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4
Nowe techniki dotyczące układu

i stylizacji w CSS3

poziomu 3 (CSS3) jest najnowszym wydaniem specyfikacji CSS. Zostało ono oparte na poprzednich
wersjach, zawiera jednak nowe możliwości, które możesz zaimplementować w najnowszych

przeglądarkach, by poprawić wygląd, łatwość użycia, dostępność i wydajność swoich stron internetowych.
CSS to nie HTML5 — wiemy o tym i Ty także powinieneś to wiedzieć, ale dołączyliśmy ten rozdział, ponieważ
często współdziałają one ręka w rękę, a my chcemy pokazać Ci tylko niektóre z możliwości dostępnych
w CSS3, abyś mógł nadać Twoim witrynom HTML5 fantastyczny wygląd. W tym rozdziale powiemy sobie
o witrynach reagujących na zmiany, projektowanych z użyciem Media Queries, zewnętrznych czcionek,
gradientów, przejść i transformacji oraz, na końcu, animacji. Nie opisujemy wszystkich nowych możliwości
CSS3; odkrywamy jedynie rąbek tego, co jest dostępne.

PRZEPIS DLA 
REDNIO ZAAWANSOWANYCH
Tworzenie dostosowuj�cego si� projektu
za pomoc� CSS3 Media Queries
Coraz częściej z internetu korzysta się przy użyciu urządzeń mobilnych, a niektórzy szacują, że taki sposób
dostępu prześcignie przeglądanie z komputerów stacjonarnych w ciągu pięciu lat. CSS3 Media Queries1 daje
Ci możliwość dostosowania strony do określonych rozdzielczości, a nawet orientacji ekranu, tak że możesz
obsługiwać smartfony, takie jak iPhone, albo telefony z systemem Android, jak również nowe tablety, takie
jak iPad, i to wszystko za pomocą CSS-a. Tabela 4.1 pokazuje, które wersje przeglądarek obsługują zapytania
o media w CSS3.

W przeszłości zapewne używałeś JavaScriptu do wykrywania telefonu komórkowego i dodawałeś osobny
arkusz stylów albo przekierowywałeś użytkownika na specjalną witrynę dla urządzeń przenośnych. Mogłeś
też korzystać z JavaScriptu do wykrywania, kiedy rozmiary okna przeglądarki zostały zmienione, i wtedy
modyfikować style, by dostosować układ do okna. Jednak zawsze mieliśmy do dyspozycji podstawy zapytań
o media, ponieważ zawsze mieliśmy możliwość ograniczenia stylów do ekranu lub wydruku:

                                                          
1 Zapytania o media — przyp. tłum.

CSS
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Tabela 4.1. Obs�uga zapyta� o media z CSS3 w przegl�darkach i urz�dzeniach

Android 2.3+

Chrome 13.0+

Firefox 4.0+

Internet Explorer 9.0+

iOS Safari 4.0+

Opera 11.0+

Safari 5.0+

<link rel="stylesheet" href="screen.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="print.css" media="print" />

Teraz jednak możesz być bardziej wyrafinowany dzięki wykorzystaniu zapytań o media w CSS3 (listing 4.1).

Listing 4.1. Prosty przyk�ad zapyta� o media

<link rel="stylesheet" media="screen and
(max-device-width: 480px)" href="smartphone.css" />
<link rel="stylesheet" media="screen and
(min-width: 480px)" href="screen.css" />

Listing 4.1 odpytuje urządzenie, czy jego rozdzielczość pozioma to 480 pikseli albo mniej. Jeśli tak jest,
możesz przypuszczać, że jest to smartfon, i ładujesz arkusz stylów smartphone.css. Następnie sprawdzasz,
czy rozdzielczość to przynajmniej 480 pikseli; jeśli tak jest, możesz użyć innego arkusza stylów. Potencjalnie
możesz mieć kilka różnych zapytań o media, jeśli chcesz obsługiwać rozmaite rodzaje urządzeń, rozdzielczości
i orientacji ekranu. Możesz mieć arkusze stylów dla smartfonów, smartfonów z orientacją poziomą, ekranów
androidowych, iPada, iPada z pionową orientacją, przeglądarek z rozdzielczością poziomą mniejszą od 800
pikseli albo przeglądarek z rozdzielczościami szerokoekranowymi. Tak naprawdę możesz być tak dokładny,
jak chcesz.

Będziesz potrzebował dobrego sposobu organizacji wszystkich oddzielnych zapytań. Pamiętaj, że będziesz
także miał wszystkie swoje główne arkusze stylów. Używanie podejścia z listingu 4.1 oznaczałoby dużą liczbę
żądań HTTP w znaczniku head.

Zamiast tego możesz umieścić zapytania o media wewnątrz pliku CSS przy użyciu @media, jak pokazano
na listingu 4.2.

Listing 4.2. Zapytania o media wewn�trz pliku CSS

body {background: black; color: #fff; font: normal 62.5%/1.5 tahoma, verdana, sans-serif;}
h1 {font-size: 2em;}
p {font-size: 1.4em;}
/* style dla smartfonów i bardzo ma�ych rozdzielczo�ci ekranu */
@media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 400px)
{
body {background: blue;}
}
/* style dla rozdzielczo�ci ekranu wi�kszej od smartfonów, ale mniejszej lub równej 1024px */
@media only screen and (min-width: 401px) and (max-width: 1024px)
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{
body {background: red;}
}
/* style dla ekranów o bardzo du�ej rozdzielczo�ci poziomej */
@media only screen and (min-width: 2000px)
{
body {background: green;}
}

W kodzie z listingu 4.2 zmienialiśmy kolor tła w zależności od rozdzielczości ekranu. Wszystkie zapytania
o media są częścią tego samego dokumentu CSS, więc ważne jest, by był on odpowiednio zorganizowany
— prawdopodobnie będziesz miał setki wierszy kodu Twojego projektu i dodatkowo CSS z zapytaniami
o media. W zależności od konfiguracji Twojej witryny prostszym sposobem może być edytowanie zapytań
o media, na przykład poprawienie min-width: 2000px na min-width: 2500px, wewnątrz pliku CSS zamiast
na wszystkich stronach HTML.

