Tytuł oryginału: Less Web Development Essentials, Second Edition
Tłumaczenie: Piotr Rajca
ISBN: 978-83-283-1754-3
Copyright © Packt Publishing 2015. First published in the English language under the title ‘Less Web
Development Essentials – Second Edition – 9781783554072’.
Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były
kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie
ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/lesspp.zip
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/lesspp
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
O autorze

11

O recenzentach

13

Przedmowa

15

Rozdziaï 1. Usprawnianie tworzenia aplikacji internetowych z uĝyciem Lessa

21

Stosowanie CSS3 do okreĂlania wyglÈdu kodu HTML
Stosowanie selektorów CSS do okreĂlania wyglÈdu kodu HTML
SzczegóïowoĂÊ, dziedziczenie i kaskada w CSS
Tworzenie ukïadów z uĝyciem elastycznych pudeïek
Kompilacja kodu Lessa
PoczÈtki stosowania Lessa
Stosowanie funkcji watch do automatycznego odĂwieĝania strony
Debugowanie kodu
Wtyczki
Pierwszy ukïad napisany z uĝyciem Lessa
Reguïy dla poszczególnych przeglÈdarek
Zastosowanie wïaĂciwoĂci border-radius do tworzenia zaokrÈglonych wierzchoïków
Eliminowanie róĝnic za pomocÈ rozwiÈzañ typu CSS reset
Tworzenie gradientów tïa
PrzejĂcia, transformacje i animacje CSS
WïaĂciwoĂÊ box-size
Kompilacja po stronie serwera
Stosowanie map ěródïowych CSS do debugowania
Wtyczki

Kup książkę

22
22
23
25
27
28
30
31
33
35
35
38
41
43
45
49
52
53
54

Poleć książkę

Spis treĞci

Kompresja i minimalizacja kodu CSS
Automatyczna kompilacja kodu Lessa do CSS
Programy o graficznym interfejsie uĝytkownika
Metodologie OOCSS, SMACSS oraz BEM
Podsumowanie

Rozdziaï 2. Stosowanie zmiennych i wstawek
Stosowanie komentarzy w kodzie Lessa
Zagnieĝdĝone komentarze
Komentarze specjalne
Stosowanie zmiennych
Organizowanie plików
OkreĂlanie nazw zmiennych
Stosowanie zmiennych
Organizowanie zmiennych
Ostatnia deklaracja wygrywa!
Deklaracje zmiennych nie sÈ statyczne!
Leniwe wczytywanie
Interpolacja zmiennych
Zapisywanie wartoĂci
Stosowanie wstawek
Proste wstawki
Wstawki z parametrami
Konwencje nazewnicze i sposoby wywoïywania wstawek
Stosowanie wstawek z wiÚkszÈ liczbÈ parametrów
Zïoĝona wstawka generujÈca liniowy gradient tïa
Zwracanie wartoĂci ze wstawek
Modyfikowanie zachowania wstawek
Sïowo kluczowe !important
Podsumowanie

Rozdziaï 3. Reguïy zagnieĝdĝone, dziaïania oraz funkcje wbudowane
Struktura nawigacyjna
Stosowanie reguï zagnieĝdĝonych
Stosowanie wstawek i klas
Zmienne
Klasy i przestrzenie nazw
Odwoïania do selektora nadrzÚdnego z uĝyciem symbolu &
Zagnieĝdĝanie wartowników i zastosowanie &
Przekazywanie zestawów reguï do wstawek
Dziaïania na liczbach, kolorach i zmiennych
Scalanie wïaĂciwoĂci
Funkcje wbudowane
JavaScript
Lista funkcji

55
56
58
59
60

63
64
64
64
65
66
68
69
70
71
72
73
73
75
77
78
79
80
81
83
89
90
96
97

99
99
100
104
106
107
109
113
114
115
117
118
118
119

6

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Stosowanie funkcji operujÈcych na kolorach
Funkcje darken() i lighten()
Mnoĝenie kolorów
Èczenie kolorów w Lessie
OkreĂlanie typu wartoĂci wejĂciowej
Rozszerzanie Lessa za pomocÈ wïasnych funkcji
Wstawka box-shadow
Podsumowanie

121
122
124
127
127
129
130
131

Rozdziaï 4. Testowanie kodu i stosowanie gotowych bibliotek wstawek

133

Ponowna analiza tworzenia gradientów tïa z uĝyciem CSS
Nieuĝywany kod
Testowanie kodu
Prezentacja TDD
Kilka sïów o zestawieniach stylów
Gotowe wstawki
Tworzenie gradientów i ukïadów za pomocÈ biblioteki Less Elements
Stosowanie obszernej biblioteki Less Hat
Stosowanie biblioteki wstawek 3L
Stosowanie biblioteki wstawek Clearless
Stosowanie w projekcie gotowych wstawek biblioteki Preboot
Stosowanie biblioteki more-or-less
Biblioteka Less-bidi
Stosowanie innych technik wykorzystujÈcych Less
Tworzenie animacji za pomocÈ Lessa
Stosowanie czcionek ikonowych
Retina.js
Podsumowanie

134
136
138
138
139
142
143
146
147
149
152
153
155
156
156
158
162
163

Rozdziaï 5. Integracja Lessa z wïasnymi projektami
Importowanie kodu CSS do Lessa
Stosowanie dyrektywy @import
Stosowanie Lessa w istniejÈcych projektach
Organizacja plików
Konwersja kodu CSS do kodu Lessa
Zapytania medialne i responsywne projekty stron
Elastyczne jednostki miar w zapytaniach medialnych
Tworzenie elastycznych ukïadów
Stosowanie siatek w ukïadach i organizacji pracy
Rola wïaĂciwoĂci float w tworzeniu siatek
Zastosowanie bardziej semantycznego rozwiÈzania
Tworzenie ukïadów z uĝyciem klas siatki
Tworzenie zagnieĝdĝonych siatek
Siatki alternatywne
Tworzenie wïasnego projektu z uĝyciem responsywnej siatki
Stosowanie systemu siatki Preboot

165
166
166
169
169
169
171
172
172
176
177
180
181
182
183
187
188

7

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Stosowanie wstawek siatki do tworzenia ukïadu semantycznego
Rozszerzanie siatek
Dodawanie klas dla mniejszej siatki
Stosowanie maïej siatki w semantycznym kodzie HTML
Podsumowanie

192
194
195
198
199

Rozdziaï 6. Stosowanie frameworku Bootstrap 3

201

Wprowadzenie do frameworku Bootstrap
Siatka Bootstrapa
Stosowanie plików Lessa frameworku Bootstrap
Wtyczka Bootstrapa dla Lessa
Podsumowanie

202
202
207
212
224

Rozdziaï 7. Stosowanie Lessa z aplikacjami zewnÚtrznymi i innymi frameworkami
Cardinal CSS
Wtyczka Lessa dla frameworku Cardinal
Stosowanie Semantic UI z Lessem
Stosowanie Ionic z Lessem
Dodawanie Lessa do procesu budowy frameworku Ionic
Frameworki do tworzenia siatek korzystajÈce z Lessa
Semantic Grid System
Responsywny szablon Skeleton
WordPress i Less
Stosowanie motywu Sage z Lessem
Stosowanie JBST i wbudowanego kompilatora Lessa
Motyw Semantic UI do WordPressa
Wtyczki WordPressa i Less
Stosowanie Lessa z frameworkiem Play
Stosowanie Bootstrapa z frameworkiem Play
AngularJS i Less
System ngBoilerplate
Meteor i Less
Ruby on Rails i Less
Alternatywne kompilatory kodu Lessa
Kompilator Less.php
Kompilator .less dla Ărodowiska .NET
Podsumowanie

Skorowidz

225
226
226
227
229
230
231
232
232
234
234
235
236
236
237
239
239
240
240
241
242
243
243
244

245

8

Kup książkę

Poleć książkę

2
Stosowanie
zmiennych i wstawek
Niniejszy rozdziaï jest poĂwiÚcony nieco dokïadniejszej prezentacji Lessa, a konkretnie zagadnieniom stosowania zmiennych i wstawek. Zmienne w kodzie Lessa sÈ przewaĝnie definiowane
w jednym miejscu, choÊ moĝna ich uĝywaÊ i zmieniaÊ ich wartoĂci. W Lessie zmiennÈ moĝna
napisaÊ przez umieszczenie za niÈ definicji. Zmienne sÈ uĝywane do definiowania czÚsto stosowanych wartoĂci, dziÚki czemu moĝna je edytowaÊ tylko w jednym miejscu. BazujÈc na zasadzie DRY (nie powtarzaj siÚ), uĝywanie zmiennych do zapisywania czÚsto stosowanych wartoĂci
pomaga w tworzeniu witryn, których utrzymanie jest ïatwiejsze. Z kolei wstawki sïuĝÈ do
okreĂlania wïaĂciwoĂci klas. DziÚki nim w jednym wierszu kodu moĝna poïÈczyÊ wiele deklaracji
i uĝywaÊ ich w wielu miejscach kodu. W tym rozdziale przedstawiÚ sposób tworzenia wstawek,
korzystania z nich oraz ich wielokrotnego uĝywania w projektach, jak równieĝ stosowania do
tworzenia lepszych arkuszy stylów CSS bez powielania kodu.
W tym rozdziale przedstawiÚ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q Stosowanie komentarzy w kodzie Lessa.
Q Stosowanie zmiennych.
Q Interpolacja zmiennych.
Q Sposoby zapisywania wartoĂci.
Q Stosowanie wstawek.
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Stosowanie komentarzy w kodzie Lessa
Komentarze sprawiajÈ, ĝe kod staje siÚ bardziej przejrzysty i zrozumiaïy dla innych. To bardzo
waĝne, by móc precyzyjnie zrozumieÊ przeznaczenie i dziaïanie analizowanego kodu. WïaĂnie z tego
powodu na samym poczÈtku tego rozdziaïu przedstawiÚ kilka informacji i przykïadów komentarzy.
Wskazówka
Nie naleĝy ograniczaÊ liczby i wielkoĂci komentarzy, majÈc na uwadze wielkoĂÊ plików, czas ich pobierania oraz wydajnoĂÊ dziaïania stron. W ramach procesu kompilacji i minimalizacji wynikowego kodu CSS
wszystkie komentarze i inne fragmenty kodu sïuĝÈce do okreĂlania jego struktury praktycznie rzecz biorÈc
zostanÈ caïkowicie usuniÚte. Zatem w celu poprawienia przejrzystoĂci kodu i uïatwienia jego zrozumienia
moĝna dodawaÊ komentarze bez ĝadnych ograniczeñ.

