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Marginesy, dope nienie
i obramowanie   

ygl d ka dego znacznika HTML w przegl darce jest zdeterminowany
przez mnóstwo w a ciwo ci. Niektóre z nich — jak obramowanie i kolory
t a — wida  ju  na pierwszy rzut oka. Inne za  s  niewidoczne — jak

dope nienie i marginesy, które dodaj  nieco pustej przestrzeni z jednej lub kilku
stron znacznika. Dzi ki wiedzy o sposobie funkcjonowania tych w a ciwo ci mo na
tworzy  przyci gaj ce wzrok kolumny czy dekoracyjne paski boczne i kontrolowa
woln  przestrze  (ang. white space) wokó  nich. To z kolei pomaga uzyska  upo-
rz dkowany i lekko wygl daj cy projekt, który daje wra enie profesjonalizmu.

Wszystkie w a ciwo ci opisane w tym rozdziale wzi te razem sk adaj  si  na jedn
z najwa niejszych koncepcji w CSS — model polowy (zwany te  modelem blo-
kowym lub pude kowym).

Istota modelu polowego
Mówi c o akapicie lub nag ówku, zawsze mamy na my li litery, s owa i zdania.
Prawdopodobnie wi c mówi c o znaczniku <img />, mamy na my li zdj cie, logo
albo jeszcze jaki  inny rodzaj obrazu. Przegl darka jednak traktuje je (i wszystkie
inne znaczniki) inaczej — jako ma e pola. Dla przegl darki ka dy znacznik to pole,
na którym co  si  znajduje — obraz, tekst lub inne znaczniki zawieraj ce jeszcze co
innego, jak wida  na rysunku 7.1.

Tre  jest otoczona ró nymi w a ciwo ciami, które sk adaj  si  na pole:

 Dope nienie (padding) to przestrze  pomi dzy tre ci  a jej obramowaniem.
Jest to odst p znajduj cy si  pomi dzy zdj ciem a jego obramowaniem.

 Obramowanie (border) to linia rysowana wokó  wszystkich kraw dzi pola.
Mo na j  zastosowa  do dowolnej liczby kraw dzi pola w wybranym uk adzie.

W

7
ROZDZIA
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Rysunek 7.1. Model polowy CSS
przewiduje, e w jednym znaczniku
mo e znajdowa  si  w a ciwa tre
(np. kilka zda ) plus dope nienie,
obramowanie i marginesy. Obszar
w obr bie ramek, który zawiera tre
i dope nienie, mo e mie  równie
jaki  kolor. W rzeczywisto ci kolor
t a jest nak adany pod obramowa-
niem, dzi ki czemu je li obramowanie
jest przerywane, to w przerwach
pomi dzy kropkami lub kreskami
go wida

 Kolor t a (background-color) wype nia powierzchni  wewn trz ramek, w cz-
nie z obszarem zajmowanym przez dope nienie.

 Margines (margin) to przestrze  oddzielaj ca od siebie poszczególne znaczniki.
Na przyk ad marginesem jest powszechnie spotykany odst p mi dzy górn
a doln  kraw dzi  akapitów na stronach.

W a ciwo ci te mo na stosowa  w dowolnych kombinacjach do okre lonych
znaczników. Znacznikowi mo na ustawi  tylko margines lub nada  mu obramo-
wanie, marginesy i dope nienie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosowa  tylko
margines, bez dope nienia itd. Je li nie zdefiniujemy której  z tych w a ciwo ci, to
przegl darka zastosuje swoje ustawienia domy lne, które nie musz  nam si  po-
doba . Przyk adowo, mimo e przegl darki z regu y nie stosuj  dope nienia ani
obramowania do znaczników domy lnie, niektóre znaczniki, takie jak nag ówki
i akapity, maj  ustawione domy lne warto ci marginesów górnego i dolnego.

Uwaga: Ka da przegl darka ma inne domy lne ustawienia dope nienia i marginesów dla poszczególnych
znaczników i dlatego najlepiej jest wyzerowa  je wszystkie, a nast pnie zdefiniowa  od nowa (wi cej na
ten temat znajdziesz w rozdziale 17.). Innymi s owy, nale y za pomoc  zestawu prostych stylów —
zwanych resetem CSS — ca kowicie usun  marginesy i dope nienie z elementów. Dzi ki temu po zdefi-
niowaniu w asnych ustawie  mo na mie  pewno , e nasze strony w ka dej przegl darce b d  wy-
gl da  jednakowo.
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Marginesy i dope nienie
Zarówno marginesy, jak i dope nienie tworz  przestrze  wokó  tre ci strony.
Stosuje si  je w celu oddzielenia od siebie poszczególnych jej elementów — na
przyk ad menu nawigacyjnego po lewej stronie od g ównej tre ci strony po prawej
— lub do ustawienia odst pu pomi dzy kraw dzi  a tre ci . Mo emy na przyk ad
zechcie  odsun  obramowanie od kraw dzi zdj  (rysunek 7.2).

Rysunek 7.2. Ka de ze zdj  na tym rysunku ma usta-
wiony dziesi ciopikselowy margines, a wi c przestrze
mi dzy nimi wynosi 20 pikseli. Dope nienie oddziela obra-
zy od ich ramek, ukazuj c szare t o. W a ciwo ci ramek,
marginesów i dope nienia mo na ustawia  niezale nie
dla ka dej kraw dzi. Zwró  uwag  na powi kszone do-
pe nienie na dole ka dego zdj cia

Marginesy i dope nienie funkcjonuj  w podobny sposób i je li nie zostanie zdefi-
niowane obramowanie albo jaki  kolor t a, nie da si  rozró ni , czy dany odst p to
margines, czy dope nienie. Je li jednak wokó  elementu jest obramowanie albo ma
on t o, to ró nica pomi dzy tymi dwiema w a ciwo ciami jest dobrze widoczna.
Dope nienie to odst p pomi dzy tre ci  a obramowaniem, zapobiega ono wra eniu
st oczenia tre ci w polu. W obszarze dope nienia widoczne jest t o, a wi c mimo e
obszar ten jest pusty, mo e mie  nawet jaki  kolor lub wzór w tle. Marginesy na-
tomiast tworz  odst p pomi dzy elementami, nadaj c stronie wra enie lekko ci.

Margines i dope nienie mo na ustawia  z ka dej strony oddzielnie. W a ciwo ci
s u ce do kontrolowania marginesów to: margin-top (margines górny), margin
-right (margines prawy), margin-bottom (margines dolny) i margin-left

(margines lewy). Dla dope nienia s  cztery podobne w a ciwo ci: padding-top (do-
pe nienie górne), padding-right (dope nienie prawe), padding-bottom (dope -
nienie dolne) i padding-left (dope nienie lewe). Rozmiar marginesów i dope -
nienia mo na okre la  za pomoc  wszystkich jednostek dost pnych w CSS:

margin-right: 20px;
padding-top: 3em;
margin-left: 10%;

Powszechnie stosowane s  piksele i jednostki em, które w tym przypadku funkcjo-
nuj  tak samo jak z tekstem. Dwudziestopikselowy margines tworzy odst p o szero-
ko ci 20 pikseli, a dope nienie o szeroko ci 3 em tworzy odst p o szeroko ci równej
trzykrotnemu rozmiarowi tekstu stylizowanego elementu. Mo na te  u ywa
warto ci procentowych, ale jest to ryzykowne (szczegó y w ramce poni ej).
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P O R A D N I K  I N Y N I E R A

Marginesy i dope nienie a warto ci procentowe
Je li u yjemy jednostek procentowych, to przegl darka
b dzie oblicza  szeroko  odst pu na podstawie szero-
ko ci elementu rodzica. W przypadku prostych stron
elementem tym jest cia o strony, które wype nia ca e
okno przegl darki. W takiej sytuacji warto ci procentowe
obliczane s  na podstawie szeroko ci okna przegl darki
w okre lonym czasie. Za ó my, e okno ma 760 pikseli
szeroko ci, a zatem dzieci cioprocentowy margines
oznacza by odst p o szeroko ci 76 pikseli. Ale je li zmie-
nimy rozmiar okna, to warto  ta ulegnie zmianie. Zmiana
szeroko ci na 600 pikseli spowoduje zmniejszenie margi-
nesu do 60 pikseli (10 procent z 600).

Jednak element rodzica nie zawsze ma szeroko  równ
szeroko ci okna przegl darki. Jak zobaczymy w nast p-
nych rozdzia ach, w których b dziemy tworzy  bardziej
wyrafinowane uk ady stron, mo na wprowadza  nowe
elementy pomagaj ce w organizacji strony.

Mo na przyk adowo wstawi  dodatkowy znacznik <div>
grupuj cy powi zan  ze sob  tre  w jednym pasku
bocznym (przyk ad tego mo na obejrze  w kursie
w rozdziale 8.). Niech ma on szeroko  300 pikseli.
Znacznik ten jest rodzicem elementów w nim zawar-
tych, a wi c je li znajdzie si  w nim znacznik o margi-
nesie ustawionym na 10 procent, to rzeczywista jego
szeroko  wyniesie 30 pikseli.

Aby jeszcze bardziej utrudni  nam ycie, marginesy gór-
ny i dolny wyra one w procentach równie  obliczane
s  na podstawie szeroko ci, a nie wysoko ci elementu
nadrz dnego. A wi c margines górny znacznika usta-
wiony na 20 procent b dzie mia  szeroko  równ  20
procentom szeroko ci elementu go zawieraj cego.

Wskazówka: Aby ca kiem pozby  si  marginesu lub dope nienia, nale y zastosowa  warto  0 (np.
margin-top: 0 lub padding-bottom: 0). Aby usun  odst p oddzielaj cy od elementów strony
wszystkie cztery kraw dzie okna przegl darki — tak eby na przyk ad baner lub logo przylega y
bezpo rednio do kraw dzi okna — nale y marginesy i dope nienie znacznika <body> ustawi  na ze-
ro: margin: 0; i padding:0;.

Zapis skrótowy marginesów i dope nienia
Cz sto chcemy ustawi  marginesy lub dope nienie z wszystkich czterech stron ele-
mentu, ale wpisywanie wszystkich czterech w a ciwo ci (margin-right, margin-left
itd.) dla ka dego stylu jest bardzo pracoch onne. Jest na to rada: w takich sytuacjach
mo na stosowa  zapis skrócony w a ciwo ci w postaci margin i padding, za pomoc
którego ustawia si  wszystkie cztery w a ciwo ci za jednym razem:

margin: 0 10px 10px 20px;
padding: 10px 5px 5px 10px;

Wskazówka: Je li warto  w a ciwo ci CSS wynosi 0, to nie trzeba podawa  adnej jednostki miary. Wy-
starczy na przyk ad napisa  margin: 0; zamiast margin: 0px;.

Kolejno , w jakiej podane zostan  wszystkie cztery warto ci, ma znaczenie i po-
winna by  taka: góra, prawa, dó , lewa. Je li pomylimy kolejno , mo emy mie
k opoty. Aby j  zapami ta , mo na sobie skojarzy , e jest zgodna z ruchem wska-
zówek zegara i zaczyna si  w samo po udnie (albo o pó nocy).

Zastosowanie tej samej warto ci do wszystkich czterech stron jest jeszcze prostsze
— wystarczy poda  tylko jedn  warto . Aby usun  marginesy ze wszystkich
znaczników <h1>, mo na napisa  taki styl:
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h1 {
    margin: 0;
}

W podobny sposób tworzy si  jednakowy odst p pomi dzy tre ci  a obramowaniem
ze wszystkich stron elementu:

padding: 10px;

Uwaga: Stosuj c takie same warto ci dla marginesów górnego i dolnego oraz dwie takie same dla lewego
i prawego, mo na u y  tylko dwóch warto ci. Styl margin 0 2em; ustawia marginesy górny i dolny na 0,
a lewy i prawy na 2em. Analogicznie je li górny i dolny margines (albo dope nienie) ró ni  si , ale lewy
i prawy s  jednakowe, mo na u y  trzech warto ci. Na przyk ad deklaracja margin: 0 2em 1em
ustawia górny margines na 0, lewy i prawy na 2em, a dolny na 1em.

Konflikty marginesów
W CSS dwa plus dwa nie zawsze równa si  cztery. Gdy stykaj  si  margines dolny
elementu z marginesem górnym innego elementu, to próbuj c obliczy , co si  wtedy
dzieje, trzeba by by o zastosowa  jakie  nowe zasady matematyki. Zamiast doda
do siebie warto ci marginesów, przegl darka zastosuje tylko ten wi kszy (rysunek
7.3, na górze). Za ó my, e margines dolny listy nienumerowanej wynosi 30 pikseli,
a akapitu znajduj cego si  pod ni  20 pikseli. Zamiast doda  te dwie warto ci do
siebie i utworzy  margines o szeroko ci 50 pikseli, przegl darka zastosuje tylko ten
wi kszy — w tym przypadku 30 pikseli. Aby zapobiec temu zjawisku, mo na stoso-
wa  tylko dope nienie górne i dolne (rysunek 7.3, na dole).

Rysunek 7.3. Gdy stykaj  si  dwa marginesy w pionie, to mniejszy z nich zapada si  w tym wi kszym. Mimo e górny
nag ówek ma margines dolny o szeroko ci 20 pikseli, a akapit górny o szeroko ci 15 pikseli, przegl darka utworzy
tylko dwudziestopikselowy odst p mi dzy nimi. Aby uzyska  35 pikseli odst pu, w takim przypadku trzeba zastosowa
dope nienie zamiast marginesów, jak pokazano na dolnym nag ówku. W tym przypadku nag ówek ma
dwudziestopikselowe dope nienie dolne. Tych 20 pikseli zosta o dodanych do 15 pikseli marginesu górnego
akapitu, co da o w sumie trzydziestopi ciopikselowy odst p

Wszystko staje si  jeszcze dziwniejsze, gdy jeden element znajduje si  wewn trz
drugiego. Tego typu sytuacje mog  wywo a  zachowania takie, jak drapanie si
po g owie z zak opotaniem. Za ó my na przyk ad, e mamy na stronie ramk
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z ostrze eniem (przechowywanym np. w znaczniku <div>). Dodajemy dwudzie-
stopikselowy margines oddzielaj cy t  ramk  od znajduj cego si  nad ni  nag ówka
i znajduj cego si  pod ni  akapitu. Jak na razie wszystko jest w porz dku.

Ale teraz wstawiamy do tej ramki nag ówek, który chcemy odsun  od górnej i dol-
nej jej kraw dzi na odleg o  10 pikseli, wi c ustawiamy marginesy o takich w a nie
warto ciach. Wydaje nam si , e dodali my margines pomi dzy ramk  a znajduj -
cym si  w niej nag ówkiem, ale jeste my w b dzie (rysunek 7.4). Zamiast tego mar-
gines pojawia si  nad znacznikiem <div>. W tym przypadku nie ma znaczenia
rozmiar marginesu zastosowanego do nag ówka — i tak zawsze b dzie znajdowa  si
nad znacznikiem <div>.

Rysunek 7.4. Gin ce piksele! Po lewej: je li dwa
marginesy zetkn  si  w pionie, nawet gdy jeden
element znajduje si  wewn trz drugiego, to ten
mniejszy zapada si  w wi kszym. Po prawej: aby
rozwi za  ten problem, mo na doda  niewielkie
dope nienie lub obramowanie wokó  elementu
nadrz dnego (w tym przypadku znacznika <div>)

Uwaga: W CSS zjawisko to okre la si  terminem scalania marginesów (ang. collapsing margins), co
oznacza, e dwa marginesy zamieniaj  si  w jeden.

Z problemem tym mo na sobie poradzi  na dwa sposoby: mo na doda  niewielkie
dope nienie wokó  znacznika <div> lub obramowanie. Jako e obramowanie i do-
pe nienie znajduj  si  pomi dzy dwoma marginesami, zapobiegaj  ich stykaniu si ,
dzi ki czemu nag ówek zyskuje nieco przestrzeni (rysunek 7.4, po prawej).

Uwaga: Marginesy stykaj ce si  w poziomie (lewy i prawy) oraz pomi dzy elementami p ywaj cymi
nie zapadaj  si , podobnie jak marginesy elementów pozycjonowanych wzgl dnie i bezwzgl dnie,
o których b dziemy mówi  w rozdziale 15.

