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3
Ulepszanie
strony portfolio
przy uĝyciu CSS3
W poprzednim rozdziale napisaliĂmy strukturÚ HTML5 naszej strony portfolio.
W tym rozdziale dodamy do niej arkusze stylów CSS3. Zaczniemy od zdefiniowania paru
prostych efektów wizualnych, które zostaïy niedawno wprowadzone w CSS3,
takich jak cienie tekstu i bloków oraz zaokrÈglenie rogów.
NastÚpnie utworzymy bardziej skomplikowany efekt, polegajÈcy na zmianie obrazu
po najechaniu na niego kursorem. Przed pojawieniem siÚ technologii CSS3 moĝna to byïo
osiÈgnÈÊ wyïÈcznie przy uĝyciu JavaScriptu.

W tym rozdziale:
Q Sformatujesz styl strony — zaczniemy od nagïówka i nawigacji, potem przejdziemy
do obszaru treĂci, a skoñczymy na stopce, wykorzystujÈc podczas pracy róĝne nowe
wïasnoĂci CSS3.
Q Utworzysz funkcjÚ filtrujÈcÈ portfolio przy uĝyciu CSS3.
Q Stworzysz efekt zmiany obrazu po najechaniu kursorem przy uĝyciu przeksztaïceñ
i przejĂÊ CSS3.
Q Przystosujesz wyglÈd strony do ekranów o róĝnych szerokoĂciach przy uĝyciu
zapytañ medialnych CSS3.
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Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przykáadach

Model polowy CSS
Element blokowy HTML jest w istocie polem. Na pole to skïada siÚ treĂÊ wïaĂciwa elementu
oraz jego marginesy, dopeïnienie i obramowanie zdefiniowane przy uĝyciu CSS, jak widaÊ na
poniĝszym rysunku:

WiÚcej informacji na temat róĝnic miÚdzy elementami blokowymi i Ăródliniowymi oraz listÚ elementów moĝna
znaleěÊ na poniĝszych stronach:
Q
Q

Elementy blokowe: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Block-level_elements.
Elementy Ăródliniowe: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Inline_elements.

Przed pojawieniem siÚ CSS3 okreĂlanie wïaĂciwoĂci pola elementu byïo nieco utrudnione.
Zaïóĝmy na przykïad, ĝe tworzymy kwadrat o boku 100 pikseli:
div {
width: 100px;
height: 100px;
}

Taki kod przeglÈdarka zinterpretuje jako zwykïy kwadrat (pierwszy rysunek na nastÚpnej stronie).
Ale bÚdzie tak tylko dopóty, dopóki nie zdefiniujemy dopeïnienia, marginesu albo obramowania. Jako ĝe pole elementu ma cztery boki, zdefiniowanie dopeïnienia o rozmiarze 10 pikseli
(padding: 10px) spowoduje zwiÚkszenie szerokoĂci i wysokoĂci elementu o 20 pikseli — po 10
z kaĝdej strony (drugi rysunek na nastÚpnej stronie).

72

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 3. • Ulepszanie strony portfolio przy uĪyciu CSS3

Nie doĂÊ, ĝe zajmowane jest dodatkowe miejsce, to jeszcze obszar marginesu znajduje siÚ poza elementem, to znaczy nie naleĝy do jego obszaru. JeĂli wiÚc zdefiniujemy elementowi kolorowe tïo, kolor ten nie bÚdzie widoczny w obszarze zajmowanym przez margines.

WïasnoĂÊ CSS3 box-sizing
W CSS3 dostÚpna jest wïasnoĂÊ box-sizing, za pomocÈ której moĝna kontrolowaÊ wïaĂciwoĂci modelu polowego.
WartoĂÊ

Opis

content-box

Jest to standardowe ustawienie modelu polowego. WartoĂÊ ta sprawia, ĝe dopeïnienie
i obramowanie pola nie sÈ wliczane do jego zdefiniowanych szerokoĂci i wysokoĂci,
jak zostaïo pokazane na rysunku w poprzednim podrozdziale.

border-box

Ta wartoĂÊ jest przeciwieñstwem poprzedniej. Sprawia, ĝe dopeïnienie i obramowanie
sÈ wliczane do zdefiniowanych szerokoĂci i wysokoĂci pola.

WróÊmy do naszego przykïadu. Ustawimy wïasnoĂÊ box-sizing na border-box. DziÚki temu
niezaleĝnie od dopeïnienia i obramowania szerokoĂÊ i wysokoĂÊ elementu bÚdÈ wynosiÊ po
100 pikseli. Na poniĝszym rysunku przedstawiam róĝnicÚ miÚdzy dwoma opisywanymi ustawieniami:
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Czas na dziaïanie — definiowanie wïasnoĂci box-sizing
Otwórz plik styles.css i na samym poczÈtku wpisz poniĝszÈ reguïÚ:
* {
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}

Co uzyskaliĂmy?
UĝyliĂmy selektora uniwersalnego CSS (*) w celu zastosowania wïasnoĂci border-box do wszystkich elementów blokowych na stronie, aby uïatwiÊ sobie ustawianie ich szerokoĂci i wysokoĂci.
Jako pierwszy poradÚ tÚ opublikowaï Paul Irish, gïówny programista skryptu Modernizr i HTML5 Boilerplate.
WiÚcej informacji o tej metodzie moĝna znaleěÊ w jego wpisie na stronie http://www.paulirish.com/2012/
box-sizing-border-box-ftw/.

Jednostki miary CSS
W specyfikacji CSS opisano kilka jednostek miary. Na naszej stronie bÚdziemy uĝywaÊ gïównie jednostek px, em oraz procentów.

Piksele
Piksel (px) to bezwzglÚdna jednostka, która jest uĝywana chyba najczÚĂciej ze wszystkich dostÚpnych jednostek. Za jej pomocÈ moĝna precyzyjnie okreĂliÊ rozmiary elementów. W specyfikacji
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CSS znajdujÈcej siÚ pod adresem http://www.w3.org/TR/css3-values/#reference-pixel piksel
jest zdefiniowany jako:
Rozmiar kÈtowy jednego piksela na urzÈdzeniu o gÚstoĂci 96 dpi.
Wedïug tej definicji 1 piksel CSS na ekranie o gÚstoĂci 96 dpi jest równy 1 pikselowi urzÈdzenia.
Zatem 10 pikseli w CSS odpowiada 10 pikselom urzÈdzenia.

W tym projekcie rozmiary pól bÚdziemy okreĂlaÊ w pikselach.

Piksele na ekranach o wiÚkszej gÚstoĂci
Ze wzglÚdu na upowszechnianie siÚ ekranów o coraz wyĝszych rozdzielczoĂciach przykïad opisany w poprzednim podrozdziale jest juĝ nieaktualny. Poniĝszy rysunek przedstawia ekran o wysokiej rozdzielczoĂci 192 dpi. Element o szerokoĂci i wysokoĂci 10 pikseli na takim ekranie zajmie
20 pikseli urzÈdzenia:
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Rozmiar elementu na ekranie pozostanie taki sam, ale bÚdzie siÚ on skïadaï z wiÚkszej liczby
pikseli urzÈdzenia.
Na temat piksela i jego relacji z rozdzielczoĂciÈ ekranu toczy siÚ wiele dyskusji, np.:
Q
Q

Reda Lemeden w swoim wpisie przedstawiï trudnoĂci zwiÈzane z projektowaniem dla ekranów
o róĝnych gÚstoĂciach (http://coding.smashingmagazine.com/2012/08/20/towards-retina-web/).
Scott Kellum w serwisie A List Apart opisaï jednostkÚ piksel i jej zastosowanie do definiowania
rozmiaru elementów na stronach przeznaczonych dla róĝnych urzÈdzeñ i ekranów o róĝnych
rozdzielczoĂciach (http://alistapart.com/article/a-pixel-identity-crisis).

Jednostka em
Jednostka em jest wzglÚdna i odnosi siÚ do rozmiaru wielkiej litery M uĝywanego fontu. W CSS 1em
zasadniczo odnosi siÚ do rozmiaru pisma ustawionego w urzÈdzeniu lub dokumencie. JeĂli element nadrzÚdny ma okreĂlony rozmiar pisma w jednostce em, to rozmiar pisma jego elementów
potomnych bÚdzie ustawiany wzglÚdem rozmiaru pisma tego elementu nadrzÚdnego.
W naszym projekcie jednostki em bÚdziemy uĝywaÊ do okreĂlania rozmiaru pisma zgodnie z zaleceniami W3C (http://www.w3.org/Style/Examples/007/units.en.html).

