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Sass i Compass
dla poczÈtkujÈcych
Arkusze napisane przy uĝyciu Sass i Compass sÈ elastyczniejsze i ïatwiejsze w obsïudze serwisowej, tworzy siÚ je szybciej niĝ tradycyjne arkusze stylów. Dlatego wïaĂnie takie firmy jak
eBay, bet365.com, BBS, Instagram, LinkedIn, Square i Groupon korzystajÈ z tych rozwiÈzañ
w swojej dziaïalnoĂci.
Przez dïugi czas nie mogïem przekonaÊ siÚ do Sass i Compass, poniewaĝ baïem siÚ poczÈtkowych trudnoĂci. Na samÈ myĂl, ĝe musiaïbym uĝyÊ wiersza poleceñ, aby wszystko przygotowaÊ, dostawaïem gÚsiej skórki. Gdy tylko napotykaïem instrukcje w rodzaju „zainstaluj gemy
Ruby” albo „wykonaj polecenie watch”, byïo po mnie. CytujÈc Doktora Zïo: „Niech mi ktoĂ,
do diabïa, pomoĝe!”.
JeĂli jesteĂ projektantem, to mogïeĂ mieÊ podobne odczucia do moich. Celem tej ksiÈĝki jest wyjaĂnienie, jak dziaïajÈ Sass i Compass, oraz uïatwienie rozpoczÚcia pracy z nimi. DziÚki temu bÚdziesz mógï wykorzystaÊ wszystkie moĝliwoĂci tych technologii w swojej pracy. JednoczeĂnie
zapewniam CiÚ, ĝe jeĂli znasz HTML i CSS, to bez trudu opanujesz teĝ Sass i Compass.
Sass to wedïug oficjalnego opisu metajÚzyk, choÊ czÚĂciej okreĂla siÚ go preprocesorem CSS.
Jak zwaï, tak zwaï. Waĝne jest to, ĝe Sass jest ïatwy w uĝyciu. Kod pisze siÚ w jednym pliku
(pliku Sass z rozszerzeniem .scss), który w chwili zapisywania jest konwertowany na dobrze
Ci znany kod CSS (a jeĂli nie znasz CSS, odïóĝ tÚ ksiÈĝkÚ i siÚgnij na innÈ póïkÚ).
Pliki Sass tworzy siÚ bardzo ïatwo. Wystarczy wziÈÊ dowolny plik CSS i zmieniÊ jego rozszerzenie .css na .scss. W ten sposób powstanie kompletny plik Sass, do którego moĝna dodawaÊ
elementy skïadni jÚzyka Sass. Traktuj go po prostu jak CSS z turbodoïadowaniem.
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JeĂli wciÈĝ martwisz siÚ wierszem poleceñ, to przestañ juĝ siÚ lÚkaÊ. Powstaïo kilka ïatwych
w obsïudze narzÚdzi z graficznym interfejsem uĝytkownika do pracy z Sass i Compass. Ich opis
znajduje siÚ w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu (w której opisujÚ teĝ techniki pracy z wierszem
poleceñ dla tych, którzy sÈ w bojowym nastroju).
Jako ĝe ta ksiÈĝka jest przeznaczona dla projektantów, oprócz wychwalania wszelkich zalet
Sass i Compass w rozdziale tym znajdziesz teĝ wyjaĂnienie, co w ogóle oznaczajÈ te dwie nazwy,
co wiÈĝe te dwie technologie oraz jak je zainstalowaÊ. Potem bÚdziesz gotowy do rozpoczÚcia
pracy nad pierwszym projektem.
PodsumowujÈc, w rozdziale tym dowiesz siÚ:
Q dlaczego preprocesory CSS sÈ potrzebne;
Q dlaczego naleĝy uĝywaÊ wïaĂnie Sass i Compass;
Q czym jest Sass;
Q czym jest Compass i jaki ma zwiÈzek z Sass;
Q jak zainstalowaÊ Sass i Compass w systemach OS X i Windows;
Q jakie sÈ dostÚpne graficzne narzÚdzia, którymi moĝna zastÈpiÊ wiersz poleceñ;
Q jakie sÈ róĝne skïadnie Sass.

Do czego sïuĝÈ preprocesory CSS
CSS to jÚzyk deklaracji, a nie programowania. Oznacza to, ĝe wïasnoĂci i wartoĂci stylistyczne
wpisywane w arkuszach stylów sÈ wykorzystywane bezpoĂrednio przez przeglÈdarkÚ do rysowania na ekranie. JÚzyk programowania natomiast sïuĝy do definiowania pewnej logiki. MówiÈc
proĂciej, instrukcja logiczna moĝe mieÊ nastÚpujÈcÈ treĂÊ: jeĂli elementy h1 znajdujÈ siÚ
w elemencie nav, pokoloruj je na niebiesko; jeĂli znajdujÈ siÚ w elemencie header, nadaj im
kolor czerwony. Ponadto jÚzyki programowania zawierajÈ zmienne. SÈ one czymĂ w rodzaju
magazynów do przechowywania róĝnych rzeczy, które mogÈ byÊ przydatne w póěniejszym
czasie (na przykïad w zmiennej moĝna zapisaÊ wartoĂÊ koloru). Co wiÚcej, w jÚzykach programowania wystÚpujÈ funkcje sïuĝÈce do wykonywania dziaïañ na wartoĂciach (na przykïad
rozjaĂnij ten kolor o 20 procent). Sass i Compass pozwalajÈ na korzystanie z tych i wielu innych mechanizmów.
Nie martw siÚ, jeĂli nie zrozumiaïeĂ wszystkich sïów w poprzednim akapicie. Wszystko siÚ wyjaĂni w odpowiednim czasie. Jednak najpierw rozprawimy siÚ z kilkoma mitami na temat preprocesorów CSS.
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Skoro ostatecznym wynikiem jest kod CSS,
to lepiej od razu pisaÊ kod CSS
Gdy pierwszy raz natknÈïem siÚ na preprocesor CSS Sass, pomyĂlaïem: „Skoro ostatecznym
wynikiem jest kod CSS, to czy nie lepiej od razu pisaÊ kod CSS?”. Podobnie zareagowaïo
wiele innych osób. W koñcu uĝywamy CSS na co dzieñ. Za pomocÈ arkuszy stylów jesteĂmy
w stanie naprawiÊ praktycznie kaĝdy problem z ukïadem strony, zbudowaÊ responsywnÈ stronÚ
internetowÈ, która bÚdzie piÚknie wyglÈdaïa na wszystkich urzÈdzeniach, i ogólnie, korzystajÈc
z arkuszy stylów przez wiÚkszoĂÊ czasu, mamy odczucie, ĝe dobrze wiemy, co robimy.
WyjaĂnijmy sobie pewne rzeczy juĝ teraz. Sass nie sprawi automatycznie, ĝe Twój kod CSS
stanie siÚ lepszy. Na przykïad jeĂli jeszcze dobrze nie rozumiesz CSS, to Sass i Compass nie
pomogÈ Ci uzupeïniÊ braków wiedzy. Jednak dziÚki Sass z pewnoĂciÈ bÚdziesz szybciej pisaÊ
arkusze stylów i ïatwiej Ci bÚdzie nad nimi zapanowaÊ.
Sass, LESS czy Stylus?
Skoro czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, to moĝliwe, ĝe juĝ siÚ trochÚ porozglÈdaïeĂ i wybraïeĂ Sass zamiast LESS lub
Stylus. LESS i Stylus to takĝe preprocesory CSS o podobnym zastosowaniu jak Sass. Moim skromnym
zdaniem Sass jest najlepszy i ma najwiÚksze moĝliwoĂci, ale muszÚ przyznaÊ, ĝe dokumentacja LESS jest
dla poczÈtkujÈcego bardziej przystÚpna. JeĂli chciaïbyĂ zobaczyÊ porównanie technologii Sass i LESS z wykazem mocnych i sïabych stron obu, zajrzyj na stronÚ CSS Tricks, na której mistrz Chris Coyier zamieĂciï artykuï
na ten temat (http://css-tricks.com/sass-vs-less/).

