
1 
 

 

  



Vuodelta 2006 eli voipi olla vanhentunutta tietoa



2 
 

CSS - Tehokas hallinta 

Andy Budd, Cameron Moll & Simon Collison 
 
Readme.fi 
Radiokitu20 
00240 HELSINKI 

 
asiakaspalvelu: palvelu@readme.fi 
Lue lisää Readme.fi-kirjoista http://www.readme.fi 

 
 
Kansi: Marko Tapani 
 
Kääntäjä: Laura Kuisma 

 
 
Copyright © 2006 by Andy Budd, Cameron Moll ja Simon Collison.  
Copyright © 2006 by Friendsofed. Ali rights reserved. 

 
 
Copyright © 2007 Readme.fi 

 
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, 
äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. 

 
 
Alkuperäisen teoksen nimi: CSS Mastery-Advanced Web Standards Solutions 

 
 
ISBN 978-952-5655-13-1 
 
Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007 
 
1.painos 

file:///C:/Users/Jari/Desktop/palvelu@readme.fi
http://www.readme.fi/


3 
 

Sisältö 
CSS - Tehokas hallinta................................................................................................................................... 2 

KIRJOITTAJISTA ........................................................................................................................................... 9 

JOHDANTO ....................................................................................................................................................... 10 

Kenelle kirja on tarkoitettu? ........................................................................................................................ 10 

Kirjan rakenne.............................................................................................................................................. 10 

Kirjan käytännöistä ...................................................................................................................................... 12 

LUKU 1 PERUSTAN LUOMINEN ........................................................................................................................ 12 

Koodin rakentaminen .................................................................................................................................. 13 

Käytä semanttista merkkausta .................................................................................................................... 14 

ID-ja class-attribuutit ................................................................................................................................... 16 

Div-ja span-elementit .................................................................................................................................. 19 

Dokumenttityypit, DOCTYPE-määrittelyt ja Selaintilat ............................................................................... 21 

Selaintilat ..................................................................................................................................................... 22 

DOCTYPE-määrittelyt ................................................................................................................................... 23 

Tyylien kohdistaminen oikeaan paikkaan .................................................................................................... 24 

Näennäisluokat ............................................................................................................................................ 25 

Yleisvalitsin .................................................................................................................................................. 26 

Attribuuttivalitsimet .................................................................................................................................... 27 

Tarkkuuden käyttäminen tyylitiedostoissa ................................................................................................. 28 

Class-ja ID-attribuutin liittäminen body-elementtiin .................................................................................. 29 

Tyylien suunnittelu, organisointi ja ylläpito ................................................................................................ 30 

Koodin kommentointi .................................................................................................................................. 32 

Kommenttien poistaminen ja tyylitiedostojen optimointi .......................................................................... 34 

Tyylioppaat .................................................................................................................................................. 34 

Tyylitiedostojen organisointi helppoa ylläpitoa varten ............................................................................... 36 

Yhteenveto .................................................................................................................................................. 36 



4 
 

LUKU 2 VISUAALISEN MUOTOILUMALLIN SUOJUKSET.................................................................................... 36 

Laatikkomallin suojukset ............................................................................................................................. 37 

Windowsin Internet Explorer ja laatikkomalli ............................................................................................. 39 

Marginaalien kutistuminen ......................................................................................................................... 39 

Visuaalinen muotoilumalli ........................................................................................................................... 42 

Suhteellinen asemointi ................................................................................................................................ 43 

Absoluuttinen asemointi ............................................................................................................................. 44 

Kelluttaminen .............................................................................................................................................. 46 

Viivalaatikot ja raivaaminen ........................................................................................................................ 47 

Yhteenveto .................................................................................................................................................. 52 

LUKU 3 TAUSTAKUVAT  JA KUVIEN KORVAAMINEN ....................................................................................... 52 

Taustakuvan perusteet ................................................................................................................................ 53 

PyöreäkuImaiset laatikot ............................................................................................................................. 55 

Kllnteälevyiset pyöreäkulmaiset laatikot .................................................................................................... 56 

Joustava pyöreäkulmainen laatikko ............................................................................................................ 58 

Vuorenhuippukulmat .................................................................................................................................. 61 