Likwidowanie odst pu za pomoc  marginesów ujemnych
Wi kszo  warto ci w CSS musi by  dodatnia — bo jak mia by wygl da  tekst o roz-
miarze pisma –20 pikseli? Dope nienie równie  musi by  warto ci  dodatni . Ale
je li chodzi o marginesy, to w CSS istnieje wiele przydatnych technik z wykorzysta-
niem ich warto ci ujemnych.
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Zamiast tworzy  odst p mi dzy znacznikiem a elementami go otaczaj cymi,
margines ujemny go likwiduje. Dzi ki temu mo na sprawi , aby tekst akapitu
nak ada  si  na nag ówek, wyszed  poza zawieraj cy go element (pasek boczny
lub inny znacznik <div> tworz cy uk ad strony), a nawet znikn  za kraw dzi
okna przegl darki. Z ujemnych marginesów naprawd  mo na mie  wiele po ytku.

Nawet je li marginesy pomi dzy nag ówkami zostan  ustawione na 0, to i tak
pomi dzy nimi zostanie niewielki odst p (dzi ki w a ciwo ci line-height opi-
sanej w poprzednim rozdziale). W zasadzie jest to bardzo dobra rzecz, poniewa  tekst,
w którym zdania stykaj  si  ze sob , czyta si  bardzo trudno. Jednak przy zacho-
waniu odpowiedniego umiaru takie zmniejszenie odst pu mi dzy nag ówkami
mo e przynie  interesuj ce rezultaty. Drugi nag ówek na rysunku 7.5 (zaczynaj cy
si  od s ów „Hoduj tu czyki…”) ma margines górny ustawiony na -10px. Powoduje
to przesuni cie tego nag ówka do góry o 10 pikseli, dzi ki czemu nachodzi on nie-
znacznie na przestrze  zajmowan  przez nag ówek znajduj cy si  nad nim. Po-
nadto lewa i prawa kraw d  nag ówka „Ekstra! Ekstra!” dotykaj  liter tego wi k-
szego nag ówka.

Rysunek 7.5. W tym przyk a-
dzie, aby górna kraw d  ostat-
niego akapitu wygl da a jak
dolna kraw d  znajduj cego
si  nad nim nag ówka, do
akapitu trzeba doda  dope -
nienie. Oko o 5 pikseli dope -
nienia górnego odsuwa tre
akapitu od kraw dzi, a 4 em
dope nienia lewego tworzy
wci cie tekstu, pozwalaj c
jednak kraw dzi rozci gn
si  do ko ca w lewo

Za pomoc  ujemnych marginesów mo na symulowa  ujemne dope nienie. W trze-
cim nag ówku na rysunku 7.5 (tym zaczynaj cym si  od s ów „Niezwyk y sposób…”)
linia znajduje si  bezpo rednio pod tekstem. W rzeczywisto ci jest to górna kra-
w d  akapitu znajduj cego si  pod tym nag ówkiem (jak tworzy  obramowanie,
dowiemy si  w dalszej cz ci rozdzia u). Akapitowi temu ustawiono ujemny margines,
co spowodowa o jego przesuni cie do góry pod sam tekst nag ówka. Zwró  uwag ,

e ogonek rednika wystaje nieco pod kraw dzi . Jako e dope nienie (przestrze
mi dzy obramowaniem a tre ci ) nie mo e przyjmowa  warto ci ujemnych, nie
mo na przesun  dolnej kraw dzi do góry nad tekst czy cokolwiek innego. Ale ten
sam efekt mo na uzyska , nadaj c górn  kraw d  nast pnemu elementowi i prze-
suwaj c go do góry za pomoc  ustawie  marginesu.

Wskazówka: Ujemn  warto  mo na w tym przypadku zastosowa  albo do dolnego marginesu
nag ówka, albo do górnego marginesu akapitu. Ka de z tych rozwi za  spowoduje taki sam efekt
przesuni cia akapitu bli ej nag ówka.
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Elementy ródliniowe, blokowe i inne
Mimo e przegl darka wszystkie znaczniki traktuje jako pola, to nie wszystkie one
s  jednakowe. W CSS dost pne s  dwa rodzaje pól: blokowe (ang. block box) i ródli-
niowe (ang. inline box), które odpowiadaj  dwóm typom znaczników: ródliniowym
i blokowym.

Znacznik blokowy ma przed i za sob  odst p. Znacznik <p> na przyk ad tworzy
blok, który jest oddzielony woln  przestrzeni  od znaczników znajduj cych si
nad i pod nim. Innymi „przedstawicielami” elementów blokowych s  znaczniki
<div>, tabele i listy.

Znaczniki ródliniowe nie tworz  odst pu nad i pod sob . Wyst puj  w tej samej
linii co pozosta a tre  i znaczniki obok nich. Do tego typu nale y znacznik
<strong>. S owo sformatowane za pomoc  tego znacznika przebywa w mi ym
towarzystwie reszty tekstu, a nawet innych znaczników ródliniowych, jak <em>.
W rzeczywisto ci gdyby wyró nione s owo ze rodka akapitu nagle znalaz o si
samo w wierszu na stronie, to wygl da oby to odrobin  dziwnie. Inne znaczniki
ródliniowe to: <img> dodaj cy obrazy na stron , <a> tworz cy odno niki i ró ne

znaczniki s u ce do tworzenia pól formularza.

W wi kszo ci przypadków arkusze stylów zachowuj  si  tak samo wobec ele-
mentów blokowych, jak i ródliniowych. Mo na zmienia  krój i kolor pisma, kolor
t a i ramek. Je li jednak chodzi o marginesy i dope nienie, to elementy ródliniowe
s  traktowane przez przegl darki inaczej ni  blokowe. Podczas gdy do elementu
ródliniowego mo na doda  lewy lub prawy margines albo lewe lub prawe dope -

nienie, to nie mo na zwi kszy  jego wysoko ci za pomoc  górnego marginesu lub
dope nienia. W górnym akapicie na rysunku 7.6 element ródliniowy ma obramo-
wanie, zmieniony kolor t a i dwudziestopikselowy margines z wszystkich czterech
stron. Przegl darka jednak odst p doda a tylko po jego lewej i prawej stronie.

Uwaga: Jedynym wyj tkiem, kiedy elementy ródliniowe nie robi  si  wy sze po zastosowaniu
dope nienia lub marginesu, jest znacznik <img /> (mimo e jest on znacznikiem ródliniowym).
Przegl darki poprawnie rozszerzaj  wysoko  pola obrazu, aby pomie ci  margines i dope nienie.

Czasami mo emy zechcie , aby element ródliniowy zachowywa  si  jak blokowy
i odwrotnie. Elementy list wypunktowanych s  oddzielnymi elementami blokowymi
— ustawione s  jeden nad drugim. Ale co zrobi , je li chcemy to zmieni  w taki
sposób, aby elementy listy znajdowa y si  obok siebie w jednej linii (jak w pasku
nawigacyjnym, który zobaczymy w rozdziale 9.)? Mo emy te  zechcie  potraktowa
element ródliniowy jako blokowy, na przyk ad je li chcemy, aby obrazek w akapicie
znajdowa  si  sam w wierszu i mia  górny i dolny margines.

Na szcz cie w CSS jest w a ciwo , która pozwala to zrobi : display. Za jej pomoc
mo na sprawi , aby element blokowy zachowywa  si  jak element ródliniowy:

display: inline;

lub aby element ródliniowy zachowywa  si  jak blokowy:
display: block;
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Rysunek 7.6. Stosowanie górnego marginesu i dope nienia do elementów ródliniowych nie wywo uje adnego
efektu, przez co mo na uzyska  nieoczekiwane rezultaty. W rodkowym akapicie t o i obramowanie odno nika
nak adaj  si  na tekst znajduj cy si  nad i pod nim. T o zas ania tekst w wierszu znajduj cym si  nad stylizowanym
elementem, ale nie pod nast pnym wierszem, poniewa  przegl darka ka d  lini  traktuje w taki sposób, jakby
by a ona u o ona na wierzchu tej, która jest pod ni . W normalnych warunkach nie sprawia to adnego problemu,
poniewa  wiersze tekstu z regu y nie nachodz  na siebie. Aby mo na by o ustawia  górny i dolny margines oraz
dope nienie dla elementów ródliniowych, mo na zastosowa  do nich deklaracj  display: inline-block (na dole).
Dzi ki niej element pozostaje ródliniowy, ale jest traktowany jak blokowy, tzn. mo na mu ustawia  marginesy,
dope nienie, obramowanie, szeroko  i wysoko . W asno  ta dzia a nawet w Internet Explorerze 7, ale tylko
dla normalnych elementów ródliniowych, takich jak <strong>, <em> i <span>. Nale y te  doda  deklaracj
vertical-align: middle, aby przegl darka IE 7 wy wietla a element ródliniowo-blokowy tak samo jak inne
przegl darki

Uwaga: W a ciwo  display mo e przyjmowa  mnóstwo warto ci, z których cz  nie jest jeszcze
obs ugiwana przez wszystkie przegl darki. Warto  inline-block rozpoznaj  wszystkie aktualnie
u ywane przegl darki (rysunek 7.6). Jest jednak warto  none, któr  obs uguj  prawie wszystkie
przegl darki i która ma bardzo wiele zastosowa . Wykonuje ona jedno proste zadanie — ukrywa
ca y element, tak e nie wida  go w oknie przegl darki. Przy u yciu j zyka JavaScript mo na sprawi , e
ukryty w ten sposób element pojawi si  na stronie za spraw  zmiany warto ci display na inline
lub block. W CSS mo na te  sprawi , aby ukryty element nagle pojawi  si  na stronie. W dodatku A
pokazany jest stosowny przyk ad.

Obramowanie
Obramowanie to linia biegn ca wokó  elementu. Jak wida  na rysunku 7.1,
znajduje si  ona pomi dzy dope nieniem a marginesem. Obramowanie otaczaj ce
obraz mo e stanowi  jego obramowanie lub wyznacza  granice banera albo innego
elementu strony. Obramowanie nie musi jednak otacza  elementów z wszystkich
stron. Mo na atwo otoczy  obramowaniem element z wszystkich stron lub w rów-
nie prosty sposób zastosowa  je tylko do dowolnie wybranych kraw dzi. Dzi ki
tej elastyczno ci mo na tworzy  takie efekty wizualne, które niekoniecznie maj  co
wspólnego z obramowaniem. Je li na przyk ad po lewej stronie elementu dodamy
obramowanie o szeroko ci 1 em, to b dzie ono wygl da o jak kwadratowy punktor.
Pojedyncze obramowanie pod akapitem mo e pe ni  rol  znacznika <hr> (linia
pozioma), wizualnie oddzielaj c dwie cz ci strony.
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Obramowanie ma trzy w a ciwo ci, które mo na kontrolowa : color, width i style.
Kolor mo na wyrazi  w postaci liczby szesnastkowej, s owa kluczowego lub warto ci
RGB albo RGBA (tak samo jak w przypadku tekstu). Do definiowania grubo ci
obramowania mo na stosowa  wszystkie jednostki miary CSS poza procentami
oraz s owa kluczowe: thin (cienka), medium ( rednia) i thick (gruba). Najcz ciej
stosowan  i naj atwiejsz  do zrozumienia metod  jest stosowanie pikseli.

Za pomoc  stylów mo na te  kontrolowa  rodzaj rysowanej linii. Rodzajów jest
wiele, a wygl d niektórych z nich do  znacznie ró ni si  w ró nych przegl darkach,
jak wida  na rysunku 7.7. Styl linii okre la si  za pomoc  s ów kluczowych. Na
przyk ad s owo solid oznacza lini  ci g , a dashed przerywan  z o on  z krótkich
kresek. W CSS dost pne s  nast puj ce s owa kluczowe okre laj ce styl ramek:
solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset, none oraz hidden.
(S owa kluczowe none i hidden dzia aj  tak samo — ca kiem usuwaj  obramowanie.
S owo none jest przydatne przy wy czaniu jednej kraw dzi.

   

   

Rysunek 7.7. Wygl d
ró nych stylów ramek
mo e si  znacznie ró ni
w ró nych przegl dar-
kach. Przegl darki wi-
doczne na tym rysunku
to Internet Explorer 9
(na górze po lewej),
Chrome dla Windowsa
(na górze po prawej),
Firefox dla systemu Mac
(na dole po lewej) i Safari
dla Maca (na dole po
prawej)

Skrócony zapis w a ciwo ci obramowania
Patrz c na list  ró nych w a ciwo ci obramowania dost pnych w CSS, mo na
odnie  wra enie, e s  one bardzo skomplikowane. W ko cu jest a  dwadzie cia
ró nych w a ciwo ci ramek, o których b dziemy mówi  w tym podrozdziale,
oraz kilka takich, które odnosz  si  do tabel. Wszystkie te w a ciwo ci to jednak
tylko ró ne kombinacje trzech podstawowych w a ciwo ci: koloru, szeroko ci i stylu
dla ka dej z czterech kraw dzi. Podstawow  i najprostsz  w a ciwo ci  jest border,
która po prostu tworzy pe ne obramowanie:

border: 4px solid #FF00000;

Powy szy styl tworzy ci g e obramowanie o szeroko ci 4 pikseli i czerwonym kolorze.
Za jego pomoc  mo na otoczy  obramowaniem obrazek, pasek nawigacyjny lub jaki
inny element, gdy chcemy, aby wyst powa  jako samodzielny blok.
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Uwaga: Kolejno  wpisywania w a ciwo ci nie ma tu znaczenia — border: 4px solid #FF0000
jest tak samo dobre jak border: #FF0000 solid 4px.

Formatowanie poszczególnych kraw dzi
Ka d  kraw d  elementu mo na formatowa  indywidualnie, stosuj c odpowiedni
w a ciwo : border-top, border-bottom, border-left lub border-right. W a-
ciwo ci te funkcjonuj  dok adnie tak samo jak w a ciwo  border, ale odnosz

si  tylko do jednej kraw dzi. Poni sza w a ciwo  rysuje dwupikselow  czerwon
kreskowan  lini  pod elementem, do którego zostanie zastosowana:

border-bottom: 2px dashed red;

W a ciwo  border mo na stosowa  w po czeniu z w a ciwo ciami przeznaczo-
nymi dla konkretnych kraw dzi. Mo na w ten sposób okre li  podstawowy styl
obramowania ca ego elementu, a potem odpowiednio dostosowa  tylko jedn  wy-
bran  kraw d . Za ó my, e chcemy, aby kraw dzie górna, lewa i prawa by y takie
same, ale dolna wygl da a nieco inaczej. Efekt ten mo na uzyska  przy u yciu
czterech poni szych wierszy kodu CSS:

border-top: 2px solid black;
border-left: 2px solid black;
border-right: 2px solid black;
border-bottom: 4px dashed #333;

lub tylko dwóch:
border: 2px solid black;
border-bottom: 4px dashed #333;

Pierwszy wiersz kodu definiuje wygl d wszystkich czterech kraw dzi, a drugi zmienia
prezentacj  tylko dolnej. Korzy ci, jakie z tego p yn , to nie tylko mniejsza ilo  kodu
do wpisania, ale te  atwiejsze wprowadzanie zmian w stylach. Je li chcemy zmieni
kolor lewej, górnej lub prawej kraw dzi na czerwony, to musimy tylko zmodyfi-
kowa  jeden wiersz zamiast trzech:

border: 2px solid red;
border-bottom: 4px dashed #333;

Przy zastosowaniu tej skrótowej metody — polegaj cej na zdefiniowaniu wygl du
ca ego obramowania za pomoc  w a ciwo ci border, a nast pnie zmianie wygl du
tylko jednej kraw dzi za pomoc  odpowiedniej w a ciwo ci, na przyk ad border-left
— bardzo wa n  rol  odgrywa kolejno  wpisywania w a ciwo ci. W a ciwo
bardziej ogólna musi wyst pi  przed t  bardziej specyficzn , jak poni ej:

border: 2px solid black;
border-bottom: 4px dashed #333;

Jako e w a ciwo  border-bottom jest druga, to przes ania ona ustawienie w a-
ciwo ci border. Gdyby w a ciwo  border-bottom znalaz a si  przed border, to

zosta aby przez ni  przes oni ta i wszystkie cztery kraw dzie by yby identyczne.
Ostatnia z w a ciwo ci przes ania wszystkie te, które z ni  koliduj . Jest to przyk ad
kaskadowo ci CSS, o której pisa em w rozdziale 5.

