworznenia wcięcia:

OMÓWIENIE
Właściwość text-indent może przybierać jednostki długości absolutne i względne jak również
procenty. Jeśli użyjesz procentów, procent odnosi się do szerokości elementu a nie całkowitej
szerokości strony. Innymi słowy, jeśli wcięcie jest ustawione na 35% paragrafu któryjest ustawiony
na 200 pikseli, szerokość wcięcia to 70 pikseli.
USTAWIENIE WCIĘCIA CAŁEGO PARAGRAFU
PROBLEM
Chcesz wcięcie całego paragrafu
ROZWIĄZANIE
Osiągniemy pożądany efekt używając selektorów klas:

Potem umieszczamy właściwe atrybuty w kodzie:

OMÓWIENIE
Selektory klas wybiera element HTML , który używa atrybutu class. Różnica między klasą a typem
selektora jest taka ,że selektory wybiera każda instancja elementu HTML. W poniższych dwóch
regułach CSS, pierwszy selektor jest typem selektora, który oznacza że całą zawartość zaznaczona
jako h2 będzie wyświetlana na czerwono, slektor klasy ustawia wypełnienie elementu na 33% :

Połączenie typu i klasy selektora w jednym elemencie pozwala uzyskać większy efekt w stylizacji
elementów. W tych znacznikach, trzeci element jest ustawiony na czerwono i również ma
wypełnienie z lewej strony na 33%

Innym rozwiązaniem które może być użyte zamiast selektorów klas jest zastosowanie wcięcia
używającego marginesów a potem użycie kolejnych selektorów dla zastosowania stylów d
paragrafu

Ta metoda korzysta z kolejnych sisotrzanych selektorów, które są przedstawiane przez dwa lub
więcej regularnych selektorów odzielonych znakiem (-ami) plus. Na przykład selektor h2+p
stylizuje akapit bezpośrednio po elemencie h2. Tu chcemy wystylizować pewne akapity w
kolejności w jakiej pojawiają sie na ekranie .Na przykład p+p wybierają element akapitu, który
następuje po innym akapicie. Jednak kiedy jest więcej niż dwa akapity, trzeci akapit (i wszystkie po
nim)są usatwiane w tym samym stylu jak akapit drugi. Występuje to tak, ponieważ trzeci akapit
występuje po akapicie Aby oddzielić style od drugiego i trzeciego akapitu, ustawiamy inny CSS za
trzecim akapitem, ktróry zaznacza trzy akapity następujące po sobie:

Potem budujemy z tych CSS regułę przez zgrupowanieselektorów. Zamiast pisania dwóch reguł
CSS do stylizacji trzeciego i szóstegoakapitu, oddzielamy selektory przecinkami i spacjami :

USTAWIENIE WYJUSTOWANEGO TEKSTU
PROBLEM
Chcesz wyrównać tekst aby był wyjustowany z obu stron
ROZWIĄZANIE
Użyjemy właściwości text-align :

OMÓWIENIE
Jak działa wyjustowanie tekstu? Zależy od algorytmów projektowych inżynierów tworzących
przeglądarkę. Ponieważ nie ma jednoliteg algorytmu dla justowania tekstu, wygląd tekstu różni się
między przeglądarkami.
STYLIZACJA PIERWSZEJ LINI PARAGRAFU
PROBLEM
Chcesz utsawić pierwszą linię paragrafu jako ogrubioną
ROZWIĄZANIE
Użyjemy pseudo-elementu first-line dla ustawienia stylu pierwszej linii:

OMÓWIENIE
Podobnie jak selektor class, pseudo-element umożliwia manipulowanie stylem części dokumentu
sieciowego. W odróżnieniu od selektora klasy,zmiana rozmiaru okna przeglądarki lub zmiana
rozmiaru czcionki mogą zmienić obszar oznaczony przez pseudo-element. W tym Rozwiązaniu
ilość tekstu w pierwszej linii może się zmienić jeśli przeglądarka zmieni rozmiar
STYLIZACJA PIERWSZEJ LINI PARAGRAFU OBRAZKIEM
PROBLEM
Chcesz wystylizować pierwszą linię paragrafu dołączając obrazek
ROZWIĄZANIE
Użyjemy właściwości background-image wewnątrrz pseudo-elementu :first-line :

OMÓWIENIE
Selektory stylu :first-line można tylko zastosować do pierwszej linii tekstu elementu ale nie do
szerokości samego elementu. Oprócz właściwości background-image, :first-line obsługuje również
inne właściwości :

STWORZENIE EFEKTU WYRÓŻNIENIA TEKSTU
PROBLEM
Chcesz wyróżnić część tesktu w paragrafie
ROZWIĄZANIE
Użyjemy elementu strong dla oznaczenia części tekstu jaki chcesz wyróżnić:
<p>Życie jest piękne ale czasami <strong> bywa, że się nie chce żyć</strong></p>
Potem ustawiamy regułę CSS dla wyróżnienia:

OMÓWIENIE
Chociaż element strong jest używany w Rozwiązaniu, można również użyć elementu em zamiast
elementu strong dla wyróżnienia tekstu. Kiedy tekst został oznaczony,ustawiamykolor wyróżnienia
właściwością background-color. Ponieważ niektóre przeglądarki używają pogrubienia dla
oznaczenia tekstu jako strong, ustawimy font-weight na normal. Kiedy używamu elementu em,
należy się upewnić ,że font-style ustawionyjest na normal ponieważ wtedy przeglądarki utrzymują
ustawienia czcionki na kursywie.

ZMIANA ODSTĘPU MIĘDZY WIERSZAMI
PROBLEM
Chcesz zostawić więcej lub mniej miejsca między liniami.
ROZWIĄZANIE
Użyjemy line-height:

OMÓWIENIE
Przy zwiększaniu line-height, odległości między wierszami tesktu rośnie. Jeśli wartość zmniejsza
się,odległość między liniami kurczy się a nawet linie nachodzą na siebie. Wartość line-height może
być liczbą i jednostką taką jak punkty lub liczba i symbol procenta. Jeśli wartość line-height jest
liczbą, wartość ta jest używana jako procent dla samego elementu jak również elementów
potomnych. Wartości ujemne nie są dozwolone dla line-height.

Możemy również ustawić właściwość line-height ze skrótem font w połącznieu z wartością fontsize. Poniższa linia przekształca dowolny tekst w elemencie p aby z rozmiaru czcionki 1em zrobić
line-height 1.5em i wyświetlić czcionkę snas-serif

CZĘŚĆ II : ELEMENTY STRONY
ELIMINOWANIE MARGNESÓW STRONY
PROBLEM
Chcesz pozbyć się spacji wokół krawędzi strony
ROZWIĄZANIE
Ustaw wartość właściwości margin i padding dla elementów html i body na 0 :

OMÓWIENIE
Ustawienie właściwości margin i padding elementu body na 0 pozwoli stworzyć efekt od krawędzi
do krawędzi – innymi słowy, wyeliminuje spacje wokół strony. Jednka w zależności od zawartości
strony, właściwości marigin i padding mogą nie być wszystkim co trzeba zmienić aby uzyskać taki
efekt. Domyślne właściwości innych elementów mogą mięc nieoczekiwane efekty uboczne kiedy
próbujemy zmienić margines strony. Na przykład jeśli h1 jest pierwszym elementem potomnym
elementu body , pewne niezamierzone spacje pojawią się powyżej nagłówka i poniżej górnej
części . Aby zapewnić efekt od krawędzi do krawędzi w tej sytuacji należy ustawić marigin i
padding elementu sprawiającego problemu na 0 , jak też body. Ustawia to wszystkie strony
elementu padding na 0. Jeśli takie ustawienie nie jest możliwe (na przykład, potrzebujesz wartości
na dole wypełnienia lub marginesu), ustaw wartości marigin – top i padding-top na 0 aby uzyskać
ten efekt:

KOLOROWANIE PASKA PRZEWIJANIA
PROBLEM
Chcesz zmodyfikować kolor paska przewijania okna przeglądarki
ROZWIĄZANIE
Używamy właściwości które manipulują kolorami paska przewijania w przeglądarce:

Ponieważ te właściwości nie są częścią specyfikacji W3C dla CSS, dostawcy przeglądarek nie
wstawiają obsługi tych właściwości. To Rozwiązanie działa dla przeglądarki KDE Konqueror i
Internet Explorer 5.5+ dla Windows

OMÓWIENIE
Chociaż może się wydawć ,że pasek przewijania to proste narzędzie, jednak składa się z kilku
części, które tworzą obiekt 3D

Oprócz dostosowania paska przewijania w widoku przeglądarki, można również ustawić kolory
paska przewijania w polu tekstowym dla formularza sieciowego, iframes i generalnie paska
przewijania:

Podczas renderowania strony , która nie ma poprawnego DOCTYPE, IE doświadczy trybu
niestandardowego zachowania i będzie szukał właściwości paska przewijania w selektorze body.

Kiedy strona zawiera poprawny DOCTYPE, IE jest w trybie Standard i stosuje się do selektora
html. W przypadku gdy DOCTYPE dokumentu sieciowego może się zmienić, najlepiej zapewnić że
selektory body i html są zgrupowane i stosowane w jednej regule CSS:

WYCENTROWAIE ELEMENTÓW NA STRONIE WWW
PROBLEM
Chcesz wycentrować części strony internetowej
ROZWIĄZANIE
Aby wycentrować tekst w elemencie blokowym, użyjemy właściwości text-align :

Przez użycie text-align możemy wyśrodkować tekst wewnątrz elementu blokowego.
Alternatywnym podejściem jest użycie marginesów do wycentrowania tekstu wewnątrz kontenera:

Kiedy ustawisz właściwości marigin-left i marigin-right na auto, wyśrodkujesz element wewnątrz
jego elementu nadrzędnego.
Tabele
Aby wyśrodkować tabelę , umieść tabelę jako potomka elemnetu div :

<div class = "center" >
<table width ="50%" border="1" cellpadding="30"
<tr>
<td> To jest pierwsza komórka </td>
<td> To jest druga komórka </td>
</tr>
<tr>
<td> To jest trzecia komórka , pod pierwszą komórką</td>
<td> To jest czwarta komórka, pod drugą komórką </td>
</tr>
</table>
</div>
Potem zapisujemy regułę CSS:

Zwróć uwagę ,że jeśli użyjemy elementu th w tabeli HTML , zawartosć wewnątrz tych koórek jest
wyśrodkowywana domyślnie. Usatwienie właściwości text-align na wartość left w selektorze
.center table nie wpłynie na te efekt. Aby wyrównać do lewej wewnątrz th użyjemy reguły CSS;
th {
text-align : left;
}
Aby zapisać linię lub dwie kodu CSS, możesz chcieć dołączyć skróconą wersję właściwości
margin, jak pokazano :

Obrazki
Jeśli chcesz wyśrodkować obraz, dołóż element div wokół elementu img. Ta technika jest
wymagana ponieważ element img, podobnie jak em i istrong ,jest inline Spoczywa w przepływie
strony zamiast jako znaczniki miejsca jak to robią elementy blokowae p lub blockquote. Wygląda to
tak:

A reguła CSS tak:

