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Rozdzia 3.
Selektory

Selektory
Selektor uniwersalny
Wzór:
*

Opis:
Ten selektor odpowiada nazwie dowolnego elementu w jzyku
dokumentu. Jeeli regua nie ma wyranego selektora, domniemywa
si, i naley uy selektora uniwersalnego.
Przykady:
* {color: red;}
div * p {color:

blue;}

Selektor typu
Wzór:
element1

Opis:
Ten selektor odpowiada nazwie okrelonego elementu w jzyku dokumentu. Bdzie stosowany w kadym przypadku wystpienia danego
elementu (w CSS1 ten selektor nazywany by selektorem elementu).
Przykady:
body {background: #FFF;}
p {font-size: 1em;}

Selektor elementu potomnego
Wzór:
element1 element2
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Opis:
Selektor pozwala autorowi na wskazanie elementu na podstawie jego
statusu jako elementu potomnego innego elementu. Wskazywany
element moe by dzieckiem, wnukiem, prawnukiem itp. elementu
przodka (w CSS1 selektor ten nazywany by selektorem kontekstowym).
Przykady:
body h1 {font-size: 200%;}
table tr td div ul li {color: purple;}

Selektor elementu dziecka
Wzór:
element1 > element2

Opis:
Selektor wskazuje element na podstawie jego statusu jako dziecka
innego elementu. Jest bardziej restrykcyjny ni element elementu potomnego, poniewa wskae tylko na element dziecko.
Przykady:
div > p {color: cyan;}
ul > li {font-weight: bold;}

Selektor elementu bezporedniego rodzestwa
Wzór:
element1 + element2

Opis:
Selektor pozwala autorowi na wskazanie elementu, który jest kolejnym
elementem przylegajcym innego elementu. Tekst znajdujcy si
pomidzy elementami jest ignorowany, pod uwag brane s tylko
elementy i ich pozycje w drzewie dokumentu.
Przykady:
table + p {margin-top: 2.5em;}
h1 + * {margin-top: 0;}

Selektor elementu rodzestwa
Wzór:
element1 ~ element2
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Opis:
Selektor pozwala autorowi na wskazanie elementu, który jest podlegym tego samego rodzica i nastpuje po nim w drzewie dokumentu.
Tekst lub inne elementy znajdujce si pomidzy elementami s ignorowane, pod uwag brane s tylko elementy i ich pozycje w drzewie
dokumentu.
Przykady:
h1 ~ h2 {margin-top: 2.5em;}
div#navlinks ~ div {margin-top: 0;}

Selektor klasy
Wzór:
element1.classname
element1.classname1.classname2

Opis:
W jzykach, które na to zezwalaj, takich jak HTML, XHTML, SVG
oraz MathML, selektor klasy uywajcy notacji kropkowej moe by
wykorzystany do wskazania elementów posiadajcych klas zwierajc wskazan warto (lub wartoci). Nazwa klasy musi nastpowa
bezporednio po kropce. Kilka wartoci klas mona poczy w jeden
cig, jednak Internet Explorer starszy ni wersja 7 ma problemy ze
wsparciem dla takiego zapisu. Jeeli kropka nie jest poprzedzona
nazw elementu, selektor wskae wszystkie elementy zawierajce
dan warto klasy (lub klas).
Przykady:
p.pilne {color: red;}
a.zewnetrzne {font-style: italic;}
.przyklad {background: olive;}
.uwaga.wazne {background: yellow;}

Uwaga:
Wersje Internet Explorera starsze ni 7 nie obsuguj czenia klas,
pozwalaj jednak na zapisanie wicej ni jednej nazwy klasy w atrybucie klasy.

Selektor identyfikatora ID
Wzór:
element1#idname

Selektory
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Opis:
W jzykach, które na to zezwalaj, takich jak HTML lub XHTML,
selektor identyfikatora ID korzystajcy z notacji kratkowej moe by
uyty do wskazania elementów o ID zawierajcych okrelon warto lub wartoci. Nazwa wartoci ID musi nastpowa bezporednio
po znaku kratki (#). Jeeli przed tym znakiem nie zostanie zmieszczona nazwa elementu, selektor wskae wszystkie elementy zawierajce dan warto ID.
Przykady:
h1#tytul-strony {font-size: 250%;}
body#glowna {background: silver;}
#przyklad {background: lime;}

Prosty selektor atrybutu
Wzór:
element1[attr]

Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu na podstawie wartoci
atrybutu, bez wzgldu na warto atrybutu.
Przykady:
a[rel] {border-bottom: 3px double gray;}
p[class] {border: 1px dotted silver;}

Selektor cisej wartoci atrybutu
Wzór:
element1[attr="value"]

Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu na podstawie cisej
wartoci atrybutu.
Przykady:
a[rel="Start"] {font-weight: bold;}
p[class="urgent"] {color: red;}

Selektor czciowej wartoci atrybutu
Wzór:
element1[attr~="value"]
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Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu na podstawie rozdzielonej spacjami czci wartoci atrybutu. Naley zauway , i
[class~="value"] nie jest tosame z .value (patrz wyej).
Przykady:
a[rel~="friend"] {text-transform: uppercase;}
p[class~="warning"] {background: yellow;}

Selektor czci pocztkowej wartoci atrybutu
Wzór:
element1[attr^="cig"]

Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu na podstawie wystpienia
cigu na pocztku wartoci atrybutu.
Przykady:
a[href^="/blog"] {text-transform: uppercase;}
p[class^="test-"] {background: yellow;}

Selektor czci kocowej wartoci atrybutu
Wzór:
element1[attr$="cig"]

Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu na podstawie wystpienia
cigu na kocu wartoci atrybutu.
Przykady:
a[href$=".pdf"] {font-style: italic;}

Selektor czci obowizkowej wartoci atrybutu
Wzór:
element1[attr*="cig"]

Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu na podstawie wystpienia
cigu w dowolnym miejscu wartoci atrybutu.