Varjostukset ................................................................................................................................................. 62 

Helpot CSS-varjostukset .............................................................................................................................. 63 

Varjostukset a la Clagnut ............................................................................................................................. 66 

Onion skin -varjostukset .............................................................................................................................. 70 

Kuvan korvaaminen ..................................................................................................................................... 72 

Fahrnerin kuvankorvaus (FIR) ...................................................................................................................... 73 

Gilder / Levin-metodi ................................................................................................................................... 74 

Inmanin Flash-korvaus (IFR) ja  skaalautuva InManin Flash-korvaus (slFR) ................................................ 75 

Yhteenveto .................................................................................................................................................. 76 



5 
 

LUKU 4 LINKKIEN MUOTOILU .......................................................................................................................... 76 

Yksinkertainen linkkimuotoilu ..................................................................................................................... 77 

Hauskaa alleviivauksella .............................................................................................................................. 78 

Hienot alleviivaukset ................................................................................................................................... 79 

Eri linkkityyppien korostaminen .................................................................................................................. 80 

Ladattavien dokumenttien ja syötteiden korostaminen ............................................................................. 82 

Painikkeiden ja päälle osoitusten luominen ................................................................................................ 83 

Yksinkertaiset päälle osoitukset .................................................................................................................. 84 

Päälle osoitukset kuvien kanssa .................................................................................................................. 85 

Pixy-tyyliset vieritykset ................................................................................................................................ 85 

Vierailtujen linkkien tyylit ............................................................................................................................ 87 

CSS-työkaluvihjeet ....................................................................................................................................... 88 

Yhteenveto .................................................................................................................................................. 90 

LUKU 5 LISTOJEN MUOTOILU JA NAVIGAATIOPALKKIEN LUOMINEN ............................................................. 90 

Listan perusmuotoilu ................................................................................................................................... 91 

Pystynavigointipalkin luominen .................................................................................................................. 92 

Nykyisen sivun korostaminen navigaatiopalkissa ....................................................................................... 96 

Vaakasuuntaisen navigointipalkin luominen ............................................................................................... 97 

Yksinkertainen liukuvälilehtinavigaatio ....................................................................................................... 99 

CSS-kuva kartat .......................................................................................................................................... 102 

flickr-tyyliset kuvakartat ............................................................................................................................ 105 

Kauko-ohjatut ylivieritykset ....................................................................................................................... 110 

Määritelmälistojen lyhyt esittely ............................................................................................................... 114 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 115 



6 
 

LUKU 6 LOMAKKEIDEN JA TAULUKOIDEN MUOTOILU .................................................................................. 115 

Taulukoiden muotoilu ............................................................................................................................... 116 

Taulukkokohtaiset elementit ..................................................................................................................... 118 

Datataulukon HTML-koodi ........................................................................................................................ 119 

Taulukon muotoilu .................................................................................................................................... 120 

Visuaalisen tyylin lisääminen ..................................................................................................................... 121 

Lisukkeiden lisääminen .............................................................................................................................. 122 

Yksinkertaisen lomakkeen ulkoasu ............................................................................................................ 123 

Lomakkeen nimitunniste ........................................................................................................................... 124 

Muut elementit ......................................................................................................................................... 126 

Kaunistukset .............................................................................................................................................. 128 

Monimutkaisen lomakkeen ulkoasu.......................................................................................................... 129 

Käytettävä päivämäärän syöttö ................................................................................................................. 130 

Monisarakkeiset valintaruudut ................................................................................................................. 132 

Lomakkeen palaute ................................................................................................................................... 134 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 136 

LUKU 7 ULKOASU ........................................................................................................................................... 136 

Sisällön keskittäminen ............................................................................................................................... 137 

Sivun keskittäminen käyttäen asemointia ja negatiivisia marginaaleja .................................................... 139 

Kellumiseen perustuvat ulkoasut .............................................................................................................. 140 

Kolmipalstainen kellutettu ulkoasu ........................................................................................................... 143 

Kiinteälevyinen, mukautuva ja joustava ulkoasu ...................................................................................... 145 

Mukautuva ulkoasu ................................................................................................................................... 146 

Joustavat ulkoasut ..................................................................................................................................... 148 

Joustavan ja mukautuvan sekamuoto ....................................................................................................... 150 

