Zrozumieć CSS
Kaskadowy Arkusz Stylów, lub CSS, to język używany do określania wyglądu strony internetowej – w
przeciwieństwie do HTML (HyperText Markup Language), który jest językiem znaczników, który
definiuje strukturę dokumentu do dystrybucji w Internecie. HTML informuje przeglądarkę, w jaki
sposób treść jest organizowana na stronie, a CSS mówi przeglądarce jak powinien wyglądać. CSS3, skrót
od CSS Level 3, to kolejna generacja tego języka stylów, który dodaje kilka nowych możliwości. Nadal
może być rozwijany przez W3C (World Wide Web Consortium) ,ale CSS3 już zajął miejsce obok HTML5
na czele wszystkich nowatorskich projektów internetowych.
Co To Jest Styl?
Procesory tekstu pozwalają piszącemu zmianę wyglądu tekstu słowo po słowie lub akapit po akapicie,
jak również w całym dokumencie za pomocą stylów. Style łączą wiele właściwości – takich jak ranga,
rodzina czcionki, kursywa, kolor i rozmiar – które mają być zastosowane do podobnych typów
tekstowych – tytułu, nagłówków, podpisów itp. – i grupuje te właściwości pod wspólną nazwą. Załóżmy
,że chcesz aby wszystkie tytuły sekcji w dokumencie były pogrubione, czcionką Georgia, kursywą,
czerwoną i 16 punktową. Możesz przypisać wszystkie te atrybuty do strony o nazwie TytułRozdziału
A. Za każdym razem kiedy wpiszesz tytuł rozdziału musisz tylko użyć stylu TytułRozdziału, a wszystkie
te atrybuty zostaną zastosowane za jednym zamachem. Nawet lepiej, jeśli później zdecydujesz ,że
chcesz aby wszystkie tytuły były 18 punktowe, zamiast 16 punktów, możesz po prostu zmienić definicję
Sekcji Tytuł. Procesory tekstu automatycznie zmienia wygląd całego zaznaczonego tym style w całym
dokumencie
Co To Jest Kaskadowy Arkusz Styli?
CSS wprowadza do Internetu tą samą wygodę ustawiania styli jaką masz w większości procesorów
tekstu. Możesz ustawić CSS w jednej centralnej lokalizacji, aby wpłynąć na wygląd określonych
znaczników HTML, na pojedynczej stronie internetowej lub całej witrynie sieci. Chociaż CSS działa z
HTML, nie jest to HTML. Zamiast tego , CSS jest oddzielnym językiem arkusza styli, który zwiększa
możliwości HTML (język znaczników), pozwalając Ci na nowo zdefiniować sposób w jaki istniejące
znaczniki wyświetlają swoją zawartość. Na przykład kontener znaczników nagłówka poziomu 1 , <h1>
… </h1> pozwala ci stosowanie stylów do sekcji tekstu HTML i przekształcenie go na nagłówek. Ale
dokładne wyświetlenie nagłówka jest określone przez przeglądarkę, a nie przez kod HTML. Używając
CSS możesz zmienić charakter znacznika nagłówka tak ,aby był wyświetlany jak chcesz aby wyglądało
- na przykład pogrubiona czcionka Times, kursywa, czerwona i 14 punktów. Podobnie jak w przypadku
styli procesora tekstu, możesz wybrać zmianę stylizacji znacznika <h1> (na przykład, zmienić rozmiar
tekstu do 18 punktów), co automatycznie zmieni rozmiar wszystkich elementów h1 na dotkniętej
stronie sieci Web
Jak Działa CSS?
Gdy użytkownik załaduje jedną ze stron internetowych , wpisując adres lub klikając łącze, serwer,
(komputer, który przechowuje strony internetowe) wysyła kod HTML do komputera odwiedzającego
wraz z plikami połączonymi lub osadzonymi w pliku HTML. Niezależenie od tego gdzie znajduje się kod
CSS, przeglądarka odwiedzającego zinterpretuje go i zastosuje do kodu HTML, aby renderować stronę
internetową przy użyciu określonego silnika renderującego tej przeglądarki, który jest następnie
wyświetlany w przeglądarce.
Właściwości CSS
Background : Kolor lub obraz za stroną lub za pojedynczym elementem na stronie

Box : Marginesy, dopełnienie, kontur, krawędzie, szerokość, wysokość
Color : Kolor tekstu
Font : Litery czcionki, rozmiar, pogrubienie , kursywa
Generated Content : Zliczanie i cytaty
Lists : Punktory i numeracja
Table : Granice tabeli, marginesy, podpisy
Text : Kerning tekstu, prowadzenie, wyrównanie ,przypadek
Transformations : Przenoszenie, obracanie , pochylanie
Transitions : Zmiana stylów w czasie
UI : Kursor
Visual effect : widoczność , widoczny obszar, krycie
Visual formatting : Pozycjonowanie i miejsce docelowe
Interpretacja przez silnik renderujący przeglądarki to miejsce ,w którym zaczyna się Twój ból głowy.
W3C dołożył dużo starań, aby stworzyć specyfikacje , według których przeglądarka programisty
powinna renderować kod sieciowy. Wciąż jednak pojawiają się błędy, pominięcia i błędne
interpretacje, co oznacza ,że żadna z dwóch przeglądarek nie renderuje strony internetowej w
dokładnie ten sam sposób. W większość przypadków różnice te pozostają niezauważone przez
większość użytkowników ,ale czasami różnice są rażące i wymagają wykonania dodatkowej pracy, aby
strona wyglądała dobrze z najszerszym spektrum przeglądarek
Zawsze stoisz przed możliwością ,że Twoja strona będzie renderowana bez CSS z powodu błędu lub
dlatego ,ze używane urządzenie nie obsługuje CSS, tak jak w przypadku wielu przeglądarek telefonów
komórkowych. Zawsze powinieneś się zastanowić, jak będzie wyglądała strona bez stylów CSS i
upewnić się, że strukturalnie strona będzie nadal miała sens.
Ewolucja CSS
Z biegiem lat, CSS ewoluował pod zarządem W3C do obecnej formy, ale często był powolny. Chociaż
CSS jest standardem stworzonym przez Grupę Roboczą CSS W3C – to każda przeglądarka może
interpretować i implementować ten standard. Doprowadziło to do nierównomiernej implementacji, z
niektórymi przeglądarkami daleko przed innymi. Jeszcze bardziej kłopotliwe jest to ,że chociaż
standard stara się być tak przejrzysty i konkretny jak to możliwe, różne przeglądarki będą
implementować specyfikacje z różnymi dziwactwami. Wszystkie nowoczesne przeglądarki (Internet
Explorer, Firefox, Safari , Opera) obsługują CSS2 . Po latach rozwoju, CSS3 pozostaje dziełem, wtoku,
wspieranym przez niektóre przeglądarki (Firefox, Safari i Opera), ale wciąż jest rozwijany w innych
(Internet Eplorer)
CSS Level 1 (CSS1)
W3C wydała pierwszą oficjalną wersję CSS w 1996 roku. Ta wczesna wersja zawierała podstawowe
funkcje związane z CSS, takie jak możliwość formatowania tekstu, ustawienie czcionek i ustawianie
marginesów. Projektanci stron potrzebowali precyzyjnego rozmieszczenia elementów na ekranie. CSS1
został już wydany, CSS Level 2 był w fazie projektowania, więc W3C wydało rozwiązanie typu
„prowizorka” : CSS-Positioning.

CSS Level 2 (CSS2)
Specyfikacja CSS2 została wydana w 1998 roku i jest najszerzej zaadoptowana przez twórców
przeglądarek. Poziom 2 obejmuje wszystkie atrybuty poprzednich wersji, a także kładzie większy
nacisk na międzynarodową dostępność i możliwość określenia medialnej charakterystyki CSS. W 2006
roku W3C opublikowało zaktualizowaną wersję : CSS Level 2.1, która poprawiła niektóre błędy,
wyjaśniła kilka kwestii i zawiera specyfikacje funkcji, które zostały już zaimplementowane w niektórych
przeglądarkach
CSS Level 3 (CSS3)
W przeciwieństwie do CSS1 i 2, pojedynczy, kompleksowy CSS3 nie istnieje. Zamiast tego , Grupa
Robocza W3C podzieliła specyfikację na serię modułów, każdy z nich ma swój własny harmonogram
rozwojowy.
Chociaż znajomość różnic między wersjami CSS może być interesująca , nie jest niezbędna do używania
stylów w Internecie. Musisz wiedzieć, które style są obsługiwane przez przeglądarki dla których
projektujesz. Chociaż wszystkie nowoczesne przeglądarki obsługują większość specyfikacji CSS Level 2
, starsze przeglądarki obsługują kombinacje starszych wersji CSS.
CSS a HTML
Kiedy HTML został utworzony HTML, właściwości stylu zostały zdefiniowane bezpośrednio w kodzie.
Jednak zamiast dodawać coraz więcej znaczników do HTML, W3C wprowadził Kaskadowe Arkusze
Stylów, aby wypełnić pustkę po prostym kodzie HTML, pozwalając na uzyskanie semantycznej
struktury. Weźmy na przykład znacznik <strong>. W HTML ,znacznik te robi tylko jedno : czyni tekst
„silniejszym”, zazwyczaj pogrubionym. Jednak, używając CSS, możesz „redefiniować” znacznik
<strong> tak aby nie tylko pogrubiał tekst ale również wyświetla tekst z dużej litery, w określonej
czcionce, aby dodać więcej akcentów. Możesz nawet sprawić by znacznik <strong> nie robił
pogrubienia. Chociaż zarówno HTML jak i CSS ewoluowały przez lata, rzadko ewoluowały w tandemie.
Zamiast tego każdy standard podążał własną ścieżką. Jednak zarówno CSS3 jaki HTML5 będą tworzyć
nowe ramy i podstawy dla nowoczesnych witryn w sieci. Siła CSS polega na możliwości mieszania i
łączenia reguł z różnych źródeł w celu dostosowania układu stron internetowych dla Twoich
konkretnych potrzeb. Pod pewnymi względami przypomina programowanie komputera – co nie jest
zbyt zaskakujące ponieważ wiele z tych rzeczy został stworzonych przez programistów, zamiast przez
projektantów. Kiedy to zrozumiesz, „mówienie” CSS stanie się zupełnie naturalne.
Rodzaje Reguł CSS
Najlepsze w kaskadowych arkuszach stylów jest to ,że są niezwykle proste do ustawienia. Nie
wymagają wtyczek ani wyszukanego oprogramowania - po prostu są to pliki tekstowe z zawartymi w
nich regułami. Reguła CSS określa jak powinien wyglądać i jak powinien zachowywać się HTML w oknie
przeglądarki. Reguły CSS są dostępne w trzech rodzajach, każdy z określonym zastosowaniem:


Selektor HTML. Część tekstowa znacznika HTML jest nazywana selektorem. Na przykład h1
jest selektorem dla znacznika <h1>. Selektor HTML jest używany w regule CSS dla
redefiniowania jak sposobu wyświetlania znacznika. Na przykład
h1 {color : red; }
będzie stylizował
<h1>…</h1>



Klasa. class jest regułą „bezpłatnego agenta”, którą można zastosować dla dowolnego
znacznika HTML wedle własnego uznania. Możesz nadać klasę prawie wszystkiemu co chcesz.
Ponieważ klasa może być stosowana do wielu znaczników HTM:, jest najbardziej uniwersalnym
typem selektora. Na przykład
myClass { font: bold 1.25em ➝ times; }
stylizuje
<h1 class = „myClass”> … </h1>



ID. Podobnie jak selektory, reguły ID mogą być stosowane dla każdego znacznika HTML na
danej stronie, aby stworzyć obiekt do użycia z funkcją JavaScript. Na przykład
#myObject1 { position: absolute; ➝ top: '10px; }
stylizuje
<h1 id="myObject1">...</h1>

Części Reguł CSS
Wszystkie reguły, niezależnie od ich lokalizacji lub typów, mają następujące elementy strukturalne:





Selektory są znakami alfanumerycznymi ,które identyfikują regułę. Selektor może być
selektorem znaczników HTML, selektor class, selektor ID, selektor uniwersalny, lub połączenie
tych podstawowych selektorów aby utworzyć style oparte na kontekstach
Właściwości identyfikują to co jest definiowane. Dostępnych jest kilkadziesiąt właściwości,
każda odpowiada za aspekt zachowania i wyglądu treści trony
Wartości są przypisywane do właściwość w celu określenia jej natury. Wartość może być
słowem kluczowym , takim jak „red”, liczbą lub procentem. Rodzaj użytej wartości zależy
wyłącznie od właściwości, do której jest przypisany. Po selektorze, reguła CSS składa się z
właściwości i ich wartościach, które razem są nazywane deklaracją. Pojedyncza reguła CSS
może mieć wiele deklaracji oddzielonych średnikiem (;)

Rozszerzenia CSS Przeglądarek
Oprócz obsługi określonych właściwości CSS, ustawionych przez W3C, programista przeglądarki będzie
okazjonalnie wprowadzał właściwości specyficzne dla przeglądarki. Często odbywa się to z jednej z
dwóch przyczyn:



Specyfikacja jest wciąż rozwijana przez W3C, ale projektant przeglądarki chce zacząć używać
stylu teraz
Twórca przeglądarki chce wypróbować nowy pomysł, ale nie chce czekać aż W3C go
zaakceptuje i rozpocznie nad nim prace, co może zająć lata

Czasami dokładna składnia oficjalnej specyfikacji CSS będzie nieco inna z wersji „sand-box” stworzonej
dla określonej przeglądarki. Aby uniknąć nieporozumień i zapewnić kompatybilność kodu CSS, każdy
silnik renderujący dostosował swój prefiks do użycia z właściwościami CSS, które są unikalnymi
rozszerzeniami dla tej przeglądarki:
Rozszerzenie

: Silnik Renderujący

: Przeglądarka(-i)

: Przykład

-moz-

: Mozilla

: Firefox, Camino

: -moz-border-radius

-ms-

: Trident

: Internet Explorer

: -ms-layout-grid

-o-

: Presto

: Opera

: -o-border-radius

-webkit-

: Webkit

: Chrome, Safari

: -webkit-border-radius

HTML5
HTML5 to kolejna wielka rzecz do tworzenia aplikacji sieciowych. Mimo ,że nadal jest rozwijany i masz
problem z przeglądaniem Internetu, możesz mieć kilka prostych objeść i za pomocą kilku sztuczek
możesz zaimplementować HTML5. Rzućmy okiem na języki znaczników.
Co to jest HTML?
HyperText Markup Language to po prostu system znaczników definiujących elementy na stronie, które
tworzą strukturę dokumentu do użytku w sieci. Weźmy na przykład blok tekstu i znacznik HTML :
<h1>Alicja w Krainie Czarów</h1>
Tu, użyliśmy znacznika <h1>, aby utworzyć element nagłówka. Do oznaczania różnych typów
elementów używane są różne znaczniki, a znaczniki można umieszczać w innych znacznikach. Na
przykład:
<p> Zastanawiam się, czy upadnę w prawo <em> na </ em> ziemię! </ P>
Znaczniki te informują przeglądarkę ,że tekst jest akapitem, a słowo „na” powinno być przedstawione
z naciskiem, prawdopodobnie przez wyświetlenie go kursywą.
Podstawowa Struktura Dokumentu HTML
Wszystkie dokumenty HTML mają podobną podstawową strukturę , która zwiera następujące
elementy:





Typ dokumentu (<!DOCTYPE>) określa typ języka znaczników używanego w dokumencie. Jest
to ważne, aby przeglądarka mogła szybko i dokładnie zinterpretować kod HTML
Nagłówek <head> zawiera informacje o stronie, takie jak tytuł czy metatagi. Powinieneś
również umieścić linki do zewnętrznych plików CSS i JavaScript w tym obszarze. Nie należy
mylić tego nagłówka z nagłówkiem strony. Nic z nagłówka strony nie będzie bezpośrednio
wyświetlane w ciele
Ciało <body> zawiera elementy widoczne w oknie przeglądarki internetowej takie jak
nawigacja, nagłówki , akapity, listy, tabele, obrazy i wiele, wiele innych

Właściwości HTML
Elementy HTML można modyfikować, umieszczając właściwości HTML w znaczniku. Niektóre
właściwości są opcjonalne, niektóre poprawiają wydajność elementu, a niektóre są konieczne do
właściwej pracy elementu. Na przykład znacznika zakotwiczenia (<a>) używa właściwości href do
zdefiniowania gdzie wskazuje odsyłacz:
<a href= „http :\\ www.abc.com” > ABC </a>
Właściwości są więc używane do łączenia elementów HTML ze stylami za pomocą właściwości style,
class lub id.
<p style = "color: red;"> Alicja </a>
<p class = "hilight char names"> Alicja </a>
<p id = "name01"> Alicja </a>
Każdy znacznik ma jedną lub więcej właściwości, które można do nich zastosować. Te stają się bardzo
ważne , gdy zaczniemy używać CSS do stylizowania znaczników na podstawie wartości właściwości.

HTML I CSS
Większość znaczników HTML ma przeglądarkę dziedziczącą style powiązane z nimi. Te domyślne style
są faktycznie definiowane przez programistę przeglądarek internetowych. Ponieważ programista
przeglądarki dodał je, musisz o tym pamiętać gdyż ma to wpływ na twój projekt. Na przykład znacznik
<em> będzie dodawał kursywę do tekstu w większości przeglądarek. Żadna kosmiczna stała nie mówi
,że podkreślony tekst będzie pochyły, po prostu faceci i dziewczęta programujący przeglądarki
postanowili zrobić to w ten sposób. Dobrą wiadomością jest to ,że możesz używać CSS do nadpisywania
stylów przeglądarki. Występują zauważalne różnice , szczególnie w przypadku marginesów i rozmiaru
czcionki .Wielu projektantów rozpocznie „od zera” , resetując jak najwięcej ustawień domyślnych za
pomocą resetowania CSS
Typy elementów HTML
HTML zawiera dużą liczbę elementów , z których każdy Ma swój własny znacznik i używa go do
strukturyzowania dokumentów. Elementy można ogólnie podzielić na dwie kategorie


Elementy inline nie mają podziału wiersza powiązanego z tym elementem. Poniżej mamy
wylistowane wbudowane selektory znaczników używane przez CSS
a : element zakotwiczenia
abbr : skrót
address : adres fizyczny
area : obszar w mapie obrazu
audio : zawartość dźwiękowa
bm : tekst pogrubiony
cite : krótki cytat
code : kod tekstowy
del : usunięcie tekstu
details : szczegóły elementu
em : nacisk , akcent
font : wygląd czcionki
i : kursywa
iframe : inline sub-okno
img : osadzenie obrazu
input : pole danych wejściowych
ins : wprowadzanie tekstu
keygen : generator klucza w formularzu
kbd : tekst z klawiatury
label : etykieta dla elementu
legend : tytuł w filedset
link : odniesienie do zasobów
mark : tekst oznaczony
meter : zakres pomiarowy
nav : linki nawigacyjne
optogroup : grupa opcji formularza
option : opcja w liście rozwijanej
q : krótki cytat
small : mały druk
select : lista do wyboru

source : zasoby mediów
span : zlokalizowane formatowanie stylu
strong : akcent na pogrubienie
sub : indeks dolny
tbody : ciało tabeli
td : dane tabeli
time : data/czas
var : zmienna


Elementy na poziomie bloku umieszczające linię podziału przed i po elemencie.
article : zawartość artykułu
aside : zawartość dodatkowa
blockquote : długi cytat
body : ciało strony
br : linia przełamania
buton : przycisk
canvas : obszar malowania
caption : tytuł tabeli
col : kolumna tabeli
colgroup : grupa kolumn tabeli
dd : opis definicji
div : podział
dl : lista definicji
dt : wyraz definicji
embed : zawartość zwenętrzna
fieldset :etykieta fieldset
figcaption : nagłówek obrazka
figure : grupowanie zawartości multimedialnej i podpisów
footer : stopka sekcji lub strony
form : formularz wejściowy
h1-6 : poziom nagłówków 1-6
head : informacje o stronie
header : nagłówek sekcji lub strony
hgroup : grupowanie informacji nagłówkowych
hr : linia pozioma
li : pozycja listy
map : mapa obrazu
object : obiekt osadzony
ol : lista uporządkowana
output : dane wyjściowe formularza
p : akapit
pre : tekst preformatowany
progres : wyświetla postęp czasochłonnego zadania
section : sekcja na stronie internetowej
table : tabela
tbody : ciało tabeli
textarea : tekst formularza obszaru wejściowego
tfoot : stopka tabeli

th : nagłówek tabeli
thead : nagłówek tabeli
tr : wiersz tabeli
ul : lista nieuporządkowana
video : odtwarzacz wideo
Nie wszystkie definicje CSS można zastosować do wszystkich elementów HTML. Czy określona
właściwość CSS może być zastosowana (lub nie) , zależy od natury tego elementu. W większości
przypadków jest to dość oczywiste ,że można zastosować właściwość. Na przykład nie można się
spodziewać, że właściwość wcięcia tekstu, która wcina pierwszy wers akapitu, zastosujemy do
znacznika inline <b>; faktycznie nie może być zastosowany.
Ewolucja HTML5
HTML5 to kolejny krok w rozwoju Sieci, po drodze przejmując XHTML; chociaż XHTML2 był rozwijany
przez prawie 8 lat, zakończył żywot w 2009 roku, na rzecz HTML5. Aby zrozumieć jak do tego doszło,
musimy spojrzeć wstecz, na koniec XX wieku, a dokładnie na 1997 rok. Nadal był to Web 1.0 , chociaż
jeszcze nie wiedzieliśmy jak to nazwać. Banka dotcomów właśnie zaczęła się pompować , a wszyscy
surfowali po Internecie za pomocą Netscape Navigatora. W tym kontekście World Wide Web
COnsortium (W3C) wprowadziło HTML 4.0 (HTML 4). HTML 4 był ogromnym ulepszeniem, ponieważ
po raz pierwszy zostały utworzone i wyświetlone zostały strony internetowe.
A potem przyszedł XHTML
XHTML 1 (wydany w 2001 roku) przepisywał standard HTML 4.01 przy użyciu XML , i to czego potrzeba
aby wykorzystać moc XML do tworzenia stron internetowych. XHTML używał XML Doctype. XHTML
wykorzystuje wszystkie te same znaczniki co HTML, ale kod chce działać z przeglądarką która nie
rozumie XML. Chociaż XHTML2 miał być przejściową technologią nowej, odważnej technologii
internetowej, od samego początku coś poszło nie tak.
Problem z XHTML2
Okazało się, że nawet XHTML1 nie wystarczy by rozwinąć sieć ze względnie statycznej natury „strony”
w prawdziwie interaktywne i uniwersalne środowisko aplikacji. XHTML2 miało zmienić to wszystko.
Począwszy od sierpnia 2002 roku, autorzy standardu XHTML rozpoczęli tworzenie nowego języka, który
jak się spodziewali , całkowicie zmieniłby znaczniki sieciowe w XXI wiek, dając złotą esencję semantyki
stron internetowych, interaktywność, internacjonalizację niezależność od urządzeń itp. Ale zapomnieli
o jednej rzeczy : XHTML2 nie został napisany aby być wstecznie kompatybilnym ze starszymi językami
znaczników WWW. Istniejące przeglądarki nie będą mogły uruchomić tego nowego języka znaczników.
Twórcy stron WWW musieliby opracować jedną wersję strony dla starszych przeglądarek i drugą dla
standardu XHTML2.
A potem przyszedł HTML5
W czerwcu 2003 roku zaczął funkcjonować HTML5 jako Web Application 1.0 i został stworzony przez
Web HyperText Application Technology Working Group (WHATWG), organizację , która była
powiązana z W3C. Zamiast tego, ta niezależna grupa , sfrustrowana powolnym tempem i błędnym
kierunkiem jaki obrał XHTML2, zaczęła pracować nad alternatywnym standardem, który byłby

kompatybilnie wsteczny, bardziej odpowiedni do pisania aplikacji i stron, a także zajmowałby się
wieloma praktycznymi problemami przed którymi stanęli twórcy stron internetowych. Przez kilka lat
oba języki rozwijano jednocześnie. Jednak w 2007 roku, widząc ,że Web Application 1.0 był bardziej
zaangażowane niż XHTML2, W3C zaadaptowała go jako punkt wyjścia dla nowego standardu HTML5,
publikując „First Public Working Draft” , specyfikację 22 stycznia 2008 roku. Aby skupić uwagę na
HTML5, W3C nie odnowi karty Grupy Roboczej XHTML, i XHTML2 już nie był kontynuowany.
Czy HTML5 czy XHTML5?
Chociaż XHTML zniknął, potrzeba ujednolicenia XML i HTML nie. Dlatego powstała równoległa
inicjatywa dla stworzenia XHTML5. Żeby było jasne, to nie jest nowy lub inny język znaczników, jest
to po prostu HTML5 napisany przy użyciu reguł XML i jest podobny do XHTML. Jeśli znasz XHTML, nauka
HTML5 nie powinna być trudna. Różnią się przede wszystkim sposobem w jaki traktują znaczniki.
Niektóre z najważniejszych różnic
Co Nowego W HTML5?
HTML5 dokonuje ważnych zmian strukturalnych na stronach internetowych. Na przykład możesz
określić wspólne elementy , takie jak headers, footers. articles czy asides. Dodatkowo, HTML5
wprowadza wiele funkcji natywnych (tzn. funkcji wbudowanych w przeglądarkę), które wymagały
wtyczek i/lub skryptów w postaci nowych elementów i interfejsów API:







Elementy Canvas umożliwiają edytowanie bitmapy skryptowalnej
Edycja dokumentów pozwalająca użytkownikom edytować zawartość bezpośrednio na
stronach internetowych
Formularze internetowe są sprawdzane samodzielnie i zawierają więcej typów danych
wejściowych
Przeciągnij i upuść, pozwala manipulować elementami bez skryptów
Odtwarzanie plików audio i wideo z możliwością synchronizacji umożliwia natywne sterowanie
plikami multimedialnymi bez wtyczek
Nowe elementy strukturalne usuwają obciążenie związane z używaniem znaczników <div> z
klasami i identyfikatorami w celu tworzenia wspólnych elementów takich jak nagłówki i stopki

Jak Działa Struktura HTML5?
Jedną z najważniejszych zmian w HTML5 jest dodanie elementów strukturalnych, które znacznie
poprawią filozofię semantyczną stojącą za znacznikami sieci. Większość nowych znaczników
strukturalnych nie wymaga objaśnień, ale kilka z nich tak









<header> może być użyty do nagłówka stron, nagłówków sekcji , nagłówków artykułów
<nav> może być dołączony niezależnie lub jako część nagłówka i/lub stopki
<section> definiuje główne części strony ,zazwyczaj takie , które zawierają artykuły
<article> jest osobnym wpisem na blogu lub streszczenie wpisu bloga
<figure> służy do przechowywania obrazów audio i wideo, które są osadzane na stronie
<dialog> zastępouje element <dl> , tak ,aby zawierał transkrypcje konwersacji
<aside> jest używany do obsługi treści pomocniczych na stronę, takich jak linki pokrewne,
drugorzędne, nawigacja i oczywiście reklamy
<footer> jest podobne do nagłówka i może być umieszczony na dole innych elementów

Niestety nie wszystkie przeglądarki są wyposażone w możliwość zrozumienia HTML5 bez niewielkiej
pomocy
Używanie Struktury HTML5
HTML5 nie jest zaimplementowany w większości obecnych przeglądarek (może minąć trochę czasu)
ale możesz wykonać kilka kroków aby przygotować się na przyszłość. Chociaż CSS można stosować dla
dowolnie używanej wersji HTML. my będziemy używali HTML5. Pokażemy jak skonfigurować
podstawowy dokument internetowy

Konfiguracja Podstawowego Dokumentu HTML5
1. Dodajemy typ dokumentu HTML5

Zauważ ,że nowy !DOCTYPE dla HTM5 jest dużo prostszy niże skomplikowane i trudne do
rozszyfrowania specyfikacje HTML i XHTML Po prostu mówimy przeglądarce aby używała
HTML :
<!DOCCTYPE html>

2. Dodajemy znacznik HTML , obejmujący docelowy język i kierunek języka (zazwyczaj ltr dla
tekstu od lewej do prawej)
<html dir="ltr" lang="pl-PL">... </html>
3. Dodajemy nagłówek do dokumentu, w którym podjesz informacje o tym dokumencie, w tym
tytuł i zestaw znaków używanych w tekście. Zalecane jest UTF-8 dla najlepszych rezultatów
<head> … </head>
4. Dodajemy ciało do naszego dokumentu. Tu wyświetlana jest cała zawartość. Zalecane jest
nadanie każdemu elementowi body na stronie przynajmniej jednej unikalnej nazwy klasy, i
inne ,aby zidentyfikować jego lokalizację na stronie. W ten sposób możesz dodawać style na
stronie i na podstawie i na podstawie persekcji bez uwzględniania wielu plików CSS
<body class="section Name pageName">...</body>
5. Dodajemy znacznik <header> na stronie. To nie jest to samo co znacznik <head>, w kroku 3.
Tu umieszczasz całą zawartość wyświetlaną w nagłówku stron internetowych. Możesz również
włączyć tu nawigację lub dołączyć ją osobno, w zależności od potrzeb związanych z projektem
<header>...</header>
6. Dodajemy znacznik nawigacyjny i dołącz linki do strony najwyższego poziomu w Twojej
witrynie.
<nav> … </nav>
7. Dodajemy jeden lub więcej znaczników article które będą zawierały ważną treść na tej stronie.
Wiele przeglądarek internetowych i czytników wiadomości RSS pozwoli teraz użytkownikowi
skupić się na artykułach aby dotrzeć do głównej zawartości strony. Ryciny i sekcje dobrze tu
pasują
<article>...</article>
8. Dodajemy znacznik <aside> , czyli to gdzie umieszczana jest zawartość uzupełniająca do
artykułu. Może zawiera wszystko co chcesz np. wstawiać komentarze lub okienka dialogowe
<aside>… </aside>
9. Na końcu, dodajemy znacznik footer u dołu strony. Zwykle obejmuje nadmiarową nawigację
najwyższego poziomu, prawa autorskie i inne drobne prace druakrskie
<footer>…</footer>

I to wszystko. Jesteś gotów do korzystania ze znaczników HTML5. Działa, ale nie w Internet Explorerze.
Co robić?
HTML5 w Internet Explorer
Chociaż Internet Explorer nie zna znaczników HTML5 istnieje częściowa poprawka, która wymaga
użycia JavaScript do tworzenia elementów HTML5
document.createElement('header');

Określany jako „HTML5 Shiv”, będzie „uczyć” Internet Explorer ,że elememty te istnieją, i że powinny
być traktowane jako znaczniki HTML .Możesz dodać jedną z tych linii kodu JavaScript dla każdego z
potrzebnych elementów HTML5. Aby ułatwić dodawanie nowych znaczników, utwórz zewnętrzny
skrypt JavaScript

jak i link do niego z dokumentu HTML przy użyciu warunki IE

Podstawy CSS
CSS pozwala kontrolować wszystkie elementy wyglądu twojego dokumentu – czcionki, tekst, kolorów,
tła, rozmiaru , granic, odstępów, pozycjonowania, efektów wizualnych, tabel i list . Jednak prawdziwą
mocą używania stylów CSS dla stylizacji jest to ,że możesz zmienić wygląd każdej strony w swojej
witrynie ,zmieniając tylko linii kodu CSS. Dzięki umiejętnemu użyciu CSS możesz zacząć od zwykłej
strony tekstu, a dodając wizualny projekt i interakcję, przekształcisz go w środowisko internetowe
Podstawowe selektory CSS
CSS działa poprzez definiowanie stylów elementów na stronie internetowej przy użyciu reguł CSS.
Reguły są stosowane za pomocą selektorów , które występują w trzech podstawowych odmianach :
selektory HTML służą do odwoływania się do określonego znacznika, selektorów klas, które są
stosowane indywidualnie do elementów , lub selektor ID , który jest stosowany do pojedynczego
elementu na stronie

Wstawianie : Dodawanie stylu do znacznika HTML
Chociaż używanie CSS oznacza ,że nie musisz ustawiać wyglądu każdego znacznika indywidualnie,
nadal masz swobodę ustawiania stylu w obrębie pojedynczego znacznika określanego jako styl inline

Jest to przydatne , gdy ustawisz style dla strony w nagłówku lub w zewnętrznym arkuszu stylów i musisz
nadpisać te style osobno dla każdego przypadku. Jednak powinieneś to robić tylko w ostateczności.
Ponieważ style inline mają najwyższy priorytet w kolejności kaskadowej, praktycznie nie można ich
przesłonić
Aby ustawić właściwość style pojedynczych znaczników HTML:
1. Dodajemy właściwość style do znacznika HTML. Wpisz style= znaczniku HTML do którego
chcemy zastosować styl:
<h1 style=
2. Dodajemy deklaracje CSS w liście oddzielonej przecinkami. W cudzysłowach wpisz deklaracje
stylu w formacie właściwość : wartość, używając średnika (;) i oddzielają pojedyncze
deklaracje. Upewnij się ,że zamknąłeś listę deklaracji cudzysłowem
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3. Zakończ znacznik HTML i dodaj zawartość. Po zamknięciu znacznika dodaj treść do stylizacji.
Następnie zamknij parę znaczników , odpowiednim znacznikiem zamykającym
>Panna Hanna [Szmalc- Ownik]</h1>
Wskazówki: Nigdy nie powinieneś używać stylów śródliniowych w końcowej wersji strony. Aby nie
zmylić przeglądarki, używamy cudzysłowów podwójnych wokół listy deklaracji i pojedynczego
cudzysłowu wokół dowolnych wartości na liście deklaracji, takiej jak nazwy czcionek ze spacjami.
Nazwy czcionek składające się z więcej niż dwóch są umieszczone w pojedynczych cudzysłowach, kiedy
są używane. Podczas kopiowania i wklejania kodu z aplikacji, takiej jak Word do aplikacji do edycji
WWW takiej jak np. Dreamweaver, upewnij się ,że konwertujesz wszystkie inteligentne cytaty na
proste cytaty. Częstym błędem jest mylenie znaku równości (=) z dwukropkiem (:) . Chociaż atrybut
style w znaczniku używa znaku równości, pamiętaj ,że deklaracje CSS zawsze używają dwukropka.
Dlaczego nigdy nie powinieneś używać styków śródliniowych w ostatecznej witrynie WWW?
Ponieważ style śrółdliniowe to ostatnia linia stylizacji, nie można ich zastąpić za pomocą osadzonych
lub zewnętrznych Arkuszów styli. W wyniku tego albo utkniesz w tym stylu na stałe, albo trzeba będzie
zmienić ręcznie, co nie zawsz jest możliwe. Jeśli pracujesz na dużej stronie WWW, kod HTML jest często
ustawiany niezależnie od stylów a projektanci mogą nie mieć dostępu do tego kodu lub do łatwej jego
zmiany. Style inline mogą być przydatne do szybkiego testowania stylów. Aby zachować maksymalną
elastyczność, zalecamy zawsze umieszczanie ostatecznych stylów. Style inline mogą być przydatne do
szybkiego testowania stylów. Aby zachować maksymalną elastyczność zalecamy zawsze umieszczanie
ostatecznych stylów w zewnętrznych arkuszach stylów, jak omówiono później.
Osadzanie : Dodawanie stylów do strony internetowej
Aby dodać style , które odnoszą się pojedynczej strony internetowej – a nie tylko pojedynczy element
(wbudowany) lub całą witrynę sieci WWW (zewnętrzny( - osadzasz reguły stylu na stronie internetowej
za pomocą znacznika <style> . który z kolei utrzymuje wszystkie twoje reguły stylu

Dodawanie stylów w ten sposób może wyglądać tak samo jak dodawanie stylów bezpośrednio do
znacznika HTML. Jednak po umieszczeniu stylów we wspólnej lokacji – najlepiej w <head> dokumentumożesz łatwo zmienić wszystkie style w dokumencie. Na przykład zamiast określać styl pojedynczego
<h1> możesz określić styl wszystkich znaczników <h1> na całej stronie, a następnie zmienić regułę w
jednym miejscu, aby zmienić wygląd wszystkich nagłówków poziomu 1 na tej stronie.
Aby ustawić style dla znaczników w dokumencie HTML
1. Wpisz otwierający znacznik style w nagłówku dokumentu. Zdefiniuj atrybut type, jak „text/css”
, który definiuje style, które definiują style , które następują po CSS, a nie tylko jakikolwiek styl.

Definiujemy również typ media używając jako wartości all, co pozwoli zastosować arkusz
stylów niezależenie od typu używanej maszyny Potem dajmy zamykający znacznik style
<style type="text/css" ➝ media="all">...</style>

2. Dodajemy reguły CSS. Wewnątrz kontenera style z kroku 1 , zaczynamy nową regułę przez
wpisanie selektora do którego chcesz dodać styl, po którym następuje otwierający i
zamykający nawias klamrowy {}
h1 {…}
Wewnątrz nawiasów twojej reguły wpisz deklaracje, które mają być przypisane do tej reguły
–sformatowane jako właściwość : wartość – za pomocą średnika (;) i oddzielając
poszczególne deklaracje na liście.
3. Dodajemy wszystkie reguły CSS, które chcesz zdefiniować. Reguły są zgodne z porządkiem
kasakdowym. Zwykle jednak można nadpisać styl, przepisują go niżej na liście
h2 {…}
Wskazówki: Aby reguła był łatwiejsza do odczytania, możesz równie dodać jedną lub więcej linii, spacji
lub kart po deklaracji bez ingerencji w kod. Chociaż umieścisz osadzone style gdziekolwiek. Chociaż
umieścisz osadzone style w dowolnym miejscu w dokumencie HTML, to zalecane jest umieszczanie ich
na górze dokumentu w <head>; w przeciwnym razie strona wyświetli się bez pierwszych stylów, a
następnie zacznie migać, gdy strona wyświetli się ponownie ze stylami. Jednak nie jest zalecane
umieszczania osadzonych stylów w końcowej stronie ww. Mimo ,że nie są one trudne do przesłonięcia,
jak style wbudowane, style osadzone mogą wprowadzać Cię w błąd później, gdy próbujesz zmienić
wygląd strony. Zawsze najlepiej umieścić wszystkie style w zewnętrznym arkuszu stylów, w których
łatwo jest wprowadzić zmiany w całej witrynie.
Zewnętrzne: Dodawanie stylów do witryny WWW
Główną zaletą CSS jest to ,ze możesz stworzyć arkusz stylów i użyć go w jednej pojedynczej stronie
internetowej lub w całej witrynie WWW. Aby to zrobić , należy utworzyć zewnętrzny plik CSS
oddzielony pd dokumentu HTML, zawierającego tylko kod CSS- bez kodu HTML, JavaScript ani żadnego
innego kodu. Ustanowienie zewnętrznego pliku CSS jest procesem dwukrokowym. Najpierw
konfigurujemy reguły CSS w pliku tekstowym. Po drugie , możesz połączyć lub zaimportować ten plik
dokumentu HTML za pomocą znacznika <link> lub reguły @import.

Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów

Pierwszym krokiem w globalnym użyciu zewnętrznego arkusza stylów w witrynie sieci WWW jest
utworzenie zewnętrznego pliku zawierającego cały kod CSS. Jednak w przeciwieństwie do dodawania
stylów osadzonych , nie używasz znaczników <style> w zewnętrznym pliku CSS. W rzeczywistości
spowoduje to problem z zewnętrznym arkuszem stylów. Tu mamy trzy pliki CSS : default.css, ch01.css
i ch02.css
Aby ustawić zewnętrzny plik CSS:
1. Stwórz nowy plik tekstowy. Możesz użyć edytora tekstu lub oprogramowania do edycji
internetowej. Zapisz plik używając rozszerzenia .css. Na przykład default.css. Nie używaj
Microsoft Word. Dodaje on swój własny kod znaczników, który będzie kolidował z twoim
kodem CSS
2. Zaimportuj pliki CSS. Jest to opcjonalne, ale możesz utworzyć tyle zewnętrznych arkuszy stylów
ile chcesz i zaimportuj arkusze stylów do siebie, by je połączyć. Jednak jeśli reguła została
zaimportowana znajduje się w zewnętrznym arkuszu stylów, musi być umieszczona przed
wszystkimi pozostałymi kodami CSS.
@import{default.css}
3. Dodaj reguły CSS do pliku tekstowego. Nie dołączaj żadnych innych typów kodu – be kodu
HTML i JavaScript. Rozpocznij nową regułę, wpisują selektor do którego chcesz dodać style, a
następnie otwierający i zamykający nawias klamrowy {}.
body { padding: 200px 0 0 175px; }

W nawiasach reguły, wpisz dekalrację do przypisania do tej reguły – sformatowane jako
właściwość : wartość – używając średnika (;) i oddzielając poszczególne deklaracje na liście.
Możesz teraz połączyć ten plik ze stronami internetowymi, używając jednej z dwóch metod:
 Link. Użyj znacznika <link> aby podłączyć zewnętrzne pliki CSS do pliku HTML
 Import. Użyj @import , aby podłączyć zewnętrzne pliki CSS do pliku HTML
Wskazówki : Chociaż zewnętrzny plik CSS może mieć dowolną nazwę, dobrym pomysłem jest użycie
nazwy przypominającej o celu tych stylów. Nazwa „navigation.css” jest bardziej użyteczna niż
„656nm89po.css” . Plik CSS nie powinien zawierać żadnych znaczników HTML ( w szczególności
znaczników <style>) ani innych treści z wyjątkiem komentarzy CSS u importowanych styli
Łączenie z arkuszem stylu
Zewnętrzne pliki arkuszy stylów można zastosować do dowolnego pliku HTML za pomocą znacznika
<link>

Aby połączyć z zewnętrznym plikiem CSS:

1. Dodaj znacznik łącza do dokumentu HTML. Wewnątrz <head> … </head> dokumentu HTML,
otwórz znacznik <link> i wstaw spację
<link
2. Określ relację łącza do dokumentu jako arkusza stylów. Jest to ważne, ponieważ znacznik link
może służyć do dodawania innych typówa. plików. Opuszczenie tego spowoduje ,że wiele
przeglądarek nie załaduje kodu
rel = „stylesheet”
3. Określ lokalizację pliku CSS, który ma być używany, globalny lub lokalny. Na przykład ch01.css.
Jest to pełna ścieżka i nazwa ( rozszerzeniem ) zewnętrznego dokumentu CSS.
href=”ch01.css”
4. Określ typ łączonych informacji. W tym przypadku jest to plik tekstowy zawierający CSS
type = „text/css”
5. Określ rodzaj nośnika, do którego ma zostać zastosowany ten arkusz stylów.
media = „all” >
Wskazówki: Możesz użyć znacznika <link> , aby dodać dowolną liczbę arkuszy stylów do strony.
Pamiętaj ,że im więcej arkuszy stylów połączysz, tym więcej serwerów będzie wywoływać twoją stronę,
a ona będzie się wolniej ładować.
Importowanie arkuszy stylów
Innym sposobem na umieszczenie zewnętrznych arkuszy stylów w dokumencie jest użycie reguły
@import

Zaletą importowania jest to ,ze można go wykorzystać nie tylko di umieszczenia zewnętrznego pliku
CSS w pliku dokumentu HTML, ale także do importowania jednego zewnętrznego pliku CSS do innego.
Aby zaimportować zewnętrzny plik CSS:
1. Wewnątrz nagłówka dokumentu HTML, dodajemy element style. Jest to to samo co omówione
wcześniej
<style type="text/css" ➝ media="all">...</style>

2. Dodajemy regułę @import . W znaczniku <style? , przed jakimkolwiek kodem CSS jaki chcesz
uwzględnić, wpisz @import () ,a między nawiasami wpisz adres URL dokumentu CSS jaki chcesz
zaimportować. Adres URL może być globalny, zaczynający się od http:// lub lokalną ścieżką
wskazującą inny plik w ten samej domenie.
#import url(ch02.css);
Możesz dołączyć dowolną liczbę importów ,ale wszystkie muszą być umieszczone przed
dowolnym osadzonym kodem CSS w znaczniku <style>

3. Dodaj resztę osadzonego CSS. W razie potrzeby możesz dołączyć dodatkowe osadzone reguły
CSS.
Wskazówki : Możesz również umieścić @import bezpośrednio w innym zewnętrznym arkuszu stylów.
Spowoduje to zaimportowanie kodu CSS jednego arkusza stylów do , aby po powiązaniu lub
zaimportowaniu drugiego arkusza stylów do pliku HTML uwzględnione zostały również style z
pierwszego arkusza stylów.
(Re)definiowanie znaczników HTML
Prawie wszystkie znaczniki HTML mają przypisane domyślne style przeglądarek. Weźmy znacznik
<strong> ,na przykład, : Deklaracja stylu własnego jest odpowiednikiem font-weight : bold. Przez
dodanie nowej deklaracjo CSS do selektora strong HTML, możesz zmienić dowolny element oznaczony
jako strong, aby wyglądał jak wszystko co chcesz.