Aby wyśrodkować elementy ze stałą szerokością, takie jak obrazki, najpierw ustawiamy wartości
nadrzędnej właściwości padding-left na 50%. Potem określamy połowę szerokości elementu jaki
centrujemy i ustawiamy jako wartość ujemną we właściwości margin-left. Znacznik dla obrazu
używający tej techniki wygląda podobnie jak to "

Reguła CSS:

Środkowanie pionowe
Możemy również wyśrodkować obraz (lub inny element) pionowo. Różnica jest taka ,że użyjemy
właściwości position do tego celu. Znacznik jest taki sam jak w poprzednim przykładzie, ale tym
razem reguła CSS jest z jednym selektorem:

Przy aboslutnym pozycjonowaniu, bierzemy element przy normalnym przepływie dokumentu i
umieszczamy go w dowolnym miejscu. Jeśli chcemy wyśrodkować i tekst i obrazek (lub obrazki)
zamiast tylko jednego obrazka, wkładamy całą zawartość do elementu div :

Wtedy w regule CSS, usuwamy właściwość height i modyfikujemy wartość ujemną górnego
marginesu dla kompensacji dodatkowych elementów na stronie:

USTAWIENIE OBRAZKA W TLE
PROBLEM
Chcesz tło obrazkowe ,które się nie powtarza
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości background-image i background-repeat dla kontroli wyświetlania obrazkiem

OMÓWIENIE
Można umieścić tekst i inne obrazki inline ponad obrazkiem tła aby stworzyć wrażenie głębi na
stronie.
STWORZENIE LINIOWEGO TŁA Z OBRAZKÓW
PROBLEM
Chcesz szeregu obrazków tła powtarzalnych pionowow i poziomo
ROZWIĄZANIE
Obrazki tła poziome lub wzdłuż osi x .Korzystamy z reguły CSS

Aby mieć obrazki tła powtarzane wzdłuż osi pionowej, użyjemy wartości repeat-y dla backgrundrepeat.
UMIESZCZENIE TŁA OBRAZKOWEGO
PROBLEM
Chcesz spozycjonować obrazek tła na stronie
ROZWIĄZANIE
Uzyj właściwości background-position dla ustawienia położenia obrazka tła .Aby umieścić obrazek
zaczynający się 75 pikseli na prawo i 150 pikseli poniżej lewego górnego rogu przeglądarki użyj
rguły CSS:

OMÓWIENIE
Element background – position zawiera dwie wartości oddzielone spacją. Pierwsza wartość ustawia
punkt początkowy dla osi y a druga dla osi x. Jeśli jest podana tylko jedna wartosć, wartość ta jest
używana dla pozycji poziomej a pozycja pionowa jest ustawiona na 50%. Rozwiązanie używa
jednostek pikseli dla określenia miejsca umieszczenia obrazka tła;jednak można również użyć
procentów .Wartość 50% dla background-position oznacza ,że przegladarka umieściła obrazek w
martwym punkcie, podczas gdy wartości 0% i 100% umieszcza obrazek w lewym górnym rogu i
najniższym prawym rogu, odpowiednio.
Przy procentach. Można użyć wartości top, center i bottom dla osi y i left, center i right dla osi x
Używając połączenia tych wartości, można umieścić obrazek tła w ośmiu punktach wokół brzegów
przeglądarki.Aby umieścić obrazek tła w najniższym prawym rogu, można użyć zasady CSS:

Można również użyć właściwości background-position i background-repeat dla obrazków tła,
których pola nie są przywiązane do stron przeglądarki. Na przykład,

MOCOWANIE TŁA OBRAZKA
PROBLEM
Chcesz aby tło obrazkowe pozostało w oknie przeglądarki, nawet jeśli użytkownik przewinie stronę
w dół
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości background-attachment , ustawionej ze stałą wartością:

OMÓWIENIE
Używając tej techniki, można zablokować obrazek tła. Nawet jeśli strona będzie przewinięta,
obrazek zostanie tam gdzie został umieszczony pierwotnie. Inną akceptowalną wartością dla

background – attachment jest scroll, które jest wartością domyślną. Jeśli nie określimy scroll,
obrazek tła przsmieszcza się z resztą dokumentu przy przewijaniu.
Na przykład, wyobraź sobie, że chcesz opublikować na swojej stronie internetowej zdjęcie z
ostatniej podróży, a chcesz zdjęcie umieszczone po lewej stronie, a tekst po prawej stronie. Jeśli
czytelnik przewinie w dół, aby przeczytać więcej ,obrazek pozostanie na swoim miejscu. Oto kod:

Można zablokować obrazek w elementach blokowych innych niż body. Na przykład wypróbuj
elementów nagłówkowych przy projektowaniu recenzji filmu lub koncertu. Następująca reguła CSS
może stworzyć ciekawe doświadczenie:

Z powodu wypełnienia i koloru tła w nagłówku, nie ma dość miejsca aby zobaczyć obrazek tła

"poprzez" te elementy jak również odczytać nagłówka. Odwiedzającu przewijając stronę zobaczą
fragment obrazka
UMIESZCZANIE OBRAMOWANIA STRONY
PROBLEM
Chcesz umieścić widoczne ramki lub obramowanie wokół strony
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości border w elemencie body :

Można stworzyć efekty ramek z wieloma stylami takimi jak kropokowany, myślniki, stały,
podwójny,żłobiony, do wnętrza i na zewnątrz. Możesz umieścić wystylizowane obramowanie na
obrazku. Zamaist domyślnej stałej linii, spróbuj poeksperymentować ze żlobieniamia i podwójnym
obramowaniem

DOPASOWANIE LINII POZIOMEJ
PROBLEM
Chcesz zmienić wygląd linii poziomej z lini ciągłej na coś ciekawszego, np .mały wyśrodkowany
prostokąt
ROZWIĄZANIE
Użyj mieszanki właściwości elementu hr dla uzyskania pożądanego efektu:

OMÓWIENIE
Przed HTML 4, przedstawianie linii poziomej mogło być zmieniane przez zbiór czterech atrybutów:
align, width, size i noshade. Ponieważ HTML jest stworzony do oznaczania zawartości a nie
wyglądu zawartości, wartości te nie są częścią specyfikacji HTML. Korzystanie z reguł CSS
pozwala na większą kontrolę nad linią poziomą. Na przykład można ustawić height jak również
width dla linii poziomej przez CSS:

Ustawienie margin-left i margin-right na auto wyśrodkowuje linię dla Safari ale nie jest konieczne
na pozostałych przeglądarek. Jeśli chcesz koloru dla hr użyj kodu :

Aby umieścić obraz zamiast poziomego paska, użyj właściwości background-image:

PRZYKŁADY PROJEKTÓW
Strona powitalna jest to strona zawierająca intrygujące zdjęcie ,które ma zachęcić odwiedzających
do wejścia na stronę .Czasami jednak dodatkowa strona HTML działa jak bariera dla zawartości
witryny. Te przykłady projektów są remedium na ten problem . Strona powitalna w tym przykładzie
wykorzystuje elementy HTML z istniejącej strony głównej. Nie ma żadnego osobnego pliku
HTML, więc wydaje sie ,że są dwie strony. Z wykrywaniem cookie wbudowanym w skrypt, co
powoduje ,że odwiedzający widzi stronę powitalną raz. Inną zaletą kodu w tej sekcji jest to ,że jeśli
użytkownik nie ma włączonej obsługi JavaScript, widzi domyślną stronę.
Strona główna
Pierwszym krokiem jest stworzenie strony głównej .
mainPage.css

Ekran powitalny
Kolejnym krokiem jest stworzenie ekranu powitalnego opartego na oznaczonej zawartości strony
głównej. Upraszczając sprawę, możesz skopiować stronę główną i podlinkować nowy , czysty
spalshPage.css. Potem tworzymy ekran powitalny w oparciu o istniejącą zawartość relanej strony.
splashPage.css

Następnie łączymy te dwa oddzielne style z plikiem storny HTML. Użyjemy elementu link dla
powiązania domyślnego arkusza stylów, manPage.css a potem arkusz styló definiujący projekt
ekranu powitalengo, splashPage.css

Przełącznik JavaScript
Teraz, dodamy alternatywny arkusz stylu przyłączający JavaScript do strony przez atrybut src:

switcher.js

Dodajemy dodatkowy kawałek JavaScript, który łąduje projekt powitalny nad domyślny styl...
toggleSplash ()

Aby zainicjować ekran powitlany kiedy odwiedzający ładuej twoją stronę, umieścimy element
wwyzwalający w elemenci body :

CZĘŚĆ III : NAWIGACJA I LINKI
USUWANIE PODKREŚLEŃ LINKÓW
PROBLEM
Linki w dokumencie sieciowym są podkreślone. Chcesz usunąć to podkreślenie
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości text-decoration z selektorem pseudo-kodu dla nieodwiedzonych i odwiedzonych
linków:

OMÓWIENIE
Użyte pseudo-klasy :link i :visited stosują style do linków wewnątrz dokumentu. :link stosuje się do
linków ,które nie zostały odwiedzone. Pseudo-klasa :visited odpowiada linkom ,które zostały
odwiedzone. Właściwość text-decoration może przyjąć pięć ustawień
underline

Linia umieszczona poniżej tekstu

overline

Linia umieszczona powyżej tekstu

blink

Tekst migoczący

line-through

Linia umieszczona przez środek tekstu

none

Żaden efekt nie jest związany z tekstem

Te właściwości text-decoration są często używane do zwiększania prezentacji na stronie. Zamiast
posiadania wszystkich podkreślonych linków na stronie, proejktanci opcjonalnie ustawiają textdecoration na none w połączeniu ze zmianą koloru tła linku, koloru tekstu lub obu:

W celu uzupełniena projektu dla osób odwiedzających stronę, a którzy mogą nie być w stanie
odróżnić kolorów, projektanci mogą również ustawić czcionkę jako pogrubioną

Wartość line-through może być ciekawym elementem dodanym do strony , wskazując który link już
został odwiedzony przez użytkownika:

USTAWIENIE MIGAJĄCEGO TEKSTU
PROBLEM

Chcesz ustawić migający tekst na stronie
ROZWIĄZANIE
Pierwsza część obejmuje funkcję JavaScript blink:

W elemencie body, umieszczamy zdarzenie onload dla wykonania funkcji kiedy dokument został w
pełni załadowany

Potem wstawiamy element span z atrybutem class ustawionym na blink wokół tekstu jaki chcesz
animować:

OMÓWIENIE
Wartość blink dla właściwości text-decoration współdzieli niespotykane wyróżnienie z innymi
wartościami text-decoration : przeglądarki nie muszą obsługiwać blink standardowo – zgodnego
pod względem wspacia z tą właściwością CSS.
USTAWIENIE STYLU DEKORACYJNEGO INNEGO NIŻ PODKREŚLENIE
PROBLEM
Chcesz wyróżnić linki na stronie głównej, ale nie chcesz używać podkreślenia.
ROZWIĄZANIE
Użyj włąściwości text-decoration do wyeliminowania podkreślenia, ustawiając inne style:

OMÓWIENIE
Powszechne wśród projektantów jest ustawienie koloru dla linków ,które działają w harmonii z
projektem strony. W powyższym kodzie, właściwość font-weight stosuje pogrubienie linku
tekstowego, właściwość color zmienia kolor tekstu na jasno szary a właściwość background-color
stosuje szare tło do linków
ZMIANA KURSORA
PROBLEM
Chcesz zmienić kursor kiedy myszka znajduje się nad linkiem
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości cursor do zmiany kursora

OMÓWIENIE
Właściwość cursor może przybierać wiele wartości, jak pokazano poniżej.