Selektory
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Przykady:
a[href*="helion.pl"] {font-weight: bold;}
div [class*="port"] {border: 1px solid red;}

Selektor atrybutu jzyka
Wzór:
element1[lang|="lc"]

Opis:
Pozwala na wskazanie dowolnego elementu majcego atrybut lang,
którego warto znajduje si na rozdzielonej znakami pionowej kreski
licie wartoci rozpoczynajcej si od wartoci wskazanej przez selektor.
Przykady:
html[lang|="tr"] {color:

red;}

Pseudoklasy strukturalne
cile rzecz biorc, wszystkie pseudoklasy (np. wszystkie selektory) s
strukturalne — s w pewnej mierze zalene od struktury dokumentu. Ponisze pseudoklasy zostay wyrónione, poniewa okrelaj
wzorce wystpujce w strukturze dokumentu, np. wybranie co drugiego akapitu lub ostatnich elementów dzieci jakiego elementu.

:empty
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje elementy, które nie posiadaj wzów podrzdnych,
czyli nie maj elementów podrzdnych ani zawartoci. Zawarto
moe stanowi tekst, biae znaki, symbole encji lub wzy CDDATA.
Oznacza to, e element <p> </p> nie jest pusty; nie bdzie pusty take
w przypadku, gdy spacja zostanie zastpiona znakiem nowej linii.
Ta pseudoklasa nie odnosi si do elementów pustych, takich jak br,
img, input itp.
Przykady:
p:empty {padding: 1em; background: red;}
li:empty {display: none;}
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:first-child
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje elementy bdce pierwszym dzieckiem innego elementu.
Oznacza to, e zapis div:first-child spowoduje dopasowanie
wszystkich elementów div bdcych pierwszymi dzie mi innych
elementów, nie pierwszych dzieci dowolnego elementu div.
Przykady:
td:first-child {border-left: 1px solid;}
p:first-child {text-indent: 0; margin-top: 2em;}

:first-of-type
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje elementy bdce pierwszym dzieckiem danego typu.
Czyli zapis div:first-of-type spowoduje dopasowanie elementów
div bdcych pierwszymi elementami dzie mi typu div dla innego
elementu.
Przykady:
td:first-of-type {border-left: 1px dotted;}
h2:first-of-type {color: fuchsia;}

:lang
Zastosowanie:
Dowolny element z przypisan informacj o jzyku
Opis:
Selektor wskazuje element na podstawie informacji o jzyku (chodzi
o jzyk ludzki, a nie jzyk programowania). Informacja tego rodzaju
musi by zawarta w dokumencie lub w inny sposób z nim poczona
i nie moe by zdefiniowana za pomoc CSS. Obsuga selektora
:lang jest taka sama jak selektora atrybutu |=. Przykadowo w dokumencie HTML jzyk elementu jest okrelony atrybutem lang. Jeeli element nie posiada tego atrybutu, jzyk elementu okrelany jest
Pseudoklasy strukturalne
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za pomoc ostatniego atrybutu lang najbliszego elementu przodka,
a jeli go brak — przez pole nagówka HTTP Content-Language (lub
odpowiedni znacznik meta http-equiv) dokumentu.
Przykady:
html:lang(en) {background: silver;}
*:lang(fr) {quotes: '&#171; ' ' &#187;';}

:last-child
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje elementy bdce ostatnim dzieckiem innego elementu.
Oznacza to, e zapis div:last-child spowoduje dopasowanie wszystkich elementów div bdcych ostatnimi dzie mi innych elementów,
nie ostatnich dzieci dowolnego elementu div.
Przykady:
td:last-child {border-right: 1px solid;}
p:last-child {margin-bottom: 2em;}

:last-of-type
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje elementy bdce ostatnim dzieckiem danego typu.
Czyli zapis div:last-of-type spowoduje dopasowanie elementów
div bdcych ostatnimi elementami dzie mi typu div dla innego
elementu.
Przykady:
td:last-of-type {border-right: 1px dotted;}
h2:last-of-type {color: fuchsia;}

:nth-child(an+b)
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
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Opis:
Dopasowuje kady n-ty element dziecko wedug wzorca zdefiniowanego przez formu an+b, gdzie a i b to liczby cakowite, a n reprezentuje nieskoczon seri liczb cakowitych liczonych w przód
od pierwszego elementu dziecka. Czyli aby wybra co czwarty element
dziecko dla elementu body, rozpoczynajc od pierwszego dziecka,
naley zapisa : body > *:nth-child(4n+1). To spowoduje wybieranie elementów bdcych pierwszym, pitym, dziewitym, trzynastym itd. dzieckiem elementu body. Jeeli powinien zosta wybrany
element czwarty, ósmy, dwunasty itd., naley zmieni powyszy zapis
na nastpujcy: body > *:nth-child(4n). Moliwe jest take wykorzystanie jako b liczb ujemnych — zapis body > *:nth-child(4n-1)
spowoduje wybranie elementów trzeciego, siódmego, jedenastego,
pitnastego itd.
W miejscu formuy an+b moliwe jest wykorzystanie dwóch sów
kluczowych: even (parzyste) i odd (nieparzyste). S one kolejno synonimami zapisów 2n i 2n+1.
Przykady:
*:nth-child(4n+1) {font-weight: bold;}
tbody tr:nth-child(odd) {background-color: #EEF;}

