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Media Queries
— zapytania o media
W

CZASACH, GDY STRONY

WWW

PRZEGLkDAO SI} TYLKO

W PRZEGLkDARKACH KOMPUTERÓW STACJONARNYCH I LAPTOPÓW, STOSOWANIE REGU

CSS NIE NASTR}CZAO WI}KSZYCH
trudnoĂci. Wprawdzie trzeba byïo zadbaÊ o kompatybilnoĂÊ
kodu z róĝnymi przeglÈdarkami i upewniÊ siÚ, ĝe wszystko
funkcjonuje jak naleĝy we wszystkich systemach operacyjnych,
ale miaïo siÚ gwarancjÚ, ĝe niemal wszyscy przeglÈdali stronÚ na ogóï na podobnych urzÈdzeniach. W ciÈgu kilku ostatnich lat staliĂmy siÚ jednak Ăwiadkami gwaïtownego wzrostu oferty na rynku urzÈdzeñ umoĝliwiajÈcych dostÚp do
internetu. Teraz zasoby sieci oglÈda siÚ na konsolach do gier czy urzÈdzeniach przenoĂnych, takich jak smartfony czy tablety. WyĂwietlanie strony zawsze w ten sam
sposób nie ma sensu w czasach, gdy odbiorca moĝe równie dobrze korzystaÊ z panoramicznego monitora, jak i wÈskiego ekranu urzÈdzenia przenoĂnego.
Arkusze stylów CSS juĝ od pewnego czasu oferujÈ moĝliwoĂÊ przypisywania
odmiennych stylów wyĂwietlania elementów strony róĝnym rodzajom urzÈdzeñ
wyjĂciowych. WykorzystujÈ do tego atrybut media znacznika link:
<link href="style.css" rel="stylesheet" media="screen">
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Takie rozwiÈzanie jednak nie jest pozbawione wad, przede wszystkim zaĂ
jest ono wyjÈtkowo nieprecyzyjne — ekran, o którym mowa w przedstawionym
przykïadzie, moĝe mieÊ przecieĝ przekÈtnÈ o dïugoĂci dziewiÚciu centymetrów
albo osiemdziesiÚciu centymetrów. Ta lista rodzajów sprzÚtu ma zbyt obszerne
kategorie, a wiele urzÈdzeñ, które teoretycznie opisuje, w ogóle jej nie rozpoznaje.
Na przykïad nie sïyszaïem o ani jednym telewizorze z funkcjÈ przeglÈdania sieci, który reagowaïby poprawnie na rodzaj tv. Nic zatem dziwnego, ĝe W3C zaczÚïo stopniowo odchodziÊ od korzystania z rodzajów urzÈdzeñ wyjĂciowych.
Specyfikacja CSS3 udostÚpnia nastÚpujÈce rozwiÈzanie tego problemu —
zapytania o media znajdujÈce siÚ wewnÈtrz moduïu Media Queries (http://www.
w3.org/TR/css3-mediaqueries/). Moduï ten oferuje skïadniÚ zapytania, dziÚki
której moĝna uzyskaÊ bardzo dokïadne informacje o urzÈdzeniu wykorzystywanym
przez uĝytkownika, i w ten sposób rozszerza wyraěnie listÚ dostÚpnych typów
mediów. Za jego pomocÈ moĝna dostosowaÊ styl wyĂwietlania strony do potrzeb
urzÈdzenia uĝytkownika. Opis ten mówi moĝe niewiele, ale, wierz mi, moduï
Media Queries jest jednym z najbardziej rewolucyjnych w caïej specyfikacji
CSS3. DziÚki niemu wyglÈd strony internetowej przestaje byÊ ograniczeniem,
a uĝytkownicy mogÈ cieszyÊ siÚ jej zawartoĂciÈ niezaleĝnie od urzÈdzenia, na
jakim jÈ przeglÈdajÈ.
Moduï Media Queries otrzymaï status moduïu rekomendowanego przez W3C,
uwaĝa siÚ go wiÚc za czÚĂÊ standardu. Wdroĝono go we wszystkich najwaĝniejszych
przeglÈdarkach internetowych, w tym takĝe w Internet Explorerze poczÈwszy
od wersji 9.

Zalety moduïu Media Queries
Aby zademonstrowaÊ szybko moĝliwoĂci moduïu zapytañ o media i pokazaÊ jego
elastycznoĂÊ, zaprezentujÚ teraz przykïad dostosowania wyglÈdu strony WWW
do specyficznego Ărodowiska, jakim jest przeglÈdarka mobilna. Dziaïanie to, jak
siÚ wkrótce przekonasz, nie bÚdzie wymagaïo wielkiego wysiïku.
Nie moĝna wykluczyÊ, ĝe odwiedzajÈcy TwojÈ stronÚ za pomocÈ urzÈdzeñ
mobilnych bardzo siÚ mÚczÈ. Powody mogÈ byÊ róĝne — zbyt maïy rozmiar
tekstu czy koniecznoĂÊ przewijania duĝych fragmentów strony po jej powiÚkszeniu, by dostaÊ siÚ do menu nawigacyjnego. Z kolei samo menu moĝe wykorzystywaÊ funkcjÚ rozwijania po wskazaniu jego elementu kursorem myszy, która to funkcja czÚsto nie wystÚpuje w urzÈdzeniach przenoĂnych. Tego rodzaju
urzÈdzenia pracujÈ zazwyczaj na sïabych ïÈczach internetowych, wiÚc pobieranie
grafiki o wiÚkszych rozmiarach automatycznie staje siÚ problemem — po pierwsze, ze wzglÚdu na czas pobierania, a po drugie, z powodu zuĝywania znacznej
czÚĂci pakietu internetowego uĝytkownika. Twórcy niektórych stron starajÈ siÚ
rozwiÈzaÊ ten problem, przygotowujÈc nowe wersje witryn, projektowane specjalnie z myĂlÈ o urzÈdzeniach przenoĂnych, lecz wiÈĝe siÚ to zazwyczaj z koniecznoĂciÈ wykonania mnóstwa dodatkowej pracy. Naleĝy zdefiniowaÊ poddomenÚ przeznaczonÈ na takÈ stronÚ, umieĂciÊ na niej pliki arkuszy stylów i szablony
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HTML inne niĝ te, z których korzysta strona podstawowa. NastÚpnie naleĝy
zmieniÊ rozmiary grafik tak, by ilustracje pasowaïy do mniejszych ekranów, i przygotowaÊ skrypt, który rozpozna urzÈdzenie otwierajÈce stronÚ i w razie potrzeby
skieruje uĝytkownika na przenoĂnÈ wersjÚ strony. Takie rozwiÈzanie moĝe powodowaÊ wystÈpienie dodatkowych problemów — skrypt musi obsïugiwaÊ najnowsze wersje wszystkich przeglÈdarek przenoĂnych, a aktualizowanie zawartoĂci
witryny wiÈĝe siÚ zazwyczaj z duplikowaniem jej zawartoĂci, tylko bowiem w ten
sposób moĝna zapewniÊ sobie zgodnoĂÊ obu wersji strony.
Moduï Media Queries pozwala rozwiÈzaÊ wiele spoĂród tych problemów.
Przede wszystkim zawarte w nim zapytania pozwalajÈ okreĂliÊ rodzaj urzÈdzenia
na podstawie jego atrybutów, zwalniajÈ CiÚ wiÚc z koniecznoĂci uĝycia skryptów badajÈcych parametry przeglÈdarki. Zapytania o media pozwalajÈ wybraÊ
zbiór reguï stylów dostosowanych dokïadnie do moĝliwoĂci danego urzÈdzenia.
JeĂli wiÚc zapytanie wykryje urzÈdzenie o maïym ekranie, strona zostanie wyĂwietlona wedïug wskazañ odpowiednio dobranego zestawu reguï stylów, który
zadba o to, by zniknÚïy z niej zbÚdne elementy, wyĂwietlane grafiki byïy odpowiednio mniejsze, a tekst — czytelny.
Przykïadem strony, na której zastosowano takie rozwiÈzanie, jest The Next Web
(http://thenextweb.com) przedstawiona na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1. Strona internetowa The Next Web wyĂwietlana w przeglÈdarce
zainstalowanej na komputerze i na telefonie komórkowym