Komentarze w kodzie Lessa moĝna dodawaÊ dokïadnie tak samo, jak robi siÚ to w kodzie CSS.
Tekst komentarza jest zapisywany miÚdzy sekwencjami znaków /* i */. Oprócz tego Less pozwala
na tworzenie komentarzy, które rozpoczynajÈ siÚ od sekwencji znaków // i obejmujÈ caïÈ dalszÈ
zawartoĂÊ wiersza.
Jedynie prawdziwe komentarze CSS (/* */) bÚdÈ kopiowane do wygenerowanego arkusza stylów CSS. Nawet jednak one zostanÈ usuniÚte z kodu CSS w wyniku jego minimalizacji. Poniĝszy
przykïad pozwala przekonaÊ siÚ, w jaki sposób dziaïajÈ komentarze w kodzie Lessa:
/* Komentarz Bassa
.mixins() { ~"ta wstawka jest umieszczona w komentarzu";}
*/

Zagnieĝdĝone komentarze
ChoÊ Less, podobnie jak PHP i JavaScript, nie pozwala na zagnieĝdĝanie komentarzy, to jednak
nic nie stoi na przeszkodzie, by umieszczaÊ komentarze jednowierszowe, zaczynajÈce siÚ od
sekwencji znaków //, wewnÈtrz normalnych. Takie zagnieĝdĝone komentarze przedstawia
poniĝszy przykïad:
/*
// komentarz zagnieĝdĝony
*/

Komentarze specjalne
NarzÚdzia do minimalizacji kodu definiujÈ czasami specjalnÈ skïadniÚ komentarzy, by pozwoliÊ
na umieszczanie w zminimalizowanym kodzie waĝnych komentarzy, takich jak informacje
o licencji. Tej skïadni moĝna uĝywaÊ, by umieszczaÊ na poczÈtku swojego arkusza stylów postano-
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wienia licencyjne. W przypadku stosowania wtyczki clean-css i jej minimalizatora uĝywanego
przez kompilator Lessa dziaïajÈcy z poziomu wiersza poleceñ takie waĝne komentarze naleĝy
umieszczaÊ miÚdzy sekwencjami znaków /*! i !*/, jak w poniĝszym przykïadzie:
/*!
bardzo waĝny komentarz!
!*/
Uwaga
Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe przed zastosowaniem opcji -clean-css konieczne bÚdzie zainstalowanie wtyczki
Lessa clean-css. Moĝna to zrobiÊ, wykonujÈc nastÚpujÈce polecenie:
npm install less-plugin-clean-css

Stosowanie zmiennych
Zmienne w Lessie uïatwiajÈ utworzenie odpowiedniej organizacji plików i upraszczajÈ ich
utrzymanie. PozwalajÈ na okreĂlanie czÚsto uĝywanych wartoĂci w jednym miejscu, a nastÚpnie
stosowanie ich w caïym pozostaïym kodzie Lessa. Zmiennych moĝna uĝywaÊ, na przykïad, do
ustawiania finalnych wartoĂci wïaĂciwoĂci arkusza stylów. Wyobraě sobie, ĝe juĝ nigdy wiÚcej nie
bÚdziesz musiaï wyszukiwaÊ w arkuszach stylów wszystkich deklaracji konkretnego koloru.
A w jaki sposób dziaïajÈ zmienne? Otóĝ zmienne muszÈ mieÊ nazwy, które zaczynajÈ siÚ od
znaku @.
Przykïadami nazw zmiennych mogÈ byÊ @color, @size czy teĝ @tree. W nazwach zmiennych moĝna
umieszczaÊ znaki alfanumeryczne, znaki podkreĂlenia oraz minusy. Oznacza to, ĝe @this-is-va
´riable-name-with-35-chars jest prawidáową nazwą zmiennej.
Niestety stosowanie znaku @ w kodzie Lessa jest trochÚ niejednoznaczne. Jak wiesz z poprzedniego rozdziaïu, znak @ jest takĝe uĝywany w nazwach parametrów wstawek. A to jeszcze nie
wszystko! Poniewaĝ prawidïowy kod CSS jest jednoczeĂnie prawidïowym kodem Lessa, znak @
moĝe siÚ takĝe pojawiaÊ na poczÈtku zapytañ medialnych. Jednak na podstawie kontekstu moĝna
precyzyjnie okreĂliÊ, czy znak @ zostaï uĝyty na poczÈtku deklaracji zmiennej. JeĂli na podstawie kontekstu nie da siÚ jednoznacznie okreĂliÊ znaczenia znaku @, to zostanie ono opisane
w treĂci niniejszej ksiÈĝki.
Zmiennej moĝna przypisaÊ wartoĂÊ — taki zapis jest nazywany deklaracjÈ. WartoĂciami zmiennych mogÈ byÊ liczby, wielkoĂci wyraĝone w pikselach, ïañcuchy znaków, listy, a nawet kompletne zestawy reguï. Zestaw reguï zapisany w zmiennej jest okreĂlany jako „oddzielony”
(ang. detached ruleset).
W celu przypisania wartoĂci do zmiennej naleĝy uĝyÊ znaku dwukropka (:). Deklaracja koñczy
siÚ natomiast znakiem Ărednika (;). Oto kilka przykïadów deklaracji:
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@width: 10px;
@color: blue;
@list: a b c d;
@csv-list: a, b, c, d;
@escaped-value: ~"dark@{color}";

Od momentu udostÚpnienia Lessa w wersji 1.7 w zmiennych moĝna takĝe zapisywaÊ grupy
wïaĂciwoĂci, zagnieĝdĝone zestawy reguï, deklaracje uĝywanych mediów, a nawet inne fragmenty
kodu Lessa. Taki kod naleĝy umieszczaÊ wewnÈtrz pary nawiasów klamrowych, dokïadnie tak
samo jak w przypadku wstawek. Jest on okreĂlany jako oddzielony zestaw reguï.
Taki oddzielony zestaw reguï przedstawia poniĝszy przykïad:
@detached-ruleset: { color: white; font-size: small; };

Zestaw reguï zadeklarowany w powyĝszym przykïadzie moĝe byÊ uĝywany w nastÚpujÈcy sposób:
p {
@detached-ruleset();
}

Po zadeklarowaniu zmiennej moĝna uĝywaÊ jej w dowolnym miejscu kodu, by odwoïaÊ siÚ do
przypisanej jej wartoĂci. Ta moĝliwoĂÊ sprawia, ĝe stosowanie zmiennych w kodzie Lessa zapewnia niezwykle duĝe moĝliwoĂci.

Organizowanie plików
Jak zauwaĝyïeĂ, wystarczy raz zadeklarowaÊ zmiennÈ, by móc jej uĝywaÊ w dowolnym miejscu
kodu. A zatem aby zmieniaÊ wartoĂci zmiennych, takĝe wystarczy robiÊ to w jednym miejscu.
Na przykïad kod moĝe definiowaÊ zmienne w odrÚbnym pliku o nazwie less/variables.less. To
doskonaïy sposób organizowania plików. JeĂli w przyszïoĂci pojawi siÚ koniecznoĂÊ wprowadzenia jakiejĂ zmiany, bÚdzie wiadomo, gdzie to naleĝy zrobiÊ.
WracajÈc do przykïadów resetowania wïaĂciwoĂci CSS oraz okreĂlania postaci obramowañ
i sposobu wymiarowania elementów przedstawionych w poprzednim rozdziale, moĝna przyjÈÊ,
ĝe nasz gïówny plik Lessa bÚdzie obecnie miaï nastÚpujÈcÈ postaÊ:
@import
@import
@import
@import

"less/normalize.less";
"less/boxsizing.less";
"less/mixins.less";
"less/variables.less";

W powyĝszym kodzie dyrektywa @import importuje kod ze wskazanego pliku do gïównego pliku
Lessa. Nazwy plików sÈ zapisywane miÚdzy znakami cudzysïowu, a za nimi jest umieszczony
Ărednik. Oprócz plików Lessa moĝna importowaÊ arkusze stylów CSS, które nie bÚdÈ przetwarzane
przez dyrektywy Lessa. Takie rozwiÈzanie przedstawiÚ i dokïadniej opiszÚ w rozdziale 5.,
„Integracja Lessa z wïasnymi projektami”.
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Spróbujmy teraz otworzyÊ w przeglÈdarce stronÚ http://localhost/rozdzial_02/index.html. Zostanie
wyĂwietlona strona o bardzo prostym ukïadzie, zawierajÈca nagïówek, blok treĂci, menu boczne
oraz stopkÚ skïadajÈcÈ siÚ z trzech kolumn. PostaÊ tej strony przedstawia rysunek 2.1. Wszystkie
elementy menu majÈ niebieskie akcenty. Teraz otwórzmy w ulubionym edytorze pliki less/
variables.less.

Rysunek 2.1. Ukïad strony okreĂlony w kodzie Lessa

CiekawoĂÊ zapewne kazaïa Ci juĝ wczeĂniej otworzyÊ ten plik. Nie naleĝy baÊ siÚ jego zïoĝonoĂci. Zarówno ten kod, jak i caïy ukïad majÈ za zadanie pokazaÊ ogromne moĝliwoĂci stosowania zmiennych i wygodÚ deklarowania ich w jednym miejscu. Takie rozwiÈzania znacznie
lepiej jest zademonstrowaÊ na bardziej zïoĝonych i realistycznych przykïadach niĝ na kodzie
liczÈcym kilka wierszy dïugoĂci. Niemniej jednak wszystkie pozostaïe przykïady przedstawione
w tym rozdziale doskonale wyjaĂniÈ zasady stosowania zmiennych. Zanim siÚ zorientujesz,
bÚdziesz doskonale rozumiaï kod umieszczony w tym pliku.
W ramach pierwszego tekstu wartoĂÊ zmiennej @dark-color zapisanej w pliku less/variables.less
zmieñmy z darkblue na darkgreen. Po zapisaniu pliku sprawděmy, jakie ta zmiana daïa efekty —
jeĂli jeszcze nie uĝywasz funkcji Lessa #!watch, konieczne bÚdzie odĂwieĝenie strony w przeglÈdarce.
Teraz ukïad bÚdzie miaï akcenty koloru zielonego. JeĂli kogoĂ nie przekonaïa jeszcze przydatnoĂÊ zmiennych, to zapewne ta demonstracja rozwiaïa wszelkie wÈtpliwoĂci. OczywiĂcie w praktyce nie da siÚ zmieniÊ wyglÈdu caïej witryny, modyfikujÈc pojedynczy wiersz kodu, ale ten
przykïad wyraěnie pokazuje, ĝe Less potrafi znaczÈco uïatwiÊ pracÚ projektantów.
Zaïóĝmy, ĝe wïaĂnie zakoñczyliĂmy pracÚ nad ciemnozielonym ukïadem witryny i pokazujemy
jÈ szefowi. „¥wietna robota! — mówi szef. — Wiem, ĝe prosiïem o zielony, ale jeĂli nie masz
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nic przeciwko, wolaïbym jednak witrynÚ w kolorze czerwonym”. DziÚki zastosowaniu zmiennych
Lessa moĝemy siÚ uĂmiechnÈÊ i zmieniÊ w pliku less/variables.less wartoĂÊ zmiennej @dark-color
z darkgreen na darkred.
Jak widaÊ, kod HTML strony jest przejrzysty i prosty — bez stylów umieszczanych bezpoĂrednio w znacznikach HTML, a nawet bez nazw klas. Pojawiï siÚ jednak inny problem, na
który naleĝy zwróciÊ uwagÚ: trzeba bÚdzie okreĂlaÊ nazwy zmiennych, deklarowaÊ je i zapisywaÊ w sprytny i odpowiedni sposób. Naleĝy przy tym zachowaÊ konsekwencjÚ, gdyĝ zagadnienie to ma naprawdÚ duĝe znaczenie. Podczas organizowania zmiennych trzeba zawsze robiÊ to
w ten sam sposób, stosowaÊ te same konwencje nazewnicze i we wszystkich miejscach kodu,
gdzie kontekst nie jest dostatecznie jasny, naleĝy stosowaÊ komentarze. PamiÚtaj, ĝe ktoĂ inny
powinien móc w dowolnym momencie przejÈÊ prace nad kodem i zrozumieÊ go bez ĝadnej
pomocy. By to zagwarantowaÊ, musisz nieco dokïadniej poznaÊ zmienne.