Dlaczego naleĝy uĝywaÊ wïaĂnie Sass
i Compass
Jak napisaïem wczeĂniej, lista firm korzystajÈcych z Sass i Compass do pisania i obsïugi kaskadowych arkuszy stylów ciÈgle siÚ wydïuĝa i zawiera juĝ takie pozycje jak BBC, eBay czy
LinkedIn. Nietrudno siÚ domyĂliÊ, ĝe jeĂli tak duĝe jednostki przechodzÈ z CSS na Sass, to
musi im siÚ to naprawdÚ opïaciÊ. Istotnie tak jest! A zatem teraz przyjrzymy siÚ kilku flagowym
elementom jÚzyka Sass. Nie bÚdzie to wyczerpujÈcy opis moĝliwoĂci tej technologii, a jedynie
przedsmak tego, jak bardzo Sass i Compass mogÈ uïatwiÊ Ci pracÚ z kaskadowymi arkuszami
stylów.

Zmienne (aby wartoĂci definiowaÊ tylko raz)
Ile razy podczas pracy nad stronÈ internetowÈ deklarujesz wartoĂci róĝnych kolorów w CSS?
NajczÚĂciej uĝywa siÚ do tego notacji szesnastkowej typu #bfbfbf. Robisz to dziesiÚÊ razy?
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DwadzieĂcia? Ile by nie byïo, czÚsto staram siÚ zapamiÚtaÊ te szesnastkowe wartoĂci, zwïaszcza
jeĂli w serwisie uĝywam dwóch, trzech kolorów. Jednak w Sass moĝna zdefiniowaÊ kolory jako
zmienne. Zmienna to tylko odnoĂnik do wartoĂci. Spójrz na poniĝsze trzy definicje zmiennych:
$red: #ff0b13;
$blue: #091fff;
$green: #11c909;

Skïadnia zmiennych
W Sass znak dolara sygnalizuje poczÈtek definicji zmiennej. Za nim powinna znajdowaÊ siÚ
nazwa (miÚdzy znakiem dolara a nazwÈ nie moĝe byÊ spacji). Póěniej wpisuje siÚ dwukropek
sygnalizujÈcy, ĝe zaraz pojawi siÚ wartoĂÊ, po której bÚdzie znajdowaÊ siÚ Ărednik oznaczajÈcy
zamkniÚcie definicji tej zmiennej. W przedstawionym przykïadzie w zmiennej $green zapisana zostaïa szesnastkowa wartoĂÊ koloru zielonego. Tak zdefiniowanych zmiennych moĝna uĝywaÊ w arkuszu Sass w nastÚpujÈcy sposób:
.i-want-to-be-green {
color: $green;
}

A to jest kod CSS, który powstanie w wyniku kompilacji powyĝszej konstrukcji:
.i-want-to-be-green {
color: #11c909;
}
W odniesieniu do Sass sïowo „kompilacja” oznacza konwersjÚ z Sass na CSS.
OkreĂlenie to jest czÚsto uĝywane w róĝnych poradnikach i dyskusjach dotyczÈcych Sass, wiÚc warto
pamiÚtaÊ, ĝe oznacza one jedynie zamianÚ kodu Sass (znajdujÈcego siÚ w pliku .scss lub .sass — o czym za
chwilÚ) na CSS. Proste, prawda?

O wiele ïatwiej jest zapamiÚtaÊ nazwy samodzielnie zdefiniowanych zmiennych niĝ nienaturalne wartoĂci szesnastkowe. Ponadto jeĂli kiedyĂ zechcesz zmieniÊ te kolory, wystarczy przypisaÊ nowÈ wartoĂÊ zmiennej, a reszta zmieni siÚ automatycznie. Moĝesz poĝegnaÊ w swoim edytorze starÈ funkcjÚ znajdowania i zamiany tekstu. Uff!

Automatyczne kolory w formacie RGBA i konwersje
Coraz wiÚcej przeglÈdarek obsïuguje formaty zapisu kolorów RGBA (Red, Green, Blue, Alpha)
i HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alpha). CzÚsto stosowanÈ sztuczkÈ asekuracyjnÈ, na wypadek gdyby ktoĂ jeszcze do przeglÈdania naszych stron uĝyï przestarzaïej przeglÈdarki, jest
wpisanie najpierw wartoĂci w formacie szesnastkowym, a nastÚpnie jej ekwiwalentu w formacie
RGBA lub HSLA rozpoznawanego przez nowe przeglÈdarki (dziÚki temu nowe aplikacje
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wykorzystujÈ formaty RGBA i HSLA, a stare — format szesnastkowy). Na przykïad jeĂli
chcielibyĂmy zdefiniowaÊ kolor o pewnym stopniu przezroczystoĂci, moglibyĂmy napisaÊ takÈ
reguïÚ CSS:
.color-me-bad {
color: #11c909;
color: rgba(17, 201, 9, 0.9);
}