W wersji przeznaczonej do wyĂwietlania w oknie przeglÈdarki komputerowej na górze strony pojawia siÚ dïugie, poziome menu, po lewej wyĂwietlane sÈ
odnoĂniki do artykuïów powiÈzanych, a odsyïacze prowadzÈce do gïównej zawartoĂci strony pojawiajÈ siÚ w ukïadzie siatki. Gdy jednak zapytania o media
wykryjÈ, ĝe strona zostaïa otwarta w wÚĝszym oknie, na przykïad w przeglÈdarce zainstalowanej na telefonie komórkowym, sposób jej wyĂwietlania zmienia
siÚ diametralnie — opcje udostÚpniania zawartoĂci zostajÈ ukryte, odnoĂniki do
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powiÈzanych artykuïów równieĝ znikajÈ z ekranu, a zawartoĂÊ strony gïównej
zostaje wyĂwietlona w jednej kolumnie, co wspóïgra doskonale z nawigowaniem
wewnÈtrz telefonu, polegajÈcym przede wszystkim na przewijaniu zawartoĂci strony
w dóï i w górÚ.
OczywiĂcie obecnie strony WWW sÈ wyĂwietlane nie tylko na komputerach
i telefonach komórkowych. Oznacza to, ĝe powinniĂmy doïoĝyÊ wszelkich starañ,
by ostatecznie wszystkie strony internetowe zostaïy przygotowane do wyĂwietlania
na dowolnym urzÈdzeniu. WiÚcej na ten temat znajdziesz w ramce „Dynamiczny
ukïad strony” poniĝej.
JeĂli chcesz siÚ przekonaÊ, jak ludzie wykorzystujÈ moĝliwoĂci moduïu zapytañ o media, zapoznaj siÚ z zawartoĂciÈ wspaniaïej galerii dostÚpnej na stronie
http://mediaqueri.es/. Znajdziesz tam kilka naprawdÚ niezwykle interesujÈcych
przykïadów tego, o czym tu piszÚ.
DYNAMICZNY UKAD STRONY
W 2010 roku Ethan Marcotte napisaï artykuï zatytuïowany Responsive Web Design (http://alistapart.com/article/responsive-web-design/), w którym nad wyraz
sprawnie przedstawiï wspóïczesne poglÈdy na temat tworzenia stron internetowych tak, by ich wyglÈd przystosowywaï siÚ do moĝliwoĂci urzÈdzenia,
na którym sÈ wyĂwietlane. Oto co moĝemy przeczytaÊ w tym artykule:
DziĂ bardziej niĝ kiedykolwiek mamy w pamiÚci, ĝe wyniki naszej pracy bÚdÈ oglÈdane na róĝnych urzÈdzeniach. Projektowanie dynamiczne, reagujÈce
na zmieniajÈce siÚ warunki otoczenia, pozwala nam wreszcie „tworzyÊ na
dobre i na zïe”.
Od czasu pojawienia siÚ tego artykuïu projektowanie dynamiczne staïo siÚ
normÈ. DziĂ wiÚkszoĂÊ projektantów stron internetowych ma na uwadze
mnogoĂÊ dostÚpnych urzÈdzeñ wyjĂciowych, przygotowuje wiÚc swoje strony tak, by zachowywaïy siÚ na nich wïaĂciwie. Równieĝ stare strony sÈ coraz
czÚĂciej dostosowywane do nowych standardów. Tego rodzaju podejĂcie
wymaga pewnych dodatkowych zabiegów — szczególnie starannie rozwaĝa
siÚ wszystkie za i przeciw zwïaszcza w przypadku projektowania caïych witryn,
bo wiÚkszoĂÊ dostÚpnych narzÚdzi nadal nie umoĝliwia ïatwego tworzenia
dynamicznie zmieniajÈcych siÚ stron — ale moĝemy powiedzieÊ, ĝe powoli
dÈĝymy do osiÈgniÚcia celu, jakim jest internet dostÚpny dla kaĝdego i wszÚdzie, niezaleĝnie od tego, jakim urzÈdzeniem do przeglÈdania jego zasobów
posïugiwaïby siÚ uĝytkownik.

Skïadnia
IntegralnÈ czÚĂciÈ zapytania o media jest parametr (a czasami caïy ich zestaw)
umoĝliwiajÈcy okreĂlenie, który zestaw reguï stylów CSS naleĝy wczytaÊ dla
danego urzÈdzenia. O wyborze decydujÈ wïaĂciwoĂci urzÈdzenia, a konkretnie to,
czy odpowiadajÈ wartoĂciom podanym w zestawie parametrów. Zapytania o media

32

Rozdziaï 2

Kup książkę

Poleć książkę

stosuje siÚ na jeden z trzech sposobów odpowiadajÈcych sposobom wprowadzania
stylów CSS do dokumentu. Pierwszy z nich polega na wywoïaniu zewnÚtrznego
arkusza stylów za pomocÈ znacznika link:
<link href="plik" rel="stylesheet" media="wyraĝenie-logiczne wyjĂcie and
(wyraĝenie)">

Drugim sposobem jest wywoïanie zewnÚtrznego arkusza stylów przy uĝyciu
polecenia @import:
@import url('plik') wyraĝenie-logiczne wyjĂcie and (wyraĝenie);

Trzeci sposób polega na wprowadzeniu zapytania o media wewnÈtrz osadzonego znacznika stylu lub z arkusza za pomocÈ rozszerzonej reguïy @media:
@media wyraĝenie-logiczne wyjĂcie and (wyraĝenie) { reguïy }

Z tej wïaĂnie metody bÚdÚ korzystaÊ do koñca rozdziaïu, poniewaĝ ïatwiej
demonstruje siÚ za jej pomocÈ pewne koncepcje. To, z której metody skorzystasz Ty, bÚdzie zaleĝeÊ gïównie od Twoich preferencji oraz od wymogów narzuconych przez istniejÈcÈ strukturÚ arkuszy stylów.
Skoro przedstawiïem juĝ metody wskazywania medium, zajmÚ siÚ teraz
omówieniem skïadni. Atrybut media powinien byÊ Ci znany — sïuĝy deklarowaniu rodzaju medium, do którego naleĝy zastosowaÊ odpowiedni zestaw arkuszy
stylów, jak na przykïad w tym znaczniku HTML link:
<link href="style.css" rel="stylesheet" media="screen">

