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Koncepcja stylów w dokumentach HTML

Style definiują wygląd elementów dokumentu HTLM, kontrolując ich wizualne cechy  

w odseparowaniu od kodu HTML.

Mechanizm stylów ma:

odseparować zawartość dokumentu od sposobu jego formatowania;

zapobiec niekontrolowanemu rozszerzaniu zestawu znaczników języka HTML  

o znaczniki formatujące, dodawane w sposób arbitralny przez producentów  

przeglądarek;

pozwalać na szybką i łatwą modyfikację układu i wyglądu, potencjalnie wielu,  

stron tworzących serwisy WWW — globalna kontrola;

zapewnić wiele nowych i ciekawych możliwości sterowania wyglądem dokumentu  

bez konieczności stosowania elementów niestandardowych oraz skryptów

i rozszerzeń,

dostosować wygląd prezentowanych treści do wykorzystywanego medium  

prezentacji informacji.
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Co to jest styl?

Styl to reguła określająca wizualne właściwości elementu występującego  

w dokumencie HTML.

Definicja stylu musi określać:

Jakiego elementu styl dotyczy.

Jaka właściwość (atrybut, cecha) elementu jest określana.  

Jaka ma być wartość tej właściwości (atrybutu, cechy).

właściwość: wartość  

color: white

text-align:center
display: block  
background:maroon  
margin:0  
padding:0;
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Definiowanie stylów i hierarchia ich ważności

Style mogą być zdefiniowane w różny sposób:

mogą być wpisane w konkretnym elemencie tekstu HTML;  

mogą być osadzone w arkuszu zapisanym w danym dokumencie;  

mogą być zdefiniowane w zewnętrznym arkuszu styków.

Gdy w obrębie jednej strony funkcjonuje wiele różnych stylów, są one interpretowane  

w określonym porządku zwanym kaskadą.

Hierarchia ważności stylów w kaskadzie rośnie następująco:

domyślne ustawienia przeglądarki,  

zewnętrzny arkusz stylów,

osadzony arkusz stylów (w obrębie znacznika <head>),  

style wpisane (w obrębie konkretnego znacznika HTML).
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Style wpisane — inline styles

Ogólna postać definicji stylu wpisanego:

<znacznik style="właściwość : wartość">

Styl wpisany zdefiniowany jest w obrębie danego znacznika i ten właśnie znacznik to

zakres jego działania.

Stosowanie stylów wpisanych powinno być ograniczone do specyficznych wystąpień  

danego znacznika.

Uwaga:

Style wpisane mają najwyższy priorytet.

Style wpisane nie zapewniają globalnej kontroli nad wyglądem dokumentu.
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Style wpisane — przykład

<body>

<h1>Formatowanie &mdash; ustawienia domyślne</h1>

<p>Ten fragment wykorzystuje style wynikające z domyślnych ustawień  

przeglądarki.</p>

<h1 style="color: red" >Formatowanie &mdash; styl wpisany</h1>

<p style="color: navy">Ten fragment wykorzystuje style wpisane, zdefiniowane dla  
każdego znacznika.</p>

</body>

6



Osadzony arkusz stylów — internal style sheet

red; }

navy; }

<html>

<head>

<style>

h1 { color:  p

{ color:

</style>

</head>

na poziomie znaczników, wygląd tego fragmentu jest inny

<body>

<h1>Część pierwsza</h1>

<p>Mimo braku formatowań  

od domyślnego.</p>

<h1>Część druga</h1>

<p >Ten fragment także sformatowany jest według stylów wpisanych arkusz  
osadzony.</p>

</body>

</html>

<style type="text/css">

<!--

h1 { color: red; }
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p { color: navy; }

-->

</style>
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Styl pozwala na zdefiniowanie wielu właściwości jednocześnie

<style>  

h1

{

color:yellow;  

background-color:blue;  

padding:10px;

}

p

{

color:navy;

background-color:lightgray;

}

</style>
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Grupowe określanie stylów dla różnych elementów

<style>

h1, h2, h3, h4

{

color:white;  

background-color:navy;  

padding:5px;

text-align:right;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>Raz</h1>

<h2>Dwa</h2>

<h3>Trzy</h3>

<h4>Cztery</h4>

</body>

</html>
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Dwa podejścia do definiowana stylów

h1 {color:yellow;background-color:blue;padding:10px;text-align:center;}

h1

{

color:yellow;  

background-color:blue;  

padding:10px;

text-align:center;