OkreĂlanie nazw zmiennych
Zmiennym zawsze naleĝy nadawaÊ znaczÈce i opisowe nazwy. Nazwy takie jak @a1 i @a2 zostanÈ
skompilowane, ale nie sÈ zbyt dobre, bo kiedy liczba zmiennych siÚ powiÚkszy lub trzeba bÚdzie
coĂ zmieniÊ gïÚboko w kodzie, trudno bÚdzie sobie przypomnieÊ, do czego sïuĝyïa zmienna @a2.
Trzeba zatem bÚdzie odszukaÊ jej kontekst, by dowiedzieÊ siÚ, do czego byïa uĝywana w plikach
Lessa, albo jeszcze gorzej: trzeba bÚdzie przeanalizowaÊ elementy HTML, by sprawdziÊ, jakie
reguïy CSS sÈ w nich uĝywane, aby na ich podstawie okreĂliÊ kontekst kodu Lessa. W takiej
przykrej sytuacji bÚdziesz musiaï zaczÈÊ pracÚ od poczÈtku.
Przykïadami dobrych nazw zmiennych sÈ @nav-tabs-active-link-hover-border-color oraz
@dark-color. Obie sÈ znaczÈce i opisowe, gdyĝ wyjaĂniajÈ przeznaczenie zmiennej, a nie jej
wartoĂÊ. Proces pozwalajÈcy tworzyÊ takie nazwy zmiennych jest okreĂlamy mianem semantycznego doboru nazw. A zatem nazwa @dark-color jest lepsza od @red. Co wiÚcej, w niektórych przypadkach warto wybieraÊ nazwy, które bÚdÈ jeszcze bardziej szczegóïowe, na przykïad
@brand-color. Zmienna o takiej nazwie mogïaby zawieraÊ kolor stanowiÈcy gïówny motyw kolorystyczny projektu witryny, podobnie jak zmienna @dark-color zastosowana w ostatnim przykïadzie. JeĂli taki kolor zostanie zmieniony, na przykïad z ciemnoczerwonego na jasnozielony,
to zmienna @brand-color: lightgreen wciÈĝ bÚdzie mieÊ sensownÈ nazwÚ. Niemniej jednak
w przypadku deklaracji @dark-color: lightgreen czy teĝ @red: lightgreen nie moĝna powiedzieÊ, ĝe nazwy zmiennych zostaïy wïaĂciwie dobrane.
W powyĝszych przykïadach poszczególne sïowa tworzÈce nazwy zmiennych sÈ od siebie oddzielane znakami minusa, ponadto nazwy sÈ w caïoĂci zapisywane maïymi literami. Nie istniejÈ
ĝadne Ăcisïe reguïy narzucajÈce koniecznoĂÊ stosowania takiego sposobu zapisu nazw; wielu
programistów stosuje popularny, alternatywny sposób zapisu nazw okreĂlany jako notacja
CamelCase. W tej notacji dwie przedstawione wczeĂniej nazwy zmiennych miaïyby postaÊ
@navTabsActiveLinkHoverBorderColor i @darkColor. Obie przedstawione metody zapisu nazw
poprawiajÈ przejrzystoĂÊ kodu.
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Wskazówka
Podczas pisania kodu CSS i HTML przywykïeĂ zapewne do stosowania nazw skïadajÈcych siÚ z dwóch sïów
oddzielonych znakiem minusa i zapisywanych maïymi literami nazw klas, identyfikatorów, czcionek oraz
innych elementów kodu. Ta konwencja zostaïa takĝe zastosowana w niniejszej ksiÈĝce, a zatem wszystkie
nazwy bÚdÈ zapisywane maïymi literami, a ich poszczególne sïowa oddzielane od siebie znakiem minusa.

To, czy ktoĂ preferuje notacjÚ CamelCase czy zapis z minusami, nie ma szczególnego znaczenia.
Duĝo waĝniejsze jest to, by wybranÈ konwencjÚ nazewniczÈ stosowaÊ konsekwentnie i we
wszystkich plikach z kodem Lessa.
Wskazówka
Stosowanie nazw ze sïowami oddzielanymi znakami minusa moĝe przysporzyÊ pewnych problemów
w przypadku wykonywania obliczeñ arytmetycznych. W takich przypadkach konieczne bÚdzie dodawanie
znaków odstÚpu. Na przykïad deklaracja odwoïujÈca siÚ do wartoĂci zmiennej @value pomniejszonej o 1,
@value-1, zostanie potraktowana jako jedna nazwa zmiennej, a nie wyraĝenie @value -1.

Stosowanie zmiennych
Wraz ze stopniowym powiÚkszaniem siÚ projektu w którymĂ momencie przestanie byÊ moĝliwe
zapisywanie wartoĂci wszystkich wïaĂciwoĂci CSS w zmiennych. Wówczas konieczne bÚdzie
podjÚcie decyzji, które wartoĂci powinny zostaÊ zapisane w zmiennych, a które bÚdÈ podane
na staïe. Nie istniejÈ ĝadne Ăcisïe reguïy okreĂlajÈce, jak naleĝy dokonywaÊ takiego wyboru,
ale w nastÚpnych akapitach znajdziesz porady dotyczÈce tego, jak to robiÊ.
Przede wszystkim naleĝy znaleěÊ takie wartoĂci wïaĂciwoĂci, które sÈ uĝywane w kodzie wiÚcej niĝ jeden raz. Wielokrotne wystÚpowanie wartoĂci jest oczywistym sygnaïem sugerujÈcym
moĝliwoĂÊ zastosowania zmiennej. W poprzednim przykïadzie takÈ wartoĂciÈ wïaĂciwoĂci jest
zmienna @dark-color.
Oprócz tego zmienne moĝna stosowaÊ we wïaĂciwoĂciach uĝywanych do dostosowywania
wyglÈdu projektu. Przykïadem takiej zmiennej moĝe byÊ @basic-width.
Warto teĝ zastanowiÊ siÚ nad tworzeniem zmiennych do przechowywania komponentów, które
bÚdÈ wielokrotnie stosowane w kodzie. WracajÈc do przedstawionego przykïadu, moĝna by
uznaÊ, ĝe nagïówek strony bÚdzie uĝywany takĝe w innych projektach. Aby zapewniÊ takÈ
moĝliwoĂÊ, naleĝaïoby utworzyÊ nowy plik, less/header.less, i zaimportowaÊ go do pliku gïównego
przy uĝyciu dyrektywy:
@import "less/header.less";
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Organizowanie zmiennych
Aby zapewniÊ moĝliwoĂÊ wielokrotnego stosowania komponentów, moĝna umieszczaÊ takie
komponenty lub funkcje w odrÚbnych plikach Lessa i odpowiednio do nich dostosowaÊ uĝywane
zmienne. W ramach prezentacji takiego rozwiÈzania podzielimy nasz przykïadowy plik Lessa na
trzy nowe pliki: less/header.less, less/content.less oraz less/footer.less.
Oto zawartoĂÊ pliku less/header.less:
header {
background-color: @header-dark-color;
min-height: @header-height;
padding: 10px;
.center-content;
.border-radius(15px);
.box-shadow(0 0 10px, 70%);
h1 {
color: @header-light-color;
}
}

Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe zmienna @dark-color zostaïa zmieniona na @header-dark-color.
WyĂwietlmy teraz w przeglÈdarce stronÚ http://localhost/rozdzial_02/project.html, a w edytorze
otwórzmy plik less/project.less, aby siÚ przekonaÊ, jakie zmiany zostaïy w nim wprowadzone
i jakie sÈ ich efekty.
Teraz doïÈczmy do gïównego pliku less/project.less plik less/header.less, uĝywajÈc dyrektywy
@import "header.less";, a w pliku less/variablesproject.less utwórzmy sekcjÚ zawierajÈcÈ
poniĝszy fragment kodu:
/* nagïówek (header) */
@header-dark-color: @dark-color;
@header-light-color: @light-color;
@header-height: 75px;

Instrukcja @header-dark-color: @dark-color; zapisuje wartoĂÊ zmiennej @dark-color w zmiennej @header-dark-color. Teraz, w dokïadnie taki sam sposób, naleĝy okreĂliÊ zawartoĂÊ plików
less/content.less i less/footer.less i doïÈczyÊ je do gïównego pliku Lessa. Jak moĝna zauwaĝyÊ,
po wprowadzeniu tych zmian wyglÈd strony http://localhost/rozdzial_02/project.html siÚ nie
zmieniï.
A teraz spróbujmy otworzyÊ w edytorze plik less/variablesproject.less i zmieniÊ sekcjÚ dotyczÈcÈ stopki w nastÚpujÈcy sposób:
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/* stopka (footer) */
@footer-dark-color: darkgreen;
@footer-light-color: lightgreen;
@footer-height: 100px;
@footer-gutter: 10px;

Jak widzisz, elementy wyĂwietlone w stopce strony sÈ teraz zielone.

Ostatnia deklaracja wygrywa!
W poprzednim rozdziale przeczytaïeĂ o kaskadzie CSS, której ostatnia reguïa gïosi, ĝe o ile
wartoĂci pozostaïych reguï bÚdÈ identyczne, to wygrywa wartoĂÊ zadeklarowana jako ostatnia.
Less stosuje dokïadnie tÚ samÈ strategiÚ — w caïym poprzednim kodzie bÚdzie stosowana
wartoĂÊ podana w ostatniej deklaracji zmiennej. Pod tym wzglÚdem zmienne Lessa moĝna by
porównaÊ ze staïymi stosowanymi w innych jÚzykach programowania. W poniĝszym przykïadzie,
zgodnie z zasadÈ, ĝe ostatnia deklaracja wygrywa, wartoĂciÈ wïaĂciwoĂci property bÚdzie 2:
@value: 1;
.class{
property: @value;
}
@value: 2;

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
.class{
property: 2;
}

Okazuje siÚ, ĝe Less w pierwszej kolejnoĂci wczytuje caïy kod. Tam, gdzie ma zostaÊ uĝyta
wartoĂÊ zmiennej, Less zastosuje ostatniÈ zadeklarowanÈ bÈdě ostatniÈ odczytanÈ wartoĂÊ.
Reguïa okreĂlajÈca, ĝe wygrywa ostatnia deklaracja zmiennej, odnosi siÚ wyïÈcznie do deklaracji
zdefiniowanych w tym samym zasiÚgu.
W wiÚkszoĂci jÚzyków programowania zasiÚgi sÈ definiowane jako fragmenty kodu, które kompilator moĝe przetwarzaÊ niezaleĝnie od pozostaïych. Funkcje i klasy mogÈ mieÊ swoje wïasne
zasiÚgi. W przypadku Lessa swoje wïasne zasiÚgi majÈ wstawki, które opisaïem pod koniec tego
rozdziaïu.
Poniĝszy przykïad pokazuje, ĝe zgodnie z deklaracjÈ umieszczonÈ w zasiÚgu wstawki wïaĂciwoĂci property zostanie przypisana wartoĂÊ 3:
@value: 1;
.mixin(){
@value: 3;
property: @value;
}
.class{
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.mixin;
}
@value: 2;

Ten kod Less zostanie skompilowany do poniĝszego kodu CSS:
.class{
property: 3;
}

Powyĝszy kod pokazuje, ĝe nie moĝna zmieniaÊ wartoĂci zmiennej w trakcie kompilacji. To wïaĂnie ten fakt sprawia, ĝe zmienne teoretycznie moĝna uznaÊ za staïe. Moĝna je porównaÊ
z umieszczonÈ w kodzie definicjÈ liczby PI, która zawsze jest taka sama. Taka wartoĂÊ zostaïaby
zadeklarowana tylko raz, jako PI = 3.14, i nie zmieniaïaby siÚ w caïym kodzie programu.
Dlatego w kodzie Lessa, jeĂli zmienne majÈ byÊ uĝywane jako staïe, naleĝy je deklarowaÊ tylko
jeden raz.
Powtarzane deklaracje zmiennych oraz zasada, ĝe wygrywa ostatnia z deklaracji, bÚdÈ uĝywane
w wielu projektach Lessa jako mechanizm dostosowywania.
W ramach prezentacji efektów ponownego zadeklarowania zmiennej utwórzmy nowy plik,
less/customized.html, o nastÚpujÈcej zawartoĂci:
@import "styles.less";
@dark-color: black;
@basic-width: 940px;

Potem odwoïajmy siÚ do niego w dokumencie customized.html, uĝywajÈc znacznika link o nastÚpujÈcej postaci:
<link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="less/customized.less" />

Kiedy teraz wyĂwietlimy stronÚ customized.html w przeglÈdarce, przekonamy siÚ, ĝe udaïo
siÚ nam stworzyÊ zmodyfikowanÈ wersjÚ ukïadu za pomocÈ jedynie trzech wierszy kodu!

Deklaracje zmiennych nie sÈ statyczne!
ChoÊ zmienne dziaïajÈ jak gdyby byïy staïymi, nie oznacza to wcale, ĝe ich deklaracje sÈ niezmienne lub statyczne. Przede wszystkim jednej zmiennej moĝna przypisaÊ wartoĂÊ innej.
Takie rozwiÈzanie przedstawia poniĝszy fragment kodu:
@var2 : 1;
@var1 : @var2;
@var2 : 3;

W efekcie zmienna @var1 przyjmie wartoĂÊ 3, a nie 1. Tworzenie odwoïania w formie reguïy
nie jest tu wcale konieczne, gdyĝ i tak stosowana jest zasada, ĝe ostatnia deklaracja wygrywa.
Zatem zmienna @var1 przyjmie wartoĂÊ zmiennej @var2 z jej ostatniej deklaracji.
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W przykïadowym kodzie moĝna takĝe zauwaĝyÊ deklaracjÚ @light-color: lighten(@dark-co
´lor,40%);. Funkcja lighter() to tak zwana wbudowana funkcja Lessa (wbudowane funkcje
Lessa omówiÚ dokïadniej w rozdziale 3., „Reguïy zagnieĝdĝone, dziaïania oraz funkcje wbudowane”). Wywoïanie funkcji ligther() sprawia, ĝe zmiennej @light-color zostaje przypisana
wartoĂÊ koloru wyznaczona na podstawie wartoĂci zmiennej @dark-color. Warto takĝe zwróciÊ
uwagÚ na ostatniÈ deklaracjÚ zmiennej @dark-color, gdyĝ podczas wyznaczania koloru zostanie
uĝyta wartoĂÊ podana wïaĂnie w niej.
Dynamiczne deklaracje zmiennych zapewniajÈ duĝÈ elastycznoĂÊ, trzeba jednak pamiÚtaÊ o tym,
ĝe wartoĂÊ naleĝy zadeklarowaÊ tylko raz, a po tej deklaracji nie moĝna juĝ jej zmieniaÊ.