:nth-last-child(an+b)
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje kady n-ty element dziecko wedug wzorca zdefiniowanego przez formu an+b, gdzie a i b to liczby cakowite, a n reprezentuje nieskoczon seri liczb cakowitych liczonych wstecz od ostatniego
elementu dziecka. Czyli aby wybra co czwarty od koca element dziecko
elementu body, naley zapisa : body > *:nth-last-child(4n+1).
Mona powiedzie , e jest to pseudoklasa lustrzana do :nth-child.
W miejscu formuy an+b moliwe jest wykorzystanie dwóch sów
kluczowych: even (parzyste) i odd (nieparzyste). S one kolejno synonimami zapisów 2n i 2n+1.
Przykady:
*:nth-last-child(4n+1) {font-weight: bold;}
tbody tr:nth-last-child(odd) {background-color: #EEF;}

Pseudoklasy strukturalne
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:nth-last-of-type(an+b)
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje kady n-ty element typu zgodnego z elementem nazwanym wedug wzorca zdefiniowanego przez formu an+b, gdzie a i b
to liczby cakowite, a n reprezentuje nieskoczon seri liczb cakowitych liczonych wstecz od ostatniego takiego elementu. Czyli aby wybra
co trzeci od koca element akapitu (p) bdcy dzieckiem elementu
body, zaczynajc od ostatniego takiego akapitu, naley zapisa : body
> p:nth-last-of-type(3n+1). Kolejne akapity bd wybierane, nawet
jeeli pomidzy nimi znajd si inne elementy, np. listy lub tabele.
W miejscu formuy an+b moliwe jest wykorzystanie dwóch sów
kluczowych: even (parzyste) i odd (nieparzyste). S one kolejno synonimami zapisów 2n i 2n+1.
Przykady:
td:nth-last-of-type(even) {background-color: #FCC;}
img:nth-last-of-type(3n) {float: left; border: 2px solid;}

:nth-of-type(an+b)
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje kady n-ty element typu zgodnego z elementem nazwanym wedug wzorca zdefiniowanego przez formu an+b, gdzie
a i b to liczby cakowite, a n reprezentuje nieskoczon seri liczb
cakowitych liczonych w przód od pierwszego takiego elementu. Czyli
aby wybra co trzeci element akapitu (p) bdcy dzieckiem elementu
body, zaczynajc od pierwszego takiego akapitu, naley zapisa : body >
p:nth- of-type(3n+1). Kolejne akapity bd wybierane, nawet jeeli
pomidzy nimi znajd si inne elementy, np. listy lub tabele.
W miejscu formuy an+b moliwe jest wykorzystanie dwóch sów kluczowych: even (parzyste) i odd (nieparzyste). S one kolejno synonimami zapisów 2n i 2n+1.
Przykady:
td:nth-of-type(even) {background-color: #FCC;}
img:nth-of-type(3n) {float: right; margin-left: 1em;}
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:only-child
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje element bdcy jedynym elementem dzieckiem dla swojego elementu nadrzdnego. Powszechnym zastosowaniem jest usunicie
obramowania obrazka wewntrz linku, przy zaoeniu, e obrazek
jest jedynym elementem wewntrz elementu linku. Naley zauway , e element zostanie wybrany, nawet jeeli posiada wasne elementy dzieci; istotne jest jedynie to, e jest jedynym dzieckiem swojego elementu nadrzdnego.
Przykady:
a img:only-child {border: 0;}
table div:only-child {margin: 5px;}

:only-of-type
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje element bdcy jedynym elementem dzieckiem danego
typu dla swojego elementu nadrzdnego. Naley zauway , e element zostanie wybrany, nawet jeeli posiada wasne elementy dzieci;
istotne jest jedynie to, e jest jedynym dzieckiem danego typu dla swojego elementu nadrzdnego.
Przykady:
p em:only-of-type {font-weight: bold;}
section article:only-of-type {margin: 2em 0 3em;}

:root
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje gówny element, czyli korze dokumentu, którym w przypadku HTML-a i XHTML-a jest zawsze element html. W dokumencie
XML korze dokumentu moe mie dowoln nazw i w zwizku z tym
selektor moe by potrzebny.

Pseudoklasy strukturalne

Kup książkę

_

53

Poleć książkę

Przykady:
:root {font: medium serif;}
:root > * {margin: 1.5em 0;}

Pseudoklasy negujce
Istnieje tylko jedna negujca pseudoklasa, jest ona jednak tak specyficzna, e zasuguje na swoj wasn sekcj.