}

W obrębie definicji stylów można stosować komentarze:

h1

{
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color:yellow; /* Kolor znaków */

background-color:blue; /* Kolor tła */

padding:10px; /* Margines wewnętrzny */

text-align:center; /* Wyrównanie teksty */

}



Zewnętrzny arkusz stylów — external style sheet

Wykorzystanie stylów zapisanych w pliku zewnętrznym:

umożliwia stosowanie określonych stylów w wielu dokumentach HTML;  

zapewnia globalna kontrolę nad wyglądem wielu dokumentów;

pozwala na lokalną redefinicję stylu z wykorzystaniem stylów z arkuszy osadzonych  

i stylów wpisanych.

Zewnętrzny

arkusz stylów
Przeglądarka WWW

Zawartość strony WWW  
zinterpretowana przez  
przeglądarkę internetową w  
oparciu o zawartość pliku  
HTML.

Strony serwisu  

WWW

Treść i układ  

logiczny strony

Wygląd

i formatowanie
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Wstawianie stylów z pliku zewnętrznego

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />

. . .

</head>

<body>

. . .

</body>

</html>

Plik definicji stylów style.css:

h1 {  

color:yellow;

background-color:blue;  

padding:10px;

}

p {  

color:navy;

background-color:lightgray;

}
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Różne style dla jednego elementu

Czasem w jednym dokumencie chcemy uzyskać kilka różnych wersji stylów dla jednego  

elementu albo zdefiniować wspólny styl dla różnych elementów.

Pozwala na to mechanizm klas elementów.

p.na_srodku

{

text-align:center;

}

p.do_lewej

{

text-align:left;

}

p.do_prawej

{

text-align:right;

}

. . .

<p class="na_srodku">Środek</p>

<p class="do_lewej">Lewa</p>

<p class="do_prawej">Prawa</p>

Definicja stylu dla elementu należącego do danej klasy:

element.nazwa_klasy

{

właściwość: wartość;

...

}

Zastosowanie ― wskazanie, że element należy do pewnej klasy:

<element class=”nazwa_klasy” >

13



Wspólny styl stosowalny dla różnych elementów

Przykład definicji stylu wspólnego:

.center_red

{

text-align:center;  

color:red;

}

<h1 class="center_bold">Nagłówek 1 wg. klasy stylu center_bold</h1>

<h2 class="center_bold">Nagłówek 2 wg. klasy stylu center_bold</h2>

<p class="center_bold">Paragraf wg. klasy stylu center_bold</p>

Mechanizm klas stosujemy dla określania stylów dla wielu elementów.

Właściwie należało by napisać:

*.center_red

{

text-align:center;  

color:red;

}
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Wykorzystywanie identyfikatora elementu

Elementom dokumentu można przypisać identyfikator id, taki identyfikator pozwala na  

odwoływanie się do pewnego wyróżnionego elementu.

Dla elementu z określonym identyfikatorem można definiować jego własny styl.

p#poczatek

{

color:navy;

}

p#tresc

{

color:gray;

}

p#koniec

{

color:black;

}

. . .

<p id="poczatek">Poczatek</p>

<p id="tresc">Treść</p>

<p id="koniec">Koniec</p>

Definicja stylu dla elementu posiadającego identyfikator:

element#identyfikator

{

właściwość: wartość;

...

}

Zastosowanie ― wskazanie, że element posiada identyfikator:

<element id=”identyfikator” >
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Wykorzystywanie wspólnego identyfikatora różnych elementów

Różne elementy dokumentu mogą posiadać wspólny identyfikator id, taki identyfikator  

nie musi być unikatowy.

Dla wielu elementów z określonym identyfikatorem można definiować ich własny styl.

#wazne

{

color:red;

font-weight:bold;

}

. . .

<h1 id="wazne">Nagłówek</h1>

<h1 >Nagłówek</h1>

<p id="wazne">Tekst</p>

<p >Tekst</p>

Właściwie należało by napisać:

*#wazne

{

color:red;

font-weight:bold;

}
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Po co to wszystko ― class, id...?