Używając składni and, możesz łączyć różne zapytania. Możesz używać kilku właściwości, takich jak width,
height, device-width, device-height, orientation, aspect-ratio, device-aspect-ratio, color, color-index,
monochrome, resolution, scan i grid, wraz z rozpoznawanymi rodzajami mediów: all, braille, embossed,
handheld, print, projection, screen i speech. Dzięki połączeniu ich ze sobą będziesz jednocześnie obsługiwać
kilka różnych typów urządzeń i rozmiarów. Warto zauważyć, że max-device-width jest rozmiarem ekranu
urządzenia (takiego jak iPhone), podczas gdy max-width jest tylko szerokością wyświetlającego obszaru (takiego
jak okno przeglądarki); spójrz na różnice w poniższym kodzie:

/* urz�dzenia mniejsze od 480px; urz�dzenia przeno�ne, iPhone i zwyk�e ekrany */
@media handheld and (max-width: 480px), screen and (max-device-width: 480px), screen and (max-width: 480px) {
/* tutaj umieszczasz style */
}
/* uk�ad dla iPada w trybie poziomym */
@media only screen and (min-device-width: 768px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: landscape) {
/* tutaj umieszczasz style */
}

Wskazówka
Na kolejnych listingach u�yli�my kilku ró�nych rodzajów selektorów CSS. Pierwszym z nich jest selektor
atrybutu u�yty w przypadku header[role=banner], a drugim — selektor pseudoklasy, nth-xx(), taki
jak section:nth-of-type(1), wykorzystany w kilku przypadkach. Selektory atrybutu nie s� nowo�ci�
w CSS3, ale w powi�zaniu z nowymi rolami ARIA daj� wi	cej mo�liwo�ci u�ywania selektorów wraz
z CSS-em. Istnieje wiele nowych selektorów CSS3, w��cznie z nth-child() i nth-of-type(). Korzystanie
z tych nowych selektorów oznacza, �e mo�esz zrezygnowa� z u�ywania klas przy wielu elementach.
Na przyk�ad przy u�yciu nth-of-type() mo�esz wybra� co drugi wiersz tabeli albo element listy. Wi	cej
informacji na ten temat uzyskasz, czytaj�c http://quirksmode.org/css/nthchild.html.

Wiele spo�ród tych nowych selektorów nie dzia�a w starszych wersjach Internet Explorera, wi	c
polecamy Selectivizr (http://selectivizr.com/) — �atwe w u�yciu narz	dzie javascriptowe, które
powoduje, �e Internet Explorer rozumie nowe selektory CSS.

Rysunek 4.1 pokazuje wynik wykorzystania przykładowego kodu HTML witryny z wiadomościami
z rozdziału 1. Listing 4.3 zawiera skrócony HTML tej witryny. Kod CSS z listingu 4.4 jest przeznaczony
dla domyślnego układu, jaki pokazano na rysunku 4.1.
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Listing 4.3. Skrócony HTML witryny z wiadomo�ciami

<body>

<header role="banner">
   <hgroup></hgroup>
</header>

<nav></nav>

<section> <!-- ten element section jest powtórzony jeszcze trzykrotnie -->
   <article>
      <header></header>
      <img alt="thumbnail" src="images/box-100x100.gif" />
      <p></p>
   </article>
</section>

<aside></aside>

</body>

Listing 4.4. CSS domy�lnego uk�adu ekranu

<style>
* {margin: 0; padding: 0;}
body {background: #fff; color: #000; font: normal 62.5%/1.5 "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino,
�serif; margin: 0 auto; width: 1260px}
header, nav, section, article, footer, aside {display: block;}
header[role=banner] {margin: 10px 0 20px; text-align: center;}
header[role=banner] h1 {background: url(images/logo.gif) top center no-repeat;font-size: 5em;
�padding: 100px 0 0; text-transform: uppercase;}
header[role=banner] h2 {font-style: italic;}
header, nav {clear: both; width: 100%;}
nav {border-bottom: 1px dotted #ccc; padding-bottom: 20px; text-align: center;}
nav li {display: inline;}
nav li a {font-size: 1.4em;  padding: .5em;}
section {float: left; margin: 0 0 0 10px; padding: 10px; width: 345px;}
section h1 {margin: 0 0 10px;}
section article {margin: 0 0 10px;}
section article header p {font-size: 1em; font-weight: bold; margin: 0 0 10px;}
section article img {float: left; margin: 0 5px 5px 0;}
section:nth-of-type(1) {clear: both; margin: 0 0 10px; min-height: 200px; padding: 1% 1% 1% 30%; position:
�relative; width: 69%;}
section:nth-of-type(1) article {margin: 0;}
section:nth-of-type(1) article img  {float: none; height: 200px; left: 0; position: absolute; top: 10px;
�width: 360px}
section:nth-of-type(2) {margin-left: 0;}
aside {float: right; margin-left: 10px; width: 130px;}
aside img {border: 1px solid #ccc; display: block; margin: 0 auto 10px;}
footer {clear: both;}
h1 {font-size: 2em;}
p {font-size: 1.4em;}
</style>



Tworzenie dostosowuj�cego si	 projektu za pomoc� CSS3 Media Queries 89

Rysunek 4.1. Witryna z wiadomo�ciami z domy�lnym CSS-em

Rysunek 4.2 pokazuje układ na mniejszym ekranie z wykorzystaniem zapytań o media z listingu 4.5.