Czasami pobieranie kolorów w formatach szesnastkowym i RGBA ze zïoĝonych obrazów (w aplikacjach typu Photoshop, Fireworks itp.) jest utrudnione. KiedyĂ uĝywaïem maleñkiego programu sïuĝÈcego tylko do sprawdzania wartoĂci kolorów. Jednak od kiedy uĝywam Sass, wspomniana aplikacja staïa siÚ niepotrzebna, poniewaĝ mogÚ pisaÊ takie deklaracje:
.color-me-good {
color: $green;
color: rgba($green, 0.9);
}

W kodzie tym uĝyïem ïatwej do zapamiÚtania nazwy zmiennej reprezentujÈcej kolor i funkcji
kolorowej Sass w celu przekonwertowania tego koloru na format RGBA. W trzeciej linijce
tego kodu proszÚ Sass o przekazanie wartoĂci koloru (zdefiniowanego w postaci zmiennej $green)
jako wartoĂci RGBA z kanaïem alfa o wartoĂci 0.9. W wyniku kompilacji powstanie nastÚpujÈcy
kod CSS:
.color-me-good {
color: #11c909;
color: rgba(17, 201, 9, 0.9);
}

Tym, którzy do tej pory jeszcze siÚ odpowiednio nie skoncentrowali, wyjaĂniam, ĝe Sass automatycznie dostarczyï kolor w formacie RGBA. Kanaï alfa zostaï ustawiony na 90 procent.
To oznacza, ĝe w nowoczesnych przeglÈdarkach przez kolorowÈ powierzchniÚ bÚdzie widaÊ
10 procent tego, co siÚ pod niÈ znajduje.

Zapomnij o przedrostkach producentów
Jestem wielbicielem technologii CSS3, poniewaĝ umoĝliwia pozbycie siÚ wielu obrazów
i ogólnie stwarza bardzo duĝe moĝliwoĂci. Jednak korzystanie z nowych funkcji (gradientów tïa,
cieni elementów, przeksztaïceñ itd.), które wciÈĝ sÈ w fazie eksperymentalnej, wymaga stosowania przedrostków producentów i czasami zróĝnicowanej skïadni. Wiesz, o co chodzi. W ramach
przykïadu spójrz na poniĝszÈ, juĝ przestarzaïÈ, reguïÚ CSS zaokrÈglajÈcÈ rogi:
.rounded {
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
-ms-border-radius: 4px;
-o-border-radius: 4px;
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border-radius: 4px;
}

Wraz z towarzyszÈcym Sass systemem Compass otrzymujemy do dyspozycji mnóstwo darmowych domieszek (na razie nie musisz wiedzieÊ, czym dokïadnie one sÈ, wkrótce to wyjaĂniÚ).
DziÚki temu zamiast zapamiÚtywaÊ wszystkie przedrostki i odmiany skïadni, wystarczy napisaÊ
taki prosty kod:
.rounded {
@include border-radius(4px);
}

Po kompilacji tego kodu powstaïby dokïadnie taki sam arkusz CSS jak przedstawiony powyĝej.
Wszystkie przedrostki producentów zostaïyby dodane automatycznie. Jest to wielka oszczÚdnoĂÊ czasu.

Zagnieĝdĝanie reguï
W Sass moĝna zagnieĝdĝaÊ reguïy. JeĂli na przykïad chcesz utworzyÊ zestaw odnoĂników w elemencie nav i dodaÊ alternatywne pseudoklasy :hover i :active, moĝesz napisaÊ taki arkusz Sass:
nav {
a {
color: $red;
&:hover {
color: $green;
}
&:visited {
color: $blue;
}
}
}

W regule elementu nav zagnieědziliĂmy reguïÚ przeznaczonÈ dla elementów odnoĂników a, w której z kolei zagnieědziliĂmy reguïy dotyczÈce formatowania stanów :hover i :visited tych odnoĂników. To wyglÈda na bardziej skomplikowane, niĝ jest w rzeczywistoĂci. Po kompilacji kod
ten przybierze nastÚpujÈcÈ postaÊ:
nav a {
color: #ff0b13;
}
nav a:hover {
color: #11c909;
}
nav a:visited {
color: #091fff;
}
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LubiÚ wykonywaÊ taki zabieg na niewielkich samodzielnych moduïach CSS, poniewaĝ pozwala mi to zachowaÊ wszystkie powiÈzane ze sobÈ style razem, zwïaszcza gdy potrzebne sÈ
pseudoklasy (na przykïad :hover czy :active).
PamiÚtaj, ĝe tworzenie bardzo konkretnych selektorów CSS maïo kiedy jest dobrym pomysïem. Na przykïad
poniĝej znajduje siÚ reguïa CSS z rodzaju tych, które potrafiÈ uprzykrzyÊ czïowiekowi ĝycie:
#container .callout-area ul#callout-one li.callout-list a.callout-link {
color: #bfbfbf;
}

Selektor siÚga bardzo gïÚboko w strukturÚ dokumentu, przez co jest bardzo konkretny. Z punktu widzenia
ïatwoĂci obsïugi kodu o wiele lepszym rozwiÈzaniem jest taki selektor:
callout-link {
color: #bfbfbf;
}

PamiÚtaj wiÚc, ĝe istnienie moĝliwoĂci zagnieĝdĝania reguï wcale nie oznacza, ĝe naleĝy z niej ciÈgle
korzystaÊ.

Prostsze zapytania medialne
JeĂli nie ma jakiegoĂ waĝnego powodu, aby zrobiÊ inaczej, moim zdaniem wszystkie strony
internetowe powinny byÊ responsywne (ekhm, moĝesz kupiÊ mojÈ ksiÈĝkÚ Responsive Web
Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3). W odniesieniu do CSS oznacza to
koniecznoĂÊ napisania wielu zapytañ medialnych dla róĝnych punktów granicznych w projekcie.
Na przykïad aby zmieniÊ typografiÚ, jeĂli strona jest przeglÈdana na urzÈdzeniu o okreĂlonej
szerokoĂci ekranu, moĝna napisaÊ taki kod CSS:
@media only screen and (min-width: 280px) and (max-width: 479px) {
.h1 {
font-size: 1.1em;
}
}
@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 599px) {
.h1 {
font-size: 1em;
}
}
@media only screen and (min-width: 600px) and (max-width: 767px) {
.h1 {
font-size: 0.9em;
}
}
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W arkuszu tym ustawiono róĝne rozmiary tekstu w elementach h1 w zaleĝnoĂci od szerokoĂci
ekranu w pikselach. OsobiĂcie uwaĝam, ĝe kod ten jest zbyt obszerny i zmusza do zapamiÚtania
wielu rzeczy.
Natomiast w Sass wystarczy napisaÊ tylko tyle:
h1 {
@include MQ(XS) {
font-size: 1.1em;
}
@include MQ(S) {
font-size: 1em;
}
@include MQ(M) {
font-size: 0.9em;
}
}

Zmienne dla XS, S i M sÈ zdefiniowane gdzieĂ indziej (kaĝda reprezentuje pewnÈ szerokoĂÊ).
W domieszce MQ nazwy zmiennych sÈ zastÚpowane ich wartoĂciami. Za pomocÈ domieszki MQ
moĝna wstawiÊ zapytania medialne, gdzie siÚ chce. W ten sposób kod powinien staÊ siÚ bardziej
czytelny.