Leniwe wczytywanie
Zanim zakoñczÚ omawianie zmiennych i przejdÚ do wstawek, wspomnÚ jeszcze o leniwym
wczytywaniu (ang. lazy loading). W kontekĂcie jÚzyków programowania termin ten oznacza
opóěnienie inicjalizacji obiektu aĝ do momentu, gdy stanie siÚ on potrzebny. Leniwe wczytywanie jest przeciwieñstwem aktywnego wczytywania. Less stosuje leniwe wczytywanie, co
oznacza, ĝe zmiennych nie trzeba deklarowaÊ, dopóki nie bÚdÚ potrzebne.
Zrozumienie teoretycznych aspektów tego zagadnienia jest waĝne, ale teraz skupmy siÚ na tym,
jak leniwe wczytywanie dziaïa w praktyce. W tym celu przeanalizujmy nastÚpujÈcy przykïad:
.class {
property: @var;
}
@var: 2;

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
.class {
property: 2;
}

Interpolacja zmiennych
W kodzie Lessa zmiennych moĝna uĝywaÊ w nazwach selektorów, nazwach wïaĂciwoĂci, adresach URL, a nawet w dyrektywach importu. Kompilator zastÈpi odwoïanie do zmiennej, zastÚpujÈc je wartoĂciÈ zmiennej zapisanej w formie ïañcucha znaków.
Aby uniknÈÊ ewentualnych niejednoznacznoĂci, nazwy zmiennych moĝna zapisywaÊ w nawiasach klamrowych. Na przykïad poniĝszy fragment kodu Lessa:
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@var: less;
.@{var} {
property: ~"@{var}-5";
}

zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
.less {
property: less-5;
}

PoczÈwszy od wersji 1.6 Lessa, dokïadnie w taki sam sposób moĝna stosowaÊ zmienne w nazwach
wïaĂciwoĂci. Na przykïad poniĝszy fragment kodu Lessa:
@property: width;
.fixed {
@{property}: 100%;
max-@{property}: 500px;
}

zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
.fixed {
width: 100%;
max-width: 500px;
}

W niektórych przypadkach wartoĂci bÚdÈ musiaïy byÊ zapisane w cudzysïowach (reguïy stosowania wartoĂci w takich sytuacjach opisaïem w nastÚpnym punkcie rozdziaïu). Mechanizmu
interpolacji zmiennych moĝna takĝe uĝyÊ do stworzenia zmiennych zmiennych, których przykïad przedstawia poniĝszy fragment kodu:
@variable: red;
@color: "variable";
p {
color: @@color;
}

Powyĝszy kod zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
p {
color: red;
}

Taki sposób odwoïywania siÚ do zmiennych moĝe mieÊ tylko jeden poziom zagnieĝdĝenia, co
oznacza, ĝe nie moĝna uĝyÊ kodu o postaci @@@variable.
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Zapisywanie wartoĂci
Less jest rozszerzeniem jÚzyka CSS. Oznacza to, ĝe w przypadku próby skompilowania kodu
CSS nieprawidïowego lub zapisanego w niestandardowy sposób, którego kompilator nie jest
w stanie rozpoznaÊ, Less wyĂwietli komunikat o bïÚdzie. Trzeba przy tym pamiÚtaÊ, ĝe Less
sprawdza jedynie skïadniÚ, nie dbajÈc o to, czy przypisywane wartoĂci majÈ sens. W poniĝszym
przykïadzie wïaĂciwoĂci width jest przypisywana wartoĂÊ reprezentujÈca kolor:
p {
width: darkblue;
}

Skïadnia CSS przewiduje natomiast, ĝe wïaĂciwoĂÊ width moĝe przyjmowaÊ wartoĂci auto,
initial, inherit oraz wartoĂÊ liczbowÈ z okreĂleniem jednostki typu px, cm, em itd. bÈdě teĝ
wartoĂÊ procentowÈ.
Niektóre przeglÈdarki definiujÈ wïaĂciwoĂci, uĝywajÈc przy tym nieprawidïowego kodu CSS.
Najbardziej znanym przykïadem takiego dziaïania jest kod o przykïadowej postaci property:
ms:somefunction(). Niektóre z takich reguï moĝna zastÚpowaÊ reguïami charakterystycznymi
dla konkretnych przeglÈdarek. Naleĝy jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe nieprawidïowe wartoĂci wïaĂciwoĂci nie zostanÈ skompilowane przez Lessa. Aby w skompilowanym kodzie CSS uzyskaÊ
reguïÚ o postaci property: ms:somefunction(), naleĝaïoby uĝyÊ nastÚpujÈcego kodu Lessa:
selector {
property: ~"ms:somefunction()";
}

Taki kod zostanie skompilowany bez ĝadnych problemów i wygeneruje nastÚpujÈcy kod CSS:
selector {
property: ms:somefunction();
}

Kod ~"ms:somefunction()" korzysta ze specjalnego sposobu zapisu, który opiszÚ dokïadniej
w dalszej czÚĂci rozdziaïu.
Nowa funkcja, calc(), wprowadzona w CSS3, jest rdzennym sposobem CSS umoĝliwiajÈcym
wykonywanie prostych obliczeñ arytmetycznych i stanowiÈcym zamiennik wartoĂci o dowolnej
dïugoĂci.
W poniĝszym przykïadzie, zarówno w przypadku kompilacji, jak i importowania, Less nie zwróci
prawidïowej wartoĂci:
@aside-width: 80px;
.content {
width: calc(100% - @aside-width)
}
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Powyĝszy kod Lessa zostanie skompilowany na nastÚpujÈcy kod CSS:
.content {
width: calc(20%);
}

W powyĝszym kodzie Lessa @aside-width: 80px jest deklaracjÈ zmiennej o nazwie aside-width.
WartoĂÊ tej zmiennej to 80 pikseli (80px). WiÚcej informacji o zmiennych moĝna znaleěÊ
w kolejnych akapitach. Najwaĝniejsze jest jednak to, ĝe wynik przetwarzania powyĝszego kodu
Lessa jest nieprawidïowy (albo co najmniej niezgodny z oczekiwaniami), gdyĝ funkcja calc()
powinna zostaÊ wywoïana w czasie wyĂwietlania strony. W takim przypadku funkcja ta dysponuje
moĝliwoĂciÈ mieszania jednostek, takich jak wartoĂci procentowe i liczby pikseli. Jednak w powyĝszym przykïadzie wïaĂciwoĂci width w selektorze .content przypisywane jest 100% dostÚpnej szerokoĂci (czyli caïa dostÚpna szerokoĂÊ) pomniejszone o 80px (wartoĂÊ wyraĝajÈcÈ liczbÚ pikseli).
Problem ten moĝna rozwiÈzaÊ, stosujÈc przedstawiony wczeĂniej, specjalny sposób zapisu.
W przypadku Lessa, aby ïañcuch znaków nie zostaï przetworzony, naleĝy go zapisaÊ w cudzysïowie ("") poprzedzonym tyldÈ (~). A zatem w powyĝszym przykïadzie wywoïanie funkcji calc()
naleĝaïoby zapisaÊ jako ~"calc(100% - @{aside-width})".
Koniecznie naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe nazwa zmiennej aside-width zostaïa zapisana w nawiasach klamrowych — jest to przykïad opisywanej w poprzednim punkcie rozdziaïu interpolacji
zmiennych. Jednak w przypadku opisywanego tu sposobu zapisu zmiennych, okreĂlanego
w jÚzyku angielskim terminem escaping, wszystko, co zostaïo zapisane w nawiasach, zostanie
uĝyte tak, jak zostaïo zapisane, niemal bez zmian. Jedynym wyjÈtkiem od tej zasady jest interpolacja zmiennych.
añcuchy sÈ sekwencjami znaków. W kodzie Lessa i CSS za ïañcuchy uznaje siÚ wartoĂci zapisywane miÚdzy znakami cudzysïowu. Bez opisywanego tu sposobu zapisu Less kompiluje
wszystkie ïañcuchy umieszczone w kodzie do postaci ïañcuchów CSS.
Na przykïad w kodzie CSS wïaĂciwoĂÊ o postaci width: "calc(100 - 80px)" nie ma wiÚkszego
sensu, podobnie zresztÈ jak wïaĂciwoĂÊ width: calc(100% - @aside-width), gdyĝ wyraĝenie
@aside-width nie ma ĝadnego znaczenia.
A zatem, korzystajÈc z opisywanego tu sposobu zapisu i z interpolacji zmiennych, moĝna uĝyÊ
nastÚpujÈcego kodu Lessa:
@aside-width: 80px;
.content{
width: ~"calc(100% - @{aside-width});"
}

Zostanie on skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
.content {
width: calc(100% - 80px);
}
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Wskazówka
W konkretnym przypadku stosowania funkcji calc() kompilator Lessa udostÚpnia opcjÚ strict-math
(poczÈwszy od wersji 1.4). Jest ona uĝywana w postaci -strict-math=on, gdy kompilator uruchamiany
jest z poziomu wiersza poleceñ, bÈdě jako strictMath: true w przypadku stosowania kompilacji po
stronie klienta. Kiedy opcja strictMath jest wïÈczona, wywoïanie o postaci calc(100% - @aside´width) zostanie skompilowane do postaci kodu calc(100% - 80px);. Trzeba przy tym pamiÚtaÊ,
ĝe podczas prac nad kolejnymi wersjami kompilatora Lessa — 1.6, 1.7 oraz 2.0 — wprowadzono wiele
zmian w sposobie dziaïania tej opcji.

Stosowanie wstawek
Wstawki odgrywajÈ bardzo waĝnÈ rolÚ podczas stosowania Lessa. Przedstawiïem je juĝ w poprzednim rozdziale, na przykïadzie wstawki dodajÈcej do wybranego elementu obramowanie i zaokrÈglone wierzchoïki. Konwencje uĝywane do okreĂlania nazw wstawek pochodzÈ z programowania
obiektowego. Wstawki wyglÈdajÈ jak funkcje znane z funkcyjnych jÚzyków programowania, lecz
w rzeczywistoĂci dziaïajÈ jak makra jÚzyka C. UmoĝliwiajÈ one dodanie do wybranej klasy
wszystkich wïaĂciwoĂci innej klasy poprzez dodanie jej nazwy jako jednej z wïaĂciwoĂci klasy,
której postaÊ naleĝy okreĂliÊ. Poniĝszy kod przedstawia przykïad wstawki i jej zastosowania:
.mixin(){
color: red;
width: 300px;
padding: 0 5px 10px 5px;
}
p{
.mixin();
}

A oto postaÊ wynikowego kodu CSS uzyskanego po kompilacji tego przykïadu:
p{
color: red;
width: 300px;
padding: 0 5px 10px 5px;
}

Ten wynikowy kod CSS zastosowany w witrynie sprawi, ĝe wszystkie znaczniki <p> bÚdÈ miaïy
postaÊ okreĂlonÈ przez wïaĂciwoĂci zdefiniowane przez wstawkÚ mixin(). ZaletÈ jest to, ĝe tÚ
samÈ wstawkÚ bÚdzie moĝna zastosowaÊ w wielu róĝnych klasach. Jak moĝna siÚ byïo przekonaÊ na przykïadzie przedstawionym w rozdziale 1., takie wïaĂciwoĂci wystarczy zadeklarowaÊ
tylko jeden raz.
Spróbujmy teraz otworzyÊ plik less/mixin.less dostÚpny w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki,
w katalogu rodzial_02. W przykïadach stosowanych w tej ksiÈĝce wszystkie wstawki sÈ umieszczane
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w jednym pliku. WewnÈtrz tego pliku poszczególne wstawki moĝna uporzÈdkowaÊ w zaleĝnoĂci od ich funkcji. Takie rozwiÈzanie, polegajÈce na zapisywaniu wstawek w jednym pliku, ma
tÚ zaletÚ, ĝe moĝe nas uchroniÊ przed uszkodzeniem kodu podczas usuwania lub modyfikowania innych plików Lessa. W przykïadach do tego rozdziaïu znajdujÈ siÚ dwa pliki Lessa,
less/header.less oraz less/footer.less, których wstawka border-radius jest uĝywana. Nie chcielibyĂmy, aby w razie wprowadzania zmian w zawartoĂci pliku header.less pojawiïy siÚ jakieĂ
problemy w kodzie drugiego pliku. OczywiĂcie nie chcielibyĂmy takĝe doprowadziÊ do sytuacji,
w której kod wstawki powtarzaïby siÚ w kilku róĝnych plikach.
Wstawka box-sizing zadeklarowana w pliku less/boxsizing.less zostanie opisana jako przypadek
szczególny. Ma ona bowiem wpïyw na wszystkie elementy i pozwala globalnie zmieniÊ ustawienie wïaĂciwoĂci box-sizing.
Plik less/mixins.less zawiera cztery wstawki, które omówiÚ w kolejnych punktach rozdziaïu.
Dwie spoĂród tych wstawek, a mianowicie box-shadow i clearfix, majÈ bardzie zïoĝonÈ strukturÚ, korzystajÈcÈ, na przykïad, z zagnieĝdĝania, ale akurat te dwie wstawki opiszÚ szczegóïowo
w nastÚpnym rozdziale.