:not(e)
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje dowolny element, który nie jest opisany przez selektor
w nawiasach e. Pozwala to np. na odrzucenie wszystkich elementów
niebdcych akapitami poprzez zapis *:not(p). Negacja moe by
wykorzystywana razem z selektorami elementów potomnych.
Przykadem takiego wykorzystania moe by zapis table *:not(td),
pozwalajcy na wybranie wszystkich elementów wewntrz tabeli
niebdcych jej komórkami. Innym przykadem moe by wybranie
wszystkich elementów, których atrybut ID ma warto inn ni
„szukaj”, poprzez zapis [id]:not([id="search"]).
Jedynym wyjtkiem, który nie moe by wykorzystany jako e, jest
pseudoklasa negacji. Niedopuszczalny jest zapis :not(:not(div)).
Nie jest to jednak problemem, poniewa synonimem tego zapisu bdzie po prostu div.
Poniewa :not() jest pseudoklas, moe by czona z innymi pseudoklasami oraz z instancjami siebie samej. Na przykad aby wybra
dowolny element posiadajcy fokus, niebdcy elementem typu a,
naley zastosowa zapis *:focus:not(a). Aby wybra dowolny
element niebdcy ani akapitem, ani elementem div, wystarczy zapisa *:not(p):not(div).
W poowie roku 2011 wewntrz wyrae :not() nie mona byo
stosowa selektorów elementu potomnego oraz selektorów grupujcych. Ta restrykcja prawdopodobnie zostanie zniesiona w przyszych
wersjach CSS.
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Przykady:
ul *:not(li) {text-indent: 2em;}
fieldset *:not([type="checkbox"]):not([type="radio"])
{margin: 0 1em;}

Pseudoklasy interakcji
Pseudoklasy wymienione poniej odnosz si do interakcji uytkownika
z dokumentem: przypisywania stylów dla rónych stanów cza,
oznaczania elementu bdcego celem identyfikatora fragmentu lub
przypisania stylów w zalenoci od tego, czy element formularza jest
wczony, czy wyczony.

:active
Zastosowanie:
Element aktywny
Opis:
Ten rodzaj pseudoklasy ma zastosowanie do elementu w czasie, gdy
jest on aktywny. Najpopularniejszym przykadem jest kliknicie cza w dokumencie HTML. Podczas przytrzymywania wcinitego
przycisku myszy cze jest aktywne. Teoretycznie moliwe s inne
sposoby aktywowania elementów oraz inne elementy, które mog
by aktywowane, jednak CSS ich nie definiuje.
Przykady:
a:active {color: red;}
*:active {background: blue;}

:checked
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje dowolny element na interfejsie, który zosta zaznaczony, np. zaznaczone pole typu checkbox lub wybrany przycisk radio.
Przykady:
input:checked {outline: 3px solid rgba(127,127,127,0.5);}
input[type="checkbox"]:checked {box-shadow: red 0 0 5px;}
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:disabled
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje dowolny element na interfejsie, który nie przyjmuje interakcji uytkownika z powodu wybranych atrybutów jzyka lub innych niezwizanych z prezentacj, np. <input type="text" disabled>
w HTML5. Naley zauway , e :disabled nie ma zastosowania,
jeeli element zosta usunity z widocznego obszaru poprzez wykorzystanie waciwoci position lub display.
Przykady:
input:disabled {opacity: 0.5;}

:enabled
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje dowolny element na interfejsie, który moe przyjmowa
interakcj uytkownika oraz moe by oznaczony jako wczony lub
wyczony w kodzie dokumentu. Dotyczy dowolnych elementów
formularza do wprowadzania danych, ale nie dotyczy linków.
Przykady:
input:enabled {background: #FCC;}

:focus
Zastosowanie:
Element, który posiada fokus
Opis:
Selektor ma zastosowanie do elementu w czasie, gdy ten posiada fokus.
Przykadem w HTML-u jest wejciowe pole tekstowe, w którym znajduje si kursor wpisywania tekstu, tak i w chwili rozpoczcia pisania tekst znajdzie si w polu. Inne elementy, takie jak cza, take
mog mie fokus, CSS nie definiuje jednak, które to elementy.
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Przykady:
a:focus {outline: 1px dotted red;}
input:focus {background: yellow;}

Uwagi:
W przegldarce Internet Explorer :focus dotyczy wycznie linków
— nie dotyczy kontrolek formularza.

:hover
Zastosowanie:
Element, na który najechano wskanikiem myszy
Opis:
Selektor ma zastosowanie do elementu, który zosta wskazany przez
uytkownika, jednak nie zosta jeszcze aktywowany. Najpopularniejszym przykadem jest przesunicie wskanika myszy w granice cza
w dokumencie HTML. Teoretycznie selektor moe by stosowany do
innych elementów, jednak CSS ich nie definiuje.
Przykady:
a[href]:hover {text-decoration: underline;}
p:hover {background: yellow;}

Uwagi:
W przegldarce Internet Explorer w wersjach starszych ni 7 :hover
dotyczy wycznie linków.