Tej samej skrótowej metody mo na u y  do wy czenia jednej kraw dzi za pomoc
s owa kluczowego none. Za ó my, e chcemy otoczy  element obramowaniem z trzech
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stron (na górze, z lewej i na dole), a czwart  (praw ) pozostawi  bez obramowania.
Mo emy to osi gn  przy u yciu tylko dwóch wierszy kodu:

border: 2px inset #FFCC33;
border-right: none;

Tak du a liczba w a ciwo ci ramek jest podyktowana mo liwo ci  ich precyzyjnego
dostosowywania. Pozosta e pi tna cie z nich pozwala na definiowanie indywidualnych
kolorów, stylów i szeroko ci ca ego obramowania, jak i poszczególnych jego kraw dzi.
W a ciwo  border: 2px double #FFCC33 mo na na przyk ad zapisa  tak:

border-width: 2px;
border-style: double;
border-color: #FFCC33;

Jako e metoda ta wymaga u ycia a  trzech wierszy kodu zamiast jednego, b -
dziemy starali si  jej unika . Ka da kraw d  ma jednak w asny zestaw trzech
w a ciwo ci, które pozwalaj  na zdefiniowanie tylko jednej cechy ka dej z czte-
rech kraw dzi obramowania. Prawa kraw d  ma nast puj ce trzy w a ciwo ci:
border-right-width, border-right-style i border-right-color. Pozosta e
kraw dzie maj  podobne w a ciwo ci: border-left-width, border-left-style itd.

Grubo  tylko jednej kraw dzi mo na zmieni  tak: border-right-width: 4px;.
Jedn  z zalet takiego podej cia jest to, e je li pó niej postanowimy zmieni  styl
obramowania na lini  ci g , b dziemy musieli zmodyfikowa  tylko generyczn
w a ciwo  border, zamieniaj c s owo kluczowe dashed na solid.

Dodatkowo mo na te  zdefiniowa  warto  dla ka dej kraw dzi obramowania
przy u yciu w asno ci border-width, border-style oraz border-color. Na przy-
k ad deklaracja border-width: 10px 5px 15px 13px ka dej z kraw dzi (górnej,
prawej, dolnej i lewej) ustawia inn  grubo .

Wyobra my sobie, e chcemy, aby wszystkie cztery kraw dzie elementu by y
przerywane i mia y grubo  2 pikseli, ale ka da z nich musi mie  inny kolor (np. na
stronie dla dzieci). Oto szybki sposób na osi gni cie tego efektu:

border: 2px dashed green;
border-color: green yellow red blue;

Powy sze regu y tworz  przerywane obramowanie o grubo ci 2 pikseli, nadaj c
górnej kraw dzi kolor zielony, prawej ó ty, dolnej czerwony, a lewej niebieski.

Uwaga: Stosuj c obramowanie, z regu y stosuje si  te  dope nienie. Tworzy ono odst p pomi dzy
obramowaniem a tre ci , tak  jak tekst, obrazy lub inne znaczniki. Bez dope nienia obramowanie
zazwyczaj znajduje si  zbyt blisko tre ci.

Kolorowanie t a
Nadanie koloru t a ca ej stronie, jednemu nag ówkowi lub jakiemukolwiek innemu
elementowi na stronie to pestka. Do tego celu nale y wykorzysta  w a ciwo
background-color oraz poda  kolor na jeden ze sposobów opisanych w rozdziale 6.
Je li chcemy, to mo emy za pomoc  poni szego kodu zmieni  kolor t a ca ej strony
na jaskrawozielony:

body { background-color: rgb(109,218,63); }
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Alternatywnie mo na utworzy  klas  o nazwie, na przyk ad, .review, zawieraj c
w a ciwo  background-color, a nast pnie zastosowa  j  do znacznika HTML
<body>: <body class="review">.

Uwaga: W tle strony mo na te  umie ci  dowolny obraz, a nawet sterowa  jego po o eniem na
wiele ró nych sposobów. Wi cej na ten temat pisz  w nast pnym rozdziale. Dodatkowo w tle ka -
dego elementu mo na zdefiniowa  gradient.

Zmiana kolorów t a umo liwia osi gni cie wielu ró nych efektów wizualnych.
Mo na na przyk ad stworzy  krzykliwy nag ówek, ustawiaj c kolor jego t a na ja-
ki  ciemny odcie , a tekstu na jasny. Zmiana koloru t a doskonale nadaje si  rów-
nie  do oddzielenia cz ci strony, na przyk ad paska nawigacyjnego, banera czy pa-
ska bocznego, od jej reszty.

Nie zapomnij te  o opisanym w rozdziale 6. formacie RGBA. Dzi ki niemu mo na
zdefiniowa  cz ciowo przezroczyste t o, przez które b d  prze witywa  znajduj ce
si  pod spodem kolory, tekstury i obrazy. Mo na na przyk ad dla ca ej strony usta-
wi  jasnobr zowe t o. Je li pó niej chcemy utworzy  element <div> w troch  ja niej-
szym kolorze, zamiast definiowa  nowy kolor w tym elemencie, mo na ustawi
bia y i dostosowa  jego poziom przezroczysto ci, aby uzyska  odpowiedni stopie
rozja nienia znajduj cego si  pod spodem br zu:

body {
    background-color: rgb(247,226,155);
}
.special-div {
    background-color: rgba(255,255,255.75);
}

Wskazówka: Stosuj c kolory t a i obramowania, nale y pami ta  o jednej rzeczy: je li linia obra-
mowania jest przerywana (zobacz rysunek 7.7), to w przerwach b dzie widoczne t o. Innymi s owy,
przegl darki maluj  t o pod obramowaniem.

Zaokr glanie rogów
Wcze niej napisa em, e dla przegl darek ka dy element jest prostok tem, o czym
mo na si  atwo przekona , definiuj c dowolnemu elementowi obramowanie.
Mo na jednak te kanty adnie zaokr gli , aby wygl da y tak, jak na przyk ad na
rysunku 7.8. W CSS3 wprowadzono now  w asno  o nazwie border-radius,
s u c  do definiowania zaokr glenia dowolnej liczby rogów wybranego elementu.
W najprostszej postaci w asno  ta przyjmuje jedn  warto , która jest stosowana
do wszystkich czterech rogów elementu:

.specialBox {
    background-color: red;
    border-radius: 20px;
}

Przegl darka rysuje okr g wokó  ka dego rogu elementu. Warto  w asno ci
border-radius okre la odleg o  od rodka tego okr gu do jego obwodu — jego
promie  — jak pokazano na rysunku 7.9. Najcz ciej u ywanymi jednostkami s
piksele i em, ale mo na te  u ywa  procentów (chocia  dzia aj  troch  inaczej, ni
mo na by by o si  spodziewa  — zobacz podpis do rysunku 7.9).
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Rysunek 7.8. W CSS3 mo na zaokr gli  rogi dowolnego
elementu. Aby efekt by  widoczny, element musi mie
zdefiniowane kolorowe t o lub obramowanie

Rysunek 7.9. Zaokr glenia rogów mog  by  okr g e
(na górze) lub eliptyczne, w zale no ci od tego, czy
w asno ci border-radius zostanie przekazana jedna
warto , np. 20px, czy dwie oddzielone uko nikiem,
np. 40px/20px. Zastosowanie warto ci procentowej
zazwyczaj powoduje powstanie zaokr glenia eliptycz-
nego, poniewa  przegl darka oblicza d ugo  poziome-
go promienia w odniesieniu do szeroko ci elementu,
a pionowego — w odniesieniu do jego wysoko ci. Dlatego
przyk adowo dla deklaracji border-radius: 20%, je li nie
zostanie zastosowana do kwadratowego elementu,
zostanie utworzone zaokr glenie eliptyczne, takie jak
np. border-radius: 20px/40px

Je li podana jest tylko jedna warto , ka dy róg jest zaokr glany w taki sam sposób.
Przyk adowo element znajduj cy si  w lewym górnym rogu na rysunku 7.8 zosta
zdefiniowany przy u yciu poni szej deklaracji:

border-radius: 30px;

Ale nie wszystkie rogi musz  by  takie same. Zaokr glenie ka dego z nich mo na
zdefiniowa  oddzielnie, wpisuj c cztery warto ci. Na przyk ad do elementu znajdu-
j cego si  w prawym górnym rogu na rysunku 7.8 zastosowano poni sz  deklaracj :

border-radius: 0 30px 10px 5px;

Pierwsza warto  odnosi si  do lewego górnego rogu, a nast pne do kolejnych rogów
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Innymi s owy, pierwsza warto  (na rysunku
7.8 wynosz ca 0) dotyczy lewego górnego rogu, druga warto  (30px) dotyczy pra-
wego górnego rogu, trzecia warto  (10px) dotyczy prawego dolnego rogu, a czwarta
(5px) — lewego dolnego. Mo na te  wpisa  tylko dwie warto ci i wówczas pierwsza
odnosi si  do lewego górnego i dolnego prawego rogu, a druga — do prawego górnego
i lewego dolnego.

Oprócz idealnie okr g ych zaokr gle  mo na te  definiowa  zaokr glenia eliptyczne,
takie jak w dwóch elementach na dole na rysunku 7.8. Aby zdefiniowa  eliptyczne
zaokr glenie, trzeba poda  dwie warto ci. Pierwsza z nich okre la d ugo  promie-
nia poziomego, a druga — pionowego. Przyk adowo rogi elementu znajduj cego
si  w lewym dolnym rogu na rysunku 7.8 zdefiniowano przy u yciu poni szej
deklaracji:

border-radius: 40px/20px;
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A B Y  Z Y S K A  N A  C Z A S I E

Przedrostki producentów
CSS to ci gle zmieniaj cy si  zestaw w asno ci. Nawet
w tej chwili bystrzaki z W3C (ang. World Wide Web Consor-
tium) pracuj  nad nowymi w asno ciami, a inni inteligenci
próbuj  zaimplementowa  ich obs ug  w przegl darkach
internetowych. Czasami nawet twórcy przegl darek sami
wymy laj  jakie  w asno ci, które wed ug nich mog
by  przydatne, i dodaj  je do swoich produktów. Zdarza
si  te , e niektóre w asno ci opracowywane przez W3C
wydaj  si  w a cicielom przegl darek ma o potrzebne, co
sprawia, e d ugo czekaj  one na implementacj .

W czasie gdy standard CSS jest dopiero w fazie powsta-
wania, twórcy przegl darek dzia aj  ostro nie, poniewa
nie chc  zainwestowa  zbyt du o czasu w implementacj
w asno ci, które mog  si  jeszcze zmieni . Tak e gdy
producent przegl darki eksperymentuje z wymy lon
przez siebie w asno ci , nie udaje, e jest to powszechnie
akceptowany standard. Tego typu w asno ci, tzn. ekspe-
rymentalne lub zaimplementowane na prób , s  po-
przedzane specjalnym przedrostkiem. Ka dy z naj-
wa niejszych producentów przegl darek internetowych
ma swój w asny przedrostek:

 Przedrostek -webkit- jest u ywany w przegl -
darkach Chrome, Safari i innych opartych na algo-
rytmie WebKit.

 Przedrostek -moz- jest u ywany w przegl darce
Mozilla Firefox.

 Przedrostek -o- oznacza w asno  Opery.

 Przedrostek -ms- nale y do przegl darki Micro-
soft Internet Explorer.

Gdy specyfikacja w asno ci nie jest jeszcze uko czona,
w przegl darkach mo e pojawi  si  jej próbna implemen-
tacja z przedrostkiem. Na przyk ad gdy przedstawiono
wst pn  dokumentacj  w asno ci border-radius, w Fi-
refoksie zaimplementowano j  pod nazw  -moz-border
-radius, a w Safari jako -webkit-border-radius.

Gdy jaka  w asno  musi by  zapisywana z przedrostkiem,
to zazwyczaj trzeba napisa  j  w kilku wersjach: po jednej
z ka dym przedrostkiem i na ko cu bez przedrostka:

-moz-box-sizing: border-box;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;

Zazwyczaj gdy W3C zaadaptuje w asno  i poda wystar-
czaj c  liczb  szczegó ów technicznych dotycz cych
sposobu jej implementacji, wersja z przedrostkiem zostaje
zamieniona na bez przedrostka. Na przyk ad aktualnie
wszystkie najwa niejsze przegl darki obs uguj  w asno
border-radius bez przedrostka. Jednak w dalszej
cz ci ksi ki poznasz sporo w asno ci CSS3, które wci
s  „szlifowane” i mo e by  konieczne zastosowanie przed-
rostka, aby ich u ywa . Tam, gdzie by a taka potrzeba,
poda em stosowne informacje i wskazówki na temat
sposobu u ycia tych w asno ci.

Warto  40px okre la d ugo  promienia poziomego, a 20px — pionowego. Uko nik
stanowi znak dla przegl darki, e chcemy utworzy  zaokr glenie eliptyczne. Mo na
te  ka demu naro nikowi zdefiniowa  inne zaokr glenie. W tym celu nale y poda
cztery pary warto ci:

border-radius: 40px/20px 10px/30px 20px/40px 10px/20px;

Mo na nawet miesza  definicje okr g ych i eliptycznych rogów w jednej deklaracji:
border-radius: 10px 10px/30px 20px/40px 10px;

Je li lubisz du o pisa , mo esz równie  zdefiniowa  ka dy naro nik przy u yciu
osobnej w asno ci. Na przyk ad poni sz  deklaracj :

border-radius: 1em 2em 1.5em .75em;

mo na zamieni  na poni sze cztery:
border-top-left-radius: 1em;
border-top-right-radius: 2em;
border-bottom-right-radius: 1.5em;
border-bottom-left-radius: .75em;
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Uwaga: Przegl darka Internet Explorer do wersji 8 w cznie nie obs uguje w asno ci border-radius,
a wi c wy wietli kanciaste rogi zamiast zaokr glonych. Ponadto przegl darki Safari 3.2 dla sys-
temu iOS i Android Browser 2.1 wymagaj  przedrostka -webkit-, tzn. nale y na przyk ad pisa
-webkit-border-radius: 20px. Szczegó owe informacje na ten temat znajduj  si  w ramce "„Przed-
rostki producentów”.

Cienie elementów
W rozdziale 6. dowiedzia e  si , jak dodawa  cie  do tekstu, aby go wyró ni
spo ród innych tekstów na stronie. Jednak w CSS3 dost pna jest te  w asno
box-shadow s u ca do definiowania cieni dla pól elementów, dzi ki czemu
mo na sprawi , e elementy wygl daj , jakby unosi y si  nad stron  (rysunek
7.10). W asno  ta ma troch  wi cej opcji ni  wcze niej opisana text-shadow.
Za jej pomoc  mo na na przyk ad zdefiniowa  cie  wewn trz pola elementu, jak
na dole na rysunku 7.10.

Rysunek 7.10. W asno  CSS3 box-shadow s u y do tworzenia
cieni elementów, dzi ki którym wygl daj  one tak, jakby
unosi y si  nad stron . Dzia a we wszystkich nowych prze-
gl darkach, w cznie z Internet Explorerem od wersji 9,
chocia  cienie w tym programie s  znacznie cie sze ni
w pozosta ych przegl darkach. Internet Explorer od wersji
8 w dó  ignoruje w asno  box-shadow

Podstawowa sk adnia w asno ci box-shadow jest przedstawiona na rysunku 7.11.
Pierwsza warto  okre la przesuni cie poziome, tzn. przesuwa cie  na okre lon
odleg o  w prawo lub w lewo wzgl dem elementu. Dodatnia liczba powoduje
przesuni cie w prawo (jak na górze na rysunku 7.10), a ujemna — w lewo.
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Rysunek 7.11. Najprostszy cie
mo e mie  okre lony kolor i by
ustawiony po lewej (ujemna war-
to , jak na tym rysunku) lub
prawej (dodatnia warto ) stro-
nie elementu oraz nad (ujemna
warto ) lub pod (dodatnia war-
to ) nim. Dodatkowo mo na
zdefiniowa  rozmazanie cienia

Druga warto  okre la przesuni cie pionowe, tzn. przesuwa cie  na okre lon
odleg o  do góry lub w dó  wzgl dem elementu. Dodatnia liczba powoduje wysu-
ni cie cienia pod doln  kraw dzi  elementu (jak na górze na rysunku 7.10), a ujemna
— nad górn .