Mukautuvat ja joustavat kuvat .................................................................................................................. 151 

Tekaistut palstat ........................................................................................................................................ 153 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 156 



7 
 

LUKU 8 VIRITYKSET JA SUODATTIMET ........................................................................................................... 156 

Johdatus virityksiin ja suodattimiin ........................................................................................................... 157 

Viritysten järkevä käyttö ............................................................................................................................ 158 

Internet Explorerin ehdolliset kommentit ................................................................................................. 160 

Kaistanpäästösuodattimet ........................................................................................................................ 161 

ja IE5.5/Windows band pass- suodattimeksi: ........................................................................................... 162 

Yksittäisten sääntöjen ja määrittelyjen suodattaminen ............................................................................ 163 

Attribuuttivalitsin-viritys ........................................................................................................................... 164 

Tähti HTML-viritys ..................................................................................................................................... 165 

IE/Mac: kommentoitu kenoviiva -viritys ................................................................................................... 166 

Tantekin laatikkomalli-viritys ..................................................................................................................... 167 

!important- ja alaviiva-viritykset ............................................................................................................... 168 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 169 

LUKU 9 VIRHEET JA VIRHEENKORJAUKSET .................................................................................................... 169 

Vikojen metsästys ...................................................................................................................................... 170 

Tarkkuuden ja lajittelujärjestyksen ongelmat ........................................................................................... 171 

Marginaalien kutistumisen ongelmat ........................................................................................................ 172 

Virheen metsästyksen perusteet ............................................................................................................... 173 

Ongelman eristäminen .............................................................................................................................. 175 

Minimaalisen testitapauksen luominen .................................................................................................... 176 

"Ulkoasun" omaaminen ............................................................................................................................ 177 

Mikä vaikutus ulkoasulla on? .................................................................................................................... 178 

Yleiset virheet ja niiden korjaukset ........................................................................................................... 180 

IE6 ja merkkien kahdennusvirhe ............................................................................................................... 183 

IE 6 ja kukkuu-virhe ................................................................................................................................... 184 

Absoluuttinen asemointi suhteellisen elementin sisällä ........................................................................... 185 

Lopeta Internet Explorerin pilkkaaminen .................................................................................................. 186 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 186 



8 
 

TAPAUSTUTKIMUS 1 MORE THAN DOODLES ................................................................................................ 186 

Sisältöalueen kontrolloiminen jälkeläisvalitsimien avulla ......................................................................... 189 

Kolmipalstainen ulkoasu ............................................................................................................................ 190 

Yksipalstainen ulkoasu ............................................................................................................................... 192 

Laskennat ................................................................................................................................................... 195 

Nykyisen sivun korostaminen body-elementtiin liitetyn luokan avulla .................................................... 197 

Suorakulmaiset vai pyöristetyt kulmat -sinä päätät .................................................................................. 200 

Valmistaudutaan erityisen hienoon juttuun ............................................................................................. 201 

Luokkien yhdistäminen kohdennettuja toimintoja varten ........................................................................ 205 

Kuvaluokat ja poikkeukset ......................................................................................................................... 207 

Linkkien käsittely ....................................................................................................................................... 210 

Ulkoisten linkkien korostaminen ............................................................................................................... 213 

Kelluvat varjostukset (galleria) .................................................................................................................. 214 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 216 

TAPAUSTUTKIMUS 2  TUSCANY LUXURY RESORTS ....................................................................................... 216 

Joustava ulkoasu ........................................................................................................................................ 218 

Body ja sisältäjä ......................................................................................................................................... 220 

Joustavat ominaisuudet............................................................................................................................. 223 

Joustavan ulkoasun ongelmien ratkaiseminen ......................................................................................... 225 

Elementtien tasaaminen absoluuttista  asemointia käyttäen ................................................................... 226 

Sijaintiominaisuudet  (top, bottom, left, right) ......................................................................................... 226 

Pinoamisjärjestys (z-index) ........................................................................................................................ 228 

Taustakuvatekniikoita................................................................................................................................ 230 

Yläosan jakaminen kolmeen osaan ........................................................................................................... 230 

Luodinkestävä tausta ................................................................................................................................. 232 

