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Herkut

CSS sisältää käytännössä kaikki HTML 3:n
(ja HTML 4:n) ulkoasumäärittelyt, mutta
NIIN PALJON ENEMMÄN!
Tosi hyvää matskua :)

http://www.flickr.com/photos/ijammin/2847530529/

http://www.flickr.com/photos/ijammin/2847530529/


HUOM.

1. harjoitusten kyselyyn vastasi 113, joista
seuraavia asioita ei ole tehnyt

CSS3 (palstat, pystysuunnassa asemointi): 91!
CSS+DIV -asemointi: 49!
HTML4 (ulkoasu CSS:llä): 42!
HTML3 (ulkoasu HTML-koodissa): 37!



Box Model!

http://www.w3.org/TR/CSS/box.html

http://www.w3.org/TR/CSS/box.html


Historia

Tyylitiedostoja on ollut SGML:n 1970 asti
1994: HTML oli leviämässä käsiin

W3C:n postilistalla esiteltiin 9 eri tyylitiedostokieltä,
joista valittiin kaksi CSS:n perustaksi

1996 IE3: rikkinäinen (tosi vajaa) CSS +bugeja
1996 Joulu: CSS level 1
1997 IE4: paljon parempi (yhä vajaa) CSS +bugeja
1998: CSS level 2
2000: selaimissa lähes täysi CSS1, osia CSS2:sta
2010? CSS  level 3 (selaimissa jo nyt joitain osia)



Pieni sivu



Pieni CSS

INLINE vs. HEADER vs. ULKOINEN
http://cs.helsinki.fi/u/skaipiai/tyovaline-2009k/

<style type="text/css">
body {

font-family: Georgia , serif;
background-color: #efc;
margin-left: 4em;
margin-right: 20%;

}

h1 {
border-bottom: thin solid gray;

}
</style>

elementti

ominaisuus (property)

arvo ja yksikkö (unit)

kolme arvoa samassa

merkkijono (string)

avainsana (keyword)

numeerinen väriarvo



Oikea tarve ei rakenteellisessa
korostuksessa ole lihavointi, vaan tärkeä
tai korostettu asia ja todella tärkeä asia.

BLOCK vs. INLINE

p

em
b em

strong



Valitsimet (selectors)

a kaikki a-elementit
a img a-elementin jälkeläis-img
a > img a-elementin lapsi-img
a + img a-elementin seuraava sisarus -img

.tech elementit, joilla class= tech
#toc se ainoa elementti, jolla id= toc

DOM-puu liitutaululla ^____^



Pituusyksiköt

Prosentit:
Aina suhteellisia johonkin olemassa olevaan arvoon (pituuteen)!
Yleensä emosäiliön leveyteen/korkeuteen tai fonttikokoon.

Suhteelliset pituusyksiköt:
em: (nykyisen) fontin 'font-size'
ex: (nykyisen) fontin 'x-korkeus
px: pikseli, suhteessa näyttölaitteeseen

Absoluuttiset pituusyksiköt:
in: tuuma: 1 tuuma on 2,54 senttimetriä
cm: senttimetri
mm: millimetri
pt: piste: 1 piste on 1/72 tuumaa
pc: pica: 1 pica on 12 pistettä



Värit

http://www.w3.org/TR/CSS/syndata.html#color-units

http://www.w3.org/TR/CSS/syndata.html#color-units


Mediatyypit

CSS määrittelee ulkoasun ja median!
Medioihin jako on korkeampi taso kuin
rakenteen ja ulkoasun eriyttäminen
SCREEN vs. PRINT vs. AURAL vs. yms!

Tulostusmediassa on sivunvaihdot!
Ja CSS osaa sivunvaihdot :)



Floatit

Esimerkkidokumentissa kaksi floattia
(kellutusta) vierekkäin!
Floatit ovat vähän epävakaita:

Suurenna ja pienennä fonttikokoa
Suurenna ja pienennä ikkunan kokoa
Jos floatit pysyvät kasassa, ovat vakaat :)

CSS+DIV+float on palsta-webin ydintä
Eli CSS käytännössä vaatii ylimääräisiä DIV-
wrappereita HTML-koodiin :(



Perintä

• body > #content > dl > dt > dfn > abbr

”Helvetica” bold

italic 1px dotted



Vesiputous/cascade

http://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/514611229/

http://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/514611229/


CSS-rajat

Sisällön generointi
:before ja :after pseudovalitsimet

AIJAI! Sisällön piti olla HTML:n homma!
Mutta: otsikkonumerointi, lainausmerkit, listat

Hiiriefektit
:hover, :active ja :focus

AIJAI! Toiminnallisuus on JavaScriptin työ!

Mutta: on myös esim. :lang(fi)!



Otsikkonumerointi?

Ai niinq järjestetty lista mutta otsikoita?

h1 {
/* tehtävä := 0 */
counter-reset: tehtävä;

}

h2:before {
counter-increment: tehtävä;
content: counter(tehtävä) ". ";

}

Laskurit on muttei
muuttujia :o



Merkistökoodaus?

CSS 2.1 standardin prioriteetit:
1. An HTTP "charset" parameter in a

"Content-Type" field (or similar parameters
in other protocols)

2. BOM and/or @charset (see below)
3. <link charset=""> or other metadata from

the linking mechanism (if any)
4. charset of referring style sheet or document

(if any)
5. Assume UTF-8

http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#charset

http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#charset


CSS3?

HIRVEÄN ISO STANDARDI! Kesken!
Jaettu 42 moduuliin :o
http://www.w3.org/Style/CSS/current-work
http://www.css3.info/

Uutta: muuttujat, palstat, fontit, puhe
WEB on julkaisua, CSS on sen esitys!

SAAVUTETTAVUUS++!



XML?¡

IHAN MAHTAVAA!

+

=
http://www.w3.org/TR/CSS/intro.html

http://www.w3.org/TR/CSS/intro.html


Muista selaimet! http://www.quirksmode.org/

http://www.quirksmode.org/

http://www.quirksmode.org/