Uwaga: Do definiowania cieni elementów nale y u ywa  jednostek em lub pikseli. Procenty s  nie-
dozwolone.

Trzecia warto  to promie  cienia i okre la ona jego stopie  rozmazania oraz
szeroko . Zero oznacza brak rozmazania, dzi ki czemu kraw dzie cienia s  ostre.
Du a warto  powoduje utworzenie wi kszego rozmazania i grubszego cienia.
Ostatnia warto  okre la kolor. Mo na u ywa  dowolnego formatu dost pnego
w CSS, ale najlepiej wygl daj  kolory w formacie RGBA, poniewa  mo na ustawia
im stopie  przezroczysto ci, dzi ki czemu bardziej przypominaj  prawdziwy cie .

W asno  box-shadow przyjmuje jeszcze dwie opcjonalne warto ci: inset i rozmiar
cienia. S owo kluczowe inset sprawia, e cie  jest rysowany wewn trz pola ele-
mentu (jak na dole na rysunku 7.10). S owo to wpisuje si  na pierwszym miejscu
listy warto ci:

box-shadow: inset 4px 4px 8px rgba(0,0,0,.75);

Na czwartym miejscu (mi dzy promieniem a kolorem) mo na dodatkowo zdefi-
niowa  rozmiar cienia, tzn. je li wpiszemy 10px, to cie  zostanie rozci gni ty
o 10 pikseli w ka dym kierunku (co w efekcie sprawi, e b dzie o 20 pikseli szerszy
i 20 pikseli wy szy). Warto  ta decyduje te  o zastosowaniu promienia rozma-
zania, tzn. rozmazanie rozpoczyna si  dopiero po okre leniu rozmiaru. Jest to
szczególnie przydatne, gdy chcemy otoczy  cieniem ca y element — taki efekt
w programach graficznych zazwyczaj nazywa si  po wiat .

Uwaga: Dla przegl darek Android i starszych wersji Safari dla iPhone’a wymagana jest w asno
box-shadow z przedrostkiem (szczegó owe informacje na temat przedrostków w asno ci znaj-
duj  si  w ramce „Przedrostki producentów”). Krótko mówi c, je li chcesz, aby cienie elementów
by y widoczne w tych i nowszych przegl darkach, musisz napisa  dwie deklaracje:

-webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #000000;
box-shadow: 2px 2px 10px #000000;

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page354U~rf/css3n3
http://helion.pl/page354U~rt/css3n3


C Z  I I   S T O S O W A N I E  C S S

Okre lanie wysoko ci
i szeroko ci

212

Na przyk ad drugi element od góry na rysunku 7.10 ma przesuni cie poziome i pio-
nowe ustawione na 0. Promie  jest ustawiony na 8px, a rozmiar na 2px. Warto
rozmiaru wypycha cie  na odleg o  dwóch pikseli poza wszystkie cztery kraw -
dzie elementu, a o miopikselowy promie  rozmazania rozszerza cie  jeszcze
bardziej. Okre laj c rozmiar cienia, mo na nawet zdefiniowa  dodatkowe kolo-
rowe obramowanie elementu:

border: 10px solid rgb(100,255,30);
box-shadow: 0 0 0 10px rgb(0,33,255);

Element mo e mie  zdefiniowanych kilka cieni (rysunek 7.10 — drugi element
od do u). Poszczególne listy warto ci nale y w takim przypadku oddziela  prze-
cinkami:

box-shadow: 10px 5px 8px #FF00FF,
            -5px -10px 20px 5px rgb(0,33,255);

Liczba cieni jest ograniczona tylko rozs dkiem projektanta.

Uwaga: Niestety, przegl darki bardzo ró nie rysuj  cienie elementów. Na przyk ad IE 9 tworzy
znacznie cie szy cie  ni  pozosta e przegl darki. Dobre wizualne porównanie cieni w ró nych pro-
gramach znajduje si  na stronie http://thany.nl/apps/boxshadows/.
Okre lanie wysoko ci
i szeroko ci

Okre lanie wysoko ci i szeroko ci
Okre lanie wysoko ci
i szeroko ci

Dwie nast pne w a ciwo ci, które wchodz  w sk ad modelu polowego CSS, po-
zwalaj  okre la  wymiary obiektów na stronie, takich jak tabele, kolumny, banery
czy paski boczne. W a ciwo ci height i width s u  do okre lania wysoko ci i sze-
roko ci elementów. B dziemy je cz sto wykorzystywa  do tworzenia uk adów w CSS,
które opisuj  w cz ci trzeciej tej ksi ki, chocia  znajduj  te  zastosowanie w bar-
dziej podstawowych zadaniach, takich jak zmiana szeroko ci tabeli, tworzenie
prostego paska bocznego lub tworzenie galerii miniaturek obrazków.

Dodawanie tych w a ciwo ci do stylu jest bardzo atwe. Wystarczy wpisa  nazw
w a ciwo ci, a po niej warto  z jedn  z opisywanych do tej pory jednostek miary.
Na przyk ad:

width: 300px;
width: 30%;
height: 20em;

Piksele to… piksele. S  atwe do opanowania i nie sprawiaj  problemów w zasto-
sowaniu. Tworz  te  dok adne wymiary, które si  nie zmieni . Jednostka em od-
powiada rozmiarowi tekstu w stylizowanym elemencie. Za ó my, e ustawili my
rozmiar pisma na 24 piksele, je li wi c szeroko  ustawimy na 2 em, to powinna
wynosi  2 24 px, czyli 48 pikseli. Je li w danym stylu nie okre limy rozmiaru
tekstu, to rozmiar jednostki em b dzie zale ny od odziedziczonego rozmiaru
tekstu.

Uwaga: W CSS3 wprowadzono now  jednostk  o nazwie rem, której warto  jest zale na od rozmiaru
pisma elementu html. Jednostka ta dzia a we wszystkich najwa niejszych przegl darkach oprócz Inter-
net Explorera do wersji 8 w cznie. Wi cej informacji na jej temat znajduje si  w rozdziale 6.
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W przypadku warto ci procentowych szeroko  jest równa odpowiedniej cz ci
szeroko ci elementu rodzica stylizowanego elementu. Je li szeroko  nag ówka
ustawimy na 75 procent i nag ówek ten nie b dzie znajdowa  si  w adnym innym
elemencie o ustalonej szeroko ci, to jego szeroko  b dzie wynosi a 75 procent
szeroko ci okna przegl darki. Je li u ytkownik zmieni rozmiar okna, to szeroko
nag ówka równie  ulegnie zmianie. Je li jednak nag ówek znajdowa by si  w znacz-
niku <div> (np. reprezentuj cym kolumn ) o szeroko ci 200 pikseli, to jego szero-
ko  wynosi aby 150 pikseli. Warto ci procentowe w a ciwo ci height funkcjonuj
tak samo, ale opieraj  si  na wysoko ci elementu nadrz dnego, a nie na szeroko ci.

Obliczanie rzeczywistych wymiarów pól
Mimo e w a ciwo ci width i height s  bardzo atwe w u yciu, to jest kilka niuan-
sów, które ju  niejednego przyprawi y o ból g owy. Po pierwsze pomi dzy zdefi-
niowan  szeroko ci  i wysoko ci  elementu a ilo ci  miejsca, która w rzeczywisto ci
zostanie mu przydzielona przez przegl dark , jest ró nica. W a ciwo ci te ustawiaj
wymiary obszaru tre ci elementu — miejsca, w którym znajduj  si  obrazy, tekst
i inne zagnie d one znaczniki (aby sobie przypomnie , gdzie znajduje si  obszar
tre ci elementu w modelu blokowym, spójrz na rysunek 7.1). Rzeczywista szero-
ko  elementu — to znaczy ilo  miejsca na ekranie przydzielona mu przez prze-
gl dark  — to suma szeroko ci, marginesów, obramowania, dope nienia i w a-
ciwo ci width, jak pokazano na rysunku 7.12.

Rysunek 7.12. Rzeczywist  szero-
ko  elementu na stronie oblicza
si , dodaj c do siebie szeroko ci
jego marginesów, obramowania,
dope nienia i warto ci w a ciwo ci
width. Wysoko  jest obliczana
w taki sam sposób — jest to suma
warto ci w a ciwo ci height, mar-
ginesów górnego i dolnego, górnej
i dolnej kraw dzi oraz górnego i dol-
nego dope nienia

Wyobra my sobie, e ustawili my te w a ciwo ci:
margin: 10px;
padding: 15px;
border-width: 5px;
width: 100px;

Ustawiaj c w a ciwo  width, wiemy tylko, ile miejsca zosta o przeznaczone dla
samej tre ci — tekstu i obrazów wype niaj cych przestrze  — bez wzgl du na inne
w a ciwo ci, które równie  mog y zosta  ustawione. Nie trzeba wykonywa  adnych
oblicze , poniewa  warto  w a ciwo ci width okre la ilo  miejsca dla tre ci
(w powy szym przyk adzie 100 pikseli). Oczywi cie aby okre li , ile miejsca w rze-
czywisto ci zajmie na stronie dany element, trzeba wykona  pewne obliczenia.
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W powy szym przyk adzie przegl darka przydzieli elementowi obszar o szeroko ci
160 pikseli: 20 dla lewego i prawego marginesu, 10 dla kraw dzi lewej i prawej,
30 dla lewego i prawego dope nienia oraz 100 dla szeroko ci.

Podstawowa zasada dotycz ca okre lania wysoko ci elementów brzmi: nie rób tego!
Pocz tkuj cy projektanci stron cz sto definiuj  wysoko  wszystkich elementów,
aby mie  nad wszystkim kontrol . Je li jednak nie znamy dok adnie wymiarów
zawarto ci znacznika, mo emy mie  powa ne k opoty (rysunek 7.13). W przyk a-
dzie tym znajduje si  wyró niony cytat, maj cy za zadanie wyró ni  interesuj cy
komentarz z artyku u. Szeroko  i wysoko  tego cytatu ustawili my na 100 pikseli.
Je li dodamy do niego zbyt du o tre ci, to rozci gnie si  ona na d ugo  wi ksz  ni
100 pikseli i wyjdzie poza kraw d  elementu. Nawet je li tekst mie ci si  w okre-
lonych ramach, to u ytkownik mo e zwi kszy  jego rozmiar w swojej przegl darce.

Rysunek 7.13.
Gdy ustawisz wy-
soko  elementu
(jak w pasku bocz-
nym na tym ry-
sunku), ale jego
tre  b dzie wi k-
sza od tej warto ci,
to wyjdzie ona poza
doln  kraw d
swojego kontenera

Innymi s owy, w asno  height jest przydatna do okre lania wysoko ci na przy-
k ad elementów <div> zawieraj cych obrazy, poniewa  wysoko  obrazu mo na
atwo sprawdzi . Je li jednak ustawisz wysoko  elementowi zawieraj cemu tekst,

sprawd , jak to wygl da we wszystkich najwa niejszych przegl darkach i przy
ró nych ustawieniach rozmiaru pisma w tych programach.

Wskazówka: Kolejnym dobrym miejscem na wstawienie elementu o okre lonej wysoko ci jest ob-
szar banera. Tre  banera jest raczej przewidywalna: mo e zawiera  na przyk ad logo, pole wyszu-
kiwania albo kilka elementów nawigacyjnych. Cz sto te  banery zawieraj  du o pustego miejsca
(puste obszary przyci gaj  uwag  odwiedzaj cych do najwa niejszych elementów, np. paska nawi-
gacyjnego), a wi c okre lenie wysoko ci banera zazwyczaj nie powoduje problemów.

Przedefiniowywanie wymiarów pól
Napisa em wcze niej, e szeroko  elementu jest sum  szeroko ci jego obramowania,
dope nienia i warto ci width. Taki sposób obliczania szeroko ci elementów przez
przegl darki nie do , e zmusza nas do wykonywania samodzielnych oblicze , to
jeszcze mo e powodowa  problemy. W szczególno ci dotyczy to uk adów tworzonych
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w oparciu o elementy p ywaj ce i przy u yciu jednostek procentowych. Szczegó owo
elementy p ywaj ce s  opisane w dalszej cz ci ksi ki, ale krótko mówi c, w CSS
dost pna jest w asno  float umo liwiaj ca ustawianie elementów jeden obok
drugiego, dzi ki czemu mo na tworzy  kolumny.

Okre laj c szeroko  kolumn procentowo, mo na napotka  dziwne problemy.
Powiedzmy, e mamy dwie kolumny (czyli np. dwa elementy <div>) i chcemy, aby
ka da z nich zajmowa a 50 procent szeroko ci okna. Skoro tak, to przypisujemy im
deklaracj  width: 50%. Jednak gdy takiej kolumnie zdefiniujemy dope nienie lub
obramowanie, to jej szeroko  zwi kszy si  i b dzie wi ksza ni  50 procent (wy-
niesie 50% + suma szeroko ci lewego i prawego dope nienia + suma szeroko ci
lewej i prawej kraw dzi obramowania). W wi kszo ci przypadków efektem b dzie
brak wystarczaj cej ilo ci miejsca dla drugiej kolumny, która z tego powodu zo-
stanie przeniesiona pod pierwsz  kolumn .

Na szcz cie w CSS3 dodano now  w asno  pozwalaj c  okre li , w jaki sposób
przegl darka ma oblicza  szeroko  i wysoko  elementu na ekranie. Jest to w asno
box-sizing, która przyjmuje trzy warto ci:

 Warto  content-box oznacza standardowy sposób obliczania wymiarów elemen-
tów, taki jak opisany wcze niej. Czyli szeroko  i wysoko  elementu s  sum
warto ci w asno ci width i height oraz jego obramowania i dope nienia. Jako

e jest to domy lne ustawienie, nie trzeba go definiowa , aby by o stosowane.

 Warto  padding-box sprawia, e do szeroko ci i wysoko ci elementu ustawia-
nych za pomoc  w asno ci width i height doliczane jest dope nienie. Na przy-
k ad za ó my, e lewej i prawe dope nienie elementu ustawili my na 20px, a sze-
roko  na 100px. Dope nienie zostanie potraktowane jako sk adnik szeroko ci
i w rzeczywisto ci obszar tre ci w elemencie b dzie mia  szeroko  60 pikseli
(100 i 20 [lewe dope nienie] – 20 [prawe dope nienie] = 60).

 Warto  border-box powoduje wliczenie w szeroko  i wysoko  dope nienia
i obramowania. To ustawienie rozwi zuje problem z opisywanymi wcze niej
procentowymi wymiarami kolumn. Innymi s owy, gdy w asno  box-sizing
zostanie ustawiona na border-box, to element o szeroko ci 50% b dzie zaw-
sze zajmowa  po ow  dost pnej przestrzeni, niezale nie od dope nienia i ob-
ramowania.

Je eli nie podoba Ci si  standardowy sposób obliczania szeroko ci i wysoko ci
przez przegl darki, korzystaj z w asno ci border-box (chyba e masz jaki  niezwyk y
powód, aby do szeroko ci wliczy  tylko dope nienie, bez obramowania). Sposób
u ycia w asno ci box-sizing jest bardzo prosty. Wystarczy wpisa  jej nazw  i po
dwukropku poda  jedn  z trzech warto ci:

box-sizing: border-box;

Pami taj jednak, e Firefox nie obs uguje jeszcze (w czasie pisania tej ksi ki)
standardowej nazwy tej w asno ci, przez co trzeba doda  wersj  z przedrostkiem
(zobacz ramk  „Przedrostki producentów”). To samo dotyczy starszych wersji
przegl darki Safari dla systemu iOS i przegl darki Android (do wersji 3 w cznie).
Aby zapewni  dzia anie w asno ci box-sizing we wszystkich tych przegl darkach
i innych, nale y u y  trzech deklaracji:
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-moz-box-sizing: border-box;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;

Niektórym projektantom ustawienie border-box podoba si  tak bardzo, e defi-
niuj  je dla wszystkich elementów za pomoc  selektora uniwersalnego:

* {
-moz-box-sizing: border-box;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}

W rozdziale 14. opisuj  te , jak bardzo ustawienie border-box jest przydatne
przy tworzeniu responsywnych stron internetowych dopasowuj cych si  rozmiarem
do ró nych urz dze  (tabletów, iPhone’a czy monitorów komputerów stacjonarnych).