Kuvan korvaaminen ................................................................................................................................... 234 

Joustavat kuvat .......................................................................................................................................... 237 

Joustavan kuvan koodaaminen ................................................................................................................. 238 

Yksittäisen listakohdan käyttäminen  useiden elementtien kanssa .......................................................... 239 

Yhteenveto ................................................................................................................................................ 244 

 



9 
 

KIRJOITTAJISTA 

 

 
Andy Budd on käyttäjäkokemussuunnittelija ja webstandardien kehittäjä, joka asuu 
Brightonissa, Englannissa. Websuunnittelu-asiantuntijafirma Clearleftin 
(http://www.clearleft.com) luovana johtajana Andy nauttii viehättävien, helppopääsyisten ja 
standardeja noudattavien websivustojen suunnittelusta. Hänen Internet-osoitteensa on 
http://www.andybudd.com jonne hän on kirjoittanut websuunnittelun moderneista 
käytännöistä. 

 
 
Andy on tuttu puhuja kansainvälisissä suunnittelukonferensseissa, työpajoissa ja 
harjoittelutapahtumissa, ja hän on organisoinut Englannin ensimmäisen Web 2.0 -
konferenssin (http://www.dconstruct.org). Andy on kiihkeä toimialan opetuksen laadun 
suhteen, ja hän pyörittää SkillSwap-nimistä projektia (http://www.skillswap.org), joka on 
vapaamuotoinen oppimisyhteisö ja -verkosto. Hän on auttanut rakentamaan Web Standards 
Awards -projektia (http://www.webstandardsawards.com), jonka tarkoitus on antaa 
tunnustusta websivustoille niiden webstandardien käytöstä. 
 
 
Kun Andy ei rakentele websivustoja, hän on innokas matkavalokuvaaja. Hän on 
onnellisimmillaan sukeltaessaan kaukaisilla trooppisilla atolleilla - hän on pätevä Pari-sukellus 
ohjaaja ja entinen haipaimen.

 
 

Cameron Moll 

Haluaisin kiittää kaikkia, jotka avustivat tapaustutkimuksessani. Suuri nyökkäys Ryan Parmanille, jonka 
TIMEDATE-skriptillä luotiin päivämäärä- ja kuukausimerkintä Tuscanyn ulkoasun oikeaan yläkulmaan. 
Tuon skriptin kopion voi ladata osoitteesta: http://www.skyzyx.com/scripts. 
 
 
Loputtomat kiitokset Veerille, joka tarjosi upeita kuvia kirjaa varten. Ilman heidän apuaan Tuscany 
Luxury Resorts -tapaustutkimus olisi muuten ollut visuaalisesti ikävä. Veer tarjoaa aina poikkeuksetta 
ainutlaatuisia, ilmiömäisiä visuaalisia elementtejä: valokuvia, kirjasimia ja vaikka mitä. Ne kaikki ovat 
kaukana arkipäiväisestä. Heidän kokoelmiaan voidaan tarkastella osoitteessa http://www.veer.com 

 
 

Simon Collison 

Minun täytyy kiittää uskomatonta Jon Burgermania (http://www.jonburgerman.com), Richard Mayta 
(http://www.richard-may.com) ja kaikkia muita Black Convoyn (http://www.blackeonvoy.com) ystäviäni, 
jotka antoivat minun käyttää kuviaan, nimiään ja yleensäkin taitojaan tätä tapaustutkimusta varten. 
Suuri kiitos myös siistille ruotsalaiselle Roger Johanssonille (http://www.456bereastreet.com), joka antoi 
minun käyttää pyöristettyjä kulmiaan ja tarjosi minulle drinkin viime kesänä. More Than Doodles -
sivuston ulkoasu rakennettiin nopeasti ja tehokkaasti Expression Enginen 
(http://www.expressionengine.com ohjelman sivupohja järjestelmän ansiosta.) Se on työkalu, jota ilman 
en voisi elää. Lopuksi kiitos Agenzian (http://www.agenzia.co.uk) pojille, jotka katsoivat 
kirjoitusaikataulujeni venymistä läpi sormien. Pidän sitä arvossa. 