Proste wstawki
W poprzednim rozdziale przedstawiïem kilka przykïadów prostych wstawek, takich jak bordered
lub roundedcornersmixin. Prosta wstawka wyglÈda tak samo jak zwyczajna definicja klasy CSS.
Wstawki sÈ wywoïywane w klasach i dodajÈ do tych klas swoje wïaĂciwoĂci.
W pliku less/mixins.less dostÚpnym w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki zdefiniowana zostaïa
wstawka .center-content, która przypisuje wïaĂciwoĂci margin wartoĂÊ 0 auto. Ta wstawka
jest uĝywana do wyĂrodkowania nagïówka ukïadu, pojemnika na treĂÊ strony oraz stopki.
Wskazówka
Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe przedstawiona tu wstawka center-content nie jest jedynym rozwiÈzaniem
zapewniajÈcym efekt wyĂrodkowania. W przypadku uĝywanego tu przykïadowego ukïadu strony taki sam
efekt moĝna uzyskaÊ, umieszczajÈc nagïówek, treĂÊ oraz stopkÚ w jakimĂ nadrzÚdnym, wyĂrodkowanym
pojemniku. Moĝna siÚ takĝe zastanawiaÊ nad nazwÈ tej wstawki. GdybyĂmy siÚ bowiem zdecydowali,
ĝeby nie wyĂrodkowywaÊ treĂci strony, to taka nazwa wstawki przestaïaby mieÊ sens.

Spróbujmy teraz usunÈÊ ze wstawki wïaĂciwoĂÊ margin: 0 auto, odpowiadajÈcÈ za wyĂrodkowanie treĂci. Efekty tej modyfikacji bÚdzie moĝna zobaczyÊ po odĂwieĝeniu strony wyĂwietlonej w przeglÈdarce.
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Wstawki z parametrami
Wspomniaïem wczeĂniej, ĝe wstawki dziaïajÈ jak funkcje stosowane w funkcyjnych jÚzykach programowania. Oznacza to, ĝe wstawki, podobnie jak funkcje, mogÈ mieÊ parametry. Parametr
to wartoĂÊ zastosowana w poïÈczeniu ze wstawkÈ, a nazwa parametru jest uĝywana w kodzie
wstawki do odwoïywania siÚ do jego wartoĂci. Poniĝszy kod przedstawia przykïad wstawki z parametrem i jej zastosowania:
.mixin(@parameter){
property: @parameter;
}
.class1 {.mixin(10);}
.class2 {.mixin(20);}

Ten kod zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
.class1 {
property: 10;
}
.class2 {
property: 20;
}

Ten przykïad wyraěnie pokazuje, ĝe dziÚki parametryzacji wstawki sÈ narzÚdziem o ogromnych
moĝliwoĂciach. Moĝna ich bowiem wielokrotnie uĝywaÊ, by okreĂlaÊ wïaĂciwoĂci zaleĝne od
wartoĂci parametrów.

WartoĂci domyĂlne
Parametry mogÈ mieÊ opcjonalne wartoĂci domyĂlne, definiowane nastÚpujÈco: .mixin(@pa
´rameter:defaultvalue);. Sposób dziaïania tych domyĂlnych wartoĂci parametrów moĝna
przeanalizowaÊ na przykïadzie wstawki border-radius zdefiniowanej w pliku less/mixins.less:
.border-radius(@radius: 10px)
{
-webkit-border-radius: @radius;
-moz-border-radius: @radius;
border-radius: @radius;
}

Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe domyĂlnÈ wartoĂciÈ parametru @radius jest 10px. JeĂli powyĝsza
wstawka zostanie wywoïana bez okreĂlania wartoĂci parametru, to zostanie zastosowana wartoĂÊ
domyĂlna. Przeanalizujmy ten oto przykïad kodu Lessa:
div {
border-radius(); // bez argumentów
&.small {
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border-radius(5px);
}
}

Powyĝszy kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
div {
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}
div.small {
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
}

W powyĝszym kodzie warto zwróciÊ uwagÚ na klasÚ .small, która zostaïa zagnieĝdĝona wewnÈtrz
selektora div. Kod uĝywa takĝe znaku &, by odwoïaÊ siÚ do selektora nadrzÚdnego. WiÚcej informacji na temat zagnieĝdĝania selektorów i zastosowania znaku & moĝna znaleěÊ w rozdziale 3.,
„Reguïy zagnieĝdĝone, dziaïania oraz funkcje wbudowane”.

Konwencje nazewnicze i sposoby wywoïywania wstawek
W niniejszej ksiÈĝce wstawki majÈ znaczÈce, opisowe nazwy, które, podobnie jak nazwy zmiennych, sÈ zapisywane z wykorzystaniem znaku minusa. Stosowanie znaczÈcych i opisowych nazw
upraszcza utrzymanie kodu i uïatwia innym osobom jego zrozumienie. Nazwy parametrów
i zmiennych zaczynajÈ siÚ od znaku @. Zazwyczaj na podstawie kontekstu bez trudu bÚdzie
moĝna okreĂliÊ, czy chodzi o zmiennÈ czy o parametr wstawki.
Aby lepiej zrozumieÊ parametry i zmienne, przeanalizujmy nastÚpujÈcy przykïad:
@defaulvalue-parameter1 :10;
.mixin(@parameter1: @defaulvalue-parameter1)
{
property: @parameter1;
}
.class {
.mixin
}

Powyĝszy kod zostanie skompilowany do nastÚpujÈcej postaci:
.class{
property: 10;
}
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W przykïadzie tym naleĝy zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe @defaultvalue-parameter1 jest zmiennÈ.
Kolejny przykïad demonstruje zagadnienie zasiÚgu we wstawkach:
@defaulvalue-parameter1 :10;
.mixin(@parameter1: @defaulvalue-parameter1){
property: @parameter1;
}
.class {
.mixin
}
@parameter1 : 20;

Powyĝszy kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
.class{
property: 10;
}

W tym przykïadzie ostatnia deklaracja @parameter1 jest umieszczona poza wstawkÈ, przez co
wartoĂÊ bÚdzie wynosiÊ 10.

Stosowanie wstawek z wiÚkszÈ liczbÈ parametrów
Wstawki mogÈ mieÊ wiÚcej niĝ jeden parametr, przy czym wówczas nazwy poszczególnych
parametrów muszÈ byÊ od siebie oddzielone znakiem przecinka. Takĝe w wielu innych, funkcyjnych jÚzykach programowania przecinek jest czÚsto stosowany jako znak separatora parametrów. Przecinki sÈ jednak w tym kontekĂcie nieco niejednoznaczne, gdyĝ nie tylko sïuĝÈ do
oddzielania parametrów, lecz równieĝ sÈ stosowane do separacji elementów list zapisanych
w formacie cvs (ang. comma-separated values — wartoĂci rozdzielone przecinkami).
Wstawka .mixin(a,b,c,d) bÚdzie wywoïywana z czterema parametrami. Dokïadnie tak samo
bÚdzie wywoïywana wstawka .mixin(a;b;c;d). A teraz przeanalizujmy przykïad wywoïania
wstawki, które bÚdzie miaïo nastÚpujÈcÈ postaÊ: .mixin(a,b,c;d). W tym przypadku wstawka
ma tylko dwa parametry, z których pierwszy jest listÈ skïadajÈcÈ siÚ z trzech elementów. JeĂli
w liĂcie parametrów wstawki zostanie odnaleziony choÊby jeden znak Ărednika, to tylko znaki
Ărednika bÚdÈ uznawane za separatory parametrów. Poniĝszy przykïad przedstawia efekt, jaki
wywoïa zastosowanie w liĂcie parametrów dodatkowego Ărednika:
.mixin(@list){
property: @list;
}
.class{ .mixin(a,b,c,d;);} // uwaga na dodatkowy znak Ărednika!

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
.class{
property: a, b, c, d;
}

81

Kup książkę

Poleć książkę

Less. Podstawy programowania

Bez tego znaku Ărednika na koñcu wstawka zostaïaby wywoïana z czterema parametrami. W takim
przypadku kompilator Lessa wyĂwietliïby bïÈd RuntimeError: No matching definition found
for .mixin(a, b, c, d)1, oczekiwaïby bowiem znalezienia wstawki zadeklarowanej w nastÚpujÈcy
sposób: .mixin(@a, @b, @c, @d).
Kolejny przykïad przedstawia „przeciÈĝanie” wstawek — sytuacjÚ, w której kompilator skompiluje tÚ wstawkÚ, która pasuje do wywoïania:
.mixin(@color; @width) {
border: 1px solid @color;
width: 50px;
}
.mixin(@color;) {
color: green;
}
p {
&.onlycolor {
.mixin(green);
}
&.including-border {
.mixin(green;500px);
}
}

Powyĝszy kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
p.onlycolor {
color: green;
}
p.including-border {
border: 1px solid green;
width: 50px;
}

Powyĝszy przykïad wyraěnie pokazuje, ĝe Less pozwala na tworzenie wstawek o tej samej nazwie.
W przypadku odnalezienia wstawek o identycznych nazwach kompilator Lessa uĝyje wstawki
o odpowiedniej liczbie parametrów bÈdě teĝ, jeĂli ĝadna wstawka pasujÈca do wywoïania nie
zostanie odnaleziona, zgïosi bïÈd. Takie dobieranie wstawek na podstawie liczby parametrów
moĝna by porównaÊ z przeciÈĝaniem metod — rozwiÈzaniem stosowanym w wielu jÚzykach
programowania.
JeĂli wywoïanie pasuje do kilku wstawek, jak w poniĝszym przykïadzie, to kompilator uĝyje
wszystkich pasujÈcych wstawek:
.mixin(@a){
property-a: @a;
}
1

Nie znaleziono definicji pasujÈcej do .mixin(a, b, c, d) — przyp. tïum.
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.mixin(@b){
property-b: @b;
}
class{
.mixin(value);
}

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
class {
property-a: value;
property-b: value;
}

Zïoĝona wstawka generujÈca liniowy gradient tïa
Dysponujesz juĝ wystarczajÈcÈ wiedzÈ teoretycznÈ, by móc tworzyÊ bardziej zïoĝone wstawki.
W kolejnym przykïadzie do trzech elementów umieszczonych w stopce strony dodamy tïa o postaci
gradientu liniowego skïadajÈcego siÚ z trzech kolorów, generowane przez odpowiednio sparametryzowanÈ wstawkÚ.
FinalnÈ postaÊ elementów stopki przedstawia rysunek 2.2.