NajczÚĂciej spotykanymi wartoĂciami przyjmowanymi przez atrybut media sÈ
screen i print. Obecnie stosowana skïadnia pozwala podawaÊ je w postaci listy
oddzielanej przecinkami. Wtedy w jednym wyraĝeniu moĝna podaÊ kilka zapytañ (to jednak staje siÚ coraz mniej stosowanym rozwiÈzaniem, poniewaĝ inne
rodzaje mediów wychodzÈ z uĝycia). JeĂli pominiemy rodzaj medium, atrybut
media przyjmie domyĂlnÈ wartoĂÊ all, tak wiÚc gdy ukïadasz wïaĂnie reguïÚ, która
ma odnosiÊ siÚ do wszystkich rodzajów mediów, nie musisz wyszczególniaÊ ich
w konstruktorze zapytania. Podane niĝej przykïady zadziaïajÈ tak samo:
@media all and (wyraĝenie) { reguïy }
@media (wyraĝenie) { reguïy }
UWAGA

Aby przykïadowy kod w dalszej czÚĂci ksiÈĝki miaï bardziej spójnÈ postaÊ, tam,
gdzie bÚdzie to moĝliwe, bÚdÚ pomijaÊ rodzaj mediów.
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Pierwszym z nowych atrybutów reguïy @media jest wyraĝenie-logiczne. Przyjmuje on wartoĂÊ jednego z dwóch dopuszczalnych sïów kluczowych — only lub
not — i jest parametrem opcjonalnym.
@media only wyjĂcie and (wyraĝenie) { reguïy }
@media not wyjĂcie and (wyraĝenie) { reguïy }

WartoĂÊ only wykorzystuje siÚ przede wszystkim do ukrywania reguïy przed
starszymi wersjami przeglÈdarek, w których skïadnia ta nie zostaïa wdroĝona.
PrzeglÈdarki jÈ rozpoznajÈce ignorujÈ atrybut o wartoĂci only. WartoĂÊ not sïuĝy
do zanegowania zapytania. Uĝywa siÚ jej, by zastosowaÊ okreĂlone reguïami style,
jeĂli atrybuty urzÈdzenia wyjĂciowego nie odpowiadajÈ liĂcie podanej w poleceniu.
JeĂli uĝyjesz w zapytaniu atrybutów wyraĝenie-logiczne lub wyjĂcie, bÚdziesz musiaï wprowadziÊ do niego takĝe operator and, co pokazujÈ zresztÈ poprzednie przykïady. Operator ten pozwala ïÈczyÊ atrybuty z odpowiednim atrybutem wyraĝenie. Atrybut ten sïuĝy do okreĂlania parametrów, których dziaïanie
wychodzi poza funkcje oferowane przez atrybut wyjĂcie. Wspomniane parametry
okreĂlane sÈ wspólnÈ nazwÈ cech mediów, i to wïaĂnie one decydujÈ o tym, ĝe zapytania o media sÈ tak potÚĝnym narzÚdziem. Pora zatem przyjrzeÊ siÚ im z bliska.

Cechy mediów
Cechy mediów przechowujÈ informacje dotyczÈce urzÈdzeñ, na których wyĂwietlana jest strona internetowa: ich wymiary, rozdzielczoĂÊ i tym podobne.
Informacje te sÈ wykorzystywane do okreĂlania wartoĂci wyraĝenia wyraĝenie,
a uzyskany w ten sposób wynik staje siÚ podstawÈ do wybrania odpowiedniej
reguïy stylu. Wyraĝenie wyraĝenie moĝe przekazywaÊ na przykïad nastÚpujÈcy
komunikat: „zastosuj te style tylko, jeĂli ekran urzÈdzenia jest szerszy niĝ 480
pikseli albo tylko jeĂli urzÈdzenie jest ustawione poziomo”.
WiÚkszoĂÊ wyraĝeñ pojawiajÈcych siÚ w zapytaniach o media wymaga podania
pewnej wartoĂci:
@media (cecha: wartoĂÊ) { reguïy }

WartoĂÊ ta jest niezbÚdna do uïoĝenia przykïadowych wyraĝeñ, jakie podaïem
nieco wczeĂniej. IstniejÈ jednak przypadki, w których moĝna jÈ pominÈÊ i sprawdziÊ jedynie, czy medium charakteryzuje siÚ konkretnÈ cechÈ. Wtedy otrzymujemy wyraĝenie:
@media (cecha) { reguïy }
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Kwestia wyraĝeñ wyjaĂni siÚ na pewno, gdy zacznÚ omawiaÊ konkretne cechy mediów oraz gdy powiem, które wartoĂci sÈ konieczne do dziaïania strony,
a z których moĝna zrezygnowaÊ.
Skoro poznaliĂmy juĝ tajniki skïadni, pora zajÈÊ siÚ najwaĝniejszymi cechami
mediów. Te, o których bÚdÚ teraz opowiadaÊ, odnoszÈ siÚ przede wszystkim do
kolorowych wyĂwietlaczy, na których najczÚĂciej przeglÈdamy zawartoĂÊ sieci.
IstniejÈ teĝ inne cechy mediów, ale bÚdziesz je wykorzystywaÊ gïównie do obsïugi
innych mediów, na przykïad telewizorów czy terminali o ustalonych sztywno parametrach (o ile urzÈdzenia te w ogóle pozwolÈ na korzystanie ze wspomnianych cech).

SzerokoĂÊ i wysokoĂÊ
Cecha width opisuje szerokoĂÊ pola rysowania zawartoĂci dla okreĂlonego rodzaju medium, co w praktyce przekïada siÚ na szerokoĂÊ okna przeglÈdarki (razem z polem paska przewijania) zainstalowanej w systemie komputera. Podstawowa skïadnia wymaga podania dïugoĂci:
@media (width: 600px) { reguïy }

W tym przypadku reguïy znajdÈ zastosowanie tylko w tych przeglÈdarkach,
których okno bÚdzie miaïo dokïadnie 600 pikseli szerokoĂci, co oczywiĂcie jest
zbyt szczegóïowym okreĂleniem warunku. Cecha width przyjmuje teĝ jeden
z dwóch przedrostków: max- lub min-, które pozwalajÈ okreĂlaÊ maksymalnÈ i minimalnÈ wartoĂÊ cechy:
@media (max-width: 480px) { reguïy }
@media (min-width: 640px) { reguïy }

Pierwsze zapytanie spowoduje uĝycie zestawu reguï we wszystkich przeglÈdarkach, których okno nie jest szersze niĝ 480 pikseli, drugie zaĂ w tych, w których
szerokoĂÊ okna nie przekracza 640 pikseli.
Zajmijmy siÚ teraz przykïadem praktycznym. Wykorzystam tu moĝliwoĂÊ
sprawdzania szerokoĂci okna przeglÈdarki do wyĂwietlania ozdobnego nagïówka
strony. Pojawi siÚ on tylko w szerszych oknach (ĝeby nie zaciemniaÊ przykïadu,
niektóre reguïy zostaïy usuniÚte):
@media (min-width: 400px) {
h1 { background: url('landscape.jpg'); }
}

To zapytanie o media sprawdza, czy okno przeglÈdarki ma co najmniej 400
pikseli szerokoĂci, i jeĂli tak jest, to umieszcza zdjÚcie w elemencie h1 kodu
HTML.
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JeĂli okno przeglÈdarki ma przynajmniej 400 pikseli, nagïówek strony ozdobiony jest zdjÚciem. Gdy okno okazuje siÚ wÚĝsze, w nagïówku wyĂwietla siÚ
wyïÈcznie tekst. Przykïad ten moĝna zobaczyÊ na rysunku 2.2.