Listing 4.5. CSS przeznaczony dla mniejszych ekranów

/* style dla rozdzielczo�ci ekranu wi�kszych od smartfonów, ale mniejszych lub równych 1280px */
@media only screen and (min-width: 481px) and (max-width: 1259px)
{
body {width: 800px;}
section {margin: 0 0 0 10px;}
section:nth-of-type(1), section {clear: none; float: left; padding: 10px; width: 375px;}
section:nth-of-type(1) article img {float: left; height: auto; position: relative; width: auto;}
section:nth-of-type(2) {margin-left: 10px;}
section:nth-of-type(3) {clear: both; margin-left: 0;}
aside {clear: both; float: left; width: 100%;}
aside img {float: left; margin: 0 10px 0 0;}
}

Wreszcie, listing 4.6 zawiera zapytania o media w CSS-ie przeznaczone dla smartfonów albo znacznie
zmniejszonego okna przeglądarki (rysunek 4.3). Zasadniczo tych kilka dodatkowych wierszy CSS-a sprawia,
że w porównaniu z ekranem o mniejszych rozmiarach niektóre elementy są ukrywane lub zmniejszane.
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Rysunek 4.2. Witryna z wiadomo�ciami na mniejszym ekranie

Listing 4.6. CSS przeznaczony dla smartfonów

/* style dla smartfonów i bardzo ma�ych rozdzielczo�ci ekranu */
@media only screen and (max-width: 480px), only screen and (max-device-width: 480px) {
body {width: 100%;}
header[role=banner] h1 {background-image: url(images/logo-small.gif); font-size: 3em; padding: 50px 0 0;}
section:nth-of-type(1), section {margin: 0 0 10px; min-height: inherit; padding: 0 1%; width: 98%;}
header[role=banner] h2, img, section article p, aside {display: none;}
section h2 a {border-bottom: 1px dotted #999; display: block; text-decoration: none;}
nav, section article:last-of-type h2 a {border: none;}
}

Kiedy u�ywa� zapyta� o media
Choć możesz tworzyć oddzielne style dla różnych urządzeń i rozmiarów ekranu, powstaje pytanie, czy zawsze
powinieneś korzystać z zapytań o media. Bez wątpienia mogą być one użyteczne na komputerach stacjonarnych
i laptopach, ale rynek urządzeń przenośnych od pewnego czasu się zmienia. Bardziej nowoczesne smartfony,
takie jak iPhone i urządzenia z systemem Android, posiadają przeglądarki, które są prawie identyczne jak
przeglądarki desktopowe i z większością rzeczy sobie radzą, a interaktywność urządzeń pozwala użytkownikowi
stosunkowo łatwo wybierać i powiększać fragmenty witryn.
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Rysunek 4.3. Witryna z wiadomo�ciami na smartfonie

Korzystanie z zapytań o media oznacza na ogół pokazywanie lub ukrywanie treści w zależności od
rozmiaru ekranu. Wiele witryn, takich jak http://youtube.com/, http://facebook.com/, http://cnn.com/ oraz
http://nfl.com/, wykrywa, czy użytkownik używa urządzenia przenośnego, i przekierowuje go na wersje
przeznaczone dla takich urządzeń. Witryny te zawierają dużo treści z mnóstwem danych, zdjęć, filmów
wideo, reklam, Flasha i innych rzeczy — gdyby korzystać tylko z zapytań o media, smartfon nadal musiałby
pobierać wszystkie te dane, mimo że użytkownik nie mógłby ich zobaczyć. A zatem to, czy potrzebujesz
jedynie nowych stylów, czy zupełnie oddzielnej witryny dla urządzeń przenośnych, zależy od treści witryny,
ale jeśli masz zmienić jedynie układ i dodać kilka szczegółów, wtedy powinieneś prawdopodobnie użyć
zapytań o media. Kilka znakomitych sposobów ich użycia znajdziesz na http://mediaqueri.es/.

Obs�uga iPhone’a i urz�dze� z systemem Android
Jeśli używałeś zapytań o media do obsługi iPhone’a albo urządzeń z systemem Android, być może zauważyłeś,
że nie uwzględniają one zmian CSS-a dotyczących małych ekranów. Jest tak dlatego, że nowoczesne
przeglądarki na smartfonach mają duże możliwości i domyślnie wyświetlają stronę internetową tak samo
jak przeglądarki desktopowe. Następnie przeglądarka zmniejsza witrynę, tak aby mieściła się ona na małym
ekranie, co może często skutkować wyświetlaniem drobnego tekstu i obrazków, przez co użytkownik musi
powiększać fragmenty witryny, by ją czytać i przeglądać. Możesz zmusić przeglądarkę do używania szerokości
urządzenia jako szerokości obszaru, w którym przeglądarka pokazuje obraz, znanego również jako viewport.
W tagu head należy umieścić następujący kod:

<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; " />
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PRZEPIS DLA POCZ	TKUJ	CYCH
Korzystanie z w�asnych czcionek przy u�yciu @font-face
Chociaż deklaracja @font-face nie pojawiła się dopiero w CSS3, została w nim uatrakcyjniona. Projektanci
i twórcy stron internetowych mają teraz do dyspozycji wiele możliwości wyboru i sposobów implementacji
czcionek w swojej witrynie. Tabela 4.2 pokazuje, które wersje każdej z przeglądarek obsługują @font-face.

Tabela 4.2. Obs�uga @font-face w przegl�darkach i urz�dzeniach

Android 2.3+

Chrome 13.0+

Firefox 4.0+

Internet Explorer 6.0+

iOS Safari 4.0+

Opera 11.0+

Safari 5.0+

Uwaga
Deklaracja @font-face zosta�a w��czona do specyfikacji CSS2 w 1998 roku, jednak by�a w zasadzie
nieu�ywana z powodu s�abej implementacji w przegl�darkach, zamieszania z rodzajami plików czcionek
i obaw dotycz�cych problemów prawnych i licencyjnych zwi�zanych z wykorzystywaniem czcionek. Internet
Explorer w wersji 4 obs�ugiwa� nawet dodatkowe, zewn	trzne czcionki, cho� tylko w formacie EOT.

Używając deklaracji @font-face, możesz osadzić na stronie swoje własne czcionki za pomocą jedynie
kilku wierszy CSS-a. Na rysunku 4.4 pokazaliśmy czcionkę Anagram (dalej podamy informacje o tym, skąd
zdobyć czcionki) w elemencie h1, chociaż może być ona użyta w dowolnym elemencie.

Rysunek 4.4. W�asna czcionka wy�wietlona przy u�yciu @font-face

Listing 4.7 pokazuje kod potrzebny do uzyskania efektu z rysunku 4.4 i prezentuje przykład najprostszego
użycia @font-face. Podajemy nazwę czcionki Anagram jako wartość właściwości font-family (można
nazwać ją dowolnie), a później będziemy się ponownie do niej odwoływać; spójrz na wartości czcionek h1.
W deklaracji @font-face właściwość src wykorzystuje ten sam katalog, w którym znajduje się strona HTML;
jeśli chcesz, możesz umieścić czcionkę w innym katalogu.