Konwertowanie pikseli na em
DomyĂlny rozmiar pisma w systemie Skeleton jest ustawiony w pliku base.css na 14 pikseli, wiÚc
do tego rozmiaru bÚdÈ siÚ odnosiÊ ustawienia wyraĝone w jednostce em.
Powiedzmy, ĝe chcemy siÚ dowiedzieÊ, ile jednostek em odpowiada rozmiarowi 20 pikseli, gdy
podstawowy rozmiar pisma wynosi 14 pikseli. Istnieje narzÚdzie uïatwiajÈce zamienianie jednostek px na em (i odwrotnie) o nazwie PXtoEM.com (http://pxtoem.com/). Na zrzucie ekranu (na nastÚpnej stronie) pokazaïem sposób jego uĝycia.
Jak widaÊ na zrzucie, przy podstawowym rozmiarze pisma 14 pikseli rozmiarowi 20px odpowiada
wartoĂÊ 1.429em.

Samodzielne obliczanie wartoĂci em
Jednostki px i em moĝna takĝe przeliczaÊ przy uĝyciu wzorów przedstawionych w poniĝszej tabeli:
Rodzaj
konwersji

Wzór

Przykïad

px na em

Rozmiar (px) / podstawowy rozmiar pisma (px)

20(px) / 14(px) = 1.429em (po zaokrÈgleniu)

em na px

Rozmiar (em) * podstawowy rozmiar pisma (px)

1,429(em) * 14(px) = 20px
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Dziwne traktowanie jednostki em przez przeglÈdarki
PrzeglÈdarki w niektórych przypadkach róĝnie traktujÈ wartoĂci wyraĝone w jednostce em.
W przykïadzie z poprzedniego podrozdziaïu wartoĂÊ 1.429em przy podstawowym rozmiarze
pisma 14px zostanie zamieniona na 20px przez wszystkie przeglÈdarki (Chrome, Opera, Safari
i Firefox).
Ale jeĂli usuniemy dwie ostatnie cyfry w celu zaokrÈglenia liczby do 1.4em, to sytuacja siÚ nieco
zmieni. W Firefoksie i Operze zostanie zastosowana wartoĂÊ 19.6px, a w przeglÈdarkach opartych
na mechanizmie Webkit (Chrome i Safari) zostanie zastosowane zaokrÈglenie do 20px.
Moĝna sprawdziÊ, jak przeglÈdarki zamieniajÈ wartoĂci wyraĝone w jednostce em na piksele
w narzÚdziach programistycznych w okienku Computed (wartoĂci obliczone).
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Procenty
Procent to jednostka wzglÚdna o podobnych wïaĂciwoĂciach jak em. Podczas gdy em odnosi siÚ
do rozmiaru pisma, procent odnosi siÚ do dïugoĂci elementu nadrzÚdnego, niezaleĝnie od zastosowanej do jej okreĂlenia jednostki. JeĂli na przykïad element nadrzÚdny ma wysokoĂÊ 100px,
to ustawienie szerokoĂci na 100% jego elementu potomnego jest równoznaczne z ustawieniem
jej na 100px, 50% oznacza 50 pikseli itd.
W naszym projekcie procentów bÚdziemy uĝywaÊ do okreĂlania wymiarów pól elementów, co
bÚdzie przydatne przy wyĂwietlaniu strony na mniejszych ekranach.

Ustawianie rodziny fontów
W Skeletonie domyĂlne kroje pisma dokumentu to Helvetica Neue i Helvetica. JeĂli fonty te
sÈ niedostÚpne, zostanie zastosowany krój Arial albo domyĂlny krój bezszeryfowy, jaki bÚdzie
dostÚpny w komputerze uĝytkownika.
Definicje rodzin fontów znajdujÈ siÚ w pliku base.css:
body {
background: #fff; font: 14px/21px "HelveticaNeue",
"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
color: #444;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
-webkit-text-size-adjust: 100%;
}

W nagïówkach (h1, h2, h3 itd.) ustawione sÈ kroje szeryfowe Georgia i Times New Roman:
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
color: #181818; font-family: "Georgia", "Times New Roman", serif;
font-weight: normal;
}

Kroje te bardzo dobrze nadajÈ siÚ do prezentowania akapitów (pierwszy rysunek na nastÚpnej
stronie).
Na naszej stronie jednak siÚ nie sprawdzÈ, bo my mamy bardzo maïo tekstu do wyĂwietlenia
(drugi rysunek na nastÚpnej stronie).
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Dlatego w nagïówkach ustawimy taki sam krój pisma jak w pozostaïej czÚĂci strony, aby zapewniÊ jednolitoĂÊ stylu.

Czas na dziaïanie — ustawianie rodziny fontów nagïówków
Otwórz plik styles.css i wpisz poniĝszÈ reguïÚ pod deklaracjÈ wïasnoĂci box-sizing opisanÈ
w czÚĂci „Czas na dziaïanie — definiowanie wïasnoĂci box-sizing”:
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-family: "HelveticaNeue", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial,
sans-serif;
font-weight: bold;
}

Co uzyskaliĂmy?
UstawiliĂmy krój pisma nagïówków na taki sam jak w pozostaïej czÚĂci dokumentu oraz dodatkowo ustawiliĂmy wïasnoĂÊ font-weight na bold, aby pogrubiÊ te nagïówki.
Nie istnieje ĝadna ĝelazna reguïa pozwalajÈca okreĂliÊ, jakie kroje pisma do siebie pasujÈ. Ich dobór jest
sztukÈ. Ale moĝna postÚpowaÊ wedïug kilku prostych wskazówek, które umoĝliwiÈ osiÈgniÚcie przynajmniej znoĂnego efektu. ParÚ takich porad opisaï Ian Yates w serwisie Webdesigntuts+ (http://webdesign.
tutsplus.com/articles/a-beginners-guide-to-pairing-fonts--webdesign-5706).
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Formatowanie nagïówka
Teraz sformatujemy styl poszczególnych sekcji strony. Jej nagïówek znajduje siÚ w elemencie
HTML5 header przypisanym do klasy header. W elemencie tym znajduje siÚ dodatkowo element div przypisany do klasy logo zawierajÈcy logo strony.

Czas na dziaïanie — definiowanie stylów nagïówka
Aby zdefiniowaÊ styl nagïówka, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. W pliku styles.css wpisz poniĝszÈ reguïÚ CSS. Zawiera ona deklaracje ustawiajÈce
kolor tïa nagïówka oraz jego dopeïnienie, obramowanie, cieñ (definiowany
za pomocÈ wïasnoĂci CSS3 box-shadow) i dolny margines odsuwajÈcy nagïówek
od znajdujÈcej siÚ pod nim sekcji:
.header {
padding: 22px 0;
background-color: #3a3f43;
margin-bottom: 14px;
box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,0.3);
border-bottom: 1px solid #181f25;
}

2. NastÚpnie zdefiniujemy styl kontenera logo. W poniĝszej regule zostaïa zastosowana
wïasnoĂÊ CSS3 border-radius, która sïuĝy do zaokrÈglania rogów elementów:
.logo {
text-align: center;
border-radius: 3px;
background-color: #515558;
width: 250px;
padding: 5px 0;
margin: 0 auto;
}

. Teraz kolej na styl samego logo, które w przypadku naszej strony jest po prostu
tekstem. Do jego prezentacji zastosujemy font Alfa Slab One, który dodaliĂmy
z serwisu Google Fonts w rozdziale 2.:
.logo h1 {
color: #fff;
font-weight: normal;
font-family: "Alfa Slab One", Arial, sans-serif;
margin-bottom: 0;
}
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Co uzyskaliĂmy?
ZdefiniowaliĂmy style dotyczÈce nagïówka. UstawiliĂmy mu kolor tïa, cieñ oraz style pola (dopeïnienie, obramowanie i margines). Ponadto w logo zastosowaliĂmy krój pisma Alfa Slab One z serwisu Google Fonts. Na poniĝszym zrzucie ekranu widaÊ, jak aktualnie wyglÈda nasza strona:

Selektory CSS
W tym projekcie bÚdziemy uĝywaÊ selektorów CSS do wybierania elementów z okreĂlonej
struktury elementów. Uĝyjemy wiÚc selektorów dziecka, przylegajÈcego elementu siostrzanego oraz ogólnie elementu siostrzanego. Przyjrzyjmy siÚ im wszystkim po kolei.