Kod zawierający rodzaj kursora jest podobny do tego ustawiającego tło obrazkowe w elemencie:

TWORZENIE EFEKTU NAJAZDU BEZ JAVASCRIPT
PROBLEM
Chcesz stworzyć prosty efekt najazdu bez użycia JavaScript dla wymiany obrazków
ROZWIĄZANIE
Użyj pseudo-klas :hover i :active do tego celu:

OMÓWIENIE

Pseudo klasa :hover naśladuje element JavaScript onmousover. Zamiast wykonywania funkcji w
JavaScript, kiedy używamy najazdu na link z :hover, rózne style są stosowane do tego linku. Przy
selektorach o tej samej swoistości, selektory na pisane w niewłaściwym porządku mogą zatrzymać
jeden ze styli przed wystąpienie, Aby tego uniknąć listujemy selektory w kolejności : link , visited,
hover i active. Chociaż :hover i :active mogą mieć zastosowanie do dowlonego elementu,
powszechnie są używane do linków. W Rozwiązaniu, dwie pseudo-klasy zapewniają efekt najazdu
tylko w anchor linkach.
TWORZENIE NIEGRAFICZNEGO MENU Z EFEKTEM NAJAZDU
PROBLEM
Masz listę linków, ale chcesz stworzyć eleganckie menu
ROZWIĄZANIE
Najpierw oznaczamy listę linków jako listę nieuporządkowaną, więc otaczamy je elementem div z
atrybutem id:
<div id= "navsite".
<p>Strona nawigacyjna:</p>
<ul>
<li><a href="/"> Strona Główna</a></li>
<li><a href="/about"> O nas</a></li>
<li><a href="/archie"> Archiwum</a></li>
<li><a href="/pisz"> Pisanie</a></li>

<li><a href="/mow">Mówienie</a></li>
<li><a href="/kontakt"> Kontakt</a></li>
</ul>
</div>
Następnie używamy właściwości border do elementów dla stworzenia projektu:

OMÓWIENIE
Menu powoduje ułatwienia dla odwiedzających stronę .Aby pomóc użytkownikowi znaleźć menu
nawigacyjne, wystylizujemy linki aby wyróżniały się od tekstu regularnego. Aby to zrobić użyjemy
selektora id kiedy poszemy regułę CSS. Jak pokazuje rozwiązanie, skuteczne tworzenie menu
wymaga obejścia błędów przeglądarki jak i prostej implementacji projektu CSS.
W podziale oznaczonym <div> ,linia tekstu oznacza zbiór linkówm jako linki nawigacyjne
<p> Strona nawigacyjna </p>
Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje CSS, widoczna jest linia tekstu. Aby ukryć tekst z
przeglądarek z włączonym CSS, ustawimy display na none :

Kolejnym krokiem jest stylizacja elementu div , który otacza zbiór linków menu. W tej regule CSS,
style są zbiorem dla linków dziedziczących właściwości określone w elemencie div. Również
zbbiór wartości width, border-right, padding i margin-bottom utrzymuje menu przed przysuwaniem
się:

Kolejna reguła CSS eliminuje potencjalne problemy z zagłębianiem listy przez ustawienie margin i
padding na 0 jak również eliemnację markerów listy:

W poniższej zasadzie upewniamy się ,że marginesy nie są stosowane do każdej pozycji listy. Ta
reguła CSS również umieszcza jednopikselowe obramowanie na dole pozycji listy. Ten eleement
projektu pozwala wzomocnić oddzielenie listy pozycji.

Kolejna reguła ustawia style dla linków. Domyślnie, linki są elementami tekstowymi. Linki muszą

być wyświetlone jako elementy blokowe aby cała część "projektu linków" stała się klikalna, a nie
tylko tekstowa. Ustawienie właściwości display na do block wykonuje tą transformację. Użycie
ponższych dekalracji stylizuje pojawianie się obramowania, koloru tekstu, tekstu dekoracyjnego i
szerokości:

Końcowa dekalracja dla linków ustawia szerokość na 100%.

Ostatnia reguła CSS oznacza styl dla efektu najazdu na linki:

Lista nienumerowana jest doskonałym sposobem na strukturę menu linków zarówno w
teoretycznych jak i praktycznych aplikacjach. Z drugiej strony, zbiór linków jest zbiorem
nieuporządkowanych pozycji.Zbiór linków w nieuporządkowanej liście łatwiej jest ustylizować do
menu prezentacyjnego niż szeregu elementów div.

<div id= "navsite".
<p>Strona nawigacyjna:</p>
<div><a href="/"> Strona Główna</a></div>
<div><a href="/about"> O nas</a></div>
<div><a href="/archie"> Archiwum</a></div>
<div><a href="/pisz"> Pisanie</a></div>
<div><a href="/mow">Mówienie</a></div>
<div><a href="/kontakt"> Kontakt</a></div>
</div>

TWORZENIE MENU ROZWIJANEGO
PROBLEM
Chcesz ukryć zbiór linków i dać użytkownikowi sposób na odkrycie tych linków kiedy potrzebuje.
Na przykład zamiast dwóch list punktowanych , ukrywamy jedną
ROZWIĄZANIE
Najpierw ustawimy linki HTML dla rozwijania z atrybutem id w elemencie ul :

Potem tworzymy regułę CSS zabezpieczającą drugi zbiór linków przed wyświetleniem kiedy strona
jest ładowana:

Teraz dodajemy funkcję JavaScript , która przełącza listę linków przez wymianę wartości display z
block na none, lub vice versa

Wstawimay element anchor ze zdarzeniem onclick JavaScript wokół nagłówka. Kiedy użytkownik
kliknie ten link, wyzwoli się funkcja JavaScript:

OMÓWIENIE
JavaScript w tej funkcji używa getElementbyId dla przełączenia wyświetlenia listy menu linków.
Technika ta może być skalowana dla pokazania wielu menu lub części dokumentu sieciowego bez
dodawania dodatkowych linii JavaScript:
TWORZENIE MENU POZIOMEGO
PROBLEM
Chcesz stworzyć poziome meu nawigacyjne.
ROZWIĄZANIE
Najpierw tworzymy właściwą konstrukcję linków nienumerowanych:
<div id= "navsite".
<p>Strona nawigacyjna:</p>
<ul>
<li><a href="/"> Strona Główna</a></li>
<li><a href="/about"> O nas</a></li>
<li><a href="/archie"> Archiwum</a></li>
<li><a href="/pisz"> Pisanie</a></li>
<li><a href="/mow">Mówienie</a></li>

<li><a href="/kontakt"> Kontakt</a></li>
</ul>
</div>
Następnie użyejmy właściwości border do elementów tworzących projekt:

OMÓWIENIE
Menu jest łatwym sposobem dla odwiedzających chcących nawigować po stronie, Wystylizujemy
linki tak aby wyróżniały się z otaczającego tekstu. Aby to zrobić użyjemy selektora id kiedy
piszemy reguły CSS. Na początku wstawiamy to :
<p> Strona nawigacyjna: </p>
Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje CSS, linia teksru jest widoczna. Aby ukryć tekst z w
przeglądarkach z obsługą CSS, ustawiamy display na none:

Kolejnym krokiem jest stylizacja elementu div , który hermetyzuje menu linków. W tej regule CSS,
style są ustawione dla linków dziedziczących właściwości ustawione na element div. Również
ustawiamy wartości włąściości width, border-right, padding i margin-bottom aby zabezpieczały
menu przed przesuwaniem:

Kolejna reguła CSS eliminuje potencjalne problemy z zagłębianiem list przez ustawienie margin i
padding na 0 jak również przez eliminowanie znaczników listy:

Ta zasada CSS umieszcza jednopikselowe obramowanie na dole listy pozycji:

Kolejna reguła ustawia style dla linków. Domyślnie linki są elementami tekstowymi Muszą zmienić
się w lementy blokowe aby cała część "projektu linkó" stała się klikalna, a nie tylko tekstowa.
Ustawiamy właściwość display na block wykonujący tą transformacje. Użyjemy poniższych

deklaracji dla wystylizowania obramowania , koloru tekstu, dekoracji tekstu i szerokości:

Końcowa deklaracja dla linków ustawia szerokość na 100%

Ostatnia reguła CSS stanowi style dla efektu najazdu linków:

Lista nienumerowana jest doskonałym sposobem na strukturę menu linków zarówno w
teoretycznych jak i praktycznych aplikacjach. Z drugiej strony, zbiór linków jest zbiorem
nienumerowanych pozycji.
Z drugiej strony, zbiór linków w nienumerowanej liście łatwiej jest ustylizować do menu
prezentacyjnego niż szeregu elementów div.

<div id= "navsite".
<p>Strona nawigacyjna:</p>
<div><a href="/"> Strona Główna</a></div>
<div><a href="/about"> O nas</a></div>
<div><a href="/archie"> Archiwum</a></div>
<div><a href="/pisz"> Pisanie</a></div>
<div><a href="/mow">Mówienie</a></div>
<div><a href="/kontakt"> Kontakt</a></div>
</div>
TWORZENIE ŚCIEŻKI NAWIGACYJNEJ
PROBLEM
Chcesz użyć zagnieżdżony listing do stworzenia linii ścieżki nawigacyjnej, która jest zbiorem
linków, które prowadzą do strony głównej.
ROZWIĄZANIE
W pierwszym kroku tworzymy właściwie skonstruowany zbiór zagnieżdżonych, nienumerowanych
linków, która przedstawia pozłożenie strony w serwisie:

Teraz ustawiamy właściwość display dla ul i li listy:

Wewnątrz każdej zagnieżdżonej listy, umieszczamy mały obrazek tła strzałki:

OMÓWIENIE
Ścieżka nawigacyjna w Sieci ilustruje ścieżkę do strony oglądanej przez użytkownika.