Listing 4.7. Deklaracja @font-face w swojej najprostszej postaci

<style>
@font-face {
font-family: Anagram;
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src: url('anagram.ttf');
}
h1 {
font-family: Anagram, Tahoma, Verdana, sans-serif;
font-size: 9em;
}
</style>
<header role="banner">
<hgroup>
<h1>Mnóstwo wiadomo�ci</h1>
<h2>Dostarczamy Ci najró�niejszych wiadomo�ci!</h2>
</hgroup>
</header>

Formaty plików i dzia�anie czcionek w ró�nych przegl�darkach
Na listingu 4.7 użyliśmy tylko czcionek typu .ttf (TrueType/OpenType). Jak można się spodziewać, między
przeglądarkami występują różnice implementacyjne. Istnieje wiele różnych formatów plików czcionek:

� Embedded OpenType (.eot),
� OpenType PS (.otf),

� TrueType/OpenType (.ttf),
� SVG (.svg),

� WOFF (.woff).

WOFF jest nowym sieciowym standardem krojów pisma. Internet Explorer w wersjach 8 i starszych
wymaga czcionki .eot, ale Internet Explorer 9 obsługuje nowy format WOFF. A chociaż Safari obsługuje .ttf
już od jakiegoś czasu, dopiero niedawno iPhone i iPad zaczęły wspierać ten format; wcześniej potrzebowały
czcionki .svg. Powinieneś więc dostarczać tę samą czcionkę w różnych formatach. W tym celu musisz albo
samodzielnie przekonwertować czcionki, albo użyć narzędzia, takiego jak Font Squirrel z http://www.fontsquirrel.
com/. Narzędzie @font-face Generator pozwala Ci wgrać czcionki, a następnie przekształcić je na inny format.
Generuje ono również odpowiedni CSS, który umożliwia działanie czcionki w różnych przeglądarkach,
co pokazano na listingu 4.8.

Listing 4.8. Dzia�aj�cy w ró�nych przegl�darkach @font-face

@font-face {
    font-family: 'AnagramRegular';
    src: url('type/anagram-webfont.eot');
    src: url('type/anagram-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
         url('type/anagram-webfont.woff') format('woff'),
         url('type/anagram-webfont.ttf') format('truetype'),
         url('type/anagram-webfont.svg#AnagramRegular') format('svg');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;

}

Na listingu 4.8 odwołujemy się do czterech różnych formatów tej samej czcionki. Warto być może
umieścić swoje czcionki w oddzielnych katalogach, tak jak robisz to z obrazkami. Kolejność czcionek
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w powyższym kodzie jest związana z problemem dotyczącym działania Internet Explorera. Było już wiele
wersji powyższego kodu, ale w miarę rozwoju przeglądarek zniknęło kilka problemów. Powyższy kod jest
obecnie2 dostarczany przez Font Squirrel, gdy generujesz pakiet z czcionkami, lecz oczywiście w przyszłości
może się on zmienić.

Us�ugi zwi�zane z krojami pisma
Znalezienie odpowiedniego kroju pisma może być trudne, a znalezienie takiego, który może być użyty
w sieci zgodnie z prawem, może być jeszcze trudniejsze. Font Squirrel pozwala Ci przekształcić czcionki
na różne potrzebne formaty. By to zrobić, musisz zaznaczyć przycisk wyboru, przy którym jest napisane
„Yes, the fonts I am uploading are legally eligible for web embedding”3. Jeśli go zaznaczysz, a nie jesteś
w pełni przekonany, że tak jest, możesz mieć problemy prawne.

Jeśli potrzebujesz darmowej czcionki, sugerujemy przejrzenie biblioteki krojów na witrynie Font Squirrel,
ponieważ ta witryna oferuje nie tylko generator czcionek — jej głównym celem jest udostępnianie czcionek,
które są darmowe i które można wykorzystywać w zastosowaniach komercyjnych. Ponadto witryna nie
zawiera po prostu jakichkolwiek darmowych czcionek, ale zawiera czcionki wysokiej jakości. Font Squirrel
nie jest jedynym miejscem, w którym można pobrać darmowe czcionki do użytku w sieci, ale gdy będziesz
szukał ich gdzie indziej, bądź świadomy aspektów prawnych.

Innym rozwiązaniem dotyczącym darmowych czcionek jest Google Font Directory (http://www.google.
com/webfonts). Za pomocą dostępnego API bardzo łatwo skorzystać z oferowanych tam czcionek. Ponieważ
czcionki znajdują się na serwerach Google, czasy ładowania są minimalne. Musisz tylko znaleźć czcionkę
i wybrać „Quick-use”4. Narzędzie przygotowuje HTML i CSS, których potrzebujesz, a dodatkowo oferuje
inne grubości czcionki, jeśli dana czcionka je posiada. Dostarczany przez to narzędzie kod HTML, który
należy umieścić w znaczniku head, jest podobny do poniższego:

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Yanone+Kaffeesatz' rel='stylesheet' type='text/css'>

Google daje Ci również nazwę czcionki, którą możesz umieścić w swoim kodzie CSS:

h1 {font-family: 'Yanone Kaffeesatz', arial, serif;}

Tak, to naprawdę proste.

Wskazówka
W poprzednich przyk�adach mog�e� zauwa�y�, �e po deklaracji dodatkowej czcionki podajemy list	
niektórych „bezpiecznych” do stosowania w sieci czcionek, jak na przyk�ad rodzin	 czcionek 'Yanone
Kaffeesatz', arial, serif. Rezerwow� czcionk	 podajemy, na wypadek gdyby cokolwiek posz�o nie
tak podczas pobierania dodatkowej czcionki. Mo�e si	 pojawi� problem z serwerem i przegl�darka
mo�e by� niezdolna do pozyskania dodatkowej czcionki, któr� chcemy wykorzysta�, a poprzez
zamieszczenie listy czcionek dajemy mo�liwo�� awaryjnego u�ycia czcionki, o której wiemy, �e jest
dost	pna. Listy czcionek powinny by� dodawane zawsze wtedy, kiedy u�ywa si	 CSS-owej w�a�ciwo�ci
font-family.