:link
Zastosowanie:
cze do innego zasobu, które nie zostao jeszcze odwiedzone
Opis:
Selektor stosowany do cza do URI, które nie zostao jeszcze odwiedzone. Oznacza to, i URI, do którego prowadzi cze, nie znajduje si w historii przegldarki. Stan ten wyklucza si wzajemnie ze
stanem :visited.
Przykady:
a:link {color: blue;}
*:link {text-decoration: underline;}
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:target
Zastosowanie:
Wszystkie elementy
Opis:
Dopasowuje element, który odpowiada identyfikatorowi fragmentu
z adresu URI wykorzystanego do otwarcia strony. Czyli http://www.w3.
org/TR/css3-selectors/#target-pseudo zostaoby dopasowane przez :target
i przypisaoby zadeklarowane style do wszystkich elementów o id
równym target-pseudo. Jeeli element ten byby akapitem, zostaby
take dopasowany przez p:target.
Przykady:
:target {background: #EE0;}

:visited
Zastosowanie:
cze do innego zasobu, które zostao ju odwiedzone
Opis:
Selektor stosowany do cza do URI, które zostao ju odwiedzone.
Adres URI, do którego prowadzi cze, znajduje si w historii przegldarki. Stan ten wyklucza si wzajemnie ze stanem :link.
Przykady:
a:visited {color: purple;}
*:visited {color: gray;}

Pseudoelementy
W CSS1 i CSS2 pseudoelementy byy poprzedzone pojedynczym
dwukropkiem, tak jak pseudoklasy. W CSS3 pseudoelementy poprzedzone s podwójnym dwukropkiem, aby odróni je od pseudoklas. Ze wzgldów historycznych przegldarki obsuguj oba zapisy,
jednak zalecana jest skadnia z dwoma dwukropkami.

::after
Tworzy:
Pseudoelement zawierajcy wygenerowan zawarto umieszczon
za zawartoci elementu
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Opis:
Pozwala autorowi na wstawianie wygenerowanej zawartoci na kocu
istniejcej zawartoci elementu. Domylnie bdzie to pseudoelement
wierszowy, ale mona to zmieni za pomoc waciwoci display.
Przykady:
a.external:after {content: " "
p:after {content: "
|
";}

url(/icons/globe.gif);)

::before
Tworzy:
Pseudoelement zawierajcy wygenerowan zawarto umieszczon
przed zawartoci elementu
Opis:
Pozwala autorowi na wstawianie wygenerowanej zawartoci na pocztku istniejcej zawartoci elementu. Domylnie bdzie to pseudoelement wierszowy, ale mona to zmieni za pomoc waciwoci
display.
Przykady:
a[href]:before {content: "[LINK] ";)
p:before {content: attr(class);}
a[rel~="met"]:before {content: " *";}

::first-letter
Tworzy:
Pseudoelement zawierajcy pierwsz liter elementu
Opis:
Selektor uywany do nadania stylu pierwszej literze elementu. Rozpoczynajce znaki przestankowe uzyskaj styl razem z pierwsz liter.
Niektóre jzyki uywaj kombinacji liter, które powinny by traktowane jako pojedynczy znak. Przed CSS2.1 selektor :first-letter
móg by doczany tylko do elementów blokowych. CSS2.1 umoliwi uycie go dla elementów blokowych, pozycji na licie, komórki
tabeli, nagówka tabeli oraz elementu wierszowego. Do pierwszej litery mona zastosowa tylko ograniczony zestaw waciwoci.
Przykady:
h1:first-letter {font-size: 166%;}
p:first-letter {text-decoration: underline;}
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::first-line
Tworzy:
Pseudoelement zawierajcy pierwszy sformatowany wiersz elementu
Opis:
Selektor uywany do nadania stylu pierwszemu wierszowi tekstu
elementu. Bez znaczenia jest, ile sów zawiera dany wiersz. Selektor
moe by doczony tylko do elementów blokowych. Do pierwszego
wiersza mona zastosowa jedynie ograniczony zestaw waciwoci.
Przykady:
p.lead:first-line {font-weight: bold;}

Zapytania o media
Przy wykorzystaniu zapyta o media autor moe zdefiniowa rodowisko, w jakim arkusz stylów bdzie wykorzystany przez przegldark. W przeszoci byo to wykonywane poprzez wykorzystanie
atrybutu media w elemencie link lub poprzez deskryptor mediów
w deklaracji @import. Zapytania o media pozwalaj na znacznie
wicej: pozwalaj autorom wybra odpowiedni arkusz stylów w zalenoci od cech danego typu mediów.

Podstawowe zaoenia
Pooenie zapyta o media bdzie wygldao znajomo dla kadego,
kto kiedykolwiek zetkn si z ustalaniem typów mediów. Poniej
zaprezentowane s dwa sposoby wykorzystania arkusza stylów podczas renderowania dokumentu na kolorowej drukarce:
<link href="print-color.css" type="text/css" media="print and
´(color)" rel="stylesheet">
@import url(print-color.css) print and (color);

Zapytanie o media moe by wykorzystane w kadym miejscu, w którym moe zosta ustalony typ mediów. Oznacza to, e moliwe jest
umieszczenie wicej ni jednego zapytania na licie oddzielonej przecinkami:
<link href="print-color.css" type="text/css" media="print and
´(color), projection and (color)" rel="stylesheet">
@import url(print-color.css) print and (color), projection and
´(color);
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W sytuacji gdy którekolwiek z zapyta zwróci „prawd”, zostanie
wykorzystany przypisany plik arkusza stylów. Czyli w poprzednim
przykadzie plik print-color.css zostanie wykorzystany, jeeli dokument renderowany bdzie na kolorowej drukarce lub kolorowym
projektorze. Jeeli dokument bdzie drukowany na czarno-biaej drukarce, oba zapytania zwróc „fasz” i arkusz stylów nie zostanie wykorzystany w dokumencie. To samo dotyczy ekranów, czarno-biaych
projektorów, mediów dwikowych itd.
Kade zapytanie o media skada si z typu mediów oraz jednej lub
wikszej liczby cech. Kada z cech otoczona jest nawiasami okrgymi, a jeeli jest ich wicej ni jedna, s rozdzielane sowem kluczowym and. W zapytaniach o media wykorzystywane s dwa logiczne sowa kluczowe:
and

czy ze sob dwie lub wicej cech mediów w taki sposób, e
wszystkie musz zaistnie , aby cae zapytanie byo zrealizowane.
Na przykad definicja (color) and (orientation: landscape)
and (min-device-width: 800px) oznacza, e aby zostaa zrealizowana, medium musi obsugiwa kolory, mie orientacj poziom, a szeroko musi wynosi minimum 800 pikseli.
not