Chodzi o wybór czyli o selekcję ― wybieramy element dla którego ma być zastosowany  

odpowiedni styl. Do tego wybierania służy selektor, występują różne rodzaje  

selektorów.

Pozwalają one na przypisywanie stylów do elementów:  

znajdujących się w wyróżnionych stanach,  

posiadających specyficzną wartość atrybutów,

znajdujących się wewnątrz lub w sąsiedztwie innych elementów.

CSS3 pozwala na stosowanie dość wyrafinowanych selektorów.
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Klasyczne wersje selektorów

Selektor elementu (zwany też selektorem typu)― jeden styl dla wszystkich:

p {  

color:red;

}

<p>

Wszystkie elementy będące paragrafami będą czerwone

</p>

Selektor identyfikatora ― jeden styl dla elementu z danym id:

p#czerwony {  

color:red;

}

<p id=”czerwony” >

Wszystkie elementy będące paragrafami z id=”czerwony”  
będą czerwone</p>

Selektor klasy ― jeden styl dla elementu należącego do danej klasy:

p.czerwony {  

color:red;

}

<p class=”czerwony” >

Wszystkie elementy będące paragrafami z  
class=”czerwony” będą czerwone</p>
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Klasyczne wersje selektorów, cd...

Selektor klasy ― użycie kilku alternatywnych stylów dla elementu:

.czerwony {  

color:red;

font-weight:bold;

}

.pogrubiony {

font-weight:bold;

}

<p class="czerwony pogrubiony">Tekst</p>

<p class="czerwony">Tekst</p>

<p class="pogrubiony">Tekst</p>

Styl o złożonym selektorze, stosowany, gdy jednocześnie wystąpią obie nazwy:

p.czerwony.pogrubiony

{

color:red;

font-weight:bold;

}

<p class="czerwony pogrubiony">Tekst</p>

<p class="czerwony">Tekst</p>

<p class="pogrubiony">Tekst</p>
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Klasyczne wersje selektorów, cd...

Selektor uniwersalny *― do niego pasuje każdy element:

* {  

margin:0;  

padding:0;

}

<h1>Nagłowek 1</h1>

<h2>Nagłowek 2</h2>

<p>Paragraf</p>
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Trik z wykorzystaniem selektora uniwersalnego

Wyzerowanie marginesów i zdefiniowane własnych wartości bezwzględnych:

h5, h6,

21

p, pre, blockquote, form, label, ul, ol, dl, fieldset,

* {  

padding:0;  

margin:0;

}

body {

padding:5px;

}

h1, h2, h3, h4,  
address {

margin:20px 0;

}

li, dd, blockquote {  

margin-left: 40px;

}

fieldset {  

padding:10px;

}



Selektor związane z hierarchią w dokumencie HTML

Dokument HTML tworzy hierarchicznie zorganizowaną strukturę drzewiastą.  

Pomiędzy elementami w drzewie zachodzą relacje „pokrewieństwa”.

Każdy element ma dokładnie jednego rodzica, oprócz elementu najwyższego  

w hierarchii.

<html>

<head>

<title>Strona główna serwisu</title>

</head>

<body>

<h1>Witam na stronie głównej</h1>

<p>Moje ulubione sporty to:</p>

<ul>

<li>narciarstwo,</li>

<li>kolarstwo,</li>

<li>pływanie.</li>

</ul>

</body>

</html>

html
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Selektor związane z hierarchią w dokumencie HTML, cd...

Typy „pokrewieństwa” pomiędzy elementami w drzewie:

Dziecko (ang. child) — element będący o jeden szczebel niżej w drzewie w stosunku  

do danego elementu.

Potomek (ang. descendant) — element będący o jeden lub więcej szczebli niżej w  

drzewie w stosunku do danego elementu.

Rodzic (ang. parent) — element o jeden szczebel wyżej w drzewie w stosunku do  

danego elementu.

Przodek (ang. ancestor) — element będący o jeden lub więcej szczebli wyżej w  

drzewie w stosunku do danego elementu.

Brat (ang. sibling) — element mający tego samego rodzica, co inny element; jeśli  

znajduje się obok niego, to jest to brat przylegający (ang. adjacent sibling).
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Więcej informacji:
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http://css.maxdesign.com.au/selectutorial/

Selektor związane z hierarchią w dokumencie HTML, cd...