Automatyczna kompresja kodu CSS
i przyspieszenie dziaïania strony
Opisaïem juĝ kilka elementów Sass i Compass, które powinny CiÚ przekonaÊ do zainteresowania siÚ tymi technologiami, a przecieĝ jeszcze nawet nie wspomniaïem o @extend, stylach
zastÚpczych, plikach czÚĂciowych czy duszkach graficznych. LiczÚ, ĝe przeczytasz dalsze rozdziaïy, w których objaĂniam takĝe te skïadniki. Tymczasem, jak to zwykli mawiaÊ Columbo
i Steve Jobs: „I jeszcze jedno…”.
Jak kompresujesz kod CSS przed wprowadzeniem go do uĝytku? Kompresja znacznie zmniejsza
pliki CSS, dziÚki czemu dziaïajÈ one szybciej we wszystkich pobierajÈcych je urzÈdzeniach.
atwo zredukowaÊ rozmiar plików o poïowÚ. OczywiĂcie zawsze moĝna skopiowaÊ caïy arkusz
stylów do jakiegoĂ internetowego kompresora albo skorzystaÊ z odpowiedniej opcji w edytorze,
ale Sass i tak robi to lepiej. Po prostu to robi.
W Sass moĝna wybraÊ kilka formatów kompilacji kodu do postaci CSS, z których jeden to
format skompresowany. Gdy tylko zapiszesz plik Sass, zostaje on automatycznie skompilowany
na skompresowanÈ postaÊ CSS, gotowÈ do produkcji najmniejszÈ moĝliwÈ wersjÚ. Jest to
ogromna oszczÚdnoĂÊ czasu i wielka korzyĂÊ dla wszystkich uĝytkowników Twojej strony internetowej, nawet jeĂli nie zdajÈ sobie z tego sprawy.
To tyle. Przedstawiïem kilka zalet i moĝliwoĂci stwarzanych przez tandem Sass i Compass. Teraz
wyjaĂniÚ, czym dokïadnie sÈ Sass i Compass, a potem pokaĝÚ Ci, jak zaczÈÊ z nimi pracowaÊ.
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Czym jest Sass
Na stronie internetowej Sass (http://sass-lang.com/) znajdujemy nastÚpujÈcy opis tego jÚzyka:
Sass to strukturalny metajÚzyk odnoszÈcy siÚ do CSS, sïuĝÈcy do tworzenia klarownych
opisów stylu dokumentów oraz posiadajÈcy szersze moĝliwoĂci niĝ czysty CSS.
Sass ma prostszÈ i elegantszÈ skïadniÚ niĝ CSS oraz zawiera wiele funkcji przydatnych
przy tworzeniu i obsïudze arkuszy stylów.
Ponadto na stronie internetowej Sass moĝna znaleěÊ informacje na temat pochodzenia tego
jÚzyka. Jego twórcÈ jest Hampton Catlin (ten sam, który stworzyï teĝ HAML). Od momentu
powstania w 2006 roku Sass byï promowany, uwielbiany i obsïugiwany przez wiele innych
osób. Jednak najwiÚksze zasïugi dla jego rozwoju majÈ Nathan Weizenbaum (projektant i programista, który wspóïpracowaï z Hamptonem Catlinem do wersji 2) i Christopher Eppstein
(który doïÈczyï do zespoïu w 2008 roku i byï w nim obecny od wersji 2.2; ponadto Eppstein
jest twórcÈ systemu Compass). Przy rozwijaniu projektu pomagaïo takĝe wielu wolontariuszy.
Strona projektu w serwisie GitHub znajduje siÚ pod adresem http://github.com/nex3/sass.
Jako ĝe poczÈtki Sass ĂciĂle siÚ wiÈĝÈ ze spoïecznoĂciÈ skupionÈ wokóï jÚzyka Ruby (Ruby jest
jÚzykiem programowania), jego dokumentacja zostaïa napisana jÚzykiem zrozumiaïym dla programistów. Z tego powodu byïa ona trudna do zrozumienia dla osób niezwiÈzanych z programowaniem jako takim. To wielka szkoda, poniewaĝ projektanci samodzielnie piszÈcy kod dla
swoich produktów skorzystaliby z udogodnieñ technologii Sass tak samo jak wszyscy inni.
JÚzyk Sass ma dwa rodzaje skïadni. Pierwotna (zwana Sass i wykorzystujÈca pliki z rozszerzeniem .sass)
jest zwiÚzïa i bazuje na wciÚciach. Brak w niej wszechobecnych w CSS klamer. Jej szczegóïowy opis
moĝna znaleěÊ na stronie http://sass-lang.com/docs/yardoc/file.INDENTED_SYNTAX.html.
Natomiast w tej ksiÈĝce opisujÚ skïadniÚ SCSS, której kod zapisuje siÚ w plikach z rozszerzeniem .scss. Skïadnia ta jest bardziej obszerna niĝ jej poprzedniczka, ale teĝ bardziej przypomina normalne arkusze stylów.
Wynn Netherland, Nathan Weizenbaum i Christopher Eppstein napisali wïasnÈ ksiÈĝkÚ o Sass i Compass
— Sass and Compass in Action. Jako ĝe Nathan Weizenbaum i Christopher Eppstein nadal sÈ zarzÈdcami
projektu Sass, to ksiÈĝka ta, mimo ĝe nie jest przeznaczona wprost dla projektantów, moĝe byÊ godna
uwagi. Zajrzyj na stronÚ http://manning.com/netherland/.

JÚzyka Sass moĝna uĝywaÊ za darmo, bez posiadania jakiejkolwiek licencji.