Rysunek 2.2. Róĝne reguïy stylów zastosowane za pomocÈ cechy medium width.

Ta sama strona przedstawiona w przeglÈdarce komputerowej i w aplikacji mobilnej
Cecha height dziaïa w ten sam sposób. Jedyna róĝnica polega na tym, ĝe za
pomocÈ tej wartoĂci narzucamy warunek dotyczÈcy wysokoĂci okna przeglÈdarki.
Skïadnia pozostaje taka sama. Tu równieĝ moĝemy korzystaÊ z przedrostków maxoraz min-.
@media (height: wartoĂÊ) { reguïy }
@media (max-height: wartoĂÊ) { reguïy }
@media (min-height: wartoĂÊ) { reguïy }

Poniewaĝ jednak przewijanie w pionie jest znacznie czÚĂciej wykorzystywanÈ
metodÈ nawigowania po stronach, z cechy height korzysta siÚ znacznie rzadziej
niĝ z cechy width.
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RozdzielczoĂÊ sprzÚtowa
W arkuszach stylów CSS pod pojÚciem piksela (px) rozumie siÚ obiekt odpowiadajÈcy jednemu pikselowi na ekranie komputera. JeĂli obszar wyĂwietlania
w przeglÈdarce ma 1024 piksele szerokoĂci, a Ty umieĂcisz na stronie WWW
element o szerokoĂci 1024 pikseli, to bÚdziesz sïusznie zakïadaÊ, ĝe wypeïni on
caïÈ szerokoĂÊ okna przeglÈdarki. Jednakĝe w wielu nowych urzÈdzeniach, przede
wszystkim zaĂ w smartfonach i tabletach, montuje siÚ ekrany o bardzo duĝej
rozdzielczoĂci. WyĂwietlany na nich element o szerokoĂci 1024 pikseli bÚdzie
niewielki, a jego szczegóïy w zasadzie nieczytelne.
Aby ominÈÊ wspomniany problem, w urzÈdzeniach tych bardzo czÚsto definiuje siÚ nominalny piksel arkusza stylów CSS, który nie ma nic wspólnego z fizycznymi rozmiarami piksela na ekranie urzÈdzenia. W ten sposób zyskujemy
moĝliwoĂÊ powiÚkszania i zmniejszania zawartoĂci strony nawet na bardzo maïych
ekranach, nie tracÈc przy tym jej czytelnoĂci. Stosunek rozmiarów fizycznych
pikseli do rozmiarów pikseli arkuszy stylów jest znany jako rozdzielczoĂÊ sprzÚtowa (DPR — ang. device pixel ratio). Przykïadowo iPhone 5S ma DPR równy 2,
co oznacza, ĝe jeden piksel CSS jest równy czterem pikselom fizycznym: dwóm
w pionie i dwóm w poziomie.
Opisywany przykïad zostaï zilustrowany na rysunku 2.3. Po lewej stronie
widaÊ, w jaki sposób piksel CSS jest wyĂwietlany na „zwykïym” ekranie o rozdzielczoĂci sprzÚtowej 1:1. ¥rodkowa ilustracja przedstawia taki sam piksel CSS
na ekranie o DPR wynoszÈcym 2, jak we wspomnianym przypadku iPhone’a —
tu tÚ samÈ przestrzeñ zajmujÈ cztery piksele. Ostatnia ilustracja, ta po prawej
stronie, pokazuje, jak piksel CSS wyglÈdaïby na ekranie o DPR wynoszÈcym 3,
na przykïad takim jak w Nexusie 5. Tu jednemu pikselowi w arkuszu stylów odpowiada dziewiÚÊ pikseli na ekranie.

Rysunek 2.3. Piksel CSS na ekranie o rozdzielczoĂci sprzÚtowej: 1:1 (po lewej),
DPR równym 2 (Ărodek) i DPR równym 3 (po prawej)

W praktyce oznacza to, ĝe choÊ fizyczna rozdzielczoĂÊ ekranu iPhone’a 5S
(przykïadowo) wynosi 640×1136, to jego rozdzielczoĂÊ CSS wynosi zaledwie
320×568, czyli dokïadnie poïowÚ, bo kaĝdy piksel CSS odpowiada dwóm fizycznym pikselom. (Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe zaleĝnoĂÊ ta jest prawdziwa wyïÈcznie
wtedy, gdy urzÈdzenie pracuje w „trybie mobilnym”; wiÚcej na ten temat znajdziesz w punkcie „SzerokoĂÊ i wysokoĂÊ ekranu urzÈdzenia”).
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Niestety duĝe wartoĂci DPR, choÊ powodujÈ, ĝe skalowalna zawartoĂÊ stron
internetowych (na przykïad tekst czy grafiki wektorowe) jest zawsze ostra i wyraěna, to jednoczeĂnie sprawiajÈ, ĝe bitmapy wyglÈdajÈ na ekranach o takich rozdzielczoĂciach nie najlepiej. Ten problem rozwiÈzuje siÚ za pomocÈ nowej cechy medium, resolution, która pozwala wybieraÊ urzÈdzenia w zaleĝnoĂci od ich DPR:
@media wyjĂcie and (resolution: wartoĂÊ) { reguïy }

WartoĂÊ cechy resolution to liczba okreĂlajÈca rozdzielczoĂÊ w jej typowych
jednostkach: DPI (ang. dots per inch — punkty na cal), DPCM (ang. dots per
centimeter — punkty na centymetr) czy z naszego punktu widzenia najwygodniejszej — DPPX (ang. dots per pixel — punkty na piksel). Jednostka DPPX
oddaje rozdzielczoĂÊ sprzÚtowÈ urzÈdzenia DPR, wiÚc aby zapisaÊ reguïÚ, która
zostanie zastosowana wyïÈcznie w urzÈdzeniach o wartoĂci DPR wynoszÈcej 1.5,
naleĝaïoby posïuĝyÊ siÚ nastÚpujÈcym poleceniem:
@media (resolution: 1.5dppx) { reguïy }

Jak w przypadku pozostaïych cech medium i tu moĝemy wykrywaÊ maksymalne i minimalne rozdzielczoĂci:
@media (max-resolution: liczba) { reguïy }
@media (min-resolution: liczba) { reguïy }

Taka elastycznoĂÊ znacznie uïatwia dostarczanie obrazów o wyĝszych rozdzielczoĂciach do przeglÈdarek charakteryzujÈcych siÚ wiÚkszÈ gÚstoĂciÈ pikseli,
co widaÊ na przykïadzie podanego tu fragmentu kodu:
n E { background-image: url('image-lores.png'); }
o @media (min-resolution: 1.5dppx) {
background-image: url('image-hires.png');
p
background-size: 100% 100%;
}

Pierwsza z reguï (n) stwierdza, ĝe w przeglÈdarkach dziaïajÈcych w standardowej (niskiej rozdzielczoĂci) uĝyjemy zwykïej grafiki (image-lores.png).
Natomiast jeĂli strona internetowa zostanie wyĂwietlona na urzÈdzeniu z DPR
wynoszÈcym co najmniej 1,5, uĝyjemy grafiki o wyĝszej rozdzielczoĂci (imagehires.png; o). Zauwaĝ teĝ, ĝe w poleceniach pojawiïa siÚ nieznana nam dotÈd
wïaĂciwoĂÊ background-size (p). Naleĝy uĝywaÊ jej w czasie wyĂwietlania obrazów o duĝych rozdzielczoĂciach, by zagwarantowaÊ, ĝe nie wyĂwietlÈ siÚ one poza
obszarem znacznika, do którego sÈ przypisywane. (O wïaĂciwoĂci background-size
opowiem wiÚcej w rozdziale 8.).