Ilustracja typów „pokrewieństwa” pomiędzy elementami w drzewie

http://css.maxdesign.com.au/selectutorial/


p em

{

color: cyan;  

background-color:blue;

}

<h1>Selektory związane z <em>hierarchią</em></h1>

<p>Selektor <em>potomka</em></p>

Selektor potomka

Selektor potomka pozwala określić styl elementom dokumentu, które leżą niżej  

w hierarchii drzewa dokumentu — zawierają się w innych elementach.

Potomek nie musi leżeć bezpośrednio wewnątrz znacznika przodka.  

Ogólna postać definicji stylu z selektorem potomka:

przodek1 przodek2 ... potomek { cecha: wartość }

Przykład wykorzystania:
Właściwości odziedziczone, np. domyślne przeglądarki

Tylko dla wystąpień em będącego potomkiem p
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Selektor potomka, cd...

„Pokrewieństwo” może być bardziej złożone:

p em

{

color:cyan;  

background-color:blue;

}

p strong em

{

color:white;  

background-color:red;

}

<h1>Selektory związane z <em>hierarchią</em></h1>

<p>Selektor <em>potomka</em></p>

<p>Jeszcze jeden selektor <strong><em>potomka</em></strong></p>

<p>I jeszcze jeden selektor <code><em>potomka</em></code></p>
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Selektor dziecka

Selektor dziecka pozwala określić styl elementom dokumentu, które leżą o jeden  

poziom niżej w hierarchii drzewa dokumentu.

Dziecko musi leżeć bezpośrednio wewnątrz znacznika rodzica.  

Ogólna postać definicji stylu z selektorem dziecka:

rodzic > dziecko { cecha: wartość }

Przykład wykorzystania:

p > em

{

color: cyan;  

background-color:blue;

}

<h1>Selektory związane z <em>hierarchią</em></h1>

<p>Selektor <em>potomka</em></p>

<p>Jeszcze jeden selektor <strong><em>potomka</em></strong></p>

<p>I jeszcze jeden selektor <code><em>potomka</em></code></p>
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Selektor dziecka, cd...

„Pokrewieństwa” można łączyć:

p strong > em

{

color:cyan;  

background-color:blue;

}

<h1>Selektory związane z <em>hierarchią</em></h1>

<p>Selektor <em>potomka</em></p>

<p>Jeszcze jeden selektor <strong><em>potomka</em></strong></p>

<p>I jeszcze jeden selektor <code><em>potomka</em></code></p>
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h1 + p

{

color:cyan;

}

p

{

color:navy;

}

<h1>Nagłówek - bezpośredni sąsiad paragrafu</h1>

<p>Paragraf - bezpośredni sąsiad h1</p>

<p>Paragraf - nie bezpośredni sąsiad h1</p>

Selektor bezpośredniego sąsiada

Selektor bezpośredniego sąsiada (brata) pozwala określić styl elementom  

dokumentu, które bezpośredni sąsiadują w rodzeństwie.

Ogólna postać definicji stylu z selektorem bezpośredniego sąsiada (brata):

brat1 + brat2 { cecha: wartość }

Przykład wykorzystania:
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Selektory pseudoklas

Omówione wcześniej selektory pozwalają na przypisywanie stylów do elementów  

dokumentu zgodnie z ich hierarchią w dokumencie.

Elementy wskazywane są na podstawie ich klasy, identyfikatora lub relacji względem  

innych elementów dokumentu.

Elementy dokumentu HTML mogą jednak nabywać pewnych cech dynamicznie — np.  

w trakcie interakcji z użytkownikiem.

Przykładem może być łącze hipertekstowe — inaczej wygląda łącze odwiedzone już a  

inaczej jeszcze nieodwiedzone.

Do przypisywania cech nabywanym przez elementy dynamicznie stosuje się

pseudoklasy.
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Selektory pseudoklas hiperłączy link i visited

Selektor link pozwala nadać określone cechy dla wszystkich nieodwiedzonych  

hiperodsyłaczy w dokumencie.

a:link { cecha: wartość }

Selektor visited pozwala nadać określone cechy dla wszystkich odwiedzonych  

hiperodsyłaczy w dokumencie.

a:visited { cecha: wartość }

Zwyczajowo selektory link i visited stosowane są do hiperłączy.
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Selektory pseudoklas hiperłączy link i visited — przykład

a:link

{

color:red;

}

a:visited

{

color:gray;

}

. . .