                                                          
2 W kwietniu 2012 roku — przyp. tłum.
3 Tak, czcionki, które wgrywam, mogą być zgodnie z prawem używane na witrynach internetowych — przyp. tłum.
4 Szybki wybór — przyp. tłum.
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Jeśli Font Squirrel albo Google Font Directory nie mogą udostępnić czcionki, której szukasz, wypróbuj
inne serwisy. Ponieważ licencjonowanie stanowi problem już od lat, wielu spośród głównych producentów
czcionek zaczęło albo tworzyć swoje własne struktury pozwalające Ci zgodnie z prawem i bezpiecznie używać
ich czcionek, albo współpracować z inną organizacją, która pomaga dostarczać czcionki.

Serwisy takie jak FontDeck i TypeKit umożliwiają Ci zarejestrowanie się i dokonanie wyboru spośród
szeregu czcionek, z których wszystkie zostały poprawione w celu uzyskania lepszej czytelności na ekranie.
FontDeck i TypeKit dostarczają czcionki na odrobinę różne sposoby, ale konfiguracja, wybór i aktywacja
czcionek w obu serwisach nie powinny nikomu sprawiać problemów. Oba serwisy mają darmowe konta
z pewnymi ograniczeniami i oba oferują różne pakiety cenowe.

PRZEPIS DLA 
REDNIO ZAAWANSOWANYCH
Tworzenie przycisków za pomoc� gradientów CSS
i wielu te�
Gradientów CSS3 możesz używać do tworzenia miłych i subtelnych albo jakichś zwariowanych, pokracznych
gradientów. Nie musisz tworzyć obrazków, a gradienty są skalowalne, więc kiedy już się z nimi oswoisz,
sprawiają dużo mniej kłopotu w porównaniu z tworzeniem, edycją i ponownym tworzeniem obrazków,
ponieważ możesz zrobić wszystko za pomocą kodu. Tabela 4.3 pokazuje, które wersje każdej z przeglądarek
obsługują gradienty CSS3.

Tabela 4.3. Obs�uga gradientów w przegl�darkach i urz�dzeniach

Android 2.3+

Chrome 13.0+

Firefox 4.0+

Internet Explorer -

iOS Safari 4.0+

Opera 11.0+

Safari 5.0+

Listing 4.9 zawiera kod prostego gradientu od białego do czarnego koloru, który pokazano na rysunku 4.5.

Listing 4.9. Prosty liniowy gradient CSS

div {
height: 200px;
width: 200px;
background: url(gradient.gif); /* dla przegl�darek, które nie potrafi� tworzy� gradientów */
background: -moz-linear-gradient(white, black);
background: -webkit-linear-gradient(white, black);
background: -linear-gradient(white, black);
}
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Rysunek 4.5. Prosty liniowy gradient CSS

Najpierw zostaje określony rodzaj gradientu (liniowy lub radialny), po czym następują nawiasy, w których
zapisany jest początkowy i końcowy kolor gradientu. Zauważ, że kod ma cztery różne deklaracje. Pierwsza
zawiera gradient w postaci pliku graficznego, na wypadek gdyby przeglądarka nie obsługiwała gradientów
CSS3; -moz-linear-gradient jest przeznaczona dla przeglądarek Mozilla (Firefox); -webkit-linear-gradient
dla przeglądarek opartych na WebKit (Safari i Chrome); ostatnia deklaracja tła jest oficjalną składnią gradientu
CSS3, ale obecnie żadna przeglądarka jej nie obsługuje.

Uwaga
W 2008 roku WebKit by� pierwszym silnikiem, który zacz�� u�ywa� gradientów, lecz mia� swoj� w�asn�
sk�adni	. W miar	 jak gradienty CSS stawa�y si	 bardziej popularne, Mozilla zaimplementowa�a sk�adni	
znacznie bli�sz� tej z oficjalnej specyfikacji. Jednak w styczniu 2011 roku og�oszono, �e WebKit zmieni
sk�adni	 gradientów i zacznie u�ywa� tego samego stylu co Mozilla i oficjalna specyfikacja, co jest
wspania�� wiadomo�ci� dla ka�dego, poniewa� oryginalna sk�adnia WebKit by�a bardziej skomplikowana
i nie by�a oparta na standardach. W tej ksi��ce u�ywamy nowej sk�adni WebKit.

Na listingu 4.10 używamy przycisków i kombinacji selektorów atrybutów, właściwości box-shadow
i border-radius, wielu teł oraz gradientów CSS do uzyskania efektów z rysunku 4.6. We właściwości
background oddzielamy poszczególne style tła przy użyciu przecinka. Wobec tego najpierw umieszczamy
obrazek, z którego chcemy skorzystać, a potem ustawiamy style gradientu. Jeśli style gradientu byłyby użyte
wcześniej, przykryłyby obrazek.

Listing 4.10. Efekty gradientu na przyciskach

input {
border: none;
-webkit-box-shadow: 0 1px 5px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 5px rgba(0, 0, 0, .4);
-webkit-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
cursor: pointer;
color: #fff;
font: bold 1.2em Arial, Helvetica, sans-serif;
margin: 0 10px 0 0;
padding: 10px 10px 10px 30px;
text-shadow: 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}
input[type="submit"] {
background: url(images/accept.png) 8px 55% no-repeat #91BD09;
background: url(images/accept.png) 8px 55% no-repeat, -webkit-linear-gradient(#91BD09, #578730);
background: url(images/accept.png) 8px 55% no-repeat, -moz-linear-gradient(#91BD09, #578730);
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background: url(images/accept.png) 8px 55% no-repeat, -linear-gradient(#91BD09, #578730);
}

input[value="Anuluj"] {
background: url(images/cross.png) 8px 55% no-repeat #b53109;
background: url(images/cross.png) 8px 55% no-repeat, -webkit-linear-gradient(#b53109, #540303);
background: url(images/cross.png) 8px 55% no-repeat, -moz-linear-gradient(#b53109, #540303);
background: url(images/cross.png) 8px 55% no-repeat, -linear-gradient(#b53109, #540303);
}

input[type="reset"] {
background: url(images/error.png) 8px 55% no-repeat #f0bb18;
background: url(images/error.png) 8px 55% no-repeat, -webkit-linear-gradient(#f0bb18, #a46b07);
background: url(images/error.png) 8px 55% no-repeat, -moz-linear-gradient(#f0bb18, #a46b07);
background: url(images/error.png) 8px 55% no-repeat, -linear-gradient(#f0bb18, #a46b07);
}