TWORZENIE EFEKTU NAJAZDU W OPARCIU O OBRAZEK
PROBLEM
Chcesz efektem najazdu zastąpić linki tekstowe
ROZWIĄZANIE
Najpierw umieszczamy tekst wewnątrz elementu w span :

Następnie wstawiamy JavaScript, używając właściwości background-image wewnątrz selektorów
pseudo-klasy :hover i :acive dla wymiany obrazów

OMÓWIENIE
Zastapienie tekstu obrazkiem ma kilka zalet. Po pierwsze, oddziela tekst do prezentacji. Obraz,
który zawiera bardziej sformatowany typ jest częścią prezentacji, a zatem kontrolowaną przez
style, podczas gdy zawartością w kodzie pozostaje czysty tekst .Drugą zaletą jest to że nagłówek
obrazu moze być zmieniony w całym serwisie przez jedną zmianę w arkuszu stylów. Trzeci
korzyścią jest to ,że ta metoda działa dla alternatywnych stylów i przełączania stylów .Z elemntem
span wewnątrz elementu, możliwe jest ukrycie tekstu HTML . Czwarta korzyść tego Rozwiązania
jest taka,że jeśli użytkownik nie ma włączonego CSS w przeglądarce, wyświetli się domyślny tekst
HTML. Piątą korzyścią jest to ,że rozwiązanie jest prostsze niż z wykorzystaniem JavaScript.
Można również użyć tej techniki dla elementó strony ,które nie wymagają najazdu – na przykład,
wstawienie obrazka zastępuje tekst nagłówkowy aby zapewnić określoną czcionkę , któe nie
znajduje się na komputerach użytkowników. Aby to zrobić, najpierw ustawimy zancznik

Potem ustawiamy zasadę CSS dla wstawienia obrazka:

Wielu ludzi odnosi się do tej metody jako metody Fahrner Image Replacement (FIR) na cześć

Todda Fahrnera. Wada tego rozwiązania są czytniki ekranu czyli programy które sprawiają ,że
komputery są dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących. Niektóre czytniki nie będą
odczytywać elementów ustawionych na display : none. Alternatywą dla tego rozwiązania jest
metoda Laehy-Landgridge Image Replacement (:IR). Korzyścią z użycia tej techniki jest to ,że
dodatkowy element span nie jest wymagany aby ukryć ten tekst. Na przykład HTML dla nagłówka :

Obraz dla nagłówka pochodzi z tłą ponieważ reguła CSS ustawia wypełnienie na dokładną
wysokość obrazka. Więc właściwość height jest ustawiona na 0:

Inną metodą dla tworzenia najazdu w oparciu obrazek jest wykorzystanie właściwości backgroundposition. Znana jako metoda Pixy, technika dołącza trzy statny najazdowe do jednego obrazka a
potem przenosimy pozycję obrazka właściwością background-position :

TWORZENIE WIZUALNEGO MENU DYNAMICZNEGO
PROBLEM
Chcesz stworzyć kartę menu, która działa nawet jak zmieniany jest tekst
ROZWIĄZANIE
Najpierw piszemy znaczniki menu:

Potem tworzymy dwa foldery zakładki obrazków : jedna zakładka dla linków i druga
przedstawiająca bieżącą stronę widzianą przez użytkownika. Dzielimy ten folder na dwa obraki.
Umieszczamy prawą stronę jako tło listy pozycji

Umieszczamy lewą stronę foldera w tle elementu anchor:

Przypisujemy bieżący folder zakłądki aby przedstawiał bieżący dokument strony :

Umieszczamy obraz z linią o wyskości jednego piksela na dole grupy
OMÓWIENIE
Utrzymywanie tekstu w linkach nawigacyjncyh wspiera trzy obszary projektowania stron :
dostępność, projet i utrzymanie. Na przykład użytkownicy ze słabym wzrokiem mogą dostosować
rozmiar tekstu i kart i bez naruszania całej konstrukcji. Ponieważ użytkownicy mogą zmienić
rozmiar tekstu na bardzo dużybardoz duże muszą być obrazki. W przeciwnym razie zakładki
zostaną przełamane. Projektanic stron preferują tą metodę ponieważ pozwala im łatwo zarządzać
listą linków. Aby zmienić etykeitę lub poprawić typografię, projektanic mogą po prostu
wyedytować tekst HTML .Inną korzyścią tej metody jest to ,że zakładki moga być projektowane w
bardziej estetyczny sposób
TWORZENIE MENU KONTEKSTOWEGO
PROBLEM
Masz menu nawigacyjne.Chcesz wyświetlić stronę z menu
ROZWIĄZANIE
Umieszczamy atrybut id w elemencie body dokumentu:

Umieszczamy również atrybut id w elemencie anchor dla każdego linku w menu :

W CSS umieszczamy dwa selektory id w jednym selektorze na zakończenie menu :

OMÓWIENIE
Jeśli masz małą stronę, możesz pokazać link w zbiorze linków nawigacyjncyh przedstawiający
bieżącą stronę przez usunięcie anchor link fo tej strony:

W przypadku większych stron , które mogą zawierać wtórne menu, usuwnaie znacznika na każdej
stronie zwiększy produktywność i czas konserwacji. Aby zaznaczyć właściwie linki, linki mogą być
wywoływane po stronie serwera, a nstępnie można edytować reguły CSS, które kontrolują styl
linków nawigacyjncych w razie potrzeby. Aby rozszerzyć jeden CSS aby obejmował wszystkie
linki w menu nawigacyjnym, zgrpuj selektory , oddzielone przecinakmi:

CZĘŚĆ IV : LISTY
ZMIANA FORMATU LISTY
PROBLEM
Chcesz zmienić styl domyślnej listy
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości list-style-type dla zmiany :

OMÓWIENIE
CSS oferuje kilka styli dla numerowania list. Przeglądarki zwykle różnią się w stylu punktowania z
jednego poziomu zagnieżdżenia do następnego.
Dostępne style:
Styl / wartość

Opis

square

Zazwyczaj wypełniony kwadrat, chociaż dokładna reprezentacja nie została zdefiniowana

disc

Zazwyczaj wypełniony okrąg, chociaż dokładna reprezentacja nie została zdefiniowana

circle

Zazwyczaj niewypełniony okrąg, chociaż dokładna reprezentacja nie została zdefiniowana

decimal

Zaczyna się od 1 i kontynuuje 2,3,4 itd

lower-roman

Zaczyna się cyframi rzymskimi małymi literami

upper-roman

Zaczyna się cyfrymi rzymskimi dużymi literami

lower-alpha

Zaczyna się małymi literami ASCII

upper-alpha

Zaczyna się dużymi literami ASCII

lower-latin

Zaczyna się małymi literami ASCII

upper-latin

Zaczyna się dużymi literami ASCII

lower-greek

Zaczyna się kalsycznymi literami greckimi alfa, beta itd

hebrew

Zaczyna liczenie od tradycyjnego hebrajskiego

hiragana

Zaczyna zliczanie od japońskiego systemu hiragana

katakana

Zaczyna się od tradycyjnego systemu japońskiego katana

hiragana-iroha

Zaczyna się japońskim systemem hiragana-iroha

katana-iroha

Zaczyna się japońskim systemem hiragana-iroha

none

Nic nie jest wyświetlane

PISANIE WCIĘĆ W LISTACH DLA KAŻDEJ PRZEGLĄDARKI
PROBLEM
Różne przeglądarki używają różnych metod na wcięcia w listach. Chcesz określić lewy margines
dla listy , który byłby czytelny dla wszystkich przeglądarek
ROZWIĄZANIE
Ustawiamy właściwości margin-left i padding-left elementu ul :

OMÓWIENIE
Różne przeglądarki używają różnych metod.Aby osiągnąć efektywność w różnych przeglądarkach,
musisz ustawić wartości dla lewego marginesu i wypełnienia dla listy. Ograniczmy ilość wcięć w
jednej właściwości. Podziałna dwie właściwości może dać niezgodności w różnych przeglądarkach.
TWORZENIE WŁASNYCH ZNAKCZNIKÓW TEKSTOWYCH DLA LISTY
PROBLEM
Chcesz użyć własnego znacznika w liście
Rozwiązanie
Wcięcie pierwszej linii tekstu i wstawienie własnego tekstu razem z cytatami kątowymi
działającymi jako wskaźniki, dzięki automatycznie generowanej zawartości

OMÓWIENIE
Ustawienie właściwości list-style na wartość none wyłącza znaczniki listy zwykle powiązane z
listą. Zwykle znacniki są dołączane po lewej stronie każdej listy. Zamiaast dołączania znacznika do
pozycji listy, można umieścić własny znacznik tekstu inline z zawartością pozycji. Ponieważ
znacznik tekstu jest wewnątrz pozycji listy,musisz wypchnąć zancznik poza pole pozycji listy.
Tworzy to wcięcie pierwszej linii znacznika z ujemną wartością . Wartość ujemna dla właściwości
tect-indent przenosi pierwszą linię w lewo, podczas gdy dodatnia w prawo:

Pseudo-element :before tworzy znacznik tekstu. Ponieważ znacznik użyty w tym przykładzaie
wychodzi poza 256 znakowy zbiór ASCII trzeba okreslić jego odpowiednik numeryczny. Jednak,
ponieważ znak ASCII będzie używany we właściwości CSS a nie stronie HRML, musisz napisać
ten znak jako wartość szesnastkową. W CSS wstawiamy takie wartości przez wstawienie backslah
przed każdą wartość szesnastkową:

Tworząc efekt na wszystkie przeglądarki , nie używaj automatycznie generowanej zawartości.
Zamiast tego wstaw znacznik tekstowy ręcznie przed listą pozycji:

Wadą tego rozwiązania jest to ,ze masz dwa zancznki dla każdej pozycji listy. Chociaż nie jest to
problem krytyczny, dodaje niepotrzebny element na stronę.

TWORZENIE WŁASNYCH ZNAKCZNIKÓW OPBRAZKOWYCH DLA LISTY
PROBLEM
Chcesz użyć swojej grafiki dla znaczników listy.
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości list-style-image do użycia grafiki dla znaczników punktowych:

OMÓWIENIE
Ustawia położenie obrazka jakiego chcesz użyć jako znacznika jako wartość właściwości list-styleimage. Nie możesz kontrolować rozmiaru obrazka używając znazniak listy poprzez CSS, więc
obrazek jaki określisz powinien już być właściwego rozmiaru .Wartość dla znacnzika obrazka jest
dziedziczona co oznacza ,że listy zagnieżdżone odbierają obrazek jako znacznik nadrzędny. Aby
zatrzymać to dziedziczenie, musi być ustawiona wartość none dla listy potomnej

TWORZENIE LIST INLINE
PROBLEM
Chcesz aby lista pozycji była wyświetlana wewnątrz paragarfu, pogrubiona, z oddzieloną
przecinakmi listą wygenerowaną z listy ul HTML
ROZWIĄZANIE
Ustaw paragraf przed (i jeśli to konieczne, po) liście:

Poprzez CSS, ustaw paragraf dla wyświetlania elementów inline a potem użyj automatycznie
generowanej zawartości do pokazania przecinków między pozycjami i kropką na końcu listy

Dzięki tej metodzie można zachować strukturę list i akapitów, ale wykorzystuje możliwości CSS
dla przedstawienia listy wewnątrz paragrafu. Jednak ukrywa oczywisty wygląd listy na rzecz treści
umieszczonej wewnątrz akapitu
TWORZENIE WYSUNIĘCIA PIERWSZEJ LINII
PROBLEM
Chcesz aby pierwsza linia listy pozycji była bardziej w lewo niż pozostała część listy.
ROZWIĄZANIE
Użyj wartości ujemnej dla właściwości text-indent :

OMÓWIENIE
Chociaż znaczniki listy pomagają zwróvcić uwagę na listę, czasami możesz nie chcieć dodawać
tego rodzaju elementu projektowego do listy.
W tym Rozwiązaniu wysunięto listę na ¾ jednostki em, tworząc widoczny ale niemal subtelny efekt
wysunięcia pierwszej linii.
PRZESUWANIE ZNACZNIKA WEWNĄTRZ LISTY
PROBLEM
Chcesz stworzyć efekt w którym tekst zostaje owijany wokół znacznika
Rozwiązanie
Użyjemy właściwości list-style-position i ustawimu wartość na inside :

OMÓWIENIE
Zwykle lista znaczników znajduje się na zewnątrz tekstu a wynikiem jest bardzo charakterystyczna

lista. Niektóre projekty , jenak , mogą wymagać aby znacznik pojawił się jako część tesktu.
Projektant może wybrać trzymanie znacznika wewnątrz, na przykład, aby wyeliminować posiadanie
zbyt wiele spacji po lewej stronie.
CZĘŚĆ V : FORMULARZE
USTAWIANIE STYLÓW DLA ELEMENTÓW WEJŚCIOWYCH
PROBLEM
Chcesz zmienić wygląd koloru tła elementów wejściowych
ROZWIĄZANIE
Użyj selektora class do elementów wejściowych formularza

<p> Jesteś

Mężczyzną czy

Kobietą ?
</p>
<p>
Jaką pizzę lubisz?
<input type "checkbox" name="" value="1" class ="checkbxinput" > Pepperoni <input type
"checkbox" name = "" value ="mushrooms" class ="checkbxinput"> Grzygki <input type
"checkbox" name = "" value ="ananas" class ="checkbxinput"> Ananasowa
</p>
<label for "question1"> Kto to jest Grant? </label>

value = "Wpisz odpowiedź... /><br />
<label for "question2"> Gdzie znajduje się Wielki Mur? </label>

value = "Wpisz odpowiedź...." /><br />

<label for "password"> Jakie jest hasło? </label>

Teraz stosujemy reguły CSS dla zmiany prezentacji elementów wejściowych:

OMÓWIENIE
Możesz zmienić styl aktywnego pola input przez dodanie pseudo-klasy :focus. Więc kiedy
użytkownik wypełnia formularz, pole input jest wypełnianie zmienionym kolorem.