Selektor dziecka
W CSS moĝna wybieraÊ elementy, które sÈ zagnieĝdĝone w okreĂlonych innych elementach (rodzicach). Zapewne wiesz, jak siÚ wybiera element potomny w CSS. Wystarczy okreĂliÊ element
nadrzÚdny (wpisujÈc jego klasÚ, identyfikator albo nazwÚ), a nastÚpnie wyznaczyÊ element
potomny:
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.parent p {
background-color: tomato;
}

Powyĝsza reguïa CSS dotyczy wszystkich elementów p zagnieĝdĝonych w elemencie naleĝÈcym do klasy parent.
Ale czasami trzeba odwoïaÊ siÚ tylko do potomka pierwszego stopnia, tzn. sprawiÊ, aby elementy
bÚdÈce wnukami danego elementu nie zostaïy juĝ wybrane. W takim przypadku naleĝy uĝyÊ kombinatora >, który ogranicza wybór elementów do bezpoĂrednich potomków rodzica:
.parent > p {
background-color: tomato;
}

W poniĝszej strukturze HTML powyĝsza reguïa zmieni kolor tïa tylko pierwszego i drugiego
akapitu:
<div class="parent">
<p> To jest pierwszy akapit. </p>
<p> To jest drugi akapit. </p>
<section>
<h3>Tytuï sekcji</h3>
<p> To jest trzeci akapit. </p>
<p> To jest czwarty akapit. </p>
</section>
</div>

Wynik jest nastÚpujÈcy:

Selektor przylegajÈcego elementu siostrzanego
Selektor przylegajÈcego elementu siostrzanego definiuje siÚ przy uĝyciu kombinatora +. Sïuĝy on
do wybierania elementu, który znajduje siÚ bezpoĂrednio za okreĂlonym elementem. Dotyczy to
na przykïad sytuacji, gdy w kodzie strony znajduje siÚ element div, a bezpoĂrednio za nim jest p:
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<div>To jest element div.</div>
<p>To jest pierwszy akapit.</p>
<p>To jest drugi akapit.</p>

Naszym celem jest element p znajdujÈcy siÚ bezpoĂrednio za elementem div. Chcemy mu
zdefiniowaÊ pomidorowy kolor tïa:
div + p {
background-color: tomato;
}

Efekt zastosowania tej reguïy do powyĝszego kodu HTML jest nastÚpujÈcy:

Ogólny selektor elementu siostrzanego
Ogólny selektor elementu siostrzanego jest nowym typem selektora wprowadzonym w CSS3.
Do jego deklarowania uĝywa siÚ tyldy (~):
div ~ p {
background-color: tomato;
}

Jego dziaïanie jest podobne do dziaïania selektora przylegajÈcego elementu siostrzanego. Róĝnica
polega na tym, ĝe wybierany jest nie tylko pierwszy element, ale wybierane sÈ wszystkie elementy
siostrzane znajdujÈce siÚ za wyznaczonym. JeĂli wiÚc bÚdziemy mieli kod HTML o strukturze takiej samej jak w przykïadzie z selektorem przylegajÈcego elementu siostrzanego, kolor tïa zostanie zastosowany do wszystkich akapitów, jak widaÊ na poniĝszym zrzucie ekranu:
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Pseudoklasy CSS3
Uĝyjemy teĝ kilku pseudoklas CSS3. Pseudoklasa to klasa sïuĝÈca do wybierania elementu
znajdujÈcego siÚ w okreĂlonym stanie. Na przykïad pseudoklasa :hover stosuje reguïy CSS do
elementu, gdy znajdzie siÚ nad nim kursor.
W tym projekcie bÚdziemy uĝywaÊ nastÚpujÈcych pseudoklas:
Q :checked
Q :nth-child

Zobaczmy.

Pseudoklasa CSS3 :checked
W CSS3 wprowadzono pseudoklasÚ o nazwie :checked. Umoĝliwia ona wybieranie elementów
HTML, pól wyboru lub przycisków radiowych, które sÈ zaznaczone przez uĝytkownika. Poniĝszy
selektor wybiera przycisk radiowy o identyfikatorze posters, gdy ten zostanie zaznaczony:
#posters:checked {
/* deklaracje stylów */
}

Pseudoklasy :checked moĝna uĝywaÊ do wybierania zaznaczonego przycisku radiowego, który
jest uĝywany jako element nawigacji po stronie. Podobnie jak w tradycyjnej nawigacji zbudowanej
przy uĝyciu elementów a, uĝywamy teĝ pseudoklasy :hover w celu zdefiniowania stylów dla
elementu, gdy znajduje siÚ nad nim kursor.

Pseudoklasa CSS3 :nth-child
W CSS wprowadzono takĝe nowÈ pseudoklasÚ o nazwie :nth-child. Za jej pomocÈ moĝna wybieraÊ elementy w takiej kolejnoĂci, w jakiej znajdujÈ siÚ w kodzie ěródïowym. Pseudoklasa ta wymaga podania argumentu, który moĝe byÊ liczbÈ lub sïowem kluczowym (odd albo even).
Na przykïad poniĝsza reguïa zmieni kolor tïa trzeciego elementu li:
li:nth-child(3) {
background-color: tomato;
}

W poniĝszej strukturze HTML powyĝsza reguïa zmieni kolor tïa w Ărodkowym elemencie li:
<ul>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2</li>
<li>Element 3</li>
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<li>Element 4</li>
<li>Element 5</li>
</ul>

Efekt uĝycia tego kodu widaÊ na poniĝszym zrzucie ekranu:

Moĝna takĝe zamiast liczby wpisaÊ sïowo kluczowe even albo odd. Poniĝsza reguïa zmieni kolor tïa
w elementach li o nieparzystych numerach (pierwszym, trzecim, piÈtym itd.):
li:nth-child(odd) {
background-color: tomato;
}

Pseudoklasie :nth-child moĝna teĝ przekazywaÊ wzory wyboru elementów w bardziej wymyĂlnych sekwencjach:
li:nth-child(2n+2) {
background-color: tomato;
}

Litera n jest w tym przypadku zmiennÈ, która przyjmuje wartoĂci 0, 1, 2, 3 itd. W zwiÈzku z tym
wzór 2n+2 oznacza wybór drugiego, czwartego, ósmego, dziesiÈtego itd. elementu li.
WiÚcej informacji na temat zasady dziaïania pseudoklasy :nth-child moĝna znaleěÊ w artykule Chrisa Coyiera w serwisie CSS Tricks (http://css-tricks.com/how-nth-child-works/). Coyer utworzyï teĝ porÚczne narzÚdzie do testowania wzoru pseudoklasy :nth-child (http://css-tricks.com/examples/nth-child-tester/).

Style miniatur i podpisów
Po sformatowaniu stylu nagïówka moĝna przejĂÊ do stylizowania i rozmieszczenia obrazów
portfolio. Mamy 12 miniatur, z których kaĝda znajduje siÚ w elemencie HTML5 figure i ma
podpis zawierajÈcy opis miniatury umieszczony w elemencie figcaption.
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Czas na dziaïanie — definiowanie stylów miniatur
i podpisów
Aby dodaÊ style dla miniatur i podpisów, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Otwórz plik styles.css. Zaczniemy od przesuniÚcia portfolio nieco w dóï
za pomocÈ marginesu:
.portfolio {
margin-top: 20px;
}

2. Obrazy bÚdÈ wyĂwietlane w czterech kolumnach. SzerokoĂÊ kaĝdej z nich bÚdzie
wynosiÊ 240 pikseli, bo takÈ wartoĂÊ otrzymaliĂmy z dziaïania 960 / 4 = 240.
Aby obrazy mieĂciïy siÚ na stronie, musimy usunÈÊ lewy i prawy margines,
które zostaïy odziedziczone z klasy columns systemu Skeleton:
.portfolio .four.columns {
width: 240px;
margin-right: 0;
margin-left: 0;
}