<h1>Pseudoklasy link i visited</h1>

<p><a href="http://us.edu.pl/">Łącze nieodwiedzone</a>.</p>

<p><a href="http://ii.us.edu.pl/">Łącze odwiedzone</a>.</p>
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Selektory pseudoklas interakcji z użytkownikiem active, hoover, focus

Selektor active pozwala nadać określone cechy dla elementów, które zostały aktywowane  

przez użytkownika — w praktyce występuje to np. kiedy użytkownik wciśnie i przytrzyma  

przycisk myszki na elemencie, przy czym aktywacja będzie miała miejsce po zwolnienia  

przycisku myszki.

a:active { cecha: wartość }

Selektor hover pozwala nadać określone cechy dla elementów, nad którymi znajduje się  

wskaźnik myszki, ale nie zostały jeszcze aktywowane.

a:hover { cecha: wartość }

Selektor focus pozwala nadać określone cechy dla elementów, który staje się elementem

zogniskowanym — np. dotyczy elementu wybranego za pomocą klawisza tabulatora czy

pola formularza, w którym znalazł się kursor.

a:focus { cecha: wartość }
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Selektory pseudoklas interakcji z użytkownikiem active, hoover, focus — przykład

fokusa.

li:hover

{

color:cyan; background-color:navy;

}

li:active

{

color:yellow;

}

textarea:focus

{

color: white; background-color: black;

}

. . .

<ul>

<li>Pierwszy</li>

<li>Drugi</li>

</ul>

<textarea rows="3" cols="30">

To pole tekstowe zmieni się  po ustaleniu

</textarea>
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Selektory pseudoklas stanu elementu disabled, enabled

Pola wprowadzania danych mogą znajdować się w wielu stanach — jednym z nich jest

blokada.

Blokadę ustala się poprzez przypisanie atrybutu disabled="disabled" (disabled=true).  

Pole odblokowane to natomiast takie, które nie posiada atrybutu disabled.

Selektory disabled oraz enabled pozwalają określić cechy wizualne elementów  

zablokowanych i odblokowanych.

Analogiczne można ustawić cechy dla atrybutu readonly — elementy disabled nie są  

wysyłane z formularza, elementy readonly są.

selektor:disabled { cecha: wartość }

selektor:enabled { cecha: wartość }  

selektor:read-only { cecha: wartość }

selektor:read-write { cecha: wartość }
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Zwyczajowa kolejność definiowania stylów dla pseudoklas

a:link {

⋮

}

a:visited {

⋮

}

a:focus {

⋮

}

a:hover {

⋮

}

a:active {

⋮

}

Jak zapamiętać?  

LoVe Frogs Happy

Las Vegas Fights Hell’s Angels  

Lord Vader, Former Handle Anakin
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Selektory pseudoklas stanu elementu disabled, enabled

input:disabled

{

border: 1px dotted red;

}

input:enabled

{

border: 1px solid blue;

yellow;

}

input:read-only

{

color: orange;  

border: 1px solid

}

. . .

<input

<input

<input

type="text"

type="text"

type="text"

value="Zablokowany" disabled=true />  

value="Tylko do odczytu" readonly=true />  

value="Odblokowany" />
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Selektory pseudoelementów — first-letter, first-line

inaczej</h1>

h1:first-letter

{

font-size:2em;  

color:white;  

background-color:blue;

}

p:first-line

{

color: red;

}

. . .

<h1>Pierwszy znak wygląda

To jest akapit, jego pierwsza

jest akapit, jego pierwsza

<p>To jest akapit, jego pierwsza linia jest inna.  
linia jest inna.

To jest akapit, jego pierwsza linia jest inna. To  
linia jest inna.

To jest akapit, jego pierwsza linia jest inna.</p>
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Selektory pseudoelementów — first-child, last-child, only-child

li:first-child {  

color:red;

}

li:last-child {  

color:cyan;

}

li:only-child {  

color:green;

}

. . .