38

Rozdziaï 2

Kup książkę

Poleć książkę

Chrome, Firefox i Internet Explorer 10 (oraz wyĝsze wersje tej przeglÈdarki)
rozpoznajÈ polecenie resolution, choÊ w przypadku IE nie moĝna mówiÊ o peïnej
funkcjonalnoĂci, bo przeglÈdarka ta nie rozpoznaje poprawnie wartoĂci zapisanych
jako DPPX. Aby strona wyĂwietlaïa siÚ poprawnie w IE, musisz podawaÊ rozdzielczoĂÊ w DPI, czyli mnoĝyÊ DPR przez 96 (tyle wynosi DPI typowego ekranu).
Oto przykïad:
@media (resolution: 1.5dppx), (resolution: 144dpi) { reguïy }

Z kolei Safari nie rozpoznaje polecenia resolution i wykorzystuje zamiast
niego cechÚ zwanÈ -webkit-device-pixel-ratio (dostÚpnÈ takĝe z przedrostkami
max- i min-). Jej wartoĂci podaje siÚ bez jednostek, przyjmujÈc jednostkÚ domyĂlnÈ
DPR. Zatem jeĂli reguïa ma byÊ poprawnie zinterpretowana przez wszystkie liczÈce
siÚ obecnie przeglÈdarki, musi wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
@media (resolution: 1.5dppx), (resolution: 144dpi),
(-webkit-device-pixel-ratio: 2) { reguïy }

Parametr resolution zostaï wprowadzony do silnika WebKit pod koniec
2012 roku, dziwi mnie wiÚc, ĝe w ciÈgu prawie dwóch lat, bo tyle czasu minÚïo
od tamtej chwili do rozpoczÚcia prac nad tÈ ksiÈĝkÈ, nie zostaï on zaimplementowany w przeglÈdarce Safari. Moĝna jedynie liczyÊ, ĝe to niedopatrzenie zostanie
wkrótce naprawione.

SzerokoĂÊ i wysokoĂÊ ekranu urzÈdzenia
Parametry medium width i height opisujÈ wymiary okna przeglÈdarki, ale przecieĝ nie zawsze jest ono tak duĝe jak ekran urzÈdzenia. JeĂli interesujÈ CiÚ parametry ekranu, a nie okna programu, jakie siÚ na nim pojawia, moĝesz skorzystaÊ z wïaĂciwoĂci device-width i device-height oraz ich wersji poprzedzonych
przedrostkami max- i min-. Parametrów tych nie uĝywa siÚ zbyt czÚsto, lecz by
odpowiedzieÊ na pytanie dlaczego, muszÚ uciec siÚ do niewielkiej dygresji.
W poprzednim punkcie wyjaĂniaïem, czym róĝni siÚ piksel w rozumieniu
arkuszy stylów CSS od piksela fizycznego. WïaĂciwoĂÊ medium width jest mierzona w pikselach CSS, natomiast wartoĂÊ wïaĂciwoĂci device-width mierzymy
w pikselach fizycznych. Aby zawartoĂÊ strony byïa czytelna i miaïa „naturalnie
wyglÈdajÈcy” rozmiar, obie te wielkoĂci muszÈ sobie odpowiadaÊ. W tym celu
w nagïówku dokumentu umieszcza siÚ znacznik meta viewport:
<meta name="viewport" content="width=device-width">

Gdy znacznik meta viewport zawierajÈcy wspomniane wartoĂci pojawia siÚ
w sekcji head strony, przeglÈdarki zainstalowane na urzÈdzeniach mobilnych
przechodzÈ w „tryb mobilny”, w którym okno przeglÈdarki zostaje dopasowane
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rozmiarem dokïadnie do rozmiaru ekranu. W efekcie zawartoĂÊ jest wyĂwietlana
w sposób lepiej dopasowany do moĝliwoĂci urzÈdzenia.
UWAGA

GïÚbszÈ analizÚ problemu zwiÈzanego z zagadnieniami obszaru wyĂwietlania
i rozmiarem pikseli znajdziesz na stronie holenderskiego projektanta stron internetowych publikujÈcego pod pseudonimem PPK: „A pixel is not a pixel” (http://www.
quirksmode.org/blog/archives/2010/04/a_pixel_is_not.html).
Obszar wyĂwietlania w przeglÈdarce zainstalowanej na urzÈdzeniu przenoĂnym
ma zazwyczaj wymiary jego wyĂwietlacza, wiÚc obie wspomniane tu wartoĂci sÈ
w tym przypadku identyczne. Z kolei w przeglÈdarkach komputerowych wymiary treĂci dostosowuje siÚ zazwyczaj do szerokoĂci i wysokoĂci okna, a nie do
rozmiarów ekranu. Dlatego teĝ wïaĂciwoĂÊ device-width ma znacznie wÚĝsze
zastosowanie niĝ wïaĂciwoĂÊ width i raczej nie bÚdziesz jej nadmiernie stosowaÊ
w praktyce.
Znacznik meta viewport wszedï do standardu CSS jako reguïa @viewport.
WiÚcej na jego temat znajdziesz w podrozdziale „Obsïuga w urzÈdzeniach”
w rozdziale 19.

Orientacja
JeĂli bardziej niĝ rzeczywiste wymiary urzÈdzenia interesuje CiÚ jego uïoĝenie
w przestrzeni, i to wïaĂnie do niego chcesz dostosowywaÊ wyglÈd zawartoĂci
strony, musisz odwoïaÊ siÚ do cechy orientation. Cecha ta pozwala okreĂliÊ, czy
strona ma byÊ wyĂwietlana w poziomie (jak w kaĝdej przeglÈdarce zainstalowanej
na komputerze stacjonarnym czy laptopie), czy raczej w pionie (jak w telefonach
komórkowych czy czytnikach ksiÈĝek). Oto skïadnia potrzebna do skorzystania
z tej cechy:
@media (orientation: wartoĂÊ) { reguïy }