Rysunek 4.6. Gradienty CSS3 na przyciskach

Możesz uzyskać znacznie więcej niż tylko zwykłe przenikanie dwóch kolorów. Używając zatrzymania,
możesz dodać wiele kolorów do gradientu, co pokazano na rysunku 4.7. Zatrzymania są dodawane po każdym
przecinku i mogą zawierać pozycję, w której się zaczynają, jak pokazano na listingu 4.11.

Listing 4.11. Gradienty z wieloma zatrzymaniami

div {
height: 200px;
width: 200px;
background-color: #000;
background: -moz-linear-gradient(left, #000000 0%, #FFFFFF 25%, #000000 50%, #FFFFFF 75%, #000000 100%);
background: -webkit-linear-gradient(left, #000000 0%, #FFFFFF 25%, #000000 50%, #FFFFFF 75%, #000000 100%);
background: -linear-gradient(left, #000000 0%, #FFFFFF 25%, #000000 50%, #FFFFFF 75%, #000000 100%);
}

Rysunek 4.7. Gradienty CSS3 z wieloma zatrzymaniami

Listing 4.11 pokazuje kod użyty do utworzenia lewego obrazka z rysunku 4.7. Gradient staje się bardziej
skomplikowany, ale zasadniczo każdy przecinek rozpoczyna nowy fragment informacji o gradiencie, w którym
przekazujesz wartość koloru, a następnie procent oznaczający miejsce, w którym ten kolor się zaczyna.
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Ponadto możesz obrócić gradient przez zmianę deklaracji left, na przykład na 45deg albo left top,
jak pokazano na listingu 4.12, który tworzy prawy obrazek z rysunku 4.7.

Listing 4.12. Obrócone gradienty z wieloma zatrzymaniami

div {
height: 200px;
width: 200px;
background-color: #000;
background: -moz-linear-gradient(45deg, #000000 0%, #FFFFFF 25%, #000000 50%, #FFFFFF 75%, #000000 100%);
background: -webkit-linear-gradient(45deg, #000000 0%, #FFFFFF 25%, #000000 50%, #FFFFFF 75%, #000000 100%);
background: -linear-gradient(45deg, #000000 0%, #FFFFFF 25%, #000000 50%, #FFFFFF 75%, #000000 100%);
}

Istnieje mnóstwo opcji związanych z gradientami CSS3, włączając w to tworzenie gradientów radialnych.
Zalecamy wypróbowanie niektórych spośród generatorów gradientów, by nabrać wprawy:

� http://colorzilla.com/gradient-editor/,
� http://display-inline.fr/projects/css-gradient/.

PRZEPIS DLA 
REDNIO ZAAWANSOWANYCH
Upi�kszanie witryny za pomoc� transformacji i przej��
Dawniej twórcy stron internetowych musieli używać JavaScriptu albo wtyczek, takich jak Flash, żeby uzyskać
na stronie internetowej efekty i animacje. Teraz jednak możesz robić takie rzeczy jak obracanie i zmiana
rozmiaru elementów HTML przy użyciu jedynie CSS-a. Ponieważ żadna przeglądarka nie przyjęła jeszcze
oficjalnej składni CSS-owej, musisz dodawać CSS dla każdego producenta. Oznacza to, że będziesz mieć
zduplikowany CSS, ale na razie jest to konieczne, a nie wiąże się tak naprawdę z dużą ilością dodatkowej
pracy. Tabela 4.4 pokazuje, które wersje każdej z przeglądarek obsługują transformacje i przejścia.

Tabela 4.4. Obs�uga transformacji i przej�� w przegl�darkach i urz�dzeniach

Android 2.3+

Chrome 13.0+

Firefox 4.0+

Internet Explorer 9.0+

iOS Safari 4.0+

Opera 11.0+

Safari 5.0+

Rysunek 4.8 pokazuje transformację obracającą zastosowaną do elementu figure.
Aby utworzyć efekt z rysunku 4.8, zastosuj właściwość transform z wartością rotate do elementów

figure i h1. Jak pokazano na listingu 4.13, musisz użyć CSS-owych prefiksów kilku producentów, aby efekty
działały w WebKit, Mozilli, Operze i Internet Explorerze.
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Rysunek 4.8. Obrazek i tekst obrócone za pomoc� CSS-a

Listing 4.13. Transformacje CSS

* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
font: normal .9em Arial, Helvetica, sans-serif;
position: relative;
padding: 30px 10px 10px 75px;
width: 600px;
}
h1 {
left: -100px;
position: absolute;
top: 160px;
text-align: left;
-webkit-transform: rotate(270deg);
-moz-transform: rotate(270deg);
-o-transform: rotate(270deg);
-ms-transform: rotate(270deg);
transform: rotate(270deg);
}
figure {
background: #fff;
border: 1px solid #BFBFBF;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0, 0, 0.3);
-moz-box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0, 0, 0.3);
box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0, 0, 0.3);
display: block;
float: right;
margin: 20px 20px 50px 50px;
padding: 5px;
text-align: center;
-webkit-transform: rotate(10deg);
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-moz-transform: rotate(10deg);
-o-transform: rotate(10deg);
-ms-transform: rotate(10deg);
transform: rotate(10deg);
}
figcaption {
clear: both;
display: block;
font-weight: bold;
padding: .5em 0;
}
p {
margin: 0 0 1em;
}

<h1>To jest tytu� strony</h1>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique sen……</p>
<figure>
<img alt="piaszczysta pla�a" src="beach.jpg" />
<figcaption>
Widok z naszego pokoju hotelowego
</figcaption>
</figure>
<p>Pellentesque habitant morbi tristique sen……</p>

Na rysunku 4.8 widać efekt użycia funkcji rotate CSS-owej właściwości transform, lecz istnieją jeszcze
inne, których możesz używać: translate, scale i skew. Listing 4.14 pokazuje przykład kodu potrzebnego do
implementacji tych efektów (nie zapomnij dodać prefiksów specyficznych dla przeglądarek). Kod pokazuje
efekty transformacji zastosowanych na tekście, ale mogą być one wykorzystane na dowolnym elemencie,
włączając w to body.