<ul>

<li>Raz</li>

<li>Dwa</li>

<li>Trzy</li>

</ul>

<ul>

<li>Jedynak</li>

</ul>
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Tak to ma wyglądać
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Logiczny układ dokumentu

<html>
<head>
<title>Narciarstwo alpejskie</title>

</head>
<body>

<h1>Narciarstwo alpejskie</h1>
<ul>

href="#slalom">Slalom</a></li>
href="#gigant">Gigant</a></li>
href="#zjazd">Zjazd</a></li>

<li><a
<li><a
<li><a

</ul>
<a name="slalom"></a><h2>Slalom</h2>
<p>
Slalom to konkurencja techniczna. Zawodnicy ...

</p>
<a name="gigant"></a><h2>Gigant</h2>
<p>

gigancie ...

osiągać ...

Slalom Gigant to konkurencja techniczna. Bramka w
</p>
<a name="zjazd"></a><h2>Zjazd</h2>
<p>
Zjazd to konkurencja szybkościowa, zawodnicy mogą

</p>
</body>

</html>
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Wygląd dokumentu
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Wprowadzamy sekcje — bloki div

Bloki wydzielamy za pomocą znaczników <div>…</div>.

Fragment dokumentu objęty blokiem można w swobodny sposób formatować za  

pomocą stylów.

Wydzielane bloki mogą zawierać w sobie tytuły, akapity, wykazy, a także inne  

bloki.

Dzięki temu nadają się do wydzielania większych, logicznych fragmentów  

dokumentów i przypisywania im specyficznego formatowania za pomocą stylów.
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Wprowadzamy sekcje, dzielące dokument na funkcjonalne części

<body>
<div id="zawartosc">
<div id="naglowek">
<h1>Narciarstwo alpejskie</h1>

</div>
<div id="menu">
<ul>

href="#slalom">Slalom</a></li>
href="#gigant">Gigant</a></li>
href="#zjazd">Zjazd</a></li>

<li><a
<li><a
<li><a

</ul>
</div>
<div id="tresc">
<a name="slalom"></a><h2>Slalom</h2>
<p>
Slalom to ...

</p>
<a name="zjazd"></a><h2>Zjazd</h2>

</div>
</div>

</body>
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Identyfikacja wydzielonych bloków i przypisywania im stylów

div#komentarz
{
. . .

}

<div id="komentarz">
<h1>Uwaga</h1>
<p>
To jest tekst komentarza
</p>

</div>

div.komentarz
{

font-family: verdana, arial, sanserif;
font-weight: bold;
color: blue;

}

<div class=”komentarz”>
<h1>Uwaga</h1>
<p>
To jest tekst komentarza
</p>

</div>

Identyfikacja bloku — unikatowy identyfikator bloku

Identyfikacja bloku — specyfikacja klasy bloku
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Helvetica, sans-serif;

<style type="text/css">
<!--
body

{

background-color: lightblue;  font-

family: Verdana, Tahoma,
}
-->
</style>

</head>

Wprowadzamy style osadzone, ustalamy atrybuty sekcji body

Zmiana koloru tła oraz kroju pisma:

<head>
<title>Narciarstwo alpejskie</title>
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Właściwość font-family

Właściwość font-family pozwala na określenie, uszeregowanej pod względem  

ważności, listy nazw rodzin krojów pisma oraz/lub nazw rodzajów krojów  

pisma dla wybranego elementu.

p { font-family: Georgia, ”Times New Roman”, Times, serif }

Przykład:

Lista zawierać może:

Nazwy rodzin krojów pisma — Times,  Helvetica, Courier są rodzinami  

krojów pisma. Nazwy zawierające białe znaki, powinny być ujęte w cudzysłowy,  

np.: "Gill Sans Extrabold", "Lucida Console" .

Nazwy rodzajów krojów pisma — zdefiniowane są tzw. nazwy rodzajowe

(ang. generic fonts) wybranych rodzajów krojów pisma: serif, sans-serif, cursive,

fantasy, monospace. Nazwy te są słowami kluczowymi i nie muszą być brane w
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Przykłady fontów rodzajowych

serif,

sans-serif,

cursive,

fantasty,

monospace.