Uwaga: W asno  box-sizing dzia a nawet w przegl darce Internet Explorer 8, a wi c jest obs u-
giwana przez jakie  95% wszystkich obecnie u ywanych przegl darek. Niestety, nie rozpoznaje jej
Internet Explorer 7, przez co w tej przegl darce elementy z ustawieniem border-box mog  by
znacznie szersze, ni  planowa e . Je li kierujesz swoje strony do odbiorców u ywaj cych tej prze-
gl darki, niestety musisz zrezygnowa  z w asno ci box-sizing.

Kontrolowanie wycieków za pomoc  w asno ci overflow
Je li tre  elementu jest wi ksza ni  zdefiniowane w stylu wysoko  i szeroko , to
mog  mie  miejsce pewne nieprzewidywalne zdarzenia. Jak pokazano na rysunku
7.13, przegl darki pozwalaj  tre ci wyla  si  na zewn trz (za obramowanie i cz sto
na inn  tre ).

Na szcz cie mo na sterowa  zachowaniem przegl darki w takich sytuacjach za
pomoc  w a ciwo ci overflow. Przyjmuje ona jedn  z czterech warto ci w postaci
s ów kluczowych, które pozwalaj  zdefiniowa  sposób prezentacji tre ci wycho-
dz cej poza granice pola:

 visible — okre la normalne zachowanie przegl darek. Jest równoznaczne
z nieustawieniem w a ciwo ci overflow w ogóle (rysunek 7.14, na górze).

 scroll — dodaje paski przewijania (rysunek 7.14, na rodku). Tworzy co  w ro-
dzaju miniokna przegl darki na stronie i wygl da podobnie do starych ramek
HTML albo znacznika <iframe>. Tej opcji mo na u y , aby zmie ci  du o
tre ci na ma ej powierzchni. Niestety, paski przewijania pojawiaj  si  zawsze,
nawet wtedy, gdy tre  nie przekracza rozmiaru bloku.

 auto — aby paski przewijania pojawia y si  tylko opcjonalnie, nale y u y  tej
warto ci. Ma taki sam efekt jak warto  scroll, ale dodaje paski przewijania
tylko wtedy, gdy s  potrzebne.

 hidden — ukrywa tre , która wychodzi poza blok (rysunek 7.14, na dole).
Ta opcja jest nieco niebezpieczna, poniewa  mo e sprawi , e cz  zawarto ci
strony zniknie. Jest jednak przydatna przy tworzeniu uk adów opartych na
elementach p ywaj cych.
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Rysunek 7.14. W a ciwo  overflow po-
zwala kontrolowa  tekst przekraczaj cy
rozmiarem wymiary bloku na trzy sposoby.
Warto  visible powoduje, e tre  zawsze
b dzie widoczna (na górze), scroll i auto do-
daj  paski przewijania ( rodek), a hidden
ukrywa wszystko to, co wychodzi poza
granice bloku (na dole)
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Okre lanie minimalnej szeroko ci i wysoko ci
Gdyby  jeszcze si  nie zorientowa , kaskadowe arkusze stylów to bardzo wszech-
stronne narz dzie. Dzi ki temu oprócz standardowych w asno ci width i height s
dost pne jeszcze cztery inne, o podobnym przeznaczeniu:

 W asno  max-width, jak mo na si  spodziewa , s u y do ustawiania mak-
symalnej szeroko ci elementów. Element taki mo e mie  mniejsz  szero-
ko  ni  okre lona w tej w asno ci, ale nie mo e jej przekroczy . Przy u yciu
tej w asno ci mo na tworzy  elementy dostosowuj ce si  do ró nych szero-
ko ci ekranu, ale nie rozci gaj ce si  w niesko czono  na bardzo szerokich
monitorach. Wyobra  sobie, e masz w arkuszu stylów poni sz  regu :

body {
    max-width: 1200px;
}

Dzi ki niej strona mo e dostosowa  si  szeroko ci  do mniejszych wy wie-
tlaczy smartfonów czy tabletów, ale na szerokich monitorach jej szeroko
nie przekroczy 1200 pikseli.

 W asno  max-height dzia a podobnie do max-width, ale dotyczy wysoko ci.
Przypomn  jednak to, co napisa em wcze niej: lepiej nie bawi  si  wysoko-
ci  elementów.

 W asno  min-width s u y do okre lania minimalnej szeroko ci elementów.
Element taki mo e mie  szeroko  wi ksz  od ustawionej w tej w asno ci,
ale nie mo e by  w szy. Je li przy zmniejszaniu szeroko ci okna przegl -
darki zauwa ysz, e elementy robi  si  tak cienkie, e ca y uk ad si  rozpada,
mo esz im zdefiniowa  w asno  min-width:

body {
    min-width: 760px;
}

Gdy u ytkownik zmniejszy okno przegl darki do szeroko ci mniejszej ni  760
pikseli, przegl darka wy wietli poziomy pasek przewijania, zamiast dalej
zmniejsza  szeroko  elementów.

 W asno  min-height dzia a podobnie jak min-width, lecz dotyczy wysoko-
ci. Dzi ki niej mo na rozwi za  problem pokazany na rysunku 7.13. Usta-

laj c minimaln  wysoko , informujemy przegl dark , e chcemy, aby ele-
ment nie by  ni szy od pewnej warto ci. Je li tre  w tym elemencie jest
wy sza od minimalnej wysoko ci, to ca y element zostanie przez ni  rozci -
gni ty.

Powy szych w asno ci mo na u ywa  razem. Przyk adowo aby strona nigdy nie by a
w sza ni  760 pikseli i szersza ni  1200 pikseli, mo na zastosowa  poni sz  regu :

body {
    min-width: 760px;
    max-width: 1200px;
}

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page354U~rf/css3n3
http://helion.pl/page354U~rt/css3n3


R O Z D Z I A  7 .   M A R G I N E S Y ,  D O P E N I E N I E  I  O B R A M O W A N I E

Elementy p ywaj ce

219

Elementy p ywaj ce
Normalnie elementy na stronie — nag ówki, akapity i inne elementy blokowe —
uk adaj  si  jeden nad drugim od góry do do u. Ten znany z procesorów tekstu
sposób prezentacji dokumentów jest niezbyt ekscytuj cy (rysunek 7.15, na górze).
Dzi ki CSS nie musimy jednak si  tego trzyma . Mnóstwo metod uk adania
elementów na stronach internetowych opisa em w trzeciej cz ci tej ksi ki. Jest
jednak pewna w a ciwo , która w pojedynk  potrafi zdzia a  naprawd  wiele — jest
to w a ciwo  float.

W a ciwo  float przenosi element albo w lewo, albo w prawo. W wyniku tego tre
znajduj ca si  pod tym elementem przechodzi do góry i otacza go (rysunek 7.15,
na dole). Elementy p ywaj ce s  doskona ym sposobem na usuni cie dodatko-
wych informacji sprzed g ównego tekstu na stronie. Obrazki mog  by  przeno-
szone do ka dej z kraw dzi, co pozwala tekstowi elegancko je otacza . Podobnie
mo na te  spowodowa , aby pasek boczny zawieraj cy powi zane ze sob  informacje
i odno niki znajdowa  si  po prawej stronie.

Mimo e w a ciwo  float jest wykorzystywana w wielu skomplikowanych (i trud-
nych do zrozumienia) zastosowaniach, o czym b dzie mowa w rozdziale 13., jej
podstawowa forma jest bardzo prosta. Jako warto  przyjmuje jedno z trzech s ów
kluczowych: left, right i none, na przyk ad:

float: left;

 left — przenosi element na lew  stron , a tre  znajduj ca si  pod nim ota-
cza go z prawej,

 right — przenosi element na praw  stron ,

 none — wy cza p ywanie i przywraca obiekt do jego normalnego po o enia.

Elementy p ywaj ce dryfuj  do lewej lub prawej kraw dzi okna przegl darki albo
zawieraj cego je elementu. Czasami tym zawieraj cym elementem jest okno
przegl darki, ale je li element p ywaj cy znajduje si  w innym elemencie o ustalonej
szeroko ci, to b dzie przesuni ty do lewej lub prawej kraw dzie tego kontenera. Na
przyk ad je li na stronie znajduje si  blok o szeroko ci 300 pikseli, który dryfuje do
prawej kraw dzi okna przegl darki, a w nim znajduje si  obrazek dryfuj cy do
lewej, to nie zostanie on przesuni ty do lewej kraw dzi okna, a do lewej kraw dzi
tego trzystupikselowego bloku.

W a ciwo  float mo na te  stosowa  do elementów ródliniowych, takich jak
znacznik <img>. Tak naprawd  spychanie obrazów do lewej lub prawej jest jednym
z najcz stszych zastosowa  w a ciwo ci float. Przegl darki traktuj  elementy
p ywaj ce jako blokowe, a wi c nie ma problemów z dope nieniem i marginesami,
które normalnie wyst puj  w przypadku elementów ródliniowych.

Elementem p ywaj cym mo e by  ka dy element blokowy, jak nag ówek czy
akapit. Powszechnie spotykan  technik  jest stosowanie w a ciwo ci float do
znacznika <div> (lub nowych elementów HTML, takich jak <article>, <section>
czy <aside>) zawieraj cego inne znaczniki HTML i tre  strony w celu utworze-
nia czego  w rodzaju kontenera. W ten sposób mo na tworzy  paski boczne, cytaty
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Rysunek 7.15. Normalny przep yw HTML-a to
od lewej do prawej i od góry do do u i jeden
element blokowy — nag ówek, akapit, znacznik
<div> itd. — znajduje si  nad drugim. Daj c
mo liwo  wyrwania si  z tej monotonii, w a-
ciwo  float nale y do najpot niejszych i naj-

bardziej przydatnych w a ciwo ci CSS. Znajduje
ona zastosowanie od umieszczania obrazów po
okre lonej stronie akapitu po kontrol  ca ych
uk adów stron z banerami, paskami bocznymi
i nawigacyjnymi oraz innymi elementami

wyró nione i inne elementy tworz ce samodzieln  ca o  (w kursie do tego rozdzia u
przedstawi em tego przyk ad). Stosuj c w a ciwo  float do elementów blokowych,
dobrze jest te  pami ta  o podaniu ich szeroko ci. W ten sposób mo na kontrolowa
ilo  przestrzeni zajmowanej w poziomie przez blok oraz to, ile jej zostanie dla tre ci
znajduj cej si  pod nim, która zostanie przeniesiona do góry i go otoczy.
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Uwaga: Kolejno  znaczników w pliku HTML ma bardzo du e znaczenie w przypadku stosowania
elementów p ywaj cych. Znacznik elementu p ywaj cego musi znajdowa  si  przed znacznikami
zawieraj cymi tre , która ma go otoczy . Za ó my, e mamy stron , na której jest znacznik <h1>,
a po nim <p>. Przy ko cu tego drugiego znajduje si  jeszcze obrazek. Je li obraz ten b dzie p y-
wa , powiedzmy, do prawej, to znacznik <h1> i wi kszo  zawarto ci znacznika <p> i tak b d  znaj-
dowa  si  nad nim. Tylko to, co jest za znacznikiem p ywaj cym, mo e go otacza .

T a i obramowanie a elementy p ywaj ce
Ku zdumieniu wielu webmasterów t a i obramowanie nie p ywaj  w taki sam
sposób jak inne elementy strony. We my na przyk ad element stanowi cy pasek
boczny, który p ywa do prawej. Tre  znajduj ca si  pod nim przechodzi do góry
i otacza go — zgodnie z oczekiwaniami. Je li jednak ta tre  znajdowa a si  na jakim
tle lub mia a obramowanie, to pojawi  si  one pod tym p ywaj cym paskiem
bocznym (rysunek 7.16, po lewej). W istocie przegl darka oblewa p ywaj cy ele-
ment tekstem, ale nie obramowaniem lub t em. Mo esz wierzy  lub nie, ale jest
to absolutnie prawid owe zachowanie (zgodne z zasadami). Mo emy oczywi cie
nie chcie  stosowa  si  do tych regu , poniewa  woleliby my, aby na przyk ad t o
ko czy o si  przed elementem p ywaj cym (rysunek 7.16, po prawej). Mo na to
osi gn  przy u yciu CSS.

     

Rysunek 7.16. W tym przyk adzie mamy znaczniki <h1> z okre lonym kolorem t a i <h2> z obramowaniem
(po lewej). Dodanie regu y overflow: hidden; do stylu znacznika <h1> (po prawej) zapobiega ukazywaniu si  t a
nag ówka pod elementem p ywaj cym (paskiem bocznym)

Najpierw trzeba doda  do stylu tworz cego obramowanie lub t o jedn  regu .
Gdy znajdziesz ju  odpowiedni styl, dodaj do niego ten wiersz: overflow: hidden;.
Dzi ki w a ciwo ci overflow t o lub obramowanie wychodz ce poza element nie
b d  pokazywane.
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Innym sposobem jest ustawienie obramowania wokó  elementu p ywaj cego —
je li utworzymy wystarczaj co grube obramowanie o takim samym kolorze jak t o
strony, to b dzie ono wygl da o jak pusta przestrze , mimo e w rzeczywisto ci
b dzie tylko zas ania  i ukrywa  kolor t a oraz obramowania wychodz ce poza
ten element p ywaj cy.

P ywaków nie wpuszczamy
Czasami trzeba sprawi , aby jaki  znacznik ignorowa  to, e niektóre elementy
s  p ywaj ce. Mo emy na przyk ad chcie , aby informacja o prawach autorskich
znajdowa a si  zawsze na dole okna przegl darki. Gdyby my mieli na stronie
bardzo wysoki pasek boczny p ywaj cy do lewej, to notka o prawach autorskich
mog aby zosta  przeniesiona do góry i owini ta wokó  tego elementu p ywaj cego.
My natomiast chcemy, aby informacje o prawach autorskich na stronie nie otacza y
tego elementu p ywaj cego, tylko znajdowa y si  pod nim.

Inny problem powstaje w sytuacji, gdy obok siebie znajduje si  kilka elementów
p ywaj cych. Je li nie s  one zbyt szerokie, to wszystkie zostan  umieszczone
obok siebie w jednej linii, i je li maj  ró ne wysoko ci, to mog  utworzy  niezbyt
atrakcyjny wizualnie obraz (rysunek 7.17, na górze). W takim przypadku elementy
p ywaj ce nie powinny p ywa  obok siebie. Do rozwi zywania tego typu problemów
w CSS s u y w a ciwo  clear.

W a ciwo  clear zapobiega owijaniu si  elementu wokó  elementu p ywaj cego.
Stosuj c j  do elementu, w istocie zmusza si  go do przeniesienia pod element
p ywaj cy. Mo na okre li , którego rodzaju elementy p ywaj ce (do prawej czy do
lewej) maj  by  ignorowane lub nakaza  ignorowanie ka dego ich typu.

W a ciwo  clear mo e przyjmowa  nast puj ce warto ci:

 left — element b dzie przenoszony pod elementy p ywaj ce do lewej, ale b dzie
si  zachowywa  normalnie wobec tych, które p ywaj  do prawej.

 rigth — element b dzie przechodzi  pod elementy p ywaj ce do prawej, ale b dzie
si  owija  wokó  elementów p ywaj cych do lewej.

 both — element b dzie przechodzi  pod wszystkie elementy p ywaj ce.

 none — ca kiem wy cza w a ciwo  clear. Innymi s owy, sprawia, e element
b dzie si  owija  wokó  elementów p ywaj cych do prawej, jak i do lewej, co jest
normalnym zachowaniem zdefiniowanym w przegl darkach.