Parametr orientation moĝe przyjmowaÊ jednÈ z dwóch wartoĂci: landscape
lub portrait. WartoĂÊ landscape odpowiada sytuacji, w której szerokoĂÊ przeglÈdarki jest wiÚksza od jej wysokoĂci, natomiast wartoĂÊ portrait opisuje sytuacjÚ
przeciwnÈ. Parametr ten jest przydatny podczas tworzenia stron z myĂlÈ o przeglÈdarkach komputerowych, ale swój rzeczywisty potencjaï ujawnia dopiero,
gdy przychodzi do uwzglÚdniania potrzeb urzÈdzeñ przenoĂnych, których jednÈ
z gïównych cech jest to, ĝe sposób wyĂwietlania dostosowujÈ do uïoĝenia w przestrzeni (uĝytkownik moĝe je obracaÊ). Przykïadami takich urzÈdzeñ sÈ smartfony
i tablety.
Za pomocÈ cechy orientation moĝna na przykïad zmieniaÊ sposób wyĂwietlania menu z poziomego na pionowy w zaleĝnoĂci od uïoĝenia okna przeglÈdarki. Odpowiedzialny za to kod ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:

40

Rozdziaï 2

Kup książkę

Poleć książkę

ul { overflow: hidden; }
li { float: left; }
@media (orientation: portrait) {
li { float: none; }
}

DomyĂlnie elementy zawarte w znacznikach li sÈ wyrównywane do lewej
przy uĝyciu cechy float o wartoĂci left. Reguïa ta zmusza je do uïoĝenia siÚ
w poziomie wzdïuĝ szerokoĂci okna przeglÈdarki. Gdy jednak strona jest przeglÈdana
w urzÈdzeniu, dla którego parametr orientation przyjmuje wartoĂÊ portrait —
efekt ten uzyskuje siÚ albo przez przeskalowanie okna przeglÈdarki tak, by jego
wysokoĂÊ byïa wiÚksza od szerokoĂci, albo przez wyĂwietlenie strony w urzÈdzeniu, które ma takÈ wïaĂnie orientacjÚ — cecha float otrzymuje wartoĂÊ none,
co sprawia, ĝe elementy objÚte znacznikami li zostajÈ wyĂwietlone w pionie. Efekt
widaÊ na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Cecha orientation wykorzystana do wyĂwietlania zawartoĂci strony
w przeglÈdarce urzÈdzenia przenoĂnego: wartoĂÊ portrait (z lewej) i landscape (z prawej)

Poniewaĝ istniejÈ tylko dwie dopuszczalne wartoĂci cechy orientation, to
podanie przy jednej z nich okreĂlonego zestawu reguï sprawi, ĝe druga przyjmie reguïy przeciwne. W przedstawionym przykïadzie uĝyïem wyïÈcznie wartoĂci portrait, wiÚc wszystkie reguïy znajdujÈce siÚ poza tÈ cechÈ zostanÈ automatycznie przypisane wartoĂci landscape.

Proporcje
Moduï zapytañ o media pozwala tworzyÊ warunki, które zostanÈ zastosowane,
gdy medium wyjĂciowe bÚdzie charakteryzowaÊ siÚ okreĂlonym stosunkiem
szerokoĂci do wysokoĂci. Cecha aspect-ratio pozwala sprawdziÊ proporcje okna
przeglÈdarki, a device-aspect-ratio okreĂla proporcje ekranu. Oto skïadnia umoĝliwiajÈca skorzystanie z tych cech:
@media (aspect-ratio: w-poziomie/w-pionie) { reguïy }
@media (device-aspect-ratio: w-poziomie/w-pionie) { reguïy }
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WartoĂci kryjÈce siÚ za okreĂleniami w-poziomie i w-pionie to dodatnie liczby caïkowite obrazujÈce stosunek szerokoĂci do dïugoĂci ekranu urzÈdzenia lub
okna przeglÈdarki. Kwadratowy wyĂwietlacz byïby opisany wartoĂciami 1/1, a szeroki ekran kinowy — 16/9.
UWAGA

Niektóre urzÈdzenia — miÚdzy innymi iPhone’y — zgïaszajÈ, ĝe ekran urzÈdzenia
ma zawsze proporcje portretowe, nawet jeĂli akurat dziaïa w orientacji pejzaĝowej.
Jednak wybieranie zestawu reguï na podstawie proporcji ekranu urzÈdzenia
to potencjalnie ěródïo wielu problemów. Przykïadowo ekran kinowy ma wedïug
niektórych producentów proporcje 16/9, wedïug innych — 16/10, a dla jeszcze
innych — 15/10. Co wiÚcej, rzeczywiste proporcje ekranu urzÈdzenia mogÈ byÊ
odmienne niĝ deklarowane przez producenta. Na przykïad iPhone 5S ma rzekomo proporcje ekranu 16/9, ale zgïasza faktycznie, ĝe wynoszÈ one nieco wiÚcej
niĝ 40/71 (w ukïadzie portretowym). Dlatego cech aspect-ratio i device-aspectratio warto uĝywaÊ z przedrostkami max- i min-. Przyjrzyj siÚ poniĝszemu poleceniu, które sprawia, ĝe reguïy podane w zapytaniu zostanÈ zastosowane na kaĝdym urzÈdzeniu o proporcjach ekranu wiÚkszych niĝ 16/9:
@media (min-device-aspect-ratio: 16/9) {...}

Èczone cechy mediów
Dla jednego rodzaju medium zapytania moĝna ïÈczyÊ w wiÚksze grupy. W tym
celu naleĝy wprowadziÊ miÚdzy nie operator and:
@media wyraĝenie-logiczne wyjĂcie and (wyraĝenie) and (wyraĝenie) { reguïy }

Zgodnie z tÈ skïadniÈ styl zostanie zastosowany dopiero wtedy, gdy speïnione
bÚdÈ oba podane warunki. Przykïadowo, aby sprawdziÊ, czy ekran urzÈdzenia,
którego proporcje nie przekraczajÈ 15/10, jest wÈski, naleĝy zapisaÊ nastÚpujÈcy
warunek:
@media (max-device-aspect-ratio: 15/10) and (max-width: 800px) {...}

W wyraĝeniu moĝe teĝ pojawiÊ siÚ operator warunkowy, który w tym przypadku przyjmuje postaÊ przecinka:
@media wyraĝenie-logiczne wyjĂcie and (wyraĝenie), wyraĝenie-logiczne
wyjĂcie and (wyraĝenie) { reguïy }
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W tej sytuacji reguïy zostanÈ zastosowane zawsze, gdy speïniony zostanie
choÊ jeden z zapisanych warunków. W poniĝszym przykïadzie bÚdzie to dotyczyÊ stron wyĂwietlanych w urzÈdzeniu uïoĝonym poziomo lub stron drukowanych
w ukïadzie pionowym:
@media screen and (orientation: landscape), print and (orientation:
portrait) {...}

Naturalnie moĝesz teĝ ïÈczyÊ te zapisy w dowolny sposób.