http://www.clearleft.com/
http://www.andybudd.com/
http://www.dconstruct.org/
http://www.skillswap.org/
http://www.webstandardsawards.com/
http://www.skyzyx.com/scripts
http://www.veer.com/
http://www.jonburgerman.com/
http://www.richard-may.com/
http://www.blackeonvoy.com/
http://www.456bereastreet.com/
http://www.expressionengine.com/
http://www.agenzia.co.uk/


10 
 

 
 
 

JOHDANTO 
 

Saatavilla olevien CSS- resurssien määrä on nousussa, mutta ei tarvitse kuin kääntää katse CSS- 
sähköpostilistalle nähdäkseen samojen kysymysten nousevan aina vain esille. "Kuinka keskitän 
ulkoasuni?" "Mikä on paras pyöristettyjen kulmien laatikkotekniikka?" "Kuinka luon kolmisarakkeisen 
ulkoasun?" Jos seuraa CSS- suunnittelu-yhteisöä, kyse on yleensä sen muistamisesta, millä 
websivustolla jokin artikkeli tai tekniikka esitellään. Jos kuitenkin on suhteellisen uusi CSS- käyttäjä tai 
ei ehdi lukea kaikkia blogeja, noita tietoja voi olla vaikea jäljittää. 
 
 
Jopa taitavat CSS- käyttäjät ajautuvat ongelmiin, jotka liittyvät CSS:n hämärämpiin puoliin, kuten 
asemointimalliin ja säännön yksityiskohtaisuuteen. Tämä johtuu siitä, että useat CSS- kehittäjät ovat 
itseoppineita ja noukkivat temppuja artikkeleista ja toisten koodeista ymmärtämättä täysin niiden 
toimintaa. Ja onko se ihmekään, kun CSS- spesifikaatio on monimutkainen, usein ristiriitainen, ja 
kirjoitettu selainten valmistajille kehittäjien sijasta. 
 
 
Sitten pitää taistella selainten kanssa. Selainten bugit ja epäjohdonmukaisuudet ovat yksi suurimmista 
nykyaikaisen CSS- kehittäjän ongelmista. Valitettavasti monet noista bugeista on dokumentoitu 
huonosti, ja niiden korjaukset lähentelevät maalaisjärjen rajoja. Tiedetään, että jokin pitää tehdä tietyllä 
tavalla tai se hajoaa yhdessä tai toisessa selaimessa. Ei vain voida muistaa, missä selaimessa se 
hajoaa. 
 
 
Kirjan idea on muodostunut. Kirjan, joka tuo yhteen kaikkein käytännöllisimmät CSS- tekniikat yhdessä 
paikassa, joka keskittyy oikean maailman selain kysymyksiin ja joka auttaa paikkaamaan yleisiä 
aukkoja ihmisten CSS- tietämyksessä. Kirjan, joka auttaa lyhyessä ajassa oppimaan ja koodaamaan 
kuin CSS- asiantuntija. 

 
 

Kenelle kirja on tarkoitettu? 
 

CSS Hallinta on tarkoitettu kelle tahansa, jolla on perustietämys (X)Html:stä ja CSS:stä. Jos olet juuri 
astunut CSS- suunnittelun maailmaan tai jos olet kehittänyt puhtaita CSS- sivustoja vuosien ajan, tällä 
kirjalla on sinulle jotakin annettavaa. Kirjasta saa kuitenkin eniten irti, jos olet käyttänyt CSS:ää jo jonkin 
aikaa, mutta et pidä itseäsi vielä mestarina. Kirjassa on paljon käytännöllisiä, todellisen maailman 
neuvoja ja esimerkkejä helpottamaan nykyaikaisen CSS- suunnittelun hallintaa. 