Neguje cae zapytanie: jeeli wszystkie warunki s spenione,
arkusz stylów nie zostanie wykorzystany. Zapis (color) and
(orientation: landscape) and (min-device-width: 800px)

oznacza, e jeeli wszystkie warunki s spenione, zapytanie
przyjmuje warto „fasz”. Czyli jeeli medium obsuguje kolory,
ma orientacj poziom, a szeroko wynosi minimum 800 pikseli,
arkusz stylów jest pomijany. Sowo kluczowe not moe by
wykorzystane jedynie na pocztku zapytania. Niepoprawna bdzie definicja (color) and not (mid-device-width: 800px).
W takich przypadkach zapytanie zostanie zignorowane. Przegldarki zbyt stare, aby obsuy zapytania o media, zawsze pomin deklaracje rozpoczynajce si od not.
Wewntrz zapytania nie ma moliwoci wykorzystania sowa kluczowego or. W zapytaniach funkcj t peni przecinki — zapis
screen, print oznacza: „Wykorzystaj arkusz, jeeli medium to
ekran lub drukarka”. Czyli zamiast zapisu screen and (max-color: 2)
or (monochrome), który jest niepoprawny i, co za tym idzie, ignorowany, naley uy screen and (max-color: 2), screen and
(monochrome).
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Jest jeszcze jedno sowo kluczowe: only, które zostao stworzone
w celu zapewnienia niekompatybilnoci wstecz.
only

Wykorzystywane, aby ukry arkusz stylów przed przegldarkami zbyt starymi, by zrozumiay zapytania o media. Na przykad aby arkusz stylów zosta przypisany do wszystkich mediów,
ale tylko dla przegldarek, które rozumiej zapytania o media,
naleaoby napisa : @import url(new.css) only all. W przegldarkach, które rozumiej zapytania o media, sowo kluczowe
only jest ignorowane. Sowo kluczowe only moe by wykorzystane tylko na pocztku zapytania.

Wartoci zapyta o media
Dla zapyta o media zostay wprowadzone dwa nowe typy mediów,
które (w poowie roku 2011) nie s wykorzystywane w adnym innym
kontekcie.
<proporcja>

Warto proporcji podawana jest jako dwie liczby cakowite
oddzielone ukonikiem (/) z opcjonaln spacj. Pierwsza warto odnosi si do szerokoci, druga do wysokoci. Czyli aby
zapisa stosunek szerokoci do wysokoci wynoszcy 16:9, naley napisa 16/9 lub 16 / 9.
<rozdzielczo>

Rozdzielczo jest dodatni liczb cakowit, po której nastpuje znak jednostki: dpi lub dpcm. Midzy liczb a jednostk nie
jest dozwolona spacja.

Cechy mediów
adna z poniszych wartoci nie moe by ujemna.
width, min-width, max-width
wartoci: <szeroko>

Odnosi si do szerokoci obszaru roboczego. Dla przegldarki
internetowej bdzie to obszar strony wraz z ewentualnymi paskami przewijania. W mediach stronicowanych jest to szeroko
ramki strony. Czyli min-width: 850px jest spenione, jeeli obszar roboczy ma przynajmniej 850 pikseli szerokoci.

62

_

CSS. Leksykon kieszonkowy

Kup książkę

Poleć książkę

device-width, min-device-width, max-device-width
wartoci: <szeroko>

Odnosi si do cakowitej szerokoci renederowania urzdzenia
wyjciowego. W mediach ekranowych jest to szeroko ekranu.
W mediach stronicowanych jest to cakowita szeroko strony.
Czyli max-device-width: 1200px bdzie spenione, jeeli cakowita powierzchnia wyjciowa ma nie wicej ni 1200 pikseli
szerokoci.
height, min-height, max-height
wartoci: <wysoko>

Odnosi si do wysokoci obszaru roboczego. Dla przegldarki
internetowej bdzie to obszar strony wraz z ewentualnymi paskami przewijania. W mediach stronicowanych jest to wysoko ramki strony. Czyli min-height: 567px jest spenione, jeeli obszar roboczy ma przynajmniej 567 pikseli wysokoci.
device-height, min-device-height, max-device-height
wartoci: <wysoko>

Odnosi si do cakowitej wysokoci renederowania urzdzenia
wyjciowego. W mediach ekranowych jest to wysoko ekranu.
W mediach stronicowanych jest to cakowita wysoko strony.
Czyli max-device-height: 400px bdzie spenione, jeeli cakowita powierzchnia wyjciowa ma nie wicej ni 400 pikseli
wysokoci.
aspect-ratio, min-aspect-ratio, max-aspect-ratio
wartoci: <proporcja>