Notka o prawach autorskich powinna zawsze znajdowa  si  na samym dole strony,
a wi c powinni my do jej znacznika zastosowa  w a ciwo  clear z warto ci , która
wyczy ci elementy p ywaj ce po obu stronach, czyli both. Dzi ki temu notka b dzie
zawsze znajdowa a si  pod wszystkimi innymi obiektami i nie b dzie si  owija
wokó  adnego z nich. Poni sza klasa wykonuje to zadanie:

.copyright {
    clear: both;
}
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Rysunek 7.17. Na górze: czasami nie chcemy,
aby dany element znajdowa  si  obok elementu
p ywaj cego. Na dole: zastosowanie w a ciwo ci
clear (w tym przypadku z warto ci  right) do
ka dego obrazu zapobiega ich uk adaniu si
w jednej linii. Zdj cie 2 nie pojawia si  ju  obok 1,
a zdj cie 3 zosta o przeniesione pod 2

Na rysunku 7.17 wida , w jaki sposób w a ciwo  clear zapobiega t oczeniu si
ró nej wysoko ci elementów p ywaj cych. Wszystkie obrazki na tym rysunku p y-
waj  do prawej. Na górze zdj cie pomidorów (1) pojawia si  jako pierwsze w pliku
HTML i jest najdalej z wszystkich wysuni te w prawo. Drugie zdj cie (2), bior c
pod uwag  to, e poprzednie p ywa do prawej, u o y o si  po jego lewej stronie.
To samo sta o si  ze zdj ciem trzecim (3).

Zastosowanie w a ciwo ci clear: right; spowoduje, e zdj cia nie b d  uk a-
da y si  w jednej linii jedno obok drugiego (rysunek 7.17, na dole). W a ciwo
clear zastosowana do drugiego zdj cia zapobiega jego przeniesieniu w miejsce po
lewej stronie zdj cia pierwszego, a trzecie przenosi pod drugie.
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Wskazówka: Regu y dotycz ce elementów p ywaj cych i stosowania w a ciwo ci clear wydaj  si
skomplikowane. Ten rozdzia  jest tylko wprowadzeniem do ich stosowania. Do tego tematu wró-
cimy jeszcze w rozdziale 13., gdzie nauczymy si  stosowa  je w bardziej wyszukany sposób.
Kurs: marginesy,
t a i obramowanie

Kurs: marginesy, t a i obramowanie
Kurs: marginesy,
t a i obramowanie

W tym kursie zajmiemy si  elementami modelu polowego CSS, ustawianiem
odst pów wokó  obiektów na stronie, dodawaniem kolorowych ramek oraz kon-
trolowaniem rozmiaru i u o enia elementów strony.

 1. Do rozpocz cia pracy potrzebne b d  pliki dost pne pod adresem www.helion.
pl/ksiazki/css3n3.htm. Pobierz te pliki i, jako e s  one spakowane w archi-
wum ZIP, rozpakuj je. Pliki dotycz ce tego kursu znajduj  si  w folderze
o nazwie r07.

Ustawianie t a i marginesów
Prac  rozpoczniemy od prostego pliku HTML zawieraj cego wewn trzny arkusz
stylów z prostym resetem CSS. Na razie nie ma si  czym chwali  (rysunek 7.18).

Rysunek 7.18.
Ta strona to prosty
dokument HTML
zawieraj cy tylko
jedn  regu  CSS
usuwaj c  wi k-
szo  domy lnych
ustawie  forma-
towania elemen-
tów. Gdy sko -
czymy prac  nad
ni , b dzie wygl -
da a o wiele lepiej
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Wskazówka: Rezultat, jaki powinni my osi gn , mo na podejrze  na rysunku 7.21.

 1. Otwórz w edytorze plik r07/sidebar.html.

Strona ta zawiera ju  arkusz stylów z tymi samymi regu ami co opisane w roz-
dziale 5. Mówi c krótko, style te usuwaj  wszystkie marginesy, dope nienie
i ujednolicaj  rozmiar pisma w najcz ciej u ywanych elementach blokowych
oraz eliminuj  wiele problemów zwi zanych z niespójn  prezentacj  ele-
mentów w ró nych przegl darkach.

Style te powinno si  umieszcza  w ka dym arkuszu stylów. Najwa niejsze usta-
wienia dotycz  marginesów i dope nienia — zosta y one zdefiniowane w pierw-
szej regule. W asno ci te s  tak pogmatwane w ró nych przegl darkach, e
najlepiej jest je wyzerowa  i zdefiniowa  od nowa. Na pocz tek zdefiniujemy
co  atwego — kolor t a.

 2. W arkuszu stylów kliknij za komentarzem resetu CSS (/* */) i wpisz poni sz
regu :

html {
    background-color: rgb(253,248,171);
}

Regu a ta ustawia ó ty kolor t a ca ej strony. Aby ustawi  kolor t a ca ej strony,
mo na zastosowa  w asno  background-color do elementu <html> lub <body>.
Teraz zdefiniujemy marginesy, obramowanie i kilka innych ustawie  dla ele-
mentu <body>.

Uwaga: Mo liwe, e jeste  przyzwyczajony do szesnastkowego formatu zapisu warto ci kolorów
(typu #FDF8AB), a nie do RGB. Je li tak, to pod adresem www.colorhexa.com/ znajduje si  narz dzie s u-

ce do konwersji mi dzy tymi dwoma formatami. Format RGB ma t  przewag  nad szesnastkowym, e
wyst puje te  w wersji RGBA z obs ug  przezroczysto ci (rozdzia  6.), a je li ju  u ywa si  jednego
formatu w jakim  miejscu, to najlepiej stosowa  go wsz dzie.

 3. Dodaj poni sz  regu  do arkusza stylów:
body {
    background-color: rgb(255,255,255);
    border: 3px solid rgb(75,75,75);
}

Ta regu a ustawia bia y kolor t a i 3-pikselowe ciemnoszare obramowanie
dla elementu <body>. Jako e element <body> znajduje si  w elemencie
<html>, przegl darka traktuje go tak, jakby znajdowa  si  na nim. W zwi zku
z tym bia y kolor przykryje wcze niej zdefiniowany ó ty. W nast pnej kolej-
no ci okre limy szeroko  elementu <body> oraz ustawimy mu marginesy
i dope nienie.

Wskazówka: Normalnie t o elementu <body> pokrywa ca  powierzchni  okna przegl darki. Je li
jednak zdefiniuje si  te  kolor dla elementu <html>, to t o elementu <body> b dzie pokrywa  tylko
obszar tre ci. Aby zobaczy , jak to wygl da, obejrzyj stron  po wykonaniu czynno ci opisanych w punk-
cie 3. Nast pnie usu  regu  dotycz c  elementu <html> i od wie  stron . To niezwyk a, ale przy-
datna sztuczka.
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 4. Dodaj do regu y elementu <body> pi  kolejnych deklaracji (zmiany zosta y
wyró nione):

body {
    background-color: rgb(255,255,255);
    border: 3px solid rgb(75,75,75);
    width: 760px;
    margin-top: 20px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 15px;
}

W asno  width ustawia szeroko  elementu na 760 pikseli. Je li okno prze-
gl darki odwiedzaj cego b dzie szersze, to po bokach uka e si  kolorowe t o
elementu <html>, na którym b dzie si  znajdowa o 760-pikselowe bia e pole,
b d ce elementem <body>.

W asno  margin-top odsuwa element <body> na odleg o  20 pikseli od górnej
kraw dzi okna przegl darki, natomiast warto ci lewego i prawego marginesu
powoduj  ustawienie tego elementu na rodku okna przegl darki w poziomie.
Warto  auto oznacza, e przegl darka ma sama okre li  rozmiar marginesu,
a poniewa  zosta a ona zastosowana z dwóch stron, przegl darka ustawia oba
marginesy na jednakow  warto .

Uwaga: Powy sze trzy wiersze kodu dotycz ce marginesów mo na skompresowa  w jednej w a-
sno ci zbiorczej margin (rozdzia  6.):

margin: 20px auto 0 auto;

Ostatnia w asno  odsuwa zawarto  elementu <body> od jego kraw dzi na
odleg o  15 pikseli. Inaczej mówi c, dzi ki w asno ci padding: 15px obraz
i tekst s  oddalone od wszystkich czterech kraw dzi swojego kontenera o 15
pikseli. Teraz utworzymy po wiat  wokó  elementu <body> za pomoc  w a-
sno ci box-shadow.

 5. Do regu y elementu <body> dodaj jeszcze jedn  deklaracj . Wstaw j  za de-
klaracj  obramowania, a przed deklaracj  szeroko ci (zmiany s  wyró nione):

body {
    background-color: rgb(255,255,255);
    border: 3px solid rgb(75,75,75);
    box-shadow: 0 0 15px 5px rgba(44,82,100,.75);
    width: 760px;
    margin-top: 20px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 15px;
}

Ta dodatkowa deklaracja tworzy wokó  elementu 15-pikselowy cie  tworz -
cy po wiat  (znajduj ce si  na pocz tku warto ci 0 0 oznaczaj , e cie  ma
nie by  przesuni ty w adnym kierunku). Warto  5px okre la rozmiar cie-
nia i wypycha go na odleg o  pi ciu pikseli wokó  wszystkich czterech kra-
w dzi. Na ko cu znajduje si  definicja RGBA cz ciowo przezroczystego
ciemnoniebieskiego koloru.

Dodane deklaracje daj  ju  jaki  efekt, który mo na zaobserwowa , od wie-
aj c stron .
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 6. Zapisz stron  i obejrzyj efekty swojej pracy w przegl darce.

Na stronie powinno znajdowa  si  bia e pole z obrazem, kilkoma akapitami
tekstu i szarym obramowaniem z niebieskaw  po wiat , a ca o  powinna
znajdowa  si  na ó tym tle (rysunek 7.19). Tekst wymaga naszej troski.
Zajmiemy si  nim teraz.

Rysunek 7.19. Ustawienie lewego i prawego marginesu elementu o okre lonej szeroko ci na auto powoduje
jego wy rodkowanie. W tym przypadku ustawienia margin-left: auto i margin-right: auto zastosowane zosta y do
elementu <body>, który dzi ki temu zosta  ustawiony na rodku okna przegl darki. Niestety, nie ma atwego sposobu
na wy rodkowanie elementu w pionie (tzn. sprawienie, aby nad i pod nim by o tyle samo wolnej przestrzeni),
chocia  bystrzy projektanci radz  sobie z tym problemem, stosuj c ró ne sprytne sztuczki. Je li chcesz si  do-
wiedzie , jak wy rodkowa  element w pionie, zajrzyj na stron  www.vanseodesign.com/css/vertical-centering/

Ustawianie odst pów wokó  znaczników
Jako e reset CSS, który zastosowali my na tej stronie, pozbawi  tekst elementów
praktycznie wszelkiego formatowania, aby nag ówki i akapity dobrze wygl da y,
musimy je od nowa zdefiniowa . Zaczniemy od upi kszenia znajduj cego si  na
górze elementu <h1>.

 1. Wró  do pliku sidebar.html w edytorze. Kliknij za zamykaj c  klamr  re-
gu y elementu <body>, naci nij klawisz Enter, aby przej  do nowego wier-
sza, i wpisz poni sz  regu :
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h1 {
    font-size: 2.75em;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    font-weight: normal;
    text-align: center;
    letter-spacing: 1px;
    color: rgb(133,161,16);
    text-transform: uppercase;
}

W regule tej zosta o u ytych wiele w asno ci formatowania tekstu opisanych
w poprzednim rozdziale — teraz nag ówek ma rozmiar 2.75em (co w wi kszo ci
przegl darek b dzie równoznaczne z 44 pikselami), jest drukowany w ca o ci
wielkimi literami, ma krój czcionki Georgia, jest zielony, a litery s  delikatnie
rozstrzelone. W asno  text-align wy rodkowuje tekst w zawieraj cym go polu.
Jednak najciekawszym efektem b dzie dodanie t a, które mocno wyró ni na-
g ówek na tle reszty strony.

Wskazówka: Po wykonaniu czynno ci opisanych w ka dym punkcie zapisz stron  i podejrzyj j  w prze-
gl darce. Dzi ki temu lepiej zrozumiesz, w jaki sposób dzia aj  poszczególne w asno ci CSS.

 2. Dodaj kolejn  (wyró niona) w asno  do poprzedniej regu y:
h1 {
    font-size: 2.75em;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    font-weight: normal;
    text-align: center;
    letter-spacing: 1px;
    color: #85A110;
    text-transform: uppercase;
    background-color: rgb(226,235,180);
}

Teraz nag ówek ma jasnozielone t o. W elementach blokowych t o pokrywa
ca  powierzchni  i dlatego wida  je od lewej do prawej kraw dzi. Inaczej
mówi c, kolorowe t o nie jest wy wietlone tylko pod tekstem (tu: Niezwyk y
wiat CSS), ale i na powierzchni ca ego elementu.

Jednak tekst w tym nag ówku ma troch  zbyt ma o przestrzeni. Aby to poprawi ,
u yjemy dope nienia.

 3. Dodaj kolejn  deklaracj  do regu y elementu <h1>. Regu a ta powinna teraz
wygl da  tak, jak poni ej (zmiany zosta y wyró nione):

h1 {
    font-size: 2.75em;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    font-weight: normal;
    text-align: center;
    letter-spacing: 1px;
    color: #85A110;
    text-transform: uppercase;
    background-color: rgb(226,235,180);
    padding: 5px 15px 2px 15px;
}

W asno  zbiorcza padding pozwala w zwi z y sposób zdefiniowa  dope nie-
nie z wszystkich czterech stron elementu. W tym przypadku zosta y zdefi-
niowane nast puj ce ustawienia dope nienia: 5px u góry, 15px z prawej, 2px
u do u i 15px z lewej.
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Jest jeszcze jeden problem, który trzeba rozwi za . W sekcji „Ustawianie t a
i marginesów” w punkcie 5., zosta o zdefiniowane dope nienie dla elementu
<body>, przez co nag ówek jest odsuni ty na odleg o  15 pikseli od lewej i prawej
kraw dzi tego elementu. Lepiej by jednak wygl da , gdyby styka  si  z tymi zie-
lonymi kraw dziami. Problem ten mo na atwo rozwi za  przy u yciu ujem-
nych marginesów.

 4. Dodaj jeszcze jedn  deklaracj  do regu y h1, aby wygl da a tak, jak poni ej
(zmiany s  wyró nione):

h1 {
    font-size: 2.75em;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    font-weight: normal;
    text-align: center;
    letter-spacing: 1px;
    color: #85A110;
    text-transform: uppercase;
    background-color: rgb(226,235,180);
    padding: 5px 15px 2px 15px;
    margin: 0 -15px 20px -15px;
}

W tej regule zosta a zastosowana zbiorcza w asno  margin, za pomoc  której
ustawili my górny margines na 0, prawy i lewy na -15px, a dolny na 20px. Dolny
margines tworzy woln  przestrze  mi dzy nag ówkiem i znajduj cym si  pod
nim akapitem. Najciekawsze w tej regule s  ujemne warto ci dla prawego i le-
wego marginesu. Jak napisa em w rozdziale 6., ujemny margines mo na zdefi-
niowa  ka demu elementowi. Margines taki rozci ga element w okre lonym
kierunku — w tym przypadku nag ówek jest rozci gany w lewo i prawo o 15
pikseli, dzi ki czemu wchodzi na dope nienie zawieraj cego go kontenera.

 5. Teraz zdefiniujemy formatowanie elementów h2. Wpisz poni sz  regu  pod
regu  h1:

h2 {
    font-size: 1.5em;
    font-family: "Arial Narrow", Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: rgb(249,107,24);
    border-top: 2px dotted rgb(141,165,22);
    border-bottom: 2px dotted rgb(141,165,22);
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    margin: 15px 0 5px 0;
}

Deklaracje znajduj ce si  w tej regule okre laj  podstawowe w a ciwo ci forma-
towania tekstu oraz tworz  przerywan  lini  pod elementami <h2>. Dodat-
kowo zdefiniowane zosta o niewielkie górne i dolne dope nienie, maj ce za
zadanie odsun  tekst nag ówka od jego kraw dzi. Znajduj ca si  na ko cu
deklaracja marginesów odsuwa nag ówek o 15 pikseli od elementu znajduj -
cego si  nad nim i o 5 pikseli od elementu znajduj cego si  pod spodem.