3. NastÚpnie ustawimy pozycjonowanie elementu figure na wzglÚdne (relative),
aby poïoĝenie znajdujÈcych siÚ w nim elementów, np. img i figcaption, byïo
wyznaczane wzglÚdem niego. Ponadto ustawimy wïasnoĂÊ overflow elementu
figure na hidden:
.portfolio > figure {
position: relative;
overflow: hidden;
}

Ustawieniem wïasnoĂci overflow elementu figure na hidden ukrywamy element
wychodzÈcy poza granice elementu figure. W naszym przykïadzie wykorzystamy
to do ukrywania elementu figcaption, jak pokazaïem na pierwszym zrzucie ekranu
przedstawionym na nastÚpnej stronie.
4. WïasnoĂÊ max-width obrazu ustawimy na 100%, dziÚki czemu obraz bÚdzie
rozmiarem pasowaï do zawierajÈcego go elementu, niezaleĝnie od jego rozmiaru:
.portoflio > figure img {
max-width: 100%;
}

5. Ponadto jeĂli uwaĝnie przyjrzysz siÚ miniaturze, dostrzeĝesz niewielki odstÚp
znajdujÈcy siÚ za elementem img, który jest typowy dla elementów Ăródliniowych
i jest zwiÈzany z domyĂlnym wyrównaniem elementu w pionie
(http://www.impressivewebs.com/difference-block-inline-css/)
(patrz drugi rysunek na nastÚpnej stronie).
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Jednym ze sposobów na usuniÚcie tego odstÚpu jest ustawienie wïasnoĂci display na
block. Dlatego teĝ dodajemy deklaracjÚ display: block do reguïy dla elementów img:
.portfolio > figure img {
max-width: 100%;
display: block;
}

Moĝna teĝ pozbyÊ siÚ tej pustej przestrzeni poprzez ustawienie wïasnoĂci
vertical-align na top.
6. NastÚpnie zdefiniujemy style dla podpisów miniatur, które sÈ reprezentowane
przez element HTML5 figcaption. Najpierw ustawimy wïasnoĂÊ position
na absolute:
.portfolio figcaption {
position: absolute;
}
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Spowoduje to zmianÚ wysokoĂci elementu nadrzÚdnego i znikniÚcie podpisów
wywoïane ustawieniem ich pozycji na miejsce poza obszarem elementu figure.
NastÚpnie ustawiamy wysokoĂÊ i szerokoĂÊ podpisu na 100%, aby jego wymiary zawsze
pokrywaïy siÚ z wymiarami rodzica, którym w tym przypadku jest element figure:
.portfolio figcaption {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
}

7. UstawiajÈc wïasnoĂÊ position elementu figure na absolute, moĝemy go przesunÈÊ
w dowolnym kierunku, nie przejmujÈc siÚ sÈsiednimi elementami. W tym
przypadku ustawimy wïasnoĂci left i top na 0, jak widaÊ na poniĝszym listingu:
.portfolio figcaption {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
left: 0;
top: 0;
}

DziÚki temu, ĝe elementowi figure wïasnoĂÊ position zostaïa ustawiona na relative,
poïoĝenie znajdujÈcego siÚ w nim podpisu jest ustalane wzglÚdem wïaĂnie tego
elementu figure (bÚdÈcego rodzicem podpisu). To sprawia, ĝe podpis nakïada siÚ
na miniaturÚ, jak na poniĝszym zrzucie ekranu:

8. NastÚpnie ustawimy kolor tïa podpisu przy uĝyciu techniki RGBA (ang. red, green,
blue, alpha — czerwony, zielony, niebieski, alfa). WartoĂÊ kanaïu kaĝdego koloru
oznacza siÚ liczbÈ z przedziaïu od 0 do 255.
JeĂli na przykïad wpisze siÚ 0 dla kaĝdego kanaïu (rgba(0,0,0,1)), to otrzyma siÚ
kolor czarny, który w zapisie szesnastkowym ma postaÊ #000000. Analogicznie same
wartoĂci 255 oznaczajÈ kolor biaïy (#ffffff w notacji szesnastkowej).
Technika RGBA umoĝliwia takĝe dostosowanie poziomu przezroczystoĂci koloru
za pomocÈ kanaïu alfa. Zakres wartoĂci tego kanaïu wynosi od 0 do 1. WartoĂÊ 0
oznacza 0%, a 1 to 100%. W takim razie 0.5 jest równoznaczne z 50%.
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W poniĝszej regule ustawiamy czarny kolor tïa i przezroczystoĂÊ na poziomie 80%:
.portfolio figcaption {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
left: 0;
top: 0;
background-color: rgba(58,63,67,.8);
}

9. Dodamy teĝ dopeïnienie, aby odsunÈÊ nieco tekst podpisu od krawÚdzi elementu
kontenera. W poniĝszej regule dopeïnienie zostaïo ustawione na 10%:
.portfolio figcaption {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
left: 0;
top: 0;
background-color: rgba(58,63,67,.8);
padding: 10%;
}

DziÚki temu, ĝe wczeĂniej ustawiliĂmy wïasnoĂÊ box-sizing na border-box,
rozmiar podpisu (wysokoĂÊ i szerokoĂÊ) pozostanie na poziomie 100%, niezaleĝnie
od dopeïnienia. Inaczej mówiÈc: podpis nadal bÚdzie miaï wymiary swojego
rodzica, które wynoszÈ 240 × 240 pikseli.
10. Jako ĝe tïo jest ciemne, tekstowi musimy nadaÊ jasny kolor. W zwiÈzku z tym
zmienimy kolor tekstu podpisu na biaïy (#fff):
.portfolio
color:
}
.portfolio
color:
}

figcaption h4 {n
#fff;
figcaption p {
#fff;

11. Moĝe jest to kwestia gustu, ale mnie siÚ wydaje, ĝe tekst w podpisie jest za duĝy.
Dlatego zmniejszÚ go o 1 piksel w stosunku do rozmiaru bazowego. Podstawowy
rozmiar pisma wynosi 14 pikseli, wiÚc zmieniÚ go na 13, czyli 0.929em:
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.portfolio figcaption p {
color: #fff;
font-size: 0.929em;
}

Co uzyskaliĂmy?
WïaĂnie dodaliĂmy reguïy stylistyczne dotyczÈce miniatury i jej podpisu. Na tym etapie nasze
portfolio wyglÈda jak na poniĝszym zrzucie ekranu:

Przeksztaïcenia dwuwymiarowe CSS
Ostanie lata przyniosïy sporo nowoĂci w CSS3, wĂród których znajdujÈ siÚ m.in. przeksztaïcenia CSS3 (http://www.w3.org/TR/css3-transforms/). Przy uĝyciu przeksztaïceñ moĝna przesuwaÊ, obracaÊ, znieksztaïcaÊ oraz zwiÚkszaÊ i zmniejszaÊ elementy HTML.
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Funkcja translate()
Funkcja translate() w przeksztaïceniach CSS3 sïuĝy do przesuwania elementów wzglÚdem
ich pierwotnego poïoĝenia. Moĝna jej uĝywaÊ na trzy sposoby:
Q Aby przesunÈÊ element w poziomie:
transform: translateX(value);
Q Aby przesunÈÊ element w pionie:
transform: translateY(value);
Q Moĝna teĝ uĝyÊ skróconej skïadni umoĝliwiajÈcej dokonanie przesuniÚcia zarówno

w poziomie, jak i w pionie:
transform: translate(x-value,y-value);

Poïoĝenie elementu okreĂla siÚ za pomocÈ wartoĂci x i y, które reprezentujÈ odpowiednio wspóïrzÚdnÈ na osi x i wspóïrzÚdnÈ na osi y w ukïadzie wspóïrzÚdnych podobnym do kartezjañskiego (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukïad_wspóïrzÚdnych_kartezjañskich).
Poniewaĝ jednak strony internetowe czyta siÚ od góry, wspóïrzÚdna y ma odwrotne znaczenie, tzn. ujemna wartoĂÊ oznacza przesuniÚcie w górÚ, a dodatnia — w dóï.
Powiedzmy, ĝe chcemy przesunÈÊ element o 100 pikseli w prawo. Takie przesuniÚcie moĝna
zapisaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
transform: translateX(100px)

Moĝna teĝ uĝyÊ skróconej notacji nastÚpujÈco:
transform: translate(100px,0)