Rysunek 2.2. Gradienty liniowe w tle elementów dodane przy uĝyciu wstawki Lessa

Te gradienty zostaïy wybrane celowo — ze wzglÚdu na swojÈ zïoĝonoĂÊ i dobrze opisane zmiany,
jakim podlegaïy. W efekcie napiszemy zïoĝonÈ wstawkÚ, która bez wÈtpienia nie jest doskonaïa,
lecz z pewnoĂciÈ znaczÈco poprawi postaÊ wyĂwietlanych elementów. Moĝna mieÊ jednak
pewnoĂÊ, ĝe tÚ wstawkÚ trzeba bÚdzie od czasu do czasu poprawiaÊ, ze wzglÚdu na zaprzestawanie obsïugi starszych przeglÈdarek, pojawianie siÚ nowych, zmiany w specyfikacji oraz
nowe informacje o gradientach. Dodatkowe przykïady zastosowania gradientów moĝna znaleěÊ
na stronie https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/CSS/Using_CSS_gradients.
Tych koniecznych zmian nie sposób uniknÈÊ, moĝna jednak zminimalizowaÊ czas niezbÚdny do
zapewnienia aktualizacji uĝywanych wstawek. Less gwarantuje, ĝe wszystkie gradienty tïa bÚdÈ
tworzone na podstawie tej samej wstawki, zdefiniowanej w jednym miejscu.
NajproĂciej rzecz ujmujÈc, gradienty CSS sÈ definiowane jako obrazy tïa. Z tego powodu tworzy
siÚ je, korzystajÈc z wïaĂciwoĂci background-image.
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W tej ksiÈĝce do okreĂlania gradientów bÚdzie uĝywana wïaĂciwoĂÊ background-image. Moĝna
jednak znaleěÊ (w internecie i zapewne w innych ksiÈĝkach) takĝe przykïady, w których do
tego samego celu jest uĝywana wïaĂciwoĂÊ background. Nie stanowi to wielkiej róĝnicy. CSS
definiuje róĝne wïaĂciwoĂci okreĂlajÈce postaÊ tïa, takie jak background-image, background-color,
background-size oraz background-position. Background to skrótowa wïaĂciwoĂÊ pozwalajÈca
okreĂliÊ wartoĂci wszystkich tych wïaĂciwoĂci w jednej regule. JeĂli pierwszÈ wartoĂciÈ okreĂlonÈ we wïaĂciwoĂci background bÚdzie obraz lub, jak w tym przypadku gradient, to wszystkie
pozostaïe wïaĂciwoĂci tïa przyjmÈ swoje domyĂlne wartoĂci.
Tworzenie wstawki moĝna zaczÈÊ od przygotowania nastÚpujÈcej listy wymagañ:
Q Wstawka musi dawaÊ moĝliwoĂÊ okreĂlania kierunku gradientu, wyraĝonego

w stopniach.
Q Gradient bÚdzie siÚ skïadaï z trzech kolorów.
Q NastÚpnie moĝna okreĂliÊ listÚ przeglÈdarek oraz ich wersji, które wstawka

ma obsïugiwaÊ.
Oto pierwsze wiersze kodu wstawki:
.backgroundgradient(@deg: 0deg; @start-color: green; @between-color: yellow;
´@end-color: red; @between:50%)
{
background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @between-color
´@between, @end-color);
}

Rysunek 2.3 ilustruje przykïadowÈ postaÊ gradientu liniowego. Zostaï on stworzony na podstawie
rysunku opublikowanego 11 wrzeĂnia 2013 roku na stronie https://drafts.csswg.org/css-images-3/.

Rysunek 2.3. Jeden ze sposobów prezentacji gradientu o kÈcie 45 stopni

84

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Stosowanie zmiennych i wstawek

Wstawka tworzÈca gradient tïa ma piÚÊ parametrów, które zostaïy opisane na poniĝszej liĂcie:
Q Pierwszy parametr okreĂla kierunek gradientu wyraĝony w stopniach. Podana liczba

stopni okreĂla kÈt pomiÚdzy osiÈ pionowÈ a kierunkiem gradientu. Opisywanie
kierunku rozpoczyna siÚ u doïu elementu. KÈt wynoszÈcy 0 stopni odpowiada
gradientowi, który rozpoczyna siÚ u doïu i zmienia ku górze. NastÚpnie kÈt zmienia
siÚ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak ĝe kÈt o wartoĂci 90 odpowiada
gradientowi zmieniajÈcemu siÚ od lewej do prawej, i tak dalej.
Q Kolejne trzy parametry opisujÈ trzy kolory gradientu, przy czym dla kaĝdego z nich
zostaïa okreĂlona wartoĂÊ domyĂlna.
Q PiÈty, ostatni parametr okreĂla miejsce, w którym Ărodkowy kolor przyjmie swojÈ

prawdziwÈ wartoĂÊ. WartoĂciÈ tego parametru jest wartoĂÊ procentowa szerokoĂci
elementu, w którym jest wyĂwietlany gradient. Dla pierwszego i trzeciego koloru
wartoĂci te wynoszÈ odpowiednio 0 i 100.
Nowoczesne przeglÈdarki, takie jak Internet Explorer 11, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+
oraz Chrome 26+, obsïugujÈ wïaĂciwoĂci background-image. Jednak z myĂlÈ o starszych przeglÈdarkach naleĝy dodaÊ reguïy charakterystyczne dla nich. Pierwszym problemem, jaki siÚ
z tym wiÈĝe, jest to, ĝe róĝne reguïy charakterystyczne dla konkretnych przeglÈdarek stosujÈ
róĝne sposoby okreĂlania kÈta gradientów. Aby wyeliminowaÊ ten problem, moĝna zastosowaÊ
korekcjÚ 90 stopni, uĝywajÈc w tym celu nastÚpujÈcego kodu:
.backgroundgradient(@deg: 0deg; @start-color: green; @between-color: yellow;
´@end-color: red; @between:50%){
@old-angle: @deg – 90deg;
-ms-background-image: linear-gradient(@old-angle , @start-color, @between-color
´@between, @end-color);
background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @between-color @between,
´@end-color);
}

WïaĂciwoĂÊ z prefiksem -ms jest stosowana przez przeglÈdarkÚ IE10, gdyĝ wczeĂniejsze wersje
nie obsïugujÈ obrazów tïa. Alternatywnym rozwiÈzaniem moĝe byÊ dodanie filtra pozwalajÈcego na wyĂwietlanie gradientów okreĂlanych przy uĝyciu dwóch kolorów. Nie ma moĝliwoĂci
zastosowania tego filtra wraz z obrazem zastÚpczym, dlatego teĝ z myĂlÈ o przeglÈdarkach bazujÈcych na silniku WebKit, takich jak Chrome i Safari, konieczne bÚdzie utworzenie gradientu
przy uĝyciu funkcji -webkit-linear-gradient. Niemniej jednak starsze wersje tych przeglÈdarek
wymagajÈ tworzenia gradientów za pomocÈ funkcji -webkit-gradient. Trzeba przy tym pamiÚtaÊ,
ĝe funkcja -webkit-gradient ma niestandardowÈ skïadniÚ. Oto ostateczna postaÊ wstawki generujÈcej gradient:
.backgroundgradient(@degrees: 0deg; @start-color: green; @between-color:yellow;
´@end-color: red; @between:50%){
background-image: -moz-linear-gradient(@degrees, @start-color 0%,
´@between-color @between, @end-color 100%);
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}

background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,
´color-stop(0%, @start-color), color-stop(@between,@between-color),
´color-stop(100%,@end-color));
background-image : -webkit-linear-gradient(@degrees, @start-color 0%,
´@between-color @between, @end-color 100%);
background-image: -o-linear-gradient(@degrees, @start-color 0%,
´@between-color @between, @end-color 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(@degrees, @start-color 0%,
´@between-color @between, @end-color 100%);
background-image: linear-gradient((@degrees - 90deg), @start-color 0%,
´@between-color @between, @end-color 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=
´'@startcolor', endColorstr='@endcolor',GradientType=0 );

Powyĝszy przykïad pokazuje, ĝe nawet w przypadku korzystania z Lessa tworzony kod moĝe
byÊ zïoĝony. JeĂli zïoĝonoĂÊ takiego kodu nie wynika z koniecznoĂci obsïugi wielu przeglÈdarek, to moĝna zauwaĝyÊ zalety, jakie zapewnia stosowanie Lessa — pozwala on bowiem umieĂciÊ caïy ten kod w jednym miejscu.
Kod przedstawiony w tym punkcie rozdziaïu moĝna znaleěÊ w przykïadach doïÈczonych do
ksiÈĝki, w plikach directivebackgrounds.html oraz less/directivebackgrounds.less, umieszczonych w katalogu rodzial_02. JeĂli zobaczywszy ten przykïad, zastanawiasz siÚ, po co w ogóle
stosowaÊ gradienty tïa, to zajrzyj na stronÚ http://lea.verou.me/css3patterns/, by siÚ przekonaÊ,
co przy ich uĝyciu moĝna stworzyÊ.
W niniejszej ksiÈĝce zakïadamy, ĝe najlepszÈ z dostÚpnych praktyk jest stosowanie wtyczki
autoprefixer, pozwalajÈcej dodawaÊ do kodu prefiksy przeglÈdarek. Jak juĝ wspomniaïem,
wtyczka ta nie dodaje niestandardowych wïaĂciwoĂci ani rozwiÈzañ typu polyfill. JeĂli pojawia siÚ koniecznoĂÊ zastosowania niestandardowego kodu CSS w celu obsïugi starszych przeglÈdarek, uĝycie wstawek wydaje siÚ byÊ wïaĂciwym rozwiÈzaniem. Jak pokazaï powyĝszy
przykïad, dziÚki parametrom wstawki umoĝliwiajÈ tworzenie gradientów o róĝnej postaci przy
uĝyciu tego samego kodu.

Zmienne specjalne @arguments i @rest
Less definiuje dwie zmienne specjalne. Pierwsza z nich, @arguments, zawiera listÚ wszystkich
argumentów. Zmienna ta jest dostÚpna jedynie we wstawkach. W kodzie Lessa elementy list sÈ
oddzielane od siebie odstÚpami, dziÚki czemu zmiennej @arguments moĝna uĝywaÊ we wïaĂciwoĂciach, które wymagajÈ listy wartoĂci. WartoĂci skrótowych wïaĂciwoĂci margin i padding
moĝna okreĂlaÊ przy uĝyciu list, co zostaïo wykorzystane w poniĝszym przykïadzie:
.setmargin(@top:10px; @right:10px; @bottom: 10px; @left 10px;){
margin: @arguments;
}
p{
.setmargin();
}
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Ten kod Lessa zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
p {
margin: 10px 10px 10px 10px;
}

DrugÈ ze zmiennych specjalnych udostÚpnianych przez Less jest @rest. Nazwa @rest... pozwala
odwoïaÊ siÚ do wszystkich argumentów podanych w wywoïaniu wstawki i niemajÈcych swoich
odpowiedników na liĂcie parametrów.
Zastosowanie zmiennej @rest... pozwala zatem podawaÊ w wywoïaniu wstawki nieskoñczonÈ
liczbÚ argumentów. Naleĝy przy tym zwróciÊ uwagÚ, ĝe trzy kropki umieszczone na koñcu
zmiennej sÈ elementem skïadni.
Zmienna @rest... jest jedynie nazwÈ. W rzeczywistoĂci to skïadnia ... zapewnia moĝliwoĂÊ
podawania dowolnej liczby argumentów i sprawia, ĝe niezaleĝnie od tego, ile ich bÚdzie,
wstawka zostanie dopasowana. Zapis @rest... zapewnia te same moĝliwoĂci, lecz dodatkowo
sprawia, ĝe kompilator zapisze niedopasowane argumenty w zmiennej @rest. Zamiast @rest...
moĝna by zastosowaÊ dowolnÈ innÈ nazwÚ, na przykïad @odd..., przy czym w takim przypadku
niedopasowane argumenty zostaïyby zapisane w zmiennej @odd.
Poniĝszy przykïad pokazuje, ĝe w zmiennej @rest... zostanÈ umieszczone wszystkie kolejne
argumenty podane za zmiennÈ @a, dziÚki czemu zostanÈ one przypisane wïaĂciwoĂci property2:
.mixin(@a,@rest...) {
property1: @a;
property 2: @rest;
}
element {
.mixin(1;2;3;4);
}

Ten kod zostanie skompilowany do kodu CSS o poniĝszej postaci:
element {
property1: 1;
property2: 2 3 4;
}

Moĝna takĝe rozwaĝyÊ stosowanie zmiennej @rest... jako listy wartoĂci rozdzielonych przecinkami. DziÚki temu moĝna przepisaÊ przedstawionÈ wczeĂniej wstawkÚ .backgroundgradient
w nowej postaci, dostÚpnej w pliku less/mixinwithdirectivebackgrounds.less:
.backgroundgradient(@deg: 0; @colors...) {
background-repeat: repeat-x;
background-image: linear-gradient(@deg, @colors);
}

Teraz w wywoïaniu wstawki moĝna podaÊ nieskoñczonÈ listÚ kolorów, jak w poniĝszym przykïadzie:
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div#content {
.backgroundgradient(90deg;blue,white,black,pink,purple,yellow,green,orange);
}

WyglÈd gradientu tworzonego przy uĝyciu powyĝszego kodu Lessa zostaï przedstawiony na
rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Efekty generowane przez wstawkÚ .backgroundgradient akceptujÈcÈ nieograniczonÈ listÚ kolorów

Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe ta nowa wersja wstawki .backgroundgradient() nie uĝywa ĝadnych prefiksów przeglÈdarek. Aby ta wstawka mogïa byÊ uĝywana w starszych przeglÈdarkach, trzeba jÈ
skompilowaÊ z uĝyciem wtyczki autoprefixer.