Na przykład możesz ustawić cały tekst kursywą jako pogrubiony lub nawet ustawić font-weight :
normal, co oznaczałoby zapobieganie pogrubieniu testu.
Aby zdefiniować selektor HTML
1. Zacznijmy od selektora HTML, którego właściwości chcesz zdefiniować. Dodaj nawias
klamrowy ( { ) dla otwarcia reguły. Upewnij się ,że zawsze zamykasz listę deklaracji nawiasem
klamrowym ( } ). Jeśli zapomnisz o tym, zrujnuje ci to cały dzień!
strong {…}
Reguły CSS można zdefiniować w nagłówku dokumentu w znacznikach <style> lub w
zewnętrznym pliku CSS, który jest importowany lub łączony dokumentem HTML.
2. Dodajemy deklaracje dla stylów .Wewnątrz nawiasów, wpisz deklaracje stylu, które mają
zostać przypisane do tego znacznika HTML- sformatowanego jakoś właściwość : wartość
używając średnika (;) i oddzielając poszczególne deklaracje na liście. Możesz także dodać jedną
lub więcej linii, spacji lub zakładek po deklaracji bez ingerencji w kod, aby uczynić go bardziej
czytelnym
color : gray;
Dodaj tyle deklaracji ile chcesz , ale upewnij się, że właściwości będą działać z danym
znacznikiem HTML. Na przykład, nie można użyć właściwości text-indent (który działa tylko na
elementach bloków) aby zdefiniować pogrubiony znacznik (który jest elementem
śródliniowym)
Wskazówki : Redefiniowanie znacznika nie powoduje niejawnego nadpisania wcześniejszych
właściwości znacznika. W związku z tym znacznik <stron> nadal powoduje ,że tekst jest pogrubionym,
chyba ,że wyraźnie powiesz, że nie za pomocą font-weight : normal. Chociaż zancznik body może być
również redefiniowany, działa on jak znacznik na poziomie bloku. Wszelkie odziedziczone właściwości

wpłyną na wszystko na stronie. Możesz to wykorzystać na swoją korzyść aby ustawić domyślne style
strony.
Definiowanie klas wielokrotnego użytku
Selektor klasy pozwala ci ustawić niezależny styl, który można zastosować do dowolnego znacznika
HTML

W przeciwieństwie do selektora HTML który automatycznie kieruje się do określonego znacznika,
selektor klasy otrzymuje unikalną nazwę, która jest następnie określana przy użyciu atrybutu stylu w
znaczniku HTM lub dowolnych znacznikach, które mają go używać. Można również określić style, które
będą stosowane przy użyciu klasy zastosowanej do określonego znacznika HTML, co spowoduje ,że
będzie to klasa zależna

Aby zdefiniować selektor klasy
1. Nadaj nazwę swoje klasie. Wpisz krokę (.) i nazwę klasy, którą podajesz; potem otwórz i
zamknij blok deklaracji za pomocą nawiasów klamrowych ({})
.author {…}
Klasy CSS można zdefiniować w nagłówku dokumentu w znacznikach style lub w zewnętrznych
plikach CSS, które są importowane lub łączony z dokumentem HTML. Nazwa klasy może być
dowolna, z następującymi zastrzeżeniami:
- Używaj tylko liter i cyfr. Możesz używać łączników i podkreśleń, ale nie na początku nazwy
- Pierwszy znak nie może być liczbą, podkreślnikiem ani łącznikiem
- Nie używaj spacji
author jest klasą niezależną, więc możesz jej używać z dowolnym znacznikiem HTML, z jednym
zastrzeżeniem: Właściwości ustawione dla klasy muszą działać z typem znacznika , którego
używasz
2. Dodaj deklaracje do reguły. Wewnątrz nawiasów, wpisz deklaracje, które mają zostać
przypisane do tej klasy, sformatowanej jako właściwość : wartość, używając średnika (;) i
oddzielając poszczególne deklaracje na liście. Możesz także dodać jedną lub więcej linii, spacji
lub zakładek po deklaracji, nie ingerując w kod, aby uczynić do bardziej czytelnym
font-size: 1.25em;
3. Dodaj klasy zależne od Twojego CSS. Tworzysz klasy zależne, które wiążą deklaracje klas z
konkretnym znacznikiem HTML, umieszczając selektor HTML przed klaą

p.byline {…}
byline jest klasą zależną i zostanie zastosowana tylko do znaczników <p> przy użyciu class =
„byline”. W tym samym dokumencie możesz tworzyć różne wersje klasy zależnej (używając tej
samej nazwy) dla różnych znaczników, a także mieć niezależną klasą (zastosowaną do
wszystkich znaczników z klasą).
4. Dodajemy atrybut klasy do znacznika HTML do którego chcesz go zastosować.
<p class="byline"><span class="author">...</span></p>
Możesz zastosować wiele klas do pojedynczego znaczniku HTML, dodają dodatkowe nazwy
klas na liście oddzielonej spacjami:
class = „nazwa1 nazwa 2 nazwa3”
Zauważ, że po zdefiniowaniu klasy w CSS, zaczynamy od kropki (.). Jednak , nie używamy kropki
podczas odwoływania się do nazwy klasy w znaczniku HTML. Użycie kropki tum
spowodowałoby błąd klasy
Wskazówki : Możesz łączyć klasę z ID i/lub wbudowanymi regułami w znaczniku HTML. Ponieważ
znaczniki <div> i <span> nie mają wcześniejszych właściwości, można ich użyć do efektywnego
tworzenia własnych znaczników HTML przez dodanie klas. Jednak używaj ich oszczędnie, ponieważ po
ich powiązaniu, jesteś zamknięty w używaniu tych specyficznych klas, z tymi konkretnymi lokalizacjami
Definiowanie unikalnego ID
Podobnie jak w selektorze klasy, selektor ID może być użyty do tworzenia unikalnych stylów, które są
niezależne od konkretnego znacznika HTML

Dzięki temu można je przypisać do dowolnego znacznika HTML. Identyfikatory są używane w HTML
aby pomóc w ustaleniu struktury układu strony, identyfikacja unikalnych elementów kodu,
wyodrębnieniu ich dla specjalnego traktowania, albo do pozycjonowania za pomocą CSS lub JavaScript.
Aby zdefiniować selektor identyfikatora:
1. Dodaje selektor ID do swojego CSS. Reguły ID zaczynają się zawsze od znaku liczby (#), po
którym następuje nazwa ID
#gallery {…}
Nazwą może być słowo lub dowolny zestaw liter lub cyfr, które wybierzesz , z następującymi
zastrzeżeniami:
- Używaj tylko liter i cyfr. Możesz używać łączników o podkreśleń, ale rób to ostrożnie. Niektóre
przeglądarki mogą je odrzucać.
- Pierwszym znakiem nie może być liczba, myślnik lub znak podkreślenia
- Nie używamy spacji

Reguły CSS można zdefiniować w nagłówku dokumentu w znacznikach <style> lub w
zewnętrznym pliku CSS, który jest importowany lub łączony dokumentem HTML.
2. Dodaj deklaracje do swojego identyfikatora. W nawiasach klamrowych wpisz deklaracje stylu
, które mają zostać przypisane do tego ID – sformatowane jaki właściwość : wartość – za
pomocą średnika (;) i oddzielają pojedyncze deklaracje na liście. Możesz równie dodać jednej
lub więcej linii , spacji lub kart po deklaracji bez ingerowania w kod, aby uczynić go bardziej
czytelnym
poosition:reative
3. Dodaj atrybut id do wybranego znacznika HTML, z nazwą identyfiaktora jako jego wartością
<figure id="gallery">...</figure>
Zauważ ,że chociaż znak liczby (#) służy do definiowania selektora identyfikatora, nie jest on
uwzględniony w celu odniesienia do identyfikatora w znaczniku HTML . Jeśli go dodasz ,
reguła się nie powiedzie.
Wskazówki:
Można również tworzyć zależne identyfikatory, które używają deklaracji
identyfikatora, tylko wtedy gdy zastosowane są do określonego znacznika HTML.

Jednak nigdy nie ma do nich zastosowania ponieważ punkt ID jest używany tylko raz na stronę.
Chociaż może używać tej samej nazwy zarówno dla klasy jaki i ID, powinieneś tego unikać ,
ponieważ nieuchronnie prowadzi to do zamieszania. Możesz połączyć ID z klasą i/lub regułami
śródliniowymi w znaczniku HTML. ID może nadać każdemu elementowi ekranu unikalną nazwę
i tożsamość. Właśnie dlatego identyfikator jest używany tylko raz, dla jednego elementu w
dokumencie, aby uczynić go obiektem ,który można manipulować przy pomocy JavyScript

Definiowanie styli uniwersalnych
Uniwersalny selektor to znak wieloznaczny, który działa zastępczo do reprezentowania dowolnego
typu selektora HTML, który może się pojawić się na tej pozycji na liście kontekstowej

Należy jednak pamiętać ,że uniwersalny selektor może być używany zamiast dowolnego selektora
HTML w dowolnej konfiguracji, a nie tylko jako samodzielny selektor.
Aby użyć uniwersalnego selektora:

1. Dodaj uniwersalny selektor. Wpisz gwiazdkę (*), a następnie otwierający nawias klamrowy .
Selektro ten jest następnie symbolem wieloznacznym, którym może być dowolny znacznik
HTML
* {…}

2. Dodaje deklaracje do reguły uniwersalnego selektora. W nawiasach klamrowych wpisz
deklaracje stylu, które mają zostać przypisane do tego ID, sformatowanej jako właściwość :
wartość – za pomocą średnika (;) i oddzielają poszczególne deklaracje na liście. Możesz także
dodać jedną lub więcej linii, spacji lub zakładek po deklaracji bez integracji w kod ,aby uczyni
go bardziej czytelnym:
marigin : 0;
W tym formacie style są stosowane do każdego elementu na stronie
Wskazówki: Selektory uniwersalne zapewniają łatwy sposób na utworzenie resetowania CSS. Selektory
uniwersalne nie działają w IE6. Chociaż możesz również zastosować style do elementu html lub body,
aby przenieść je kaskadowo do elementów potomnych, nie wszystkie style będą dziedziczone przez ich
potomków. Użycie uniwersalnego selektora powoduje zastosowanie stylów bezpośrednio do każdego
elementu
Grupowanie : Definiowanie elementów przy użyciu tych samych stylów
Jeśli chcesz ,aby dwa lub więcej selektorów miało takie same deklaracje, pogrupuj selektory na liście ,
oddzielając je przecinkami

Możesz zdefiniować wspólne atrybuty w blok deklaracji, a następnie dodać reguły dla każdego
selektora indywidualnie, aby je zawęzić , jeśli chcesz.
Aby pogrupować selektory:
1. Dodaj grupę selektorów oddzielonych przecinkami. Wpisz listę selektorów (HTML, class lub ID)
oddzielonych przecinkami. Możesz również dodać jedną lub więcej linii, spacji lub znaczników
po przecinku bez ingerencji w kod, aby uczynić go bardziej czytelnym
`

h1, h2, .byline, #gallery {...}
Selektory te wszystkie otrzymują te same deklaracje. Reguły CSS można zdefiniować wewnątrz
znacznik style w nagłówku dokumentu lub zewnętrznym pliku CSS, który jest importowany lub
łączony z dokumentem HTML
2. Dodaj wspólne deklaracje dla grupowanych selektorów. Wewnątrz nawiasów klamrowych
wpisz deklaracje stylu, które mają zostać przypisane do wszystkich wymienionych selektorów
– sformatowanych jako właściwość : wartość – za pomocą średnika (;) i oddzielając
poszczególne deklaracje na liście .Możesz także dodać jedną lub więcej linii, spacji lub
znacznikó po dekaracji, nie ingerując w kod, aby uczynić go bardziej czytelnym

font-family: Constantia, Georgia, Times, "Times New Roman", Serif;
3. W razie potrzeby dodaj poprawki. Następnie możesz indywidualnie dodawać lub zmieniać
deklaracje dla każdego selektora, aby dostosować go do swoich potrzeb. Jeśli nadpisujesz
deklarację ustawioną w regule grupy upewnij się ,że ta reguła jest umieszczona po regule grupy
twoim CSS
h1 {…}
Wskazówki : Grupowanie selektorów może zaoszczędzić wiele czasu i powtórzeń. Ale bądź ostrożny.
Zmieniając wartość dowolnej właściwości w połączonej deklaracji , zmieniasz tę wartość dla każdego
selektora na liście. Grupowanie selektorów nie ma bezpośredniego wpływu na ich porządek
kaskadowy, raczej grupowanie jest traktowane tak, jakby każdy selektor miał przypisaną do niego
regułę w kolejności, w której selektory są wymienione.
Dodawanie komentarzy do CSS
Komentarze umożliwiają dodawanie ważnych uwag do kodu, jako przypomnienie dla siebie lub innych.
Komentarz nie wpływa na kod; komentarze dodają tylko uwagi lub podają wskazówki dla osób
przeglądających twój kod .Możesz dodawać komentarze w znaczniku <style> lub w zewnętrznym pliku
CSS.
Aby uwzględnić komentarze w arkuszu stylów
1. Dodaj znacznik otwierający komentarza/ Aby otworzyć obszar komentarza w arkuszu styli,
wpisz ukośnik (/) i gwiazdkę (*)
/*
2. Wpisz swój komentarz. Możesz użyć dowolnych liter, cyfr, symboli a nawet podziału wiersza,
naciskając klawisz Return lub Enter
CSS3 VQS | Chapter 3 | cssbasics-01.css
3. Dodaj końcowy, zamykający znacznik komentarz . Zamknij swój komentarz, wpisując gwiazdkę
(*) i ukośnik (/)
*/
Wskazówki : W polu ukośnik/gwiazdka możesz dodać dowolny tekst. Nie możesz zagnieżdżać
komentarzy .Komentarze to świetny sposób na uporządkowanie kodu, dzięki czemu możesz dodać
„nagłówki” , które oddzielają różne części kodu. Zalecane jest umieszczanie stałych wartości – jak
wartości kolorów –w górnej części kodu CSS w komentarzach dla szybkiego odniesienia.
Połączenie wszystkiego razem
1. Dodaj zawartość do pliku HTML. Za pomocą pliku HTML jaki stworzyłeś wcześniej, dodaj treść
tekstową i graficzną.
2. Oznacz swoją treść. Wszystkie style wymagają znaczników na stronie internetowej aby dać im
coś do zastosowania. Pamiętaj o tagowaniu nagłówków i akapitów
3. Dodaj klasy i ID do swojego znacznika. Klasy dają ci „hak” do zastosowania określonych stylów
do określonych elementów i identyfikatorów w celu odróżnienia określonego elementu w
projekcie
4. Dodaj deklaracje HTML, klsy i ID do nagłówka dokumentu w znaczniku <style> .Możesz je
stylizować według własnego uznania, w oparciu o style .

5. Dodaj komentarz do swojego kodu CSS. Możesz zawiera informacje o kodzie lub informacje
kontaktowe na temat autora.
6. Przenieś osadzone style z kroku 4 do pliku zewnętrznego. Utwórz plik tekstowy a następnie
skopiuj i wklej tylko kod CSS (wszystko między znacznikami <style> ,ale bez ich dołączania).
Pamiętaj aby zapisać go z rozszerzeniem .css.
7. Dodaj <link> z zewnętrznego arkusza stylów. Kiedy testujesz swoją stronę internetową w
przeglądarce, powinna wyglądać jak w kroku 4, ale żaden CSS nie jest dostępny dla wszystkich
twoich stron internetowych

Selektywna Stylizacja
Nie wystarczy stylizować element strony internetowej. Sztuka CSS - a więc i sztuka projektowanie stron
internetowych - to umiejętność stylizowania elementów na podstawie ich kontekstu. Musisz wziąć pod
uwagę, gdzie w dokumencie jest element; które elementy go otaczają; jego atrybuty, zawartość i stan
dynamiczny; a nawet platforma wyświetlająca element (ekran, urządzenie przenośne, telewizor itd.).
Selektywna stylizacja jest najbliżej tego, jak CSS dostaje się do tradycyjnego programowania
komputerowego, co pozwala na stylizowanie elementów, jeśli spełniają określone kryteria. Ten poziom
stylizacji może stać się coraz bardziej złożony, dlatego ważne jest, przynajmniej w tym tekście, aby
zacząć jak najprościej i zbudować solidny fundament zrozumienia.
Drzewo genealogiczne elementów
Kiedy znacznik jest otoczony innym znacznikiem - jeden w drugim - znaczniki są zagnieżdżane.
<h2> <strong> Rozdział 2 </ strong> Pula łez <h2>
W zestawie zagnieżdżonym element zewnętrzny w tym przykładzie (<h2>) nazywa się rodzicem, a
element wewnętrzny (<strong>) jest dzieckiem. Tag potomny i dowolne dzieci tego znacznika
potomnego są potomkami rodziców. Dwa znaczniki tego samego rodzica nazywane są rodzeństwem,
a dwa znaczniki tuż obok siebie sąsiadują z rodzeństwem
■ Elementy nadrzędne zawierają inne elementy (dzieci). Elementy potomne często dziedziczą style z
elementu nadrzędnego.
■ Elementy potomne to dowolne elementy w obrębie innego elementu.
■ Elementy potomne są pierwszymi pochodnymi pierwiastków w relacji do rodzica. Druga generacja i
wyższe elementy są czasami określane jako wnuki.
■ Sąsiednie lub poprzedzające elementy rodzeństwa są elementami potomnymi tego samego
pokolenia, które znajdują się bezpośrednio obok siebie w kodzie HTML.
Nauczyłeś się sposobów określania stylów poszczególnych elementów, niezależnie od miejsca, w
którym jest umieszczony w kodzie HTML. Jednak CSS pozwala również określić styl elementu w
zależności od kontekstu. Za pomocą selektorów kontekstowych można określać style na podstawie
relacji znacznika do innych znaczników, klas lub identyfikatorów na stronie.
Definiowanie stylów na podstawie kontekstu
Style kontekstowe pozwalają określić sposób wyświetlania konkretnego elementu na swoich rodzicach
i rodzeństwie. Na przykład możesz chcieć, aby znacznik podkreślenia pojawiał się w jeden sposób, gdy
znajduje się w nagłówku strony i inaczej, gdy pojawi się w pod-nagłówku. Możesz chcieć jeszcze
jednego pojawienia się w akapicie tekstu. Te kombinatoryczne selektory są jednymi z najczęściej
używanych i użytecznych CSS.
Stylizacja potomków
Możesz kształtować poszczególne potomne elementy w zależności od ich selektora nadrzędnego lub
selektorów na liście oddzielonej spacjami. Ostatni selektor otrzyma styl wtedy i tylko wtedy, gdy jest
potomkiem poprzednich selektorów. Jeśli chcesz wskazać, że dokładny selektor nie ma znaczenia na
żadnym poziomie, możesz użyć uniwersalnego selektora (*).

Aby stylować elementy potomne:
1. Skonfiguruj listę potomnych selektorów. Wpisz selektor HTML znacznika nadrzędnego, a następnie
spację, a następnie ostateczne dziecko lub inny element nadrzędny
article.copy h1 em {...}
Możesz wpisać dowolną liczbę selektorów HTML dla tylu rodziców, ilu chcesz zagnieżdżony znacznik
będzie miał, ale ostatni selektor na liście jest tym, który odbiera wszystkie style w regule.
2. Style będą używane, jeśli wzór jest poprawiony.
<article class = "copy"> ➝ <h1> <em> ... </ em> </ h1> </ article>
Styl zostanie zastosowany wtedy i tylko wtedy, gdy ostateczny selektor wystąpi jako potomek
zagnieżdżony w poprzednich selektorach
Aby wystylizować uniwersalnych potomków:
1. Skonfiguruj listę potomnych selektorów, w tym uniwersalny selektor. Wpisz selektor HTML tagu
nadrzędnego, a następnie spację, a następnie gwiazdkę (*) lub inne selektory
article.copy * {...}
2. Style zostaną użyte, jeśli wzór zostanie dopasowany. Generalnie uniwersalny selektor jest używany
na końcu listy selektorów, tak aby styl był stosowany do wszystkich dzieci rodzica.
<article class = "copy">
➝ <h1> Przygody Alicji w
➝ <em> Wonderland </ em> </ h1>
➝ <h2> <em> Rozdział 2. </ em> Pula
➝ Tears </ h2>
➝ <p> ... <em> ... </ em> ... </ p>
➝ </ article>
Stylizacja tylko dzieci
Jeśli chcesz stylować tylko elementy potomne rodzica (nie potomek wnuka), musisz określić selektor
nadrzędny i selektor podrzędny, oddzielone zamykającym kątem ostrym (>) .
Aby zdefiniować selektory potomne:

1. Skonfiguruj listę bezpośrednich selektorów potomnych. Wpisz selektor dla elementu nadrzędnego
(HTML, klasa lub ID), a następnie nawias trójkątny (>) i selektor podrzędny (HTML, klasa lub ID).
article.copy> p> em {...}
Możesz powtarzać to tyle razy, co chcesz, gdy ostateczny selektor jest celem, do którego zastosujesz
style Możesz mieć jedną spację między selektorem a większym znakiem lub bez spacji.
2. Style zostaną użyte, jeśli wzór zostanie dopasowany.
<article class = "copy"> <p> ... <em> ... </ em> ... </ p> </ article>
Style z kroku 1 są stosowane wtedy i tylko wtedy, gdy selektor końcowy jest bezpośrednim elementem
podrzędnym zagnieżdżonym w poprzednim elemencie. Umieszczenie znacnzika w dowolnych innych
znacznikach HTML spowoduje przerwanie wzorca.
Stylizacja rodzeństwa
Rodzeństwo to elementy, które mają tego samego rodzica. Możesz stylizować rodzeństwo, które
bezpośrednio przylega do innego lub występuje w dowolnym miejscu po tym rodzeństwie. Aby
zdefiniować sąsiednie selektory rodzeństwa:
1. Skonfiguruj listę sąsiednich selektorów rodzeństwa. Wpisz selektor pierwszego elementu (HTML,
klasa lub identyfikator), znak plus (+), a następnie selektor (HTML, klasa lub identyfikator) dla
sąsiedniego elementu, do którego ma być zastosowany styl
p + p {...}
2. Style zostaną użyte, jeśli wzór zostanie dopasowany.
<p> ... </ p> <p> ... </ p> <p> ... </ p>
Style zostaną zastosowane do każdego rodzeństwa, które następuje natychmiast po poprzednim
selektorze bez innych przełączników na drodze. Umieszczenie dowolnego elementu między nimi
(nawet znacznika break) spowoduje przerwanie wzorca.
Aby zdefiniować ogólne selektory rodzeństwa:
1. Skonfiguruj listę ogólnych selektorów siostrzanych. Wpisz selektor dla pierwszego elementu
rodzeństwa (HTML, klasa lub ID), znak tyldy (~), a następnie inny selektor (HTML, klasa lub ID)
p ~ p {...}
Możesz powtórzyć to tyle razy, ile to konieczne, ale ostatni selektor na liście to ten, na który chcesz
ustawić styl.
2. Style zostaną użyte, jeśli wzór zostanie dopasowany.
<p> ... </ p> <p> ... </ p> <p> ... </ p>
➝ <blockquote> ... </ blockquote>
➝ <p> ... </ p>
Style zostaną zastosowane do każdego rodzeństwa występującego po pierwszym selektorze
siostrzanego, a nie tylko pierwszy, ale każde rodzeństwo tego samego typu, aż napotkany zostanie inny
typ elementu. Rodzeństwo dzieci nie jest obsługiwane w IE6, więc musisz je narysować osobno.

Chociaż uniwersalny selektor pokazany w tej sekcji jest używany z selektorami kombinacyjnymi, może
być używany z dowolnym typem selektora.

Praca z pseudoklasami
Wiele elementów HTML ma specjalne stany lub zastosowania z nimi powiązane stylizowany
niezależnie. Najlepszym tego przykładem jest znacznik linku <a>, który ma link (jego normalny stan),
odwiedzany stan (gdy odwiedzający był już na stronie reprezentowanej przez łącze), najeżdżaj (gdy
użytkownik ma wskaźnik myszy nad linkiem) i jest aktywny (gdy użytkownik kliknie link). Wszystkie
cztery stany można stylizować osobno. Pseudoklasa to predefiniowany stan lub użycie elementu, który
może być stylizowany niezależnie od domyślnego stanu elementu
■ Łącza (Tabela 1) - Pseudoklasy służą do stylizowania nie tylko początkowego wyglądu znacznika
zakotwiczenia, ale także w jaki sposób się pojawia po jego odwiedzeniu, podczas gdy użytkownik
umieszcza na nim mysz i gdy użytkownicy go klikają.
■ Dynamiczny (Tabela 1) - Pseudoklasy można zastosować do dowolnego elementu do zdefiniowania
jak jest stylizowany, gdy użytkownik najedzie na niego, kliknie lub wybierze.
■ Strukturalne (Tabela 2) - Pseudoklasy są podobne do kombinatorów rodzeństwa selektory, ale
pozwalają na specyficzne style elementów na podstawie dokładnej lub obliczonej pozycji numerycznej.
■ Inne (Tabela 2) - Pseudoklasy są dostępne do stylizowania elementów w oparciu o język lub na
podstawie tego, jakiego nie mają znacznika.

Stylizacja Łączy
Chociaż link jest tagiem, jego poszczególne stany nie są. Aby ustawić właściwości dla tych stanów,
musisz użyć pseudoklas skojarzonych z każdym stanem, który może mieć link (w tym porządku):
■: link umożliwia zadeklarowanie wyglądu odsyłaczy hipertekstowych, które nie zostały jeszcze
wybrane.

■: visited pozwala ustawić wygląd linków, które odwiedzający wybrał wcześniej: to znaczy URL
atrybutu href w tagu jest częścią historii przeglądarki.
■: hover pozwala ustawić wygląd elementu, gdy wskaźnik odwiedzającego jest ponad tym.
■: active ustawia styl elementu po kliknięciu lub wybraniu przez użytkownika.

Aby ustawić kontrastujące odsyłacze do linków:
1. Oznacz znacznik kotwicy
a {…}
Chociaż nie jest to wymagane, najlepiej najpierw zdefiniować ogólny styl zakotwiczenia. Różni się to
od ustawienia pseudoklasy: link w taki sposób, że style te są stosowane do wszystkich pseudoklasy
linków. Tak więc, chcesz zadeklarować style, które pozostaną niezmienne lub są zmieniono tylko w
jednym ze stanów.
2. Określ domyślny stan łącza. Wpisz selektor (znacznik zakotwiczenia, klasa lub ID) pliku element, który
chcesz stylizować, a następnie dwukropek (:), a następnie link.
a: link {...}
Możesz przesłonić style ustawione dla znacznika zakotwiczenia, ale ta reguła powinna zawsze pojawić
się przed visited pseudoklasą.
3. Określenie stylu odwiedzonego linu. Wpisz selektor (kotwica, klasa lub ID) elementu jaki chcesz
stylizować , a następnie dwukropek (:), a następnie visited.
a: visited {...}
4. Określ stan linku zawieszonego. Wpisz selektor (kotwica, klasa lub ID) elementu jaki chcesz
stylizować , a następnie dwukropek (:), a następnie hover
a : hover {..}
5. Określ stan linku aktywnego. Wpisz selektor (kotwica, klasa lub ID) elementu jaki chcesz stylizować
, a następnie dwukropek (:), a następnie acvitve
a: active {…}
6. Styl zostanie zastosowany do stanu łącza w razie potrzeby
<a href="chapater01.html"> ... </a>
Wszystkie odnośniki na stronie będą przestrzegać zasad tu określonych podczas stylizowania różnych
stanów linków. Możesz używać selektywnej stylizacji, aby odróżnić typy linków.
Pobieranie stylów linków
Większość przeglądarek jest domyślnie niebieska dla nieodwiedzonych linków i czerwona lub fioletowa
dla odwiedzanych łączy. Problem z używaniem dwóch różnych kolorów dla odwiedzanych i
nieodwiedzanych łączy polega na tym, że odwiedzający mogą nie pamiętać, który kolor dotyczy danego
typu łącza. Wybrane kolory muszą odróżniać łącza od innych tekstów na ekranie i rozróżniać stany
(łącze, odwiedzane, aktywowane i aktywne) bez dominowania na ekranie i rozpraszania uwagi.

Zalecam użycie koloru dla nieodwiedzonych linków, które kontrastuje zarówno z kolorem tła strony,
jak i kolorem tekstu. Następnie dla odwiedzanych łączy użyj ciemniejszej lub jaśniejszej wersji tego
samego koloru, który kontrastuje z tłem, ale jest on ciemniejszy niż nieuwzględniony kolor łącza.
Jaśniejsze, nieobserwowane linki będą się wówczas zdecydowanie wyróżniać od ściemniacza za
odnośnikami. Na przykład na stronie z białym tłem i czarnym tekstem mogę używać jasnoczerwonych
dla linków (rgb (255,0,0)) i bladoczerwonych (rgb (255,153,153)) dla odwiedzanych linków. Jaśniejsza
wersja wyróżnia się; jaśniejsza wersja jest mniej charakterystyczna, ale nadal jest oczywiście link.
Stylizacja Dla Interakcji
Po załadowaniu strony internetowe nie są statyczne. Użytkownicy natychmiast rozpoczną interakcję
ze stroną, przesuwając swoje wskaźniki po ekranie i klikając w nie. Dynamiczne pseudoklasy
umożliwiają stylizowanie elementów, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z nimi, zapewniając
wizualną informację zwrotną:
■: hover - tak samo jak dla łączy, ale ustawia wygląd elementu, gdy wskaźnik nad nim unosi się.
■: focus - Stosowany do elementów, które mogą otrzymywać fokus, takich jak pola tekstowe
formularzy.
■: active - tak samo jak dla łączy, ale ustawia styl elementu po kliknięciu lub wybrane.
Aby zdefiniować dynamiczną peudoklasę
1. Wybierz domyślny element.
input {...}
Chociaż opcjonalnie, dobrym pomysłem jest ustawienie domyślnego, niedynamicznego stylu
elementów otrzymujących dynamiczne style
2. Wystylizuj stan zawieszenia elementu. Wpisz selektor (HTML, klasa lub ID), dwukropek (:), a
następnie hover.
input: hover {...}
Gdy tylko wskaźnik znajdzie się w polu elementu, nastąpi zmiana stylu.
3. Dostosuj stan skupienia elementu. Wpisz selektor (HTML, klasa lub ID), dwukropek (:), a następnie
focus.
input: focus {...}
Gdy tylko element otrzyma fokus (kliknięty lub przechwycony), następuje zmiana stylu, a następnie
następuje powrót do stylu zawieszenia lub domyślnego, gdy element traci ostrość (nazywany
rozmyciem)
4. Styl aktywnego stanu elementu. Wpisz selektor (HTML, klasa lub ID), dwukropek (:), a następnie
active
input: active {...}
Gdy użytkownik kliknie w polu elementu, nastąpi zmiana stylu, a następnie przywrócony do
domyślnego stylu po zwolnieniu.
5. Style są stosowane do stanów elementów jako niezbędne w reakcji użytkownika.

<input type = "button" ➝ value = "Search">
Wszystkie znaczniki używające określonego selektora będą miały stylizowane stany.
NOWOŚĆ W CSS3: Stylizacja konkretnych dzieci z pseudo-klasami
Projektanci często chcą zastosować styl do elementu, który jest pierwszym elementem do
wyświetlenia w obrębie innego elementu, takiego jak pierwsze dziecko rodzica. Pseudoelement
pierwszego dziecka był dostępny od wersji CSS2; jednak CSS3 oferuje asortyment nowych
strukturalnych pseudoelementów do stylizowania elementu potomnego elementu dokładnie:
■: first-child-Ustawia wygląd pierwszej instancji typu selektora, jeśli jest to pierwsze dziecko jego
rodzica.
■: first-of-type - Ustawia wygląd elementu po raz pierwszy, gdy jego typ selektora pojawia się w
obiekcie nadrzędnym.
■: nth-child (#) - Ustawia wygląd określonego wystąpienia określonego elementu potomnego. Na
przykład trzecim elementem podrzędnym akapitu byłoby p: nth-dziecko (3).
■: nth-of-type (#) - Ustawia wygląd określonego wystąpienia typu selektora w rodzica. Na przykład
siódmy akapit będzie p: n-tego typu (7).
■: nth-last-of-type (#) - Ustawia wygląd określonego wystąpienia typu selektora w obrębie rodzica, ale
od dołu. Na przykład trzeci akapit od dołu będzie p: nth-last = of-type (3).
■: last-child-Ustawia wygląd elementu wskazanego typu selektora, jeśli jest ostatnim dzieckiem
rodzica.
■: last-of-type-Ustawia wygląd ostatniego wystąpienia określonego selektora jego rodzica.

Dekoracja tekstu: Aby podkreślić lub nie
Podkreślanie to standardowy sposób uzyskiwania hipertekstowego łącza w sieci. Jednak obecność
wielu podkreślonych linków zamienia się w stronę nieprzeniknionej masy linii, a tekst staje się trudny
do odczytania. Ponadto, jeśli goście mają podkreśloną opcję wyłączenia, nie widzą linków, zwłaszcza
jeśli są. CSS pozwala wyłączyć podkreślenie dla lewej strony, zastępując preferencje użytkownika. Łącza
hipertekstowe lub polegające na alternatywnej metodzie podkreślania obramowania, która umożliwia
lepszą kontrolę nad stylem podkreślenia.
Aby stylizować dzieci elementu:
1. Styl dzieci na podstawie ich pozycji w rodzica. Wpisz selektor (HTML, klasa lub ID) elementu, który
chcesz stylować, dwukropek (:) i jeden ze strukturalnych pseudoelementów:
li: first-child {...}
li: first-of-type {...}
li: nth-of-type (3) {...}
li: nth-last-of-type (2) {...}
li: last-child {...}

li: last-of-type {...}
2. Elementy mają być stylizowane, jeśli pasują do wzorca.
<li> ... </ li>
Stylizacja dla określonego języka Sieć WWW jest właśnie taka na całym świecie, wszędzie tam, gdzie
widzisz swoje strony. Oznacza to, że strony internetowe tworzone są w wielu językach. Pseudo-klasa:
lang () pozwala ci określić język.
Aby ustawić styl dla określonego języka:
1. Styl elementu na podstawie jego kodu języka. Wpisz selektor (HTML, klasa,
lub ID) elementu, który chcesz stylizować, dwukropka (:), lang, i wprowadź kod literowy dla języka,
który definiujesz w nawiasach
p: lang (fr) {...}
2. Element jest stylizowany, jeśli ma pasujący kod języka. Ustaw dzień w html z atrybutami językowymi,
jeśli to konieczne.
<p lang = "fr"> ... </ p>
W nawiasie w kroku 1 stosowany jest styl. Możesz użyć dowolnego ciągu znaków jako kodu literowego,
o ile odpowiada on wartości w kodzie HTML. Jednak W3C zaleca stosowanie kodów z RFC 3066 lub
jego następcy. Więcej informacji na temat znaczników językowych można znaleźć na stronie www.
w3.org/International/articles/language-tags.Language styles może wykraczać daleko poza proste
kolory i czcionki. Wiele języków ma specjalne symbole dla cudzysłowów i znaków interpunkcyjnych,
które CSS może dodać.
NOWOŚĆ W CSS3: Nie stylizować elementu
Do tej pory szukałeś sposobów na stylizację znacznika . Selektor negacji, :not, pozwala na nie
stylizowanie czegoś dla określonego selektora.
Aby ustawić styl dla określonego elementu:
1. Elementy stylu, aby wykluczyć niektóre selektory. Wpisz selektor (HTML, klasa lub ID) elementu,
który chcesz zmienić, dwukropek (:),not , i wprowadź selektory, które chcesz wyłączyć z tej reguły w
nawiasach
p: not (.dialog) {...}
2. Element nie jest stylizowany, jeśli zawiera wskazany selektor.
<p class = 'dialog'> ... </ p> ➝ <p> ... </ p>
Style są stosowane do elementów pasujących do selektora początkowego, ale nie do selektora w
nawiasach.

Praca z pseudo-elementami

Pseudoelement to specyficzna, unikalna część elementu - taka jak pierwsza litera lub pierwszy wiersz
akapitu - który można stylizować niezależnie od reszty elementu. (Listę innych pseudoelementów
zawiera poniższa tabela

Praca z pierwszymi literami i liniami
Możesz uzyskać dostęp do pierwszej litery dowolnego bloku tekstu bezpośrednio, używając :first-letter
pierwszej litery. Pierwszy wiersz dowolnego bloku tekstu można wyodrębnić w celu obróbki stylu za
pomocą :first-line pseudoelementu.
Aby podświetlić początek artykułu:
1. Oznacz domyślną wersję elementu.
article p {...}
Chociaż nie jest to wymagane, dobrym pomysłem jest ustawienie domyślnego stylu selektora, dla
którego będzie stylizowany: pseudoelement pierwszej litery
2. Styl pierwszej litery elementu, jeśli jest pierwszym tego typu. Wpisz selektor, który chcesz ustawić
pierwszą literę (article p), dwukropek (:), a następnie first-letter.
article p: first-of –type: ➝ first-letter {...}
Aby zmienić tylko pierwszy akapit w artykule, możesz dodać pseudo-klasę: first-of-type, jak w tym
przykładzie.
3. Styl pierwszej linii tekstu elementu, jeśli jest pierwszym tego typu. Wpisz selektor (article p), dla
którego chcesz ustawić pierwszą literę, dwukropek (:), a następnie first-line.
article p: first-of-type: ➝ first-line {...}
W tym przykładzie dodano pseudoklasy pierwszego typu, tak że stylizowany jest tylko pierwszy akapit
w artykule.
4. Pierwsza litera i pierwsza linia tekstu jest stylizowana, jeśli jest pierwszym elementem tego typu w
elemencie nadrzędnym. Dodaj atrybut klasy do odpowiedniego tagu HTML.
<p> ... </ p>
Chociaż nie musisz używać klasy, zazwyczaj będziesz chciał selektywnie stylizować pierwszą literę
elementów, zamiast stylizować je wszystkie powszechnie.
Literki z literami w kształcie kropli to odświętny sposób na rozpoczęcie nowej sekcji lub rozdziału
tworzenie pierwszej litery akapitu większej niż kolejne litery i przesuwanie kilku linii tekstu, aby

pomieścić większą literę. Średniowieczni mnisi używali kapsli z podświetlanymi manuskryptami. Teraz
możesz ich używać w sieci .
Ustawianie zawartości przed i po elemencie
Pseudoelementy :before i: after mogą służyć do generowania treści pojawia się powyżej lub poniżej
selektora. Zasadniczo te pseudoklasy są używane z właściwość content. Pseudoelementy umożliwiają
spójne dodawanie i stylizowanie powtarzalnych treści na stronę.
Aby ustawić zawartość przed i po elemencie:
1. Styl elementu.
h1 {...}
Chociaż nie jest to wymagane, dobrym pomysłem jest ustawienie domyślnego stylu selektora, dla
którego będzie stylizowany: pseudoelementy :before i: after.
2. Dodaj zawartość przed elementem. Wpisz selektor (HTML, klasa lub identyfikator), do którego
chcesz dodać treść, dwukropek (:), a następnie słowo kluczowe before.
h1: before {content: ...}
Następnie zadeklaruj właściwość content i określ zawartość wygenerowanej treści przed elementem i
sposób jego stylizacji.
3. Dodaj zawartość po elemencie. Wpisz selektor (HTML, klasa lub identyfikator), do którego chcesz
dodać zawartość, dwukropek (:), a następnie słowo kluczowe after.
h1: after {content: ...}
Następnie zadeklaruj właściwość content i określ zawartość wygenerowanej treści po elemencie i jego
styl.
Składnia pseudo-elementów w CSS3 uległa niewielkiej zmianie od CSS2 składnia (co jest rzadkie).
Pseudoelementy mają teraz podwójny dwukropek, aby odróżnić je od pseudoklas. Istniejące
pseudoelementy mogą używać pojedynczych lub podwójnych dwukropków. Nowe i przyszłe
pseudoelementy powinny używać podwójnych dwukropków, ale będą działać z pojedynczym
dwukropkiem. Ponieważ IE8 nie obsługuje składni podwójnej dwukropki dla pseudoelementów CSS2,
dobrym pomysłem jest teraz używanie składni pojedynczej dwukropka, dopóki wszystkie przeglądarki
nie zastosują tej składni. Zachowaj ostrożność podczas używania przed i po dodaniu treści do strony.
Ta zawartość będzie nie wyświetla się w wyszukiwarkach ani czytnikach ekranu, więc nie należy polegać
na nim na nic istotnego
Definiowanie stylów na podstawie atrybutów tagów
Mimo że wszystkie atrybuty stylu powinny być obsługiwane przez CSS, wiele znaczników HTML wciąż
posiada atrybuty określające sposób ich zachowania Na przykład tag obrazu, img, zawsze zawiera
atrybut src, aby zdefiniować źródło pliku obrazu, który ma zostać załadowany. Style można przypisać
do elementu HTML na podstawie atrybutu lub wartości atrybutu, co pozwala ustawić style, jeśli atrybut
został ustawiony, jest lub nie ma określonej wartości lub zawiera określoną wartość
Aby ustawić style na podstawie atrybutów elementu:

1. Ustaw style, jeśli element ma określoną właściwość. Aby ustawić style na podstawie istnienia
atrybutu, wpisz selektor, który chcesz ustawić (HTML, klasa lub ID), lewy nawias ([), nazwę atrybutu,
który chcesz sprawdzić, oraz prawy nawias (] )
a[title] {...}
Spowoduje to przypisanie zadeklarowanych stylów tylko wtedy, gdy znacznik ma przypisany atrybut,
niezależnie od wartości.