Podobnie, aby przesunÈÊ element o 100 pikseli w górÚ, moĝna to zapisaÊ tak:
transform: translateY(-100px)

Ale moĝna teĝ uĝyÊ notacji skróconej:
transform: translate(0,-100px)

JeĂli natomiast zechcemy przesunÈÊ element na ukos, zdefiniujemy zarówno przesuniÚcie poziome, jak i pionowe:
transform: translate(100px,-100px)

Ta deklaracja przesunie element do góry i w prawo, jak na poniĝszym rysunku:
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Przedrostki firmowe
FunkcjÚ translate() obsïugujÈ przeglÈdarki Chrome 4, Safari 3.1, Firefox 3.5, Internet Explorer
10 oraz Opera 10.5, chociaĝ ĝeby zadziaïaïa, trzeba dodaÊ odpowiednie przedrostki firmowe.
W zwiÈzku z tym kompletna reguïa przeksztaïcenie wyglÈda tak:
-webkit-transform: translate(x,y);
-moz-transform: translate(x,y);
-ms-transform: translate(x,y);
-o-transform: translate(x,y);
transform: translate(x,y);

/* Webkit (np. Chrome i Safari) */
/* Mozilla Firefox */
/* Internet Explorer */
/* Opera */
/* standardowa skáadnia zalecana przez W3C */

PrzeglÈdarki rozpoznajÈ deklaracje z wïasnymi przedrostkami, a pozostaïe ignorujÈ. Na przykïad
przeglÈdarki oparte na mechanizmie Webkit, np. Chrome i Safari, uĝywajÈ przedrostka -webkit-.
Gdy specyfikacja przeksztaïceñ zostanie ukoñczona i w peïni zaimplementowana w przeglÈdarkach, uĝywana bÚdzie wymieniona na koñcu standardowa deklaracja zalecana przez W3C
(http://w3.org/).
Dlatego wïaĂnie powinno siÚ stosowaÊ wersje deklaracji z przedrostkami firmowymi: zwiÚkszajÈ one zakres obsïugiwanych przeglÈdarek.
W powyĝszej regule uĝyto aĝ piÚciu deklaracji, z których kaĝda zasadniczo sïuĝy do tego samego celu.
Jak widaÊ, wpisywanie przedrostków firmowych to bardzo ĝmudne zadanie, które lepiej wykonaÊ przy
uĝyciu specjalnego narzÚdzia.
Jednym z takich generatorów przedrostków firmowych jest Prefixr (http://prefixmycss.com/). JeĂli uĝywasz programu Sublime Text 2, to moĝesz pobraÊ specjalny pakiet umoĝliwiajÈcy jego uruchomienie bezpoĂrednio
w edytorze.
Istnieje teĝ biblioteka JavaScript o nazwie Prefix Free (http://leaverou.github.com/prefixfree/), która dodaje przedrostki w locie, dziÚki czemu nie trzeba ich w ogóle wpisywaÊ.
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PrzejĂcia CSS3
Kolejnym znakomitym nowym dodatkiem w CSS3 sÈ przejĂcia umoĝliwiajÈce stopniowe —
w odróĝnieniu od bïyskawicznego — zmienianie jednej reguïy CSS na innÈ w okreĂlonym czasie.
Do definiowania przejĂÊ CSS3 sïuĝy nastÚpujÈca skïadnia (pokazane sÈ teĝ wersje z przedrostkami):
-webkit-transition: property duration timing-function delay; /* Webkit (np. Chrome
/ & Safari) */
-moz-transition: property duration timing-function delay;
/* Mozilla Firefox */
-o-transition: property duration timing-function delay;
/* Opera */
transition: property duration timing-function delay;
/* standardowa
/ skáadnia zalecana przez W3C */

Aktualnie przejĂcia CSS3 sÈ obsïugiwane przez przeglÈdarki Chrome 4, Firefox 4, Safari 3.1,
Opera 10.5 oraz Internet Explorer 10.0 (http://caniuse.com/#feat=css-transitions).
PrzeglÈdarka Internet Explorer nie obsïuguje przejĂÊ CSS3 i dlatego na powyĝszym listingu nie ma wersji deklaracji
z przedrostkiem -ms-, bo Internet Explorer 10 obsïuguje je bez przedrostka (http://msdn.microsoft.com/en-us/
library/ie/hh673535(v=vs.85).aspx).

WartoĂci przejĂÊ CSS3
W przedstawionych przykïadach uĝyte zostaïy po cztery wartoĂci: property, transition-duration,
timing-function oraz delay. Zobaczmy, do czego sïuĝÈ:
WartoĂÊ

Opis

property

Ta wartoĂÊ wskazuje wïasnoĂÊ CSS, do której ma zostaÊ zastosowany efekt przejĂcia.
Moĝe to byÊ width, height, color, background itd.
JeĂli nie zostanie wprost zdefiniowana, to zostanie zastosowana wartoĂÊ domyĂlna
all, stosujÈca przejĂcie do wszystkich wïasnoĂci.

transition-duration WartoĂÊ okreĂlajÈca czas trwania przejĂcia. Moĝna jÈ wyraĝaÊ w milisekundach lub
sekundach, np. 200ms albo 0.2s.
timing-function

WartoĂÊ okreĂlajÈca sposób wykonywania przejĂcia w czasie. DostÚpnych jest piÚÊ
gotowych ustawieñ: ease, easein, ease-out, ease-in-out oraz linear. Ich
dziaïanie moĝna obejrzeÊ na stronie http://www.css3.info/preview/css3-transitions/.

delay

WartoĂÊ okreĂlajÈca, po upïywie jakiego czasu ma siÚ rozpoczÈÊ wykonywanie
przejĂcia.

Poniĝsza przykïadowa reguïa tworzy koïo z elementu div, które potem dziÚki przejĂciom zmienimy stopniowo w prostokÈt, gdy zostanie nad nim ustawiony kursor:
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div {
width: 200px;
height: 200px;
border-radius: 100px;
border: 5px solid orange;
background-color: tomato;
}
div:hover {
border-radius: 0;
}

Jak wspominaïem wczeĂniej, teraz przejĂcie zostanie wykonane natychmiast, bo nie uĝyliĂmy
ĝadnej wïasnoĂci przejĂÊ CSS3. Zrobimy to teraz. Ustawimy efekt przejĂcia dla wïasnoĂci
border-radius o czasie trwania 200ms:
div {
/* pozostaáe deklaracje są takie same jak powyĪej */
-webkit-transition: border-radius 200ms;
-moz-transition: border-radius 200ms;
-o-transition: border-radius 200ms;
transition: border-radius 200ms;
}

Teraz zmiana bÚdzie siÚ dokonywaïa stopniowo, jak pokazuje poniĝszy rysunek, i bÚdzie bardziej
atrakcyjna:

Czas na dziaïanie — zmiana obrazu po najechaniu
kursorem
Aby zmieniÊ obraz na coĂ innego po najechaniu na niego kursorem, wykonaj nastÚpujÈce
czynnoĂci:
1. Otwórz plik style.css. PrzypomnÚ, ĝe podpisy obrazów sÈ reprezentowane przez
elementy HTML5 figcaption. WczeĂniej elementom tym zdefiniowaliĂmy juĝ
trochÚ ustawieñ, np. pozycjonowanie, szerokoĂÊ i wysokoĂÊ, kolor tïa, kolor pisma
oraz dopeïnienie.
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Teraz dodamy reguïy dotyczÈce efektu hover. Ogólnie chodzi o to, ĝe po najechaniu
kursorem na miniaturÚ podpis stopniowo wysunie siÚ z wybranej strony i zakryje
obraz.
W poniĝszej regule najpierw przesuwamy podpis w prawo za pomocÈ
przeksztaïcenia CSS3:
.portoflio figcaption {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
padding: 10%;
background-color: rgba(58,63,67,.8);
-webkit-transform: translateX(100%);
-moz-transform: translateX(100%);
-ms-transform: translateX(100%);
-o-transform: translateX(100%);
transform: translateX(100%);
}