Listing 4.14. Wi�cej mo�liwo�ci transformacji CSS

h1 {transform: translate(100px, 200px)}
h1 {transform: skew(40deg);}
h1 {transform: scale(2);}
/* Mo�esz równie� po��czy� je razem w pojedynczej deklaracji: */
h1{transform: translate(100px, 200px) skew(40deg) scale(2) rotate(40deg);}

Możesz również stosować przejścia i animacje. Istnieje różnica między przejściami i animacjami w CSS-ie.
Przejście jest procesem zmiany między dwoma stanami, wywołanym przesunięciem myszą kursora nad obiekt
(:hover) albo kliknięciem przyciskiem myszy (:active). Animacje CSS działają natomiast samodzielnie.

Przejścia były dostępne od dawna w WebKit, a Mozilla i Opera już je implementują; niestety, obecnie
nie robi tego IE. Przejścia wykorzystują pokazaną wcześniej właściwość transform i mogą być zastosowane
w przypadku pseudoklas :hover albo :active. Zamiast natychmiastowego zmieniania wartości elementu,
gdy przesuwasz nad nim kursor myszą, możesz utworzyć animację przechodzącą do tych nowych wartości
przy użyciu właściwości CSS transition. Rysunek 4.9 pokazuje prosty przykład zwykłego tekstowego łącza.

Rysunek 4.9. 	�cze tekstowe z efektem hover
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Rysunek 4.10 pokazuje efekt w trakcie przechodzenia tła łącza do koloru czarnego i tekstu do koloru
białego oraz ostateczny efekt przesunięcia kursora nad łącze. Trudno jest oddać ten efekt w drukowanej,
czarno-białej książce, więc zachęcamy Cię do wypróbowania tego w przeglądarce.

Rysunek 4.10. Efekty przej�cia

Listing 4.15 pokazuje kod potrzebny do uzyskania efektu związanego z przesunięciem kursora myszy.
Docelowy kolor animacji jest zdefiniowany w deklaracji :hover. Bez żadnego przejścia kolory natychmiast
zmieniłyby się na docelowe, ale dla uzyskania efektu stopniowej zmiany koloru używasz właściwości
transition (oraz prefiksów producentów dla WebKit, Mozilli i Opery). Kluczowy w tym przypadku
fragment CSS-a — transition: all 1s ease-in — przekazuje przeglądarce, by animowała wszystkie
właściwości (background i color) i użyła funkcji czasowej ease-in, oraz informację, że całkowity czas
trwania przejścia to jedna sekunda (1s). Możesz opcjonalnie umieścić wartość opóźnienia, tak jak
w transition: all 1s ease-in 1s, opóźniającą rozpoczęcie przejścia oraz moment, w którym element
powraca do swojego domyślnego stanu.

Listing 4.15. Animowana zmiana koloru po najechaniu kursorem

a {
background: #fff;
border-radius: 5px;
display: block;
float: left;
padding: 5px;
text-align: center;
width: 125px;
-webkit-transition: all 1s ease-in;
-moz-transition: all 1s ease-in;
-o-transition: all 1s ease-in;
transition: all 1s ease-in;
}

a:hover {
background: #000;
color: #fff;
}

Za pomocą przejść uzyskujesz zatem drobne, subtelne efekty, ale możesz również używać ich do
poprawienia ogólnych wrażeń użytkownika strony. Weź jako przykład galerię miniatur zdjęć z rysunku 4.11.
Używając kodu z listingu 4.16, dzięki kombinacji rotate i scale tworzysz ładny efekt wyświetlenia obrazka
w jego pełnym rozmiarze po najechaniu na niego kursorem, i to bez potrzeby użycia JavaScriptu, co pokazano
na rysunku 4.12.

Listing 4.16. Animowane powi�kszenie obrazka po najechaniu kursorem

img {
background: #fff;
border: 1px solid #BFBFBF;
display: block;
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float: left;
height: 125px;
margin: 0 10px 0 0;
padding: 5px;
width: 125px;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0, 0, 0.3);
-moz-box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0, 0, 0.3);
box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0, 0, 0.3);
-webkit-transition: all 1s ease-in-out;
-moz-transition: all 1s ease-in-out;
-o-transition: all 1s ease-in-out;
}
img:hover {
-webkit-transform: rotate(10deg) scale(2);
-moz-transform: rotate(10deg) scale(2);
-o-transform: rotate(10deg) scale(2);
-ms-transform: rotate(10deg) scale(2);
transform: rotate(10deg) scale(2);
}

Rysunek 4.11. Galeria zdj�� przed przej�ciami

Rysunek 4.12. Obrazek z galerii zdj�� po najechaniu na niego kursorem
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PRZEPIS DLA ZAAWANSOWANYCH
Tworzenie animacji za pomoc� CSS-a
W przeciwieństwie do przejść, animacje nie wymagają aktywacji poprzez najechanie kursorem lub kliknięcie.
Obecnie animacje są dostępne tylko w przeglądarkach opartych na WebKit i w Firefoksie, ale wykorzystując
różne techniki javascriptowe, możesz uzyskać animacje także w innych przeglądarkach. Tabela 4.5 pokazuje,
które wersje każdej z przeglądarek obsługują animację CSS.

Tabela 4.5. Obs�uga animacji CSS w przegl�darkach i urz�dzeniach

Android 2.3+

Chrome 13.0+

Firefox 5.0+

Internet Explorer -

iOS Safari 4.0+

Opera -

Safari 5.0+

W pierwszym, prostym przykładzie przesuniesz obrazek z lewej strony ekranu do prawej i jednocześnie
go obrócisz. Pokazywanie zrzutu ekranu z tego przykładu nie ma większego sensu, więc otwórz przeglądarkę
Chrome, Firefox albo Safari i uruchom kod z listingu 4.17.