 6. Zapisz plik i obejrzyj efekt swoich dzia a  w przegl darce.

Teraz nag ówki wygl daj  ca kiem dobrze (rysunek 7.20). W nast pnej kolejno ci
utworzymy pasek boczny po prawej stronie dokumentu.
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Rysunek 7.20.
Wystarczy o kilka dekla-
racji CSS, aby zdefinio-
wa  kolory t a, margine-
sy oraz odst py mi dzy
akapitami i nag ówkami

Tworzenie paska bocznego
Paski boczne s  powszechnie spotykane w publikacjach drukowanych, takich jak
czasopisma, ksi ki czy gazety. Zawieraj  one i wyró niaj  ma e porcje informacji,
takie jak listy róde , informacje kontaktowe czy zwi zane z opisywanym tematem
dygresje. Jednak aby by y efektywne, paski boczne nie mog  zaburza  naturalnego
uk adu strony. Powinny, jak wskazuje ich nazwa, p ywa  sobie przy której  z kra-
w dzi, nie wchodz c „w drog ” reszcie strony. Efekt ten mo na z atwo ci  osi gn
przy u yciu CSS.

 1. Wró  do swojego edytora i pliku sidebar.html.

Najpierw trzeba wyodr bni  obszar, który b dzie zajmowany przez pasek boczny.
Do tego zadania idealnie nadaje si  znacznik <div>. Mo na w nim umie ci
dowoln  ilo  kodu HTML stanowi cego odr bn  ca o  na stronie.

 2. Przewi  w dó  do kodu HTML i kliknij przed pierwszym znacznikiem <h2>
(zawieraj cym tekst UWAGA). Nast pnie wpisz <div class="sidebar">
i naci nij klawisz Enter.
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Ten kod oznacza pocz tek paska bocznego i stosuje do niego klas  sidebar.
Styl tej klasy utworzymy w nast pnym punkcie, ale przedtem musimy jeszcze
zaznaczy  koniec paska, zamykaj c znacznik <div>.

 3. Kliknij za zamykaj cym znacznikiem </p> znajduj cym si  za elementem
<h2> (jest to znacznik <p> znajduj cy si  bezpo rednio przed elementem
<h2>Kto by powiedzia , e CSS stwarza tak du e mo liwo ci?</h2>).
Naci nij klawisz Enter i wpisz </div>.

W a nie umie cili my nag ówek i akapit wewn trz znacznika <div>. Teraz
utworzymy dla niego styl.

 4. Przewi  z powrotem do góry do arkusza stylów i dodaj poni szy styl pod
wcze niej utworzonym stylem znacznika <h2>:

.sidebar {
    width: 30%;
    float: right;
    margin: 10px;
}

Ten styl ustawia szeroko  obszaru tre ci (tego, w którym znajduje si  tekst) na
30 procent. Nie trzeba by o u ywa  bezwzgl dnej jednostki, takiej jak piksele
— szeroko  paska bocznego b dzie wynosi  30 procent szeroko ci jego kon-
tenera. W asno  float przenosi pasek na praw  stron , a w asno  margin
ustawia wokó  niego 10-pikselow  woln  przestrze .

Je li obejrzymy t  stron  w przegl darce teraz, to zobaczymy, e podstawowy
kszta t i po o enie paska bocznego zosta y ju  ustawione, ale jest jeden pro-
blem: obramowanie znacznika <h2> jest widoczne pod paskiem. Podczas gdy
tekst nag ówków zosta  przesuni ty, t a i obramowanie zosta y tam, gdzie by y.
Te elementy pozosta y pod paskiem. Problem ten mo na rozwi za , defi-
niuj c paskowi bocznemu t o, dzi ki któremu nie b dzie wida  obramowa-
nia elementów <h2> (jest jeszcze inna mo liwo , opisana w punkcie 8.).

 5. Dodaj do klasy style deklaracje wyró nione poni ej:
.sidebar {
    width: 30%;
    float: right;
    margin: 10px;
    background-color: rgb(250,235,199);
    padding: 10px 20px;
}

Deklaracje te definiuj  jasnopomara czowy kolor t a oraz odsuwaj  tekst od
kraw dzi elementu, które za chwil  równie  zostan  zdefiniowane.

 6. Dodaj dwie kolejne deklaracje do stylu .sidebar (zmiany zosta y wyró nione):
.sidebar {
    width: 30%;
    float: right;
    margin: 10px;
    background-color: rgb(250,235,199);
    padding: 10px 20px;
    border: 1px dotted rgb(252,101,18);
    border-top: 20px solid rgb(252,101,18);
}
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Jest to przyk ad wykorzystania techniki opisanej we wcze niejszej cz ci roz-
dzia u. Je li chcesz, aby trzy kraw dzie obramowania elementu by y takie same,
a jedna si  od nich ró ni a, mo esz najpierw zdefiniowa  styl dla wszystkich
czterech kraw dzi — tu: przerywana pomara czowa linia o grubo ci jednego
piksela — a nast pnie zmieni  jedn  z nich — tu: górna kraw d  zosta a zmienio-
na na 20 pikseli grubo ci i lini  ci g . Dzi ki tej metodzie wystarczy napisa
tylko dwa wiersze kodu CSS zamiast czterech (border-top, border-right,
border-bottom i border-left).

Teraz upi kszymy nasz boczny pasek, zaokr glaj c jego rogi i dodaj c mu cie .

 7. Dodaj jeszcze dwie w asno ci do regu y .sidebar, aby wygl da a jak poni ej
(zmiany zosta y wyró nione):

.sidebar {
    width: 30%;
    float: right;
    margin: 10px;
    background-color: rgb(250,235,199);
    padding: 10px 20px;
    border: 1px dotted rgb(252,101,18);
    border-top: 20px solid rgb(252,101,18);
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0,0,0,.5);
}

W asno  border-radius s u y do zaokr glania rogów. Zastosowane w tym
przypadku ustawienie 10px tworzy wyró niaj ce si  wydatne zakrzywienie.
W asno  box-shadow definiuje cie  rzucany po prawej stronie i u do u ele-
mentu, dzi ki czemu wygl da on tak, jakby unosi  si  nieco nad stron . Prawie
sko czyli my.

Nag ówek w pasku bocznym nie wygl da jeszcze dok adnie tak, jak powinien
— ma te same w a ciwo ci co pozosta e elementy <h2> na stronie (odnosi si  do
niego selektor h2 utworzony w punkcie 4.). Obramowanie przeszkadza, a górny
margines spycha nag ówek za bardzo w dó . Mo na to poprawi  przy u yciu
selektora potomka.

 8. Dodaj za regu  .sidebar poni sz  regu  z selektorem potomka:
.sidebar h2 {
    border: none;
    margin-top: 0;
    padding: 0;
}

Dzi ki klasie .sidebar ten styl jest silniejszy — tzn. bardziej precyzyjny — od
prostego selektora h2. Regu a ta usuwa obramowanie, górny margines oraz
dope nienie ze wszystkich stron. Natomiast ustawienia rozmiaru, koloru
i kroju pisma pozostaj  niezmienione, poniewa  nie zdefiniowali my ich tutaj
— tak dzia a kaskada!

Strona wygl da ju  ca kiem dobrze, ale obramowanie elementów h2 wci
wchodzi pod pasek boczny. Nie wygl da to dobrze, jednak mo na temu atwo
zaradzi .

 9. Odszukaj regu  z selektorem h2 i dodaj do niej deklaracj  w asno ci
overflow:
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h2 {
    font-size: 1.5em;
    font-family: "Arial Narrow", Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: rgb(249,107,24);
    border-top: 2px dotted rgb(141,165,22);
    border-bottom: 2px dotted rgb(141,165,22);
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    margin: 15px 0 5px 0;
    overflow: hidden;
}

Ustawienie w asno ci overflow na hidden sprawia, e obramowanie wykra-
czaj ce poza tekst i wchodz ce pod pasek boczny zostanie ukryte.

 10. Zapisz plik i otwórz stron  w przegl darce.

Strona powinna wygl da  tak, jak na rysunku 7.21.

Rysunek 7.21. Kilka stylów CSS przeistacza nudny szary HTML w eleganck  stron . Zwró  uwag  na to, jak pasek
boczny przyci ga uwag , a zarazem odci ga j  od g ównego tekstu strony

O krok dalej
Aby wypróbowa  nowo nabyte umiej tno ci, wykonaj samodzielnie nast puj ce
wiczenie: utwórz regu  z selektorem p i zdefiniuj w niej troch  bajerów dla aka-

pitów, na przyk ad pokombinuj z ustawieniami marginesów, kolorem pisma itd.
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Nast pnie utwórz styl klasy formatuj cy informacj  o prawach autorskich, która
znajduje si  na samym dole strony sidebar.html (niech si  nazywa, powiedzmy,
.copyright). W tym stylu utwórz górn  kraw d  nad notk , zmie  kolor jej tek-
stu, zmniejsz rozmiar pisma i spraw, aby tekst by  pisany wielkimi literami (pod-
powied : u yj w a ciwo ci text-transform opisanej w rozdziale 6.). Po utworzeniu
stylu zastosuj go do akapitu z notk  o prawach autorskich.
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Skorowidz

A
adres URL, 23, 240, 527
animacja, 326–332
animacja koloru t a, 335
animacje

CSS3, 333–344
Flash, 442

animowane podpisy, 480
arkusz stylów

dla mediów, 483
dla wydruków, 494

arkusze stylów
wewn trzne, 52, 58, 93
zewn trzne, 54, 60, 93

atrybut
class, 70, 505
href, 56
src, 85
title, 83

atrybuty selektorów, 83

B
blok deklaracji, 51
bloki, 510

C
cienie

elementów, 210, 211
pod zdj ciami, 271

CSS, Cascading Style Sheets, 19
CSS 2.1, 27
CSS dla IE, 518
CSS sprites, 299
CSS3, 27
CSS-Positioning, 455
cudzys owy, 512
czas trwania animacji, 328, 339, 348
czcionki, 135

awaryjne, 148
bezszeryfowe, 138
darmowe, 143
nieproporcjonalne, 139
plakatowe, 155
sieciowe, 140, 142, 147
szeryfowe, 138
w IE 8, 151, 153

czyszczenie elementów p ywaj cych,
397

D
darmowe

czcionki sieciowe, 143
kolekcje obrazów, 251

definiowanie
czcionek, 140
klatek kluczowych, 334
obramowania obrazu, 265
przej cia, 326
wariantów czcionek, 151
zapyta  o media, 432
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deklaracja, 51
!important, 121, 488, 499
display

block, 510
inline-block, 294
none, 467

overflow
hidden, 315, 399, 497

typu dokumentu, 21, 45
vertical-align, 370

dekorowanie tekstu, 169
d ugo , 525
dodawanie

animacji, 346
cieni, 171, 271
dope nienia, 354
efektu rollover, 311
elementu czyszcz cego, 399
klas do elementów, 513
klatek, 347
kolumny, 413
obrazu t a, 305
podpisu, 477
ramek, 224
wariantów czcionek, 149
wolnej przestrzeni, 415
zapyta  o media, 432

do czanie arkusza stylów, 55, 123
dope nienie, 195–198, 236, 354,

388, 534
dostosowanie

wygl du strony do urz dze ,
427–429

uk adu, 496
drukowanie, 487
drzewo znaczników HTML, 75, 77
dyrektywa

!important, 121, 488, 499
@font-face, 145–149, 182
@import, 55, 120, 432, 508
@media, 433, 486

dziedziczenie, 74, 103–120, 128
dziedziczenie jednopoziomowe, 107
dzielenie stron na sekcje, 514

E
edytory CSS, 568
efekt rollover, 311, 312
efekty przej cia, 333

elastyczne siatki, 434–439
element, Patrz znacznik
elementy

HTML, 22, 36
HTML formularzy, 361
HTML5, 38
p ywaj ce, 216, 221, 296, 389–421
pozycjonowane absolutnie, 410
sekcyjne HTML5, 382
sta e, 456
ródliniowe, 202

t a, 490
EOT, Embedded Open Type, 141

F
fa szywe kolumny, 405
filmy, 442
fonty, 141
fonty ikoniczne, 148
format, Patrz tak e pliki

EOT, 141
GIF, 238
JPEG, 238
OpenType, 141
PNG, 238
SVG, 141
TrueType, 141
WOFF, 141

formatowanie
akapitów, 172, 185
formularzy, 359
kolumn tabeli, 87
kraw dzi, 205
list, 188
modu ów kodu, 78
nag ówków, 185
odno ników, 303
pierwszej litery, 177
przycisku nawigacji, 516
s ów, 167
tabel, 351
tabeli, 365
tekstu, 135, 176, 181
wielu elementów, 508
wybranych elementów, 513

formaty grafiki, 238
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formularze, 359
legenda, 361
menu rozwijane, 361
pola tekstowe, 361
pola wyboru, 361
przyciski, 361
przyciski opcji, 361
zestaw pól, 361

funkcja
rotate, 318
scale, 319, 320
skew, 323
translate, 321, 322

G
galeria fotografii, 268
generator uk adu, 394
generyczny krój czcionki, 137
g sto  pikseli, 164
gradient

liniowy, 254, 257, 405
promienisty, 260
t a, 368

grupowanie
odno ników, 284
selektorów, 73
stylów, 506

H
heksadecymalny zapis koloru, 160
HSL, hue, saturation, lightness, 162
HTML, Hypertext Markup Language, 21
HTML5, 24

I
identyfikatory

w CSS, 72
w JavaScript, 73

identyfikowanie stylów, 502
Internet Explorer 8, 39, 46, 151

J
JavaScript, 329
jednostka rozmiaru tekstu, 163

em, 165
piksel, 163

procent, 165
rem, 167, 212
s owa kluczowe, 164

j zyk HTML, 20

K
kana  alfa, 161
kapitaliki, 169
kaskada, cascade, 113, 120, 128
kaskadowo , 127
klasa

.announcement, 340

.break_after, 493

.break_before, 493

.circle, 178

.clear, 410

.fade, 341

.footer, 496

.mainWrapper, 496

.sidebar, 231, 232
footerMain, 497
hat, 467
homeLink, 313
main, 129
navButton, 327
pageStyle, 110
storyNav, 515

klatka kluczowa, keyframe, 333
klikanie, 28
kolejno

elementów, 436, 443
elementów potomnych, 465
znaczników, 221
znaczników <div>, 394

kolor t a, 196, 206, 275
kolorowanie tekstu, 159
kolory, 523
kolory SVG, 160
kolumna tabeli, 358
komentarze, 501, 507
komentarze warunkowe, 519, 520
konflikt

marginesów, 199
stylów, 113, 127
w a ciwo ci, 130
w a ciwo ci dziedziczonych, 115

koniec warto ci atrybutu, 85
kontekst pozycjonowania, 463
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kontener zbiorczy <div>, 387
kontrola przebiegu animacji, 328, 339
ko czenie animacji, 340
kraw d  obramowania, 357
krzywa Béziera, 330
kursywa, 148, 153, 167

L
linia pod odno nikiem, 285
lista, 90, 178

nienumerowana, 291
numerowana, 34
punktowana, 36, 276

lokalizacja
sekcji strony, 73
zewn trznego pliku, 56

cza wewn trzne, 301
cze hipertekstowe, 23
czenie arkuszy stylów, 505

M
margines, 196, 236, 388, 534

mi dzy akapitami, 175
ujemny, 200

maszyna wirtualna, 48
menu, 29, 297
metoda Micro Clear Fix, 400
mieszanie uk adów, 418
minimalizacja arkuszy stylów, 505
mobilno , 384
model

elastycznych pól, 406
polowy, 196, 436

modu
elastycznego rozmieszczenia pól, 385
uk adów siatkowych, 385, 406
uk adów wielokolumnowych, 385,

401

N
nag ówek, head, 23
nag ówek tabeli, 353
najbli szy przodek, 115
nak adanie elementów, 475

nawigacja z CSS, 565
nazwa animacji, 338
nazwy stylów, 503
notacja szesnastkowa, 160
numeracja, 179