2. Teraz dodamy efekt przejĂcia CSS3. W poniĝszej regule ustawiamy przejĂcie
dla wszystkich wïasnoĂci na czas 350ms:
.portoflio figcaption {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
padding: 10%;
background-color: rgba(58,63,67,.8);
-webkit-transform: translateX(100%);
-moz-transform: translateX(100%);
-ms-transform: translateX(100%);
-o-transform: translateX(100%);
transform: translateX(100%);
-webkit-transition: all 350ms;
-moz-transition: all 350ms;
-o-transition: all 350ms;
transition: all 350ms;
}
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3. Na koniec dodamy definicjÚ stanu hover. W stanie tym podpis wraca do swojego
pierwotnego poïoĝenia dziÚki ustawieniu funkcji translateX na 0:
.container figure:hover figcaption {
-webkit-transform: translateX(0);
-moz-transform: translateX(0);
-ms-transform: translateX(0);
-o-transform: translateX(0);
transform: translateX(0);
}

Co uzyskaliĂmy?
Kod ten wykonuje kilka dziaïañ. Po pierwsze przesuwa podpis za pomocÈ wïasnoĂci transform
o 100% szerokoĂci rodzica w prawo:
-webkit-transform: translateX(100%);
-moz-transform: translateX(100%);
-ms-transform: translateX(100%);
-o-transform: translateX(100%);
transform: translateX(100%);

Teraz podpis jest niewidoczny, bo ustawiliĂmy, ĝe elementy wychodzÈce poza granice elementu
figure majÈ byÊ niewidoczne. Ilustruje to poniĝszy zrzut ekranu:
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NastÚpnie stosujemy efekt przejĂcia do wszystkich wïasnoĂci podpisu:
-webkit-transition: all 350ms;
-moz-transition: all 350ms;
-o-transition: all 350ms;
transition: all 350ms;

W koñcu zdefiniowaliĂmy style elementu w stanie hover. Chodzi nam o to, by podpis obrazu po
najechaniu na niego kursorem wysuwaï siÚ z prawej strony i wracaï do swojego pierwotnego
poïoĝenia. Dlatego wïaĂnie ustawiliĂmy wspóïrzÚdnÈ przesuniÚcia na 0%.
Po wpisaniu do arkusza stylów wszystkich opisanych w tej czÚĂci reguï efekt hover powinien
dziaïaÊ:

FiltrujÈca nawigacja po stronie
Jak wspominaïem, nawigacja na tej stronie bÚdzie sortowaÊ portfolio wedïug kategorii. W zwiÈzku
z tym do jej utworzenia uĝyïem przycisków radiowych z etykietami:
<input
<label
<input
<label
<input
<label
<input
<label
<input
<label

class="nav-menu" id="all" type="radio" name="filter" checked="checked"/>
for="all">Wszystkie</label>
class="nav-menu" id="illustrations" type="radio" name="filter"/>
for="illustrations">Ilustracje</label>
class="nav-menu" id="posters" type="radio" name="filter"/>
for="posters">Plakaty</label>
class="nav-menu" id="typography" type="radio" name="filter"/>
for="typography">Typografia</label>
class="nav-menu" id="packaging" type="radio" name="filter"/>
for="packaging">Opakowania</label>
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Czas na dziaïanie — tworzenie filtra portfolio
Aby utworzyÊ filtr portfolio, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Otwórz plik style.css. Nawigacja jest zbudowana na bazie przycisków radiowych
przypisanych do klasy nav-menu. Najpierw ukryjemy przyciski radiowe:
.nav-menu {
display: none;
}

2. NastÚpnie dodamy style formatujÈce element label. W poniĝszej regule ustawiamy
wïasnoĂÊ display na inline-block, aby etykiety byïy wyĂwietlane w jednym rzÚdzie:
label {
padding: 5px 10px;
color: #3a3f43;
cursor: pointer;
display: inline-block;
}

3. Gdy zostanie wybrany przycisk radiowy, zmieniajÈ siÚ style elementu label. W tym
przypadku ustawimy ciemniejszy kolor tïa, aby pokazaÊ, ĝe menu zostaïo zaznaczone.
To pociÈga za sobÈ koniecznoĂÊ zmiany koloru tekstu na biaïy.
Aby odnieĂÊ siÚ do elementu label znajdujÈcego siÚ bezpoĂrednio obok zaznaczonego
elementu input, naleĝy uĝyÊ selektora przylegajÈcego elementu siostrzanego:
.nav-menu:checked + label {
color: #fff;
background-color: #3a3f43;
border-radius: 3px;
}

4. NastÚpnie zdefiniujemy funkcjÚ filtrujÈcÈ. Zaczniemy od ukrycia miniatury
portfolio. W tym celu zdefiniujemy nastÚpujÈcÈ reguïÚ z selektorem .nav-menu:
.nav-menu,
.portfolio > figure.columns {
display: none;
}

5. Aby uzyskaÊ funkcjÚ filtrujÈcÈ, trzeba poïÈczyÊ kilka selektorów CSS. Ale najpierw
trzeba zbudowaÊ nawigacjÚ przy uĝyciu przycisków radiowych i kaĝdemu z nich
przypisaÊ inny identyfikator. Z przyciskami tymi zwiÈzane sÈ etykiety za pomocÈ
atrybutu for="id". DziÚki temu klikniÚcie etykiety powoduje zaznaczenie
odpowiadajÈcego jej przycisku radiowego. Do zaznaczonego przycisku moĝna siÚ
odnieĂÊ dziÚki pseudoklasie CSS3 :checked. W poniĝszym kodzie wybieramy
zaznaczony element input, którego identyfikator to all:
#all:checked
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DoïÈczajÈc selektor przylegajÈcego elementu, odnosimy siÚ do sekcji portfolio:
#all:checked ~ .portfolio

Po wybraniu sekcji portfolio moĝemy wybieraÊ znajdujÈce siÚ w niej elementy
potomne, aby zastosowaÊ do nich reguïy stylistyczne. W tym przypadku naszym
celem jest zdefiniowanie wïasnoĂci display o wartoĂci block elementom
przypisanym do klasy all:
#all:checked ~ .portfolio .all {
display: block;
}

DziÚki temu klikniÚcie elementu input o identyfikatorze all bÚdzie powodowaïo
wyĂwietlenie wszystkich miniatur portfolio.
6. Teraz zrobimy to samo dla pozostaïych kategorii — poster, illustration,
typography oraz package:
#all:checked ~ .portfolio .all,
#posters:checked ~ .portfolio .poster,
#illustrations:checked ~ .portfolio .illustration,
#typography:checked ~ .portfolio .typography,
#packaging:checked ~ .portfolio .package {
display: block;
}

Co uzyskaliĂmy?
NapisaliĂmy style dotyczÈce nawigacji i zdefiniowaliĂmy funkcjÚ filtrowania przy uĝyciu selektorów CSS.
Mimo ĝe pseudoklasa :checked oficjalnie zostaïa dodana dopiero do specyfikacji CSS3, byïa obsïugiwana juĝ
przez przeglÈdarkÚ Firefox 1. Aby zobaczyÊ, jak dziaïa, moĝna obejrzeÊ demo na stronie W3C pod adresem
http://www.w3.org/Style/CSS/Test/CSS3/Selectors/current/html/full/flat/css3-modsel-25.html.

Teraz powinno byÊ moĝliwe sortowanie portfolio wedïug kategorii, jak widaÊ na zrzucie ekranu pokazanym na nastÚpnej stronie.