Innym, rozwiązaniem oprócz używania selektorów class, jest stylizacja różnych rodzajów danych
wejściowych formularza przez atrybuty selektora. Na przykład, aby wystylizować osobno pola
tekstowe i hasła, możemy użyć atrybutów selektorów jak następuje:

USTAWIANIE STYLÓW DLA ELEMENTÓW TEXTAREA
PROBLEM
Chcesz ustawić styl dla elementów textarea w formularzu aby zmienić kolor tekstu, rozmiar,
szerokość i inne właściwości elementu
ROZWIĄZANIE
Użyj selektora typu dla powiązania styli z elementami textraea:

OMÓWIENIE
Powiązanie styli z elementami textarea jest wykonywane przy użyciu selektora:

Przez dodanie pseudo-klasy :focus, można zmienić styl aktywnego pola textarea :

USTAWIANIE STYLÓW DLA ELEMENTÓW WYBORU I OPCJI
PROBLEM
Chcesz zmodyfikować wygląd listy menu w formularzy aby zmienić kolor i czcionkę
ROZWIĄZANIE
Użyj seletora typu do powiązania styli z elementami select :

W przeciwieństwie do elementów form, jest tylko jeden element typu select, więc połączenie styli
z tym elementem jest proste i może być wykonane przez selektor typu. Wystylizowanie elementu
option jest już łatwe

Potem ustawiamy regułę CSS dla dwóch zbiorów elementów option, upewniając się ,że elementy
option różnią się od pozostałych. Na przykład, elementy option z selektorem even mają kolor tła
czerwony, podczas gdy "zwykłe" elementy opcji mają tło niebieskie.

TWORZENIE PRZYCISKÓW FORMULARZA
PROBLEM
Chcesz wystylizować kolor, wypełnieni, obramowanie i efekt najazdu dla przycisków Submit i
Reset na formularzu

ROZWIĄZANIE
Najpierw użyj selektora class dla stworzenia przycisków :

Potem użyj CSS dla wystylizowania przycisków:

OMÓWIENIE
Możesz również wystylizować przyciski używając wszechobecnego stanu rollover .Aby stworzyć
rollover użyj funkcji JavaScript:

Następnie dodatkowe reguły CSSm jedna dla rollover a duga dla przycisku Reset i inna dla
Submit :

Kiedy funkcja jest na miejscu i masz ustawione te reguły, umieść zdarzenie w znaczniku przyciku
aby móc przełączać między wyłączeniem a włączenie stanu przycisków formularza

Użycie atrybutu selektorów do pisania reguł CSS dla przycisków formularza nie wymaga
dodatkowych znaczników w elementach HTML. Na przykład, skłądania atrybutu selektora dla
przycisków używająca tylko CSS może wyglądać tak:

USTAWIENIE PRZYCISKU SUBMIT NA JEDNORAZOWE WYKROZYSTANIE
PROBLEM
Chcesz aby ludzie klikali w przycisk Submit tylko raz
ROZWIĄZANIE
Najpierw stówrz klasę utrzymującą przycisk przed wyświetlaniem:

Potem użyj JavaScript do przełączania styli przez selektory klasy:

Teraz wyzwalamy funkcje przez użycie zdarzenia onsubmit dla usunięcia przycisku Submit z
dokumentu:

OMÓWIENIE
Funkcja JavaScript w Rozwiązaniu wyzwala zmianę stylu jaki jest stosowany do lementu. Musisz
użyć zdarzenia onsubmit w formularzu dla wykonania funkcji, tak aby działania formularza zostały
wykonane. Jeśli funkcja została wyzwolona zdarzeniem onclick w przycisku Submit, niektóre
przegladarki wykonają tylko funkcję zmiany klasy. Ponieważ przycisk nie jest dłużej widoczny,
użytkownik nie może użyć go ponownie.
PROJEKTOWANIE FORMULARZA BEZ TABEL
PROBLEM
Chcesz dołączyć pola formularz i etykiety w wierszach bez użycia tabel HTML,zapewniając w ten
sposób czysty CSS bez używania znaczników.
ROZWIĄZANIE
Najpierw użyj etykiet w połączeniu z polami formularza w znacznikach

Potem ustaw właściwości display i label dla elementów label w block, przepływające elementy
label w lewą stronę a teskt wyjustowany w prawą:

OMÓWIENIE
Elementy input i label są ustawioane w display: block, co wyświetla je jako elementy blokowe. To
pozwala na ustawienie szerokości tekstu w etykiecie .Zamiast na górze elementu input, etykiety są
przmieszczane na lewą stronę. Znacznik br tworzy przełamanie między elementami label a form i
czyści float z poprzednich elementów
PROJEKT FORMULARZA LOGOWANIA

Formularze logowania są obecne w całej sieci. Tylko kilka komponentów jest widocznych dla
użytkownika : pola wprowadzania danych ,przycisk Submit (Wyślij) i etykiety jak również nazwę
użytkownika i hasło.

Najpier dodajemy znak po tekście w elemencie label. Użyj pseudo-klasy :after dla automatycznego
wygenrowania znaku:

Następnie zmieniamy kolor tła etykliet i wielkość czcionki. Dzięki CSS zmieniamy etykiety tak ,że
mająszare tło i czarny, pogrubiony tekst

Teraz umieszczamy wypełnienie wokół tekstu i zmieniamy tekst na duże litery

Etykiety powinny być stonowane ponieważ zwracają większą uwagę niż pola wprowadzania

danych. Aby zredukować ten wizualny nietakt, zmniejszymy rozmiar tekstu przy zachowaniu
szerokości czcionki ustawionej na pogrubienie. Ponadto, nalezy ustawić krój pisma etykiet na
Verdana, który sprawia ,że jest czytelny nawet w małych rozmiarach

Teraz czas wystylizować pola wprowadzania danych. Ponieważ formularz ma tylko dwa typy takich
pól, wyróżnimy je przez umieszczenie atrybuty class w przycisku Submit Ta technika pozwoli
wystylizować inaczej pola danych inaczej przycisk Submit. Jeśli tego nie zrobisz, będą one
jednakowe. Używająć elektora class możesz zastąpić lub zmienić właściwości przeznaczone dla
tego elementu, tak ,że nie będą stosowane dla wszystkich elementów:

Aby wprowadzić białe znaki wokół elementów formularza, ustaw pola danych na wyświetlanie jako
elementy blokowe i zastosuj marginesy na dole

Następnie poszerzamy pole wprowadzania do 150 pikseli i umieszczamy jednopikselowe
obramowanie wokół pola .

Po wstawieniu pól input , czas zastosować style do przycisku Submit. Ponieważ nie chcesz aby
wyglądał jak reszta, użyj selektora klasy Zacznij od zmainy rozmiaru i pozycji przycisku. Najpierw
zmniejsz szerokość do 75 pikseli, czyli połowy pól input. Potem przesuń przycisk w prawo przez
ustawienie lewego marginesu na 75 pikseli

Następnie zmień kolor tła przycisku i przekonwertuj tekst na duże litery przez użycie właściwości
text-transform:

Na oniec ukryjemy element br ponieważ wprowadza on dodatkowe wolne miejce na formularzu:

PROJEKT FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Stworzymy formularz w dwukolumnowej tabeli z etykietami w jednej kolumnie a polami w
drugiej.

Pierwszym elementem stylu to element table . Ustawiamy model obramowania jak również kolor
tekstu wokół samej tabeli

Następnie zajumujemy się komórkami nagłówkowymi tabeli, które są umieszczone w lewej
kolumnie. Komórki nagłówkowe tabeli mają ustawioną szerokość 200 pikseli, podczas gdy
zawartość wewnątrz komórki jest wyrównana w lewo, ustawiona na Verdanę i rozmiar 0.7em

Dostosowujemy wypełnienie komórki nagłówkowej

Teraz stosujemy style do komórek tabeli po prawej stronie. Podkreślimy różnice między lewą a
prawą kolumną, konwertując tło prawej kolumny na czarny. Ustawiamy szare obramowanie lewej

Pewne pola są wymagane do wykonania rejestracji, więc zmienimy kolor tektu etykiety dla tych
pól. Zmiana koloru będzie wskazywał na pierwszy rzut oka jakie pola są wymagane.