2. Ustaw style, jeśli ciąg jest dokładnie zgodny z wartością właściwości. Aby ustawić style na podstawie
dokładnej wartości atrybutu, wpisz selektor, który chcesz zmienić styl (HTML, klasa lub ID), lewy nawias
([), nazwę atrybutu, który chcesz sprawdzić, znak równości (=) , wartość, którą testujesz w cudzysłowie
("...") i prawy nawias (]). W wartości jest rozróżniana wielkość liter.
a [title = 'home'] {...}
Spowoduje to przypisanie zadeklarowanych stylów tylko wtedy, gdy znacznik ma przypisany atrybut o
dokładnie przypisanej wartości
3. Ustaw style, jeśli ciąg jest na podzielonej spacjami liście wartości. Aby ustawić style na podstawie
wartości atrybutu, która znajduje się na liście wartości oddzielonych spacjami (na przykład określonego
słowa w zdaniu), wpisz selektor, który chcesz zmienić styl (HTML, klasa lub identyfikator), lewy nawias
( [), nazwa atrybutu, który chcesz sprawdzić, znak tyldy (~), znak równości (=), wartość, której testujesz
w cudzysłowie ("...") i nawias prawy (]) .
a [title ~ = "email"] {...}
Przypisuje style, które deklarujesz, tylko jeśli znacznik ma przypisany atrybut z wartością zawierającą
ciąg jako część rozdzielanej spacjami listy. Ogólnie oznacza to, że jest to słowo w zdaniu. Częściowe
słowa się nie liczą. W tym przykładzie testowanie "poczty" nie działa.
4. Ustawia styl, jeśli ciąg jest na dzielonej liście wartości przypisanych do właściwości. Aby ustawić style
na podstawie wartości atrybutu będącej pierwszym na liście rozdzielonej myślnikami, wpisz selektor,
który chcesz zmienić styl (HTML, klasa lub ID), lewy nawias ([), nazwę atrybutu, który chcesz sprawdzić
dla, bar (|), znak równości (=), wartość, którą testujesz w cudzysłowie ("...") i nawias prawy (]).

a [title | = "resume"]
Spowoduje to przypisanie zadeklarowanych stylów tylko wtedy, gdy znacznik ma przypisany atrybut z
wartością zawierającą ciąg na początku listy rozdzielonych przecinkami. Zasadniczo jest to używane do
stylizowania języków jako alternatywy dla używania pseudoklasy języka
5. NOWOŚĆ W CSS3 : Ustaw style, jeśli ciąg jest prefiksem wartości. Aby ustawić style na podstawie
wartości na początku atrybutu, wpisz selektor, który chcesz zmienić styl (HTML, klasa lub ID), lewy
nawias ([), nazwę atrybutu, który chcesz sprawdzić, karetkę (^), znak równości (=), wartość, którą
testujesz w cudzysłowach ("...") i nawias prawy (]).
a [href ^ = "http: //"]
Przypisuje style, które deklarujesz, tylko jeśli ciąg wartości występuje dokładnie tak, jak w
cudzysłowach na początku wartości atrybutu.
6. NOWOŚĆ W CSS3: Ustaw style, jeśli ciąg znaków jest przyrostkiem wartości właściwości. Aby ustawić
style na podstawie wartości atrybutu będącej pierwszą na liście rozdzielanej łącznikami, wpisz selektor,
który chcesz zmienić styl (HTML, klasa lub identyfikator), lewy nawias ([), nazwę atrybutu, który chcesz
sprawdzić , znak dolara ($), znak równości (=), wartość, którą testujesz w cudzysłowach ("...") i prawy
nawias (]).
a [href $ = ".info"]
Spowoduje to przypisanie zadeklarowanych stylów tylko wtedy, gdy wartość pojawi się na końcu
wartość atrybutu.
7. Ustaw style, jeśli ciąg jest w dowolnym miejscu wartości właściwości. Aby ustawić style na podstawie
wartość atrybutu, która jest pierwsza na liście rozdzielanej łącznikami, wpisz selektor jaki chcesz
stylizować (HTML, klasa lub ID), lewy nawias ([), nazwa atrybutu chcesz sprawdzić, gwiazdkę (*), znak
równości (=), wartość, którą testujesz w cudzysłowie ("...") i nawias prawy (]).
a [href * = "speakinginstyles"]
Przypisuje style, które deklarujesz, jeśli wartość występuje w dowolnym miejscu w wartości atrybutu.
Nowość W CSS3
Odpytywania Mediów
W części 3 nauczyłeś się, jak określać arkusze stylów dla konkretnego typu mediów, pozwalając ustawić
style w zależności od tego, czy HTML jest wyprowadzany na ekran, druk, telewizor lub urządzenie
przenośne lub inne

CSS3 dodaje nowe ważne możliwość ustawienia stylów na podstawie wspólnych właściwości interfejsu
takie jak szerokość, wysokość, współczynnik proporcji i liczba dostępnych kolorów. Zapytań o media i
reguły @media można użyć do dostosowania strony, nie tylko do ogólnego typu urządzenia, ale do
konkretnego urządzenia, z którego korzysta użytkownik witryny. Obejmuje to rozmiary dla druku, dla
urządzeń mobilnych lub najlepiej dopasowane do rozmiaru otwartego okna przeglądarki.
Media Queries
Jeśli chcesz poznać aktualny rozmiar okna przeglądarki, dlaczego nie po prostu zapytać przeglądarka?
JavaScript daje ci taką możliwość, ale jest to nieporęczny sposób kilka podstawowych faktów
dotyczących środowiska Webbed, do którego próbuje się dopasować twój projekt. Zapytania o media
udostępniają kilka typowych właściwości mediów, które można przetestować, a następnie dostarcza
arkusz stylów najlepiej pasujący do środowiska. Chociaż zapytania o media mają wiele właściwości

występują w pięciu podstawowych postaciach:
■ Współczynnik proporcji wyszukuje względne wymiary urządzenia wyrażone jako stosunek: na
przykład 16: 9.
■ Szerokość i wysokość określają wymiary obszaru wyświetlania. Można je również wyrazić jako
wartości maksymalne i minimalne.
■ Orientacja wygląda na układ poziomy (wysokość większa niż szerokość) lub portret (szerokość
większa niż wysokość). Pozwala to dostosować projekty urządzeń, które mogą się obracać.
■ Kolor, indeks kolorów i monochromatyczność określa liczbę kolorów lub bitów na kolor. Umożliwiają
one dostosowanie projektu do czarno-białych urządzeń mobilnych.
■ Rozdzielczość analizuje gęstość pikseli na wyjściu. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz
skorzystać z urządzeń wyświetlających o wyższej rozdzielczości niż 72 dpi.
Domyślnie zapytania o media dotyczą okna podglądu z wyjątkiem tych, które określają urządzenie, w
takim przypadku są one przeznaczone dla całego ekranu lub obszaru wyjściowego. Na przykład

szerokość to szerokość widocznej rzutni przeglądarki na ekranie, podczas gdy szerokość urządzenia to
szerokość całego ekranu.
Używanie media query do określania stylów:
1. Utwórz swoje arkusze stylów. Utwórz domyślny arkusz stylów nośnika, który przechwyci wszystkie
ogólne style projektu i zapisze go. Lubię nazywać moje default.css. Twórz arkusze stylów dla różnych
mediów lub konkretnych urządzeń, dla których będziesz projektować. Drukowanie jest na ogół dobre.
Możesz wywołać arkusz print.css, ale możesz również utworzyć arkusze stylów specjalnie dla
popularnych urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, które możesz nazwać iphone.css.
2. Dodaj metatag viewport . W nagłówku dokumentu HTML dodaj metatag o nazwie równej
widoczności i zawartości, jak pokazano.
<meta name = "viewport"
➝ content = "width = device-width;
➝ initial-scale=1.0;
➝ maximum-scale=1.0;
➝ user-scalable=0;"
Dzięki temu urządzenia z mniejszymi ekranami, w szczególności z iPhone'em, nie zmienią rozmiaru
strony, co spowoduje przesłonięcie stylów ustawionych w kroku 5.
3. Link do domyślnego arkusza stylów. W nagłówku dokumentu HTML wpisz a Tag <link> odwołujący
się do domyślnej wersji CSS i definiujący media na all.
<link rel = "stylesheet" ➝ media = "all" href = "default.css">
4. Link do arkusza stylów drukowania. Natychmiast po znaczniku <link> dodaj kolejny znacznik <link>,
który odwołuje się do wersji drukowanej arkusza CSS i zdefiniuj nośnik jako wydruk.
<link rel = "stylesheet" ➝ media = "print" href = "print.css">
5. Użyj zapytania o media, aby połączyć z arkuszem stylu. Natychmiast po poprzednim znaczniku <link>
dodaj kolejny znacznik <link>, który odwołuje się do arkusza stylów dla określonego typu nośnika, a
następnie dodaj zapytania o media w nawiasach łączących wiele zapytań z i.
<link rel = "stylesheet"
➝ media="screen and
➝ (max-device-width: 480px)
➝ and (min-device-width: 320px)"
➝ href="iphone.css" >
Zanim wprowadzono zapytania o media, twórcy witryn wykorzystali JavaScript, aby wykryć wymiary i
kolory przeglądarki. Zapytania o media czynią te techniki przestarzałymi, przynajmniej do celów
stylizacyjnych. W tym przykładzie zapytania o media są stosowane do wartości właściwości mediów
znacznika <link>, ale równie łatwo można je zastosować do właściwości media znacznika <style>.

Korzystanie z reguły @media
Media Queries umożliwiają określenie stylów we właściwościach multimedialnych znaczników <link>
i <style>, ale reguła @media umożliwia osadzanie zapytań o media bezpośrednio w arkuszu stylów.
Używanie @media do określania stylów
1. Utwórz swoje arkusze stylów. Utwórz zewnętrzny arkusz stylów lub osadzić arkusz stylów w treści
dokumentu.
2. Użyj reguły @media, aby określić style za pomocą zapytań o media. W nagłówku dokumentu HTML
wpisz @ i media. Następnie określ rodzaj materiału i wszelkie zapytania o media dotyczące stylów.
@media screen and
➝ (max-device-width: 480px) and
➝ (min-device-width: 320px) {...}
Na przykład możesz określić, że te style dotyczą ekranów o szerokości od 320px do 480px. Zakończ za
pomocą nawiasów klamrowych. Dodaj dowolne style związane z nośnikami między nawiasami
klamrowymi.
3. Dodaj inne style, jeśli to konieczne.
h2 strong {...}
Możesz dodać więcej reguł @media lub innych zasad specyficznych dla mediów. Jednak wszystkie
reguły CSS, których nie ma w @rules (@media, @ font-face, @import, itd.) Muszą pochodzić po
@rules.
4. Link do arkusza stylów z dokumentu HTML. Umieść znacznik łącza, aby dodać zewnętrzny plik CSS.
Pamiętaj, że reguły @media mogą być umieszczone w zewnętrznych lub osadzonych arkuszach stylów.
Stylizacja do druku
Wraz z pojawieniem się drukarek laserowych i atramentowych wydaje się, że jesteśmy pochowani pod
kopcami doskonale zadrukowanego papieru. Nawet sieć wydaje się zwiększać ilość używanego
papieru. Jeśli artykuł w sieci jest dłuższy niż kilka zwojów, wiele osób go wydrukuje. Ale sieć została
stworzona w celu wyświetlania informacji na ekranie, a nie na papierze. Grafika WWW wygląda
blokowo po wydrukowaniu, a prosty HTML ma niewiele elementów sterujących układem. Powiedział,
że możesz podjąć kroki w celu poprawy wyglądu drukowanych stron internetowych. Dobre wyglądanie
w druku i Internecie może wymagać trochę więcej wysiłku, ale twoja publiczność będzie ci wdzięczna
w dłuższej perspektywie. Oto sześć prostych rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić wygląd swojej
strony internetowej po wydrukowaniu:





Użyj podziałów strony przed nagłówkami stron, aby zachować je z tekstem.
Oddzielne treści od nawigacji. Staraj się zachować główną treść - część, którą Twoi odbiorcy
interesują się czytaniem - w oddzielnym obszarze projektu od nawigacji w witrynie. Następnie
możesz użyć CSS, aby ukryć nawigację w wersji drukowanej za pomocą nav {display: none}
zawarte w arkuszu stylów drukowania.
Unikaj używania przezroczystych kolorów w grafice. Jest to szczególnie ważne, jeśli grafika jest
w kolorze tła lub grafiki innej niż biała. Przezroczysty obszar obrazu GIF zwykle drukuje się jako





biały, niezależnie od koloru za nim w oknie. Ta sytuacja nie jest problemem, jeśli grafika jest
na białym tle, ale wynik jest brudny, jeśli grafika ma być na ciemnym tle.
Unikaj używania tekstu w grafice. Ironia drukowania treści z Internetu polega na tym, że tekst
w grafice, który może wyglądać gładko w oknie, może wyglądać blokowo po wydrukowaniu;
ale zwykły tekst HTML, który może wyglądać blokowo na niektórych ekranach komputerów,
może drukować płynnie na każdej przyzwoitej drukarce. Staraj się trzymać z tekstem HTML w
jak największym stopniu.
Unikaj ciemnego tła i jasnego tekstu. Generalnie chcesz zachować kolor biały jako kolor tła dla
większości drukowanych stron oraz czarny lub ciemnoszary dla tekstu. . Nie polegaj na kolorze,
aby przekazać swoją wiadomość po wydrukowaniu. Chociaż drukarki kolorowe są dziś dość
powszechne, wiele osób nadal drukuje z czarno-białymi drukarkami lub drukuje w czarnobiałych drukarkach kolorowych, aby zaoszczędzić pieniądze

Dziedziczenie właściwości z jednostki nadrzędnej
Dziecko i potomne znaczniki HTML zazwyczaj przyjmują style swoich rodziców - dziedziczą je niezależnie od tego, czy styl jest ustawiony za pomocą CSS, czy jest dziedziczony ze stylu przeglądarki.
Nazywa się to dziedziczeniem stylów. Na przykład, jeśli ustawisz identyfikator nazywany kopiowaniem
i nadasz mu wartość Czcionka-rodzina Czasu, wszyscy jego potomkowie odziedziczą czcionkę Times
styl. Jeśli ustawisz znacznik bold na czerwony z CSS, wszyscy jego potomkowie odziedziczą oba
zastosowane czerwone i nieodłączny pogrubiony styl

W niektórych przypadkach właściwość stylu nie jest dziedziczona z właściwości nadrzędnych
oczywistych

takie jak marginesy, szerokość i granice. Prawdopodobnie nie będziesz miał kłopotu ze zrozumieniem
które właściwości są dziedziczone, a które nie. Na przykład, jeśli ustawisz dopełnienie czterech pikseli
dla znacznika akapitu, nie spodziewałbyś się pogrubienia znaczników w akapicie, aby dodać
dopełnienie czterech pikseli. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, które wymieniają wszystkie
właściwości CSS i jak są dziedziczone. Jeśli chcesz zmusić element do dziedziczenia właściwości jego
obiektu nadrzędnego, wiele właściwości CSS zawiera wartość dziedziczenia. Tak więc, w poprzednim
przykładzie, aby wymusić wszystkie pogrubione tagi w akapicie, aby zastosować dopełnienie 4px,
możesz ustawić ich wartość dopełnienia na dziedziczenie. Zarządzanie istniejącymi lub dziedziczonymi
wartościami właściwości Podczas definiowania stylów selektora nie tracisz żadnego z jego atrybutów
odziedziczonych lub wrodzonych, chyba że wyraźnie nadpisałeś te style. Wszystkie te właściwości są
wyświetlane, chyba że zmienisz konkretne istniejące właściwości, które składają się na ich wygląd.
Oprócz nadpisania odpowiedniej właściwości inną wartością, wiele właściwości CSS ma wartości, które
pozwalają na nadpisanie dziedziczenia:
■ inherit-Wymusza dziedziczenie własności, która normalnie nie byłaby dziedziczona, lub zastępuje
inne zastosowane wartości stylów i dziedziczy wartość rodzica.
■ none - ukrywa obramowanie, obraz lub inny element wizualny.
■ normal-Wymusza brak stylu, który ma być zastosowany.
■ auto-Zezwala przeglądarce na określenie sposobu wyświetlania elementu w oparciu o kontekst.
Tworzenie Deklaracji !important
Możesz dodać deklarację !important do deklaracji wartości właściwości, aby nadać jej maksymalną
wagę przy ustalaniu kolejności kaskadowej. Takie postępowanie gwarantuje, że deklaracja jest
stosowana bez względu na inne reguły w grze.
Aby wymusić stosowanie deklaracji
1. Dodaj swoją regułę CSS (kod 4.20).
h1 {...}
Możesz użyć selektora HTML, klasy lub ID. Reguły CSS można zdefiniować w znacznikach <style> w
nagłówku dokumentu lub w zewnętrznym pliku CSS zaimportowane lub połączone z dokumentem
HTML
2. Niech to będzie ważne. Wpisz deklarację stylu, spację, !important i średnik (;), aby zamknąć
deklarację.
color : red !important
3. Dodaj inne style.
font-size: 1em;
Dodaj dowolne inne deklaracje, które chcesz dla tej reguły, czyniąc je ważnymi lub nie, tak jak chcesz.
!important jest potężnym narzędziem, po drugie tylko dla wbudowanych stylów do określenia kaskady
stylu. !important jest świetny do debugowania twojego CSS; ale, ponieważ może to przeszkadzać w
dokonywaniu zmian później, nigdy nie powinno być używane w ostatecznym kodzie witryny
Określanie porządku kaskadowego
Na jednej stronie internetowej arkusze stylów mogą być łączone, importowane lub osadzane. Style

mogą być również zadeklarowany jako wbudowany w HTML. Ponadto wiele przeglądarek umożliwia
odwiedzającym mieć własne arkusze stylów, które mogą zastąpić twoje. Gwarantuje to, oczywiście, że
jednoczesne arkusze stylów z dwóch lub więcej źródeł będą miały sprzeczne deklaracje. Kto wychodzi
na wierzch? Kolejność kaskadowa odnosi się do stylu stylów zacznij od góry strony, a gdy będą się
kaskadować, zbieraj i wymieniaj każdą inne, ponieważ są dziedziczone. Ogólna zasada jest taka, że
zdefiniowano ostatni styl jest tym, który jest używany. Czasami jednak dwa lub więcej stylów będzie w
konflikcie. Użyj poniższej procedury, aby określić, który styl pojawi się na górze i zostanie zastosowany
do danego elementu.
Aby określić wartość rzędu kaskadowego dla elementu:
Zbierz wszystkie style, które zostaną zastosowane do elementu. Znajdź wszystkie właściwe,
zastosowane i dziedziczące style, które zostaną zastosowane do elementu, a następnie użyje
następujących kryteriów aby określić, które style są stosowane w kolejności kaskadowej, z kryteriami
na szczyt jest najważniejszy
1. Style użytkownika
Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom określenie własnego domyślnego
arkusza stylów. Zasadniczo mają one zawsze pierwszeństwo przed innymi stylami.
2. Style śródliniowe
Jeśli styl jest wbudowany (patrz rozdział 3), jest zawsze stosowany niezależnie od wszystkich innych
czynników. Dlatego nigdy nie należy ich używać w końcowym kodzie HTML.
3. Typ mediów
Oczywiście, jeśli typ nośnika jest ustawiony dla stylu i elementu, który nie jest wyświetlany na tym typie
nośnika, styl nie będzie używany.
4. Znaczenie
Uwzględnienie !important z deklaracją daje mu najwyższy koszt podczas wyświetlania. Wiele
przeglądarek umożliwia użytkownikom definiowanie własnych arkuszy stylów do użytku przez
przeglądarkę. Jeśli zarówno autor strony, jak i odwiedzający w ważnych deklaracjach wygrywa
deklaracja użytkownika. Teoretycznie arkusze stylów autora zastępują arkusze stylów odwiedzającego,
chyba że użytkownik użyje wartości !important . W praktyce jednak większość przeglądarek preferuje
arkusz stylów użytkownika podczas określania, które deklaracje są używane dla znacznika.
5. Specyfika
Im reguła jest bardziej specyficzna dla kontekstu, tym wyższy jest jej priorytet kaskadowy. Im więcej
selektorów HTML, klasy i ID ma określoną regułę, tym ważniejsze. Przy określaniu tego priorytetu
selektory identyfikatorów liczą się jako 100, klasy liczą się jako 10, a selektory HTML są warte tylko 1.
Tak więc,
#copy p b {color: red; }
jest warte 102, natomiast
b {color: lime; }

jest wart tylko 1. Tak więc pierwsza zasada miałaby większą specyficzność, a kolor byłby czerwony. To
ustawienie priorytetu może początkowo wydawać się nieco głupie, ale pozwala, aby kontekstowe i
identyfikacyjne reguły miały większą wagę, zapewniając ich wykorzystanie.
6. Porządek
Jeżeli sprzeczne deklaracje zastosowane do elementu są równe w tym punkcie, CSS nadaje
pierwszeństwo wymienionej ostatniej kolejności, w kolejności. Pamiętaj, że style inline zawsze
wygrywają.
7. Rodzime odziedziczone style
Te style są dziedziczone po rodzicu.
8. Domyślne style przeglądarki
Style te są stosowane przez przeglądarkę i są najmniej ważne.

Właściwości Czcionek
Typografia to jedno z najpotężniejszych narzędzi do prezentowania uporządkowanego, czystego
wyglądu dokumentów. Jest to również najlepsze narzędzie do prezentowania chaotycznych,
nieregularnie wyglądających dokumentów. Czcionki, których używasz, mają duży wpływ na
przekazanie wiadomości tak, jak chcesz - niezależnie od tego, czy jest to wiadomość klasyczna, grunge
czy cokolwiek innego. Często mówię, że czcionki mają być tym, co głos ma na mowę. Krój pisma,
grubość czcionki, kursywa i inne efekty typograficzne nie tylko pomagają projektantom prowadzić
wzrokiem po stronie, ale także dodają warstwę znaczeniową. CSS umożliwia kontrolowanie wyglądu
czcionek, zwanych także formami literowymi, na stronach internetowych. Można ustawić rodzinę
czcionek, pogrubioną czcionkę i kursywa oraz ograniczone rozmiary czcionek dostępne za pomocą
znaczników HTML. CSS3 udoskonala możliwość pobierania plików czcionek (zwanych Webfonts) z
serwera i stosowania ich do tekstu na stronie internetowej, co pozwala na korzystanie z praktycznie
dowolnej czcionki, która ma być w projektach.
Zrozumienie typografii w sieci
Rodzina typów (powszechnie określana w projektowaniu stron internetowych jako rodzina czcionek)
jest kategorią krojów pisma, które mają podobne cechy. Każda postać w kodzie jest nazywana glifem.
Zaletą tekstu HTML w porównaniu z tekstem Flash lub grafiką jest to, że łatwo jest edytować, jeśli
zmiany są wymagane, i może dostosować się do szerokości ekranu, na którym jest wyświetlany.
Ponadto treść jest często przechowywana w bazach danych, a następnie wyprowadzana jako tekst
HTML. Jednak tekst HTML ma pewne poważne ograniczenia projektowe. Ogólnie rzecz biorąc,
większość kontroli tekstowej pozostaje w gestii przeglądarki użytkownika i nie można obecnie
wykonywać niektórych czynności, na przykład uruchamiać tekstu w pionie, a nie w poziomie, bez użycia
CSS Transitions (rozdział 12), które nie są jeszcze dostępne w różnych przeglądarkach. To, co wydaje
się bardziej dusić, to fakt, że jesteś ograniczony do czcionek dostępnych na komputerze
odwiedzającego. Jednak ostatnie zmiany w przeglądarce szybko zmieniają to postrzeganie. W miarę
jak popularność CSS3 rośnie, zwiększa się zakres możliwości krojów pisma, gdy stają się dostępne
Webfonty. Określanie zestawu znaków W poprzedniej częśi okazało się, że podczas tworzenia
dokumentu HTML5 musisz określić zestaw znaków używany przez twoją stronę. Zestaw znaków to po
prostu lista lub repertuar znaków z unikalnym kodem lub nazwą rozpoznawaną przez przeglądarkę do
wyświetlania tekstu. Użytkownik określa zestaw znaków w nagłówku strony HTML za pomocą
metatagu. Najbardziej popularnym międzynarodowym zestawem znaków jest UTF-8 (8-bitowy kod
Unicode Format transformacji):
<meta charset="utf-8">
Alternatywnie, jeśli piszesz tylko po polsku, innym wspólnym zestawem znaków jest Zestaw znaków
ISO 8859-2:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-2" />
Zarówno UTF-8, jak i ISO 8859-1 działają tak samo dla języka angielskiego, ale obsługują format UTF-8
inne alfabety. Gorąco polecam trzymać się UTF-8. Witryny internetowe (nawet lokalne gazety) są
często tłumaczone w locie na różne języki. Jeszcze jeden ważny punkt: jeśli podasz znak w kodzie HTML,
który nie istnieje w określonym zestawie znaków, przeglądarka ogólnie wyświetli znacznik błędu
miejsce postaci
CSS definiuje pięć ogólnych rodzin czcionek, w których można kategoryzować większość czcionek

■ Serif- to mała ozdoba na końcu litery, która nadaje mu wyjątkową jakość. Serify to zamki z czasów
kamienia i długopisu uderzeń. Serify często poprawiają czytelność, wyróżniając pojedyncze litery od
swoich sąsiadów. Czcionki szeryfowe są z reguły najlepiej przystosowane do wyświetlania większego
tekstu na ekranie (14 pikseli lub więcej) lub mniejszego drukowanego tekstu. Nie są tak dobre dla
mniejszego tekstu na ekranie, ponieważ szeryfy często zaciemniają literę. Często wyświetlane są
czcionki Serif bardziej konserwatywne.
■ Sans-serif - Jak można się domyślić, czcionki sans-serif są tymi czcionkami bez szeryfów. Chociaż
postacie są mniej charakterystyczne, czcionki sans-serif działają lepiej na mniejszy tekst na ekranie.
Czcionki Sans-serif często przedstawiają bardziej nowoczesny i często nieformalny styl.
■ Monospace - chociaż czcionki monospace mogą mieć szeryfy lub nie, ich odróżniającą cechą jest to,
że każda litera zajmuje taką samą ilość miejsca. Mała litera l na przykład jest znacznie cieńsza niż litera
M. W czcionkach innych niż jedna litera l zajmuje mniej miejsca niż M, ale czcionka o stałej szerokości
dodaje dodatkową przestrzeń wokół l tak, aby zajmował tę samą ilość miejsca, co czcionki M.
Monospace, działające najlepiej dla tekstu, który musi być dokładnie (ale niekoniecznie szybko)
czytany, na przykład kod programowania, w którym literówki mogą oznaczać katastrofę. Chociaż
łatwiejsze do skanowania, czcionki o stałej szerokości mogą stać się monotonne do czytania dużych
ilości tekstu. Czcionki Monospace często nadają tekstowi charakter techniczny lub tekstowy.
■ Cursive-Kursywy próbują naśladować kursywę lub kaligraficzne pismo odręczne, zazwyczaj w wysoce
stylizowany sposób, z literami pojawiającymi się częściowo lub całkowicie połączonymi. Czcionki
kursywne są najlepiej zarezerwowane dla dekoracji i dużych nagłówków; nie są one tak czytelne w
dużych fragmentach tekstu. Czcionki kursywne nadają tekstowi energiczny i wyrazisty charakter.
■ Fantazyjne czcionki dekoracyjne, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii, są nazywane
czcionkami fantasy. Czcionki te są zwykle bardzo ozdobne, ale wciąż są literami, więc wykluczają
dingbaty lub czcionki obrazkowe, ilustracje lub ikony. Podobnie jak czcionki cursive, czcionki fantasy są
najlepiej zarezerwowane do dekoracji. Powinieneś oszczędnie używać czcionek fantasy i wybierać je
ostrożnie, aby wzmocnić wygląd swojej strony internetowej, od kiedy fantazyjna czcionka niezmiennie
ma silną osobowość.
Dingbaty
Chociaż nie ma oficjalnego oznaczenia CSS, jest jeszcze jedno ważne kategoria czcionek do rozważenia.
Dingbaty, zwane także symbolami lub obrazkami, nie reprezentują cyfr ani liter, ale zamiast tego są
zbiorem ikon lub piktogramów, z których każda odpowiada literze na klawiaturze. Najpopularniejszym
przykładem tego typu czcionek jest Webdings, który jest instalowany na większości komputerów.
Webdings jest zbiorem wspólnych międzynarodowych symboli B. Chociaż te glify mogą być używane
zamiast graficznej wersji ikony, nie ma gwarancji, że czcionka zostanie zainstalowana. Jednakże, jeśli
używasz dingbatów jako Webfontów, jak opisano w dalszej części tej części rozdziału, możesz bądź
względnie pewien, że dostaniesz to, czego chcesz, zastępując niektóre ikony graficzne ikony dingbat.
Czym są Webfonts?
Webfonts to ostatnie udoskonalenie w projektowaniu stron internetowych, które umożliwia
dołączanie czcionek do projektów internetowych poprzez połączenie z plikiem czcionek na serwerze.
Chociaż wydaje się to proste (i jest), zdolność ta była bardzo długa i zrewolucjonizuje typografię
internetową
Znaki HTML

Bardziej niezawodną alternatywą dla czcionek typu dingbat są encje znakowe HTML. Są to zbiory
wyspecjalizowanych glifów, które zamiast przedstawiać je jedną literą, są reprezentowane przez kod
rozpoczynający się znakiem ampersand (&) i kończący się znakiem średnik (;). Na przykład znak
ampersand jest reprezentowany w kodzie jako:
& amp;
Dla wielu postaci (takich jak ampersand) jest to jedyny sposób ich wyświetlenia konsekwentnie w
różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych.
Ustawianie stosu czcionek
Właściwość font-family pozwala określić efekt wizualny wiadomości, wybierając czcionkę do
wyświetlania tekstu. Krój pisma, którego używasz do wyświetlania tekstu, może znacząco wpłynąć na
sposób, w jaki czytelnicy postrzegają twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy używasz szeryfów,
sans-serif, monospace, cursive, czy fantasy krój pisma, możesz mówić głośniej, zanim twój gość
przeczyta pierwszą linię tekst. Aby zdefiniować rodzinę czcionek dla elementu:
1.Dodaj właściwość font-family do swojej reguły CSS. Wpisz nazwę właściwości rodzina czcionek, a
następnie dwukropek. W tym przykładzie rodzina czcionek zostanie zastosowana do znacznika body,
który ustawi czcionkę dla całej strony
font-family:
2. Określ nazwę podstawowej czcionki, której chcesz użyć, a następnie przecinek. W nazwie tej nie jest
rozróżniana wielkość liter. Czcionki zawierające spacje w nazwach muszą być ujęte w cudzysłów,
pojedyncze lub podwójne ("Times New Roman" lub "czasy nowego romana" będą działać).
Helvetica,
3.Zdefiniuj listę alternatywnych czcionek, zwanych dublowanymi czcionkami, oddzielonych
przecinkami. Możesz dołączyć tyle, ile chcesz. Czcionki te będą używane (w podanej kolejności), jeśli
poprzednia czcionka na liście nie jest dostępna na komputerze użytkownika.
Arial,
4.Określ ogólną rodzinę czcionek. Po ostatniej dublowanej czcionce wpisz nazwę ogólnej rodziny
czcionek dla określonego stylu czcionki, której używasz. Mimo że uwzględnienie tej wartości jest
opcjonalne, zrobienie tego jest dobrym pomysłem.
Sans-serif;
5. Dodaj przesłonięcia czcionek. Po ustawieniu czcionki dla treści strony, będzie ona używana we
wszystkich tekstach na całej stronie internetowej, z wyjątkiem tekstu w formularzach. Musisz dodać
kolejną deklarację rodziny czcionek do swojego CSS, tylko jeśli chcesz zmienić czcionkę dla konkretnego
elementu. Wynika to z faktu, że właściwości spadają kaskadowo na dziecko elementy, jak opisano w
rozdziale 4. Wyjątkiem od reguły kaskadowej są elementy formularzy, takie jak dane wejściowe, tekst,
obszar, przycisk itd., które wymagają ustawienia czcionek w elemencie formularza w celu
kaskadowania. rodzina czcionek: Georgia, Times, 'Times New Roman', Serif;
Czcionka czy Rodzina Czcionek
Pamiętaj o różnicy między czcionką a rodziną czcionek. Rodzina czcionek to seria czcionek o podobnym
wyglądzie - takich jak Times - gdzie czcionka odnosi się do konkretnej wersji - na przykład Times normal,
Times bold, Times italic, Times pogrubiona kursywa i tak dalej.

Dlaczego warto uwzględniać niedostrzegalne czcionki i ogólne rodziny czcionek?
Po podaniu listy czcionek przeglądarka próbuje użyć pierwszej czcionki na tej liście. Jeśli nie jest
dostępna, przeglądarka kontynuuje listę, dopóki nie znajdzie czcionki zainstalowanej na komputerze
odwiedzającego. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, przeglądarka wyświetli tekst w domyślnej
czcionce użytkownika. Zaletą określenia ogólnej czcionki jest to, że przeglądarka próbuje wyświetlić
tekst w tym samym stylu czcionki, nawet jeśli określone czcionki na liście nie są dostępne. W
ostateczności możesz dołączyć ogólną rodzinę czcionek, aby przeglądarka mogła podjąć inteligentną
decyzję o najbliższej dopasowanej czcionce. Zaletą korzystania z dublowanych i generycznych rodzin
czcionek jest to, że nawet jeśli żądana czcionka nie jest dostępna, nadal można kontrolować, która
czcionka jest używana w tym miejscu lub przynajmniej uzyskać ścisłe dopasowanie.
Znajdowanie czcionek
Rozejrzyj się po Internecie i co widzisz? Zwykle widać pięć czcionek: Arial, Georgia, Verdana, Trebuchet
MS i Times New Roman. Ta sytuacja powstała z jednego prostego powodu: Arial, Georgia, Verdana,
Trebuchet MS i Times New Roman są preinstalowane na praktycznie każdym Macu i PC. Mam ich dość.
Nie zrozum mnie źle - to świetne czcionki, łatwe do odczytania w wielu rozmiarach. Ale jak
powiedziałem wcześniej, typografia dodaje język do tekstu, który wykracza znacznie poza słowo
pisane. Typografia internetowa jest pogrążona w czcionkach Times for serif i Helvetica / Arial dla
czcionek bezszeryfowych. Ten układ tłumi siłę typografii, a wszystkie strony WWW zaczynają wyglądać
tak samo. Ale jest nowa nadzieja. Dwa czynniki zmieniają sposób, w jaki projektanci myślą o swoich
krojach. Po pierwsze, dziesiątki czcionek są zwykle preinstalowane na komputerach Mac i PC. Drugą i
najgłębszą zmianą jest to, że wszystkie główne przeglądarki obsługują teraz pobieranie Webfontów do
pobrania.
Bezpieczne czcionki internetowe
Jakie są alternatywy dla "śmiertelnej piątki"? To zależy od komputera, z którego korzysta osoba
odwiedzająca Twoją witrynę. Komputery Mac i Windows mają określony standard Czcionki, które
powinny być zawsze instalowane. Ponadto Internet Explorer (który jest obecnie instalowany na
większości komputerów) instaluje kilka dodatkowych czcionek. Oczywiście nie ma gwarancji, że te
czcionki zostaną zainstalowane, ale ponieważ zostały dostarczone wraz z systemem operacyjnym i jeśli
nie zostały one usunięte, są tak samo dostępne jak Times, Helvetica lub Arial. Listę bezpiecznych
czcionek można znaleźć na mojej stronie internetowej: www.fluidwebtype.info/websafefonts.
Wymienia te czcionki i zawiera przykłady tego, jak powinny wyglądać i które podobnie wyglądające
czcionki mogą być używane jako zamienniki
Webfonts Do Pobrania
Od lat jest technicznie możliwe pobieranie czcionki i użycie jej w swoim projekcie. Jednak programiści
przeglądarki dopiero dodali tę funkcję. Dobrą wiadomością jest to, że możesz teraz pobierać czcionki
o nazwie Webfonts) do zdecydowanej większości użytkowników sieci. Zła wiadomość jest taka, że
różne rowsers używają różnych formatów plików. Oto lista formatów plików:
■ TTF / OTF. Czcionki TrueType i OpenType to najpopularniejsze typy czcionek w Twoim komputerze.
Są one powszechnie używane dzisiaj i stanowią większość sprzedanych czcionek. To powiedziawszy,
nie mają wbudowanych zabezpieczeń, aby zapobiec ich nielicencjonowanemu użyciu.
■ EOT. Embedded OpenType to format opracowany przez firmę Microsoft pod koniec lat 90. XX w.,
Aby umożliwić bezpieczne pobieranie czcionek w Internecie. Jednakże, ponieważ technologia była
własnością przez wiele lat, a czcionki EOT były trudne do stworzenia, format nie przykuł się. Ponieważ

jest to jedyny format obsługiwany przez IE i jest wspierany od tego czasu IE4, zyskał nowe życie na
wszczepianie Webfontów dla IE
■ SVG. Oddzielny standard W3C od CSS, Scalable Vector Graphics może zawierać informacje o czcionce.
Niektóre przeglądarki, takie jak Safari mobile, obsługują tylko ten format.
■ WOFF. Web Open Font Format może być nowym dzieckiem w bloku, opracowanym w połowie 2009
roku, ale już staje się liderem jako domyślny format plików Webfont. Ten format zawiera pewną
ochronę czcionki - na przykład licencjonowania - ale nie jest tak uciążliwy jak EOT.
Aby wdrożyć Webfonts w swoim projekcie, sztuczka polega na dołączaniu linków do wielu plików
czcionek; przeglądarka skorzysta z formatu, który na to działa. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki
odrobinie sprytnego kodowania można to łatwo osiągnąć Aby nauczyć się pobierać lub konwertować
czcionki do tych wielu formatów plików czcionek
Ustawianie lepszego stosu czcionek
Spójrzmy jeszcze raz na stos czcionek i dowiedz się, jak korzystać z bezpiecznych czcionek
internetowych i Webfontów, aby stworzyć projekt, który wzrośnie powyżej monotonii wizualnej, którą
często widuje się w sieci.
Aby zdefiniować bezpieczną czcionkę lub Webfont dla elementu:
1.Dodaj regułę czcionek do swojego CSS. Rozpocznij od wpisania reguły @ font-face, w której
zdefiniujesz nazwę i lokalizację pliku czcionki, którego chcesz użyć w swoich projektach
@ font-face {
2. Określ nazwę rodziny czcionek. Wpisz nazwę rodziny czcionek, którą chcesz zaimportować. Może to
być dowolnie wybrana opcja, pod warunkiem, że będzie ona konsekwentnie odnosić się do stosu
czcionek.
font-family: 'Title Font';
Wielu programistów wybiera tylko nazwę czcionki, ale zalecam utworzenie nazwy wskazującej, w jaki
sposób czcionka jest używana w projekcie. Następnie, jeśli krój pisma zostanie zmieniony, nie trzeba
zmieniać nazwy czcionki wszędzie, gdzie się ona odwołuje. Pamiętaj: jeśli chcesz użyć nazwy czcionki z
dwoma lub więcej wyrazami oddzielonymi spacją, umieść całą nazwę w cudzysłowie.
3. Zdefiniuj źródło formatu EOT pliku czcionki. Dodaj źródła plików czcionek. Zawsze zaczynaj od pliku
EOT do użytku w Internet Explorerze, ale nie dodawaj atrybutu formatu.
src: url ("Little-Trouble-Girl / littletroublegirl-webfont.eot");
4. Dodaj lokalny wabik źródłowy. Teraz mała sztuczka. Ponieważ Internet Explorer ignoruje lokalny
atrybut źródła, możesz umieścić go przed innymi źródłami plików czcionek, a IE po prostu pominie ten
kod, co w przeciwnym razie spowoduje błąd. Możesz wstawić wszystko, co chcesz dla nazwy czcionki.
Ale ponieważ niektóre przeglądarki uruchamiają alert, jeśli twój CSS próbuje uzyskać dostęp do
lokalnego pliku czcionek, najlepiej jest po prostu użyć losowego znaku (takiego jak buźka).
src: local ('  '),
5. Określ źródło plików WOFF, TrueType lub OpenType i SVG pliku czcionki. Teraz dodaj lokalizację
plików czcionek WOFF, TTF / OTF lub SVG. Każda przeglądarka będzie korzystać z tej, która najbardziej
do niej pasuje.

url ("Little-Trouble-Girl / littletroublegirl-webfont.woff") format ("woff"),
url (format "Little-Trouble-Girl / littletroublegirl-webfont.ttf") ("truetype"),
url ("Little-Trouble-Girl / littletroublegirl-webfont. svg # webfont") format ('svg');
6. Opcjonalnie dodaj wagę, styl i warianty powiązane z tą czcionką. Będzie to oznaczać, że czcionka jest
używana tylko wtedy, gdy te właściwości są również stosowane z określoną wartością. W wielu
przeglądarkach są one wciąż błędne, więc na razie ich unikam.
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-variant: normal }
7. Dodaj bezpieczną dla sieci nazwę czcionki do stosu czcionek. Aby wykorzystać jedną z czcionek
Websafe , umieść ją jako pierwszą czcionkę w stosie czcionek.
font-family: Corbel, Helvetica, Arial, Sans-serif;
8. Dodaj nazwę Webfont do stosu czcionek. Aby wykorzystać pobrany Webfont i wyzwolić jego
pobieranie, umieść nazwę, którą nadałeś, jako pierwszą wartość stosu czcionek.
font-family: 'Title Font', Constantia, Georgia, Times, "Times New Roman", Serif;
Korzystanie z Font Squirrel do konwertowania plików czcionek
Chociaż możesz teraz zacząć pobierać Webfonts do wykorzystania w swoich projektach, nadal
napotykasz dwie poważne przeszkody:
1. Prawne. Chociaż możesz założyć, że możesz używać zakupionej czcionki jako Webfont, rzadko tak
jest. Większość czcionek ma ograniczenia użytkowania określone w umowach licencyjnych
użytkownika końcowego (EULA). Jeśli umowa licencyjna użytkownika nie określa wyraźnie, że możesz
użyć czcionki do łączenia @font-family , nie możesz tego zrobić legalnie. Aby upewnić się, sprawdź u
dostawcy czcionek przed kontynuowaniem.
2. Techniczne. Jak uzyskać wszystkie te różne formaty czcionek? Obecnie, nawet jeśli są na to licencje,
większość odlewni lub sprzedawców czcionek nie zapewnia tych formatów.
Co robić?
Wielkim zasobem, z którego korzystam regularnie, jest witryna internetowa poświęcona czcionkom
Font Squirrel, www.fontsquirrel.com, która zapewnia indeks ponad 500 darmowych, dostępnych do
pobrania Webfontów. Każdy jest kompletny ze wszystkimi formatami czcionek, a także przykładowy
kod CSS. Jakby tego było mało, strona zapewnia również niezwykle użyteczne narzędzie - generator
czcionek @ font-face Kit D, który może konwertować dowolny plik OTF lub TTF na formaty EOT, SVG i
WOFF (www. Fontsquirrel.com/fontface /generator). Jest łatwy w użyciu i szybki. Po prostu upewnij
się, że Twoja EULA jest w porządku przed użyciem.
Biura usług Webfont
Inną popularną opcją dodawania określonych czcionek do projektu strony internetowej są biura usług
Webfont, które zapewniają licencjonowane czcionki do użytku (zazwyczaj za niewielką opłatą), ale
zachowują rzeczywiste pliki na swoich serwerach, umożliwiając jednocześnie odwoływanie się do nich.

kod. Niektóre umożliwiają to za pomocą prostego linku CSS; inni używają własnych zastrzeżonych
metod, zwykle zawierających JavaScript. Zalety korzystania z usług biur Webfont obejmują:




Czcionki są licencjonowane, więc nie musisz się martwić o naruszenie umowy i pozwanie.
Czcionki są hostowane na serwerach biur, co oznacza, że zajmujesz mniejszą przepustowość
na własnym serwerze
Obsługa przeglądarki jest obsługiwana przez biuro, podobnie jak potencjalne aktualizacje i
aktualizacje.

Istnieją jednak również wady:




Ponieważ czcionki znajdują się na serwerze innej firmy, zależy to od systemu innej osoby
zawsze być szybkie i niezawodne.
Jeśli nie masz kopii czcionki na swoim komputerze, nie będziesz mógł jej utworzyć kompozycje
graficzne do wyświetlania klientów.
Skale cenowe różnią się w zależności od usługi. Niektórzy pobierają jednorazową opłatę; inne
wymagają rocznej subskrypcji. Jeśli zapomnisz zapłacić, twoja czcionka zniknie.