Stopka
W tej czÚĂci zdefiniujemy style stopki. W stopce znajdujÈ siÚ odnoĂniki do naszych profili w serwisach spoïecznoĂciowych oraz informacje kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, a takĝe
imiÚ i nazwisko.
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Czas na dziaïanie — formatowanie stopki
Aby sformatowaÊ stopkÚ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Caïy czas pracujemy w pliku style.css. Stopka naszej strony jest zdefiniowana
w elemencie HTML5 footer i jest przypisana do klasy footer. Zaczniemy
od zdefiniowania stylów dekoracyjnych, takich jak marginesu, dopeïnienia
i obramowania:
.footer {
border-top: 1px solid #ccc;
margin-top: 28px;
padding: 28px 0;
}

2. NastÚpnie przeniesiemy odnoĂniki do mediów spoïecznoĂciowych na lewÈ stronÚ:
.social {
float: left;
}
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3. W sekcji odnoĂników spoïecznoĂciowych wygospodarowaliĂmy trochÚ miejsca
na formuïkÚ o prawach autorskich. Zmienimy kolor tekstu na szary i odsuniemy
jÈ nieco od dolnej krawÚdzi strony za pomocÈ wïasnoĂci margin-bottom:
.social .copyright {
color: #ccc;
margin-bottom: 10px;
font-size: 1em;
}

4. OdnoĂniki do mediów spoïecznoĂciowych znajdujÈ siÚ w elementach li.
Sprawimy, ĝe bÚdÈ wyĂwietlane w jednym rzÚdzie:
.social ul li {
display: inline;
}

5. Teraz zdefiniujemy style samych odnoĂników. Najpierw, aby móc ustawiaÊ ich
szerokoĂÊ i wysokoĂÊ, naleĝy ustawiÊ wïasnoĂÊ display elementu kotwicy na
inline-block, a nastÚpnie ustawimy szerokoĂÊ na 42 piksele i wysokoĂÊ na 36 pikseli:
.social ul li a {n
display: inline-block;
width: 36px;
height: 42px;
}

6. Zastosujemy teĝ technikÚ podmiany tekstu odnoĂnika na obraz, który póěniej
dodamy za pomocÈ wïasnoĂci background-image:
.social ul li a {
display: inline-block;
width: 48px;
height: 48px;
/* poniĪej znajdują siĊ style dotyczące zastĊpowania tekstu odnoĞnika obrazem */
text-indent: 100%;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
}

7. W nastÚpnej kolejnoĂci dodamy do elementu a za pomocÈ wïasnoĂci background-image
ikony mediów spoïecznoĂciowych, które poïÈczyliĂmy w jeden plik sprite’ów
w rozdziale 2.:
.social-dribbble a,
.social-facebook a,
.social-twitter a {
background-image: url('../images/social.png');
background-repeat: no-repeat;
}

101

Kup książkę

Poleć książkę

Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przykáadach

8. KolejnÈ czynnoĂciÈ bÚdzie zmodyfikowanie reguï CSS wygenerowanych podczas
ïÈczenia ikon w jeden plik. Reguïy te okreĂlajÈ poïoĝenie obrazu z ikonami:
.social-dribbble-hover{
background-position:
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-dribbble{
background-position:
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-facebook-hover{
background-position:
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-facebook{
background-position:
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-twitter-hover{
background-position:
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-twitter{
background-position:
width: 48px;
height: 48px;
}

0 0;

0 -58px;

0 -116px;

0 -174px;

0 -232px;

0 -290px;

Najpierw zmienimy klasÚ definiujÈcÈ stan hover (.social-dribbble-hover)
i przypiszemy jÈ do ïÈczy w postaci ikon:
.social-dribbble a:hover {
background-position: 0 0;
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-dribbble{
background-position: 0 -58px;
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-facebook a:hover{
background-position: 0 -116px;
width: 48px;
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height: 48px;
}
.social-facebook{
background-position: 0 -174px;
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-twitter a:hover{
background-position: 0 -232px;
width: 48px;
height: 48px;
}
.social-twitter{
background-position: 0 -290px;
width: 48px;
height: 48px;
}

9. Jako ĝe szerokoĂÊ i wysokoĂÊ ustawiliĂmy wczeĂniej, teraz moĝemy usunÈÊ
te definicje:
.social-dribbble a:hover {
background-position: 0
}
.social-dribbble{
background-position: 0
}
.social-facebook a:hover{
background-position: 0
}
.social-facebook{
background-position: 0
}
.social-twitter a:hover{
background-position: 0
}
.social-twitter{
background-position: 0
}

0;
-58px;
-116px;
-174px;
-232px;
-290px;

10. SekcjÚ kontaktowÈ przesuniemy na prawÈ stronÚ:
.contact {
float: right;
}

11. Zmienimy kolor tekstu i ïÈczy tekstowych na szary:
.contact, .contact a {
color: #ccc;
}
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12. NastÚpnie za pomocÈ wïasnoĂci background-image dodamy ikony danych
kontaktowych, które poïÈczyliĂmy w jeden plik w rozdziale 2. Ale te ikony
wstawimy do pseudoelementu :before.
Pseudoelement :before dodaje element przed treĂciÈ elementu, do którego
zostaï zastosowany. Istnieje teĝ pseudoelement :after, który dodaje element
za wyznaczonym elementem.
W kodzie HTML moĝna to przedstawiÊ nastÚpujÈco:
<div>
<span> </span> <!-- :before -->
TreĂÊ
<span> </span> <!-- :after -->
</div>

Pseudoelementy nie dodajÈ prawdziwych elementów HTML i dlatego wïaĂnie
nazywa siÚ je pseudoelementami. SÈ one traktowane tak jak elementy,
ale w rzeczywistoĂci nimi nie sÈ.
W CSS3 zmieniono trochÚ skïadniÚ pseudoelementów w porównaniu z wczeĂniejszymi
wersjami tej technologii. Obecnie elementy te definiuje siÚ przy uĝyciu dwóch
dwukropków (::before i ::after), aby odróĝniÊ je od pseudoklas, które definiuje
siÚ za pomocÈ jednego dwukropka (:hover i :checked).
W poniĝszej regule dodajemy pseudoelement :before do elementu li, zmieniamy
teĝ wïasnoĂÊ display na inline-block, aby móc ustawiaÊ szerokoĂÊ i wysokoĂÊ:
.contact ul li:before {
content: '';
display: inline-block;
width: 24px;
height: 24px;
background-image: url('../images/contact.png');
margin-right: 0.1em;
}

13. Na koniec dostosowujemy poïoĝenie tïa zawierajÈcego ikony danych kontaktowych:
.contact-name:before {
background-position: 0 -29px;
}
.contact-phone:before {
background-position: 0 -63px;
}
.contact-email:before{
background-position: 0 5px;
}
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Co uzyskaliĂmy?
ZdefiniowaliĂmy style stopki i dodaliĂmy sekcje z odnoĂnikami do profilów spoïecznoĂciowych
i danymi kontaktowymi. Teraz stopka powinna wyglÈdaÊ tak jak na poniĝszym zrzucie ekranu:

Definiowanie stylów dla mniejszych ekranów
Teraz zdefiniujemy style umoĝliwiajÈce wygodne przeglÈdanie strony w urzÈdzeniach o mniejszych ekranach. W tym celu uĝyjemy zapytañ medialnych CSS3.
Zanim zaczniemy definiowaÊ wïasne style, skopiujemy wszystkie zapytania medialne z pliku
layout.css systemu Skeleton do naszego pliku style.css. Reguïy do skopiowania sÈ pokazane
poniĝej:
/* Urządzenia i przeglądarki o rozmiarze okna mniejszym niĪ */
@media only screen and (max-width: 959px) {
}
/* Tablet w poziomie do 960 */
@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) {
}
/* Wszystkie urządzenia przenoĞne */
@media only screen and (max-width: 767px) {
}
/* Urządzenia przenoĞne w poziomie do tabletu w pionie */
@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
}
/* Urządzenia przenoĞne w pionie do urządzenia przenoĞne w poziomie */
@media only screen and (max-width: 479px) {
}
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Czas na dziaïanie — rozmiar obszaru widoku
poniĝej 960 pikseli
Zdefiniujemy style przeznaczone dla przeglÈdarek o szerokoĂci okna mniejszej niĝ 960 pikseli:
1. Definiowane style zostanÈ umieszczone w poniĝszym zapytaniu medialnym, które
serwuje style przeglÈdarkom o szerokoĂci mniejszej niĝ 960 pikseli:
@media only screen and (max-width: 959px) {
}

2. Jako ĝe definiujemy style dla mniejszego urzÈdzenia, musimy zmieniÊ szerokoĂÊ
kolumn i kontenera na wzglÚdne jednostki. W tym przypadku szerokoĂÊ kontenera
bÚdzie wynosiÊ 100%, a szerokoĂÊ kolumn wyniesie po 25%, bo kontener jest
podzielony na cztery kolumny:
.container
width:
}
.portfolio
width:
}

{
100%;
.four.columns {
25%;

3. NastÚpnie ukryjemy menu nawigacyjne, aby uĝytkownicy mogli poruszaÊ siÚ
po stronie za pomocÈ palców:
label {
display: none;
}

4. Pod kaĝdym wierszem ustawimy niewielki odstÚp za pomocÈ wïasnoĂci margin-bottom
dodanej do elementu figure:
.portfolio .all {
margin-bottom: 15px;
}