O
obiektowy CSS, 518
oblewanie, floating, 236
obliczanie

precyzji selektorów, 118
wymiarów pól, 213–215

obracanie, 318
obramowanie, 195, 203, 235, 356, 534

elementu p ywaj cego, 222
obrazu, 265

obraz t a, 236, 251, 273, 286, 387
obrazy, 251
obs uga

obrazów w IE 8, 279
przezroczysto ci w IE 8, 162
stylizowania formularzy, 360

odkrywanie podpisu, 479
odno nik

Funkcje, 313
Strona g ówna, 313

odno niki, 281
do adresów e-mail, 302
do innych witryn, 301
do plików, 302
na wydrukach, 492

odst p
mi dzy akapitami, 175, 230
mi dzy kolumnami, 417
mi dzy komórkami, 356, 367
mi dzy literami, 170
mi dzy wierszami, 100, 172
mi dzy wyrazami, 170

odst py wokó  znaczników, 227
ograniczenia selektora :not(), 91
okre lanie

typu medium, 486
wymiarów obiektu, 212

opcja static, 457
opó nianie przej cia, 331
osadzanie

czcionek sieciowych, 157
zapyta  o media, 433
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P
pami  podr czna przegl darki, 53, 511
pasek

boczny, 278, 389, 411
nawigacji, 291, 297, 308
przewijania, 216

piksel, 212, 442
planowanie uk adu, 384
plik

another_page.html, 64
at-font-face.css, 184
banner.html, 344
base.css, 508
basic.html, 57, 62
bg_images.html, 273, 278
cascade.html, 127
css3n3.htm, 224
form.html, 369
gallery.html, 268
hats.html, 474, 477
image.html, 265
inheritance.html, 108
links.html, 303
main.txt, 411
nav_bar.html, 308, 314
new-source-order.html, 444
print.css, 495, 500
print.html, 494
reset.css, 126, 183
rwd.html, 443, 454
selector_basics.html, 92, 95
sidebar.html, 225
sidebar1.txt, 411
sidebar2.txt, 413
start.html, 411, 417
styles.css, 61
table.html, 365
text.html, 182, 191

pliki
.css, 54
.eot, 147
.otf, 141
.svg, 147
.ttf, 141, 147
.woof, 147

p ynne obrazy, 439–441, 446
podkre lanie odno ników, 285
podzia  stron, 493

pogrubienie, 148, 153, 167
pola tre ci, 386
pole

blokowe, block box, 202
ródliniowe, inline box, 202

polecenie Podgl d wydruku, 488
porz dkowanie stylów, 502
posteryzacja, 238
powi kszanie

przycisku, 344
tekstu, 164

powtarzanie
animacji, 341
gradientów liniowych, 258
gradientów promienistych, 262
obrazu w tle, 239

pozycjonowanie
bezwzgl dne, 456, 459, 476
elementów, 455
elementów strony, 473
numerów, 179
obrazu t a, 242–246
punktorów, 179
sta e, 471–473
statyczne, 458
t a elementu, 300
wewn trz elementu, 469
wzgl dne, 456, 462, 467
znaczników, 461

precyzja, specificity, 119, 121
precyzja selektorów, 118
preprocesory CSS, 505
program

Coda2, 26
Dreamweaver, 26
EditPlus, 26
Expression Web 2, 26
Gridinator, 394
InDesign, 383
jEdit, 25
Notepad++, 25
Quark Xpress, 383
skEdit, 26
Sublime Text, 26
TextWrangler, 25
Ultimate CSS Gradient Generator,

262
Webfont Generator, 143
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projekt
dwukolumnowy, 413
elastyczny, 379
wielokolumnowy, 419

projektowanie elastyczne, 378, 423–454
elastyczne media, 425
elastyczne siatki, 425
zapytania o media, 425

projekty nawigacji, 299
przedrostek

-moz-, 209
-ms-, 209
-o-, 209
-webkit-, 209

przegl darki mobilne, 425
przej cie, transition, 326 Patrz tak e

animacje CSS3
przekszta canie

listy w pasek nawigacji, 308
paska nawigacji, 315
pojemnika, 399

przekszta cenia trójwymiarowe, 325
przes anianie

stylów ekranowych, 488
wybiórcze, 122

przesuwanie, 321
przezroczysto , 161, 238
przycisk, 286
przycisk nawigacji, 516
przyciski formularza, 361
przyk adowe pliki, 30
przypisywanie animacji, 337
pseudoelement, 79

:first-letter, 80
:first-line, 80
:selection, 82
after, 82
before, 81
first-line, 178
last-child, 86

pseudoklasa, 79
:hover, 290
:visited, 290
:active, 326
:target, 326
:focus, 326
checked, 364
enabled, 364
first-child, 86

first-of-type, 88
focus, 81, 282, 364, 373
hover, 282, 299, 305, 344
last-of-type, 88
nth-child, 86
nth-of-type, 88
visited, 282

pseudoklasy formularzy, 364
punkt pocz tkowy przekszta cenia, 324
punktacja, 179
punktory graficzne, 181
pusty wiersz, 129

R
regu a

.announcement, 338

.logo, 349

.main, 417, 445

.pageWrapper, 418

.sidebar, 128, 445
@keyframes, 338, 346–348
nav, 453
przycisku, 372

regu y CSS, 127
reset

CSS, 125, 225
Erica Meyera, 126

resetowanie
modelu polowego, 436
stylów, 125, 225
stylów przegl darek, 512

RGB, red, green, blue, 160
RGBA, red, green, blue, alpha, 161
rodzaje odno ników, 301, 306
rozmiar, 525

czcionki, 489
marginesów, 176
obrazu t a, 249
piksela, 442
tekstu, 163

rozmieszczanie elementów, 406
formularza, 362
na stronie, 383
równomierne, 270
warstwowo, 388

rozsuwanie elementów listy, 189
rozwi zywanie konfliktów, 130
RWD, Responsive Web Design, 378,
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S
scalanie marginesów, collapsing

margins, 200
selektor, 51, 67

::selection, 82
.button, 287
a:visited, 305
a.button, 287
first-child, 88
first-of-type, 88
focus, 81
not(), 90, 302
nth-child(), 89
nth-of-type(), 89, 357, 368

selektory
atrybutu, 83
brata, 89, 100
dziecka, 85, 88
grupowe, 94, 117, 313, 420, 495
identyfikatora, 72, 98
klas, 69, 95, 503
uniwersalne, 74
potomka, 74, 97, 284, 370, 513
z o one, 117
znaczników, 67, 74, 95

serwer TypeKit, 159
serwis

Google Web Fonts, 154
HTML5 Doctor, 39

siatka, 397
skalowanie, 319

obrazów t a, 248
szeroko ci, 321
wysoko ci, 321

sk adanie przekszta ce , 324
skróty klawiaturowe, 29
s owa kluczowe kolorów, 160
s owo kluczowe, 524

all, 327
alternate, 341
auto, 216
bottom, 243
center, 242
closest-corner, 261
closest-side, 260
contain, 249
cover, 249
even, 87

farthest-corner, 261
farthest-side, 261
hidden, 216
left, 219, 242
none, 219
odd, 87
right, 219, 242
rotate, 317
scroll, 216
top, 243
url, 181
visible, 216

sprawdzanie kodu
arkuszy stylów, 55
HTML, 42

sprite CSS, 300
sta a szeroko , 378, 392, 417
sta e elementy, 456
stan odno nika

:active, 80, 282
:hover, 79, 286
:link, 79, 285
:visited, 79, 282

stopnie
kolorów, color stop, 256
uk adu, 429

stopniowanie gradientu, 256
stos elementów, 464
stosowanie

CSS, 133
czcionek sieciowych, 159
elementów p ywaj cych, 296, 392
grafiki, 289
grafiki w listach, 276
klas do znacznika, 506
obrazów t a, 273
pozycjonowania sta ego, 471
pozycjonowania wzgl dnego, 462
RWD, 443
tabel, 351

strategie pozycjonowania, 469
strona internetowa, 40
struktura arkusza stylów, 433, 434
styl, 49

.columnWrapper, 450

.gallery figcaption, 479

.headHighlight, 490

.intro, 131

.inventory td, 367
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styl
.main h2, 276
.mainNav, 310
.redhighlight, 503
.sidebar2, 449
header, 475
nav a, 345

style
bezpo rednie, 116
ca ej witryny, 61
dla tabletów, 448
dla telefonów, 450
dla wydruku, 487
dziedziczone, 114
marginesów, 111
menu rozwijanego, 373
mieszane, 129
odno ników, 79, 283
ramek, 204
ródliniowe, 57

tekstu, 488
uk adu, 412

stylizowanie
formularza, 369
formularzy, 359, 362
grupy elementów, 515
list, 178
odno ników, 284, 301, 303
przycisku, 371
tabel, 353
tabeli, 364
t a dla wydruków, 490
wierszy i kolumn, 357

swobodny uk ad strony, 393
symbol

#, 72
*, 74

symulowanie trójwymiarowo ci, 323
system

HSL, 162
HSLA, 162
RGB, 160
RGBA, 161

szeroko
elementów p ywaj cych, 407
elementu, 213
maksymalna, 218
okien przegl darki, 379

szkic struktury, 386
szkielet dokumentu, 21

cie ka wzgl dna, 240

T
tabele, 351
technika RWD, Patrz projektowanie

elastyczne
testowanie

projektów RWD, 439
stron, 48

t o, 540
elementu <body>, 225
nag ówka, 221
strony, 206
z wieloma obrazami, 251, 253

tre , body, 23, 384
tryb wstecznej zgodno ci, 45
tworzenie

animacji, 333
elastycznych obrazów, 448
galerii fotografii, 268
gradientów, 254, 262
kolumn, 401
list, 90
menu, 296
modu ów, 78
obramowania, 356
odno ników, 311
paska bocznego, 230
paska nawigacji, 308
pasków nawigacji, 290
przej , 327
przycisku, 286
selektora grupowego, 94
selektora identyfikatora, 98
selektora klasy, 95
selektora potomka, 97
selektorów potomka, 76
selektorów potomków, 517
stylów, 49
stylów dla wydruku, 487
stylów uk adu, 412
stylu klasy, 69, 71
stylu mieszanego, 129
stylu ródliniowego, 57
szkicu struktury, 386
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tabel, 352
uk adu strony, 375
wewn trznych arkuszy stylów, 58
zapyta  o media, 431
zewn trznego arkusza stylów, 60

typy
adresów URL, 240
dokumentu, 21
list, 178

cz, 55
mediów, 484–486
plików fontów, 141
uk adów stron, 377

U
ujemny margines, 192
uk ad strony, 40, 224, 375

elastyczny, RWD, 378, 423
o sta ej szeroko ci, 378
p ynny, 378, 389
sztywny, 378, 437

uk ady
dwukolumnowe, 391
oparte na CSS, 566
trójkolumnowe, 393
wielokolumnowe, 410

ukrywanie
elementów, 491
fragmentów strony, 466
podpisów, 479
punktorów, 276
tre ci, 216

u atwienia dla CSS3, 505
umieszczanie obrazu w tle, 273
upadanie elementów p ywaj cych, 407
URL, Uniform Resource Locator, 23,

240
uruchamianie animacji, 344
us uga

BrowserLab, 48
Browsershots, 48
BrowserStack, 48
CrossBrowserTesting, 48
dostarczania czcionek sieciowych,

142
Google Fonts, 153, 157
NetRenderer, 48

ustawianie
cienia, 101
marginesów, 224, 227
obrazów w obramowaniu, 276
odst pów, 224
odst pów wokó  znaczników, 227
sta ej szeroko ci, 417
szeroko ci, 101
t a, 224
warto ci pozycjonuj cych, 458
wyrównania, 354

ustawienia strony, 182
usuwanie

dope nienia, 291
elementów, 494
elementów t a, 490
marginesów, 174
podkre lenia, 285
punktorów, 291
stylów przegl darki, 509

u ywanie, Patrz stosowanie

W
W3C, World Wide Web Consortium,

42, 209, 563
waga stylu, 119
walidacja, 42
walidator W3C, 42, 55
warianty czcionek, 150
warto ci, 51

animation, 347
background-origin, 246, 248
background-repeat, 240
box-sizing, 215, 409
clear, 222
CSS, 523
float, 219, 389
overflow, 216
RGB, 524
transition-timing-function, 328

wci cie pierwszego wiersza, 175
wczytywanie plików z wyprzedzeniem,

299
wersje CSS, 27
wielkie litery, 168
wiersz tabeli, 358
witryny pokazowe, 568
w asno , Patrz w a ciwo , 51
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w a ciwo ci
animacji, 551
CSS, 523–561
dodatkowe, 558
dziedziczone, 119, 120
list, 533
pozycjonuj ce, 456
przej , 329, 551
przekszta ce , 551
ramek, 204
tabel, 556
tekstu, 527
t a, 310
uk adu strony, 544

w a ciwo , 51
animation, 342
animation-delay, 340
animation-direction, 341
animation-duration, 338
animation-fill-mode, 342
animation-iteration-count, 341
animation-name, 338
animation-play-state, 343
animation-timing-function, 339
background, 191, 249–251, 278, 490
background-attachment, 246
background-clip, 247
background-color, 264
background-image, 181, 236,

273, 289
background-origin, 246
background-position, 242, 277
background-repeat, 240, 253
background-size, 248
border, 205, 235, 275
border-collapse, 356, 367
border-radius, 207, 232, 357
border-spacing, 356
box-shadow, 161, 210, 232
box-sizing, 215, 409, 416
clear, 222, 397, 414, 449
display, 203, 491, 495
float, 190, 219, 271, 296, 393
font-family, 115, 135, 149
font-style, 149, 153
font-weight, 149, 153
height, 212
line-height, 173

list-style-image, 181
margin, 229, 236
max-width, 218, 419, 448
min-height, 218
opacity, 466, 479
overflow, 216
padding, 192, 228, 236
page-break-after, 493
page-break-before, 493
position, 347, 458
text-align, 354
text-decoration, 169
text-shadow, 161, 171
text-transform, 168, 187
transform, 317–325
transform-origin, 325
transition, 326, 332, 479
transition-delay, 331, 340
transition-duration, 327
transition-property, 327
transition-timing-function, 328, 339
vertical-align, 355
visibility, 466
width, 212, 437
z-index, 464
zbiorcza animation, 342
zbiorcza background, 249
zbiorcza transition, 332
zoom, 401, 410

wojna na precyzj , 121, 123
wolna przestrze , white space, 195
wstawianie komentarzy, 501
wstrzymywanie animacji, 343
wtyczka aTip2, 468
wybór czcionek, 137, 154
wydruk strony, 500
wymiary pól, 212, 214
wyrównywanie tekstu, 174, 354
wyró nianie

akapitu, 189
odno ników, 306

wyskakuj ce menu, 297
wysoko

elementu, 213, 214
elementu p ywaj cego, 402
kolumn, 407
minimalna, 218

wyszukiwarka czcionek, 155
wy wietlacze Retina, 164
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wy wietlanie URL, 499
wyzwalacz, 326
wyzwalanie animacji, 337

X
XHTML, 24
XML, Extensible Markup Language, 24

Z
zalety CSS, 20
zamiana punktorów, 277
zamienianie uk adu sztywnego, 437
zaokr glanie rogów, 207, 357
zapytania o media, 427–434
zasoby CSS, 563
zast powanie obramowania, 275
zatwierdzanie formularza, 372
zmienianie

czarnego t a, 490
formatowania tekstu, 498
kolejno ci elementów, 443
kolorów t a, 207, 345
precyzji, 121
rozmiaru pisma, 163
stylów tekstu, 488
stylu strony, 109
wygl du odno nika, 283

zmienne CSS, 505
zmniejszanie strony, 426
znacznik, 21

<a>, 23, 292
<abbr>, 36
<address>, 44, 65
<article>, 38, 44, 382
<aside>, 39, 411
<b>, 41, 153
<blockquote>, 44
<body>, 23
<br>, 41
<caption>, 366
<cite>, 41
<code>, 36
<dd>, 44

<div>, 37, 71, 380, 403
<dl>, 44
<fieldset>, 361
<figcaption>, 468, 477
<figure>, 39, 269, 477
<font>, 35
<footer>, 24, 39, 382
<h1>, 36
<head>, 23
<header>, 38, 40
<hr>, 203
<html>, 23, 42
<i>, 153
<img>, 235
<input>, 373
<label>, 363
<legend>, 361
<li>, 314
<link>, 55
<meta>, 426
<nav>, 24, 284
<ol>, 34, 44
<p>, 23, 36
<select>, 361
<section>, 38, 44
<span>, 37, 44, 71, 381
<strong>, 23, 96
<style>, 59, 93
<table>, 35, 354
<td>, 87
<textarea>, 361
<th>, 366
<ul>, 36, 43, 291
otwieraj cy, 22
zamykaj cy, 22

znaczniki, Patrz tak e elementy
blokowe, 202
HTML, 22, 36
nag ówków, 34
ródliniowe, 202

zagnie d one, 74
znajdowanie czcionek, 154
zniekszta canie, 322
zwi kszanie precyzji klasy, 122
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