Listing 4.17. Animacja CSS

/* CSS */
div {
float: left;
height: 100%;
position: relative;
width: 100%;
}
img {
position: absolute;
-webkit-animation-name: moveIt;
-webkit-animation-duration: 5s;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-timing-function: linear;
-moz-animation-name: moveIt;
-moz-animation-duration: 5s;
-moz-animation-iteration-count: infinite;
-moz-animation-timing-function: linear;
animation-name: moveIt;
animation-duration: 5s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-timing-function: linear;
}
@-webkit-keyframes moveIt {
from {
left: 0;
-webkit-transform:rotate(0deg);
}
to {
left: 100%;
-webkit-transform:rotate(360deg);
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}
}
@-moz-keyframes moveIt {
from {
left: 0;
-moz-transform:rotate(0deg);
}
to {
left: 100%;
-moz-transform:rotate(360deg);
}
}
keyframes moveIt {
from {
left: 0;
transform:rotate(0deg);
}
to {
left: 100%;
transform:rotate(360deg);
}
}
/* HTML */
<div>
<img src="beach.jpg" width="250" height="188" alt="Pla�a">
</div>

Przy selektorze img znajdują się cztery właściwości CSS dotyczące animacji. Są powtórzone, ponieważ
muszą się jawnie odwoływać do przedrostków -webkit- i -moz-. Na końcu umieść nazwy właściwości bez
przedrostków z myślą o dniu, w którym wszystkie przeglądarki będą obsługiwać animacje CSS:

� -webkit/moz-animation-name — nazwa animacji, której chcesz użyć;
� -webkit/moz-animation-duration — jak długo animacja będzie trwać;

� -webkit/moz-animation-iteration-count — ile razy animacja będzie powtórzona;
� -webkit/moz-animation-timing-function — rodzaj animacji; wybierz spośród ease, linear,

ease-in, ease-out, ease-in-out i cubic-bezier, którą można dostosowywać.

Teraz zdefiniuj animację @-webkit/moz-keyframes MoveIt. Jest to prosta animacja, więc zacznij od
właściwości from, a skończ na wartości to. Wewnątrz tych właściwości użyj zwykłego CSS-a, by przemieścić
oraz obrócić obrazek. W tych animacjach można zmienić prawie każdą właściwość CSS, masz więc dużo
różnych możliwości.

Korzystanie z właściwości from i to to jeszcze nie wszystko. Możesz również umieszczać klatki kluczowe,
używając procentów, co pozwoli Ci na większą elastyczność. Rysunek 4.13 pokazuje baner, który znajduje
się w prawym górnym rogu strony. Dzięki użyciu kodu z listingu 4.18 kolor tła zmienia się płynnie, a klatki
kluczowe są umieszczone co 25 procent czasu animacji.

Listing 4.18. Animowany baner

p {
background: #000;
color: #fff;
font: bold 20px Tahoma, Geneva, sans-serif;
padding: 10px;



Tworzenie animacji za pomoc� CSS-a 105

position: absolute;
right: -65px;
text-align: center;
top: 75px;
width: 300px;
-webkit-transform: rotate(45deg);
-moz-transform: rotate(45deg);
-o-transform: rotate(45deg);
-ms-transform: rotate(45deg);
transform: rotate(45deg);
-webkit-animation-name: glow;
-webkit-animation-duration: 5s;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-timing-function: ease-in;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-moz-animation-name: glow;
-moz-animation-duration: 5s;
-moz-animation-iteration-count: infinite;
-moz-animation-timing-function: ease-in;
-moz-backface-visibility: hidden;
animation-name: glow;
animation-duration: 5s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-timing-function: ease-in;
backface-visibility: hidden;
}

@-webkit-keyframes glow {
0% {
background: #F00;
}
25% {
background: #06C;
}
50% {
background: #000;
}
75% {
background: #06C;
}
100% {
background: #F00;
}
}

@-moz-keyframes glow {
0% {
background: #F00;
}
25% {
background: #06C;
}
50% {
background: #000;
}
75% {
background: #06C;
}
100% {
background: #F00;
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}
}

keyframes glow {
0% {
background: #F00;
}
25% {
background: #06C;
}
50% {
background: #000;
}
75% {
background: #06C;
}
100% {
background: #F00;
}
}

Rysunek 4.13. Animowany kolor t�a

Wskazówka
Przej�cia i animacje maj� wiele zastosowa
. Nie tylko pozwalaj� dodawa� fajne efekty do stron
internetowych, ale mog� by� tak�e w prosty sposób tworzone i poprawiane przez projektantów
i programistów. Pokazali�my w tym rozdziale jedynie proste przyk�ady, by pobudzi� Twój apetyt,
a od Ciebie zale�y, jak je wykorzystasz. Du�ym mo�liwo�ciom towarzyszy jednak du�a odpowiedzialno��,
wi	c staraj si	 nie przesadza� z rozmaitymi efektami, poniewa� mog� one szybko zamieni� fajn�
witryn	 w kiczowat�. Zbyt wiele przej�� i animacji mo�e równie� wp�yn�� na wydajno�� przegl�darki.
Sugerujemy sp	dzi� troch	 czasu na poszukiwaniu w internecie przyk�adów i badaniu sposobów,
w jakie inni projektanci i programi�ci u�yli CSS3 do ulepszania witryn.

Podsumowanie
W tym rozdziale poznałeś kilka nowych możliwości CSS-a: zapytania o media, własne czcionki, gradienty,
transformacje, przejścia oraz animacje. Istnieje o wiele więcej funkcji niż te, które opisaliśmy; dotknęliśmy
jedynie powierzchni. Jeśli jesteś zainteresowany CSS-em, sugerujemy, żebyś kontynuował poszukiwania
i naukę, ponieważ istnieje wiele innych technik i sugerowanych praktyk dotyczących użycia niektórych
spośród tych nowych możliwości. A zatem zgłębiaj CSS i baw się nim.
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