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Rozdział 7. 

Just-in-Time — kompilacja 
w czasie rzeczywistym 
O JIT (Just-in-Time) w Tailwindzie kilkakrotnie już wspominałem, gdy omawiałem wykorzy-
stywanie dynamicznych klas w kodzie naszej aplikacji. Warto przyjrzeć się mu nieco bliżej. 

Czym jest JIT mode w Tailwind CSS? 
JIT to — w chwili pisania tej książki — eksperymentalna funkcja kompilatora na żądanie. 
Dzięki niej nie musimy już tworzyć pluginów lub nowych wariantów w pliku konfigura-
cyjnym Tailwinda. Unikalne i wymyślne klasy tworzymy w intuicyjny sposób, np. .top-[100px], 
gdzie w nawiasie kwadratowym znajduje się faktyczna wartość, którą chcemy przypisać 
do nowej klasy CSS.  

Kompilacja kodu CSS w tym trybie również jest znacznie szybsza — wynosi od niecałej 
sekundy przy pierwszym uruchomieniu do kilku milisekund przy przyrostowym rozszerzaniu 
już istniejącego pliku wynikowego. 

Możliwości trybu JIT 
Zalet trybu JIT jest wiele, ale wymienię tylko te według mnie najciekawsze. Cała lista zalet 
dostępna jest w dokumentacji1. 

Wszystkie warianty są dostępne 

Nie trzeba już aktywować wariantów z góry niedostępnych w niektórych pluginach Tail-
winda. Jeśli potrzebujemy wariantu .focus-visible:, to po prostu go używamy. Żadnej 
zbędnej konfiguracji. 

 
1 https://tailwindcss.com/docs/just-in-time-mode. 
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Wartości dla atrybutów podajemy (prawie) dokładnie tak, 
jak wyglądają w rzeczywistości 

Wyjątkiem są wartości zawierające spacje. Należy te spacje usunąć lub jeśli są konieczne 
— zastąpić przecinkami. 

Spójrz na kod dostępny w dokumentacji: 

<!—Rozmiary i pozycjonowanie --> 
<img class="absolute w-[762px] h-[918px] top-[-325px] right-[62px] md:top-[-400px]  
md:right-[80px]" src="/crazy-background-image.png"> 
 
<!-- Kolory --> 
<button class="bg-[#1da1f1]">Share on Twitter</button> 
 
<!-- Siatki --> 
<div class="grid-cols-[1fr,700px,2fr]"> 
  <!-- ... --> 
</div> 

Wszystko można skonfigurować i nawet największy perfekcjonista będzie zadowolony. 
Dzięki nawiasom kwadratowym od razu wiemy, że opuszczamy bezpieczne, predefinio-
wane opcje i tworzymy własne. 

Łączenie wielu wariantów 

Dzięki JIT możemy łączyć wiele wariantów w jeden. Nie trzeba już pisać własnego CSS-a, 
aby poradzic sobie ze skomplikowanymi sytuacjami: 

<button class="md:dark:disabled:focus:hover:bg-gray-400"> 

Dostępny modyfikator !important 

Jeśli zostaliśmy zmuszeni do nadpisania czyjegoś stylu i nie możemy go zmodyfikować 
u źródła, wystarczy zastosować znak wykrzyknika przed klasą. 

Mnóstwo dostępnych pseudoklas  

Oprócz znanych pseudoklas .hover: czy .focus: możemy używać teraz wielu innych, 
jak na przykład .invalid: lub .required:. 

Selektor sąsiada 

Podobnie jak w przypadku selektora rodzica (.group i na przykład .group-hover), możemy teraz 
do sąsiada wybranego elementu przypisać klasę .peer. Następnie style dla samego elementu 
należy poprzedzić wariantem .peer-hover: lub innym. 
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Brak konieczności używania klas .transform, .filter i .backdrop-filter 

O tym również wspominałem, ale dla usystematyzowania wiedzy przypominam ponownie. 
Aby użyć filtru, nie trzeba już klasy odpowiedzialnej za efekt poprzedzać klasą .filter. To 
samo dotyczy transformacji elementu oraz filtru pod elementem. 
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