Najpierw na urzÈdzenia przenoĂne
Obecnie dobrym nawykiem programistycznym jest przygotowanie strony internetowej najpierw na urzÈdzenia przenoĂne, czyli w taki sposób, by jej zawartoĂÊ
na pewno wyĂwietlaïa siÚ poprawnie na mniejszych ekranach. Dopiero po osiÈgniÚciu tego celu dodaje siÚ wiÚksze skïadniki strony i tworzy bardziej skomplikowane rozwiÈzania przeznaczone dla uĝytkowników wiÚkszych ekranów.
Praktyka ta powstaïa w reakcji na sposób wczytywania przez przeglÈdarki
niektórych elementów strony okreĂlonych w reguïach stylów. Kïopoty pojawiaïy
siÚ, gdyĝ pionierzy stosowania zapytañ o media mieli w zwyczaju, na przykïad,
umieszczaÊ duĝe grafiki w tle strony i dopiero potem chowaÊ je na mniejszych
urzÈdzeniach za pomocÈ odpowiedniej reguïy:
E { background-image: url('huge-image.jpg'); }
@media (max-width: 600px) {
E { display: none; }
}

Obrazy te, choÊ niewidoczne dla uĝytkownika, byïy tak czy inaczej pobierane
przez przeglÈdarkÚ i przechowywane w jej pamiÚci podrÚcznej. Takie rozwiÈzanie zwiÚkszaïo czas ïadowania strony i zuĝywaïo limit transferu, a przez to byïo
bardzo niekorzystne z punktu widzenia uĝytkowników niemajÈcych dostÚpu do
bezprzewodowego poïÈczenia internetowego.
Projektowanie stron najpierw na urzÈdzenia przenoĂne to filozofia zakïadajÈca utworzenie podstawowego arkusza stylów, który sprawdzi siÚ we wszystkich przeglÈdarkach, równieĝ tych instalowanych na urzÈdzeniach przenoĂnych.
Dopiero póěniej wprowadza siÚ kolejne rozszerzenia przygotowane dla uĝytkowników urzÈdzeñ o wiÚkszych ekranach. Odpowiedzialne za ich dodawanie reguïy
sÈ umieszczane w zapytaniach o media, w których pojawia siÚ cecha min-width:
@media (min-width: 600px) {
E { background-image: url('huge-image.jpg'); }
}
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Taka zmiana podejĂcia gwarantuje, ĝe wspomniana wczeĂniej grafika tïa nigdy
nie zostanie pobrana do pamiÚci urzÈdzenia o zbyt maïym ekranie. RozwiÈzanie
takie moĝna wykorzystaÊ do wprowadzania caïych arkuszy stylów:
<link href="basic.css" rel="stylesheet">
<link href="desktop.css" rel="stylesheet" media="(min-width: 600px)">

Rozdzielone w ten sposób arkusze stylów sÈ wczytywane w niektórych przeglÈdarkach bardziej sprawnie. Na przykïad w przeglÈdarce Chrome wczytanie
arkusza desktop.css — niepotrzebnego w urzÈdzeniach o ekranie wÚĝszym od
600 pikseli — zostanie przesuniÚte do momentu, w którym przeglÈdarka pobierze
inne, waĝniejsze elementy strony. To bardzo wygodne rozwiÈzanie.
Metoda projektowania najpierw z myĂlÈ o urzÈdzeniach przenoĂnych sprawdza
siÚ doskonale w wiÚkszoĂci dostÚpnych na rynku przeglÈdarek od kilku lat. Tylko
naprawdÚ stare wersje przeglÈdarek nie rozpoznajÈ odpowiednio poleceñ i wczytujÈ zawsze arkusz basic.css. ZresztÈ moĝe lepiej dla nich, bo tak wiekowe aplikacje
pewnie nie poradziïyby sobie z zaawansowanymi moĝliwoĂciami stron, o których
opowiem w dalszych rozdziaïach.

Podsumowanie
Skïadnia zapytañ o media nie jest skomplikowana, lecz nie zmniejsza to w niczym
moĝliwoĂci, jakie oferujÈ te narzÚdzia. Coraz wiÚksze zainteresowanie korzystaniem
z zasobów sieci na urzÈdzeniach przenoĂnych sprawiïo, ĝe programiĂci i projektanci zaczÚli rozumieÊ, jak waĝne jest przygotowywanie zawartoĂci stron w sposób
inny niĝ dotychczas — bez wykorzystywania skryptów badajÈcych moĝliwoĂci
przeglÈdarki czy tworzenia oddzielnej wersji strony na urzÈdzenia przenoĂne (i zupeïnie róĝnej od wersji „komputerowej”).
Wzrost popularnoĂci ruchu zwiÈzanego z projektowaniem stron zmieniajÈcych siÚ dynamicznie, jaki obserwujemy od kilku lat, jest bezpoĂrednio spowodowany rozwiniÚciem moĝliwoĂci oferowanych przez zapytania o media. Zapytania
te nie potrzebowaïy wiele czasu, by staÊ siÚ jednymi z najpotÚĝniejszych narzÚdzi,
jakimi dysponujÈ programiĂci. JeĂli dobrze je poznasz i zastanowisz siÚ nad tym,
jak z nich korzystaÊ, zaczniesz tworzyÊ strony WWW dopasowujÈce siÚ bez problemów do potrzeb uĝytkownika, niezaleĝnie od tego, z jakiego urzÈdzenia bÚdzie
on otwieraÊ TwojÈ stronÚ.

Zapytania o media
— wdroĝenie w przeglÈdarkach
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funkcja
perspective, 198
rgb(), 159
RGBA, 157
rgba(), 158
rotate(), 178, 196
rotate3d(), 197
saturate(), 289
scale(), 184
sepia(), 289
skew(), 185–187
steps(), 217
transform-origin, 180
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liniowy, 164
promieniowy, 170
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weryfikacji ograniczeñ, 72
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jednostka
DPCM, 38
DPI, 38
DPPX, 38
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uïamki, 266
jednostki
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pochodne widocznego obszaru, 251
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jÚzyk Scalable Vector Graphics, 177
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klatki kluczowe, 222
kolejnoĂÊ znaczników, 236
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kolumny, 111, 320
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linie, 117
ïÈczenie wïaĂciwoĂci, 116
odstÚpy, 117
rozmieszczanie zawartoĂci, 114
ukïadania treĂci, 112
umieszczanie obiektów, 118
znacznik rozciÈgany, 120
kombinator, 53
kontener, 137
kroje pisma, 77
definiowanie, 80
formaty, 82
generowane sztucznie, 81
internetowe, 95
kontrolowane wczytywanie, 87
licencja, 84
lokalne, 82
odmiany, 81
stosowanie wïaĂciwoĂci, 91
wïaĂciwoĂci, 87, 94
krzywa Béziera drugiego stopnia, 215
ksztaïty, 305
ksztaïty obramowañ, 141

L
licencjonowanie krojów pisma, 84
liczba kolumn, 112
linie, 117
lokalne kroje pisma, 82


ïÈczenie efektów, 301
ïÈcznik, 107
ïÈczone cechy mediów, 42
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macierz, 188
macierz transformacji, 202
maskowanie, 281, 293, 324
krawÚdzi, 300
obrazu, 299
w SVG, 301
Media Queries, 29
cechy mediów, 34
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zalety, 30
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metoda
pasy zebry, 62
miara kÈtowa, 166
mieszanie
dwóch obrazów, 283
obrazu z kolorem, 283
wielu warstw, 284
model
HSLA, 160
HSV, 160
pudeïkowy, 254
RGB, 153
RGBA, 156
moduï, 24
elastycznego ukïadu pudeïkowego, 233
Flexbox, 235
interfejsu uĝytkownika, 23
kolorów, 153
Media Queries, 30
transformacji, 187
ukïadu siatki, 261
ukïadu wielokolumnowego, 111
zapytañ o media, 41