Nowe biura usług Webfont cały czas są dostępne online, ale najlepsze z nich obejmują obecnie:
. Typekit (www.typekit.com)
. Kernest (www.kernest.com)
. Typotheque (www.typotheque.com)
. Ascender (www.ascender.com)
. Fontdeck (www.fontdeck.com)
. Google Font API (code.google.com/apis/webfonts/)
Ustawianie rozmiaru czcionki
Za pomocą CSS możesz określić rozmiar tekstu na ekranie, korzystając z kilku notacji lub metody , w
tym tradycyjną notację w formacie punktowym, procent, bezwzględny rozmiar, a nawet rozmiar w
stosunku do otaczającego tekstu. Czcionki można ustawić jako bezwzględne rozmiary, które określają
rozmiar w oparciu o standardowy pomiar długości lub względne rozmiary, które są w odniesieniu do
wartości domyślnych ustawionych dla przeglądarki.
Aby zdefiniować rozmiar czcionki dla elementu:
1.Dodaj właściwość rozmiaru czcionki do swojego CSS. Wpisz nazwę właściwości rozmiar czcionki, a
następnie dwukropek
font-size:
2.Określ rozmiar czcionki.
100%;
Wpisz wartość rozmiaru czcionki, która może być dowolną z następujących opcji:



Względna lub bezwzględna jednostka długości (często rozmiar czcionki w pikselach lub ems).
Wielkość bezwzględna słowa kluczowego względem domyślnego rozmiaru strony: xx-small, xsmall, small, medium, large, x-large i xx-large




Słowo kluczowe o względnej wielkości mniejsze lub większe, aby opisać rozmiar czcionki w
odniesieniu do jej elementu nadrzędnego
Procent reprezentujący, o ile większy (wartości ponad 100%) lub mniejszy (wartości mniej niż
100%) tekst jest względny do rozmiaru jego elementu nadrzędnego

Wartość, której używasz, zależy od Twoich potrzeb; jednak jest ogólnie zalecane aby ustawić względne
rozmiary czcionek, aby umożliwić użytkownikom końcową kontrolę nad tym, jak duże są wyświetlane.
3. W razie potrzeby dodaj nadpisanie rozmiaru czcionki.
h1 { font-size: 3em; }
Jedynym powodem, dla którego musisz zresetować rozmiar czcionki, jest zwiększenie lub zmniejszenie
jej w porównaniu do rozmiaru ustawionego w ciele. Jeśli używasz ems do ustawiania rozmiaru, co
polecam, pamiętaj, że jest to względne w stosunku do rozmiaru elementu nadrzędnego. Więc rozmiar
2em byłby dwa razy większy niż rodzic, podczas gdy rozmiar .5em byłby o połowę mniejszy.
Wybór rozmiaru czcionki ci dla ekranu lub wyświetlania
Chociaż zapewniają one dokładniejszą kontrolę, bezwzględne typy wartości (takie jak punkty) są
niewiarygodne dla ekranu i mogą ograniczać sposób wyświetlania przeglądarki przez przeglądarkę
odwiedzającego. Punkt (w skrócie pt) jest jednym ze sposobów odniesienia się do bezwzględnego
rozmiaru czcionki. Czcionka 12-punktowa jest średnim rozmiarem do drukowania i jest wygodna dla
większości czytelników. Rozmiar punktu na ekranie różni się nieco w zależności od systemu
operacyjnego, więc 12-punktowa czcionka wyświetlana na komputerze z systemem Windows wydaje
się większa niż czcionka wyświetlana na komputerze Mac. Mimo że używanie wielkości punktów jest
akceptowalnym wyborem w CSS dla nośników wydruku, jest to zły wybór dla wyświetlania ekranu.
Zalecam trzymać się względnych typów wartości (szczególnie em) dla typów ekranu i wartości
bezwzględnych dla druku.
Dostosowywanie rozmiaru czcionki dla niedokładnych czcionek
Wielkości czcionek są mierzone na podstawie wysokości wielkich liter, ale to małe litery, które często
różnią się najbardziej od czcionki do czcionki. Jeśli polegasz na dublowanych czcionkach, rozmiary
twoich czcionek mogą wyglądać zupełnie inaczej, nawet jeśli ustawiono ten sam rozmiar fizyczny. Aby
to złagodzić, CSS3 wprowadza właściwość dopasowywania rozmiaru czcionki, która pozwala ustawić
względną wielkość czcionki. do małych liter zamiast wielkich liter. Aby to zrobić, należy podać wartość
liczbową, w której czcionki pisane małymi literami powinny mieć rozmiar równy wielokrotności
rozmiaru czcionki. Na przykład, jeśli rozmiar czcionki wynosi 18 pikseli, a ustawisz wielkość czcionki
równą 0,5, małe litery będą miały rozmiar 9 pikseli. W rezultacie wszystkie czcionki będą miały taki sam
widoczny rozmiar względem siebie, nawet jeśli ich x wysokości różnią się znacznie.
Aby dostosować rozmiar czcionki dla elementu:
1. Dodaj właściwość dopasowywania rozmiaru czcionki do swojego CSS. Wpisz nazwę właściwości fontsize-adjust, a następnie dwukropek.
font-size-adjust:
2. Zdefiniuj wartość rozmiaru.
.5;
Wpisz wartość, aby dostosować rozmiar czcionki przez:

> Wartość liczbowa 0 lub większa jako mnożnik dla bieżącego rozmiaru czcionki w celu dostosowania
rozmiaru tekstu na podstawie wysokości x,
> none, aby pozostawić rozmiar czcionki nieskorygowany
JUŻ WKRÓTCE: font-stretch
Chociaż obecnie nie jest zaimplementowany w żadnej przeglądarce, CSS3 zawiera nową właściwość,
rozciąganie czcionek. Komenda
font-stretch: condensed;
umożliwia odniesienie do określonych szerokości czcionki, takich jak rozszerzone i skondensowane
niektóre czcionki zawierają szerokości czcionek, które rozciągają lub kompresują czcionkę i różnią się
od pogrubienia, co powoduje, że forma listu jest konsekwentnie grubsza. Większość czcionek nie ma
tych właściwości, ale dla tych, które to robią, najlepszym sposobem uzyskania dostępu do nich będzie
użycie font-stretch.
Wprowadzenie tekstu kursywą
Dwa rodzaje tekstów w stylu, które często są mylone, to kursywa i oblique. Kursywą jest specjalna
wersja konkretnej czcionki, przeprojektowana z bardziej wyraźnymi szeryfami i zwykle z lekkim
nachyleniem w prawo. Natomiast czcionka oblique to po prostu czcionka pochylona w prawo, ale poza
tym identyczna z wersją normalną. Za pomocą właściwości font-size można zdefiniować czcionkę jako
kursywę, ukośną lub normalną. Gdy czcionka jest ustawiona na kursywę, ale nie ma wersji z wyraźną
kursywą, czcionka oblique jest ukośna
Aby ustawić styl czcionki dla elementu:
1. Dodaj właściwość stylu czcionki do swojego CSS. Wpisz nazwę właściwości styl czcionki
, a następnie dwukropek (:).
font-style:
2. italic;
Zdefiniuj wartość stylu. Wpisz wartość font-style. Twoje opcje to:
> italic, która wyświetla czcionkę kursywą
> oblique, co pochyla tekst w prawo
> normal, co zastępuje wszelkie inne ustawione style
3. h2 strong {styl-czcionki: normalny; }
W razie potrzeby dodaj przesłonięcia stylu. Możesz przesłonić kursywę lub ukośną, ustawiając styl
czcionki dla elementu podrzędnego na normal
Ustawienie Bold, Bolder, Boldest
CSS oferuje kilka opcji, które umożliwiają ustawienie różnych poziomów pogrubienia tekst
Aby zdefiniować pogrubiony tekst w regule CSS:
1. Dodaj właściwość wagi czcionki do swojego CSS. Wpisz nazwę właściwości grubość czcionki

, a następnie dwukropek (:).
grubość czcionki:
2. Określ wagę.
bold;
Wpisz wartość właściwości font-weight, używając jednej z następujących opcji:
> bold, które ustawia czcionkę pogrubioną czcionką
> bolder lub lighter, co powoduje, że waga czcionki jest bardziej pogrubiona lub rozjaśniona w
stosunku do masy elementu rodzica
> Wartość od 100 do 900, w krokach co 100, co zwiększa wagę, w oparciu o alternatywne wersje
czcionki, które są dostępne
> normal, który zastępuje inne specyfikacje ciężaru. Wiele czcionek ma różne wagi; te wagi mają efekt
polegający na tym, że tekst wygląda mniej lub bardziej odważnie. CSS może skorzystać tej funkcji
Liczba Font-Weight
Większość czcionek nie ma dziewięciu ciężarów, więc jeśli podasz niedokładną wartość ciężaru
czcionki, użyjesz innej wagi w oparciu o następujący system:
. 100 do 300 używa następnej niższej wagi, jeśli jest dostępna, lub kolejnej ciemniejszej wagi.
. 400 i 500 mogą być używane zamiennie.
. 600 do 900 stosuje następną ciemniejszą masę, jeśli jest dostępna, lub kolejną niższą wagę

Tworzenie small cap
Small cap (czasami nazywane mini-capami) są przydatne do podkreślania tytułów W przypadku małych
liter małe litery są konwertowane na wielkie, ale w nieco mniejszym rozmiarze niż zwykłe wielkie litery
Aby ustawić small cap dla elementu:
1. Dodaj właściwość wariantu czcionki do swojego CSS. Wpisz nazwę właściwości, wariant-czcionki, a
następnie dwukropek (:).
font-variant:
2. Zdefiniuj wartość dla wariantu.
small-caps;
Wpisz wartość właściwości font-variant, używając jednej z następujących opcji:
> small-caps, który ustawia małe litery jako mniejsze wersje prawdziwych wielkich liter
> normal, co zastępuje inne warianty czcionek, które mogą być dziedziczone
Ustawianie wielu wartości czcionki

Chociaż możesz ustawić właściwości czcionki niezależnie, często jest to przydatne, nie wspominając o
tym bardziej zwięzłe, aby umieścić wszystkie elementy czcionki w jednej deklaracji. Aby to zrobić,
należy użyć właściwości skróconej czcionki.
Aby zdefiniować kilka atrybutów czcionek jednocześnie w regule:
1. Dodaj właściwość czcionki do swojego CSS. Wpisz czcionkę nazwy właściwości, a następnie przez
dwukropek (:). Następnie wpisz wartości w tej samej kolejności, w jakiej zostały wpisane w pozostałych
krokach tego ćwiczenia.
font:
2. Opcjonalne, Zdefiniuj wartość stylu. Wpisz wartość stylu czcionki, a następnie spację.
italic
3. Opcjonalnie, Zdefiniuj wartość ciężaru. Wpisz wartość grubości czcionki, a następnie spację.
bold
4. Opcjonalnie, Zdefiniuj wartość wariantu. Wpisz wartość odmiany czcionki, a następnie a
przestrzeń.
small-caps
5. Zdefiniuj wartość rozmiaru. Wpisz wartość rozmiaru czcionki.
100%
6. Opcjonalnie, Zdefiniuj wartość wysokości linii. Wpisz przedni ukośnik (/), wartość wysokości linii i
spację.
/.9
7. Zdefiniuj rodzinną wartość czcionki. Wpisz wartość rodziny czcionek i średnik zamykający.
"Czcionka tytułu", Constantia, Georgia, Times, "Times New Roman", Serif;
Naśladowanie stylów odwiedzających
Czy nie byłoby miło, gdybyś mógł dopasować styl czcionki systemowej użytkownika? Możesz to zrobić,
po prostu deklarując styl czcionki jako jedno z następujących słów kluczowych (na przykład czcionka:
ikona;):
. caption: styl czcionki używany przez elementy sterujące, np. przyciski
. icon: styl czcionki używany do oznaczania ikon
. menu: styl czcionki używany w rozwijanych menu i listach menu
. message-box: styl czcionki używany w oknach dialogowych
. small-caption: styl czcionki używany do oznaczania małych kontrolek
. status-bar: styl czcionki używany na pasku stanu okna u góry okna

Właściwości Tekstu
Tekst jest wszędzie i jest używany do wszystkiego, od składników w płatkach śniadaniowych do ody na
greckiej urnie. To najlepszy system, jaki ludzie wymyślili do rejestrowania złożonych myśli. Wiele osób
uważa, że tekst jest po prostu sposobem na zapisywanie słów, ale typografia dodaje głosu do znaczenia
słów. Typografia wpływa na sposób wyświetlania tekstu, kontrolując nie tylko kształty i rozmiary
użytych liter (czcionkę), ale także spacje między literami, słowami, liniami i akapitami. Niestety wiele
wyzwań związanych z typografią w sieci powstało w wyniku konieczności obejścia ograniczeń medium.
Wyzwanie typografii internetowej polega na poprawieniu czytelności tekstu ekranu, a także na
zwróceniu uwagi odbiorcy na ważne treści. To trudny balans, ale ta część przygotuje cię z
odpowiednimi narzędziami
Dostosowywanie odstępów między tekstami
CSS umożliwia łatwą zmianę odstępów między tekstami, w tym odstępy między nimi pojedyncze litery
(śledzenie), słowa i linie tekstu w akapicie (wiodącym). Oczywiście można zastosować nietknięte
przestrzenie i znacznik końca wiersza, aby uzyskać podobny efekt w prostym HTML, ale te "kostki" są
trudne do wdrożenia, sterowania i zmiany. Dzięki CSS masz pełną kontrolę nad tymi elementami.
Dostosowywanie odstępu między literami (śledzenie)
Śledzenie to ilość odstępu między literami w słowie, która w CSS jest sterowana za pomocą właściwości
odstępów między literami. Więcej przestrzeni między literami często poprawia czytelność tekstu. Z
drugiej strony zbyt duża przestrzeń może utrudniać czytanie, sprawiając, że poszczególne słowa wydają
się mniej wyraźne. Aby zdefiniować śledzenie:
1. Dodaj właściwość odstępów między literami do reguły CSS. Wpisz odstępy między literami na liście
deklaracji CSS, a następnie dwukropek (:)
letter-spacing:
2. Określ ilość miejsca między twoimi literami.
-.05em;
Wpisz wartość właściwości odstępów między literami, używając jednej z następujących opcji:
> Dodatnia lub ujemna wartość długości, na przykład -.05em, która ustawia odległość między literami.
> normalny, który zastępuje odziedziczone atrybuty odstępów.

Śledzenia nie należy mylić z kerningiem. Chociaż oba mogą dodawać spacje między literami, aby
poprawić czytelność, działają na różne sposoby. Ogólnie rzecz biorąc, preferowane jest ustawienie
odstępów między literami w ems, ponieważ spacje te są oparte na rozmiarze czcionki. Gdy rozmiar
tekstu zostanie zmieniony, odstępy między literami automatycznie dostosowują się do niego. Dodatnia
wartość odstępów między literami dodaje spację między literami; wartość ujemna zamyka przestrzeń.
Wartość 0 nie dodaje ani nie odejmuje przestrzeni, ale zapobiega justowaniu tekstu.
Śledzenie lub Kerning?
Podczas gdy śledzenie odnosi się do odstępu między literami w słowie, kerning odnosi się do odstępu
między poszczególnymi parami liter w proporcjonalnej czcionce. Czy to rozszczepia włosy? W
rzeczywistości istnieje rozróżnienie. Śledzenie jest stosowane do słowa, aby równo umieścić wszystkie

litery; kerning jest stosowany między każdą literą, aby nadać każdej przestrzeni ten sam wygląd. Jednak
użycie śledzenia może oznaczać, że niektóre litery są oddalone od siebie bardziej niż inne, jeśli
poprawia to czytelność. Chociaż możesz użyć odstępów między literami CSS, aby ręcznie ustawić
odstęp między literami, nie polecam tego. Prawdziwy tekst kerningu jest zwykle wykonywany przy
użyciu specjalistycznego oprogramowania układowego, ponieważ jest bardzo trudny do zrobienia tylko
poprzez gałki oczne.
Dostosowywanie przestrzeni między słowami
Podobnie jak korekty śledzenia i odstępów między wyrazami mogą pomóc i utrudniać czytelność,
dodawanie małej przestrzeni między słowami na ekranie przy użyciu właściwości word-spacing może
ułatwić czytanie tekstu. Ale zbyt dużo przestrzeni przerywa ścieżka oka czytelnika po ekranie i
przeszkadza w czytaniu.
Aby zdefiniować odstępy między wyrazami:
1. Dodaj właściwość odstępów między słowami do listy deklaracji. Wpisz odstępy między słowami na
liście deklaracji CSS, a następnie dwukropek (:)
word-spacing:
2. Określ ilość wolnego miejsca między słowami.
.1em;
Ustaw wartość dla odstępów między wyrazami, używając jednej z następujących opcji:
> Dodatnia lub ujemna wartość długości, reprezentująca ilość spacji między wyrazami (na przykład .1em).
> normal, co zastępuje odziedziczone wartości.
Podobnie jak w przypadku odstępów między literami, stosuj odstępy między wyrazami bardzo
oszczędnie. Ogólnie rzecz biorąc, słowo naturalne odstępy zostały zoptymalizowane pod kątem
czytelności. Zmiana tego odstępu często przynosi więcej szkód niż korzyści.
Dostosowywanie odstępu między liniami tekstu (wiodące)
Każdy, kto wpisał terminarz, wie, że zwykle są one podwójnie rozmieszczone, aby ułatwić czytanie i
pozostawić miejsce na komentarze. Prowadzenie między liniami również można zwiększyć, aby uzyskać
dramatyczny efekt, tworząc ujemną przestrzeń między tekstem. Właściwość wysokość linii (Tabela 6.3)
dodaje przestrzeń między liniami bazowymi tekstu (spody większości liter).
Aby zdefiniować prowadzenie:
1. Dodaj właściwość height-height do reguły. Wpisz wysokość linii na liście deklaracji CSS, a następnie
dwukropek (:)
line-height:
2. Określ odstęp między wierszami tekstu.
.9;
Wpisz wartość wysokości linii, używając jednej z następujących opcji:

> Liczba, która ma zostać pomnożona przez rozmiar czcionki, aby uzyskać wartość odstępu (na przykład
2,0 dla podwójnego odstępu). Mimo że wartość 2 działa, nie zostanie poprawnie sprawdzona, dlatego
zawsze należy podać wartość dziesiętną.
> Wartość długości, na przykład 24px. Przestrzeń dla każdego wiersza tekstu jest ustawiona na ten
rozmiar niezależnie od wyznaczonego rozmiaru czcionki. Więc jeśli rozmiar czcionki jest ustawiony na
12 pikseli, a wysokość linii jest ustawiona na 24 piksele, tekst będzie podwójnie rozmieszczony.
> Procent, który ustawia wysokość linii proporcjonalną do rozmiaru czcionki używanego dla tekstu.
> normal, co zastępuje odziedziczone wartości odstępów.
Ustawianie wielkości tekstu
Kiedy masz do czynienia z dynamicznie generowanym wyjściem, takim jak z bazy danych, nigdy nie
masz pewności, czy tekst pojawi się wielkimi, małymi literami, czy też kombinacją tych dwóch. Za
pomocą właściwości texttransform można kontrolować ostateczny przypadek tekstu bez względu na
jego początki. Aby zdefiniować wielkość liter:
1. Dodaj właściwość text-transform do swojego CSS. Wpisz tekst-transformację na liście deklaracji CSS,
a następnie dwukropek (:)
text-transform:
2. Określ wielkość liter.
uppercase;
Wpisz jedną z poniższych wartości transformacji tekstu, aby określić, w jaki sposób chcesz traktować
tekst:
> capitalize ustawia pierwszą literę każdego wyrazu na wielkie.
> uppercase wymuszają wszystkie litery na wielkie litery.
> lowercase wymuszają wszystkie litery na małe litery.
> none zastępuje odziedziczone wartości tekstowe i pozostawia tekst niezmieniony.
Właściwość text-transform jest najlepiej zarezerwowana do formatowania dynamicznie
generowanego tekstu. Jeśli na przykład nazwy w bazie danych są wielkimi literami, możesz użyć
texttransform, aby uczynić je bardziej czytelnymi. Pamiętaj, że wielkie litery będą pisane wielką literą
w całym tekście, nawet słowa takie jak "of" i "the", które powinny pozostać małe. W rzeczywistości
użycie wielkich liter jest przydatne przede wszystkim dla nazw.
NIE WPISUJ SWOJEGO TEKSTU W CAŁOŚCI. Kiedy tekst HTML jest pisany dużymi literami, utrudnia
kontrolę w CSS. Dodatkowo każdy, kto używa urządzenia wspomagającego do czytania, usłyszy to jako
krzyk. Lepiej używać zwykłego tekstu i transformacji tekstu, aby tekst stylowany był pisany wielkimi
literami
NOWOŚĆ W CSS3: Dodawanie cienia z tekstem
Cień jest odświętną metodą dodawania głębi i tekstury do projektów dwuwymiarowych. Większość
przeglądarek obsługuje właściwość text-shadow, część CSS3 , która umożliwia definiowanie koloru,
przesunięcia (x i y), rozprzestrzeniania i rozmycia dla dowolnego cienia. Mimo że ta właściwość nie

będzie obecnie działać w innych przeglądarkach, nie będzie się z nimi wiązać. Aby zdefiniować cień
tekstu:
1. Dodaj właściwość text-shadow do swojej reguły CSS. Wpisz tekst-cień w CSS lista deklaracji, a
następnie dwukropek (:)
text-shadow:
2. Określ przesunięcie x, y. Wpisz spację, a następnie dwie dodatnie lub ujemne wartości długości
oddzielone spacją.
2px 2px
Pierwsza wartość to odległość w pionie, aby zrównoważyć cień (dodatnia w dół, ujemna w górę). Druga
wartość to przesunięcie w poziomie (pozytywny jest prawidłowy, ujemny pozostaje).
3. Określ stopień rozmycia. Wpisz spację, a następnie wartość dodatniej długości, aby określić stopień
rozmycia, jaki należy zastosować do cienia. Wszystkie wartości ujemne będą traktowane jako 0.
2px
4. Określ kolor. Wpisz spację, a następnie wartość koloru cienia. rgba (0,0,0, 0,5);
5. Dodaj więcej cieni. Możesz dodać wiele cieni (tyle ile chcesz) do dowolnego bloku tekstu. Aby to
zrobić, możesz dodać kolejną deklarację cienia tekstowego do reguły lub dodać przecinek i inną
definicję.
text-shadow: rgba (51,51,51, .9) -1px-1px 3px, rgba (203,203,203, .9) 1px 1px 3px;
Możesz ustawić wartość none, aby zastąpić cień, który był wcześniej ustawiony w CSS. Używanie RGBA
działa najlepiej w cieniach. Wszystko pod tym cieniem realistycznie przejdzie. Chociaż jest to "cień",
możesz użyć dowolnego koloru. Dlatego, jeśli twój tekst jest na ciemnym tle, możesz użyć jasnego
koloru, aby utworzyć "jarzenie" kropli. W części 11 dowiesz się, jak ustawić cień-cienia, który działa
bardzo podobnie do właściwości cieni tekstu, ale jest zastosowane do elementu pudełkowego. Cienie
nie wpływają na pozycję tekstu, który są umieszczane z tyłu. Cienie tekstowe to świetny sposób na
wyskakiwanie linków ze strony przy użyciu pseudo-klasy :hover.
Wyrównanie tekstu w poziomie
Tradycyjnie tekst jest wyrównany na lewym marginesie (wyrównany do lewej) lub w pełni uzasadniony,
co wyrównuje tekst na lewym i prawym marginesie (często nazywany stylem gazety). Ponadto, dla
podkreślenia lub efektu specjalnego, tekst może być wyśrodkowany na ekranie lub nawet na prawo.
Właściwość text-align zapewnia kontrolę nad wyrównaniem tekstu i jego justowaniem. Aby
zdefiniować wyrównanie tekstu:
1. Dodaj właściwość text-align do swojego CSS. Wpisz tekst-wyrównanie na liście deklaracji CSS, a
następnie dwukropek (:)
text-align:
2. Określ wyrównanie w poziomie.
center;
Ustaw jeden z następujących stylów wyrównania:

> left, aby wyrównać tekst na lewym marginesie.
> right do wyrównania tekstu na prawym marginesie.
> center, aby wyśrodkować tekst na swoim obszarze.
> justify wyrównanie tekstu na lewym i prawym marginesie.
> inherit sprawia, że tekst przyjmuje wyrównanie rodziców.
> auto używa domyślnego wyrównania, na ogół w lewo.
Domyślnie tekst jest domyślnie wyrównany. W pełni uzasadniający tekst może dawać dziwne wyniki
na ekranie, ponieważ należy dodać spacje między słowami, aby każda linia była tej samej długości.
Ponadto opinie różnią się tym, czy pełne uzasadnienie pomaga lub utrudnia czytelność.
Wyrównanie tekstu w pionie
Korzystając z właściwości vertical-align, możesz określić położenie pionowe jednego elementu
liniowego względem elementów powyżej lub poniżej A. Oznacza to, że właściwość vertical-align może
być używana tylko z tagami wbudowanymi i znacznikami tabel, czyli tagami bez przerwy przed lub po
nich, takie jak zakotwiczenie (<a>), obraz (<img>), tekst podkreślony (<em>), tekst silny (<strong>) i
dane tabeli (<td>) . Aby zdefiniować wyrównanie w pionie:
1. Dodaj pionową właściwość align do reguły. Wpisz vertical-align na liście deklaracji, a następnie
dwukropek (:)
vertical-align:
2. Określ pionowe wyrównanie.
super;
Wpisz wartość pionowego wyrównania tekstu, korzystając z jednej z następujących opcji:
> super: superscripts tekst powyżej linii bazowej.
> sub: subscripts tekst poniżej linii bazowej.
> baseline : umieszcza tekst na linii bazowej (stan domyślny).
> Wartość względna, która ustawia wyrównanie elementu względem wyrównania jego rodzica. Aby
wyrównać górną część tekstu do górnej części tekstu elementu nadrzędnego, można użyć tekstu na
górze.
> Wartość procentowa, która podnosi lub obniża proporcjonalną wartość elementu do rozmiaru
czcionki elementu macierzystego (na przykład 25%).
Indeks górny doskonale nadaje się do przypisów dolnych, które mogą być hiperłączami do notatek na
dole bieżącej strony lub innej strony internetowej Można również użyć znaczników sup i sub do użycia
indeksu górnego i dolnego, ale nie należy go używać do projektowania (jak w tym przypadku), ale do
przypisów dolnych lub matematycznych. Jeśli tworzysz układ wielokolumnowy, możesz napotkać
problemy z wyrównaniem w pionie, gdy nie pojawi się w miejscu, w którym się znajduje powinno być.
W tych przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie względnego pozycjonowania, jak
wyjaśniono w części 10.
Wcięcie akapitów

Wcięcie pierwszego słowa akapitu to kilka spacji (pięć spacji, tradycyjnie) uświęcona od czasu do czasu
metoda wprowadzania nowego akapitu. W Internecie akapity z wcięciem nie zadziałały, ponieważ
większość przeglądarek kompresuje wiele spacji w jedną spację. Zamiast tego akapity zostały
oddzielone dodatkową linią podziału. Korzystając z właściwości wcięcia tekstu, można określić
dodatkową przestrzeń poziomą na początku pierwszego wiersza tekstu w akapicie i przywrócić
tradycyjną styl akapitu. Aby zdefiniować wcięcie tekstu:
1. Dodaj właściwość wcięcia do swojego CSS. Wpisz tekst-wcięcie na liście deklaracji CSS, a następnie
dwukropek (:)
text-indent:
2. Określ liczbę wcięć.
2em;
Wpisz wartość wcięcia, używając jednej z następujących opcji:
> Wartość długości, na przykład 2em, tworzy ładne, wyraźne wcięcie.
> Wartość procentowa wcina tekst proporcjonalnie do szerokości (rodzica) rodzica (na przykład 10%).
Kontrolowanie białych znaków
Jak się dowiedziałeś, przeglądarki tradycyjnie zawijały wiele spacji w jeden spacja, chyba że użyto tagu
<pre>. CSS pozwala ci zezwalać lub blokować zwijanie się przestrzeni, a także określać, czy tekst może
rozbić się na spacji (podobnie jak znacznik <nobr>) za pomocą właściwości white-space. Doskonałym
tego przykładem jest wiersz na ogon myszy z rozdziału 3 Alicja w Krainie Czarów. Wiersz ten ma kształt
krzywego ogona myszy A. Jeśli wartość właściwości white-space jest przypisana pre dla klasy wiersza,
wszystkie te spacje zwinięte B. Jednak jeśli zostanie przypisana wartość nowrap, spacje i podziały
wierszy są ignorowane, a tekst w razie potrzeby rozciąga się na prawo na stronie
Aby zdefiniować białe zanki:
1. Dodaj właściwość white space do swojej reguły CSS. Wpisz białą przestrzeń w CSS lista deklaracji, a
następnie dwukropek (:).
white-space:
2. Określ sposób traktowania białej powierzchni.
pre;
Wpisz jedną z następujących opcji:
> pre zachowuje wiele spacji.
> nowrap zapobiega zawijaniu wierszy bez tagu.
> normal pozwala przeglądarce określić, w jaki sposób traktowane są spacje. To ustawienie zwykle
zmusza wiele przestrzeni do zwinięcia się w pojedynczą przestrzeń.
Nie myl znaczników <nobr> i <pre> z wartościami właściwości white-space nowrap i pre. Chociaż w
zasadzie robią to samo, to jest tag "brak przerwania" wycofany (przestarzały) i nie powinien być
używany. Treść tekstowa dowolnego znacznika, który odbiera wartość nowrap, przebiega poziomo w
miarę potrzeby, niezależnie od szerokości okna przeglądarki. Użytkownik może być zmuszony do

przewijania w poziomie, aby przeczytać cały tekst, więc zwykle unika się tego ustawienia. nowrap
doskonale nadaje się do zapobiegania zawijaniu zawartości w komórkach danych tabeli.
Dekorowanie tekstu
Korzystając z właściwości dekorowania tekstu, można uzyskać tekst na jeden z trzech sposobów:
underline, overline, or lub linethrough. Aby dodać podkreślenia, te dekoracje przyciągają uwagę
czytelnika do ważnych obszarów lub fragmentów na twojej stronie internetowej.Aby udekorować (lub
odszyfrować) tekst:
1. Dodaj właściwość dekoracji tekstu. Wpisz tekst dekoracji w CSS lista deklaracji, a następnie
dwukropek (:)
text-decoration::
2. Określ żądaną dekorację tekstu (lub nie).
none;
Wpisz wartość właściwości dekoracji tekstu. Wybierz jedno z następujących:
> underline umieszcza linię poniżej tekstu.
> overline umieszcza linię nad tekstem.
> line-through umieszcza linię pośrodku tekstu (zwaną także przekreśleniem).
> none nie zastępuje dekoracji ustawionych gdzie indziej.
Możesz również wpisać spację i dodać inną wartość do dekoracji tekstu. Dopóki pierwsza wartość nie
jest żadna, możesz użyć wielu dekoracji tekstowych, dodając więcej wartości na liście oddzielonych
spacjami, jak poniżej:
overline underline line-through
Ding dong, mignięcie jest martwe. W CSS3 wartość migania została oficjalnie usunięta jako opcja
dekoracji tekstu, a tag <blink> HTML dawno już minął. Teraz, jeśli chcesz denerwować użytkowników
za pomocą migającego tekstu, musisz użyć Adobe Flash. Dekoracje tekstowe są nakładane na cały blok
tekstu, a nie na litery po literach. Oznacza to, że element potomny nie może przesłonić dekoracji tekstu
ustawione przez rodzica. Chociaż element potomny nie może przesłonić dekoracji swojego rodzica,
elementy potomne mogą mieć dodatkową dekorację tekstową. W tym przykładzie zwróć uwagę, że
znacznik emphasis używa przekreślenia, które jest dodawane do podkreślenia już dostarczonego przez
znacznik akapitu. Przekreślenie tekstu jest przydatne w przypadku tekstu, który ma być wyświetlany
jako usunięty. Na przykład użyłem przekreślenia w katalogach online, które zawierają ceny sprzedaży.
Podaję oryginalną cenę w przekreśleniu z ceną sprzedaży obok niej. Mimo to użycie tagu <del> jest
lepszą opcją, ponieważ komunikuje usuwanie. Szczerze mówiąc, jedynym sposobem, w jaki używam
dekoracji tekstowej, jest wyłączenie podkreślenia hiperłącza. Podkreślanie jest po prostu zbyt
bezkrytyczne, umieszczając twardą linię pod tekstem w tym samym kolorze co tekst. Trwają prace nad
dostarczeniem bardziej podkreśloną kontrolę, aby ustawić przestrzeń, kolor i styl podkreślenia.
Podkreślanie linków?
Ustawianie dekoracji tekstu :none; w znaczniku <a> zastępuje podkreślenie w hipertekście linki, nawet
jeśli przeglądarka odwiedzającego jest ustawiona na podkreślenie linków. Z mojego doświadczenia,
wielu odwiedzających szuka podkreślenia w celu zidentyfikowania linków. Chociaż nie lubię podkreślać

w przypadku linków - powoduje to zaśmiecanie strony, a CSS oferuje wiele lepszych alternatyw - po
wyłączeniu podkreślenia otrzymuję od użytkowników złe wiadomości e-mail. Alternatywą dla
właściwości dekorowania tekstu jest użycie właściwości border-bottom ze znacznikiem link w celu
zapewnienia sztucznego podkreślenia. Daje to znacznie lepszą kontrolę nad wyglądem podkreślonym,
a nawet pozwala ci używać różnych kolorów
Wkrótce!
Chociaż do CSS3 dodano tylko kilka nowych właściwości tekstowych, kilka z nich jest w ramach
rozwijania przez grupę roboczą CSS:
Text Outlining -text-outline pozwoli ci dodać linię wokół znaku i kontrolować kolor i grubość tej linii.
Safari już zaimplementowano podobną wersję tego, jak rozszerzenie Safari CSS o nazwie -webkit-textstroke, i możliwe, że może to być ostateczna wersja przyjęta dla CSS3.
Text Wrapping - obecnie tekst na stronach internetowych jest dzielony tylko w przestrzeniach. Brak
dzielenia wyrazów lub istnieją właściwości łamania linii. Właściwość text-wrap pozwala określić sposób
zawijania tekstu.
Text Justification - Mimo że możliwe jest uzasadnienie tekstu poprzez ustawienie wyrównania tekstu:
proszę uzasadnić, nie można określić sposobu, w jaki to uzasadnienie jest wykonywane. Może to
powodować niezręczny odstęp w uzasadnionym tekście. Właściwość just-textify będzie zawierać kilka
opcji dla tekstu spacji, a text-align last pozwoli ci określić wyrównanie ostatniego wiersza tekstu
justowanego.
Kerning-Pamiętaj, że odstępy między literami nie są kerningiem. Nowa przystawka interpunkcyjna
Właściwość zapewni pewne podstawowe funkcje kerningu.
Hanging Punctuation - Jednym z typowych problemów w typografii jest to, co zrobić, gdy znaki
alfanumeryczne nie występują na początku bloku tekstu, jak w cudzysłowie. Właściwość wtrącania
znaków interpunkcyjnych pozwoli ci określić, w jaki sposób znaki są traktowane, umieszczając je na
krawędzi bloku tekstu lub na zewnątrz.
Text Line Decoration - jak wspomniano w moich wyjaśnieniach dotyczących dekoracji tekstu
Właściwość, kilka nowych powiązanych właściwości są opracowywane w celu stylu tekstu dekoracje,
w tym text-line-color, text-line-style , text-line-skip, i text-underline-position.

Właściwości koloru i tła
Kolory stanowią kamień węgielny całego projektu, jeśli tylko są czarno-białe. One tworzą pierwsze
wrażenie swojej witryny. Jasne, żywe, klejnotowate barwy są radykalnie odmienne od tonów ziemi.
Nawet jeśli zdecydujesz się użyć tylko czarnego i białego, twój projekt wyda oświadczenie. Poza ich
dekoracyjnym oddziaływaniem, kolory mogą również kierować wzrokiem widza po stronie, pomagając
uwydatnić niektóre ważne obszary podczas pomniejszania innych. W tym rozdziale nauczysz się
podstawowych metod dodawania i kontrolowania kolorów za pomocą CSS. Pamiętaj jednak, że możesz
określić kolor, używając kilku właściwości CSS. Ale zanim nauczysz się kodować kolory, szybko
sprawdźmy, jak je wybrać.
Wybór wartości kolorów
Powiedzenie "Jest więcej niż jeden wzór na skórze kota" jest groteskowe, ale ma również zastosowanie
do najbardziej twórczych decyzji, takich jak wartości kolorów w projektach internetowych. Możesz
użyć kilku tradycyjnych metod do zdefiniowania tego samego koloru strony internetowej, a CSS3
wprowadza nawet kilka nowych sposobów.
Słowo kluczowe color
Chociaż większość projektantów ma niewiele zastosowań dla wstępnie zdefiniowanych kolorów, masz
dostęp do wielu predefiniowanych wartości kolorów pochodzących z list zdefiniowanych w
specyfikacjach HTML4 i SVG.
Słowo kluczowe Currentcolor
Oprócz kolorowej listy słów kluczowych możesz użyć słowa kluczowego currentcolor. Użycie
currentcolor do ustawienia dowolnej wartości koloru spowoduje użycie aktualnej wartości koloru
elementu. Na przykład, aby utworzyć kolor obramowania aqua, użyj:
color: aqua;
border-color: currentcolor;
Jeśli przypisujesz currentcolor do koloru tej właściwości, odziedziczy ona wartość koloru elementu
nadrzędnego, podobnie jak przy użyciu color:inherit
Słowo kluczowe transparent
Innym ważnym słowem kluczowym jest przezroczysty, który jest odpowiednikiem 0 alpha, czyli jest
całkowicie przezroczysty. To słowo kluczowe pozwala pokazać to wszystko, co znajduje się za tym
elementem
Wartości szesnastkowe RGB
Wartości szesnastkowe mogą być w zakresie 0-9 i a-f. Wartości obejmują trzy pary wartości
szesnastkowe reprezentujące poziomy czerwieni, zieleni i niebieskiego (w tej kolejności) w żądany
kolor. Przerwy wartości kolorów mają zakres od 00 (brak koloru) do FF (pełny kolor) A. Jednak, jeśli
kuplety zawierają tę samą wartość szesnastkową, do zdefiniowania koloru potrzebne są tylko trzy
wartości. Na przykład te dwa zestawy wartości reprezentują ten sam czysty niebieski:
# 0000ff
# 00f

Wartości dziesiętne RGB
Często, po prostu określane jako wartości RGB, RGB używa wartości dziesiętnych od 0 (nie kolor) do
255 (pełny kolor) reprezentujący poziomy czerwieni, zieleni i niebieskiego (w tej kolejności) obecne w
pożądanym kolorze.
Wartości procentowe
RGB można wyrazić jako całe procenty od 0% (bez koloru) do 100% (pełny kolor) do reprezentowania
poziomów czerwonego, zielonego i niebieskiego (w tej kolejności) obecnych w pożądanym kolorze.
Nowości w CSS3: wartości HSL ★
Chociaż ich zapisy są różne, wartości szesnastkowe, dziesiętne i procentowe są po prostu różne
sposoby definiowania poziomów czerwonego, zielonego i niebieskiego w kolorze. CSS3 dodaje
zupełnie inna metoda definiowania koloru poprzez jego odcień, nasycenie i lekkość (HSL) :
■ Odcień-stopień od 0 do 360, chociaż symbol stopnia nie jest zawarty. Odcień jest oparty na położeniu
koloru w standardowym kole barw, w którym kolor czerwony zazwyczaj wynosi 0 °, żółty przy 60 °,
zielony przy 120 °, niebieskozielony przy 180 °, niebieski przy 240 ° i purpurowy przy 300 °.
■ Nasycenie - Procent od 0% (brak koloru) do 100% (pełny kolor).
■ Jasność - Procent od 0% (czarny) do 100% (biały).
Nowość w CSS3: Kolor alfa wartości ★
Mimo że właściwość nieprzezroczystości umożliwia nadanie elementom przejrzystości, jest ona
stosowana do całego elementu. CSS3 pozwala teraz na nadanie konkretnym kolorom przejrzystości.
Wartość alfa jest zwykle czwartą wartością koloru, ale zamiast reprezentować odcień lub jasność,
ustawia krycie koloru - wartość z 0 (przezroczyste) na 1 (nieprzezroczyste). Tak więc wartość alfa równą
.5 odpowiada 50% nieprzezroczystości.
Możesz ustawić kanał alfa dla wartości kolorów dziesiętnych lub HSL RGB. Obecnie, nie masz
możliwości dodawania wartości alfa do wartości szesnastkowych RGB. Wartość kanału jest następnie
stosowana tylko do użytego koloru.
Jeśli określisz gradient jako tło, określ również kolor tła, aby tekst był czytelny w przeglądarkach, które
nie obsługują gradientów.
Wartości heksadecymalne są obecnie najbardziej popularnym sposobem definiowania wartości
kolorów, ale są nimi nie oznacza najlepszy sposób dodawania kolorów. O wiele łatwiej jest sobie
wyobrazić kolory przy użyciu dziesiętnych wartości podstawowych 10, a nie 16 wartości
szesnastkowych z bazy.
Oprócz ustawienia krycia kolorów, CSS zawiera także opcję ustawiania krycia cały obiekt i dowolną jego
zawartość.
Chociaż HSL jest początkowo nieco trudny do opanowania, może być łatwiejszy w użyciu przy
ustawianiu kolorów uzupełniających. Wystarczy dodać 180 ° do odcienia
Nowości w CSS3: Gradienty kolorów w tle ★
Chociaż nie jest to jeszcze część standardu CSS, możliwość wypełnienia tła elementu gradientem
została wprowadzona jako rozszerzenia Webkit i Mozilla, co oznacza, że można dodawać liniowe i

radialne gradienty kompatybilne z Safari, Chrome i Firefox A. Zaskakujące, że Internet Explorer zawiera
również własny system do dodawania gradientów tła w tle, pozostawiając tylko Operę w zimny (na
razie). Chociaż wszystkie trzy przeglądarki mogą wyświetlać gradienty, składnia nie została
ujednolicona przez W3C, więc wszystkie trzy mają unikalny sposób definiowania stylu. Gradienty
Internet Explorer Internet Explorer używa właściwości filtru, która spełnia wiele funkcji; Gradienty to
tylko jeden z nich. Składnia gradientów w programie Internet Explorer jest prosta i jednoznaczna,
wymagająca zdefiniowania tylko koloru początkowego, koloru końcowego i orientacji. Jednak zamiast
używać prostej wartości RGB, kolory są definiowane przy użyciu zupełnie niestandardowej wartości
koloru ARGB. Zgadłeś: pierwszy dwuwiersz to wartość alfa od 00 (przezroczysty) do ff (nieprzejrzysty).
Możesz również ustawić orientację gradientu (gradientType) jako poziomą (1) lub pionową (0). Nie ma
radialnego gradientu dla Internet Explorera.
Gradienty Mozilli
W przeglądarce Firefox lub innych przeglądarkach, które używają rozszerzeń -moz, możesz użyć
właściwości -moz-lineargradient lub -moz-repeatating-lineargradient C, aby utworzyć prosty gradient
lub użyć -moz-radial-gradient lub -moz-powtarzającego-radialnego-gradientu aby tworzyć okrągłe
gradienty D. Powtarzające się gradienty działają tak jak zwykłe gradienty, ale będą układać się w
oparciu o ich rozmiar. -moz rozszerzenia gradientów używają następujących wartości:
■ Punkt - Jedna lub dwie wartości słów kluczowych oddzielone spacją określającą bok lub róg, od
którego powinien rozpocząć się gradient. Wartości mogą obejmować górny, prawy, dolny i / lub lewy.
Jeśli użyte są dwie wartości (oddzielone spacją), określają róg, na przykład u góry po lewej.
■ Pozycja - Pozycja tła, która jest taka sama, jak ustawienie tła Pozycje obrazu pokazane w dalszej części
tej części dla punktu środkowego gradientu promieniowego, takiego jak środek.
■ Kąt - kąt gradientu w stopniach (stopniach), gradach (grad) lub radianach (rad), takich jak 45deg.
■ Kształt - kształt gradientu radialnego, koła lub elipsy.
■ Rozmiar - rozmiar gradientu radialnego jako słowa kluczowego
■ Zatrzymaj - kolor w określonym punkcie wzdłuż gradientu. Musi to zawierać wartość koloru i
opcjonalną wartość procentową lub długość, aby ustawić, gdzie kolor powinien być umieszczony
wzdłuż osi gradientu, na przykład pomarańczowy 60%. Gradienty Webkit Safari, Chrome i inne
przeglądarki korzystające z rozszerzeń –webkit użyj właściwości -webkit-gradient, aby dodać gradienty.
Ta właściwość ma kilka opcji, w zależności od tego, czy chcesz utworzyć gradient liniowy, czy radialny:
■ Typ-linear lub radial
■ Punkt początkowy - Jedna lub dwie wartości długości lub słowa kluczowego oddzielone spacją w celu
określenia położenia, boku lub rogu, gdzie powinien rozpocząć się gradient liniowy. Wartości mogą
obejmować górny, prawy, dolny i / lub lewy. Jeśli użyte są dwie wartości (oddzielone spacją), określają
róg, na przykład u góry po lewej.
■ Punkt końcowy - Jedna lub dwie długości lub wartości słów kluczowych oddzielone spacją w celu
określenia położenia, boku lub rogu, gdzie powinien się kończyć gradient liniowy. Wartości mogą
obejmować górny, prawy, dolny i / lub lewy. Jeśli są używane dwie wartości (oddzielone spacją),
określają róg, na przykład u dołu po prawej.
■ Promień - wartość długości używana do ustawiania promienia gradientu radialnego. W powiązaniu z
punktem początkowym i końcowym promień okręgów wewnętrznych i zewnętrznych gradientu

radialnego jest ustalany z odpowiednimi punktami początkowymi i końcowymi, takimi jak 25 25, 100,
25 25,0 (gdzie 100 i 0 to promienie).
■ Od - wartość początkowego koloru w gradiencie (tabela 7.1). Taki sam jak zatrzymanie koloru (0.0,
<kolor>). Na przykład z (rgb (255,255,255)).
■ Do - Wartość ostatecznego koloru w gradiencie (tabela 7.1). Taki sam jak zatrzymanie koloru (1.0,
<kolor>). Na przykład do (rgb (0,0,0)).
■ Stop-, wartość procentowa (0% -100%) lub wartość dziesiętna (0,0-1,0) do wskazania gdzie kolor
powinien być umieszczony wzdłuż osi gradientu, a następnie przecinek (,), a następnie wartość koloru
określonego punktu wzdłuż gradientu (tabela 7.1). Na przykład colorstop (60%, pomarańczowy).
Gradienty można definiować za pomocą wartości from () i to (), color-stops () lub dowolnej kombinacji
tych wartości, oddzielonych przecinkami.