Odnosi si do proporcji wynikajcej ze stosunku szerokoci
medium do jego wysokoci. Czyli min-aspect-ratio: 2/1
odnosi si do tych mediów, dla których stosunek szerokoci do
wysokoci wynosi 2:1.
device-aspect-ratio, min-device-aspect-ratio,
´max-device-aspect-ratio

wartoci: <proporcja>
Odnosi si do proporcji wynikajcej ze stosunku cakowitej
szerokoci medium do jego cakowitej wysokoci. Czyli device´-aspect-ratio: 16/9 odnosi si do tych mediów, dla których
stosunek tych wartoci wynosi 16:9.
color, min-color, max-color
wartoci: <liczba-cakowita>

Odnosi si do zdolnoci wywietlania kolorów przez medium
wyjciowe, z opcjonaln liczb reprezentujc liczb bitów wykorzystywan do zapisu skadowej koloru. Czyli color odnosi
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si do wszystkich mediów, które potrafi wywietla kolory, natomiast min-color: 4 oznacza, e dla kadej ze skadowych koloru musz by wykorzystane przynajmniej cztery bity. Dla kadego
urzdzenia nieobsugujcego kolorów zostanie zwrócone 0.
color-index, min-color-index, max-color-index
wartoci: <liczba-cakowita>

Odnosi si do cakowitej liczby kolorów dostpnej w tabeli
sprawdzania kolorów dla urzdzenia wyjciowego. Jeeli urzdzenie nie korzysta z tabeli sprawdzania kolorów, zwrócone
zostanie 0. Czyli min-colorindex: 256 odnosi si do wszystkich mediów, dla których dostpne jest minimum 256 kolorów.
monochrome, min-monochrome, max-monochrome
wartoci: <liczba-cakowita>

Odnosi si do urzdze monochromatycznych, z opcjonaln
liczb bitów na piksel w buforze ramki. Kade urzdzenie, które
nie jest monochromatyczne, zwróci 0. Czyli monochrome odnosi si do kadego monochromatycznego urzdzenia, natomiast
min-monochrome:2 odnosi si do urzdze monochromatycznych
wykorzystujcych przynajmniej dwa bity na piksel w buforze
ramki.
resolution, min-resolution, max-resolution
wartoci: <rozdzielczo>

Odnosi si do rozdzielczoci urzdzenia wyjciowego w ujciu
gstoci pikseli, mierzonej liczb pikseli na cal (dpi) lub punktów na centymetr (dpcm). Jeeli urzdzenie wyjciowe ma piksele,
które nie s kwadratowe, wykorzystywana jest najmniej gsta o.
Na przykad jeeli urzdzenie ma 120dpcm na jednej osi i 100dpcm
na drugiej, to wykorzystana zostanie warto 100. Dodatkowo
cecha resolution bez wartoci nigdy nie bdzie dopasowana
(min-resolution i max-resolution mog zosta dopasowane).
orientation
wartoci: portrait | landscape

Odnosi si do cakowitego obszaru wywietlania urzdzenia wyjciowego. Warto portrait jest zwracana, jeeli wysoko jest
równa lub wiksza ni szeroko , w przeciwnym razie zwracane
jest landscape.
scan

wartoci: progressive | interlace
Odnosi si do procesu skanowania dla urzdze o typie medium tv.
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grid

wartoci: 0 | 1
Odnosi si do obecnoci (lub jej braku) wywietlania opartego na
siatce w urzdzeniach takich, jak terminal tty. Urzdzenie oparte
na siatce zwróci 1, w przeciwnym razie zwrócone zostanie 0.
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Skorowidz
@import, 8

A
animation, 67
animation-delay, 68
animation-direction, 69
animation-duration, 70
animation-iteration-count, 70
animation-name, 71
animation-play-state, 72
animation-timing-function, 73
arkusze stylów
zagniedone, 7
zewntrzne, 8
atrybut
media, 9
scr, 15
style, 7

B
backface-visibility, 73
background, 13, 74
background-attachment, 75
background-clip, 76
background-color, 77
background-image, 78
background-origin, 79
background-position, 80
background-repeat, 81
background-size, 82
blok deklaracji, 10
body, 13
border, 13, 17, 83
border-bottom, 83
border-bottom-color, 84
border-bottom-left-radius, 84

border-bottom-right-radius, 85
border-bottom-style, 86
border-bottom-width, 86
border-collapse, 87
border-color, 88
border-image, 88
border-image-outset, 89
border-image-repeat, 90
border-image-slice, 91
border-image-source, 92
border-image-width, 93
border-left, 94
border-left-color, 95
border-left-style, 95
border-left-width, 96
border-radius, 97
border-right, 98
border-right-color, 99
border-right-style, 100
border-right-width, 100
border-spacing, 101
border-style, 102
border-top, 102
border-top-color, 103
border-top-left-radius, 104
border-top-right-radius, 104
border-top-style, 105
border-top-width, 106
border-width, 106
bottom, 107
box-align, 108
box-decoration-break, 109
box-direction, 109
box-flex, 110
box-lines, 111
box-ordinal-group, 112
box-orient, 113
box-pack, 114
box-shadow, 114
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box-sizing, 17, 115
break-after, 188
break-before, 189
break-inside, 190

C
caption-side, 116
cigi znaków, 41
clear, 117
clip, 118
color, 119
column-count, 120
column-fill, 120
column-gap, 121
column-rule, 121
column-rule-color, 122
column-rule-style, 123
column-rule-width, 123
columns, 125
column-span, 124
column-width, 124
content, 126
context-box, 17
counter-increment, 127
counter-reset, 127
cue, 198
cue-after, 198
cue-before, 199
cursor, 128