Modyfikujemy nagłówki formularza aby wskazywały różne sekcje formularza przez uczynienie
tekstu pisanego z dużej litery i znacznie większego niż pozostały tekst w formularzu

Przesumay nagłówki formularza, tak aby zostały na szczycie drugiej kolumny. Określamy gdzie
umieścić nagłówki, dodajemy rozmiar lewej kolumnu (200 pikseli), wypełenienie prawej kolumny
(4 piksele), szerokość obramowania lewej i prawej kolumny (4 piksele) i wypełnienie prawej
kolumny (12 pikseli)

Teraz dodajemy atrakcyjności wizualnej, stosując grubszego obramowania na górze i dole
nagłówka

Na końcu, przenosimy przyciski Submit i Reset tak aby znajdowały się na dole formularza

CZĘŚĆ VI : TABELE
USTAWIANIE ODSTĘPÓW MIĘDZY KOMÓRKAMI
PROBLEM
Chces zmienić przestrzeń między obramowaniem tabeli a obramowaniem komórek
ROZWIĄZANIE
Użyj atrybutu cellspacing tabeli:

OMÓWIENIE
Specyfikacja CSS opisuje standardowy mechaniz dpo manipulowania atrybtem cellspacing przez
użycie właściwości border-spacing kiedy wartość boder-collapse jest ustawiona na separate:

USTAWIANIE OBRAMOWANIA I WYPEŁNIENIA KOMÓRKI
PROBLEM
Chcesz ustawić obramowanie i ilość miejsca wewnątrz komóre tabeli dla stworzenia silniejszej

wizualizacji niż domyślna
ROZWIĄZANIE
Użyj właściwości padding dla określenia ilości miejsca między zawartością w komórce a brzegami
komórki. Użyj właściwości border dla ustawienia obramowania tablicy i jej komórek:

OMÓWIENIE
Są dwa modele obramowania dla tabel HTML : collapse i separate. Model collapse jest ustawiony
dla tabel domyślnie. Można określić ustawienie obramowania używając właściwości bordercollapse w collapse:

Atrybut border elementu table określa obramowanie dla tabeli i jej komórek. Możesz określić
właściwość border CSS przez ustawienie cieńkiego obramowanai dla tabeli i pojedynczych
komórek. Jeśli ma zastosowanie obramowanie komórki, które jest sprzeczne z poprzednim CSS,
musisz przestrzegać tych czterech reguł CSS rozwiązywania konfliktów:
•
•
•

•

Jeśli border-style jest ustawiony na hidden, wszystkie inne style obramowania sa ukryte
Jeśli border-style jest ustawiony na none, ważne są inne style
Jeśli komórka ma ustawiony border-style na hidden lub none, grubsze obramowanie
zastępuje cieńsze. Jeśli sąsiednie komórki mają taką samą szerokość, styl obramowania
będzie określony w następującym porządku: double, solid, dashed,dotted,ridge, outset,
groove, inset.
Jeśli sąsiadujące komórki mają różne kolory ale mają ten sam styl i szerokość, kolor
obramowania będzie określony w następującym porządku: komórka, wiersz, grupa wierszy,
kolumna, grupa kolumn a potem tabela

Drugi model to separate, w którym każda komórka zawiera swoje własne obramowanie i może być
stylizowana niezależnie od pozostałych. Wewnątrz modelu separate, właściwość border-spacing jest
używana do ustawienia poziomej i pionowej przestrzeni odpowiednio między komórkami :

Jesli właściwość border-collapse jest ustawiona na separate, wtedy dowolny styl ,wierszy, kolumn
lub grup komórek tabeli nie jest stosowany. Również style dla komórek tabeli, które nie mają
zawartości mogą być wyświetlane lub ukryte przy użyciu właściwości empty-cells z wartością,
odpowiednio, show lub hide.
USTAWIANIE STYLI WEWNĄTRZ KOMÓREK TABELI
PROBLEM
Chcesz wystylizować linki wewnętrz komórek aby uczynić jej bardziej wizualnymi
odróżniającymi je od reszty strony

i

ROZWIĄZANIE
Użyj selektora potomnego (często odnosimy sie do selektora kontekstualnego) dla manipulowania
stylami dla zawartości komórek tabeli :

OMÓWIENIE
Przez użycie typu i selektora potomnego -td a w regule CSS - stosujemy style, redukując ilość
znaczników koniecznych do projektu i redukujemy rozmiar dokumentu. Styule wpływają nie tylko
na elementy a wewnątrz komórek tabeli td.
Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad projektem zawartości wewnątrz komórki tablei, użyj
selektora class:

Potem możesz zastosować reguły CSS do zawartości komórki przez połączenie selektorów class i
potomnych:

USUWANIE LUK Z KOMÓREK TABELI Z OBRAZKAMI
PROBLEM
Chcesz pozbyć się przestrzeni w komórce tabeli, która zawiera tylko obrazki
ROZWIĄZANIE
Ustawiamy obraz tak aby wyświetlał się jako eleement blokowy:

OMÓWIENIE
Ustawiamy element na zawartość blokową ponieważ wystąpią spacje na dole obrazka , ponieważ
element obrazka ma zawierać treści inline, ewentualnie tekst. Przeglądarka wstawia obrazek na linii
podstawowej używanej dla zawartości treści nawet jeśli w treści nie ma tekstu. Ta linia podstawowa
nie jes na dole komórki ponieważ niektóre litery (np g, p, q i y) mają potomki znajdujące się poniżej
tej linii. Nie można pozbyć się tej przestrzeni ponieważ linia bazowa jest procentem całkowitego
rozmiaru czczionki. Dlatego tez jedynym sposobem umieszczenia obrazka bez linii podstawowej
jest ustawienie właściwości display dla obrazka na block jak widać w Rozwiązaniu. Document
Type Definition (DTD) jest formalną instrukcją , która definiuje związki elementów używanych na
stronie . Na przykład są różnice w DTD HTML2 w porównaniu HTML 4.1 DTD. Przeglądarka
może określić jakiego DTD używa kiedy renderuje stronę przez małą instrukcję, która poprzedza
dowolny znacznik na stronie. Mając przeglądarkę w trybie standardowym zapewniamy lukę
między obrazkiem a obramowaniem komórki
USTAWIANIE STYLI DLA ELEMENTÓW NAGŁÓWKOWYCH TABELI
PROBLEM
Chcesz zmodyfikować domyślne pogrubienie nagłówków tabeli aby zwiększyć efekt wizualny.
ROZWIĄZANIE
Użyj selektora elementu do stylizacji nagłówka tabeli:

Dla tabeli z wieloma wierszami elementów th ,które wymagają różnych styli, użyjemy selektora
class dla rozróżnienia wierszy:

Wstawiamy właściwe wiersze do tej klasy:

OMÓWIENIE
Element th charakteryzuje zawartość komórki jako informacji nagłówkowej. Kiedy style dla tego
elementu, używamy styli ,które wyróżniają komórkę tabeli, td. Możesz wygenerować kontrastujące
style prze proste zmodyfikowanie dowolnej z tych właściwości : font-family,background-color,
font-size, font-weight i wyrównania tekstu
PROJEKT : ELEGANCKI KALENDARZ
Jeśli wyświetlasz kalendarz jako tabela HTML, są szanse ,że tabela wygląda nie najlepiej, a jeśli
zawiera wiele zdarzeń, to wyglądać nieco zawile. W projekcie, w którym użyjemy CSS, kalendarz
jest bardziej czytelny niż to co można stworzyć za pomocą HTML.
Potrzebny nam będzie atrybut cellspacing ustawiony dla elementu table:

Teraz ustawimy pierwsze trzy wiersze nagłówka tabeli, th, zawierające rok , miesiąc i dni, w swoich
własnych wierszach wewnątrz nagłówków tabeli:

Pierwszą datą jest 1 Październik, który w tym kalendarzu wypada w sobotę. Aby podkreślić ,że
sobota i niedziela są dniami weekendu, użyjemy selektora class w elemencie td. W każdej dacie
miesiąca jest link do samej danej (która , w teorii, przenosi użytkownika do szczegółowej listy dni)
jak również link do więcej zdarzeń danego dnia.. Ujmiemy te dwa linki w element div tak aby kiedy
nowe zdarzenia zostanie dodane jest wyraźny podział międy dwoma sekcjami w komórce tabeli:

Kolejna data ,2 październik ma listę zdarzeń. Zdarzenie jest oznaczone jako link umieszczony
poniżej div zawierającego datę i link addevent (ponieważ 2 październik jest dniem wolnym, klasa
weekend nie jest stosowana do elementu td):

Reszta znaczników ma podobną strukturę:

Teraz czas dla wystylizowania dat i dodanie linków zdarzeń w każdej komórce. Aby odtworzyć
efekt pola daty jaki obserwuje się w większości kalendarzy, umieść obramowanie na prawo i
poniżej tekstu i przesuń zawartość w lewo. Chcemy dodać linki zdarzeń blisko dat. Przesunięcie
linku w prawo ozancza ,że link zostanie umieszczony obok daty kolejnego dnia. Przesunięcie
dodanego linku zdarzenia w lewo, mówi użytkownikowi ,że znak plus oznacza dodanie zdarzenia
do określonego dnia.

Teraz czas spojrzeć jak mogą być wystylizowane zdarzenia. Ponieważ poprzednie lisnki są
pływające, musisz stworzyć widoczną przerwę i przesuną zdarzenia poniżej daty. Ustawienie
właściwości clear na both pozwala osiągnąć ten efekt. Właściwość clear jest używana do
wskazywania która strona elementu nie powinna być pozycjonowana obok eleemntu pływającego.
W tym przypadku, nie chcesz abyu lewa strona uruchamiałą sięobok daty i linków dodawania

zdarzeń. Jednak, tylko w przypadku planowania zmian w przyszłości a daty są umieszczone po
przeciwnej stronie, należy użyć wartości both zamiast left.
Następnie, zmieniamy display linku na block i umieszczamy wypełnienie na dole. Czynumy te
zmiany dla zabezpieczenia wielu zdarzeń w komórce tabeli przed uruchamianiem jedna
drugiego.Wypełnienie działa jako miłu wizualny bufro, pozwalająca unaocznić różnice między
dwoma zdarzeniami:

Każda komórka tabeli ,a width ustawione na 14%. Używamy 14% ponieważ 7 (przedstawiające 7
części kalendarza, lub dni tygodnia) dzieli 100 (100% widoku) w przybliżeniu 14 razy.
Umieszczamy białe obramowanie po wszystkich stronach komórki i pozycji całej zawartości na
górze z właściwością vertical-align:

Utworzymy tło dat weeknedowych ciemniejszym niż dat tygodniowych

Niecoa wyblakły wygląd pozostałych dni w kalendarzu:

Dla bieżącej daty, umieszczamy dwópikselowe czarne obramowanie wokół pola:

CZĘŚĆ VII : UKŁAD STRON
PROJEKTOWANIE HYBRYDOWEGO UKŁADU UŻYWAJĄC TABEL HTML I CSS
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ strony , który posiada strukturę sztywnej tabeli HTML przy jednoczesnym
wykorzystaniu możliwości kontroli jej wyglądu przez CSS
ROZWIĄZANIE
Użyj tabeli HTML do kontroli układu całej strony. Potem w każdym elemencie wiersza tabeli, tr,
wstaw atrybut id:

Następnie dla komórki tabeli , która działa jako kolumny strony, wstawiamy atrybut id dla każdej
kolumny Na przykład, Rozwiązanie obejmuje dwie kolumny, lewą i prawą , które są oznaczone
wartościami contentLeft i contentRight, odpowiednio:

W końcu, używamy selektorów id dla zastosowania styli do tabeli HTML:

OMÓWIENIE
Rozwiązanie stosuje style poprzez atrybuty id na elementach HTML. Jeśli określisz ,że chcesz
bardziej kontrolować zawartość komórki tabeli, wstaw element div wokół sekcji zawartości lub
zastosuje inny atrybut id w znaczniku wewnątrz komórki. Na przykład, jeśli musisz wystylizować
formularz rejestracyjny an górze kmórki tablei odróżniając ją od zawartości poniżej , użyj
poniższego kodu :

BUDOWA UKŁADU JEDNOKOLUMNOWEGO
PROBLEM
Chcesz zbudować układ, który składa się z jednej, głównej kolumny
ROZWIĄZANIE
Zastosuje wartość procentową do lewego i prawego marginesu elementu body dokumentu:

OMÓWIENIE
Kiedy stosujemy wartość procentową do lewego i prawego marginseu ciała, szerokość kolumny
staje sięelastyczna. Pozwala to aby zawartość poszerzała się do szerokości przeglądarki
użytkownika. Aby użyć stałej szerokości kolumny, użyj właściwości width dla elementu body:

Technika ta wyrównuje kolumne do lewej strony przeglądarki użytkownika. Jeśli chcesz
wyśrodkować kolumnę o stałej szerokości, zawiń element div wokół całej zawartości dokmentu z
określeniem unikalnego atrybutu id takie jak frame:

Potem w regule CSS, zastosuj wartość 50% do lewego wypełnienia ciała:

Przez selektor id ustaw szerokość kolumny, potem ustaw ujemny lewy margines równy połowie
szerokości kolumny:

Możesz pomyśleć o ustawieniu lewego i prawego marginesu na auto:

BUDOWA UKŁADU DWUKOLUMNOWEGO
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ dwukolumnowy z kolumnami , poszerzającymi się do szerokości okna
przeglądarki
ROZWIĄZANIE
Najpierw obejmij zawartość elementami div używając atrybutu id ,który zawiera właściwe wartości

Potem w CSS użyj właściwości float do przesunięcia zawartości lewej kolumny w lewo i ustaw
szerokość na dwie trzecie szerokości dokumentu:

W prawej kolumnie ustaw górny margines i wypełnienie na 0.