Prace rozpoczęły się od oficjalnego standardu gradientowego W3C CSS jako części nowego modułu
Image (dev.w3.org/csswg/css3- images). Zła wiadomość jest taka, że tworzona składnia nie przypomina
ani wersji -moz, ani -webkit. Dobra wiadomość jest taka, że wygląda na znacznie prostszą. Gradienty
mogą być bólem głowy do obliczenia, szczególnie promieniowe gradienty.
Wybór palety kolorów
Projektanci graficzni mają powiedzenie: "Żaden kolor nie jest lepszy niż zły kolor". Jeśli nie jesteś
ostrożny, kolor może działać przeciwko tobie, zaciemniając wiadomość i dezorientując użytkowników.
Efektywne wykorzystanie koloru w projekcie wymaga wiele praktyki, aby uzyskać właściwą. Kolory
mają silne emocjonalne znaczenie, które nie zawsze można przewidzieć, zwłaszcza gdy są używane w
różnych kombinacjach. Gdy umieścisz dwa kolory razem, znaczenia zaczną się wzajemnie wiązać,
podobnie jak słowa w zdaniu. Chcesz się upewnić, że nie rzucasz kolorów na swoją stronę. Jeśli to
zrobisz, prawdopodobnie się zderzą. Najważniejszą rzeczą, którą możesz zrobić, aby tego uniknąć, jest
poświęcenie czasu na zaplanowanie wyborów kolorów. Rozpocznij od wybrania konkretnych kolorów,
które będą używane, oraz ich dokładnych wartości RGB lub HSL. Następnie konsekwentnie stosuj te
kolory w całym projekcie. Będziesz musiał wziąć pod uwagę kolory, które będziesz stosować do
podstawowych części strony internetowej (w tym kolorów w obrazach tła). A. Nie musisz wybierać
innego odcienia koloru dla każdej części, ale powinieneś zdefiniować kolor zostanie zastosowany do
każdego komponentu:
■ Tło ciała - Obejmując cały widoczny obszar okna przeglądarki, tło powinno generalnie najlepiej
kontrastować z pierwszoplanowymi kolorami tekstu.
■ Tło zawartości - często używasz innego koloru tła bezpośrednio wokół treści strony, umożliwiając
kolor tła ciała wchłonąć dodatkową poziomą przestrzeń w oknie przeglądarki.
■ Granica / reguła - możesz używać kontrastujących kolorów wokół obramowań obszarów treści,
nagłówków, bloków nawigacji, list i tabel lub używać reguł do oddzielania różnych fragmentów treści.
Wybierz kolor, który kontrastuje z obszarem, który linie mają oddzielać.
■ Nagłówek - możesz nie zmieniać koloru tła nagłówków sekcji, ale zawsze upewnij się, że kolor tekstu
wyraźnie kontrastuje z wybranymi kolorami tła.
■ Kopiuj - Twoja kopia (zazwyczaj zdania lub akapity tekstu) powinna mieć najwyższy kontrast z tłem,
aby zmaksymalizować czytelność.

■ Łącze / Nawigacja - możesz wybrać różne kolory dla nawigacji w witrynie i linki w kopii, ale te kolory
linków powinny być łatwo odróżnialne od innych tekstów, a jednocześnie kontrastować z tłem.
■ Lista / tabela - możesz wybrać różne kolory tła za listami i tabelami, a nawet kolory na przemian,
zwane paskiem zebry, aby poprawić czytelność.
■ Formularz - możesz określić wiele kolorów obramowania, pierwszego planu i tła elementy
formularzy, aby nadać im bardziej charakterystyczny wygląd, oprócz domyślnego wyglądu. Należy
jednak uważać, aby nie dostosować ich tak bardzo, że gość nie wie, co to jest.
Podstawy koła kolorów
Koło kolorów to dysk lub kółko, które pokazuje spektrum wartości kolorów, zapewniając szybki
przegląd wszystkich możliwości od czerwonego, pomarańczowego i żółtego do zielonego, niebieskiego,
indygo i fioletu, a następnie z powrotem do czerwonego ponownie. Niektóre koła kolorów umożliwiają
także przeglądanie poziomów jasności (od ciemnego do światła) i nasycenia (odcień pełnego koloru do
szarego). Prawdopodobnie znasz koła kolorów, ale jeśli chcesz, sprawdź przykład na stronie:
colorschemedesigner.com. Jednak gdy się do tego zabierzemy, kolor jest kwestią preferencji. Kolory,
które moim zdaniem świetnie wyglądają razem, mogą sprawić, że moja żona zacznie krzyczeć (i
zazwyczaj powoduje zmianę mojego stroju). Aby być bezpiecznym, możesz liczyć na jeden kolor
(monochromatyczny) lub jeden z następujących schematów łączenia kolorów jako (więcej lub mniej) :
■ Monochromatyczny - pojedynczy kolor o różnych jasnościach lub nasyceniach dla kontrastu.
■ Uzupełniające - Dwa kolory z przeciwnych stron koła kolorów (180 stopni), zapewniające najwyższy
kontrast.
■ Triada-Trzy kolory i ich odcienie z jednym podstawowym i dwoma pomocniczymi kolorami które są
pod równymi kątami w kole kolorów, 120 stopni do 180 stopni od pierwotnego.
■ Tetrad-Cztery kolory, które zawierają jeden kolor podstawowy, jeden kolor wtórny (w bezpośrednim
kontraście do koloru podstawowego) i dwa kolory, które są tego samego kąta od koloru podstawowego
lub dodatkowego, od 0 stopni do 90 stopni.
■ Analogiczne - Trzy kolory i ich odcienie z jednym kolorem podstawowym i dwoma drugorzędnymi
kolory, które są tego samego kąta od koloru podstawowego, od 0 stopni do 60 stopni.
Wszystkie te schematy kolorów pozwalają wybrać podstawowy odcień, a następnie użyć różnych
jasności i / lub nasycenia kolorów, aby dodać dodatkowe odcienie do palety.
Narzędzia online do kolorowania
Nie wiesz, od czego zacząć planowanie swojego schematu kolorów? Oto kilka doskonałych narzędzi
online, których możesz użyć:
■ Zbuduj paletę - Adobe Kuler (kuler. Adobe.com) zapewnia doskonałe narzędzie do porównywania
kolorów obok siebie w interaktywnym środowisku.
■ Selektor koła kolorów - przegląd wszystkich schematów kół kolorów za pomocą narzędzia Kolor-Jack
(colorjack.com/sphere).
■ Palety kolorów ze zdjęć lub innych obrazów - jeśli korzystasz z grafiki lub fotografii z określonym
schematem kolorów, Generator palet kolorów Degrave.com (degraeve.com/ paleta kolorów) analizuje
obraz, a następnie tworzy paletę kolorów w oparciu o kolory na obrazie.

Ustawianie koloru tekstu
Właściwość color służy do ustawienia koloru tekstu (czasami nazywanego kolorem pierwszego planu)
elementu . Kolor ten będzie dziedziczony przez wszystkie elementy dzieci, więc musisz tylko ustawić
go raz w elemencie body, a następnie w razie potrzeby wprowadzić przesłonięcia. Jeśli na przykład
ustawisz kolor na szary w <body>, cały tekst na stronie będzie szary. Jeśli następnie ustawisz element
<p> na czerwony, cały akapit tekst i wszelkie elementy w nim będą czerwone, przesłonią szarość. Aby
zdefiniować kolor tekstu:
1. Dodaj właściwość koloru tekstu do swoich deklaracji CSS. Wpisz kolor w CSS
reguła, a następnie dwukropek (:)
color:
2. Określ wartość koloru. Wpisz wartość koloru na podstawie wartości kolorów. Obejmuje to kolory
RGB, HSL, przezroczyste lub bieżące.
rgb (102,0, 0);
3. W razie potrzeby dodaj kolory za pomocą kanałów alfa. Jeśli chcesz, aby kolor był częściowo
przezroczysty, to pod wartością koloru możesz dodać to samo ponownie, używając wartości RGBA lub
HSVA. W przeglądarkach, które nie obsługują wartości alfa, zostanie użyta pierwsza wartość koloru, a
druga zostanie zignorowana.
color: rgba (102,0,0, 0,65);
Dobrym pomysłem jest ustawienie domyślnego koloru strony tagu body, nawet jeśli jest czarny,
upewnij się, że kolory są spójne na całej stronie.
Wybierając kolory pierwszego planu, zachowaj ostrożność, używając kontrastujących kolorów ,kolor
tła lub obraz. Im niższy kontrast (czyli mniejsza różnica w jasności kolorów pierwszego planu i tła), tym
bardziej czytelnicy będą musieli wytężać wzrok podczas czytania.
Zmiana koloru jest ważnym sposobem pokazywania różnych stanów łącza hipertekstowego, ale nie jest
to jedyny styl, który możesz zmienić.
Ustawianie koloru tła
Możliwość ustawienia koloru tła na stronie HTML istnieje prawie od pierwszych przeglądarek
internetowych. Jednak w CSS można zdefiniować kolor tła, nie tylko dla całej strony, ale także dla
poszczególnych elementów za pomocą właściwość koloru tła. Jednak w przeciwieństwie do
właściwości koloru, kolory tła są stosowane tylko do elementu i nie są bezpośrednio dziedziczone przez
potomka. To powiedziawszy, z samego faktu, że są one w obrębie rodzica, będą one ustawione na tym
tle.
Aby zdefiniować kolor tła elementu:
1. Dodaj właściwość koloru tła do swojej listy deklaracji. Rozpocznij swoją deklarację wpisując
background-color, a następnie dwukropek (:).
background-color:
2. Określ wartość koloru. Wpisz wartość koloru tła. Ta wartość może być nazwą koloru lub wartości
RGB.

rgb (102,0, 0);
Możesz też wpisać transparent, który pozwala na wyświetlanie koloru tła elementu nadrzędnego, lub
currentcolor, aby użyć wartości właściwości color.
3. W razie potrzeby dodaj gradienty tła. Użyj oddzielnej deklaracji dla Internetu .Przeglądarki Explorer,
Webkit i Mozilla.
filter: progid: DXImageTransform.
➝ Microsoft.gradient
➝ (startColorstr = '# ff000000,
➝ endColorstr = '# 77000000);
tło: -webkit-gradient
➝ (liniowy, lewy górny, lewy
➝ dół od (rgba (0,0,0,0)),
➝ do (rgba (0,0,0, .5)));
tło: -moz-liniowy-gradient
➝ (u góry, rgba (0,0,0,0),
➝ rgba (0,0,0, .5));
Domyślny stan koloru tła elementu jest przezroczysty, więc rodzica tło elementu będzie widoczne, o
ile nie zostanie ustawiony kolor tła lub obraz dla danego elementu podrzędnego. Możesz również
ustawić kolor tła za pomocą właściwości tła. Niektóre starsze przeglądarki miały niepełną obsługę
HTML5, więc możesz zobaczyć różnice w wyświetlanym wyglądzie kodu. Na przykład Safari 4 nie
obsługuje tła w tagach specyficznych dla HTML5, takich jak <header>, chyba że mają one display: block
set
Ustawianie obrazu tła
Poza możliwością ustawienia obrazu jako tła elementu, CSS obejmuje kilka właściwości, które oferują
dużą elastyczność w dokładnym umieszczaniu obrazu:
■ Powtórz-Określa, czy kafelki obrazu pojawiają się tylko raz, czy powtarzają się tylko w poziomie lub
pionowo.
■ Załącznik - Ustawia, czy obraz przewija się wraz z resztą strony, czy pozostaje w jednym miejscu.
■ Pozycja - Przesuwa obraz w lewo i w dół (wartości dodatnie) lub w prawo i w górę (wartości ujemne)
z lewego górnego rogu elementu nadrzędnego.
■ NOWOŚĆ W CSS3 ★: Rozmiar - ustawia szerokość i wysokość obrazu w tle elementu jako
bezwzględną długość, wartość procentową lub pokrycie słów kluczowych, zawiera lub automatycznie
(które zachowuje proporcje).
■ NEW IN CSS3 ★: Clip-Ustawia, czy tło pasuje do granicy, czy po prostu w obszarze zawartości.

■ NOWOŚĆ W CSS3 ★: Początek-Ustawia położenie tła względem granicy, wypełnienia lub treści. Jest
to szczególnie przydatne przy ustawianiu tła elementów śródliniowych, które mogą przechodzić przez
wiele linii.
■ NOWOŚĆ W CSS3 ★: Wiele obrazów tła - chociaż nie jest to określona właściwość, CSS pozwala teraz
na warstwowanie wielu obrazów tła za pomocą listy oddzielonej przecinkami.
Aby zdefiniować obraz tła:
1. Dodaj właściwość obrazu tła do kodu CSS ze źródłem pliku obrazu. Wpisz obraz tła, a następnie
dwukropek (:), url () i adres URL w nawiasie dla lokalizacji pliku obrazu (GIF, JPEG lub PNG), którego
chcesz użyć jako tła. Może to być pełny adres internetowy lub ścieżka względna.
background-image: url (alice05.gif);
Alternatywnie możesz wpisać none zamiast url () wraz ze ścieżką informującą przeglądarkę, aby nie
używała obrazu tła
2. Dodaj właściwość powtarzania tła i określ, w jaki sposób tło powinno być układane (lub nie). Wpisz
background-repeat, a następnie dwukropek (:)
background-repeat: no-repeat;
Następnie określ sposób powtarzania tła, wpisując jedną z następujących opcji:
> repeat nakazuje przeglądarce wstawianie grafiki w tle elementu w poziomie i pionie. Jest to wartość
domyślna, jeśli właściwość została pominięta.
> repeat-x instruuje przeglądarkę, aby kafelkowała tylko grafikę tła w poziomie, tak aby grafika
powtarza się w jednej prostej poziomej linii wzdłuż górnej krawędzi elementu.
> repeat-y instruuje przeglądarkę, aby kafelkowała tylko grafikę tła w pionie, więc grafika powtarza się
w jednej prostej linii pionowej wzdłuż lewej strony elementu.
> no-repeat powoduje, że grafika tła pojawia się tylko jeden raz (a nie kafelek).
3. Dodaj właściwość tła i określ sposób przewijania tła przez element. Wpisz tło-załącznik, a następnie
dwukropek (:).
background-repeat: fixed;
Następnie określ sposób traktowania tła podczas przewijania strony, wpisując jedną z następujących
opcji:
> scroll wskazuje grafikę tła, aby przewijać element. Jest to wartość domyślna, jeśli właściwość została
pominięta.
> fixed nakazuje przeglądarce, aby nie przewijała treści tła z resztą elementu. Będzie jednak przewijać
z elementami nadrzędnymi.
> local jest podobne do fixed, ale tło jest ustalone na zawartość elementu, a nie sam element.
4. Dodaj właściwość położenia tła i określ położenie tła. Wpisz background-position, a następnie
dwukropek (:).
background-position: -10px 10px;

Następnie wpisz jedną wartość lub dwie wartości oddzielone spacją, aby wskazać miejsce, w którym
tło ma się pojawiać w stosunku do lewego górnego rogu elementu. Jeśli wprowadzono jedną wartość,
to jest używana dla x, a y jest wyśrodkowane. Użyj jednej z następujących wartości:
> Wartości długości, takie jak -10 pikseli. Wartości mogą być dodatnie lub ujemne. Pierwsza liczba
informuje przeglądarkę o odległości, jaką element powinien pojawić się od lewej krawędzi rodzica;
druga wartość określa pozycję z górnej krawędzi rodzica.
> Wartości procentowe, np. 25%. Pierwszy procent oznacza poziomą pozycja proporcjonalna do
wielkości elementu rodzica; druga wartość wskazuje pionową pozycję proporcjonalną do wielkości
elementu rodzica.
> Słowa kluczowe w prostym języku angielskim: góra, dół, lewo, prawo lub centrum.
5. Dodaj właściwość rozmiaru tła i podaj dokładny rozmiar, procent lub metoda wymiarowania. Wpisz
wielkość tła, a następnie dwukropek (:).
-o-background-size: zawiera;
➝ -moz-background-size: zawiera;
➝ -webkit-rozmiar-tła:
➝ zawierają;
➝ rozmiar tła: zawiera;
Następnie wpisz wartość. W celu zdefiniowania oddzielnych rozmiarów x i y można uwzględnić dwie
wartości:
> Wartości długości, na przykład 10 pikseli.
> Wartości procentowe, np. 25%. Pierwszy procent oznacza szerokość proporcjonalne do szerokości
elementu rodzica; druga wartość oznacza wysokość proporcjonalną do wysokości elementu rodzica.
> okładka dopasowuje obraz do szerokości lub wysokości elementu zawierającego, zachowując
proporcje.
> zawiera skalowanie obrazu do najmniejszego rozmiaru w celu dopasowania do całego obrazu w
żądanym obszarze przy zachowaniu proporcji.
6. Dodaj właściwość klipu tła i określ metodę przycinania. Wpisz background-clip, a następnie
dwukropek (:).
-o-background-clip: padding-box;
➝ -moz-background-clip: padding;
➝ -webkit-background-clip:
➝ wyściółka;
➝ rozmiar tła: padding-box;

Następnie wpisz wartość. W celu zdefiniowania oddzielnych rozmiarów x i y można uwzględnić dwie
wartości. Mozilla i Webkit używają nieco innej składni niż ta, która została ostatecznie
zaimplementowana w standardach CSS3.
> border / border-box przycina obraz do zewnętrznej krawędzi obramowania.
> padding / padding-box przycina obraz do zewnętrznej krawędzi wypełnienia.
> content / content-box przycina obraz do zewnętrznej krawędzi zawartości.
7. Dodaj właściwość początku tła i określ metodę pochodzenia. Wpisz pochodzenie tła, a następnie
dwukropek (:).
-o-background-origin: padding-box;
➝ -moz-tło-pochodzenie: dopełnienie;
➝ -webkit-background-origin:
➝ wyściółka;
➝ pochodzenie tła: padding-box;
Następnie wpisz wartość. W celu zdefiniowania oddzielnych rozmiarów x i y można uwzględnić dwie
wartości.
> border / border-box ustawia obraz względem zewnętrznej krawędzi krawędzi, umieszczając go za
ramką.
> padding / padding-box ustawia obraz względem wewnętrznej krawędzi wypełnienia.
> content / content-box ustawia obraz względem zewnętrznej krawędzi zawartości.
8. Na koniec określ obraz tła, do którego stosowane są powyższe właściwości. Aby warstwować obrazy
tła, dodaj każdą wartość na liście rozdzielanej przecinkami. Obrazy zostaną umieszczone pod
poprzednimi obrazami na liście z kolorem tła za wszystkimi. Pamiętaj, aby w razie potrzeby dodać
wartości dla wszystkich właściwości.
background-image: url (../_ images / embelish-01.png),
adres URL (../_ obrazy / paper-01.jpg);
Korzystanie ze skrótu tła
Skrócona właściwość tła pozwala zdefiniować obraz tła i kolor dla całej strony lub pojedynczego
elementu, przechylając wiele właściwości tła w jedną szybką i skompresowaną deklarację. Z punktu
widzenia kodowania ta metoda jest preferowana, ponieważ wykorzystuje mniej miejsca, ale wymaga
zapamiętania celu każdej z wartości na liście.
Aby zdefiniować tło:
1. Dodaj właściwość background do listy deklasyfikacji reguł CSS. Rozpocznij deklarację, wpisując
background, a następnie dwukropek (:). Następnie określ wartość tła
background:

2. Określ wartość koloru. Wpisz wartość koloru tła, a następnie spację. Ta wartość może być nazwą
koloru lub wartości RGB, HSL lub słowa kluczowego. Użyj przezroczystości, jeśli nie chcesz, aby pojawiał
się kolor tła.
rgb (85 885 85)
3. Określ adres URL obrazu tła. Wpisz url () i w nawiasie dodaj bezwzględną lub względną ścieżkę do
obrazu tła, a następnie spację. Ta lokalizacja to plik obrazu (GIF, JPEG lub plik PNG), który ma być
używany jako tło i jest pełnym adresem internetowym lub lokalną nazwą pliku.
adres URL (../_ images / dark-victorian.jpg)
Zamiast tego możesz wpisać none zamiast adresu URL, który nakazuje przeglądarce, aby nie używała
obrazu tła.
4. Jeśli zawarłeś obraz tła, określ, jak powinien on być ułożony. Wpisz wartość dla sposobu, w jaki tło
ma się powtarzać, a następnie spację.
repeat
Użyj jednej z następujących opcji:
> repeat nakazuje przeglądarce wstawianie grafiki w tle elementu, zarówno w poziomie, jak iw pionie.
> repeat-x instruuje przeglądarkę, aby kafelkowała tylko grafikę tła w poziomie. Innymi słowy, grafika
powtarza się w jednej prostej poziomej linii wzdłuż górnej części elementu.
> repeat-y instruuje przeglądarkę, aby kafelkowała tylko grafikę tła w pionie. Innymi słowy, grafika
powtarza się w jednej prostej linii pionowej wzdłuż lewej strony elementu.
> No-repeat powoduje, że grafika tła pojawia się tylko raz.
5. Jeśli korzystasz z obrazu tła, określ sposób jego przewijania.
fixed
Wpisz słowo kluczowe w taki sposób, w jaki chcesz dołączyć tło - jak powinno być traktowane, gdy
strona przewija się, a następnie spacja. Użyj jednej z następujących opcji:
> scroll wskazuje grafikę tła, aby przewijać element.
> fixed nakazuje przeglądarce, aby nie przewijała treści tła z resztą elementu.
> local jest podobne do fixed, ale tło jest ustalone na zawartość elementu, a nie sam element.
6. Jeśli korzystasz z obrazu tła, określ sposób jego umieszczenia.
0 0;
Wpisz dwie wartości oddzielone spacją, aby określić, w którym miejscu tło ma się znaleźć względem
lewego górnego rogu elementu. Użyj dowolnej z poniższych jednostek; możesz użyć mieszaniny dla
dwóch wartości, jeśli chcesz:
> Wartość długości, na przykład -10px. Wartości mogą być dodatnie lub ujemne. Pierwsza liczba
informuje przeglądarkę o odległości, jaką element powinien pojawić się od lewej krawędzi rodzica;
druga wartość określa pozycję z górnej krawędzi rodzica

> Wartość procentowa, na przykład 25%. Pierwszy procent oznacza poziomą pozycja proporcjonalna
do wielkości elementu rodzica; druga wartość wskazuje pionową pozycję proporcjonalną do wielkości
elementu rodzica.
> Słowo kluczowe pozycji, takie jak górny, dolny, lewy, prawy lub środkowy.
7. Dodaj wiele teł do obrazu na liście oddzielonej przecinkami.
background: url (../_ images / bg-book-spine-title.png) brak powtórzeń górnej części, url rgb (102,0,0)
(../_ images / bg-book-spine.jpg) repeat- x 0 0;
Podobnie jak w przypadku autonomicznych właściwości tła, możesz umieścić wiele teł w jednym
obiekcie. Po prostu dodaj wartości na liście rozdzielanej przecinkami. Umieść wartość koloru tła w
ostatniej ustawionej wartości; w przeciwnym razie obejmie wszystko poniżej. Chociaż możliwe jest
uwzględnienie rozmiaru tła i klipu w skróconym formacie, obsługa przeglądarki jest w najlepszym
wypadku nieregularna. Zalecam przechowywanie ich jako oddzielnych deklaracji. Możliwość
umieszczenia grafiki za dowolnym elementem na ekranie jest bardzo potężnym narzędziem do
projektowania stron internetowych, szczególnie przy użyciu techniki CSS Sprite, w której pojedynczy
obraz tła może być użyty dla różnych stanów dynamicznych. Domyślny stan tła elementu to brak, więc
obraz tła i / lub kolor elementu nadrzędnego zostaną wyświetlone, chyba że dla tego elementu
podrzędnego ustawiono kolor tła lub obraz tła. Ustalone tło może być szczególnie skuteczne, jeśli
używasz tła graficznego w swoim układzie, aby zdefiniować siatkę układu.

Właściwości listy i tabeli
Większość właściwości CSS omówionych w tym tekście można zastosować do tabel i list. Jednak CSS
zawiera także kilka unikalnych właściwości specjalnie dla tabel i list. Specyfikacje właściwości tabeli i
listy nie zmieniły się z CSS2 na CSS3, chociaż Internet Explorer poprawił swoje wdrożenie w stosunku
do standardów w IE8. Mimo że tabele nigdy nie powinny być używane do układu strony, tak jak były
kiedyś, są nadal używane do układania tabelarycznych danych. Listy z drugiej strony są używane nie
tylko do tworzenia list (oczywiście), ale stały się również standardowym sposobem na uporządkowanie
nawigacji w witrynie internetowej
Ustawianie stylu punktora
Właściwość typu list-style kontroluje typ punktora, który ma być używany dla elementów listy - nie
tylko kół, dysków i kwadratów, ale także liter i cyfr oraz kropek i własnych niestandardowych
punktorów obrazu. Aby zdefiniować styl punktora:
1. Dodaj właściwość typu listy do listy deklaracji. Wpisz list-styl-type, następnie dwukropek (:)
list-styl-type:
2. Określ typ wypunktowania. Wpisz jedną z nazw punktorów lub wpisz none, jeśli nie chcesz, aby
pojawiał się znacznik.
circle;
Mimo że tag elementu listy <li> jest używany w tym przykładzie, możesz zmienić dowolny element w
element listy, dodając właściwości listy CSS wraz z wyświetlaniem definicji: listitem. Możesz zmienić
typ punktora lub obraz używając pseudo-klas, takich jak: hover, :visited i :active

Tworzenie własnych punktorów
Nie ograniczasz się do gotowych stylów pocisków wbudowanych w przeglądarkę. Możesz także użyć
własnej grafiki jako punktorów z plików GIF, JPEG i PNG, stosując właściwość list-style-image. Aby
zdefiniować swój własny punktor graficzny:
1. Dodaj właściwość list-style-image do reguły CSS. Wpisz listę-stylu-obrazu, a następnie dwukropek
(:).
list-style0image:
2. Określ lokalizację swojego punktora obrazu. Aby dodać własny punktor, musisz poinformować
przeglądarkę, gdzie znajduje się plik graficzny z punktorem.
url (arrow_02.png);
Wpisz pełny adres internetowy lub względną ścieżkę obrazu. W tym przykładzie arrow_02.png jest
plikiem lokalnym. Możesz też wpisać none, aby poinstruować przeglądarkę, aby nadpisała jakiekolwiek
odziedziczone obrazy punktorów.

Punktory są domyślnie umieszczane poza ramką układu, więc często wypadną poza pole układu, jeśli
są szczególnie długie. Pamiętaj, że tekst jest wypunktowany musi zrobić miejsce dla grafiki, której
używasz. Wyższa grafika wymusi więcej miejsca między punktowanymi przedmiotami, a szersza grafika

wymusi wypunktowanie przedmiotów dalej w prawo. Szczerze mówiąc, bardzo niewielu programistów
używa właściwości list-style-image do dodawania punktorów graficznych do swoich projektów.
Zamiast tego większość programistów użyje właściwości tła z dopełnieniem, aby uzyskać bardziej
precyzyjną stylizację. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić?
Ustawianie pozycji punktora
Często tekst wypunktowanej pozycji listy jest dłuższy niż jeden wiersz. Używając właściwości liststyleposition, możesz określić położenie zawijania tekstu w stosunku do wypunktowania. Zawinięty tekst,
który jest wcięty, aby rozpocząć pod pierwszą literą pierwszego wiersza tekstu, nazywa się wcięciem
wiszącym. Aby zdefiniować pozycję wiersza dla owiniętego tekstu w elemencie listy:
1. Dodaj właściwość list-style-type do swoich deklaracji. Stwórz listę stylistyczną, następnie dwukropek
(:) i jedna z wartości opisanych w kroku 2
list-style-position:
2. Określ typ pozycji.
inside;
Wpisz jedną z następujących wartości, aby ustawić wcięcie tekstu:
> wewnątrz wyrównuje lewą krawędź pocisku z lewą krawędzią kolejnego tekstu.
> poza lewym wyrównuje pierwszy wiersz tekstu z kolejnym tekstem, umieszczając punktor jako
wiszące wcięcie.
Ogólnie rzecz biorąc, listy wypunktowane, które mają wiszące wcięcie (pozycja zewnętrzna),
wyróżniają się bardzo lepiej niż te bez wiszącego wcięcia (pozycja wewnętrzna).

Ustawianie wielu stylów listy
Możesz użyć jednego wiersza kodu, aby ustawić wszystkie właściwości listy opisane w poprzednich
trzech sekcje używające skróconej własności listy list, która ustawia właściwości list-style-type, liststyle-position i image stylu linii. Aby zdefiniować wiele atrybutów liststyle:
1. Dodaj właściwość list-style do swoich reguł CSS. Wpisz styl listy, a następnie a
dwukropek (:) .
list-style:
2. Określ lokalizację swojego obrazu punktora (opcjonalnie). Następnie wpisz wartość stylu list-style.
url (arrow_02.png)
Aby dołączyć własny punktor, musisz utworzyć grafikę punktora, a następnie poinformować
przeglądarkę, gdzie znajduje się grafika, używając pełnego adresu internetowego lub względnej ścieżki
obrazu.
3. Określ typ punktora. Wpisz list-style-type, a następnie spację lub wpisz none, jeśli nie chcesz, aby
pojawiał się znacznik.

circle
4. Określ typ pozycji. Wpisz wartość list-style-position
outside;
Ustawianie układu tabeli
Różne przeglądarki używają różnych metod do obliczania, jak powinna wyglądać określona tabela być
wyświetlane. Preferowane są dwie podstawowe table-layout:
■ Metoda stała opiera swój układ na szerokości stołu i szerokości kolumn w pierwszym wierszu. Ta
metoda jest zwykle szybsza niż automatyczna.
■ Automatycznie używa szerokości kolumny tabeli wraz z ilością treści w pliku komórka danych tabeli
do obliczenia szerokości komórki danych tabeli. Generalnie będzie to renderować wolniej niż stała
metoda, ale daje również dokładniejsze wyniki dla szerokości w całej tabeli. Aby ustawić metodę
układu tabeli:
1. Dodaj właściwość układu tabeli do reguły CSS dla elementu tabeli. Wpisz tabele-layout, a następnie
dwukropek (:) na elementach tabel.
table-layout:
2. Określ metodę układu.
auto;
Wpisz jedną z następujących wartości, aby określić metodę, której chcesz użyć podczas wyświetlania
tabeli:
> fixed użyje pierwszego wiersza do obliczenia całkowitej szerokości komórek danych tabeli w tej
kolumnie tabeli.
> auto pozwoli przeglądarce obliczyć szerokość komór danych tabeli na podstawie ich zawartości i
całkowitej szerokości tabeli.
Chociaż naprawiono renderowanie w przypadku dłuższych tabel, auto zwykle zapewnia lepsze wyniki
chyba że wiersze danych mają spójny rozmiar. Polecam auto, ponieważ większość tabel od krótkich
tabel nie wymaga długiego renderowania, a długie tabele wymagają większej dokładności. Tak czy
inaczej, preferowane jest auto.
Ustawianie odstępu między komórkami tabeli
Chociaż komórki danych tabeli i komórki nagłówków tabeli mogą korzystać z wielu właściwości skrzynki
w części 10 zobaczymy, że nie mogą korzystać z właściwości depozytu. Zamiast tego ma CSS właściwość
border-spacing ,która ustawia równą ilość miejsca między górnymi, dolnymi, lewymi i prawymi bokami
komórek danych. Aby zwinąć obramowanie w tabeli:
1. Dodaj właściwość odstępów między wierszami do reguły CSS dla elementu tabeli. Wpisz borderspacing, a następnie dwukropek (:)
border-spacing:
2. Określ odstępy między komórkami danych tabeli.

8px;
Wpisz wartość długości (np. 8 pikseli), aby określić odległość między komórkami. Zamiast tego użyj
inherit, aby użyć tego samego odstępu brzegowego, co element nadrzędny komórki.
Zwijanie granic między komórkami tabeli
Każda komórka danych tabeli zdefiniowana przez znacznik <td> ma cztery granice: górną, prawą, dolną,
i lewo. Właściwość border-collapse pozwala ustawić tabelę tak, aby każda komórka danych tabeli
współużytkowała swoje granice z sąsiadującą komórką danych tabeli, zamiast tworzyć oddzielne
obramowanie dla każdej z nich. Aby zwinąć obramowanie w tabeli:
1. Dodaj właściwość border-collapse do elementu table. Wpisz border-collapse,
następnie dwukropek (:).
border-collapse:
2. Określ sposób zwijania granic.
separate;
Wpisz jedną z poniższych opcji, aby określić sposób wyświetlania granic w tabeli:
> collapse spowoduje, że sąsiadujące komórki danych tabeli będą miały wspólną granicę; jednak nie
będzie można ustawić odstępu między komórkami, jeśli krawędzie są zwinięte.
> separate zachowa indywidualne granice dla każdej komórki danych tabeli.
Wyświetlane wyniki mogą się różnić w zależności od przeglądarki, chyba że ustawisz styl ramki za
pomocą CSS. Jeśli obramowane brzegi nie mają tej samej grubości krawędzi, zostanie pokazana grubsza
krawędź i jej styl. Jeśli krawędzie mają tę samą grubość, ale różne style, stosowany jest styl
obramowania komórki danych po lewej stronie.
Radzenie sobie z pustymi komórkami tabeli
Jeśli komórka danych tabeli nie zawiera żadnych danych (nawet spacji lub spacji), to po prostu pojawia
się jako puste pole na domyślnej szerokości i wysokości kolumny i wiersza. Właściwość empty-cells i
pozwala określić sposób wyświetlania pustej komórki danych (i, co najważniejsze, jej granicy). Aby
ukryć puste komórki danych tabeli:
1. Dodaj właściwość pustych komórek do reguły CSS elementów tabeli. Wpisz empty-cells ,a
następnie dwukropek (:).
empty-cells:
2. Określ, jak należy traktować puste komórki tabeli.
hide;
Wpisz jedną z poniższych opcji, aby określić sposób traktowania komórek:
> show zmusi puste dane do wyświetlenia tła i obramowania.
> hide pozostawi wizualną przerwę w miejscu komórki danych.

Ustawianie pozycji podpisu tabeli
Tag <caption> pozwala osadzać identyfikujący tekst w tabeli. Możesz ustawić atrybut asign w tagu, aby
określić miejsce, w którym podpis ma się pojawiać w stosunku do tabeli, ale jest to przestarzałe na
korzyść własności caption-side CSS, która robi to samo. Aby ustawić położenie podpisu względem jego
tabeli:
1. Dodaj właściwość strony tytułowej do swojego CSS. Wpisz caption-side, a następnie a
dwukropek (:) .
caption-side:
2. Wpisz słowo kluczowe wskazujące, po której stronie stołu ma znajdować się podpis
pojawiają się: top lub bottom.
bottom;

Interfejs użytkownika i wygenerowane właściwości treści
Interfejs użytkownika nie może być w większości kontrolowany przez CSS. To zależy od konkretnego
systemu operacyjnego i używanej przeglądarki. Obiekty takie jak paski przewijania są poza kontrolą.
Jednak CSS zapewnia pewną kontrolę nad wyglądem wskaźnika myszy i stylem cytatów. Ponadto CSS
zawiera kilka właściwości, które pozwalają określić zawartość, która ma zostać umieszczona na stronie
(wygenerowanej) dla określonych instancji. Na przykład możesz chcieć, aby wszystkie tytuły części
zawierały przed sobą słowo "Część". Chociaż zazwyczaj chcesz umieścić całą treść strony sieci Web
bezpośrednio w kodzie HTML, czasami okaże się przydatne utworzenie dla ciebie nadmiarowej treści
lub dostosowanie jej do określonego języka.
Zmiana wyglądu wskaźnika myszy
Zwykle przeglądarka określa wygląd wskaźnika myszy według do treści aktualnie pod nim. Jeśli
wskaźnik znajduje się nad tekstem, wskaźnik staje się selektorem tekstu. Lub, jeśli przeglądarka działa,
a odwiedzający nie może nic zrobić, wskaźnik staje się stoperem, wskazując, że użytkownik musi
czekać. Czasami warto nadpisać zachowanie przeglądarki i ustawić jej wygląd wskaźnika samodzielnie,
za pomocą właściwości kursora. Można to zastosować do dowolny element na ekranie, a nie tylko linki.
Ponadto nie musisz go kojarzyć dynamiczny stan zawisu, aby działał; zastosuj go bezpośrednio do
reguły CSS elementu. Aby ustawić wygląd wskaźnika myszy:
1. Dodaj właściwość cursor do swoich deklaracji CSS. Wpisz kursor w CSS
blok deklaracji, a następnie dwukropek (:)
cursor:
2. Określ wskaźnik myszy. Wpisz jedną z nazw wskaźników myszy ,aby określić wygląd wskaźnika.
crosshair;
Alternatywnie, wpisz jedną z następujących wartości dla kursora:
> auto, aby przeglądarka wybrała, którego wskaźnika użyć.
> none, aby całkowicie ukryć wskaźnik.
3. Dodaj graficzny wskaźnik myszy. Można również utworzyć własny wskaźnik, dodając odniesienie do
pliku obrazu (zazwyczaj w formacie PNG), aby użyć go jako niestandardowego kursora. Możesz podać
pełny adres internetowy lub lokalną nazwę pliku obrazu.
cursor: url (../_ obrazy / cursor-02.➝ png) 20 20, krzyżyk;
Hotspot ★: CSS3 dodaje możliwość definiowania hotspotu wskaźnika (punktu, w którym nastąpi
aktywne kliknięcie), jak określono w lewym górnym rogu obrazu. Zawsze dołączaj typ wskaźnika kopii
zapasowej. Firefox, Safari, Opera i Chrome umożliwiają używanie obrazów CUR, ANI, GIF, PNG lub JPEG
jako niestandardowego wskaźnika, określając Adres URL pliku obrazu. Niestety Internet Explorer
obsługuje tylko formaty plików CUR i ANI dla niestandardowych wskaźników. CUR i ANI nie są
standardowymi formatami obrazów i mogą być tworzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego
oprogramowania. Pamiętaj, że dokładny wygląd wskaźnika zależy od używanego systemu
operacyjnego i przeglądarki. Chociaż zabawnie jest bawić się przełączaniem wskaźników myszy,
przetestowałem tę funkcję na mojej własnej stronie internetowej i otrzymałem kilka e-maili z prośbą
o wycięcie. Większość użytkowników Internetu nauczyła się rozpoznawać wspólne funkcje

konkretnych wskaźników i kiedy powinny się pojawić. Łamanie tych konwencji prowadzi do
dezorientacji użytkowników.
Dodawanie treści za pomocą CSS
W celu optymalizacji pod kątem wyszukiwarek i ułatwienia dostępu zwykle najlepiej jest
przechowywać całą zawartość w elemencie <body> swojej strony internetowej. Jeśli jest dynamicznie
wygenerowany, nie będzie go widać przez roboty sieciowe i wiele czytników ekranu. Jednak czasami
możesz mieć powtarzalne treści, które nie pomogą (a nawet mogą utrudniać) miejsce docelowe w
indeksie wyszukiwania. Aby dodać treść, możesz użyć jej zawartości , która pozwala określić ciąg
tekstowy, obraz lub plik dźwiękowy URL, licznik, cytat, a nawet wartość atrybutu, która powinna być
wyświetlana na stronie.
Aby zdefiniować wygenerowaną zawartość:
1. Określ, czy treść ma się zaczynać przed elementem, czy po nim. Wpisz selektor za pomocą pseudoklasy: before lub: after, aby określić położenie treści względem selektora.
.toc h2: before {...}
2. Dodaj właściwość content do swojego CSS. W bloku deklaracji wpisz nazwę właściwości treści, a
następnie dwukropek (:) i jedną z wartości wymienionych w kroku 3.
content:
3. Określ zawartość, która ma zostać dodana.
url ("../_ images / bullet-01.png") "Licznik części (chapterNum)". ";
Aby zdefiniować dodawaną treść, wpisz jedną lub więcej następujących wartości, oddzielając każdą
wartość spacją:
> Wpisz wartość ciągu, np. Część, w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie. Cokolwiek w
cudzysłowach będzie wyświetlane tak, jak zostało wpisane, w tym kod HTML, chociaż spacje są
zwinięte (to znaczy, więcej niż dwa spacje są zwinięte w pojedynczą spację po wyświetleniu).
> url (), z bezwzględnym lub względnym adresem URL w nawiasach wskazującym na plik zewnętrzny,
taki jak plik obrazu lub dźwięk. Na przykład url (bg_flourish.png) załaduje obraz.
> counter (), z nazwą licznika w nawiasie. Na przykład licznik (chapterNum) dodaje numer licznika dla
licznika chapterNum.
> open-quote lub close-quote , aby dodać cudzysłów, używając bieżącego stylu cytatu.
> not-open-quote lub no-close-quote, aby podnieść poziom cytowania o jeden poziom.
> attr (), aby wyświetlić wartość wskazanego atrybutu. Na przykład attr (alt) wyświetli wartość atrybutu
alt stylizowanego elementu.
> inherit, który użyje treści zdefiniowanej dla elementu nadrzędnego.
> normal lub none, które nie doda żadnych treści ani nie zastosuje żadnych innych wartości.

Nauczanie przeglądarki do zliczenia

Przeglądarki mogą automatycznie tworzyć listy numerowane sekwencyjnie, zaczynając od 1 i licząc
według nich. Omówisz to później w rozdziale. Jednak, jeśli potrzebujesz zacząć numerowanie od 6
zamiast 1? A co, jeśli potrzebujesz stworzyć dwie sekwencje list zagnieżdżone w sobie? CSS pozwala
skonfigurować wiele liczników list do użycia z wartością licznika właściwości treści. Właściwość
counter-reset służy do ustawiania wartości początkowej licznika, a właściwość counter-increment służy
do zwiększenia licznika o określoną wartość. Aby użyć licznika:
1. Ustaw element nadrzędny. Ustaw regułę CSS dla selektora, który będzie elementem macierzystym
dla twojej listy numerowanej. Może to być znacznik ol (uporządkowana lista).
.top {...}
2. Dodaj właściwość counter-reset do bloku deklaracji.
counter-reset: chapterNum 0;
Wpisz counter-reset, dwukropek (:), a następnie nazwę definiowanego identyfikatora licznika (który
może być dowolną nazwą). Następnie wstaw spację i numer, od którego chcesz rozpocząć listę.
3. Użyj przed lub po pseudo-klasach, aby określić miejsce automatycznego numerowania powinno być
umieszczone. Wpisz selektor z pseudo-klasą: before lub: after, która określa, gdzie numer będzie
umieszczony względem selektora.
.toc h2: before {}
4. Dodaj właściwość przeciw-przyrostową do bloku deklaracji i podaj nazwę identyfikatora licznika.
counter-increment: chapterNum 1;
Wstaw spację, a następnie wprowadź wartość, aby wskazać, ile chcesz zwiększyć liczbę dla każdej
instancji. Wartość domyślna to 1, ale możesz zwiększyć liczbę o dowolną pożądaną wartość.
5. W razie potrzeby zresetuj numerację. Możesz teraz zresetować ten licznik w dowolnym momencie
na Twojej stronie, używając licznika resetowania, aby pominąć liczby, jeśli to konieczne.
counter-reset: chapterNum 4;
Ponieważ właściwości przeciw zerowania i przeciwwskazania nie są obsługiwane w Internet Explorerze,
aż do wersji 8, nie należy polegać na tych właściwościach o znaczeniu krytycznym Informacja.
Ponownie, zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji resetowania, ponieważ może to
utrudniać dostęp. W rzeczywistości przykład, którego tu używam, nie jest zbyt dobry z punktu widzenia
powszechnej dostępności. Wstyd mi!
Określanie stylu cytatu
Chociaż większość pisarzy używa klawiatury do dodawania cudzysłowów do tekstu, HTML zawiera
znacznik cudzysłowu: <q> ... </ q>. Ten tag umieszcza domyślną ofertę przeglądarki znaki wokół
wskazanego tekstu. Za pomocą CSS możesz zdefiniować dokładne znaki używane jako cudzysłowy za
pomocą właściwości quotes. Chociaż angielski używa pojedynczego ("...") lub podwójnego ("...")
cudzysłowu, nie jest to w żadnym wypadku normą dla wszystkich języków. Aby zdefiniować styl
punktora:
1. Dodaj właściwość quotes do bloku deklaracji. Wpisz quotes, a następnie dwukropek (:) i jedna z
wartości lub par wartości.
quotes:

Możesz dodać to do dowolnego elementu lub możesz go wyłączyć z określonego języka.
2. Ustaw wartość otwartych i zamkniętych cudzysłowów w standardowym singlu lub podwójne
angielskie znaki cudzysłowu ("" lub "").
"« "» "
3. Po spacji możesz dodać kolejne grupowanie stylów cytatów dla cudzysłowów na drugim poziomie
(cudzysłowy pojawiające się w cudzysłowie).
"<" ">";
4. Aby styl cytatu działał, będziesz musiał użyć znacznika quote (<q>), aby wskazać cytaty w
dokumencie HTML.
<q> ... </ q>
Ta właściwość może się przydać nawet dla języka angielskiego. Angielski i brytyjski używają tego
samego
Cytaty, ale odwrócone w kolejności. Stany Zjednoczone używają podwójnych cudzysłowów dla głównej
oferty i singla dla drugich kwotowań, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest to odwrócone.