Georgia PaltinoTimes Nè w Roman

Arial Trebuchet MSVerdana `

Monotype Coursiva BookmanZapfChan`cery

RevuePEE ScriptBauhau`sITCEEHea
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Wprowadzamy style osadzone, ustalamy atrybuty sekcji body — wygląd
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Tekst jest zbyt duży, zmniejszamy rozmiar pisma

body
{
background-color: lightblue;

font-family: Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif;  
font-size: 80%;

}
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Jak są rozmieszczone poszczególne elementy?

div
{
border: 1px solid black;

}
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O co chodzi z tym obramowaniem — czyli box model

Koncepcja modelu pojemnika zakłada, że każdy element dokumentu HTML może  

być traktowany jako prostokątny obszar, którego zawartość otoczona jest  

marginesem wewnętrznym (odstępem), obramowaniem i marginesem  

zewnętrznym.

Każdy element tekstu HTML umieszczony

jest wewnątrz pewnego “pudełka”. To jest

treść, czyli content. Zawartością może być

cokolwiek, co występuje w obrębie danego

pudełka. Z pudełkiem związane jest pojęcie

marginesu wewnętrznego, obramowania i

magrinesuzewnętrznego.

Odstęp Zawartość

Margines Obramowanie
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Szerokość i wysokość pojemnika

Szerokość zawartości (ang. content width) liczona jest pomiędzy  

odpowiednimi krawędziami zawartości.

Szerokość widoczna pojemnika (ang. visula box width) to suma szerokości  

zawartości, marginesu wewnętrznego i obramowania.

Margines określa z każdej strony odległość widocznego pojemnika od elementów  

otaczających.

Każdy element tekstu HTML umieszczony jest

wewnątrz pewnego “pudełka”. To jest treść,

czyli content. Zawartością może być

cokolwiek, co występuje w obrębie danego

pojemnika. Z pojemnikiem związane jest p o j

ę c i e marginesu wewnętrznego ,

obramowania imarginesu zewnętrznego .

Szerokość zawartości  

Widoczna szerokość pojemnika
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Definiowanie obramowania z wszystkich stron

div
{
border: 1px solid black ;

}

Szerokość obramowania

Rodzaj obramowania

Kolor obramowania
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Rodzaje obramowania

none,

hidden,

dotted,  

dashed,  

solid,  

double,  

groove,  

ridge,  

inset,  

outset.

Opera MSIE
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Kolorujemy elementy i ustalamy szerokość menu

div#naglowek
{
background-color: mediumblue;

}
div#menu

{
background-color: powderblue;
width: 200px;

}
div#tresc
{
background-color: snow;

}
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Ustalamy szerokość bloku treści, pozycjonujemy na środku

div#zawartosc
{

position: relative;  
width: 740px;
margin: 0 auto 0 auto;

}

Top

RightLeft

740

Bottom
Automatycznie dobierz marginesy

Reguła stopera lub zegara wskazującego 12-stą,

Reguła trouble — TopRightBottomLeft.
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Po co jest właściwość position i oznacza relative?

Pozycjonowanie względne działa tak jak rozkład normalny, po czym elementy  

blokowe są przesuwane na swoją pozycję zgodnie z właściwościami top, bottom, left,  

right określającymi odpowiednie przesunięcia.

Element zmienia pozycję, ale otaczające  

elementy zachowują się, jakby element nadal  

tam był.

W wyniku przesunięcia bloku może dojść do  

sytuacji, w której bloki się nakładają.

Zawartość bloku 1

Zawartość bloku 3

Zawartość bloku 3

Dla elementów pozycjonowanych względnie  

najpierw stosowany jest schemat pozycjonowania  

zgodnie z rozkładem normalnym, potem bloki są  

przesuwane.
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Zerujemy marginesy i odstępy wewnętrzne

body
{
margin: 0;
padding: 0;
background-color: lightblue;

font-family: Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif;  
font-size: 80%;

}
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Co to jest pozycjonowanie pływające?

Element jest przesuwany do lewej lub prawej strony bieżącej linii a zawartość go

opływa. Niech taki blok nazywa się umownie pływający.

div#block
{

padding: 5px;  
margin: 1em;
. . .

}

div#fl_blk
{

float : right;  
width : 30%;  
padding: 3px;  
margin: 5px;
. . .

}

od sposobu

<div id="block">
<div id="fl_blk">Blok pływający</div>

Mechanizm stylów ma: odseparować zawartość dokumentu  
jego formatowania . . .

</div>
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Pozycjonowanie pływające, inny przykład

div#block
{

padding: 5px;  
margin: 1em;
. . .

}

div#fl_blk
{

float : left;  
width : 30%;  
padding: 3px;  
margin: 5px;
. . .