Przekazywanie zestawów reguï jako argumentów
Oddzielone zestawy reguï, o których wspomniaïem w podrozdziale „Stosowanie zmiennych”,
mogÈ byÊ takĝe uĝywane jako argumenty wstawek. Przekazywanie oddzielonych zestawów reguï
jako argumentów wstawek pozwala definiowaÊ wstawki, które bÚdÈ umieszczaïy róĝne zestawy
reguï w tej samej klasie nadrzÚdnej bÈdě zapytaniu medialnym. Poniĝszy kod Lessa przedstawia dziaïanie takiego rozwiÈzania:
.large(@rules) {
@media (min-width:960px){
@rules();
}
}
p {
font-size: 1em;
.large( {font-size: 2em;});
}
img.large {
display:none;
.large( {display:block; max-width:100%;});
}

Jak siÚ okazuje, powyĝszy kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
p {
font-size: 1em;
}
@media (min-width: 960px) {
p {
font-size: 2em;
}
}
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img.large {
display: none;
}
@media (min-width: 960px) {
img.large {
display: block;
max-width: 100%;
}
}

Jak widaÊ w wynikach tego przykïadu, Less nie scala zapytañ medialnych. Aby grupowaÊ zapytania medialne w skompilowanym kodzie CSS, konieczne bÚdzie zainstalowanie wtyczki Lessa
group-css-media-queries (npm install less-plugin-group-css-media-queries) lub wtyczki Pleeease (npm install less-plugin-pleeease).

Zwracanie wartoĂci ze wstawek
Osoby przyzwyczajone do programowania funkcyjnego albo choÊby znajÈce funkcje matematyczne mogÈ oczekiwaÊ, ĝe wstawki bÚdÈ zwracaïy jakieĂ wartoĂci wynikowe. Oznacza to mniej
wiÚcej tyle, ĝe chcemy przekazaÊ do wstawki jakÈĂ wartoĂÊ x, a ona ma zwróciÊ wartoĂÊ y.
Wstawki Lessa nie zapewniajÈ moĝliwoĂci zwracania jakichkolwiek wartoĂci, ale podobny
efekt moĝna zasymulowaÊ, korzystajÈc z zasiÚgu wstawek. Okazuje siÚ, ĝe zmienna zdefiniowana
we wstawce zostanie skopiowana do zasiÚgu, w którym wstawka zostaïa wywoïana, o ile tylko
w zasiÚgu tym nie zostaïa wczeĂniej zdefiniowana zmienna o tej samej nazwie. Poniĝszy przykïad wyjaĂnia to rozwiÈzanie:
.returnmixin(){
@par1: 5;
@par2: 10;
}
.mixin(){
@par2: 5; // zmienna chroniona przed nadpisaniem
property1: @par1; // zmienna skopiowana z zasiÚgu wstawki returnmixin
property2: @par2;
.returnmixin();
}
element{
.mixin();
}

Skompilowanie powyĝszego kodu Lessa wygeneruje nastÚpujÈcy kod CSS:
element {
property1: 5;
property2: 5;
}
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Po przeanalizowaniu powyĝszego przykïadu widaÊ, ĝe wïaĂciwoĂÊ @property1: @par1 moĝna by
porównaÊ z wywoïaniem funkcji, takim jak property1 = returnmixin();.
Wskazówka
Stosowanie zasiÚgu do symulowania zwracania wartoĂci moĝe takĝe byÊ uĝywane do przekazywania
wstawek. Otóĝ wstawka zdefiniowana wewnÈtrz drugiej wstawki bÚdzie dostÚpna w zasiÚgu, w którym
ta druga wstawka zostaïa wywoïana. Niemiej jednak, w odróĝnieniu od tego, jak jest w przypadku
zmiennych, takie wstawki nie sÈ chronione! Ten proces nazywamy odblokowywaniem, ale jego dokïadniejsze wyjaĂnienie wykracza poza zakres niniejszej ksiÈĝki.

Modyfikowanie zachowania wstawek
W celu poprawienia elastycznoĂci wstawek przydaïaby siÚ moĝliwoĂÊ modyfikowania sposobu
ich dziaïania na podstawie parametrów wejĂciowych. Less udostÚpnia kilka róĝnych mechanizmów zapewniajÈcych te moĝliwoĂci.

PrzeïÈczniki
Wyobraěmy sobie wstawkÚ color();, która w zaleĝnoĂci od kontekstu przypisuje wïaĂciwoĂci
color wartoĂÊ white lub black. Przypiszmy zatem zmiennej @context wartoĂÊ light (@context:
light;) i zadeklarujmy dwie wstawki o tej samej nazwie, jak w poniĝszym przykïadzie:
.color(light)
{
color: white;
}
.color(dark)
{
color: black;
}

W takim przypadku zastosowanie w kodzie wywoïania o postaci .color(@context) sprawi, ĝe
w zaleĝnoĂci od zadeklarowanej wartoĂci zmiennej @context wïaĂciwoĂci color zostanie przypisana wartoĂÊ white albo black. Jak na razie, takie rozwiÈzanie moĝe siÚ wydawaÊ niezbyt
uĝyteczne, ale okaĝe siÚ przydatne, gdy wielkoĂÊ projektu zacznie rosnÈÊ. Moĝna siÚ o tym przekonaÊ, analizujÈc kod projektu Bootflat, dostÚpny na stronie http://www.flathemes.com/. Ten
projekt udostÚpnia róĝne motywy dla frameworku Bootstrap. Sam Bootstrap jest frameworkiem
korzystajÈcym z Lessa. Bootflat definiuje dwa style, z których jeden bazuje na poprawionych
stylach Bootstrapa 3.0, a w drugim, Square UI, zostaïy usuniÚte zaokrÈglone wierzchoïki. W projekcie Bootflat moĝna zastosowaÊ wybrany styl, uĝywajÈc w tym celu jednego przeïÈcznika.
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Dopasowywanie argumentów
Less pozwala tworzyÊ wiele wstawek o tej samej nazwie. JeĂli w kodzie faktycznie pojawi siÚ
kilka wstawek o tej samej nazwie, to zostanÈ uĝyte wszystkie, które pasujÈ do listy argumentów
podanych w wywoïaniu. Poniĝszy przykïad przedstawia dwie wstawki color:
.color(@color)
{
color: @color;
}
.color(@color1,@color2)
{
color: gray;
}

W takim przypadku wywoïanie .color(white) zostanie skompilowane do postaci color: white,
natomiast wywoïanie .color(white,black)— do postaci color: gray. Naleĝy przy tym zwróciÊ
uwagÚ, ĝe wywoïanie .color(white) nie pasuje do wstawki .color(@color1,@color2), która
wymaga dwóch argumentów, a zatem kompilator jej nie uĝyje.

Wstawki chronione
Less pozwala takĝe na tworzenie wiÚkszej liczby wstawek o tej samej nazwie majÈcych tÚ samÈ
liczbÚ parametrów. Równieĝ w takim przypadku, jak pokazuje poniĝszy przykïad, zostanÈ uĝyte
wszystkie wstawki pasujÈce do wywoïania:
.color(@color){
color: @color;
display: block;
}
.color(@color) {
color: blue;
}
.class{
.color(white)
}

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
.class{
color: white;
display: block;
color: blue;
}
Wskazówka
Zastosowanie dwóch wïaĂciwoĂci color w powyĝszym przykïadzie nie ma wiÚkszego sensu. Less nie
usuwa powtarzajÈcych siÚ deklaracji, chyba ĝe zostanÈ one uĝyte dokïadnie w taki sam sposób.
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Dla unikniÚcia problemów ze wstawkami o tej samej nazwie moĝna skorzystaÊ z wartowników
wstawek (ang. mixin guards). Wartownik jest definiowany przy uĝyciu sïowa kluczowego when,
po którym w nawiasie naleĝy okreĂliÊ warunek. W przypadku, gdy warunek przyjmie wartoĂÊ
true, wstawka zostanie uĝyta. Dziaïanie tego rozwiÈzania ïatwiej bÚdzie moĝna zrozumieÊ,
analizujÈc poniĝszy przykïad:
.mixin(@a) when (@<){
color: white;
}
.mixin(@a) when (@>=1){
color: black;
}
.class {
.mixin(0);
}
.class2 {
.mixin(1);
}

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do nastÚpujÈcego kodu CSS:
.class {
color: white;
}
.class2 {
color: black;
}

Wartowników moĝna uĝywaÊ podobnie jak instrukcji if w popularnych jÚzykach programowania. Moĝna w nich stosowaÊ nastÚpujÈce operatory porównania: >, >=, =, =< oraz <. Warunki
moĝna ze sobÈ ïÈczyÊ, oddzielajÈc je od siebie przecinkami. Tak utworzone wyraĝenie zwróci
wartoĂÊ true, jeĂli dowolny z warunków zwróci wartoĂÊ true.
DostÚpne jest takĝe sïowo kluczowe and, które sprawia, ĝe wyraĝenie skïadajÈce siÚ z dwóch
warunków zwróci true, jeĂli kaĝdy z warunków zwróci true, na przykïad @a>1 and @a<5.
I w koñcu dostÚpne jest teĝ sïowo kluczowe not, które pozwala zmieniÊ wartoĂÊ warunku na
przeciwnÈ, na przykïad when (not a = red).
Wskazówka
Osoby, które juĝ wczeĂniej korzystaïy z zapytañ medialnych CSS, na pewno zauwaĝÈ, ĝe wartownicy
w Lessie dziaïajÈ dokïadnie tak samo jak zapytania medialne w kodzie CSS.

Warto takĝe zauwaĝyÊ, ĝe w warunkach wartowników moĝna teĝ stosowaÊ wbudowane funkcje
Lessa (opisaïem je dokïadniej w nastÚpnym rozdziale). MogÈ one operowaÊ na wszystkich zdefiniowanych zmiennych, nawet na tych, które nie zostaïy podane na liĂcie parametrów wstawki.
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Poniĝszy kod prezentuje przykïad zastosowania jednej z wbudowanych funkcji w wartowniku
wstawki:
@style: light;
.mixin(@color) when iscolor(@color) and (@style = light) {
color: pink;
}
.class() {
.mixin(red);
}

Ten kod Lessa zostanie skompilowany do kodu CSS o nastÚpujÈcej postaci:
.class {
color: pink;
}

W razie uĝycia kodu @style: dark lub .mixin(1); wstawka mixin nie zostanie zastosowana.