Czym jest Compass
Na stronie Compass pod adresem http://compass-style.org znajduje siÚ nastÚpujÈca informacja:
Compass to otwarte narzÚdzie do tworzenia kaskadowych arkuszy stylów.
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W istocie Compass byï pierwszym narzÚdziem obsïugujÈcym Sass. InstalujÈc go wraz z Sass,
zaopatrujemy siÚ w mnóstwo przydatnych wzorców i dodatków uïatwiajÈcych tworzenie kodu
CSS. WidziaïeĂ telewizyjny program „Odpicuj mi brykÚ”? Gdyby Xzibit zabraï Sass do West
Coast Customs, to Compass byïby pierwszym zamontowanym dodatkiem!
Innymi sïowy, Compass umoĝliwia korzystanie z nowych wïasnoĂci CSS3, takich jak cienie
elementów, gradienty, kolumny i przeksztaïcenia, za pomocÈ pojedynczych poleceñ, które nastÚpnie magicznie zamienia na dziaïajÈcy bezproblemowo, zgodny ze wszystkimi przeglÈdarkami
kod CSS. Ponadto pozwala na stosowanie dodatkowych wtyczek umoĝliwiajÈcych tworzenie
niesamowitych lekkich systemów siatkowych, o których bÚdzie jeszcze mowa w dalszej czÚĂci
ksiÈĝki.
Strona projektu Compass w serwisie GitHub znajduje siÚ pod adresem https://github.com/
chriseppstein/compass.
Compass to program typu charityware, co oznacza, ĝe moĝna z niego korzystaÊ do woli, ale jego wïaĂciciele zachÚcajÈ do wpïacania darowizn na rzecz fundacji UMDF pomagajÈcej w poszukiwaniu lekarstwa
na choroby mitochondrialne. Gdy zatem zainstalujesz Compass i zorientujesz siÚ, ile czasu dziÚki niemu
oszczÚdzasz, rozwaĝ moĝliwoĂÊ wpïaty dowolnej darowizny (potrzebne informacje znajdziesz pod adresem
http://umdf.org/compass).

Instalacja Sass i Compass
W czasach sïusznie minionych Sass i Compass moĝna byïo zainstalowaÊ tylko przy uĝyciu
wiersza poleceñ. Na szczÚĂcie jednak czasy siÚ zmieniïy. JeĂli nie jesteĂ fanem wiersza poleceñ,
to nie musisz z niego korzystaÊ. Istnieje kilka graficznych narzÚdzi dla systemów OS X, Linux
i Windows, które takĝe zawierajÈ wszystkie pliki potrzebne do kompilowania plików Sass na
CSS podczas ich zapisywania. OpiszÚ je nieco dalej, ale najpierw pokaĝÚ, jak zainstalowaÊ Sass
i Compass za pomocÈ wiersza poleceñ. JesteĂ gotów? Do dzieïa.
Rozumiem, jeĂli Ciebie to nie bawi. W takim razie moĝesz przejĂÊ od razu do sekcji poĂwiÚconej narzÚdziom graficznym. Zawsze moĝesz tu wróciÊ kiedy indziej. Nikogo nie oceniam!

Instalacja pakietu dla systemu OS X
Uĝytkownicy systemu Mac OS X majÈ uïatwione zadanie, poniewaĝ twórca programu Compass
Chris Eppstein stworzyï graficzny pakiet instalacyjny. Wystarczy pobraÊ ten pakiet ze strony
https://github.com/chriseppstein/compass/downloads i uruchomiÊ go na swoim komputerze.
Jednak warto teĝ wiedzieÊ co nieco o sposobie dziaïania wiersza poleceñ, wiÚc moĝesz teĝ
spróbowaÊ podnieĂÊ trochÚ swoje kwalifikacje i skorzystaÊ z tego narzÚdzia.
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Praca w wierszu poleceñ
Aby pracowaÊ z Sass i Compass w wierszu poleceñ, naleĝy znaÊ tylko kilka poleceñ. Oto lista tych, które
prawie na pewno Ci siÚ przydadzÈ:
WyĂwietlanie listy plików w bieĝÈcym folderze:
Windows:
dir

Mac:
ls

Zmiana folderu — przejĂcie do innego folderu znajdujÈcego siÚ w bieĝÈcym:
Windows i Mac:
cd nazwa-folderu

W miejsce napisu nazwa-folderu naleĝy wpisaÊ wïaĂciwÈ nazwÚ folderu.
Aby przejĂÊ do folderu nadrzÚdnego:
Windows:
cd..

Mac
cd ..

Instalacja Sass i Compass
i praca z nimi w wierszu poleceñ
Do instalacji Sass i Compass potrzebny jest interpreter jÚzyka Ruby. JeĂli uĝywasz systemu
OS X, to interpreter ten jest juĝ gotowy do uĝycia.

Instalacja interpretera Ruby w systemie Windows
JeĂli korzystasz z systemu Windows, wejdě na stronÚ http://rubyinstaller.org/downloads/ oraz pobierz najnowszy plik instalacyjny interpretera jÚzyka Ruby (odnoĂnik do tego pliku bÚdzie wyglÈdaï
mniej wiÚcej tak: http://rubyforge.org/frs/download.php/76054/rubyinstaller-1.9.3-p194.exe, choÊ
moĝe zawieraÊ inny numer wersji). Podczas instalacji pozostaw ustawienia domyĂlne (nie musisz
zaznaczaÊ ĝadnych pól wyboru w opcjach). W systemie Linux interpreter Ruby powinno daÊ
siÚ zainstalowaÊ bezpoĂrednio za pomocÈ menedĝera pakietów.
Zakïadam, ĝe jeĂli ktoĂ uĝywa systemu Linux, to doĂÊ sprawnie posïuguje siÚ wierszem poleceñ.
JeĂli nie, to zalecam przesiÈĂÊ siÚ na Maca.
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Polecenie gem
Niezaleĝnie od tego, jakiego systemu operacyjnego uĝywasz (Windows, Linux lub Mac), masz
juĝ w nim przygotowany do dziaïania interpreter jÚzyka Ruby. Teraz skorzystamy z polecenia
gem, którego wykonanie bÚdzie równoznaczne z wydaniem komputerowi nastÚpujÈcego polecenia: „Ruby, zainstaluj mi gem o nazwie compass”. Jako ĝe Compass wymaga Sass, instalacja
tego pierwszego pociÈga za sobÈ automatycznÈ instalacjÚ drugiego.
Traktuj polecenie gem jak niewielki program albo wtyczkÚ. Jest to po prostu rozszerzenie funkcjonalnoĂci
narzÚdzia korzystajÈcego z interpretera Ruby. Jako ĝe Sass i Compass wykorzystujÈ Ruby, gdy zaczniesz
na dobre korzystaÊ z Sass, czÚsto bÚdziesz pobieraÊ nowe „klejnoty” (gem oznacza „klejnot”). IstniejÈ na
przykïad gemy dla systemów siatkowych, jak Susy, gemy dla stylów przycisków, jak Sassy Buttons, i wiele
wiÚcej.