Właściwości pola
W świecie fizycznym atomy są blokami budującymi wszystkie większe obiekty. Każdy typ atomu lub
pierwiastka ma unikalne właściwości, ale gdy jest połączony z innymi atomami, tworzy cząsteczki większe struktury o właściwościach odmiennych od części. Podobnie tagi HTML są podstawowymi
elementami Twojej strony internetowej. Każdy tag lub element ma swoje własne możliwości. Tagi
można łączyć w celu utworzenia strony internetowej, która jest czymś więcej niż sumą jej części.
Niezależnie od tego, czy dzień jest sam w sobie, czy zagnieżdżony głęboko w innych znacznikach, może
być traktowany jako dyskretny element na ekranie i kontrolowany przez CSS. Projektanci sieci
wykorzystują koncepcję skrzynki jako metafory do opisania różnych rzeczy, które można wykonać w
elemencie HTML, niezależnie od tego, czy jest to pojedynczy dzień, czy kilka zagnieżdżonych tagów.
Skrzynka może mieć kilka właściwości - w tym marginesy, krawędzie, dopełnienie, szerokość i wysokość
- na którą może wpływać CSS.
Zrozumienie w polu elementu
Jak dowiedziałeś się w części 2, jest to dokument HTML, który jest wyłączony przez znaczniki
kontenerów HTML. Poniżej znajduje się element HTML:
<P> Alicja </ p>
To jest kolejny element HTML:
<Article> <p> <em> Alice <img src = "alice11.gif"> </ em> </ p> </ article>
Pierwszy przykład to element jednego dnia. Drugi przykład to zbiór zagnieżdżonych znaczników, a
każdy z tych zagnieżdżonych znaczników jest indywidualnym elementem. Pamiętaj, że są
zagnieżdżone, które nazywane są rodzicami
Części pola
Wszystkie elementy HTML mają cztery boki: górny, prawy, dolny i lewy . Te cztery boki tworzą pudełko,
do którego można zastosować pudełko CSS. Każda strona pudełka ma następujące właściwości:
■ Treść - na środku pudełka jest to treść strony. Treść obejmuje cały tekst (zwany kopią), listy,
formularze i obrazy, których używasz.
■ Element Elementy podrzędne zawarty w ich własnych znacznikach HTML. Elementy podrzędne
zwykle mają swoje własne pudełko, które może być kontrolowane niezależnie od rodzica
■ Szerokość i wysokość - wymiary obszaru zawartości. Jeśli zostawisz szerokość i wysokość
nieokreślona, wymiary te są określane przez przeglądarkę
■ Wypełnienie - odstęp między granicą a zawartością elementu Kolory tła i obrazy wypełniają tę
przestrzeń. Jeśli pozostanie nieuzupełniony, rozmiar wypełnienia wynosi zazwyczaj 0.
■ Przestrzeń tła to zawartość i dopełnienie elementu. Może to być jednolity kolor, jeden lub więcej
obrazów tła lub gradient tła.
■ Granica-A (linia), która otacza element i może być umieszczona osobno po dowolnej ze stron.
Obramowanie jest niewidoczne, chyba że ustawisz jego kolor, szerokość i styl - pełny, przerywany,
przerywany i tak dalej. Możesz również ustawić obraz tła. Jeśli pozostanie, rozmiar granicy wynosi
zazwyczaj 0.
■ Zarys - podobny do obramowania, ale nie zajmuje żadnej przestrzeni. Pojawia się pod spodem

margines i otaczające elementy w tle.
■ Margines Przestrzeń pomiędzy elementami i elementami w oknie. Jeśli zostanie, przeglądarka
definiuje margines. Ważne jest, aby o tym pamiętać ustaw szerokość i wysokość przestrzeni
zajmowanej przez element na stronie. Ogólna szerokość obejmuje wszelkie obicia i obramowania na
boku:
szerokość elementu = szerokość treści + lewe dopełnienie + szerokość lewej krawędzi + prawe
wypełnienie + szerokość prawej krawędzi . Wysokość jest trochę inna. Jeśli ustawiona jest wysokość
treści, ale nie ma przepełnienia, wysokość zostanie rozciągnięta w celu uwzględnienia zawartości oraz
dopełnienia i obramowań:
wysokość elementu = wysokość niezbędna do wyświetlenia zawartości + górne dopełnienie + górna
granica szerokości +
dolny margines + dolna szerokość ramki Jeśli przepełnienie jest ustawione na ukryty, przewijany lub
automatyczny, wówczas obliczana jest wysokość:
wysokość elementu = wysokość treści + górne wypełnienie + górna szerokość obramowania + dolne
wypełnienie + szerokość obramowania dolnego Każda treść, która nie mieści się w elemencie, będzie
albo ukryta, albo przewijana. Internet Explorer ma dobrze znany i frustrujący problem w sposobie
traktowania modelu pudełkowego. Ten problem występuje w wersji 6 i częściowo występuje w wersji
7.
Wyświetlanie do elementu
W części 1 dowiedziałeś się, że wszystkie elementy są klasyfikowane zgodnie ze sposobem ich
wyświetlania - w linii lub bloku. Domyślnie każdy tag ma styl wyświetlania, który definiuje sposób chce
się dopasować do otaczających tagów. Jest używany jako część listy (listy) lub jest dołączany do innych
elementów bez twardych podziałów linii (w linii) wyświetlane w ogóle (brak). Aby ustawić typ
wyświetlania elementu:
1. Rozpocznij deklarację, wpisując nazwę właściwości wyświetlania w deklaracji CSS
blok, a następnie dwukropek (:),
display:
2. Wpisz jeden z typów wyświetlania
block;
Wybierz typ w zależności od pożądanego wyniku:
> inline przepływa poziomo element i jego rodzeństwa od lewej do prawej, aż do krawędzi elementu
nadrzędnego napotkanych w tym momencie do miękkich przerwa jest dodany do pakowania
zawartości do następnej. Twarda linia łamie się tuż przed i po pudełku zawsze są tłumione
> block umieszcza przerwę powyżej i poniżej skrzynki, przepuszczając elementy w pionie. Ustawienie
tej siły dla szerokości pudełka na szerokość pola elementu nadrzędnego
> inline-block definiuje ten element jako wbudowany, ale jego zawartość jest traktowana jako blok.
> run-in jest kontekstualny, działając jako element blokowy, chyba że jego następne rodzeństwo jest
również elementem blokowym, w którym to przypadku chce działać jako element śródliniowy dla
swojego rodzeństwa. Rodzeństwo nie może być "run-in" ani używać go do tego celu.

> tabela lub jedna z pozostałych wartości tabeli, pozwala przekształcić dowolny dzień w tabelę danych.
> list-item umieszcza znacznik pozycji-listy w pierwszym wierszu tekstu, jak również przerwę powyżej
i poniżej tekstu. Ten kod pozwala na użycie elementu jako części listy. Używanie elementu listy do
tworzenia list z elementów spoza listy omówiono w części 8.
> inherit używa wartości wyświetlanej ustawionej lub niejawnej dla elementu nadrzędnego elementu.
> none powoduje, że element ten nie wyświetla się w przeglądarkach CSS. Wygląda na to, że treść nie
istnieje na stronie.
Mimo że możesz zamienić dowolny element w element listy lub tabelę, nie rób tego. To złe kodowanie
z punktu widzenia semantycznego i dostępności. Trzymaj się tagów HTML, aby tworzyć listy i tabele.
Właściwość kompaktowa została usunięta w CSS2.1, ale może powrócić do CSS3. Obecnie istnieje tylko
symbol zastępczy w dokumentacji CSS Workgroups Box Model dla CSS3. Dowolne elementy, które są
przypisane do wyświetlania: żaden nie zostanie zignorowany przez przeglądarkę. Bądź jednak ostrożny,
jeśli nie używasz żadnego. Chociaż nie jest to atrybut dziedziczony, żaden z elementów nie wyświetla
się tak dobrze jak wyświetlanie elementów potomnych. display: none jest przydatne do tworzenia
dynamicznych elementów-menu rozwijanych, które pokazują się i ukrywają, gdy użytkownik wchodzi
w interakcję ze stroną. Pamiętaj jednak, że jest to możliwe dzięki elementowi czytników ekranu. Innym
doskonałym zastosowaniem dla żadnego jest wydrukowanie strony stylu, która wygląda tak. Kto
potrzebuje linków nawigacyjnych, formularzy wyszukiwania i grafiki o niskiej rozdzielczości na
wydruku? Właściwość wyświetlania nie należy mylić z właściwością widoczności. W przeciwieństwie
do właściwości Widoczność, która pozostawia miejsce dla elementu, wyświetl: none całkowicie usuwa
element ze strony.
Ustawianie szerokości i wysokości elementu
Domyślnie przeglądarka automatycznie ustawia szerokość i wysokość elementu na 100 procent
dostępnej szerokości i jakiejkolwiek wysokości jest potrzebny do wyświetlenia wszystkich treść.
Możesz użyć CSS, aby zastąpić zarówno szerokość, jak i wysokość elementów bloków. Ogólnie rzecz
biorąc, chcesz ustawić szerokość elementu częściej niż wysokość chyba że znasz dokładny rozmiar
zawartości bloku lub jesteś skłonny na to zezwolić przewijania. Oprócz ustawienia określonej
szerokości i wysokości można określić zakres szerokości i wysokości, określając minimalną i
maksymalną szerokość i wysokość elementu. Nie można tego użyć do tworzenia elastycznych
projektów, które nigdy nie rozciągną się do nieuzasadnionych proporcji na większych ekranach. Aby
zdefiniować szerokość elementu:
1. Wpisz nazwę właściwości width w bloku deklaracji CSS, a następnie dwukropek (:)
width:
2. Wpisz wartość szerokości elementu.
80%;
Użyj jednej z następujących wartości:
> Wartość długości, zwykle w pikselach
> Procent, który ustawia szerokość proporcjonalną do szerokości elementu rodzica
> auto, które wykorzystuje szerokość obliczoną przez element - zwykle maksymalną odległość, jaką
element może rozciągnąć w prawo przed krawędzią okna

1. Wpisz nazwę właściwości height w bloku deklaracji CSS, a następnie a
dwukropek (:).
height:
2. Wpisz wartość wysokości elementu.
500px;
Użyj jednej z następujących wartości:
> Wartość długości
> Procent, który ustawia wysokość proporcjonalną do wysokości elementu rodzica
> auto, które wykorzystuje obliczoną wysokość określoną przez przeglądarkę – space element musi
wyświetlać całą zawartość.
Aby ustawić maksymalną i minimalną szerokość:
1. Wpisz nazwę właściwości min-width i / lub max-width, dwukropek (:) i odpowiednią wartość
maksymalna szerokość: 980 pikseli; min-width: 660px;
Element nigdy nie zwiększy się ani nie zwęzi, niezależnie od tych wartości szerokości okna przeglądarki.
2. Wpisz nazwę właściwości min-height i / lub min-height, dwukropek (:) i odpowiednią wartość
maksymalna wysokość: 300 pikseli; min wysokość: 100px;
Właściwości max / min-height działają jako max / min-width, ale zależą od wyświetlanej treści, a nie
od wymiarów okna przeglądarki

Nie masz wartości minimalnej i maksymalnej. Jeśli ustawisz szerokość ciała na mniej niż maksymalna
szerokość elementu, właściwość max-width zostanie zignorowana, ponieważ ciało nigdy nie będzie
wystarczająco szerokie. Ogólnie, maksymalna wysokość działa jak atrybut wysokości, a minimalna
wysokość jest ignorowana, ponieważ w przeciwieństwie do maksymalnej / minimalnej szerokości,
element nie zmienia rozmiaru w oknie przeglądarki. Firefox zawiera kilka -mozowych rozszerzeń CSS,
które będą bardziej efektywnie pasować do standardu CSS3. Gdy masz zbyt dużo treści do wyświetlenia
w zdefiniowanym obszarze, użyj właściwości przepełnienia, aby umożliwić przeglądarce przewijanie
dodatkowego materiału. Możesz zmienić rozmiar obrazu (GIF, PNG lub JPEG), używając właściwości
width i height, i zastąpić wewnętrzną szerokość i wysokość. Może to spowodować, że obraz będzie
mocno zniekształcony, ale czasami może to być całkiem zgrabny efekt. Użyj szerokości i wysokości, aby
zachować pola kształtu i przyciski w stałym rozmiarze. Okno przewijane, ponieważ może powodować
zamieszanie i nieprzyjemne doznanie winiet.
Kontrolowanie przepełnionych treści
Gdy element jest obcięty lub gdy szerokość i wysokość elementu rodzica są mniejsze niż obszar
potrzebny do wyświetlenia wszystkiego, niektóre treści nie są wyświetlane. Właściwość przepełnienia
umożliwia określenie sposobu traktowania tej przyciętej zawartości.
NOWOŚĆ W CSS3 ★: Przepełnienie dla szerokości lub wysokości może być kontrolowane niezależnie
za pomocą overflow-x i / lub overflow-y. Aby zdefiniować kontrolę przepełnienia:

1. Typ przepełnienia, przepełnienie-X lub Y przelewowy nazwy właściwości, a następnie dwukropek (:)
overflow:
2. Dodaj słowo kluczowe, aby poinformować przeglądarkę, jak traktować przepełnienie z klipu.
auto;
Użyj jednego z następujących słów kluczowych:
> visible wymusza wyświetlanie przyciętej części uprawy;
> hidden ukrywa przepełnienie i pojawia się pasek przewijania
> scroll paski przewijania wokół widocznego obszaru, aby umożliwić odwiedzającym przewijanie
zawartości elementu. Po ustawieniu tej wartości należy zarezerwować paski przewijania, nawet jeśli
nie są one potrzebne
> auto pozwala przeglądarce przewijać, aby wyświetlić paski przewijania
Ogólnie rzecz biorąc, auto jest preferowane z powodu przepełnienia, ponieważ chce pokazywać paski
przewijania tylko jako potrzebne i ukryj pasek przewijania chrome, gdy nie ma niczego do przewinięcia.
Właściwość przepełnienia jest zatem używana do definiowania sposobu traktowania przepełnienia
obcinania
Elementy pływające w oknie
Oprócz elementów pozycjonujących w dokumencie, CSS pozwala również ustawić sposób interakcji z
innymi elementami poprzez unoszenie go. Korzystając z właściwości float CSS, możesz przesuwać tekst
wokół treści lub blokować elementy blokowe obok siebie, aby utworzyć kolumny. Aby przejść do
elementu:
1. Rozpocznij definicję wpisując nazwę właściwości float, a następnie dwukropek (:).
float:
2. Wpisz słowo kluczowe, aby poinformować przeglądarkę, po której stronie ekranu powinien unosić
się element.
right;
Wybierz jedno z następujących słów kluczowych:
> right wyrównuje ten element na prawo od innych elementów.
> left wyrównuje ten element z lewą stroną innych elementów elementy do zawijania w poziomie po
prawej stronie tego elementu.
> none przesłonięć pływających dla tego elementu.
Elementy pływające w innych elementach często mogą mieć wpływ Dziecko i rodzic to elementy
blokowe. Dziecko ma tendencję do ignorowania wzrostu rodzica, co może mieć niepożądane
konsekwencje. Element potomny pojawi się w elemencie nadrzędnym, ale następnie rozszerzy się poza
dno elementu nadrzędnego. W części 13 dowiesz się, jak użyć właściwości float, aby zastąpić tradycyjny
układ oparty na tabelach. Czyszczenie elementu pływającego Czasami może okazać się, że konieczne
jest przesłonięcie pływaka. Znacznik HTML clear, właściwość CSS clear pozwala określić, czy chcesz
unosić się po lewej, prawej czy obu stronach elementu

Aby zapobiec zawieszeniu się elementu:
1. Wpisz nazwę właściwości clear w regule CSS, a następnie dwukropek (:), aby rozpocząć deklarację
clear:
2. Wpisz słowo kluczowe dla strony, która ma zapobiec zawieszeniu.
right;
Wybierz jedno z następujących słów kluczowych:
> left, aby zapobiec owijaniu po lewej stronie elementu
> right, aby zapobiec owijaniu po prawej stronie elementu
> both w celu uniknięcia owijania po obu stronach elementu
> none, aby zastąpić wcześniej ustawioną czystą właściwość
Zazwyczaj dobrym pomysłem jest ustawienie nagłówków i tytułów do wyczyszczenia: obydwa, aby nie
owijały się wokół innych obiektów.
Ustawianie na marginesach elementu
Jak każda para czterech boków razem, góra / dół i lewa / prawa strona jako pary lub wszystkie cztery
strony . Aby zdefiniować marginesy elementu:
1. Rozpocznij deklarację, wpisując właściwość skrótu marginesu, a następnie dwukropek (:)
margin:
2. Wpisz wartość marginesu.
0 10px;
Użyj jednej z następujących wartości:
> Wartość długości
> Procent, który tworzy margines proporcjonalny do szerokości elementu rodzica
> auto, które zwraca kontrolę marginesów według uznania przeglądarki
Można wprowadzić jedną do czterech wartości, oddzielonych spacjami, aby zdefiniować marginesy w
następujący sposób:
> Jedna wartość ustawia równo margines dla wszystkich czterech stron.
> Dwie wartości określają górny / dolny margines oraz lewy / prawy margines.
> Trzy wartości określają górny margines, lewy / prawy margines (ten sam) i dolny margines.
> Cztery wartości ustawiają każdy margines zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od góry:
góra, prawo, dół i lewo.
3. Możesz również ustawić margines dla tylko jednej strony pola bez ustawienie pozostałych trzech
marginesów.
margin-right: 10px;

Jest to przydatne w przypadku stylu liniowego w celu zastąpienia marginesów ustawionych w innym
miejscu. Aby to zrobić, określ margines, który chcesz zdefiniować (margin-top, marginbottom, marginleft lub margin-right) i wprowadź prawowitą wartość depozytu. Możesz więc ustawić marginesy dla
znacznika <body>; w takim przypadku gniazda w ciele powinny pojawić się z górnej i lewej strony okna
przeglądarki. Najlepszym sposobem na wyśrodkowanie elementu w jego elemencie rodzica jest
ustawienie marginesów po lewej i prawej stronie na auto. Tak powstaje większość stron
internetowych. Ustawiając proporcjonalne marginesy, należy pamiętać, że w zależności od wielkości
okna użytkownika można uzyskać różne wyniki. Co dobrze wygląda w rozdzielczości 800x600?
Przeglądarka ma domyślny margines, który dodaje do treści strony. Jednak ustawienie domyślne nie
jest takie samo we wszystkich przeglądarkach, co może stanowić problem podczas pozycjonowania
elementów na stronie
Ustawienie na kontur elementu
Kontur otacza granicę, a nawet używa tych samych wartości, co granica; w przeciwieństwie do
obramowania nie zwiększa widocznych wymiarów (szerokości lub wysokości) pudełka i nie zajmuje
żadnej przestrzeni na ekranie. Zamiast tego pojawia się pod dowolnym marginesem i na stronie i
otaczającej treści. Zarys może być bardzo użyteczny dla linków linków, umożliwiając wyróżnienie ich
bez przesuwania otaczającej treści. Aby ustawić kontur pudełka:
1. Właściwość outline wygląda identycznie z właściwością border, chociaż zachowuje się inaczej.
Najpierw wprowadź szerokość, następnie styl, a następnie kolor oddzielone spacjami.
outline: rgba (135 127,107, 0,65) 10px podwójny;
2. Można również zdefiniować każdą wartość konturu, co jest przydatne, gdy trzeba zastąpić wartość
jednego elementu bez zmiany pozostałych.
outline-color: rgba (135, 127, 107, .65);
outline-width: 10 pikseli;
outline-style: double;
W przeciwieństwie do obramowania, kontur nie może być ustawiony niezależnie dla boków. Zwykle
używam go tylko podczas debugowania pozycjonowania elementów na mojej stronie i chcę dokładnie
zobaczyć, ile miejsca zajmuje każdy blok i gdzie się one rozciągają. Innym dobrym wykorzystaniem
konturu jest użycie selektorów atrybutu do wyróżnienia poszczególnych elementów bez zakłócania ich
pozycjonowania
Ustawienie na granicy elementu
Właściwość border umożliwia ustawienie reguły (linii) wokół wszystkich czterech boków pola w
dowolnym kolorze i grubości za pomocą różnych stylów linii. Tak więc, korzystając z dodatkowych
właściwości obramowania, zawsze możesz ustawić granice na dowolnej z czterech stron, zapewniając
niesamowitą wszechstronność projektu. Aby ustawić granicę:
1. Aby ustawić obramowanie na wszystkie cztery strony, wpisz nazwę właściwości border w bloku
deklaracji CSS, a następnie dwukropek (:)
border:
2. Wpisz wartość szerokości krawędzi, a następnie spację.
6px

Ta wartość może być jedną z następujących:
> Wartość długości; wartość 0 zapobiega pojawianiu się obramowania, nawet jeśli ustawiono styl i
kolor.
> Słowo kluczowe o względnej wielkości, wyszukiwanie jako cienkie, średnie lub grube
> inherit powoduje, że element używa tych samych stylów obramowania, co element nadrzędny.
3. Wpisz nazwę stylu, który chcesz przypisać do granicy.
double
Alternatywnie możesz wpisać none, co zapobiega wyświetlaniu granicy.
4. Wpisz wartość koloru, który jest kolorem, który chcesz obramować
rgb (142, 137, 129);
Może to być nazwa koloru lub wartości RGB.
5. Nie utkniesz, używając tej samej granicy ze wszystkich czterech stron. Możesz ustawić każdą stronę
(border-top, border-bottom, borderleft i / lub border-right).
border-top: 2px solid rgb (142, 137, 129);
Jeśli te opcje nie są wystarczające. Nie masz wszystkich indywidualnych atrybutów obramowania na
liście definicji, ale w przeciwnym razie zostanie użyta wartość domyślna.
NOWOŚĆ W CSS3: Zaokrąglanie rogów ★
Zaokrąglone rogi mogą pomóc zmiękczyć alternatywny, ostry wzór, ale tak właśnie było trudne do
osiągnięcia przy użyciu obrazów. CSS3 zawiera prostą metodę zaokrąglania jeden lub wszystkie rogi
pudełka elementu: border-radius. Zarówno Mozilla, jak i Webkit zaimplementowały swoje własne
wersje border-radius przed ostatecznym ogłoszeniem W3C. Aby ustawić narożniki:
1. Dodaj właściwości Webkit, Mozilla i standard CSS3 border-radius
-webkit-border-radius:
-moz-border-radius:
border-radius:
Chociaż kolejność nie ma znaczenia, zazwyczaj preferuje się wersję CSS3 jako ostatnią, ponieważ jest
to wersja, która powinna być użyta.
2. Wpisz wartość border-radius, a następnie średnik, używając tej samej wartości dla wszystkich trzech
przypadków.
5px;
Ta wartość może być oparta na zgodności przeglądarki:
> Wartość długości, która określa promień wyimaginowanego koła w rogu, który służy do jego
zaokrąglenia.

> Procent (0% do 50%), który wykorzystuje rozmiar elementu do ustawienia promienia naroża. Wyższe
wartości dają bardziej zaokrąglone rogi, z 50% łączeniem rogów w półokręgu. Procent nie jest
obsługiwany w pakiecie Webkit.
3. Promień obramowania każdego narożnika można ustawić niezależnie, bez podawania wartości inne
promienie naroża.
-webkit-border-góra-right-radius: 20px;
-moz-border-radius-topright: 20px;
border-top-right-radius: 20px;
Mozilla ma nieco inną składnię niż Webkit i W3C (używane przez Operę)
4. Dla -moz i standardowych wystąpień CSS3 (ale nie-webkit), możesz dołączyć do czterech wartości.
-webkit-border-top-left-radius: 20px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 20px;
-moz-border-radius: 20px 0 0 20px;
border-radius: 20px 0 0 20px;
Oddziel każdą wartość jako skrót do ustawiania promienia obramowania:
> Jedna wartość ustawia wszystkie promienie czterech rogów na takie same.
> Dwie wartości określają promień za górną / dolną prawą i dolną lewą / górną rogi.
> Trzy wartości określają promień narożnika dla lewego górnego, dolnego lewego / prawego górnego
rogu (tego samego) i prawego dolnego narożnika.
> Cztery wartości określają promień dla każdego narożnika w następującej kolejności: u góry po lewej,
u góry po prawej, u dołu po prawej i u dołu po lewej stronie.
Z Webkit należy ustawić narożniki osobno ponieważ traktuje drugą wartość jako drugi punkt w
promieniu do tworzenia eliptyczny (zamiast okrągłych) rogach. Mimo, że promień obramowania działa
w kierunku przeciwnym do krzywych, aby wyglądały na gładkie, wyniki mogą zostać trafione lub
pominięte. Zalecam zachowanie kontrastu pomiędzy liniami i tłem. Zakrzywione krawędzie nie
obejmują zawartości w polu. Zatem obraz, który normalnie znajdowałby się w rogu pola, chce pozostać
w tym miejscu, wystawiając się na krzywą.
NOWOŚĆ W CSS3: Ustawianie obrazu krawędziowego ★
Nowością w CSS3 jest możliwość użycia prostokątnego obrazu, który nadpisuje styl linii. Mozilla i
Webkit zostały zaimplementowane, a CSS3 (na szczęście) podążył za ich przykładem. Chociaż istnieją
pewne różnice, ustawienie obrazu tła jest identyczne wśród trzech systemów. System obrazu tła (Obraz
obramowania zajmuje prostokątny obraz i składa się z dziewięciu części). Osiem części wokół krawędzi
służy jako obrazy boczne i narożne Rogi obrazu są rozciągnięte lub wyłożone kafelkami, aby wypełnić
szerokość i wysokość.
1. Utwórz swoje tło i zapisz je, a także przezroczysty plik PNG, chociaż dowolny format będzie działał.
Dla tego przykładu A, podzieliłem obraz na siatkę o kwadratach 27 pikseli, dopasowując narożniki i
krawędzie mojego tła do każdego z nich. Ułatwi to matematykę.

2. Dodaj właściwości Webkit, Mozilla i standardowe właściwości obramowania CSS3.
-webkit-border-image:
-moz-border-image:
border-image:
Chociaż kolejność nie ma znaczenia, zazwyczaj preferuje się wersję CSS3 jako ostatnią, ponieważ jest
to wersja, która powinna być użyta
3. url (../_ images / border-02.png) 3. Dodaj adres URL, który wskazuje ścieżkę do pliku obrazu.
4. Można dołączyć maksymalnie cztery wartości określające obraz obramowania jak dostać się do
obrazu powinno się rozszerzyć (-oddzielone spacją).
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Jeśli szukasz rozmiaru siatki w siatce:
> Jedna wartość ustawia wszystkie cztery strony.
> Dwie wartości ustawiają przesunięcie odpowiednio dla górnego / dolnego i lewego / prawego.
> Trzy wartości ustawiają przesunięcie odpowiednio dla górnego, lewego / prawego i dolnego.
> Cztery wartości ustawiają przesunięcie dla każdej strony w tej kolejności: góra, prawa, dół i lewo.
5. Ustaw jedną lub dwie wartości, aby określić, jak obrazy w środku strony powinny być układane lub
rozciągane.
round;
Wybierz jedną z następujących wartości:
> stretch (wartość domyślna) skaluje obrazy, dopasowując je do szerokości lub wysokości pudełka.
> repeat obrazy płyte k na szerokość i wysokość elementu.
> roundjest podobna do powtórzenia. Pasują do szerokości lub wysokości.
Więcej funkcji i wartości obrazu znajdują się w specyfikacji CSS2, ale nie są jeszcze obsługiwane w
większości przeglądarek. Opera 10.5 obsługuje wersję CSS3 właściwości obrazu granicy.
Ustawianie wypełnienia elementu
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wypełnienie ma efekt identyczny jak margines: To dodaje
przestrzeń wokół zawartości elementu. Różnica polega na tym, że wypełnienie ustawia przestrzeń
między granicą elementu a zawartością, a nie między granicą elementu i inne elementy w oknie. Obicie
jest przydatne, gdy jesteś za pomocą obramowań i kolorów tła i nie chcesz, aby zawartość była
przyciśnięta do krawędzie. Aby ustawić dopełnienie:
1. Rozpocznij deklarację, wpisując nazwę właściwości wypełnienia, a następnie dwukropek (:)
padding:
2. Wpisz wartość dopełnienia elementu.
10px;

Użyj jednej z następujących wartości:
> Wartości długości, które tworzą dokładnie określony rozmiar
> Procent, który tworzy wypełnienie proporcjonalne do szerokości elementu rodzica
> inherit, aby użyć wartości wypełnienia rodzica
Aby osobno ustawić wartość dopełnienia każdej strony, możesz wpisać od jednej do czterech wartości.
> Jedna wartość ustawia dopełnienie dla wszystkich czterech stron.
> Dwie wartości określają dopełnienie dla górnej / dolnej i lewej / prawej strony.
> Trzy wartości określają górne dopełnienie, dopełnienie lewej / prawej strony (to samo) i dolne
wypełnienie.
> Cztery wartości określają dopełnienie dla każdej strony w następującej kolejności: góra, prawa, dół i
lewo.
3. Podobnie jak w przypadku marginesów, dopełnienie można również ustawić niezależnie dla
wszystkich czterech stron
box (góra, prawo, dół i lewo).
padding-right: 10px;
Jeśli nie ma granicy wokół lub za elementem, ustawienie margines ma taki sam efekt wizualny jak
dopełnienie, a Ty nie natrafisz na problemy otaczające pomiary modelu pola

Już wkrótce!
Zobacz kilka nowych funkcji i funkcji, które są planowane w CSS w przyszłość. Należą do nich:
Przepełnienie tekstu. Właściwość przepełnienia (ten rozdział) definiuje sposób traktowania treści
(tekstu lub innego), gdy brakuje miejsca w elemencie do wyświetlenia all - text-overflow chce pozwolić
ci kontrolować, w jaki sposób tekst nie mieści się w podanym tekście obszar chce być traktowany,
umożliwiając użycie elips do wskazania tekstu ciągłego.

Wymiarowanie pudełek. Rzeczywista przestrzeń jest obliczana na podstawie szerokości / wysokości,
plus dopełnienie plus obramowanie. Właściwość boxsizing pozwala zmienić sposób .Rozmiar pola jest
obliczany, rozmiar jest obliczany od granicy do granicy.

Zmiana rozmiaru. Pozwala ustawić pole, które może zmieniać rozmiar przez użytkownika. Jest to
szczególnie ważne przydatne w tekście dla dziedzin, w których ktoś może mieć wiele do powiedzenia.

Układ wielokolumnowy. Jedną z najbardziej ekscytujących już wkrótce funkcji, układ wielokolumnowy
powinien zastąpić metodę float, ostatecznie zapewniając projektantom tworzenie bardziej
uniwersalnych siatek układu.

Animacja. Oprócz przejść i transformacji, prawdziwa animacja, która będzie rywal Adobe Flash wkrótce
będzie dostępny. Zaimplementowane już w Safari, Firefox i Opera.

Właściwości formatowania wizualnego
Niezależnie od tego, czy Twoje projekty mają być idealne czy płynne, pozycjonowanie elementów jest
kluczem do dobrego projektu. Nauczyłeś się już używać CSS do kontrolowania marginesów i
dopełnienia kompozycji. Za pomocą CSS możesz pozycjonować elementy w oknie, dokładnie lub
absolutnie lub w stosunku do innych elementów w dokumencie (względnie). Możesz również ustawić
widoczność dowolnego elementu w oknie, dzięki czemu będzie on widoczny, ukryty, przezroczysty, a
nawet przycięty po bokach. Elementy HTML za pomocą CSS, w tym sposób układania elementów jeden
na drugim i unoszenia elementów obok siebie.
Zrozumienie okna i dokumentu
Strona internetowa jest wyświetlana w oknie roboczym okna przeglądarki. Dokument będzie wymagać
przewijania, jeśli jest większy niż obszar podglądu. Możesz otworzyć wiele okien, zmienić rozmiar i
pozycję okien na ekranie lub wstawić mniejsze okna o nazwie iframe. Wszystko, co prezentujesz, jest
jednak wyświetlane w oknie przeglądarki jako część dokumentu. Podobnie jak elementy, okno ma
szerokość i wysokość, a także górny, dolny, lewy i prawy. W rzeczywistości możesz pomyśleć o oknie
przeglądarki jako ostatecznym elemencie twojego projektu strony internetowej - rodzic wszystkich
pozostałych elementów. Okna przeglądarki i zawarte w nich dokumenty mają kilka różnych części:
■ Szerokość i wysokość przeglądarki, w tym wszelkie elementy sterujące przeglądarki i inne elementy
interfejsu.
■ Rzut jest obszarem obszaru wyświetlania. Wszystkie elementy ustalonej pozycji zostaną umieszczone
względem krawędzi rzutni
■ Szerokość i wysokość rzutni odnosi się do rzutni okna przeglądarki. Żywe wymiary, oczywiście, są
zawsze mniejsze niż pełne wymiary okna. Ogólnie mówiąc, kiedy odwołuję się do "okna", mam na myśli
widok.
■ szerokość i wysokość dokumentu, czasami nazywane renderowaną szerokością i wysokością,
odnoszą się do ogólnych wymiarów strony internetowej zawartej w treści dni. Jeśli szerokość i / lub
wysokość dokumentu jest większa niż szerokość i wysokość widoku, zobaczysz resztę dokumentu.
■ Krawędź elementu jest krawędzią elementu w obramowaniu. Elementy są pozycjonowane względem
ich krawędzi rodzica. W przeciwnym razie element jest względny do krawędzi dokumentu.
■ szerokość i wysokość elementu nie należy mylić z szerokością i wysokością zawartości; jest to
całkowita przestrzeń używana do dodawania obramowania i dopełnienia do szerokości i wysokości
treści.
Szerokość dokumentu jest najczęściej taka sama jak szerokość widoku od poziomu poziomego
Przewijanie zazwyczaj nie jest preferowane. Normalny przepływ odnosi się do miejsca, w którym
element pojawia się na stronie internetowej.
Ustawianie typu pozycjonowania
Pozycjonowanie CSS pozwala ustawić pozycję elementu HTML nie tylko w 2D, ale także w 3D,
wycinaniu i widoczności. Ale najpierw ty musisz zadeklarować, w jaki sposób należy liczyć się z pozycją
elementu. Element może mieć jedną z czterech wartości pozycji - statyczną, względną, bezwzględną
lub ustaloną. Wartość pozycji informuje przeglądarkę, jak traktować element podczas umieszczania go
w dokumencie. Oprócz ustawienia położenia elementu, inne właściwości zależne od położenia

obejmują:
■ Kolejność układania jest dostępna dla elementów absolutnie i ustalonych, umożliwiając przenoszenie
elementów w 3D.
■ Widoczność ukrywa zawartość elementu, ale nie sam element, skutecznie ustawiając jego
przezroczystość na 0.
■ Obcinanie jest "obcinaniem" boków.
Statyczne pozycjonowanie
W dokumencie, chyba że je zdefiniujesz, jest on absolutny, względny lub stały. Elementy statyczne, ,
płyną do dokumentu pierwszego po następnym. Położenie statyczne różni się jednak tym, że element
statyczny nie może być ustawione lub przesunięte, nie można go przyciąć i nie można zmienić jego
widoczności
Względne pozycjonowanie
Element względny znajduje się w kontekście miejsca, w którym się znajdował. Stosunkowo
pozycjonowany element opiera się na jego pozycji w normalnym przepływie dokumentu. Jednak
przestrzeń pozostaje zajęta lub pusta
Bezwzględne pozycjonowanie
Bezwzględne pozycjonowanie pobiera element z normalnego przepływu dokumentu, nie
pozostawiając miejsca z tyłu. Element zdefiniowany w ten sposób jest umieszczany w dokładnym
punkcie okna za pomocą współrzędnych x i y względem ostatnio ustawionych krawędzi rodzica lub
ciała, jeśli żaden z rodziców nie jest ustawiony.
Stałe pozycjonowanie
Stałe pozycje elementu w oknie jest podobne do pozycjonowania bezwzględnego, z tą różnicą, że jest
zawsze w położeniu zablokowanym względem krawędzi ekranu (a nie nadrzędnego). Gdy dokument
jest przewijany w oknie roboczym, elementy stałe pozostają w swoich początkowych położeniach i nie
przewijają się wraz z resztą dokumentu. Umożliwia to ustalenie stałych elementów na ekranie, które
nie przewijają się wraz z resztą zawartości
Aby ustawić typ pozycji elementu:
1. Dodaj właściwość position do swojej listy deklaracji. Wpisz pozycję w bloku deklaracji reguły lub w
atrybucie stylu znacznika HTML, a następnie dwukropka (:)
position:
2. Określ położenie.
relative;
Wpisz wartość typu pozycji, która może być jedną z następujących:
> statyczny normalnie przepływa treść; jednak dla tego elementu nie można ustawić żadnej
właściwości położenia.
> względny również normalnie przepływa przez element, ale umożliwia ustawienie pozycji względem
jego normalnej pozycji przy użyciu wartości ustawionych we właściwościach górny, lewy, prawy i dolny.

> absolute umieszcza element względem krawędzi ostatnio ustawionego elementu macierzystego. Ten
element będzie ciałem dokumentu lub elementem, w którym jest zagnieżdżony, jeśli położenie tego
elementu zostało ustawione.
> fixed umieszcza element względem krawędzi okienka ekranu, niezależnie od innych treści na stronie
i ignorując jego elementy nadrzędne. W przeciwieństwie do elementu pozycjonowanego
bezwzględnie, gdy okno jest przewijane, stały element pozostaje w widocznym obszarze, podczas gdy
reszta zawartości porusza się.
> inherit używa typu pozycji bezpośredniego rodzica elementu. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna
pozycja, domyślnie będzie to statyczna
Absolutnie ustawione i ustalone elementy nie zajmują miejsca w elemencie rodzica. Więc jeśli masz
element - taki jak obraz - który jest pozycjonowany absolutnie, jego szerokość i wysokość nie są
uwzględniane jako część szerokości i wysokości treści nadrzędnej. Możesz pozycjonować elementy w
innych pozycjonowanych elementach. Na przykład można ustawić względną pozycję elementu
potomnego znajdującego się w bezwzględnej pozycji rodzica lub ustawić bezwzględną pozycję
elementu w obrębie absolutnego pozycjonowania rodzic. Pamiętaj, że przeglądarka dodaje domyślny
margines do treści strony internetowej, ale domyślna wartość nie jest spójna we wszystkich
przeglądarkach. Aby to poprawić, zawsze powinieneś ustawić swój własny margines w tagu body, który
pozwala na konsekwentne pozycjonowanie elementów. Pozycjonowanie może się również różnić w
zależności od przeglądarki do przeglądarki z powodu błędów zaokrąglania. Zasadniczo najlepiej używać
"czystych" liczb zaokrąglonych do najbliższej liczby parzystej. Kiedy typ pozycji elementu został
ustawiony na coś innego niż statyczny, możesz użyć JavaScript lub innych języków skryptowych, aby
przesunąć element, zmienić klip, zmienić kolejność układania, ukryć lub wyświetlić. Przeglądarki, które
nie rozumieją typu pozycji stałej, domyślnie są statyczne dla typu pozycji.
Ustawianie pozycji elementu
Wszystkie pozycjonowane elementy mogą mieć górną wartość, prawą wartość, dolną wartość i lewą
wartość, aby ustawić element z tych czterech boków. Element względny zostanie przesunięty
względem własnych krawędzi. Element bezwzględny zostanie przesunięty względem krawędzi jego
rodzica. Stały element zostanie przesunięty względem krawędzi rzutni. Aby zdefiniować położenie
elementu:
1. Określ typ pozycji.
2. Dodaj właściwość boczną pozycji do swojej listy deklaracji CSS. Wpisz lewy, prawy, górny lub dolny
w regule CSS, a następnie dwukropek (:).
top:
3. Określ położenie.
120 pikseli;
Wpisz wartość przesunięcia elementu. Możesz wpisać dowolne z poniższych:
> Wartość długości, na przykład 120px, 2.3em lub 1,25cm.
> Wartość procentowa, taka jak 1%, która tworzy przesunięcie płynu.
> auto, co pozwala przeglądarce obliczyć wartość, jeśli pozycja jest ustawiona na bezwzględną; w
przeciwnym razie wartość domyślna będzie wynosić 0.