D
deklaracja, 11
direction, 129
display, 130
dopasowanie przez zmniejszenie, 23
dziedziczenie, 12, 13

E
element
body, 13
head, 13
html, 13
img, 15
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input, 15
link, 9
element ródowy, 13
elementy
blokowe, 15
niezastpowane, 14
pywajce, 20
wierszowe, 15, 16
zastpowane, 14
empty-cells, 131

F
float, 132
font, 132
font-family, 133
font-size, 134
font-size-adjust, 135
font-style, 136
font-variant, 137
font-weight, 138

H
head, 13
height, 17, 138
html, 13

I
image-orientation, 191
img, 15
inherit, 67
initial, 67
input, 15
instrukcje przetwarzania xmlstylesheet, 9

J
jednostka czasu, 41
jednostka czstotliwoci, 41
jednostki dugoci
bezwzgldne, 38
wzgldne, 38, 39
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K
kaskadowanie, 13
kty, 40
komentarze, 11
korze, 13

L
left, 139
letter-spacing, 140
line-height, 141
link, 9
list-style, 142
list-style-image, 143
list-style-position, 144
list-style-type, 144

M
margin, 13, 146
margin-bottom, 147
margin-left, 148
margin-right, 148
margin-top, 149
marks, 191
max-height, 150
max-width, 150
mechanizm kaskadowania, 12
media, 9
media dwikowe, 198
min-height, 151
min-width, 152

N
nagówki HTTP, 10

O
opacity, 152
orphans, 192
outline, 153
outline-color, 154
outline-offset, 155

outline-style, 155
outline-width, 156
overflow, 157
overflow-x, 157
overflow-y, 158

P
padding, 13, 17, 159
padding-bottom, 160
padding-left, 160
padding-right, 161
padding-top, 162
page, 192
page-break-after, 193
page-break-before, 194
page-break-inside, 195
page-policy, 195
pause, 200
pause-after, 200
pause-before, 201
perspective, 163
perspective-origin, 163
phonemes, 202
position, 164
pozycja ustalona, 23
pozycjonowanie
bezwzgldne, 22
statyczne, 22
ustalone, 22
wzgldne, 22
pseudoelement, 58
::after, 58
::before, 59
::first-letter, 59
::first-line, 60
pseudoklasa interakcji, 55
:active, 55
:enabled, 56
:focus, 56
:hover, 57
:link, 57
:target, 58
:visited, 58
pseudoklasa negujca, 54
:not(e), 54
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pseudoklasa strukturalna, 48
:empty, 48
:first-child, 49
:first-of-type, 49
:lang, 49
:last-child, 50
:last-of-type, 50
:nth-child(an+b), 50
:nth-last-child(an+b), 51
:nth-last-of-type(an+b), 52
:nth-of-type(an+b), 52
:only-child, 53
:only-of-type, 53
:root, 53

Q
quotes, 165

R
resize, 166
rest, 202
rest-after, 203
rest-before, 204
right, 166
ruby-align, 167
ruby-overhang, 168
ruby-position, 168
ruby-span, 169

S
scr, 15
selektor, 10
atrybutu jzyka, 48
czci kocowej wartoci
atrybutu, 47
czci obowizkowej wartoci
atrybutu, 47
czci pocztkowej wartoci
atrybutu, 47
czciowej wartoci atrybutu, 46
elementu bezporedniego
rodzestwa, 44
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elementu dziecka, 44
elementu potomnego, 43
elementu rodzestwa, 44
identyfikator atrybutu, 12
identyfikator elementu, 12
identyfikator ID, 12
identyfikator klasy, 12
identyfikator pseudoelementu, 12
identyfikator pseudoklasy, 12
identyfikatora ID, 45
klasy, 45
kombinacja, 12
prosty atrybutu, 46
styl lokalny, 12
cisej wartoci atrybutu, 46
typu, 43
uniwersalny, 12
uniwersalny, 43
size, 196
sowo kluczowe, 35, 61
and, 61
inherit, 35
initial, 35
normal, 35
not, 61
only, 62
speak, 204
specyficzno , 12
obliczanie, 12
wartoci, 12
style
lokalne, 7
pierwszestwo, 12

T
table-layout, 170
text-align, 170
text-decoration, 171
text-indent, 172
text-overflow, 173
text-shadow, 174
text-transform, 175
top, 176
transform, 176
transform-origin, 177
transform-style, 178

CSS. Leksykon kieszonkowy

Kup książkę

Poleć książkę

transition, 179
transition-delay, 180
transition-duration, 180
transition-property, 181
transition-timing-function, 182
typ run-in, 16

U
ukad tabel, 27
automatyczny, 29
ustalony, 29
unicode-bidi, 182
Uniform Resource Identifier, 40

V
vertical-align, 183
visibility, 184
voice-balance, 205
voice-duration, 206
voice-family, 206
voice-pitch, 207
voice-pitch-range, 208
voice-rate, 209
voice-stress, 209
voice-volume, 210

W
wartoci kolorów, 35
warto
dugoci, 38
liczbowa, 37
procentowa, 38
white-space, 185
widows, 197
width, 17, 185
waciwo
box-sizing, 17
width, 17
word-spacing, 186
word-wrap, 187

Z
zagniedone arkusze stylów, 7
zewntrzne arkusze stylów, 8
z-index, 188

Skorowidz

Kup książkę
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