}

dokumentu od sposobu

<div id="block">

<div id="fl_blk">Blok pływający</div>  
Mechanizm stylów ma: odseparować zawartość  
jego formatowania . . .

</div>

61



Ustalamy pozycje bloku tresci — wydzielenie paska menu

div#menu

{ position:
relative; float:
left;
background-color: powderblue;  
width: 200px;

}
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Ustalamy pozycje bloku menu

div#tresc
{

background-color: snow;  
margin-left: 200px;

}
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Wyrzucamy obramowania, wstawiamy obraz tła nagłówka

div#naglowek
{
background: url("top_banner.jpg") no-repeat;

}
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Pozycjonujemy tło nagłówka

div#naglowek
{
margin: 0;
padding: 0;

background: url("top_banner.jpg") no-repeat left top;  
height: 120px;

}
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Pozycjonujemy tytuł strony w nagłówku

div#zawartosc h1
{

text-align: right;  
padding: 10px;  
color: white;

}
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Co zrobić z fatalnym tłem?

67



Przygotowujemy tło strony

30

200
540

30

740

80

0
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Wstawimy tło strony, ustalając powielenie w pionie

body
{
margin: 0;
padding: 0;

background: url("tlo.jpg") repeat-y #e6e6e6 center top;  
font-family: Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif;  
font-size: 80%;

}

Kolor odpowiadający końcowej  

barwie przejścia tonalnego na  

rysunku tła

Oczywiście usuwamy zbędne  
kolory tła innych elementów.

div#naglowek
{
. . .
border: 1px solid gray;

}
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Formatujemy listę opcji menu, etap pierwszy

div#menu ul
{

text-align: left;
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;

}
div#menu li
{

display: block;  
margin: 0;
padding: 0;

}
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Formatujemy listę opcji menu, etap drugi, ustalenie odstępów

div#menu li
{

display: block;  
margin: 0;

border-width: 1px;
white gray gray white;
solid;

border-color:
border-style:
color: white;
font-weight: bold;  
text-decoration: none;  
text-sixe: 120%;
background: url("tlo_przycisku.jpg") no-repeat left top;

}

padding: 5px 0 0 0;
}
div#menu li a
{
display: block;
padding: 0.5em 0 0.5em 1em;
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Formatujemy listę opcji menu, etap drugi, obramowanie opcji

div#menu li
{

display: block;  
margin: 0;
padding: 5px 0 0 0;

}
div#menu li a
{
display: block;

padding: 0.5em 0 0.5em 1em;  
border-width: 1px;
border-color: white gray gray white;  
border-style: solid;
color: white;  
font-weight: bold;
text-decoration: none;  
text-sixe: 120%;
background: url("tlo_przycisku.jpg") no-repeat left top;

}
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Formatujemy listę opcji menu, etap drugi, atrybuty tekstu

div#menu li
{

display: block;  
margin: 0;
padding: 5px 0 0 0;

}
div#menu li a
{
display: block;

padding: 0.5em 0 0.5em 1em;  
border-width: 1px;
border-color: white gray gray white;  
border-style: solid;
color: white;  
font-weight: bold;
text-decoration: none;  
text-sixe: 120%;
background: url("tlo_przycisku.jpg") no-repeat left top;

}
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Formatujemy listę opcji menu, etap drugi, tło opcji

div#menu li
{

display: block;  
margin: 0;
padding: 5px 0 0 0;

}
div#menu li a
{
display: block;
padding: 0.5em 0 0.5em 1em;
border-width:
border-color:
border-style:

1px;

white gray gray white;  
solid;

color: white;  
font-weight: bold;
text-decoration: none;  
text-sixe: 120%;
background: url("tlo_przycisku.jpg") no-repeat left top;

}
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div#menu li a:hover
{

color: yellow;  
background: navy;
border-color: gray white white gray;

}

Formatujemy listę opcji menu, etap trzeci, zmiana tła gdy wybrana

Nadaje styl elementowi, gdy  
urządzenie wskazujące, np.  
myszka, znajduje się nad  
elementem, ale nie aktywizuje go.
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Podsumowanie

Style definiują wygląd elementów  
dokumentu HTML'owego.

Układ logiczny i treść dokumentu  
HTML są jednakowe.
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