5. Jako ĝe ukryliĂmy nawigacjÚ, musimy gdzieĂ indziej przesunÈÊ informacjÚ o kategorii.
Przeniesiemy jÈ na górÚ obrazu. Moĝemy do tego celu wykorzystaÊ pseudoelement
:before oraz pobieraÊ informacje z atrybutu HTML5 data-*:
.portofolio > figure:before {
content: attr(data-category);
font-size: 1em;
padding: 8px;
width: 100%;
color: #fff;
display: block;
font-weight: bold;
text-transform: capitalize;
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background-color: rgba(42,47,51,0.8);
position: absolute;
}

6. W tym pomniejszonym obszarze widoku nie bÚdziemy ukrywaÊ podpisów obrazów,
tylko je wyĂwietlimy. W zwiÈzku z tym ustawiamy wïasnoĂÊ position na relative,
a translateX na 0%, ponadto ustawimy domyĂlny kolor tïa podpisom:
.portfolio figcaption {
position: relative;
-webkit-transform: translateX(0%);
-moz-transform: translateX(0%);
-ms-transform: translateX(0%);
-o-transform: translateX(0%);
transform: translateX(0%);
background-color: #3a3f43;
}

7. Za pomocÈ selektora nth-child wybierzemy elementy figure o nieparzystym
numerze oraz ustawimy im tïo na ciemniejsze niĝ domyĂlne ustawione w punkcie 6,
dziÚki czemu podpisy bÚdÈ siÚ od siebie róĝniÊ:
.portoflio figure:nth-child(odd) figcaption {
background-color: #2a2f33;
}

8. Na koniec dostosujemy margines w stopce:
.footer {
border-top: 1px solid #ccc;
margin-top: 42px;
padding: 28px;
}

Co uzyskaliĂmy?
DodaliĂmy style dla okien o szerokoĂci mniejszej niĝ 960 pikseli. Efekt przedstawiono na nastÚpnej stronie.

Czas na dziaïanie — rozmiar obszaru widoku
od 767 do 480 pikseli
Teraz zdefiniujemy style dla okien o szerokoĂci od 767 do 480 pikseli. Rozmiary takie najczÚĂciej majÈ urzÈdzenia przenoĂne i tablety.
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1. Reguïy stylistyczne bÚdziemy wpisywaÊ w poniĝszym zapytaniu medialnym:
@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
}

2. Jako ĝe obszar widoku zostaï jeszcze bardziej zwÚĝony, musimy nadaÊ kolumnom
nieco wiÚksze wymiary procentowe. Podzielimy szerokoĂÊ kontenera na póï,
aby otrzymaÊ dwie kolumny o szerokoĂci 50% szerokoĂci obszaru widoku:
.portfolio .four.columns {
width: 50%;
}

Co uzyskaliĂmy?
ZdefiniowaliĂmy styl dla obszarów widoku o szerokoĂci od 767 do 480 pikseli. Efekt tego zabiegu
przedstawia poniĝszy zrzut ekranu:
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Czas na dziaïanie — rozmiar obszaru widoku
poniĝej 480 pikseli
Na koniec dodamy style dla obszarów widoku o szerokoĂci mniejszej niĝ 480 pikseli:
1. Style przeznaczone dla okien przeglÈdarek o szerokoĂci poniĝej 480 pikseli
umieĂcimy w nastÚpujÈcym zapytaniu medialnym:
@media only screen and (max-width: 479px) {
}

2. Poniewaĝ tym razem miejsca jest bardzo maïo, zostawimy tylko jednÈ kolumnÚ
o szerokoĂci 100% szerokoĂci obszaru widoku, aby zapewniÊ dobrÈ widocznoĂÊ obrazu:
.portfolio .four.columns {
width: 100%;
}

3. W stopce usuniemy deklaracjÚ wïasnoĂci float i ustawimy wïasnoĂÊ text-align
na center:
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.footer {
text-align: center;
}
.contact, .social {
float: none;
display: block;
}

Co uzyskaliĂmy?
ZdefiniowaliĂmy style przeznaczone dla okien przeglÈdarek o szerokoĂci mniejszej niĝ 480
pikseli. Na poniĝszym zrzucie ekranu widaÊ efekt tych dziaïañ:
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Testowanie strony w róĝnych rozmiarach
obszaru widoku
Strona jest gotowa i moĝna zaczÈÊ jej testowanie. Sprawdzimy, jak wyglÈda w przeglÈdarce komputera stacjonarnego i w mniejszych przeglÈdarkach poprzez zmniejszenie okna tej samej przeglÈdarki. Moĝna teĝ uĝyÊ jednego z poniĝszych specjalnych narzÚdzi:
Q NarzÚdzie Widok responsywny Firefoksa: https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Tools/Responsive_Design_View.
Q Responsinator: http://www.responsinator.com/.
Q Screenqueries: http://screenqueri.es/.

Najlepiej oczywiĂcie testowaÊ stronÚ w prawdziwych urzÈdzeniach — telefonach, tabletach,
czytnikach — bo moĝna sprawdziÊ, jak dziaïa w realnych warunkach. Poniĝsze zrzuty ekranu
przedstawiajÈ wyglÈd naszej strony w urzÈdzeniach iPhone i iPad.
Poniĝszy zrzut ekranu przedstawia stronÚ w telefonie iPhone w orientacji pionowej. W tak maïym
obszarze widoku (320 × 480 pikseli) nawigacja jest ukryta i zastÈpiona nazwÈ kategorii wyĂwietlonÈ nad kaĝdÈ z miniatur. Takĝe podpis kaĝdego obrazu moĝna zobaczyÊ pod obrazem.

Poniĝszy zrzut ekranu przedstawia naszÈ stronÚ w telefonie iPhone w orientacji poziomej. Podobnie jak w orientacji pionowej, nawigacja jest ukryta. Ale jako ĝe szerokoĂÊ obszaru widoku jest
wiÚksza — 480 × 320 pikseli — wyĂwietlone zostaïy dwie miniatury w jednym rzÚdzie.
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Poniĝszy zrzut ekranu przedstawia naszÈ stronÚ w iPadzie w orientacji pionowej. W tak szerokim
obszarze widoku (768 × 1024 pikseli) zmieszczÈ siÚ cztery miniatury w rzÚdzie, a opisy sÈ caïy
czas widoczne i umieszczone pod miniaturami.

Na koniec zobaczymy jeszcze stronÚ w iPadzie w orientacji poziomej. Wymiary obszaru widoku
wynoszÈ 1024 × 768 pikseli, wiÚc jest wystarczajÈco miejsca, aby wyĂwietliÊ po cztery miniatury
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w rzÚdzie. W tym rozmiarze ekranu widoczna jest teĝ nawigacja. Moĝna jej uĝywaÊ do sortowania
obrazów.

Podsumowanie
WïaĂnie ukoñczyliĂmy prace nad naszÈ pierwszÈ elastycznÈ stronÈ zbudowanÈ przy uĝyciu technologii CSS3. W rozdziale tym wykonaliĂmy nastÚpujÈce czynnoĂci:
Q DopracowaliĂmy detale za pomocÈ nowych wïasnoĂci wprowadzonych w CSS3,
takich jak box-sizing, border-radius oraz box-shadow.
Q UtworzyliĂmy atrakcyjny efekt zamiany obrazu i tekstu za pomocÈ przeksztaïceñ

i przejĂÊ CSS3.
Q UtworzyliĂmy funkcjÚ filtrowania portfolio za pomocÈ kombinacji selektorów CSS.
Q DostosowaliĂmy styl stron do róĝnych rozmiarów obszaru widoku za pomocÈ
zapytañ medialnych CSS3.
W tym rozdziale poznaliĂmy system szkieletowy Skeleton, w nastÚpnym zaĂ poznamy inny system
sïuĝÈcy do tworzenia elastycznych stron internetowych.
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rodziny fontów, 58, 125, 250
wïasnoĂÊ box-sizing, 73
wïaĂciwoĂci modelu polowego, 73
wtyczka Orbit, 213

Z
zagnieĝdĝanie reguï, 34, 40
zakres, 156
zapytania medialne, 18, 50, 105, 129, 212
zmienianie obrazu, 94
zmienne, 35, 39, 152, 248
zwijanie kontenera, 49

293

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

294

Kup książkę

Poleć książkę