Aby wyświetlić stopkę na dole dokumentu, ustaw właściwość clear na both :

OMÓWIENIE
Właściwość float jest podobna do atrybutu align używanego w HTML dla zezwolenia tekstowi i
innym elementom na opływanie wokół obrazka:

Kiedy obrazek został ustawiony w celu dostosowania do prawej lub lewej strony, zawartość wokół
obrazka przepływa na przeciwną stronę wyrównania obrazka. Na przykład obrazek wyrównay do
prawej wymusza na zawartości opływanie obrazka po lewej stronie. W CSS float dostarcza
podobne funkcji ,z tym ,że oferu bardziej dokładną kontrolę na prezentacją przez użycie
obramowania, marginesów, wypełnienia i innych właściwości.
Aby upewnić się ,że zawartość stopki znajdzie się na doel kolumny, ustaw właściwosc clear na
wartość both. Jedyne zastrzeżenie do tej techniki tworzenia układu dwukolumnowego jest takie ,że
zawartość lewej kolumny musi być dłuższa niż zawartość prawej kolumny. Ponieważ zawartość
lewej kolumny pojawia się najpierw w dokumencie, zawartość prawej kolumny otacza lewą
kolumnę. Za dużo treści w kolumnie nie opływającej pokazuje wiele anomalii.Metodą rozwiązania
tego problemu jest ustawienie lewego marginesu lub wypełnieni w prawej kolumnie elementu tak
aby szerokość kolumny była przynajmniej utrzymana po tym jak zawartość przepływa poniżej float

BUDOWA UKŁADU DWUKOLUMNOWEGO ZE STAŁĄ SZEROKOŚCIĄ KOLUMN
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ dwukolumnowy ze stałą szerokością kolumn
ROZWIĄZANIE
Najpierw zaznacz zawartosć elementami div używając atrybutów id , które zawierają właściwe
wartości przedstawiające ich umieszczenie na stronie

Użyj właściwości float, ustaw szerokość lewej kolumny na jednostkę długości a nie procenty.
Ustaw również szerokość całego dokumentu na jednostkę długości

OMÓWIENIE
Domyślnie elementy blokowe rozszerzają szerokość swoich kontenerów. Jeśli okno przeglądarki
jest małe, elementy blokowe się kurczą – innymi słowy, tekst wewnątrz zawartosci zwija się do
wąskiej kolumny. Jednak kiedy użyjemy jednostki długości zamiast procentów, szerokość klumny
jest stała. Aby zachować szerokość lewej kolumny jako stałą, umożliwiając jednocześnie głównej
kolumnie rozszerzać się, po prostu usuń właściwość width powiązanego elementu body.
TWORZENIE ELASTYCZNEGO UKŁADU WIELOKOLUMNOWEGO
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ trójkolumnowy , który zmienia rozmiar z szerokością okna przeglądarki.
ROZWIĄZANIE
Najpierw oznaczamy zawartość elementami div używając atrybutów id, które zawierają właściwe
wartości przedstawiające ich rozmieszczenie na stronie

Następnie ustaw każdą kolumnę aby była pływająca w lewo, upewaniając się,że szerkość jest
podana w procentach. Wszystkie rzy wartości kolumn powinny się równać 100%

OMÓWIENIE
Ta technika działa ponieważ wszystkie kolumny są ustawione na pływanie wlewo a ich szerokości
nie są większe niż100%. Upewnij się ,że zastosowałeś marginesy i wypełnienie do elementów
wewnątrz kolumn (chyba ,że dobrałeś je przy wyborze szerokości kolumn).Jeśli nie, kolumny
rozszerzą się powyżej 100% , wymuszając jedną lub więcej kolumn do zawinięcia się pod siebie.

TWORZENIE UKŁADU WIELOKOLUMNOWEGO ZE STAŁĄ SZEROKOŚCIĄ
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ trójkolumnowy ze stałą szerokością kolum
ROZWIĄZANIE
Najpierw oznaczamy zawartość elementami div używając atrybutów id, które zawierają właściwe
wartości przedstawiające ich rozmieszczenie na stronie

Następnie zawijamy elementy div ,które stanowią główną i lewą kolumnę w inny element div i
ustawiamy wartość atrybutu id na enclose. Wstawaimy tinny element div wokół całego zbioru
elementów div, ustawiając wartość na frame:

Ustawiamy szerkość strony używająć selektora id dla "ramki" elementu div. :

Następnie ustawiamy elementy kolumny div jak również elemnty div z wartością id enclose do
float.

OMÓWIENIE
Ponieważ szerokość kolumn jest ustwiona w pikselach, kolumny są stałe. Aby wyświetlić kolumny
trzeba dołączyć dodatkowy element div wokół głównej i lewej kolumny. Z doatkowym elemetem
div, ktory zawiera atrybut id z wartością enclose, kolumny główna i lewa cąłe są ustawione jako
pływajace w lewo. Wewnątrz div "enclose", kolumna główna jest wyrównywna dop prawej strony
podczas gdy lewa kolumna do lewej strony.
TWORZENIE UKŁADU WIELOKOLUMNOWEGO ELASTYCZNEGO Z
POZYCJONOWANIEM
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ czterokolumnowy, który zmienia się z szerokością przegladarki
ROZWIĄZANIE

Najpierw oznaczamy zawartość elementami div używając atrybutów id, które zawierają właściwe
wartości przedstawiające ich rozmieszczenie na stronie

Następnie użyjemy właściwości property w każdej kolumnie, ustw wartość na absolute podczas
umieszczania kolumn z właściwościami left i top :

OMÓWIENIE
Przez ustawienie właściwości property na absolute wycina całkowicie element z przepływu
dokumentu. Kiedy element jest ustawiony na float, inne elemnty na stronie mogą opływać wokół
"pływającego" elementu. Kiedy element jest ustawiony aboslute, taki element jest traktowany jako
gość. Domyślnie renderowany element keidy jest pozycjonowany absolutnie jest w lewym gónym
ogu. Jeśli są inne elementy na stronie, tworzy to nakładanie się zawartości. Aby uniknąć teog
problemu, użyjemy czterech właściwości CSS, które pozwalają przesuwać element do innego
położenia : top, left,bottom i right. Upewnij się ,że ustawiłeś wartości kolumn w procentach aby
zapewnić elastyczność szerokości. Również użycie procentów jako wartości dla właściwości left
oznacza odległość od lewej strony przeglądarki . Jednak użyj jednostek em jako wartości dla
właściwości top jako kompensata dla wysokości nagłówka. Jeśli chcesz użyć obrazka dla nagłówka,
zmień wartości dla top na piksele, upewniając się,że jest dość miejsca dla nagłówka graficznego.
TWORZENIE UKŁADU WIELOKOLUMNOWEGO O STAŁEJ SZEROKOŚCI Z
POZYCJONOWANIEM
PROBLEM
Chcesz stworzyć układ czterokolumnowy z kolumnami o stałej szerokości
ROZWIĄZANIE
Najpierw oznaczamy zawartość elementami div używając atrybutów id, które zawierają właściwe
wartości przedstawiające ich rozmieszczenie na stronie

Następnie używamy właściwości position w każdej kolumnie, ustawiając wartość na absolute
podczas ustawiania rozmieszczenia kolumn z właściwościami left i top,zapewniając użycie pikseli
dla tych jednostek:

OMÓWIENIE
Ustawienie szerokości kolumn jak również właściwości left i top na jednostki długości tworzy
kolumny o stałej szerokości. To Rozwiązanie jest łatwe dla dwóch , trzech lub więcej kolumn.
Pamiętaj ,że stworzenie więcej ak cztery pięć kolumn może być niepraktyczne.
PROJEKT UKŁADU ASYMETRYCZNEGO
PROBLEM
Chcesz stworzyć elastyczny, asymetryczny lub organiczny układ.
ROZWIĄZANIE
Najpierw oznaczamy zawartość elementami div używając atrybutów id, które zawierają właściwe
wartości przedstawiające ich rozmieszczenie na stronie

Następnie użyj właściwości property w każdej kolumnie ,ustawiając wartość na aboslute podczas
ustawiania kolumn z właściwościami left i top ustawionymi w procentach. Używam również
wartości procentowych dla pozycjonowania obrazka tła

OMÓWIENIE
Chociaż strony internetowe wydają się używać tradycyjnego układu kolumn, CSS pozwala
projektantom stron na nowe sposoby przedstawienia dokumentów. Przez właściwości position, top i
left, możesz podzielić zawartość na fragmenty, wystylizować je oddzielnie i umiescić je w
unikalnych układach. Obrazek tła przesuwa się z zawartością jeśli okno przeglądarki zmienia
rozmiar ponieważ użyłeś wartości procentowej dla ustawienia pozycji tła obrazkowego.Jeśli chjcesz
stworzyć asymetryczny lub organiczny układ o stałej szerokości kolumn zamiast tworzyć układ
rozszerzalny, użyj jednostek długości dedykujących dokładną pozycję zaróno zawartości i obrazka
tła:

CZĘŚĆ VIII : DRUKOWANIE
TWORZENIE STRONY PRZYJAZNEJ DRUKOWANIU
PROBLEM
Chcesz stworzyć stronę przyjazną drukowaniu bez konieczności recznego lub dynamicznego
geenrowania innej strony.
ROZWIĄZANIE
Stwórz oddzielny arkusz stylów, który pokazuej jak strona wygląda kiedy jest drukowana. Potem
powiąż style i ustaw właściwość media na print :

Jeśli napisałeś stronę w XHTML, musisz dołączyć spację i ukośnik przed zamykającym ostrym
nawiasem na końcu pustego elementu takiego jak link:

OMÓWIENIE
Możesz użyć akrkusza stylów do dyktowania prezentacji dokumentu w szerokm zakresie nośników.
Domyślnie , wartość atrybutu media jest all. Bez atrybutu agent użytkownika będzie stosował
reguły CSS w arkuszu stylów do wszystkich nośników.
Typy nośników dla CSS:
all
braille
embossed
handheld
print
projection
screen
speech
tty
tv