Nie musisz uwzględniać deklaracji górnej, prawej, dolnej i lewej, ale jeśli nie są uwzględnione, są
traktowane jako automatyczne. Możesz użyć ujemnych wartości, aby przenieść treść w górę iw lewo
zamiast w dół iw prawo. Elementy potomne, które nie są ustawione absolutnie, zawsze poruszają się z
elementem nadrzędnym. Co się stanie, jeśli ustawisz pozycje górny / lewy i dolny / prawy dla tego
samego elementu? Odpowiedź zależy od przeglądarki. Internet Explorer zawsze domyślnie przyjmuje
pozycje górną i lewą. Ale większość innych będzie rozciągać elementy, które nie mają określonej
szerokości lub wysokości w celu dostosowania wartości, które są ustawione.
Układanie obiektów w 3D
Chociaż ekran jest obszarem dwuwymiarowym, pozycjonowanym elementom można nadać trzeci
wymiar: względną kolejność układania. Pozycjonowane elementy są automatycznie przypisywane do
numerów układania, zaczynając od 0 i kontynuując przyrostowo - 1, 2, 3 itd. - w kolejności, w jakiej
elementy pojawiają się w kodzie HTML i względem ich rodziców i rodzeństwa. Elementy z wyższymi
numerami pojawiają się powyżej elementów o niższych numerach. Ten system nazywa się z-index.
Numer indeksu Z elementu ustanawia jego relację 3D z innymi elementami w elemencie nadrzędnym.
Gdy zawartość elementów się pokrywa, element z wyższym indeksem Z pojawi się na wierzchu
elementu o niższej liczbie A. Indeks Z zawsze odnosi się do rodzeństwa elementu, a nie do jego
rodziców. Można zastąpić naturalną kolejność z-index, ustawiając wartość dla właściwości z-index. Aby
zdefiniować indeks z-elementu:
1. Określ typ pozycji.
2. Dodaj właściwość z-index do swojej reguły CSS. Wpisz z-index w tym samym bloku deklaracji, a
następnie dwukropek (:).
z-index:
3. Określ numer pozycji. Wpisz liczbę dodatnią lub ujemną (bez miejsc dziesiętnych) dozwolone) lub 0.
3;
Ten krok ustawia indeks z elementu względem jego rodzeństwa, gdzie 0 jest na tym samym poziomie.
Alternatywnie można użyć opcji auto, aby umożliwić przeglądarce określenie elementów Kolejność zindex. Użycie ujemnej liczby dla indeksu Z powoduje, że element jest układany na stosie na wiele
poziomów poniżej jego obiektu nadrzędnego.
Ustawianie widoczności elementu
Właściwość widoczności określa, czy element jest widoczny w oknie. Jeśli widoczność jest ustawiona
na ukryty, element jest niewidoczny, ale nadal zajmuje miejsce w dokumencie, a pusty prostokąt
pojawia się w miejscu, w którym znajduje się element. Aby ustawić widoczność elementu:
1. Określ typ pozycji.
2. Dodaj właściwość widoczności do swojego CSS. Wpisz widoczność w bloku deklaracji CSS elementu,
a następnie dwukropek (:).
visibility:
3. Określ sposób traktowania widoczności elementu.
hide;
Wpisz jedno z następujących słów kluczowych, aby określić sposób traktowania tego elementu:

> hide sprawia, że element jest niewidoczny, gdy dokument jest początkowo renderowany na ekranie.
> visible sprawia, że element jest widoczny.
> inherit powoduje, że element dziedziczy widoczność swojego elementu nadrzędnego.
Chociaż właściwości wydają się podobne, widoczność różni się radykalnie od wyświetlania. Gdy
wyświetlacz ma wartość none, element jest szorowany z dokumentu i nie ma dla niego
zarezerwowanego miejsca. Widoczność rezerwuje i wyświetla pustą przestrzeń, jak niewidzialny
człowiek w swoich bandażach. Generalnie display: none jest używane do efektów JavaScript, takich jak
rozwijane menu i wyskakujący tekst, w którym elementy są naprzemiennie ukrywane i wyświetlane.
Ponieważ ta właściwość usunie element, zapobiega on ingerencji elementu w układ strony, gdy nie jest
potrzebny. Podczas tworzenia arkusza stylów drukowania zalecam używanie opcji wyświetlania brak
do ukrywania elementów, takich jak nawigacja. Jedną wadą ukrytych elementów jest to, że
wyszukiwarki internetowe ich nie zobaczą ani nie będą wyświetlać czytelnikom danych używanych
przez osoby niedowidzące. Jeśli ukryjesz zawartość, upewnij się, że nie jest to coś, co nie jest istotne
dla SEO.
Przycinanie widocznego obszaru elementu
W przeciwieństwie do ustawiania szerokości i wysokości elementu, który steruje elementem wymiary,
obcinanie elementu pozycji absolutnej lub pozycji stałej określa, ile zawartości tego elementu będzie
widoczne. Część, która nie jest oznaczona jako widoczna, będzie nadal obecna, ale widzowie nie będą
mogli jej zobaczyć, a przeglądarka potraktuje ją jako pustą przestrzeń
Aby zdefiniować obszar klipu elementu:
1. Określ typ pozycji.
2. Dodaj właściwość clip do swojej listy deklaracji. Wpisz nazwę właściwości klipu, a następnie
dwukropek (:), jak pokazano w.
clip:
3. Określ prostokątny obszar przycinania. Wpisz rect, aby zdefiniować kształt klipu jako prostokąt,
nawias otwierający ((), cztery wartości oddzielone spacjami, nawias zamykający ()) i średnik (;).
rect (50px 250px 250px 50px);
Liczby definiują odpowiednio górną, prawą, dolną i lewą długość obszaru klipu. Wszystkie te wartości
są odległościami od początku elementu (lewy górny róg), a nie od wskazanej strony. Każda wartość
może być wartością długości lub funkcją auto, która pozwala przeglądarce określić rozmiar klipu
(zwykle 100 procent). Granice elementu i dopełnienie, ale nie jego margines, są obcięte razem z
zawartość elementu. Obecnie klipy mogą być tylko prostokątne. Auto powinno przywrócić element do
stanu wyjściowego, który nie został wypakowany. Jednak Safari i Chrome tylko przywrócą klip na
zewnętrzne krawędzie ramki, a jednocześnie przesuwają kontur lub cień ramki
NOWOŚĆ W CSS3: Ustawianie krycia elementu ★
Jedną z pierwszych, szeroko implementowanych funkcji CSS3 była możliwość ustawienia elementu
nieprzezroczystość, która pozwala przekształcić element z nieprzezroczystego na przezroczysty i
dowolną przezroczystość pomiędzy A. Jednak różne przeglądarki implementują krycie w

różne sposoby. Na przykład, zamiast implementować składnię WSC CSS, Internet Explorer opiera się
na istniejącej funkcjonalności filtra, podczas gdy inne przeglądarki zgodne z W3C po prostu dodają
właściwość opacity. Ponieważ Internet Explorer ignoruje kod innych przeglądarek, możesz umieścić
oba oświadczenia na liście reguł dla elementu kontrolującego jego krycie. Aby ustawić krycie elementu:
1. Dodaj właściwość filtru IE do swojej listy deklaracji CSS. Aby kontrolować krycie
element wyświetlany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows, wpisz nazwę właściwości
filtra w bloku deklaracji, a następnie dwukropek (:)
filtr:
2. Określ krycie dla Internetu
Poszukiwacz.
alpha (nieprzezroczystość = 75);
Dodaj kod alfa (), aby zdefiniować filtr i użytą wartość. Nie chcesz zmieniać tego kodu poza wartością
alfa po kryciu, która może wynosić od 0 (całkowicie przezroczysta) do 100 (całkowicie
nieprzezroczysta). Zakończ deklarację średnikiem (;).
3. Dodaj właściwość krycia do swojego CSS. Aby kontrolować krycie elementu,
wpisz krycie, a następnie dwukropek (:).
nieprzezroczystość:
4. Określ krycie. Wpisz wartość alfa dla krycia elementu, który może
zakres od 0,0 (całkowicie przezroczysty) do 1,0 (całkowicie nieprzezroczysty). 0,75;
Możesz także użyć dziedziczenia, które ustawi przezroczystość elementu na tę samą wartość, co jego
element nadrzędny. Jeśli więc element nadrzędny ma krycie równe 0,75, dziedziczenie spowoduje, że
element podrzędny zmniejszy jego krycie o 75 procent w stosunku do 75 procent już ustawionych dla
elementu nadrzędnego.

Krycie jest stosowane do całego elementu i do wszystkich jego dzieci, bez możliwości przesłonięcia go
w elementach potomnych. Możesz jednak samodzielnie ustawić krycie dwóch elementów rodzeństwa,
a następnie ustawić jeden na drugim. Nieprzezroczystości są kumulatywne, więc jeśli element z kratką
.5 jest w elemencie o krtani .5, będzie miał skumulowane krycie równe .25.
NOWOŚĆ W CSS3: Ustawianie cienia elementu ★
Podobnie jak w przypadku cieni tekstowych (rozdział 6), możesz dodać jeden lub więcej cieni do pliku
pola dowolnego elementu na ekranie lub nie. Termin "cień" jest trochę wprowadzający w błąd,
ponieważ możesz sprawić, że kolor będzie cokolwiek lubić - w tym światło kolory - aby uzyskać
wspaniały efekt blasku. Aby ustawić cień elementu:
1. Dodaj właściwość shadow box do swojej reguły CSS. Wpisz właściwość box-shadow nazwy, w tym
wersje rozszerzeń przeglądarki Mozilla i Webkit przez dwukropek (:),
-webkit-box-shadow:
-moz-box-shadow:

box-shadow:
2. Określ przesunięcie cienia, rozmycie, dławienie, kolor i wstawkę.
1px 1px 5px 1px rgba (0,0,0, .25) inset
Wpisz następujące słowa kluczowe lub wartości, aby określić sposób traktowania cienia tego elementu
(od prawej do lewej):
> Wartości długości przesunięcia x i y ustawiają położenie cienia względem ramki. Wartości dodatnie
przesuwają cień w dół iw prawo, podczas gdy wartości ujemne przesuwają cień w górę iw lewo. Są one
wymagane.
> Wartość długości rozmycia jest wartością dodatnią, która zwiększa rozmycie cienia i rozkłada go. Im
wyższa wartość, tym większy i jaśniejszy cień. Jest to opcjonalne, ale domyślnie jest ustawione na 0,
gdy nie jest ustawione.
> Wartość długości rozpiętości - czasami nazywana ssaniem - jest dodatnią wartością używaną do
określenia punktu przerwania zaniku cieni. Ma wpływ na powiększanie ciemniejszego obszaru cienia,
zanim zacznie blaknąć. Jest to opcjonalne, ale domyślnie jest 0, gdy zostało nieoprawne.
> Wartość koloru to dowolna ze standardowych wartości kolorów, o których mowa w części 7. Jest to
opcja opcjonalna, ale domyślnie jest przezroczysta, gdy nie jest ustawiona, co powoduje, że cień jest
niewidoczny.
> wstawka powoduje pojawienie się cienia w krawędzi elementu, tworząc cień wewnętrzny. Jest to
opcjonalne.
3. Dodaj więcej cieni według życzenia.
, 3px 3px 15px rgba (0,0,0, .5);
Możesz powtórzyć kod cienia tyle razy, ile potrzeba, aby utworzyć wiele cieni pod lub w elemencie,
oddzielając każdą listę wartości przecinkiem (,) i zawsze pamiętając o zakończenie regułę CSS
średnikiem (;). Jeśli po wartościach przesunięcia x / y zostanie uwzględniona tylko jedna wartość
długości, przyjmuje się, że jest to rozmycie, a nie rozrzut

Właściwości transformacji i przejścia
Mimo że wykorzystanie właściwości transformacji i przejścia jest nadal dość kontrowersyjne,
możliwość zastosowania tych zmian w elementach bez użycia JavaScriptu będzie dobrodziejstwem dla
projektantów i programistów sieci. Pomyśl o nich jako o doczesnych stylach, które nie tylko zmieniają
wygląd elementu - podobnie jak inne style - ale także zmieniają wygląd tego elementu w czasie i
przestrzeni. Style przedstawione w tym rozdziale są niezwykle nowe, przynajmniej według standardów
internetowych. Chociaż Webkit miał je w takiej czy innej formie przez jakiś czas, a FireFox i Opera
zaczęły je dostosowywać, dopiero w zeszłym roku rozpoczęto prace nad włączeniem ich do
standardowego kanonu CSS3. Podejdź do nich z pewną ostrożnością, upewniając się, że w starszych
przeglądarkach niszczą się z gracją, ale nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak z nich korzystasz.
NOWOŚĆ W CSS3: Transformacja elementu ★
Transformacje są trochę oszustwem. Tak, umożliwiają tworzenie niesamowicie fajnych projektów,
które ostatecznie wyrwają się z prostokątnej siatki układu, pozwalając na obracanie, skalowanie,
pochylanie i przesuwanie elementów. Jednak każda "wartość" transformacji może w rzeczywistości
stanowić własność samą w sobie, ponieważ każda z nich przyjmuje własne wartości nawiasów. Ale
zamiast tego wszystkie są powiązane z własnością transformacji i będziemy musieli z tym żyć. Wartości
Tansform mają z kolei trzy podstawowe typy wartości, które możemy wykorzystać:
■ Kąt można definiować w stopniach (90 stopni), gradach (100grad) lub radianach (1,683rad). Wartości
ujemne i wartości większe niż 360deg są dozwolone, ale są przekształcane na wartości dodatnie.
■ Liczba może być dowolną liczbą całkowitą lub dziesiętną, dodatnią lub ujemną. Liczby są zwykle
używane jako mnożnik.
■ Długość to wartość długości określona we wprowadzeniu. To może zawierać wartości względne (em,
px,%) lub wartości bezwzględne (w, mm, cm).
Wiele wartości przekształcania może przyjmować wiele wartości nawiasów, oddzielonych przecinkami:
scale (2,1.65)
Zasadniczo dwie lub trzy wartości będą reprezentować osie X, Y i Z. Jeśli uwzględniona jest tylko jedna
wartość, przyjmuje się, że jest ona stosowana dla obu lub wszystkich trzech. Podobnie jak w przypadku
wielu zaawansowanych właściwości CSS3, transformacje są obecnie implementowane za pomocą
rozszerzeń do przeglądarek, takich jak Mozilla, Webkit i Opera. Przekształcenia 2D Obecnie najbardziej
stabilne i szeroko dostępne transformacje są w dwóch wymiarach, ale jest to dobry punkt wyjścia
Aby dodać transformację 2D do elementu:
1. Dodaj właściwość transform dla Webkit, Mozilli, Opery i standardowego CSS.
-webkit-transform: -moz-transform: -o-transform: transform:
Dokładna kolejność nie jest ważna, chociaż standardowy CSS powinien zawsze być ostatni
2. Określ typ i wartość przejścia.
rotate (-2deg);
Dla każdej właściwości dodaj tę samą wartość transformacji z odpowiednią wartością w nawiasie
kwadratowym:

> rotate() o wartość kąta, aby obrócić element. Wartości dodatnie obracają element w prawo, a
wartości ujemne obracają element w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
> rotateX () lub rotateY () z wartością kąta, aby obrócić element wokół osi X lub Y. Wartości dodatnie
obracają element w prawo, a wartości ujemne zmieniają element przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
> scale (), scaleX () lub scaleY () z wartościami liczbowymi, które działają jako mnożniki do szerokości
(X) i / lub wysokości (Y) elementu. Liczby dodatnie zwiększają rozmiar elementu. Wartości ujemne będą
nadal zwiększać rozmiar, ale będą również odzwierciedlać element wzdłuż jego osi. Liczby dziesiętne
zmniejszają skalę.
> skew (), skewX () lub skewY () z wartościami kątowymi, które pochylają element wzdłuż osi X i / lub Y
elementu. Wartości dodatnie są pochylone w górę iw lewo, natomiast wartości ujemne są pochylone
w dół i w prawo.
> translate (), translateX () lub translateY () z wartościami długości, które przesuwają element wzdłuż
osi X i / lub osi Y elementu. Wartości dodatnie przesuwają się w dół i w prawo, natomiast wartości
ujemne są przesunięte w górę i w lewo.
> matrix () to macierz wartości 3 × 3 wartości, która może być używana jako skrót do reprezentowania
dowolnej z poprzednich transformacji samych lub w połączeniu
3. Dodaj więcej transformacji w razie potrzeby. transform: skala (.75) obrót (3deg); Możesz dołączyć
wiele wartości transformacji oddzielonych spacją.
4. Określ pochodzenie transformacji, jeśli nie jest to środek elementu.
-webkit-transform-origin: 0, 25%;
-moz-transform-origin: 0, 25%;
-o-transform-origin: 0, 25%;
transform-origin: 0, 25%;
Domyślnie wszystkie transformacje wykorzystują środek elementu jako punkt początkowy. W ten
sposób transformacja rotacyjna obraca się wokół środka elementu. Aby to zmienić, dodaj właściwość
transform () z jedną lub dwiema wartościami dla miejsca początkowego X i Y jako procent, długość lub
słowo kluczowe. Jeśli podasz tylko jedną wartość, będzie ona używana zarówno dla X, jak i Y. Wartości
dodatnie przesuwają początek w górę i na lewo od elementu, podczas gdy wartości ujemne przesuwają
początek w dół i na prawo od środka elementu.
Transformacje 3D
W chwili pisania tego tekstu przejścia 3D są obsługiwane tylko w Safari i Chrome które mogą się szybko
zmienić wraz z wydaniem nowych wersji Firefoksa. W związku z tym nie zalecam stosowania przejść
3D z wyjątkiem przypadków, gdy wiesz, że jedyną używaną przeglądarką jest ta, która obsługuje te
właściwości - na przykład w aplikacjach iOS na stronach iPhone, iPod touch lub iPad . To powiedziawszy,
ponieważ jest to standard opracowywany przez W3C, powinieneś również dołączyć standardową
składnię CSS3 dla przyszłej kompatybilności.
Aby przekształcić element w trzech wymiarach
1. Dodaj właściwość stylu transformacji do swoich deklaracji CSS i określ styl.

-webkit-transform-style: płaski;
transform-styl: flat;
Dodaj transformację do transformowanych elementów, co pozwala określić, czy elementy potomne
powinny być ustawione płasko w stosunku do elementu nadrzędnego lub traktowane osobno w ich
własnych przestrzeniach 3D
2. Dodaj właściwość stylu perspektywy do swoich deklaracji CSS i podaj nazwę wartość perspective.
-webkit- perspective: 500;
perspective : 500;
Perspektywa działa podobnie jak wartość perspektywy transformacji () opisana w dalszej części tej
części, ale służy do zastosowania perspektywy do elementów ułożonych przez dzieci, a nie samego
elementu
3. Dodaj właściwość stylu transformacji do deklaracji CSS i jednej lub dwóch wartości.
-webkit-perspective-origin: 25% 25%; perspektywa-pochodzenie: 25% 25%;
Dodaj punkt początkowy perspektywy z jedną lub dwiema wartościami, które określają punkt
początkowy dla właściwości perspektywy (nie wartości transformacji), definiując pozycje X i Y, w
których widz wydaje się oglądać elementy potomne elementu. Słowa kluczowe w perspektywie są
takie same jak słowa kluczowe w transformatorze
4. Dodaj właściwość widoczności backface do swoich deklaracji CSS i jednej wartości.
-webkit-backface-visibility: visible;
ackface-visibility: visible
Dodaj widoczność do tyłu dla specjalnego przypadku, w którym dwa elementy są umieszczone z
powrotem do tyłu (jak karta do gry) i muszą być odwrócone razem. Ta właściwość ukryje tył
odwróconych elementów za pomocą funkcji rotateZ lub rotatate3D
5. Dodaj właściwość transform do swoich deklaracji CSS dla różnych rozszerzeń przeglądarki.
-webkit-transform:
-moz-transform:
-o-transform:
transform:
Transformacje 3D używają takich samych właściwości jak transformacje 2D, tylko wartości są różne.
6. Ustal perspective (250)
Aby utworzyć transformację trójwymiarową, należy w elemencie zdefiniować trójwymiarową
właściwość perspektywy, aby zdefiniować głębokość. Wartości zaczynają się od 0 z niższymi
wartościami, co daje bardziej wyraźną perspektywę i wyższe wartości, tworząc mniej trójwymiarowy
skrót perspektywiczny.
7. Dodaj wartości transformacji.

scale3d (.75, .5,1) rotate3d (5,4,2, -10deg);
Dla każdej właściwości specyficznej dla przeglądarki dodaj tę samą wartość transformacji z
odpowiednią wartością w nawiasie kwadratowym:
> rotate3d () wymaga trzech liczb do zdefiniowania osi X, Y, Z i wartości kąta, aby obrócić element
wokół tych osi. Wartości dodatnie obracają element w prawo, a wartości ujemne obracają element w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
> rotateZ () używa wartości kąta, aby obrócić element wokół osi Z. Wartości dodatnie obracają element
w prawo, a wartości ujemne obracają element w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
> scale3d () wymaga trzech wartości liczbowych, które działają jako mnożnik do szerokości (X) i / lub
wysokości (Y) i głębokości (Z) elementu. Liczby dodatnie zwiększają rozmiar elementu. Wartości
ujemne zwiększą rozmiar i odzwierciedlą element wzdłuż tej osi. Liczby dziesiętne zmniejszają skalę.
> scaleZ () dodaje wartości numeryczne, które działają jako mnożnik do głębokości (Z) elementu. Liczby
dodatnie zwiększają rozmiar elementu. Wartości ujemne zwiększą rozmiar i odzwierciedlą element
wzdłuż tej osi. Liczby dziesiętne zmniejszają skalę.
> translate3d () wymaga trzech wartości długości, które przesuwają element wzdłuż osi X, osi Y i / lub
osi Z elementu. Wartości dodatnie przesuwają się w dół, w prawo i w przód (większe), podczas gdy
wartości ujemne są przesunięte w górę, w lewo i w tył (mniejsze).
> translateZ () dodaje wartość długości, która przesuwa element wzdłuż osi Z elementu. Wartości
dodatnie przesuwają się do przodu, natomiast wartości ujemne przesuwają się w tył. W
przeciwieństwie do wartości X i Y, wartość procentowa jest niedozwolona w przypadku Z.
> matrix3d () to macierz 4 × 4 z 16 wartościami, które można wykorzystać jako skrót, aby
reprezentować dowolną z poprzednich transformacji pojedynczo lub w połączeniu.
Uważam, że transformacje 3D są odrobiną myślenia, jeśli chodzi o próby dowiedzenia się, co robi co.
Nie martw się, jeśli początkowo nie wydaje się to intuicyjne. Eksperymentowanie jest najlepszym
lekarstwem na zamieszanie.
NOWOŚĆ W CSS3: Dodawanie przejść między stanami elementów ★
Pomimo oczekiwań ludzi, aby zobaczyć zmiany i ruchy na ekranie, CSS i HTML mają niewiele elementów
sterujących, które pozwalają zaprojektować interaktywność, a te, które istnieją, są binarne do tego
momentu:
■ Łącze jest w jednym kolorze lub innym.
■ Pole tekstowe ma taki lub inny rozmiar.
■ Zdjęcie jest przezroczyste lub nieprzejrzyste.
Żaden z uczestników nie istniał w przeszłości z jednego stanu do drugiego. Brak przejść. Doprowadziło
to do tego, że większość stron internetowych czuje się nagle, a elementy zmieniają się nieprzyzwoicie.
Potrzebujemy szybkiego i łatwego sposobu dodawania prostych przejść do strony, i to tam przechodzą
przejścia CSS. Co można przenieść? Niemal każda właściwość CSS, która ma komponent koloru,
długości lub pozycji - w tym wiele nowych właściwości CSS3 - może otrzymać przejście, zmieniając ją z
jednego stylu na inny w czasie. Jedynym wyjątkiem są cienie. Aby nastąpiło przejście, musi nastąpić
zmiana stanu w elemencie, za pomocą jednego z linków lub dynamicznych pseudo klas omówionych w
części 3. Praca przejściowa poprzez zmianę stylu między różnymi stanami elementów w pewnym

okresie czasu. Na przykład wartość koloru domyślnego stanu elementu przejdzie przez pośrednie
kolory w widmie, zanim pojawi się jako wartość koloru dla stanu zawisu
Aby dodać efekt przejścia między stanami:
1. Dodaj właściwość przejścia.
-webkit-transition:
-moz-transition:
-o-transition:
transition:
Uwzględnij wersje rozszerzeń przeglądarki, w tym Webkit, Mozilla, Opera i standard CSS3, w tym
standardową właściwość na dole listy.
2. Dodaj wartości dla każdego przejścia.
color .25s łatwość przekształcania .25s łatwość wyjmowania 0
Wybierz jedną z następujących wartości
> Właściwość przejścia z wskazuje, na którą konkretną właściwość CSS ma wpływ.
> Czas trwania określa czas przejścia od początku do końca, zwykle w sekundach. Jest to opcjonalne, a
wartość domyślna to 0.
> Funkcja pomiaru czasu określa zachowanie prędkości przejścia w miarę rozwoju
. Ta wartość nie jest wymagana, a domyślnie jest liniowa, gdy nie jest ustawiona.
> Opóźnienie określa, jak długo powinien trwać pauza przed uruchomieniem. Jest to opcjonalne i
domyślnie jest ustawione na 0, jeśli nie jest ustawione.
3. Dodaj więcej przejść w razie potrzeby.
, opacity .5s ease, transform .25 easy-in-out 0;
Możesz dodać dowolną liczbę przejść, oddzielając je przecinkami. Jeśli ustawiasz przejście dla wartości
transformacji, należy użyć wersji rozszerzenia przeglądarki z odpowiednim rozszerzeniem przeglądarki,
jak pokazano tutaj. W tym przykładzie użyto skrótów przejściowych, ale każdą z tych właściwości
można ustawić osobno, używając właściwości przejścia, czasu przejścia, funkcji przejścia i właściwości
opóźnienia przejścia. Oczywiście, musisz ustawić to wszystko niezależnie dla wszystkich trzech
rozszerzeń przeglądarki, jak również standardowej wersji CSS, co może prowadzić do dużej ilości kodu.
Mimo to używanie tych może być przydatne do przesłonięcia określonej wartości

Poprawianie CSS
Nie będę go oszukiwał: CSS ma błędy, nieścisłości i niektóre wręcz głupie cechy, które można spędzić
godzinami próbując rozgryźć i pokonać. Ale nie jesteś bez narzędzi. W tym rozdziale dokonamy
przeglądu najczęściej występujących problemów ważne poprawki i sposoby wyrównania szans, aby
uzyskać spójniejsze domyślne style we wszystkich przeglądarkach
Dostosowywanie CSS dla Internet Explorera
Bez wątpienia najwięcej problemów i ograniczeń, jakie napotykasz podczas kodowania stron
internetowych, szczególnie jeśli używasz CSS3, znajduje się w Internet Explorerze. Czasami nazywany
czynnikiem IE, ograniczenia te są zmorą projektantów stron internetowych, którzy chcą zachować
zgodność ze standardami, ale nie chcą ignorować dużej części publiczności internetowej korzystającej
z przeglądarki Firefox, Safari, Opera i inne przeglądarki. Obecne wersje Internet Explorera znajdują się
za tymi czasami, a najnowsza wersja (IE8) ledwo obsługuje CSS2, a starsze wersje wciąż są w
powszechnym użyciu przy znacznie mniejszej obsłudze CSS. Jednak napotkasz największe problemy,
gdy musisz obsługiwać IE6, IE7 i IE8 w trybie IE9 dziwaków, które mogą być dostępne do czasu, gdy je
przeczytasz, obiecuje to wszystko zmienić, dodając pełną kompatybilność CSS3 i HTML5, ale nikt nie
wie na pewno, ile czasu zajmie IE9, aby zastąpić swoich poprzedników. Rzeczywistość polega na tym,
że będziesz musiał dołączyć kod, aby dostosować swój projekt do Internet Explorera na jakiś czas. Na
szczęście rozwiązania są dostarczane - celowo i nieumyślnie - przez samego Internet Explorera.
Co to jest tryb dziwactwa?
Implementacje CSS we wczesnych wersjach Internet Explorera były pełne błędów, niestandardowych
zachowań i wręcz błędnych interpretacji standardów W3C. Internet Explorer 6 i późniejsze wersje
poprawiły większość z tych "dziwactw", ale jeśli przeglądarki internetowe natychmiast przełączyły się
na zgodność ze standardami, starsze witryny internetowe zaczęłyby łamać się w prawo i lewo.
Odpowiedzią było przełączanie dokumentów, co pozwoliło projektantom określić, czy wspierać stare
dziwactwa, standardy, czy też hybrydę tych dwóch. Teoretycznie, aby ustawić tryb, wszystko co musisz
zrobić, to ustawić doctype: . Tryb Quirks - używany przez przeglądarkę, jeśli wykryje, że strona nie jest
zgodna ze standardami lub używa przejściowego doctype. To w zasadzie renderuje stronę tak, jakby
była IE6. . Tryb ścisły - wykorzystuje standardy określone przez daną przeglądarkę i używa ścisłego
doctype. . Tryb prawie standardów - Firefox, Safari i Opera (wersja 7.5 i nowsze) mają trzeci tryb, który
wykorzystuje wszystkie standardy CSS2, z wyjątkiem rozmiaru pionowego komórki tabeli
Podkreślenie hack
Hack to kod, który jest używany, ponieważ nie powinien działać, ale działa w pewnych okolicznościach
i może zostać wykorzystany do naprawienia określonego problemu. Chociaż kilka hacków pozwala nam
na dołączenie kodu CSS, który będzie działał tylko w Internet Explorerze, hack, który znajduję
najłatwiejszy w użyciu i najbardziej niezawodny jest hack. Podkreślany hack to najprostszy sposób na
włączenie kodu CSS specjalnie do Internetu Przeglądarka Intenrnet Explorer w trybie dziwactwa,
wykorzystując błąd w sposobie podkreślenia Początek deklaracji CSS powinien być traktowany zgodnie
ze standardami CSS, każda deklaracja zaczynająca się od podkreślenia powinna być zignorowana, tak
jakby została zakomentowana. Jednak, gdy Microsoft stworzył wcześniejsze wersje Internet Explorera,
najwyraźniej nie dostał tej notatki, a każda wersja Internet Explorera w trybie dziwactwa zwróci uwagę
na tę deklarację. Możemy użyć tego błędu, aby ukryć przesłonięcia CSS przeznaczone do trybu
dziwactwa z innych przeglądarek. Aby użyć hackera podkreślenia IE:

1. Dodaj deklaracje zgodne ze standardami do reguły CSS. To jest kod, którego przeglądarki mają
używać w projekcie.
maksymalna szerokość: 980 pikseli; min-width: 640px; szerokość: 100%
2. Dodaj deklarację specyficzną dla IE z podkreśleniem (_) z przodu. Ta wartość zastąpi poprzednie
wartości dla tej właściwości dla każdej przeglądarki używającej trybu dziwactwa IE.
_width: 800px;
Podkreślanie hack jest szybkim i łatwym sposobem ustawiania i testowania stylów w IE, ale nie jest to
bardzo dobre kodowanie. Polecam używanie tego tylko podczas programowania, a następnie
przeniesienie zaatakowanego kodu do warunkowego CSS IE.
IE warunkowego CSS
Internet Explorer (i tylko Internet Explorer) ma możliwość interpretowania instrukcji warunkowych
(jeśli to ... to zrobić), które są ignorowane przez inne przeglądarki. Dzięki temu możesz wstawiać linki
do arkuszy stylów, które mogą dostosować Twój CSS do dowolnej wersji Internet Explorera. Aby
skonfigurować style warunkowe dla programu Internet Explorer:
1. Dodaj swój CSS zgodny ze standardami. Może to być osadzone w nagłówku dokumentu w znaczniku
<style> lub zaimportowane przy użyciu znacznika <link> lub reguły @import:
<style type = "text / css"> ... </ style>
2. Dodaj komentarz warunkowy, określając wersję IE, którą chcesz skierować. W komentarzu HTML
należy użyć instrukcji if w nawiasach kwadratowych i określić, której wersji programu Internet Explorer
należy użyć nadpisania CSS:
<! - [if lte IE 8]>
Używanie samego IE spowoduje, że CSS będzie używany w dowolnej wersji Internet Explorera. Dodanie
spacji, po której następuje liczba, określi numer wersji. Na przykład IE 6 pozwala na używanie CSS tylko
w Internet Explorer 6, niezależnie od typu dokumentu
3. Dodaj specyfikację CSS IE do wersji przeglądarki. Ta wartość zastąpi poprzednie wartości dla tej
właściwości dla standardowego CSS. Można go umieścić w nagłówku dokumentu za pomocą znacznika
<style> lub zaimportować za pomocą znacznika <link> lub reguły @import:
@import url (ie-fix.css);
4. Zamknij komentarz warunkowy. Zamknij komentarz warunkowy z endifem w nawiasach
kwadratowych:
<! [endif] ->
Ponieważ IE9 obiecuje kompatybilność z HTML5 i CSS3, zalecam ustawienie twojego Warunek IE do
"niech IE 8", który zastosuje przesłonięcia tylko do wersji Internet Explorer mniejszej lub równej 8.
Chociaż możesz dodać specjalny kod dla różnych wersji Internet Explorera, spróbuj zachować liczbę
linków i importów do minimum. Im więcej zewnętrznych plików wprowadzisz, tym dłużej zajmie
ładowanie strony internetowej
Naprawianie modelu pól Internet Explorer

Wszystkie elementy są prostokątnymi "polami" z marginesem, obramowaniem, wypełnieniem i treścią
o szerokości i wysokości. Ale pamiętaj, że to jest projektowanie stron internetowych - nigdy nie może
być tak proste, prawda? Dobrze. Problemy zaczynają się, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie wszystkie
przeglądarki definiują pola w ten sam sposób, a głównym winowajcą jest IE6. Definicja okna W3C
utworzonego za pomocą CSS określa, że szerokość i wysokość określają szerokość i wysokość tylko
obszaru zawartości, obszaru, w którym wyświetlane są obrazy i inne obiekty. Jednak całkowity obszar
zajmowany przez element obejmuje obszar zawartości oraz dopełnienie i rozmiary krawędzi. Tak więc
widoczna szerokość byłaby obliczana w następujący sposób:
width (content) + left padding + right padding + left border + right border = width (total)
Niestety, Internet Explorer do wersji 5.5 zdefiniował wartości szerokości i wysokości jako widoczną
szerokość i wysokość, w tym obicie i obramowania. To skutecznie odjęto dopełnienie i rozmiary
obramowania, aby określić szerokość i wysokość zawartości:
width (total) - left padding - right padding - left border - right border = szerokość (zawartość)
Tak więc, biorąc pod uwagę następujący kod CSS:
# object1 {
border: 5px bryła # 000;
padding: 10 pikseli;
width: 100 pikseli
}
przeglądarki korzystające ze standardu W3C (Firefox, Safari, Opera) ustawiałyby obszar zawartości do
100 pikseli szerokości, ale mają całkowitą szerokość 130 pikseli:
100 + 5 + 5 + 10 + 10 = 130
Z drugiej strony, program Internet Explorer 5.5 i wcześniejszy ustawiłby całkowitą szerokość pliku
element (od granicy do granicy) jako 100 pikseli, zmniejszając szerokość zawartości do 70 pikseli:
100 - 5 - 5 - 10 - 10 = 70
To jest problem, a tylko gorzej. Wersje 6 i nowsze przeglądarki Internet Explorer napraw ten problem
postępując zgodnie ze standardami W3C. Jednakże, jeśli używasz definicja tymczasowego dokumentu
(DTD) dla twojej strony - która wciąż jest bardzo powszechna - lub DTD, którego przeglądarki nie
rozpoznają - np. HTML5-IE6 i IE7, powracają do "dziwnej" wersji modelu pudełkowego. Niestety,
najczęściej Twoja witryna prawdopodobnie uruchomi tryb dziwactwa IE. Jaki jest więc dobry projektant
stron internetowych? Masz kilka opcji:
■ Nie używaj obramowania i / lub obicia z jakimkolwiek elementem, który ma ustawiony wymiar. Jeśli
tak, nie oczekuj układów precyzyjnych w pikselach. Zasadniczo to rozwiązanie nie jest praktyczne, ale
w przypadku prostych stron może wystarczyć.
■ Kod dla ścisłego DTD, aby przeglądarka używała zgodnego ze standardami modelu skrzynki. Ogólnie
rzecz biorąc, takie podejście nie jest praktyczne, ponieważ najmniejszy błąd może przywrócić
przeglądarkę do trybu dziwactwa i zniszczyć cały projekt.
■ Użyj jednej z technik IE (najprawdopodobniej warunkowych komentarzy), aby zakodować oddzielne
"wyrównujące" szerokości i / lub wysokości dla Internet Explorera.

Resetowanie CSS
W części 2 dowiedziałeś się o domyślnych stylach przeglądarki. Przypomnijmy, że programiści
przeglądarki ustawili domyślne style stosowane przez tagi HTML. Zbyt wiele stron internetowych są
zaprojektowane domyślnie. Projektanci i programiści umożliwiają producentowi przeglądarki
ostateczne określenie sposobu wyświetlania zawartości. Dodatkowo wszystko domyślne style
przeglądarki nie są takie same z przeglądarki do przeglądarki. Resetowanie CSS było opracowany, aby
wyrównać szanse i zapobiegać projektom "waniliowym". Dokładny reset CSS będzie zależał od potrzeb
twojego projektu. Lubię resetować moje ustawienia, dodając style do konkretnych tagów tylko w razie
potrzeby. Jednak niektóre style są niespójne lub (moim zdaniem) źle ustawione w większości
przeglądarek. Przedefiniowanie ważnych właściwości CSS (zazwyczaj zerowe lub 0) zapewnia kilka
korzyści:
■ Zmniejsza złe style. Cofa niektóre wątpliwe i wręcz denerwujące style dodane przez producentów
przeglądarek i eliminuje style, które po prostu nie działają. Jednym z przykładów jest użycie konturu
do wyróżnienia elementów, które są ostre, takich jak pola formularza. Chociaż podświetlanie jest
przydatne do nawigacji po klawiaturze, powinieneś zaprojektować to sam.
■ Domyślnie eliminuje projekt. Ustawia równe pole gry, od którego ma się rozpocząć Projekt. Zamiast
pozwalać producentom przeglądarek na dyktowanie wyglądu strony, przejmujesz kontrolę.
■ Sprawia, że style przeglądarek są spójne. Zapewnia, że wartości we wszystkich typach przeglądarek i
wersjach są takie same. Ponieważ przeglądarki nieznacznie różnią się domyślnymi wartościami stylu,
dobry reset pozwoli Twoim projektom wyglądać z większą spójnością, niezależnie od tego, jak
użytkownik je przegląda. Aby użyć resetowania CSS, po prostu dodaj pożądany kod na samym szczycie
twojego kodu CSS. To jest to. Kod robi resztę.
Prosty reset CSS
Najprostszym sposobem resetowania stylów jest użycie uniwersalnego selektora i ustawienie
domyślnego style, które chcesz zastosować do wszystkich tagów, jak pokazano w Kod 13.4. Pamiętaj,
że chcesz zachować kompaktowy układ CSS. Kod 13.5 robi to samo, ale usuwa wszystkie spacje i
zwraca. Jest to szybki sposób resetowania najważniejszych stylów, ale ma jedną wadę: IE6 nie
rozpoznaje uniwersalnego selektora. Jeśli obawiasz się o obsługę IE6, będziesz chciał dołączyć
wszystkie znaczniki HTML na liście selektorów. Zaletą korzystania z uniwersalnego selektora, innego
niż zwartość, jest to, że zawsze będzie się stosować do nowych znaczników HTML, gdy staną się one
dostępne.
YUI2: Zresetuj CSS
Wieśniak! opracował YUI2: Resetuj CSS, aby usunąć i zneutralizować niespójności w domyślna stylizacja
elementów HTML, aby stworzyć równe szanse w różnych przeglądarkach i zgodnie z ich dokumentacją,
aby zapewnić solidną podstawę, na której można jawnie zadeklarować swoje zamiary. To resetowanie
CSS usuwa style wielu konkretnych znaczników HTML, wyzerowuje je, a także rozwiązuje niektóre
problemy z rozmiarami, wagami i użyciem cudzysłowów
Reset Erica Meyera
Częściowo w odpowiedzi na Yahoo !, zauważył webmaster Eric Meyer opracował swój własny CSS

zresetuj skrypt. Według jego bloga, czuł, że Yahoo! Kod w niektórych był zbyt daleko obszary i nie
wystarczająco daleko w innych. Ten skrypt jest przydatny do resetowania stylów typograficznych.
meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
Stosowanie stylów globalnie do każdego tagu obciąża silnik renderujący przeglądarki. Jest to głównie
argument przeciwko używaniu uniwersalnego selektora (*), który stosuje style do każdego tagu.
Jednak nie widziałem żadnych danych pokazujących dokładnie to opóźnienie i nie znalazłem
zauważalnej degradacji we własnych testach, nawet na złożonych stronach
Naprawianie float
CSS ma jeden paskudny mały błąd, który najwyraźniej miał być funkcją: Kiedy unoszą się elementy
blokowe w elemencie blokowym, elementy podrzędne robiąc to nie zajmują miejsca w swoich
rodzicach. Nie popełnij błędu, elementy dziecka są nadal na stronie internetowej, na której się ich
spodziewasz, ale jeśli dodasz tło lub granice do ich rodzica, pole zwija się do rozmiaru, jakby były
nieobecne! Może to być bardzo denerwujące, jeśli próbujesz skonfigurować kolumny. Opracowano
kilka rozwiązań, aby zwalczyć tę małą "cechę" i zmusić element macierzysty do uznania wszystkich
swoich marnotrawnych dzieci B, ale uważam, że dwa rozwiązania są najbardziej wiarygodne. Pierwszy
jest strukturalny w HTML; drugi to czysty i prosty CSS. Znacznik break clear all fix Problem z elementami
pływającymi polega na tym, że są one usuwane z normalnego przepływu dokumentu, tak więc nic nie
zakotwicza dna elementu i nie wskazuje, gdzie znajduje się dno. Aby to naprawić, musisz wyczyścić
swobodne u dołu elementu (po wszystkich jego pływających elementach podrzędnych), aby otworzyć
jego naturalną wysokość. Bez poprawki element nadrzędny (artykuł) toczy się jak tania gazeta,
pozostawiając elementy podrzędne wysoko i sucho. Po wprowadzeniu poprawki rodzic ma chronić
dzieci
Aby dodać clearfix:
1. Utwórz klasę w swoim CSS pod nazwą clearfix. Ta klasa będzie zawierać pojedynczą deklarację, aby
wyczyścić wszystkie zmienne:
.clearfix {clear: both; }
2. Dodaj klasę clearfix do znacznika break u dołu każdego elementu nadrzędnego, który zawiera
elementy pływające. Ta klasa wyczyści swobodę, a element zostanie przyciągnięty do naturalnej
wysokości:
<br class="clearfix">
Chociaż użyłem tutaj clearfix do konkretnego celu naprawy problemu pływającego pola ta klasa może
być stosowana wszędzie tam, gdzie chcesz wyczyścić zmienną. Istnieje znacznie bardziej złożona kufa
klasy clearfix, ale została zastąpiona lepszą metodą, jak wyjaśniono poniżej.
Poprawka do przepełnienia
Druga metoda zapobiegania zwijaniu się elementu nadrzędnego jest tak prosta że gdyby nie było to
tak ważne, to nie byłoby warte wspomnienia: Aby przywrócić wysokość elementu, po prostu ustaw
jego przepełnienie. To jest to. Możesz nawet po prostu ustawić element przepełnienie do domyślnego
auto, najwyraźniej przypominając element do pomieszczenia jego dzieci. Aby dodać poprawkę do
przepełnienia:
1. Dla każdego elementu, który się zwija, dodaj właściwość przepełnienia. Możesz ustawić wartość do
czegokolwiek, łącznie z domyślną wartością auto, aby przywrócić rodzicowi właściwą wysokość:

overflow: auto;
2. Ustaw element nadrzędny na pływające elementy potomne. Dopóki element nadrzędny zawiera
deklarację przelewu, jesteś bezpieczny.
<aside> ... </ aside>
Możesz zauważyć małą sztuczkę, którą użyłem do centrowania liczb w blokach poziomo (łatwo) i
pionowo. Poziomy uzyskuje się poprzez dodanie centrum wyrównania tekstu. Pionowo polega na
ustawieniu linii o takiej samej wartości, jak wysokość pudełka. Dopóki występuje tylko jeden wiersz
tekstu, pozostaje on w środku w pozycji pionowej.

Podstawowe techniki CSS
Istnieje kilka kluczowych przepisów, które każdy projektant stron internetowych musi znać, aby
rozpocząć pracę nad swoimi umiejętnościami CSS. Te aplikacje CSS stały się tak standardowe, że
stanowią rdzeń ogromnej większości projektów internetowych, które zobaczysz. Przyjrzyjmy się
podstawowym aplikacjom CSS, aby utworzyć kolumny, styl menu i rozwijane menu; i użyj sprite'ów
CSS.
Tworzenie układów wielobarwnych z pływakiem
Najczęstszym sposobem rozłożenia strony jest utworzenie siatki, która jest ogólnie składa się z dwóch
lub więcej kolumn. Umożliwia to projektantowi przedstawienie wielu źródeł informacji i
funkcjonalności w tej samej płaszczyźnie poziomej, dzięki czemu lepiej wykorzystuje się ekran i
zmniejsza potrzebę przewijania. Chociaż nie jest to wyraźnie przeznaczone do wykonania tego zadania,
właściwość float jest obecnie standardową metodą tworzenia struktury siatki kolumn w większości
nowoczesnych projektów internetowych. Odbywa się to poprzez elementy blokowe, które normalnie
układają się w stosy pionowo i poziomo i "przesuwają" je obok siebie. Aby ustawić układ
wielokolumnowy za pomocą CSS:
1. Utwórz zewnętrzny plik CSS o nazwie layout.css.
layout.css
Ten plik zawiera kod CSS potrzebny do utworzenia siatki i jest powiązany z kodem HTML.
2. Dodaj reguły, aby określić szerokość treści. Zwykle wymaga to zdefiniowania szerokości nagłówka i
stopki witryny, a także sekcji, do której zostaną dodane artykuły. Szerokość zależy od potrzeb projektu,
ale 980 pikseli to typowa szerokość dla wielu stron internetowych:
header.site, section
footer.site {...}
3. Ustaw właściwość float dla twoich kolumn. Większość kolumn używa float: left, ale float: right lub
kombinacja będą działać, w zależności od twoich potrzeb.
nav, article, aside {...}
4. Ustaw szerokość kolumn. Dopóki te szerokości nie zostaną ustawione, kolumny rozciągną pełną
szerokość elementu nadrzędnego (sekcji) i nie będą faktycznie unoszone obok siebie. Dodatkowo
będziesz chciał ustawić marginesy i marginesy. Oczywiście, jeśli używasz dopełnienia, uciekniesz się do
problemu z modelem pudełkowym w Internet Explorerze. Dlatego też chcesz ustawić oddzielną
szerokość za pomocą hackera podkreślenia (tak jak tu zrobiłem) lub, bardziej korzystnie, stylu
warunkowego, jak wyjaśniono w części 12:
nav {...}, article {...}, off {...}
Moją ogólną zasadą jest pozostawienie od jednego do pięciu pikseli lub od 1 do 2% (dla kolumn z
płynem) jako "współczynnika krówki" pomiędzy elementami pływającymi. Różnica pomiędzy
kolumnami unoszącymi się i rzędami ustawionymi jeden na drugim może dosłownie sprowadzić się do
pojedynczego piksela. Musisz jednak przetestować swój projekt w wielu przeglądarkach w wielu
rozmiarach okien, aby znaleźć dokładny współczynnik krówki dla swojego projektu. Chociaż użyłem
tutaj trzech kolumn, możesz dodać tyle kolumn, ile chcesz. Po prostu dodaj więcej elementów <aside>
lub <div> z właściwością float i dostosuj kolumnę.