Instalacja z wiersza poleceñ w systemie Mac OS X
W systemie OS X naleĝy uruchomiÊ aplikacjÚ o nazwie Terminal, którÈ zazwyczaj moĝna
znaleěÊ w folderze Aplikacje/NarzÚdzia. Moĝe to wyglÈdaÊ tak:
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Kliknij dwukrotnie ten plik, aby wyĂwietliÊ okno widoczne poniĝej:

JeĂli nigdy nie korzystaïeĂ z tego narzÚdzia, to podpowiem, ĝe jest to wïaĂnie wiersz poleceñ!
Teraz tylko wpisz poniĝsze polecenie i naciĂnij klawisz Enter:
sudo gem install compass

Zostaniesz poproszony o podanie hasïa (naleĝy wpisaÊ to samo, którego uĝywasz do logowania
do pulpitu). Wpisz je i naciĂnij klawisz Enter. Podczas wpisywania hasïa nie przestrasz siÚ, ĝe
nic siÚ nie dzieje. Terminal nie reaguje w widoczny sposób, gdy wpisuje siÚ hasïo. Jednak po
naciĂniÚciu klawisza Enter Sass i Compass zostanÈ zainstalowane.
I jak siÚ czujesz? WïaĂnie zainstalowaïeĂ gem Ruby. Czujesz siÚ jak maniak komputerowy?
Nie przejmuj siÚ. To bÚdzie nasza maïa tajemnica.

Instalacja z wiersza poleceñ w systemie Windows
W systemie Windows Vista i 7 naleĝy kliknÈÊ przycisk z logo Microsoftu, wpisaÊ sïowo ruby w polu
wyszukiwania i kliknÈÊ na liĂcie pozycjÚ Start Command Prompt with Ruby (uruchom wiersz
poleceñ z obsïugÈ jÚzyka Ruby). W systemie Windows 8 naleĝy kliknÈÊ prawym przyciskiem
myszy na ekranie startowym, kliknÈÊ opcjÚ Wszystkie aplikacje, a nastÚpnie kliknÈÊ opcjÚ
Start Command Prompt with Ruby.
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Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe wiersza poleceñ podobne do pokazanego poniĝej:

Wpisz poniĝsze polecenie i naciĂnij klawisz Enter:
gem install compass

Spowoduje to zainstalowanie Compass i Sass. Po instalacji pojawi siÚ nowy wiersz poleceñ
z migajÈcym kursorem.
To wszystko. Sass i Compass sÈ zainstalowane i moĝesz zaczÈÊ tworzyÊ pliki.
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Sprawdzanie wersji Compass i Sass
Jako ĝe od czasu do czasu Sass i Compass sÈ wzbogacane o nowe funkcje, dobrze jest wiedzieÊ, jak siÚ sprawdza bieĝÈcÈ i instaluje najnowszÈ wersjÚ tych narzÚdzi. Do sprawdzania
wersji w wierszu poleceñ sïuĝy poniĝsze polecenie:
sass –v

W odpowiedzi otrzymasz napis w stylu Sass 3.4.15 (Selective Steve).
Aby sprawdziÊ wersjÚ narzÚdzia Compass, naleĝy wykonaÊ poniĝsze polecenie:
compass –v

W odpowiedzi otrzymasz napis w stylu Compass 1.0.3 (Polaris).
JeĂli CiÚ to interesuje, Polaris to Gwiazda Polarna (tak, sprawdziïem to w Google).

Sprawdzanie, które wersje Sass i Compass sÈ dostÚpne
OczywiĂcie zawsze moĝna wejĂÊ na strony tych narzÚdzi i sprawdziÊ na nich, jakie wersje sÈ
dostÚpne, ale ïatwiej i szybciej jest skorzystaÊ w tym celu z wiersza poleceñ. Wystarczy wykonaÊ poniĝsze polecenie:
gem list sass -a -r

W ten sposób prosimy interpreter jÚzyka Ruby o podanie listy wersji wszystkich gemów ze
sïowem sass w nazwie. CzÚĂÊ -r oznacza, ĝe prosimy o zasiÚgniÚcie informacji zdalnych (na
przykïad z internetu, a nie z systemu operacyjnego), natomiast parametr -a nakazuje wyĂwietliÊ listÚ wszystkich wersji. Poniĝej znajduje siÚ to samo polecenie w wersji dla Compass:
gem list compass -a -r

Kaĝde z tych poleceñ spowoduje zwrócenie listy gemów zawierajÈcych w nazwie sïowo sass lub
compass z podaniem numeru wersji w nawiasie. Na przykïad:
sass (3.4.15, 3.4.14, 3.4.13, 3.4.12, 3.4.11, 3.4.10, 3.4.9, 3.4.8, 3.4.7, 3.4.6,
3.4.5, 3.4.4, 3.4.3, 3.4.2, 3.4.1, 3.4.0, 3.3.14, 3.3.13, 3.3.12, 3.3.11, 3.3.10,
3.3.9, 3.3.8, 3.3.7, 3.3.6, 3.3.5, 3.3.4, 3.3.3, 3.3.2, 3.3.1, 3.3.0, 3.2.19,
3.2.18, 3.2.17, 3.2.16, 3.2.15, 3.2.14, 3.2.13, 3.2.12, 3.2.11, 3.2.10, 3.2.9,
3.2.8, 3.2.7, 3.2.6, 3.2.5, 3.2.4, 3.2.3, 3.2.2, 3.2.1, 3.2.0, 3.1.21, 3.1.20,
3.1.19, 3.1.18, 3.1.17, 3.1.16, 3.1.15, 3.1.14, 3.1.13, 3.1.12, 3.1.11, 3.1.10,
3.1.9, 3.1.8, 3.1.7, 3.1.6, 3.1.5, 3.1.4, 3.1.3, 3.1.2, 3.1.1, 3.1.0)