Stosowane do wszystkch nośników
Dla braillowskich urządzeń dotykowych
Dla drukarek stronicowych Braille'a
Przeznaczone dla urządzeń przenośnych
Przeznaczone dla materiałów i dokumentów przeglądanych na ekranie w
trybie podglądu wydruku
Przeznaczone dla prezentacji – projektory
Przeznaczone na kolorowe ekrany komputerów
Przeznaczone dla sytezatorów mowy
Przeznaczone dla nośników używających siatki znakowej o stałej szerokości
Przeznaczone dla urządzeń typu telewizyjnego

Możemy użyć jednwego stylu dla wszystkich nośników:

Albo można użyć jednego stylu dla kilku (ale nie wszystkich) nośników oddzielając wartości
nośników przecinkiem:

Możemy użyć innej metody niż link dla przypisania typów nośników. Jedną z nich jest @import,
jak pokazuje poniższa linia, która określa styl dla obu nośników:

Reguła @import musi być umieszczona wewnątrz elementu style lub zewnętrznym arkuszu styli.
Inną metodą jakiej można użyć do powiązania i podyktowania styli i typów nośników jest @media,
która pozwala pisać bloki reguł CSS , które mogą być ustawione dla różnych nośników, wszystkie
w jednym arkuszu stylów :

UCZYNIENIE FORMULARZA GOTOWYM DO DRUKOWANIA
PROBLEM
Chcesz mieć formularz , który użytkownicy wypełnią online , lub mogą wydrukować a później
wypełnią offline
ROZWIĄZANIE
Najpierw tworzymy arkusz stylów drukowania i selektor class , który przekształca elementy form
tak aby wyświetlały czarny tekst i miały jednopikselowe obramowanie na dole. Na przykład mamy
kod HTML dla elementu tekstowego input:

Reguła CSS:

Dla menu rozwijanego, ukrywamy całkowicie element select i dodajemy dodatkowe znaczniki
pomagające stworzyć dolne obramowanie:

Potem w regule CSS, konwertujemy element inline span na element block. To pozwala ustawić
szerokość elementu span i umieścić obramowanie na dole na równo z elementem input z
poprzedniej reguły CSS:

Dla elementów takich jak przycisk Submit, które nie mogą być drukowane, ustawiamy właściwość
display na none.
OMÓWIENIE
Linie na formularzu mówią użytkownikowi ,że może go wypełnić. Przez użycie właściwości
border, można łatwo stworzyć te linie w przeglądarce, czyniąc formularz użytecznym online i
offline.

Potem ustawiamy element select na znikanie:

Następnie, ustawiamy element span do wyświetlanai jako blok pozwalający na właściwości
szerokosci i wysokości. Z ustawionymi tymi właściwościami, dolne obramowanie może być
umieszczone aby pasowało do reszty elementów formularza:

W poniższym kodzie, pierwsza reguła CSS stosuje sie, tylko do elementów input dla tekstu, podcas
gdy druga ukrywa przycisk Submit i pole wyboru Select:

WSTAWIANIE URL'i PO LINKACH
PROBLEM
Musisz wyświetlić URL'e linków w artykule kiedy drukowana jest strona
ROZWIĄZANIE
Instruujemy przeglądarkę aby drukowała URL'e linków w paragrafie przez użycie pseudo-elementu
:after :

OMÓWIENIE
Konstukcja selektora takiego jak :after jest znana jako pseudo-element. Przeglądarka interpretuje
ten selektor jak gdyby dodatkowe elementy zostały użyete do znakowania dokumentu. Na przykład,
przez użycie tekiego CSS, można uczynić pierwszą literę paragrafu wielkości 2em :

Używamy selektora : after (lub :before) dla wstawienie wygenerowanej zawartości po (lub przed)
elementem Tu wartość atrybutu href, który zawiera informacje o URL'u, jest umieszczona po
każdym elemencie anchor w elemencie p. Mamy nawiasy ostre pojawiające się wokół URL,
umieszczone cudzysłowy wokół nawiasów. Aby dodać bufor miejsca między elementem anchor a
kolejną zawartością inline, wstawiamy jedną spację przed lewym nawiasem i jedną po prawym
nawiasie, potem wsstawiamy URL używając funckji attr(x). Kiedy atrybut zostaje zastąpiony dla x,
CSS znajduje atrybut w tym elemencie, zwracając jesgo wartość jako łańcuch. Innym przykładem
siły pseudo-elementów jest zwracanie wartości skrótów i akronimów w dokumencie. Aby tego
dokonać, najpierw wstawiamy rozszerzoną postać słowa lub frazy w atrybucie title dla abbr lub
acronym:

Potem w regule CSS ,mówimy przeglądarce aby zwróciła wartość atrybutu title:

CZĘŚĆ IX : PROJEKTOWANIE Z CSS
NADMIERNE POWIĘKSZANIE TEKSTU
PROBLEM
Chcesz zwrócić uwagę na stronę poprzez powiększenie jakiegoś tekstu
ROZWIĄZANIE
Zwiększamy rozmiar nagłówka tak aby był nieproporcjonalny z resztą tekstu. Najpierw użyjemy
HTML:
Teraz użyjemy kodu CSS:

OMÓWIENIE
Oczywiście, każy element który jest większy niż pozostałe elementy w tym samym środowisku
wyróżnia się. Kiedy chcesz zwrócić uwagę na obszar strony WWW, spróbuj użyć rozmiaru czcionki
nadmiernie dużej. Tu rozmiar czcionki słowa "Hi."został ustawiony na 17em. We właściwości fontsize, jednostka em jst równa font-size kontenera. Czyli 17em jest równe 17 razy rozmiar czcionki
domyślnej.
TWORZENIE NIEOCZEKIWANEJ NIEZGODNOŚCI
PROBLEM
Chcesz zwrócić uwagę czytelników przez umieszczenie na stronie dóch niepasujących elementów
ROZWIĄZANIE
Umieść element wizualny jeden wewnątrz drugiego

HTML dla tej strony jest prosty:

Dla CSS umieść drugi obrazek imitujący grę w bilard w elemenvie body i spozycjonuj go w lewym
górnym rogu. Potem użyj techniki zastepowania obrazka aby umieścić zdjęcie Ziemi dla h2:

OMÓWIENIE
Dobrym sposobme na zwrócenie uwagi jest pokazanie czegoś nieoczekiwanego. Łącząc w jednym
obrazku dwa, można przykuć uwagę do obrazka

POŁĄCZENIE RÓŻNYCH ELEMENTÓW DO TWORZENIA KONTRASTÓW
PROBLEM
Chcesz stworzyć kontrast na stornie przez zintegrowanie dwóch różnych elementów.

ROZWIĄZANIE
Użyj różnych typów czcionek w tym samym nagłówku. Najpeirw zmodyfikuj znacznik
pozwalający na zamiany właściwości czcionek:

Pokombinuj trochę z CSS dla elementu span dla stworzenia mieszanki typów czcionek:

KONTRASTY DLA OCZU
PROBLEM
Chcesz stworzyć wrażenie głębi lub ruchu poprzez tekst. Na stronei z czterema paragarfami , które
sa prawie identyczne, trudno poznać który jest tym pierwszym. Jeśli zmienimy rozmiar czcionek w
określonym kierunku, np od lewej do prawej, uzyskamy kontrast
ROZWIĄZANIE
Zmieniamy rozmiar czcionki przez dodanie reguły CSS takiej jak ta:

OMÓWIENIE
Kontrast wystąpi kiedy są oczywiste różnice między dwoma elementami. Jeśli nie ma takiego
kontrastu, czytelnik nie wie co jest ważne na stronie. Niektóe z tych wartości wizualnych to:
Rozmiar
Kolor
Kszatałt
Pozycja na stronie
Kierunek
Gęstość
BUDOWANIE PANORAMICZNEJ PREZENTACJI
PROBLEM
Chcesz aby szerokośćobrazka zmniejszała się lub zwiększała kiedy użytkownik zmienia rozmiar
okna przeglądarki:

ROZWIĄZANIE
Umieść obrazek , ktory odnosi się do obrazka panoramicznego w tle elementu blokowego

Spozycjonuj element obrazka w prawym górnym rogu elementu blokowego a potem ukryj obrazek
ustawiając display na none:

Kiedy obrazek jest osadzony jako tło, będzie zmieniał rozmiar wraz ze zmianą okna przeglądarki
OMÓWIENIE
Dla stworzenia panoramy, potrzeba zdjęcia szerokokątnego. Potem należy umieścić element
obrazka w prawym górnym rogu elelementu blokowego, tak aby element wzrastał lub ścieśniał się
wraz ze zmainą okna przeglądarki. Użycie właściwości max-width wymusza szerokość elementu
div dla rozszerzenia poza szerokość samego obrazka
POŁĄCZENIE RÓŻNYCH FORMATÓW OBRAZKÓW
PROBLEM
Chcesz połączyć dwa różne formaty obrazków w jedną prezentację. Na przykład chcesz połączyć
GIF I JPEG w jedną graficzną prezentację :

ROZWIĄZANIE
Umieść obrazek wewnątrz elementu blokowego takiego jak div czy h2:

Użyj programu graficznego dla podzielenia elementów obrazka na oddzielne formaty plików:

Nazwij jeden z obrazków tak samo jak obrazek do którego odnosisz się w atrybucie src elementu
img. Umieść drugi obrazek jako tło elementu blokowego.

OMÓWIENIE
W sieci dominują dwa formaty obrazków GIF i JPEG. Oba są kopresowane w inny sposób. Obrazy
z płaskim obszarem kolorów lepiej jest kompresować jako GIF, podczas gdy obrazki JPEG są
lepsze dla zdjęć i obrazków zawierających gradację kolorów.
Chociaż metoda z Rozwiązania używa właściwości tła w CSS, moża uzyskać ten sam efekt przez
spozycjonowanie elementów blokowych, które zawierjaą obrazki inline. Poniżej można zobaczyć
,że rysunek łódki został nałożony na zdjęcie dwójki dzieci:

Aby ta metoda działała, zawiń elementy obrazka w elementy blokowe div jak pokazano w kodzie

HTML:

Teraz z CSS, ustawiamy position elementów na absolute. Przez ustawienie position an absolute,
bierzesz elementy z normalnego przepływu stornyu, a zamiast etgo przypisujesze wartości do lewej,
górnej i właściwości z-index dla określenia ich nowego umiejscowienia:

Właściwość left i top wskazują umieszczenie obrazków wewnątrz ich najbliżej spozycjonowanych
elementów przodków lub bloku początkowego. W tym przypadku, jest to blok początkowy dla
elementów div. Co więcej, marginesy elementu body mają wartość 0, co oznacza ,że punkt
początkowy jest w gónym lewym rogu okna przeglądarki

Chociaż ta metoda działa, jeśli dokument później jest modyfikowany, dokładne spozycjonowanie
staje się odpowiedzialnością projektanta. Na przykład dodanie prostego nagłówka powyżej obrazka
w HTML powoduje anormalne zachowanie

Ponieważ obrazek dzieci nie został spozycjonowany jako absolute, przesuwa się w dół z
dokumentem. Drugi obrazek pozostaje na miejscu ponieważ został spozycjonowany w bloku
początkowym i jest w tym samym miejscu w jakim był przed dodaniem nagłówka. Przez użycie
metody background-positioning wewnątrz elementów blokowych, można stworzyć niezależny
nmoduł.