Stylizacja łączy a nawigacja
Sieć jest niczym bez linków. Wielu projektantów jest zadowolonych z domyślnych stylów przeglądarki
zastosowanych do ich linków, ale jest to nie tylko nudne, ale także sprawia, że wszystkie linki na twojej
stronie wyglądają dokładnie tak samo, bez względu na to, czy są nawigacją globalną czy linki do treści.
Stylizacja linków za pomocą pseudoklasy została omówiona w części 4, ale aby ożywić nawigację,
musisz nadać styl linku w zależności od kontekstu. Aby zmienić styl nawigacji i łącza:
1. Utwórz zewnętrzny plik CSS o nazwie links. css. Ten plik zawiera kod CSS potrzebny do stylu typów
łączy.
2. Utwórz domyślne style linków. W linkach. css, dodaj reguły dla znacznika zakotwiczenia
i jego: link,: visited,: hover i: active states.
a {...}
a: link {...}
a: visited {...}
a: hover {...}
a: active {...}
Zalecam ustawienie dekoracji tekstu na "none", aby wyeliminować nieatrakcyjne podkreślenie.
Następnie możesz dodać podkreślenie linku za pomocą właściwości border-bottom w razie potrzeby.
3. Stylowe style linków hipertekstowych, takie jak akapity, listy i tabele. Łącza w akapitach wymagają
nieco dodatkowej uwagi, ponieważ są otoczone innym tekstem.
p a {...}
p a: link {...}
p a: visited {...}
p a: hover {...}
p a: active {...}
Oprócz kolorów niektóre opcje odróżniające hipertekst od tekstu to:
> Podkreśl używając border-bottom, aby kontrolować styl, grubość i kolor podkreślenia.
> Kursywa lub pogrubienie, aby nadać połączonemu tekstowi dodatkowy styl lub wagę.
> Kolor tła lub obraz, aby uzyskać efekt podświetlenia.
> Zwiększ nieznacznie rozmiar.
4. Utwórz linki nawigacyjne. Łącza nawigacyjne są najczęściej konfigurowane jako lista, aby linki mogły
pojawiać się na liście, nawet jeśli obecny jest CSS.
nav ol {...}

Są to podstawowe style zastosowane do linków nawigacyjnych, ale nie jesteś całkiem gotowy do
stylizowania samego menu. Dostaniesz się do tego w następnych dwóch sekcjach.
Używanie Sprit;ów CSS
Technika sprite CSS pozwala stworzyć pojedynczy obraz, który zawiera różne stany używane dla
przycisków, menu lub kontrolek interfejsu przy użyciu dynamicznych pseudoklasowych. W tym pliku
umieszczasz wszystkie pojedyncze duszki, które tworzą twój przycisk, oddzielone przez wystarczającą
ilość miejsca, aby nie wpadały na siebie. Następnie wywołujesz ten obraz jako tło dla elementu i
ustawiasz właściwość pozycji tła (używając ujemnych wartości, aby przesunąć tło w górę i / lub w lewo),
aby ustawić poprawny ikonkę. Ponieważ tylko jeden obraz musi się załadować, przeglądarka musi
wykonać tylko jedno połączenie z serwerem, co przyspieszy działanie witryny. Na przykład w menu z
poprzedniej sekcji może być fajnie umieścić ikonę wskaźnika po prawej stronie opcji, aby pokazać, że
będziesz ładować nową stronę. Sprite zawiera wszystkie trzy wersje ikony dla wszystkich trzech stanów
dynamicznych. Aby dodać najezdne obrazy CSS do strony internetowej:
1. Utwórz obraz z różnymi stanami dynamicznymi dla swojej ikony. Będziesz tworzyć ikony dla każdego
z dynamicznych stanów, których potrzebujesz (domyślnie, najeżdża i aktywuj, w tym przykładzie)
wszystkie w tym samym pliku obrazu, oddzielone małą ilością miejsca A i nadaj mu nazwę spritepointer. png. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz chciał regularnie zajmować pozycje stanów, dzięki czemu
będą one łatwe do zapamiętania. Na przykład ustawiam góry każdej grafiki w odstępach 100 pikseli.
2. Utwórz zewnętrzny plik CSS o nazwie sprites.css. Ten plik zawiera CSS potrzebny do stylu menu.
3. Dodaj duszek do elementu, którego używasz jako kontrolki.
nav.toc .menu .drop li {...}
4. Ustaw obraz tła, aby się nie powtórzył. Konieczne będzie ustawienie pozycji poziomej w lewo lub w
prawo, a następnie dostosowanie pozycji pionowej w górę (wartości ujemne) lub w dół (wartości
dodatnie) w zależności od potrzeb.
background: transparent url ("../_ images / sprite-pointer. png") bez powtarzania prawa 8px;
Chociaż jest to łącze, używasz elementu listy do dodania sprite'a, ponieważ zapewnia to lepszą kontrolę
nad pozycjonowaniem. Jednak sprite działają równie dobrze na łączach, listach lub jakimkolwiek innym
elemencie.
5. Przesuń obraz w tle w górę lub w dół, w zależności od stanu. Dodaj reguły dla wszystkich stanów
łącza (: link,: visited,: hover,: active i: focus), ustawiając właściwość background-position z poprawnymi
wartościami przesunięcia pionowego, aby wyświetlić odpowiedni stan przejścia.
nav.toc .menu .drop li: hover {...}, nav.toc .menu .drop li: active {...}
Na przykład odwiedzone państwo użyje:
background-position: right -100px;
W związku z tym wyświetlany jest tylko stan odwiedzonego przycisku. Możesz oczywiście uwzględnić
wszelkie inne zmiany stylu, które chcesz. W tym przykładzie zmieniam również kolor tła. Pomysł (i
ostatnia część nazwy) dla duszków CSS powstał w początkach gier wideo, kiedy pamięć i prędkość były
na wagę złota. Aby pokonać ograniczenia systemowe, producenci gier wideo wyłożyliby tysiące małych
grafik używanych do stworzenia gry w siatkę, a następnie wyświetlili każdy sprite w razie potrzeby,
maskując wszystkie, oprócz potrzebnej części większego obrazu. Ten przykład jest prosty, ale można

umieścić dziesiątki, setki lub więcej obrazów na jednym sprite'u, aby ograniczyć żądania serwerów i
przyspieszyć działanie witryny.
Tworzenie menu rozwijanego CSS
Rozwijane menu to standardowy sposób na zredukowanie hałasu nawigacyjnego, umożliwiając
prezentowanie wielu linków w niewielkiej przestrzeni. Chociaż ogólnie uważa się je za domenę
JavaScript, rozwijane menu można również osiągnąć przy użyciu tylko odrobiny CSS.
Aby utworzyć czyste menu rozwijane CSS:
1. Utwórz zewnętrzny plik CSS o nazwie dropmenu. css. Ten plik zawiera
CSS potrzebne do stylu menu.
2. Ukryj menu rozwijane. Aby wyświetlić menu - "upuszczając" - najpierw musisz je ukryć. Daj mu
potrójny koszmar, ustawiając jego wysokość na 0, przelew na ukryty, a krycie na całkowicie
przezroczysty.
nav.toc .menu .drop {...}
3. Ustaw menu rozwijane, które ma się pojawiać, gdy wskaźnik użytkownika znajdzie się nad nim. Kiedy
wskaźnik unosi się nad dowolną częścią menu - włącznie z tytułem u góry - ustaw wysokość na
automatyczną i krycie na nieprzezroczystą. Możesz także połączyć to z przejściem, aby stworzyć
bardziej subtelny efekt otwierania.
nav.toc .menu: hover> .drop {...}
Byłoby fajnie, gdyby menu mogło się rozwinąć za pomocą przejścia, aby przejść od 0 do pełnej
wysokości menu. Możesz to zrobić, jeśli znasz dokładną wysokość menu, ale rzadko tak jest, szczególnie
w dynamicznej witrynie internetowej. Ponieważ ta sztuczka opiera się na selektorze podrzędnym, nie
będzie działać w IE6, więc musisz albo pokazać menu (używając warunkowego CSS, aby ustawić
wyświetlanie i krycie), albo wykonać inne ustalenia nawigacyjne

Zarządzanie arkuszami stylów
Nie wystarczy napisać CSS, który sprawia, że twoje strony wyglądają ładnie. Aby utworzyć najlepsze
strony internetowe, należy również napisać czytelny kod, który będzie łatwy do odczytania, łatwy w
utrzymaniu i ładuje się szybko. Aby zarządzać swoimi arkuszami stylów, musisz wiedzieć, jak tworzyć
dobrze zorganizowany kod, pracować z bibliotekami CSS i frameworkami, optymalizować łączenie
arkuszy stylów, sprawdzać poprawność kodu CSS i kompresować kod, minimalizując go. Ta część
pomoże Ci zrealizować wszystkie te cele i zakończy przegląd najlepszych praktyk, które przedstawiłem
w tekście
Tworzenie czytelnych arkuszy stylów
Chociaż komputer interpretuje kod CSS do renderowania strony internetowej, ty i inni ludzie muszą go
tworzyć i edytować. Podczas programowania Twój kod będzie prawdopodobnie bardzo brudny, co
utrudnia śledzenie interakcji reguł, ustalanie kolejności kaskadowej, a nawet lokalizowanie reguł, które
wymagają zmiany. Utrzymywanie kodu w czasie pracy może naprawdę zaoszczędzić czas. Postępuj
zgodnie z tymi prostymi sugestiami, aby zachować kod tak czytelny, jak to możliwe podczas
projektowania, a następnie dokładnie sprawdź i wyczyść kod przed wdrożeniem. Dołącz wprowadzenie
i TOC Umieść wprowadzenie na górze swojego CSS, które zawiera podstawowe informacje, takie jak
tytuł, nazwa witryny, wersja, data zmiany, użycie i inne uwagi. Dodatkowo, niektórzy programiści lubią
wstawiać szorstki spis treści, określający strukturę organizacyjną arkuszy stylów. Określanie kolorów,
czcionek i innych stałych Czasami trudno jest śledzić wszystkie wartości używane w projekcie. Jest mało
prawdopodobne, że CSS kiedykolwiek będzie zawierał stałe, więc pomoże ci zachować notatki w
łatwym do odniesienia miejscu w twoim dokumencie. Tworzenie glosariusza kolorów i typów prowadzi
do bardziej spójnych i atrakcyjnych projektów
Użyj nagłówków sekcji
Mimo że nagłówki i dzielniki sekcji naprawdę nie są niczym więcej niż komentarzami CSS, pomagają
uporządkować swój CSS i umożliwiają szybkie skanowanie twojego kodu zlokalizować określone grupy
reguł CSS. Jeśli ustaliłeś spis treści, polecam odzwierciedlając tę organizację tutaj. W tym przykładzie
używam gwiazdek do wskazania poziomu sekcji. Reguły @ są na górze Wszystkie reguły CSS
zaczynające się od @ (@media, @ twarz-czcionki, @import) muszą być umieszczone nad jakimkolwiek
innym stylem CSS w zewnętrznym stylu lub osadzonym arkuszu stylów. Oprócz ułatwienia znalezienia
tych reguł, wiele z nich nie zadziała, dopóki nie zostaną umieszczone u góry. Wybierz schemat
organizacji Powinieneś wybrać spójną organizację wzór i trzymaj się go. Nie powiem ci, jak
uporządkować arkusze stylów - zależy to od tego, co działa dla Ciebie - ale oto kilka pomysłów do
rozważenia:
■ Organizuj według typu selektora. Zacznij od selektorów HTML, następnie ID, a następnie klas.
■ Organizuj w oparciu o strukturę strony. Reguły grupowe oparte na ich znacznikach nadrzędnych.
Działa to jeszcze lepiej z HTML5, ponieważ struktura stron jest silniejsza. Wadą jest to, że te same
zasady muszą być stosowane w różnych miejscach na stronie. Nie potrzebujesz zbędnego kodu, więc
najlepiej jest oddzielić te reguły na własną sekcję.
■ Organizuj w oparciu o cel. Reguły grupowe w zależności od tego, do którego elementu jest stosowany
styl. Zamiast grupowania według miejsca, w którym element znajduje się na stronie, style są
grupowane na podstawie ich zawartości, modułu, funkcjonalności lub innych konkretnych elementów
,używać (takich jak nagłówki, typografia, reklamy, artykuł, strony, układ siatki itd.)

■ Uporządkuj alfabetycznie. Dosłownie wymień selektory w kolejności alfabetycznej. Nie naprawdę.
Nigdy nie używałem tej metody, ale słyszałem, że kilku programistów przysięga na nią. Dla mnie
wygląda na to, że wiele pracy wymaga utrzymania tego schematu organizacyjnego. Plus, co jeśli chcesz
zastąpić styl później w kaskadzie, ale nie pasuje on alfabetycznie.
Możesz użyć jednej z tych metod, kombinacji tych metod lub metody, którą sam tworzysz. Kluczem
jest być konsekwentnym.
Użyj specyfiki dla hierarchii
Niezależnie od wybranego ogólnego schematu organizacyjnego, specyfika (wyjaśniona w części 4)
zapewnia naturalną organizacyjną hierarchię reguł CSS. Po prostu uporządkowanie reguł CSS przy
użyciu specyfiki selektora może znacznie ułatwić znalezienie reguł i śledzenie problemów.
Biblioteki i struktury CSS
Biblioteka CSS jest po prostu kolekcją popularnych stylów używanych w jednej witrynie sieci Web i
potencjalnie w wielu witrynach sieci Web. Biblioteka może zawierać resetowanie CSS, ogólną
typografię, ogólne style przejścia lub dowolny inny styl, który wymaga spójności. CSS Frameworks to
gotowe biblioteki CSS, które pozwalają szybko wdrożyć dobrze przetestowany i precyzyjnie
spreparowany kod CSS do własnej witryny sieci Web. Zasadniczo, struktury CSS są wolnymi,
społecznościowymi działaniami utrzymywanymi przez zainteresowanych wolontariuszy. W przypadku
prostych witryn sieci Web, ramy mogą być przesadzone, dodając wiele kodu, który nigdy nie będzie
być użytym. Jednak nawet w przypadku średnich witryn, Framework może oszczędzać czas. Niektóre z
bardziej popularnych frameworków CSS obejmują:
■ Blueprint - zapewnia solidną siatkę układu, style typograficzne i arkusz stylów dla drukowanie stron.
■ Emastic - Używa ems do tworzenia elastycznych układów.
■ Typogridphy - Wykorzystuje 12 i 16 siatek słupów o szerokości 960 pikseli i reguły stylów
typograficznych, aby stworzyć silny pionowy rytm.
■ Ramy CSS Grid-Yahoo! Zapewniają układy stałe i płynne.
Strategie arkuszy stylów
Gdy Twoje biblioteki, frameworki i CSS w sieci są gotowe do uruchomienia, musisz wybrać najlepszą
strategię wdrażania. Zalecane jest zawsze umieszczenie wszystkich stylów w jednym lub wielu
zewnętrznych arkuszach stylów, a następnie użycie <link> lub @import code, aby zastosować je do
dokumentu WWW. W tym momencie masz dwa konkurencyjne priorytety:
■ Zachowaj mały rozmiar pliku. Im większy rozmiar pliku, tym dłużej trwa pobieranie. Oczywiście,
ponieważ jest to tekst, twoje pliki muszą być dość duże, aby to stanowiło problem, ale tak się dzieje.
■ Należy utrzymywać jak najmniejszą liczbę połączeń i importów. Im więcej łączy i importujesz do
zewnętrznych plików CSS, im więcej wywołań serwerowych wykonasz, i wolniej załaduje się strona.
Możesz zmniejszyć rozmiar pliku, dzieląc arkusze stylów na wiele plików zewnętrznych, a następnie
łącząc tylko te, których potrzebujesz, ale oznacza to więcej linków. Możesz mieć pojedynczy, allinclusive plik CSS, ale taki plik może się bardzo rozwinąć. Twoim zadaniem będzie zbilansowanie tych
dwóch problemów. Oto kilka metod.
Metoda One For All

Metoda One For All obejmuje wszystkie twoje style w jednym arkuszu stylu głównego. Ta metoda,
tworzy dobrze zorganizowany i czytelny arkusz stylów z OWO, ma kluczowe znaczenie ponieważ
możesz przeglądać setki, a nawet tysiące linii kodu.
Pros-Pobieranie jest szybsze niż wielokrotne pobieranie, a plik jest następnie buforowany do użytku na
innych stronach. Ponadto, przy całym kodzie w jednym miejscu, nie musisz się martwić o to, czy strona
ma dostęp do właściwych stylów.
Wady - ta metoda może prowadzić do dużych rozmiarów plików, które spowalniają ładowanie strony
czas i renderowanie trwa dłużej. Ponadto pliki te są trudniejsze do zarządzania i edycji.
Metoda Dziel i Rządź
Metoda Divide and Conquer wykorzystuje wiele linków do wielu arkuszy stylów według potrzeb w
zależności od strony. Zacznij od linku do pliku z globalnymi stylami używanymi przez wszystkie strony,
a następnie dodaj linki do stylów używanych tylko dla tej strony. Na przykład, jeśli użyjesz specjalnego
modułu karuzeli tylko na stronie głównej, nie przejdzie on do pliku globalnego, ale będzie istnieć jako
oddzielny plik CSS dla strony głównej lub jako część pliku CSS z ogólnymi komponentami
Plusy - łącz i dopasowuj arkusze stylów z biblioteki, aby ładować tylko potrzebne style i zmniejszać duże
rozmiary plików. Poza tym, o ile przechowujesz swoje pliki, zazwyczaj łatwiej je edytować.
wady-Wiele plików oznacza wiele wywołań serwera, co spowalnia pobieranie. Co więcej, wiele plików
może być trudnych do utrzymania, a ich kolejność kaskadowa może kolidować w nieprzewidywalny
sposób.
Metoda agregacyjna
Metoda Aggregate używa @import do zbierania wszystkich istotnych plików CSS z twojego biblioteka.
Dokument HTML musi następnie połączyć się tylko z jednym zewnętrznym plikiem.
Plusy - podobne do metody Divide and Conquer, ale używając tylko jednego linku, jest łatwiej dodawać
lub usuwać style, ponieważ są one raczej w pojedynczym pliku CSS niż rozłożone na wiele plików HTML.
Wady-Podobny do metody Divide and Conquer, ale gorzej. To było bardzo popularna strategia CSS,
dopóki ktoś nie odkrył, że używanie @import często zapobiega zewnętrzne arkusze stylów z
jednoczesnego ładowania. Zamiast tego muszą załadować jeden po drugim, co spowalnia rzeczy.
Dodatkowo, od połączonego stylu rodzica arkusz musi się wczytać, zanim importowane arkusze stylów
będą widoczne w przeglądarce Metoda może doprowadzić do ponownego wydania strony, gdy nowe
style staną się dostępne.
Metoda dynamiczna
Metoda dynamiczna opiera się nie na twoich umiejętnościach jako koderach CSS, ale na twoich
umiejętnościach pisanie kodu po stronie serwera. Możliwe jest pisanie skryptów serwera, które są
agregowane Plik CSS pełen @importów i połączyć je na serwerze w jeden plik do wdrożenia.
Plusy - Łączy łatwość użycia i niewielki rozmiar pliku metody Aggregate z szybkość metody One For All.
Wady - wymaga znajomości kodowania po stronie serwera
Rozwiązywanie problemów z kodem CSS
Zbyt często starannie konfigurujesz reguły arkusza stylów, przechodzisz do przeglądarki i widzisz ... nic.
Lub strona jest wyświetlana jako brzydkie miszmasz treści. Nie martw się; tak się dzieje każdemu.

Zanim wpadniesz w panikę i wyrzucisz swój drogi laptop przez okno, przeczytaj te sugestie. Zadaj te
pytania Wiele rzeczy może uniemożliwiać prawidłowe działanie reguł arkusza stylów; większość z nich
łatwo zauważyć. Wskazuje na niektóre typowe problemy, które możesz napotkać:
■ Czy brakuje jakiegoś średnika? Brakujący średnik na końcu deklaracji spowoduje awarię całej reguły.
■ Czy pamiętasz, aby ustawić relację łącza? Jeśli pominiesz właściwość rel, wiele przeglądarek nie
załaduje zewnętrznego arkusza stylów.
■ Czy otwierasz i zamykasz blok deklaracji za pomocą nawiasów klamrowych? Jeśli nie, nie wiadomo,
co się stanie.
■ Czy pamiętałeś o zamknięciu wszystkich wielowierszowych znaczników komentarzy? Jeśli nie,
pozostała część CSS jest traktowana jako komentarz.
■ Czy twój selektor zawiera literówki? Jeśli zapomnisz okresu otwarcia lub numeru (#) dla klas i
identyfikatorów, nie będą one działać.
■ Czy wymieszałeś klasę z identyfikatorem lub odwrotnie? Często myślę, że skonfigurowałem selektor
jako identyfikator, ale w rzeczywistości była to klasa.
■ Czy właściwości zawierają literówki? Typy w jednej właściwości mogą spowodować awarię całej
reguły.
■ Czy wartości, których używasz, są dozwolone dla tej właściwości? Używanie nieprawidłowych
wartości może spowodować niepowodzenie definicji lub nieprzewidywalne zachowanie.
■ Czy ta właściwość działa w testowanej przeglądarce? Jest to szczególnie problem, jeśli używasz
nowych właściwości CSS3.
■ Jeśli twoje reguły są w głowie, czy poprawnie użyłeś tagu <style>? Literówki w tagu <style> oznaczają,
że żadna z definicji nie jest używana. Ponadto, jeśli ustawisz typ mediów, style wpłyną tylko na wyjście
do tego medium. Ustawienie rodzaju materiału do drukowania uniemożliwi tym stylom wpływanie na
zawartość wyświetlaną na ekranie.
■ Czy podczas łączenia lub importowania arkuszy stylów pobierasz odpowiedni plik? Sprawdź dokładną
ścieżkę do pliku. Pamiętaj też, że nie powinieneś dołączać znacznika <style> ani żadnego innego kodu
spoza CSS do zewnętrznego pliku CSS.
■ Czy masz wiele sprzecznych reguł dla tego samego znacznika? Sprawdź swoją kolejność kaskadową.
Jeśli wszystko inne zawiedzie, wypróbuj te pomysły. Jeśli szukałeś poprzednich błędów i nadal nie
możesz uruchomić swojego kodu, spróbuj jeszcze raz:
■ Dokonaj deklaracji! Ważne. Często twoje deklaracje będą ze sobą kolidować, a znalezienie konfliktu
może być trudne. Dodawanie! Ważne do deklaracji
■ Usuń reguły i wpisz je ponownie. Jeśli nie widzisz, co jest nie tak, przepisanie kodu od początku
czasami rozwiązuje problem.
■ Przetestuj ten sam kod w innej przeglądarce i / lub systemie operacyjnym. Możliwe, że właściwość
jest błędna i nie działa poprawnie w przeglądarce. Jest nawet możliwe, że przeglądarka nie zezwala tej
właściwości na działanie z tym znacznikiem.
■ Poddaj się i odejdź. Po prostu żartuję - chociaż możesz chcieć zrobić sobie 15-minutową przerwę
przed ponownym spojrzeniem na problem.

■ Jeśli nic więcej nie działa ... Wypróbuj inne rozwiązanie dla swojego projektu.
Debugowanie CSS w Firebug i Web Inspector
Większość projektantów stron internetowych pracuje w przeglądarkach Firefox, Safari lub Chrome
podczas ich tworzenia ponieważ wszystkie trzy mają doskonałe dodatki i wbudowane narzędzia do
analizy i edycji kod. W przypadku Firefoksa ta funkcjonalność jest dostarczana przez dodatek Firebug,
podczas gdy oba Safari i Chrome korzystają z Web Inspector dostarczonego z Webkit. Oba narzędzia
umożliwiają bezpośrednią edycję kodu CSS i HTML strony internetowej, którą przeglądasz, co pozwala
modyfikować i debugować kod na lokalnym komputerze bez wpływu na wersję na żywo. Chociaż każde
narzędzie ma wiele unikalnych funkcji, oba mają kilka kluczowych możliwości współpracy z CSS:
■ Zaznacz elementy. Podczas przewracania elementów na ekranie są one wyróżniane w kodzie HTML
lub odwrotnie.
■ Wyświetl wszystkie reguły zastosowane do elementu. Po wybraniu elementów wyświetlany jest kod
CSS, zawierający deklaracje, które zostały zastąpione lub przekreślone.
■ Włączanie i wyłączanie deklaracji. Możesz selektywnie włączać i wyłączać deklaracje aby zobaczyć,
jak wpływają na projekt.
■ Edytuj właściwości i wartości deklaracji. Oprócz włączania i wyłączania deklaracji możesz
bezpośrednio edytować lub dodać je do reguły.
■ Wyświetl błędy. Wyświetl wszystkie napotkane błędy HTML lub CSS.
Firebug dla przeglądarki Firefox
Wtyczka Firebug dla przeglądarki Firefox stała się de facto standardem dla sieci projektantów wszędzie
A. Możesz pobrać go z witryny internetowej dodatku Firefox lub bezpośrednio ze strony internetowej
Firebug, getfirebug. com (Win / Mac). Pierwsze kroki z Firebug
1. Otwórz panel Firebug. Przejdź do strony internetowej, którą chcesz obejrzeć, a następnie kliknij
ikonę Firebug w prawym dolnym rogu okna przeglądarki lub wybierz polecenie Widok> Firebug.
2. Zobacz CSS. CSS można wyświetlić samodzielnie, klikając kartę CSS lub przeglądając ją obok kodu
HTML, klikając kartę HTML. Generalnie pracuję w trybie sideby-side.
3. Sprawdź element. Kliknij przycisk Sprawdź, a następnie kliknij element na ekranie, który chcesz
sprawdzić. Po najechaniu kursorem na element jego pole zostanie obrysowane marginesami i
obramowaniem oznaczonymi kolorami. Firebug podkreśla również element w kodzie HTML i wyświetla
wszystkie zastosowane CSS. Deklaracje są przekreślane, jeśli zostały nadpisane przez inne deklaracje i
nie są stosowane. Kliknij, aby wybrać element do edycji.
4. Wyłącz deklarację. Umieść kursor po lewej stronie nazwy właściwości w deklaracji, a pojawi się
symbol "nie symbol" (). Kliknij go, aby wyłączyć usługę, i kliknij ponownie, aby ją włączyć. W rzutni od
razu widać efekt włączania i wyłączania właściwości.
5. Edytuj deklarację. Kliknij dwukrotnie nazwę lub wartość właściwości, a następnie wpisz nową. Efekty
wszelkich zmian będą widoczne niemal natychmiast po wpisaniu.
6. Dodaj nową deklarację. Kliknij dwukrotnie puste miejsce po prawej stronie deklaracji chcesz
poprzedzić nową deklarację, wpisać nazwę właściwości, nacisnąć klawisz Tab, a następnie wpisać
wartość właściwości. Nie wpisuj zamykającego średnika (;). Zmiany powinny pojawić się natychmiast
podczas pisania.

Web Inspector w Safari i Chrome
Zarówno Safari, jak i Chrome mają wbudowane narzędzie dla programistów internetowych, które
umożliwia szybko analizuj i edytuj swoje CSS i HTML. Zarówno Safari, jak i Chrome dostępne dla
systemów Windows i Mac OS X
Pierwsze kroki z Web Inspector
1. Włącz menu Deweloper w Safari. Otwórz panel Preferencje przeglądarki (Safari> Preferencje ...),
wybierz kartę Zaawansowane i wybierz "Programista Menu w pasku menu ".
2. Otwórz panel Web Inspector. Przejdź do strony sieci Web, którą chcesz obejrzeć, a następnie w
przeglądarce Safari wybierz polecenie Develop> Show Web Inspector lub w Chrome wybierz View>
Developer> Developer Tools.
3. Zobacz CSS. Możesz przeglądać arkusze CSS obok kodu HTML, klikając kartę Elementy.
4. Sprawdź element. Kliknij ikonę Inspect (klasa powiększenia), a następnie kliknij element na ekranie,
który chcesz sprawdzić. Gdy umieścisz kursor nad elementem, jego pole zostanie obrysowane, wraz z
kolorowymi marginesami i dopełnieniem. Firebug podkreśla również element w kodzie HTML i
wyświetla wszystkie zastosowane CSS. Deklaracje są przekreślane, aby wskazać, że zostały nadpisane
przez inne deklaracje i nie są stosowane. Kliknij, aby wybrać element do edycji.
5. Wyłącz deklarację. Najedź kursorem na deklaracje w CSS, a obok pojawi się pole wyboru po prawej
stronie. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć deklarację. Zaznacz pole wyboru, aby je włączyć.
W rzutni natychmiast zobaczysz efekt włączania i wyłączania deklaracji.
6. Edytuj deklarację. Kliknij dwukrotnie deklarację, którą chcesz zmienić, i zmodyfikuj ją w razie
potrzeby. Efekty wszelkich zmian będą widoczne niemal natychmiast po wpisaniu.
7. Dodaj nową deklarację. Kliknij dwukrotnie puste miejsce po prawej stronie deklaracji chcesz
poprzedzić nową deklarację, wpisać nazwę właściwości, a następnie wpisać wartość właściwości. Nie
wpisuj zamykającego średnika (;). Naciśnij Return, aby wprowadzić zmiany. Należy pamiętać, że po
ponownym załadowaniu strony w dowolnym momencie wszelkie wprowadzone zmiany zostaną
utracone.
Sprawdzanie poprawności Twojego kodu CSS
W3C udostępnia stronę internetową o nazwie Validator A CSS, która pozwala sprawdzić kod CSS, aby
potwierdzić, że spełnia on wymagania określone w standardach W3C. Aby użyć walidatora CSS W3C:
1. Aby przejść do strony WWW walidatora W3C, wskaż przeglądarkę internetową na jigsaw.w3.org/cssvalidator.
2. Wybierz metodę sprawdzania poprawności swojego CSS. Możesz wpisać adres URL (według URI),
wpisać kod CSS bezpośrednio w formularzu (z obszarem tekstowym) lub przesłać pliki (wg przesłanego
pliku). W tym przykładzie prześlesz URL.
3. Wprowadź adres URL swojej witryny sieci Web lub arkusza stylów. Zalecam podanie dokładnego
adresu URL arkusza stylów.
4. Poczekaj. Sprawdzanie poprawności zajmuje tylko kilka sekund. Otrzymujesz raport o błędach i
innych możliwych problemach ze swoim CSS.

Chociaż nie potrzebujesz poprawnego CSS do przeglądarki, aby wyświetlić swój kod, sprawdzanie
poprawności proces często pomaga zlokalizować błędy kodu.
Zminimalizowanie swojego CSS
Chociaż tworzenie czytelnego arkusza CSS doskonale nadaje się do edytowania i utrzymywania kodu,
wszystkie te komentarze, spacje i zwroty kończą się na dodaniu dużego obciążenia do rozmiaru pliku.
Dodatkowo, chociaż jestem pewien, że jesteś dobrym programistą, zawsze jest więcej miejsca na
sortowanie i scalanie selektorów do optymalizacji. Jeśli chcesz zmniejszyć rozmiar pliku, zanim
wdrożysz swoją witrynę do sieci, utwórz zminimalizowaną wersję swojego kodu CSS. W zależności od
rozmiaru pliku CSS może to znacznie zmniejszyć rozmiar pliku. Nie usuwaj wersji czytelnej. Musisz
zachować tę wersję, aby wprowadzić zmiany. Minimum własnego kodu jest możliwe, ale może
prowadzić do licznych błędów. Na szczęście dostępnych jest kilka narzędzi online. Moim ulubionym
jest Minify CSS Compressor & Minifier
Aby zminimalizować swój CSS:
1. Odwiedź Minify CSS. Po zakończeniu kodu CSS i gotowości do uruchomienia w sieci, skieruj
przeglądarkę na stronę www.minifycss.com/css-compressor.
2. Załaduj swój kod CSS. Możesz wkleić go bezpośrednio do pola formularza lub wpisać adres URL, z
którego chcesz pobrać CSS. Wyciągnąłem ten kod z części 10.
3. Wybierz opcje. Eksperymentuj, aby uzyskać pożądany efekt, ale pamiętaj o tym
Twoim celem jest jak największa redukcja rozmiaru pliku kodu. Możesz również wybrać, czy chcesz
wypisać kod do skopiowania, czy jako oddzielny plik CSS.
4. Przetwarzanie CSS. Kliknij przycisk Process CSS w polu, w którym został dodany Twój kod. Po kilku
sekundach pojawi się lista komunikatów wskazujących na wykrycie nieprawidłowych właściwości. Pod
tym jest twój kod do pobrania lub skopiowania. Jeśli używasz CSS3, możesz spodziewać się kilku
nieprawidłowych właściwości, ponieważ Minifier jeszcze ich nie zawiera.
5. TEST, TEST, TEST! W zależności od tego, ile skompresowałeś kod, mogło to trochę lub niewiele
zmienić. Bez względu na to, jest inny i może zachowywać się inaczej. Jeśli napotkasz problemy z nowym
kodem CSS, spróbuj zminimalizować go ponownie, używając innych ustawień
32 Najlepsze praktyki CSS
Na stronach tej książki zaproponowałem wiele wskazówek, zaleceń, i sugestie. Starałem się
postępować zgodnie z własnymi radami w całym kodzie, który przedstawiam, ale potrzeby tworzenia
przydatnych przykładów musiały być zrównoważone z potrzebami najlepszych praktyk w zakresie
kodowania. Aby wyjaśnić jakiekolwiek zamieszanie, poniżej przedstawiono 32 najważniejsze
sprawdzone metody dotyczące CSS wraz z odsyłaczami wskazującymi, gdzie można znaleźć dodatkowe
informacje.
1. Zawsze określaj jednostki dla wartości, z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość wynosi 0. To proste
równanie:
0px = 0in = 0em = 0cm = 0% = 0mm = 0
Zero jest zawsze zerowe i nie trzeba definiować, jaki jest 0.

2. Najpierw struktura, potem prezentacja. Niektórzy projektanci chcą rozpocząć projektowanie stron
bez wcześniejszego umieszczenia struktury HTML, ale to tak, jakby próbować umieścić bocznicę na
domu, który nie został jeszcze oprawiony.
3. Określ typ dokumentu. Obecnie korzystanie z DTD powinno być oczywiste, ale dokument HTML bez
doctype jest jak książka bez okładki. Nie tylko nie wiesz, co jest w środku, ale wszystko się rozpada.
4. Wszystkie style powinny być zewnętrzne. Aby utrzymać jak najłatwiejszą stronę internetową,
ostateczne style powinny zawsze znajdować się w zewnętrznych plikach i nigdy nie powinny być
osadzone w nagłówku lub w linii. Style osadzania lub wbudowane są akceptowalne podczas
programowania, ale przed wdrożeniem powinny zostać przeniesione do zewnętrznego arkusza stylów.
5. Ogranicz liczbę zewnętrznych arkuszy stylów do minimum. Może to wydawać się sprzeczne z
poprzednim stwierdzeniem, ale każdy zewnętrzny arkusz stylów to połączenie z serwerem sieci Web,
a każde połączenie spowalnia ładowanie strony internetowej. Jest to prawdą, niezależnie od tego, czy
używasz <link> czy @import.
6. Umieść linki stylów w <head>, nigdy w <body>. Style umieszczone w <body> dokumentu HTML nie
zostanie zastosowany do strony, dopóki strona sieci Web się nie wyświetli, co spowoduje, że cały
dokument będzie migać krótko, gdy ponownie wyświetli stronę ze stylami. Jest to denerwujące i
nieatrakcyjne.
7. Użyj łącza, aby dodać style do dokumentu HTML i @import, aby dodać style do innych arkuszy
stylów. Starsze wersje Internet Explorera ładują style w <head> tak, jakby były w <body>, powodując
irytujący flash jako stronę rerenders.
8. Dołącz domyślne style dla elementów HTML. Nie projektuj domyślnie. Użyj przesłonięcia CSS, aby
zresetować niektóre wartości, ale zawsze definiuj domyślny styl dla tylu elementów HTML, ile użyjesz
w swoich projektach.
9. Użyj ogólnych nazw klas. Klasy są wykorzystywane na całej stronie, często w połączeniu z innymi
elementami i mogą ulec zmianie. Jeśli nazwa jest oparta na wartości, zmiana wartości może sprawić,
że nazwa klasy będzie myląca.
10. Użyj konkretnych nazw ID. Identyfikatory powinny być używane tylko raz na dokument HTML, więc
nazwa musi określać, co to jest lub do czego służy.
11. Dodaj unikalną nazwę klasy lub identyfikator do znacznika body każdej strony. Daje to każdej
stronie własną unikatową identyfikację, którą następnie można wykorzystać do stylizowania strony
niezależnie od innych stron. Możesz także dodać klasy do sekcji strony lub inne oznaczenia, które
odróżniają ją na stronie. Może to pomóc w zmniejszeniu liczby zewnętrznych arkuszy stylów, ponieważ
umożliwia dodawanie stylów dla wybranych stron w całym tekście ten sam plik zewnętrzny.
12. Wymieszaj i dopasuj klasy. Możesz zastosować wiele klas do pojedynczego elementu, umieszczając
nazwy klas w tej samej klasie w tagu, oddzielone spacjami. Umożliwia to łączenie klas, a nie tworzenie
nowych w celu zaspokojenia określonych potrzeb.
13. Łącz reguły w listy selektorów. Elementy, które mają te same właściwości CSS a wartości można
łączyć w jedną regułę CSS.
14. Użyj dynamicznych stylów dla elementów formularza, przycisków i innych elementów interfejsu.
Wiele elementów, takich jak pola formularzy i przyciski formularzy, może mieć wiele stanów

dynamicznych, które mogą zapewniać wizualną informację zwrotną dla zawisu, a także po kliknięciu
przycisku lub wybraniu pola formularza. Nie zapomnij również o tym stylu.
15. Użyj reguł @media i zapytań o media, aby dostosować stronę do urządzenia. Chociaż nie są
dostępne we wszystkich przeglądarkach, kopalnie multimediów pozwalają odróżnić wiele urządzeń
przenośnych przeglądarki, takie jak iPhone, dzięki czemu możesz zapewnić niestandardową obsługę.
16. Preferuj specyfikę nad klasami i identyfikatorami, ale tylko tak ściśle, jak to konieczne. Swoistość
pozwala selektywnie stylizować element bez jawnej identyfikacji go za pomocą klasy lub identyfikatora.
Chociaż klasy i identyfikatory mogą być przydatne, często ograniczają wszechstronność struktury
strony. Przed dodaniem nowej klasy lub identyfikatora do elementu sprawdź, czy możesz użyć stylów
kontekstowych. Z drugiej strony nie należy określać stylów tak specyficznych, aby miały zastosowanie
tylko do bardzo konkretnych przypadków, gdy mogą wymagać szerszego zastosowania.
17. Unikaj! Ważne. Ważną wartością jest tępa broń. Włącza style i zastępuje kolejność kaskadową.
Oznacza to również, że nadpisanie może być bardzo trudne. Jeśli używasz! Ważne podczas
programowania, spróbuj go usunąć przed uruchomieniem witryny.
18. Unikaj niepotrzebnych i powtarzających się powtórzeń. Arkusze stylów mogą szybko stać się
bałaganami z nadmiarowymi właściwościami i wartościami, które nie zmieniają wartości tego, co już
zostało ustawione. Pamiętaj, że po ustawieniu wartości właściwości będzie ona kaskadowo
sprowadzana do elementów potomnych. Na przykład, jeśli ustawisz rozmiar czcionki dla ciała, nigdy
nie będziesz musiał ustawiać go ponownie, chyba że określony element używa innego rozmiaru. Zbyt
często widzę taki sam rozmiar czcionki dla elementu po elemencie. Pamiętaj, że po ustawieniu wartości
właściwości będzie ona kaskadowo sprowadzana do elementów potomnych. Na przykład, jeśli ustawisz
rozmiar czcionki dla ciała, nigdy nie będziesz musiał ustawiać go ponownie, chyba że określony element
używa innego rozmiaru. Zbyt często widzę taki sam rozmiar czcionki dla elementu po elemencie.
Pamiętaj, aby sprawdzić, czy styl został już ustawiony dla rodzica element przed ustawieniem go.
19. Użyj rozmiaru względnego dla rozmiaru czcionki. Chociaż czasami łatwiej jest używać takich
rozmiarów, jak piksele, użycie względnych rozmiarów, takich jak ems, pozwala na równomierne
skalowanie rozmiarów tekstu na stronie i utrzymanie lepszego rytmu typograficznego.
20. Preferuj skrócone właściwości. Skrócone właściwości, takie jak czcionka, umożliwiają ustawienie
wielu wartości za pomocą jednej właściwości. To nie tylko zmniejsza ilość kodu, ale również utrzymuje
podobne wartości właściwości, co ułatwia edycję.
21. Użyj RGB dla koloru. Możesz zobaczyć wartości kolorów hex częściej niż RGB, ale nie ma naprawdę
dobrego powodu, aby używać jednego z drugiego z punktu widzenia kodu. Ponieważ wartości RGB są
łatwiejsze do zrozumienia dla zwykłych śmiertelników, a teraz możesz ustawić przezroczyste kolory za
pomocą RGBA, polecam zawsze używanie RGB.
22. Używaj obrazów tła lub innych stylów dla interfejsu chrome. Tag <img> powinien być stosowany
do obrazów, które są treścią: zdjęcia, rysunki lub ilustracje. Chrome stanowi wizualne elementy
interfejsu, takie jak tła, przyciski i inne elementy sterujące. Zamiast dodawać te znaczniki <img>, należy
dodać chrome interfejsu za pomocą obrazów tła. Ułatwia to wprowadzanie zmian lub całkowitą zmianę
projektu bez dotykania kodu HTML.
23. Użyj sprite'ów CSS. Sprite CSS mogą być używane do dodawania obrazów do różnych dynamicznych
stany z tylko jednym plikiem, który zmienia pozycję, aby odsłonić każdy stan. Sprite CSS są szybsze do
załadowania niż wiele obrazów i nie migają, gdy zmieniają się stany.

24. Użyj CSS dla prostych gradientów tła. Proste gradienty są obsługiwane w większości przeglądarek
teraz i może być używany w tle. Zamiast spowalniać działanie obrazów, użyj gradientów CSS.
25. Zacznij od czystej klaps. Resetowanie CSS pozwala ustawić równe szanse, co ułatwia projektowanie
w wielu przeglądarkach.
26. Margines przewagi nad dopełnieniem. Z powodu problemów z przeglądarką Internet Explorer i
modelem pudełkowym dopełnienie może powodować problemy z elementami o określonej szerokości
lub wysokości. Jeśli masz wybór, użyj marginesu.
27. Sprawdź swój kod w Firefoksie, Chrome i / lub Safari podczas budowania, a następnie napraw dla
przeglądarki Internet Explorer. Mimo że IE nadal ma lwią część rynku przeglądarek, najłatwiej jest
zbudować stronę zgodnie ze standardami sieci Web, a następnie dostosować się do specyfiki IE, a nie
na odwrót.
28. Oznacz wszystkie stany łącza. Wielu projektantów będzie stylizować tylko domyślny stan łącza, a
może stan zawisu. Można jednak również stylizować odwiedzone i aktywne stany, które zapewniają
wizualną informację zwrotną dla użytkownika po kliknięciu łącza.
29. Użyj komentarzy, aby robić notatki i organizować swój kod, szczególnie w przypadku stałych
wartości. Notatki są pomocne przy nagrywaniu notatek dotyczących twojego projektu, szczególnie w
kolorze lub wartościach czcionki, których będziesz używać konsekwentnie w całym projekcie. Notatek
można również używać do tworzenia dzielników sekcji w kodzie w celu ułatwienia porządkowania i
wykonywania skanowania dla łatwiejszych części.
30. Skorzystaj ze specyfiki, aby uporządkować swój kod. Specyfika to nie tylko świetny pomysł na
stylizację; możesz go użyć do stworzenia konspektu w kształcie konspektu dla swojego kodu, co ułatwi
skanowanie i znajdowanie powiązanych elementów.
31. Favor <link> over @import. Chociaż obie można wykorzystać do wprowadzenia arkuszy stylów do
dokumentów sieci Web, testy wykazały, że większość przeglądarek pobiera pobrane arkusze stylów
szybciej niż zaimportowane. Jest to nawet prawdą, jeśli @import znajduje się w zewnętrznym arkuszu
stylów, ponieważ zewnętrzny arkusz stylów musi zostać załadowany, zanim uwzględnione zostaną jego
elementy potomne.
32. Zminimalizuj swój CSS przed uruchomieniem. Średni i wyszczuplony kod prowadzi do szybszej
prędkości pobierania, co zawsze zwiększa komfort użytkownika. Podczas tworzenia witryny Twój kod
powinien być tak czytelny, jak to tylko możliwe. Ale po uruchomieniu witryny możesz usunąć wszystkie
spacje, zwroty i notatki ze swojego kodu.