Wersje sÈ wymienione w odwrotnej kolejnoĂci chronologicznej (od najnowszej).
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Aby sprawdziÊ, jakie wersje Sass sÈ przygotowywane do opublikowania, naleĝy uĝyÊ poniĝszego polecenia:
gem list sass --pre -r

Aby sprawdziÊ, jakie wersje narzÚdzia Compass sÈ przygotowywane do opublikowania, naleĝy
uĝyÊ poniĝszego polecenia:
gem list compass --pre -r

Instalowanie najnowszej wersji Sass i Compass
(wïÈcznie z wydaniami wstÚpnymi)
Aby zainstalowaÊ najnowszÈ stabilnÈ wersjÚ Sass, wystarczy wykonaÊ w wierszu poleceñ poniĝsze polecenie (sïowo sudo w niektórych systemach jest niepotrzebne):
sudo gem install sass

JeĂli przyszïa wersja ma jakieĂ niezwykle przydatne skïadniki, które koniecznie chcesz wypróbowaÊ, ale jeszcze oficjalnie nie zostaïa wydana, za pomocÈ poniĝszego polecenia moĝesz
zainstalowaÊ najnowszÈ wersjÚ wstÚpnÈ:
sudo gem install sass --pre

Miej jednak ĂwiadomoĂÊ, ĝe w takiej wersji mogÈ znajdowaÊ siÚ bïÚdy i róĝne usterki. Dlatego jeĝeli nie masz bardzo waĝnego powodu, by zrobiÊ inaczej, zalecam uĝywanie wyïÈcznie
stabilnych wersji oprogramowania.
Dla Compass polecenia wyglÈdajÈ bardzo podobnie:
sudo gem install compass

I polecenie dla wersji wstÚpnej:
sudo gem install compass -pre
Jak odinstalowaÊ wybranÈ wersjÚ Sass
JeĂli coĂ zacznie iĂÊ nie po Twojej myĂli, zawsze moĝesz cofnÈÊ siÚ do starszej wersji Sass za pomocÈ
poniĝszego polecenia:
gem uninstall sass --version numerwersji

W miejsce czïonu numerwersji naleĝy wpisaÊ ĝÈdany numer wersji (na przykïad 3.2.0.alpha.103).
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Tworzenie projektu Sass i Compass
z poziomu wiersza poleceñ
Chcesz utworzyÊ projekt Sass i Compass z poziomu wiersza poleceñ? W tym celu musisz
przejĂÊ do folderu witryny (ja na przykïad swoje witryny przechowujÚ w folderze o nazwie
Sites) i wykonaÊ poniĝsze polecenie:
compass create moj-projekt

UĝyliĂmy wbudowanego polecenia narzÚdzia Compass o nazwie create do utworzenia projektu w folderze o nazwie moj-projekt. Gdy naciĂniesz klawisz Enter, Compass utworzy kilka
plików i folderów. Poniĝej pokazujÚ przykïadowÈ strukturÚ projektu utworzonego w systemie
Windows:

Do czego sïuĝÈ wygenerowane pliki w projekcie Compass
Szczegóïowy opis generowanych plików i folderów znajduje siÚ w rozdziale 2. Na razie przedstawiam
tylko krótki przeglÈd ich funkcji.
Folder .sass-cache (utworzony o jeden poziom wyĝej): folder zawierajÈcy pliki podrÚczne wykorzystywane
przez Sass w celu przyspieszenia budowy plików CSS. Nie trzeba z nim nic robiÊ.
Folder sass: katalog na pliki Sass, w których bÚdziemy pracowaÊ. Nazwa sass jest domyĂlna i moĝna jÈ zmieniÊ na dowolnÈ innÈ.
Folder stylesheets: katalog na skompilowane pliki CSS wygenerowane przez Sass. Nazwa stylesheets jest
domyĂlna w projektach Compass i moĝna jÈ zmieniÊ na dowolnÈ innÈ.
Plik config.rb: plik zawierajÈcy domyĂlne ustawienia konfiguracyjne projektu, takie jak domyĂlne nazwy i lokalizacje folderów. Ponadto w pliku tym ustawia siÚ metodÚ kompresji generowanych plików CSS.
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Automatyczne kompilowanie kodu na CSS
z poziomu wiersza poleceñ
Aby Compass „obserwowaï” zmiany w plikach Sass (znajdujÈcych siÚ w folderze sass projektu) i automatycznie kompilowaï je na CSS po kaĝdym zapisaniu pliku, najpierw naleĝy przejĂÊ
do folderu zawierajÈcego interesujÈce nas pliki Sass (aby odĂwieĝyÊ sobie pamiÚÊ na temat
potrzebnych poleceñ, moĝesz jeszcze raz przeczytaÊ ramkÚ „Praca w wierszu poleceñ” w podrozdziale „Instalacja Sass i Compass”). BÚdÈc w katalogu gïównym projektu (lista zawartoĂci
powinna zawieraÊ plik config.rb), wykonaj poniĝsze polecenie:
compass watch

Dla narzÚdzia Compass oznacza ono: „Obserwuj ten projekt i jeĂli zmieni siÚ coĂ w którymkolwiek pliku Sass, skompiluj go do postaci CSS”. Od tej pory, jeĂli zmienisz cokolwiek w plikach
Sass i zapiszesz tÚ zmianÚ, Compass automatycznie wykryje to zdarzenie i dokona ponownej
kompilacji odpowiednich plików CSS (kompilowane pliki CSS domyĂlnie sÈ zapisywane w folderze
stylesheets projektu).

Graficzne narzÚdzia do pracy z Sass
i Compass
Istnieje kilka graficznych narzÚdzi, które uwalniajÈ nas od koniecznoĂci zajmowania siÚ caïym
tym gemowym baïaganem jÚzyka Ruby (wszystkie zawierajÈ wïasnÈ wersjÚ interpretera) i kompilujÈ pliki Sass na CSS. W podrozdziale tym przedstawiam trzy z nich: LiveReload (OS X
i Windows), CodeKit (OS X) i Scout (OS X i Windows).
PoczÈtkowo z Sass i Compass pracowaïem przy uĝyciu wiersza poleceñ, ale teraz, jeĂli nie
muszÚ wykonaÊ jakiegoĂ konkretnego polecenia, na co dzieñ korzystam z LiveReload lub CodeKit. PodkreĂlam jednak, ĝe nie ma jedynego sïusznego narzÚdzia. Wybierz po prostu to narzÚdzie,
które najbardziej Ci siÚ podoba.
Bez wzglÚdu na to, co wybierzesz, wystarczy kilka klikniÚÊ, aby rozpoczÈÊ automatycznÈ obserwacjÚ wybranego katalogu. PamiÚtaj tylko, aby uruchomiÊ program, i moĝesz juĝ pracowaÊ
z plikami Sass.