N
nasycenie, 159

O
obramowania, 141
obramowania ozdobne, 142
obrazy tïa, 123, 127, 321
dynamicznie skalowane, 129
uaktualnienie istniejÈcych wïaĂciwoĂci, 124
obrót, 186
obrót wokóï osi, 196
obsïuga
CSS3, 317
w urzÈdzeniach, 313
obszary, 309
odmiany krojów pisma, 81
odstÚpy, 117
odwracanie kolejnoĂci znaczników, 236
okreĂlanie
kierunku gradientu, 164
wymiarów toru, 263
orientacja, 40
osie, 98
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piksel CSS, 37
poïoĝenie, 179
poïoĝenie kolorów stopujÈcych, 168

powielanie gradientu
liniowego, 168
promieniowego, 173
powtarzanie linii siatki, 269
procenty, 266
proces rekomendowania, 24
proporcje, 41
przedrostki nazw, 26
przeglÈdarka, 38
przeglÈdarka internetowa, 317
przejĂcia, 211, 324
peïne, 220
wielokrotne, 221
przeksztaïcanie znaczników, 188
przezroczystoĂÊ, 153, 321
przyciÚcie, 293
przyszïoĂÊ CSS, 305, 316, 324
pseudoklasa, 57
empty, 68
first-of-type, 63
last-child, 63
last-of-type, 63
not(), 69
nth-child(), 60
nth-last-child(), 62
nth-last-of-type(), 62
nth-of-type(), 60
only-of-type, 66
root, 69
target, 67
pseudoklasy
strukturalne, 58
weryfikacji ograniczeñ, 72
z rodziny
nth-*, 59
pseudoselektory, 45
pseudoznacznik
selection, 73
pseudoznaczniki, 57, 73
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reguïa @font-face, 78
rozdzielczoĂÊ sprzÚtowa, 37
rozmiary, 249, 323
rozmieszczanie zawartoĂci, 237
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selektor, 45, 319
atrybutu jÚzyka, 47
dowolny, 51
koñca, 50
poczÈtku, 47
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selektory
atrybutów, 46, 52, 319
DOM, 45, 319
siatka, 261, 323
definiowanie, 263
deklarowanie, 263
elementy, 262, 274
jawna, 274
kolejnoĂÊ ukïadania elementów, 276
komórki, 262
kontener, 262
linie, 262
ïÈczenie, 274
nazwane obszary, 270
niejawna, 273, 274
powierzchnie, 262
powtarzanie linii, 269
rozmieszczanie elementów, 266
skïadnia, 278
tory, 262
tworzenie, 263
skalowalne pole tekstowe, 108
skalowanie, 201
pudeïka, 254
wewnÚtrzne, 255
wzdïuĝ wielu osi, 202
zawartoĂci znaczników, 108
zewnÚtrzne, 255
znaczników, 254
skïadnia, 25
@font-face, 82
dziedziczona, 247
ustawieñ tïa, 133
skrócona skïadnia
funkcji skew(), 187
wïaĂciwoĂci animation, 229
wïaĂciwoĂci flex, 241
wïaĂciwoĂci flex-flow, 246
wïaĂciwoĂci grid-template, 272
skrócone wïaĂciwoĂci rozmieszczania elementów, 268
sïowo kluczowe
fill, 257
fit-content, 257
max-content, 255
min-content, 255
staïe poïoĝenie, 314
stany znaczników interfejsu uĝytkownika, 70
status moduï, 24
style typograficzne, 97, 109, 320
SVG, Scalable Vector Graphics, 83, 177
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¥
Ăcieĝka przyciÚcia w SVG, 298
Ărednie Ăwiatïo biaïe, 159

T
tempo prowadzenia przejĂcia, 214
transformacja, 190
dwuwymiarowa, 177, 322
trójwymiarowa, 193, 322
translacja wzdïuĝ osi, 200
tryby mieszania, 281, 282, 324
Multiply, 282
Overlay, 282
Screen, 282
tworzenie siatek jawnych, 263
tylna Ăcianka, 208

U
ukïad
dokumentu, 179
pudeïkowy, 233
siatki, 261
ukïadanie treĂci w kolumnach, 112
ukrywanie tylnej Ăcianki, 208
uïamki, 266
urzÈdzenia przenoĂne, 43

W
wartoĂci, 249, 323
kolorów, 155
kolorów stopujÈcych, 166
obliczone, 252
procentowe, 141
wdroĝenie
animacji, 232
efektów obramowañ, 152
efektów tekstowych, 109
elastycznego ukïadu elementów, 248
filtrów, 305
gradientów, 176
kolorów, 162
kolumn, 121
krojów pisma, 95
maskowania, 303
obrazów tïa, 135
przejĂÊ, 232
przezroczystoĂci, 162
pseudoklasa
only-child, 66
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rozmiarów, 259
selektorów, 55
selektorów atrybutów, 75
siatki, 279
stylów typograficznych, 109
transformacji dwuwymiarowych, 191
transformacji trójwymiarowych, 209
trybów mieszania, 303
wartoĂci, 259
wektor kierunkowy, 197
wiele
funkcji filtrów, 291
kolorów stopujÈcych, 172
obrazów tïa, 127
trybów mieszania, 285
wïaĂciwoĂci
fontów, 91
krojów pisma, 87, 94
tïa, 124
wïaĂciwoĂÊ
align-content, 246
align-items, 243
align-self, 244
animation-delay, 226
animation-direction, 227
animation-duration, 225
animation-fill-mode, 228
animation-iteration-count, 226
animation-name, 225
animation-play-state, 229
animation-timing-function, 226
background-attachment, 125
background-blend-mode, 283
background-clip, 131
background-origin, 131
background-position, 124
background-repeat, 125, 128
border-image, 148
border-image-outset, 147
border-image-repeat, 147
border-image-slice, 143
border-image-source, 142
border-image-width, 145
border-radius, 140, 141
clip-path, 296
column-count, 112
column-gap, 117, 119
column-rule, 117
column-width, 113, 114
flex-basis, 240
flex-grow, 238
flex-shrink, 239
flow, 245

font-size-adjust, 87
font-stretch, 90
grid-template, 272
isolation, 286
justify-content, 242
mix-blend-mode, 285
opacity, 154, 157
order, 237
perspective, 204
perspective-origin, 204
resize, 108
text-overflow, 104
text-shadow, 100
transform, 178
transform-origin, 205
transform-style, 207
transition-delay, 218
transition-duration, 213
transition-property, 213
transition-timing-function, 214
wrap, 245
WOFF, Web Open Font Format, 83
wspóïrzÚdne, 98
wykluczenia, 307
wyrównanie znaczników, 242, 244
wyrównywanie
tekstu, 105
wielu wierszy, 246
wyĂwietlanie
nadmiaru tekstu, 103
tylnej Ăcianki, 208
wzglÚdne jednostki dïugoĂci, 249

Z
zaokrÈglanie rogów, 137
zapis
funkcji translate(), 183
wïaĂciwoĂci transition, 219
zapytania
o funkcje, 312
o media, 319, Patrz Media Queries
zawijanie wierszy, 105
zmiana rozmieszczenia zawartoĂci, 237
zmienna koloru currentColor, 161
zmienne, 310
znacznik
meta, 39
znacznik rozciÈgany, 120
znaczniki
akapitu, 54
interfejsu uĝytkownika, 70
zwiÚkszanie elastycznoĂci, 238
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