Wartowniki CSS
PoczÈwszy do wersji 1.5 Lessa, wartowników moĝna takĝe uĝywaÊ bezpoĂrednio w selektorach.
Poniĝszy kod przedstawia przykïad reguïy z wartownikiem:
h1 when (@mobile = true) {
font-size: large;
}

Takie rozwiÈzanie sprawia, ĝe kompilujÈc ten sam kod Lessa, bÚdzie moĝna uzyskaÊ kilka róĝnych wersji kodu CSS.
Gdyby powyĝszy kod zostaï zapisany w pliku Lessa o nazwie source.less, to moĝna by nastÚpnie
utworzyÊ dwa kolejne pliki Lessa i kompilowaÊ je, by uzyskaÊ dwa róĝne arkusze stylów. Poniĝszy
kod przedstawia zawartoĂÊ obu tych przykïadowych plików:
mobile.less:
@import "source";
@mobile: true;
default.less:
@import "source";
@mobile: false;

Zamiast tworzyÊ odrÚbne pliki moĝna takĝe zastosowaÊ opcjÚ kompilatora --modify-var i uĝyÊ
jej, by wygenerowaÊ róĝne arkusze stylów CSS. Opcja --modify-var pozwala zmodyfikowaÊ
wartoĂÊ zmiennej zdefiniowanej w kodzie. Jak juĝ wspomniaïem, Less korzysta z leniwego
wczytywania, dziÚki czemu istnieje moĝliwoĂÊ zmiany wartoĂci zmiennej poprzez umieszczenie
jej definicji na samym koñcu kodu.
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W ostatnim przykïadzie, korzystajÈc z kompilatora dziaïajÈcego z poziomu wiersza poleceñ,
mobilnÈ wersjÚ arkusza stylów moĝna wygenerowaÊ za pomocÈ nastÚpujÈcego polecenia:
lessc --modify-var="mobile=true" source.less

W przypadku stosowania kompilatora dziaïajÈcego po stronie klienta naleĝy uĝyÊ opcji modify
´Vars. Poniĝszy fragment kodu HTML pokazuje, w jaki sposób moĝna uĝyÊ tej opcji, by przypisaÊ zmiennej mobile wartoĂÊ true:
<link data-modify-vars='{ mobile: "true"}' rel="stylesheet/less"
type="text/css" href="less/styles.less">

Stosowanie wartowników i dopasowywania argumentów do tworzenia pÚtli
Kiedy Less nie jest w stanie odnaleěÊ pasujÈcej wstawki, nie zatrzymuje siÚ, lecz zaczyna przetwarzaÊ dalszÈ czÚĂÊ kodu. Ten sposób dziaïania kompilatora moĝna wykorzystaÊ, w poïÈczeniu
z wartownikami i dopasowywaniem argumentów, do tworzenia pÚtli. Aby zrozumieÊ to rozwiÈzanie, wyobraě sobie dziesiÚÊ klas, z których kaĝda zawiera obraz tïa oznaczony odpowiednim
numerem. Klasa .class1 definiuje wïaĂciwoĂÊ background-image o wartoĂci background-1.png,
klasa .class2 definiuje wïaĂciwoĂÊ background-image o wartoĂci background-2.png i tak dalej.
Takie klasy moĝna wygenerowaÊ, uĝywajÈc nastÚpujÈcego kodu Lessa:
.setbackground(@number) when (@number>0) {
.setbackground( @number - 1 );
.class@{number} { background-image: ~"url(backgroundimage-@{number}.png)"; }
}
.setbackground(10);

Po skompilowaniu wygeneruje on nastÚpujÈcy kod CSS:
.class1 {
background-image: url(backgroundimage-1.png);
}
.class2 {
background-image: url(backgroundimage-2.png);
}
...
.class10 {
background-image: url(backgroundimage-10.png);
}

Na pierwszy rzut oka ta wstawka moĝe siÚ wydawaÊ zïoĝona, gdyby jednak spróbowaÊ samodzielnie jÈ przetworzyÊ, to okazaïoby siÚ, ĝe zawiera wiele elementów, które juĝ poznaliĂmy.
Przedstawiona w powyĝszym przykïadzie wstawka setbackground wywoïuje sama siebie. ProgramiĂci nazywajÈ takÈ technikÚ rekurencjÈ. A jak dziaïa ta wstawka?
Wywoïanie .setbackground(10); pasuje do wstawki .setbackground(@number), gdyĝ warunek
@number>0 jest speïniony, a zatem moĝna uĝyÊ wstawki. Takĝe pierwsza próba przetworzenia
wywoïania .setbackground(@number - 1); zakoñczy siÚ pomyĂlnym odnalezieniem pasujÈcej
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wstawki. Oznacza to, ĝe kompilator ponownie wykona wstawkÚ. Ten proces bÚdzie siÚ powtarzaï
aĝ do momentu, gdy wyraĝenie @number - 1 przyjmie wartoĂÊ 0, poniewaĝ w tym przypadku
ĝadna pasujÈca wstawka nie zostanie odnaleziona. Teraz kompilator cofnie siÚ z powrotem do
miejsca, w którym siÚ zatrzymaï, by wykonaÊ tÚ wstawkÚ.
Tym ostatnim miejscem byïo wywoïanie wstawki, w którym zmienna @number byïa równa 1, a wiÚc
kompilator przetworzy deklaracjÚ .class@{number} { background-image: ~"url(backgroundimage´@{number}.png)"; }, podstawiajÈc w miejsce zmiennej @number wartoĂÊ 1. Jeszcze wczeĂniejsze miejsce, w którym kompilator siÚ zatrzymaï, odpowiadaïo wywoïaniu wstawki, w którym
zmienna @number miaïa wartoĂÊ 2. A zatem kompilator przetworzy deklaracjÚ .class@{number}
{ background-image: ~"url(backgroundimage-@{number}.png)"; }, podstawiajÈc w miejsce
zmiennej @number wartoĂÊ 2. W ten sposób kompilator wróci aĝ do miejsca, w którym zmienna
@number miaïa wartoĂÊ 10, a wtedy caïy kod bÚdzie juĝ skompilowany. Kompilator bÚdzie wiÚc
mógï zakoñczyÊ dziaïanie.
Oprócz wartowników i dopasowywania argumentów powyĝszy kod zawiera takĝe przykïad wstawiania zmiennej do nazwy wïaĂciwoĂci, w deklaracji klasy @class@{number}, oraz przetwarzania ïañcuchów znaków, we fragmencie ~"url(backgroundimage-@{number}.png)";. Ta wstawka
pokazaïa równieĝ koniecznoĂÊ stosowania dodatkowych znaków odstÚpu podczas wykonywania dziaïañ arytmetycznych. DziÚki nim kod @number - 1 nie zostanie potraktowany jak nazwa
zmiennej @number-1.

Stosowanie wstawek do przetwarzania w pÚtli zbioru wartoĂci
W niektórych sytuacjach istnieje moĝliwoĂÊ zdefiniowania wartoĂci w formie zestawu wstawek i uĝywania tej struktury do tworzenia powtarzajÈcego siÚ kodu. Przeanalizujmy nastÚpujÈcy kod Lessa:
.widths() {
.set("small",100px);
.set("medium",200px);
.set("large",400px);
}
div {
.widths();
.set(@name,@width) {
@classname: ~"@{name}";
&.@{classname} {
width: @width;
}
}
}

W wyniku jego kompilacji zostanie wygenerowany nastÚpujÈcy kod CSS:
div.small {
width: 100px;
}
div.medium {
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width: 200px;
}
div.large {
width: 400px;
}

Zrozumienie powyĝszego kodu Lessa wcale nie jest ïatwym zadaniem. Wstawka .widths()
zawiera seriÚ wywoïañ wstawki .set() i podobnie jak wiele innych wstawek nie bÚdzie bezpoĂrednio generowaïa wyników podczas kompilacji. Wywoïanie wstawki .widths() umieszczone
wewnÈtrz selektora div udostÚpnia w bieĝÈcym zasiÚgu wstawkÚ .set(). NastÚpnie wstawka
.set() wywoïuje w tym samym zasiÚgu wstawkÚ .set(@name,@width), a w kaĝdym z tych wywoïañ uĝywane sÈ przekazane do niego dane. Symbol & zastosowany we wstawce .set() zostaï
opisany w nastÚpnym rozdziale.
Alternatywnym sposobem operowania na tablicy wartoĂci jest zastosowanie biblioteki wstawek
for, dostÚpnej na stronie https://github.com/seven-phases-max/less.curious/blob/master/articles/
generic-for.md.
KorzystajÈc ze struktury wstawki for, powyĝszy kod moĝna zapisaÊ w nastÚpujÈcej postaci:
@data: "small" 100px, "medium" 200px, "large" 400px;
div {
.for(@data); .-each(@width) {
@classname: e(extract(@width,1));
&.@{classname} {
width: extract(@width,2);
}
}
}

Powyĝszy kod Lessa korzysta z dwóch funkcji wbudowanych, e() oraz extract(), które opisaïem dokïadniej w nastÚpnym rozdziale.

Sïowo kluczowe !important
Ostatnim zagadnieniem przedstawionym w tym rozdziale bÚdzie sïowo kluczowe !important.
Zastosowanie tego sïowa w deklaracji daje jej najwyĝszy priorytet w sytuacjach, gdy do jednego
elementu pasuje kilka selektorów. Sïowo kluczowe !important ma wyĝszy priorytet nawet od
stylów podanych bezpoĂrednio w kodzie HTML elementów, co pokazuje poniĝszy przykïad:
<style>
p{color:green !important;}
</style>
<p style="color:red;">zielony</p>

W przypadku uĝycia powyĝszego kod przeglÈdarka wyĂwietli tekst w kolorze zielonym. Jak
pokazuje ten przykïad, sïowa kluczowego !important moĝna uĝywaÊ, aby zmieniaÊ style, któ-
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rych nie moĝna edytowaÊ, które, na przykïad, zostaïy podane bezpoĂrednio w kodzie HTML.
Niemniej jednak tego sïowa kluczowego naleĝy uĝywaÊ ostroĝnie, gdyĝ jedynym sposobem
przesïoniÚcia reguïy, która z niego korzysta, jest napisanie innej reguïy, w której takĝe zostanie
ono uĝyte. Kaĝde nieprawidïowe lub niepotrzebne zastosowanie sïowa !important w kodzie
Lessa utrudni jego zrozumienie i utrzymanie.
W kodzie Lessa sïowa kluczowego !important moĝna uĝywaÊ nie tylko w odniesieniu do wïaĂciwoĂci, lecz takĝe do caïych wstawek. JeĂli !important zostanie uĝyte w wywoïaniu wstawki, to
kompilator umieĂci je równieĝ we wszystkich wïaĂciwoĂciach zadeklarowanych w danej wstawce.
Ten sposób uĝycia sïowa kluczowego !important przedstawia nastÚpujÈcy przykïad:
.mixin(){
property1: 1;property2: 2;
}
.class{
.mixin() !important;
}

Powyĝszy kod Lessa zostanie skompilowany w nastÚpujÈcy sposób:
.class{
property1: 1 !important;
property2: 2 !important;
}

Sïowa kluczowego !important moĝna takĝe uĝywaÊ w zmiennych:
@color: red !important;
div {
color: @color;
}

Skompilowanie tego kodu spowoduje wygenerowanie nastÚpujÈcego kodu CSS:
div {
color: red !important;
}

Podsumowanie
W tym rozdziale przedstawiïem zmienne i wstawki. DowidziaïeĂ siÚ w niego takĝe, dlaczego
definiowanie zmiennych i wstawek w jednym miejscu pozwala zmniejszyÊ wielkoĂÊ kodu i uproĂciÊ jego utrzymanie.
Z nastÚpnego rozdziaïu dowiesz siÚ jeszcze wiÚcej o wstawkach, sposobach ich zagnieĝdĝania
i rozszerzania. Oprócz tego przedstawiÚ wbudowane funkcje Lessa, których moĝna uĝywaÊ do
manipulowania wartoĂciami we wstawkach i w innych miejscach kodu.
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clean-css, 55
CSS Usage, 138
grunt-contrib-less, 208
gulp-less, 57
less.js, 147
Pleeease, 133
WP Less to CSS, 236
wtyczki
Bootstrapa, 212
Lessa, 33, 54
WordPressa, 236
wyglÈd kodu HTML, 22
wywoïywanie wstawek, 80

Z
zagnieĝdĝanie
komentarzy, 64
reguï, 99
selektorów, 103
siatek, 182
wartowników, 113

zaokrÈglanie subpikselowe, 183
zaokrÈglone wierzchoïki, 38
zapisywanie wartoĂci, 75
zapytania medialne, 171, 195, 198
zarzÈdzanie treĂciÈ, 234
zasada DRY, 21
Zen Grids, 184
zestawienia stylów, 139
zmienna
@arguments, 86
@menucolor, 122
@rest, 86
zmienne, 63, 106, 115, 205
deklaracja, 71, 72
interpolacja, 73
okreĂlanie nazw, 68
organizowanie, 70
specjalne, 86
stosowanie, 65, 69
znak
/, 116
@, 65, 109, 113
gwiazdki, 160
znaki czcionki Meteocon, 161

zwracanie wartoĞci, 89
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