Scout
Scout to darmowe narzÚdzie zbudowane przy uĝyciu technologii Adobe Air. Jest dostÚpne do
pobrania na stronie http://mhs.github.com/scout-app. Po zainstalowaniu uruchom program i kliknij znajdujÈcy siÚ w lewym dolnym rogu okna przycisk ze znakiem plus. Potem musisz skon-
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figurowaÊ ustawienia, ale wystarczy, ĝe zrobisz to raz i póěniej pliki bÚdÈ kompilowane automatycznie. Ten program jest darmowy, ale osobiĂcie uwaĝam, ĝe warto wydaÊ parÚ zïotych na
jedno z pozostaïych rozwiÈzañ, które zapewniajÈ dodatkowe funkcje.

CodeKit
Program CodeKit jest dostÚpny tylko dla uĝytkowników systemu Mac OS X (przykro mi,
wielbiciele Windowsa i Linuksa). Ma Ăwietny prosty interfejs uĝytkownika i nie tylko kompiluje pliki Sass (czy teĝ pliki w kilku innych tego typu jÚzykach), lecz takĝe dodatkowo odĂwieĝa
okno przeglÈdarki. To pozwala zaoszczÚdziÊ naprawdÚ duĝo czasu w pracy. Ponadto aplikacja
ta umoĝliwia ïÈczenie plików i ma wiele innych funkcji.
JednÈ z najwiÚkszych zalet programu CodeKit jest to, ĝe moĝna w nim tworzyÊ projekty
Compass wprost z interfejsu. Wystarczy okreĂliÊ ustawienia, wybraÊ folder i to wystarczy, aby
narzÚdzie automatycznie obserwowaïo zmiany.
Peïna wersja aplikacji kosztuje 25 dolarów, ale jest teĝ dostÚpna darmowa wersja próbna
z ograniczeniem czasowym, wiÚc moĝesz najpierw sprawdziÊ, czy aplikacja Ci siÚ podoba
(http://incident57.com/codekit/).
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LiveReload
Program LiveReload podobnie jak CodeKit nie tylko kompiluje kod w jÚzykach typu Sass,
lecz takĝe odĂwieĝa przeglÈdarkÚ, aby ukazaÊ dokonane zmiany. Wystarczy nacisnÈÊ znajdujÈcÈ siÚ na dole ikonÚ plusa, znaleěÊ potrzebny folderu z projektem i zaznaczyÊ opcjÚ Compile
SASS, LESS, Stylus, CoffeeScript and others (kompiluj kod SASS, LESS, Stylus, CoffeeScript
i inne).
Program kosztuje 9,99 dolara (dla uĝytkowników systemu OS X dostÚpny jest w App Store). Oprócz
wersji dla systemu OS X dostÚpna jest teĝ wersja dla systemu Windows (http://livereload.com).
Utwórz pierwszy plik Sass w mniej niĝ dziesiÚÊ sekund
PamiÚtaj, ĝe kaĝdy plik CSS moĝna bez problemu zamieniÊ w plik Sass. W tym celu wystarczy zmieniÊ rozszerzenie .css na .scss. Po takiej zmianie otrzymasz w peïni funkcjonalny i caïkowicie prawidïowy plik Sass.
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Praca z plikami Sass w edytorach tekstu
Edytory tekstu sÈ jak druĝyny sportowe — kaĝdy ma swój ulubiony. Nie istnieje nic takiego
jak edytor tekstu, który jest odpowiedni lub nieodpowiedni do pracy z Sass. ChoÊ oczywiĂcie
obsïuga skïadni tego jÚzyka bardzo pomaga, poniewaĝ kolorowanie róĝnych konstrukcji uïatwia
orientowanie siÚ w kodzie ěródïowym.
Na szczÚĂcie wiÚkszoĂÊ wysokiej jakoĂci edytorów tekstu standardowo obsïuguje skïadniÚ
Sass lub ma zewnÚtrzne wtyczki zapewniajÈce takÈ obsïugÚ. Aktualnie moim ulubionym
edytorem tekstu jest Sublime Text (wieloplatformowy i dostÚpny pod adresem http://
sublimetext.com), chociaĝ nie gorsze sÈ Coda 2 (tylko dla systemu OS X — http://panic.
com/coda), Espresso 2 (tylko dla systemu OS X — http://macrabbit.com) i Aptana (wieloplatformowy — http://aptana.com).
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Podsumowanie
W rozdziale tym przedstawiïem kilka powodów, dla których warto korzystaÊ z narzÚdzi Sass
i Compass. Ponadto dokïadnie opisaïem, czym kaĝde z nich jest, do czego sïuĝy i jaki ma zwiÈzek z drugim.
Póěniej pokazaïem, jak zainstalowaÊ Sass i Compass z poziomu wiersza poleceñ (przy okazji
wyjaĂniajÈc, do czego sïuĝÈ gemy Ruby) oraz przedstawiïem kilka graficznych narzÚdzi obsïugujÈcych Sass i Compass. Niezaleĝnie od tego, które rozwiÈzanie wybraïeĂ, teraz masz juĝ
w swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie do obserwowania zmian w plikach Sass
i automatycznego ich kompilowania na CSS po kaĝdym zapisaniu.
UporaliĂmy siÚ wiÚc z najwiÚkszym problemem utrudniajÈcym rozpoczÚcie pracy z Sass
i Compass. Skoro tak, to w nastÚpnym rozdziale moĝemy utworzyÊ pierwszy projekt. Dowiesz
siÚ, jak zmieniaÊ ustawienia w pliku konfiguracyjnym, jak tworzyÊ komentarze w plikach Sass,
jak posïugiwaÊ siÚ plikami czÚĂciowymi oraz jak upraszczaÊ budowÚ arkuszy stylów przez zastosowanie w nich zmiennych.
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zagnieĝdĝania, 68
SPDY, 54
sprawdzanie wersji, 35
statystyki Compass, 226
stopka, footer, 97
stosowanie
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projektu Compass, 45, 46
punktów brzegowych, 129
siatki
responsywnej, 128
pïynnej, 134
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zmienianie fontu, 75
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dla punktów brzegowych, 153
konfiguracyjne, 219
licznikowe, 204
projektowe, 124
skïadnia definicji, 57
wykonywanie obliczeñ, 200
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