 
 

Kirjan rakenne 
 

Kirja vie sisäänsä hellävaraisesti ja sisältää kaksi lukua CSS:n peruskäsitteitä ja parhaita käytäntöjä. 
Tutustumme koodin jäsentämiseen ja kommentointiin, CSS:n asemointimalleihin ja float- ja clear- 
ominaisuuksien toimintaan. Voi olla, että tiedät paljon niistä jo nyt, mutta todennäköisesti löydät myös 
asioita, joita et ole huomannut tai et ole täysin ymmärtänyt. Sellaisenaan kaksi ensimmäistä lukua 
toimivat hyvänä CSS- aapisena kuin myös entuudestaan tuttujen asioiden kertauksena. 
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JOHDANTO 

 
Kun perusteet ovat pois tieltä, seuraa viisi lukua käsittelee CSS:n ydintekniikoita kuten kuvien, linkkien 
ja listojen käsittelyä; lomakkeiden ja taulukoiden suunnittelua ja puhdasta CSS- ulkoasua. Jokainen 
luku alkaa yksinkertaisesti ja vie koko ajan mutkikkaampiin esimerkkeihin. Näissä luvuissa opitaan 
luomaan laatikoita pyöristetyillä kulmilla, kuvia läpinäkyvillä varjostuksilla, navigaatiopalkkeja vetimillä ja 
flickr-tyylisiä kuvanvaihtoja. Jos haluat seurata itse kirjan esimerkkejä, kaikki koodiesimerkit voi ladata 
osoitteesta http://www.friend.com 
 
 
Selainvirheet ovat monen CSS- kehittäjän kirous, joten kaikki tämän esimerkit keskittyvät luomaan 
tekniikoita, jotka toimivat kaikissa selaimissa. Lisäksi kirjassa on kaksi kokonaista lukua 
selainkohtaisista virityksistä, suodattimista ja virheenkorjauksista. Näissä luvuissa opit joitakin 
yleisimmistä suodattimista ja milloin niitä tulee käyttää ja milloin ei. Opit myös 
virheenmetsästystekniikoita ja kuinka yleisimpiä virheitä voidaan huomata ja korjata, ennen kuin ne 
alkavat aiheuttaa ongelmia. Opit myös, mikä oikeastaan aiheuttaa monet Microsoft Internet Explorerin 
näennäisesti satunnaiset CSS- virheet. 
 
 
Kaksi viimeistä lukua ovat kirjan huipentuma. Simon Collison ja Cameron Moll, kaksi johtavaa CSS- 
suunnittelijaa, ovat yhdistäneet kaikki nämä tekniikat kahdeksi fantastiseksi tapaustutkimukseksi. Joten 
sen lisäksi, että opit, kuinka nuo tekniikat toimivat, opit myös, kuinka ne otetaan käyttöön oikeassa 
webprojektissa. 
 
 
Kirjan voi lukea kannesta kanteen, tai sitä pitää tietotokoneen vierellä nykyaikaisten vihjeiden, 
temppujen ja tekniikoiden hakuteoksena. Valinta on sinun. 

 

http://www.friend.com/


12 
 

Kirjan käytännöistä 
 
 Kirja käyttää muutamaa käytäntöä, jotka on syytä huomioida. Seuraavia termejä käytetään tässä kirjassa: 

 
 (X)HTML viittaa sekä HTML- että XHTML-kieliin 

 Ellei toisin mainita, CSS viittaa CSS 2.1 -määritelmään 

 IE 5.x/Win tarkoittaa Internet Explorerin Windows-versioita 5.0 ja 5.5 

 IE 6 ja sitä aikaisemmat Windows-versiot viittaavat Internet Explorerin Windows- versioihin versiosta 5.0 versioon 6.0 

 
Kirjan kaikissa (X)HTML-esimerkeissä oletetaan, että koodi sijaitsee <body>- elementin sisällä 
pätevässä dokumentissa, kun taas CSS on sisällytetty dokumentin <head> -osioon mukavuussyistä. 
Silloin tällöin (X)HTML ja CSS on sijoitettu samaan koodiesimerkkiin suppeuden vuoksi. Oikeassa 
dokumentissa kuitenkin näiden täytyy mennä niiden asianmukaisiin paikkoihin, jotta ne toimisivat 
oikealla tavalla. 

 

 
p { color: red ; } 

 

<p> I´m red<p> 

 
 

Sen sijaan, että (X)HTML-esimerkeissä toistuva tieto kirjoitettaisiin rivi riviltä, se esitetään pisteillä (...). 
Tällä viitataan jatkumiseen: 

 
 
 

<ul> 

<li>Red</li> 

<li>Yellow</li> 

<li>Pink</li> 

<li>Green</li> 

 

… 

</ul> 

 
 
 

 
Nyt kun muodollisuudet ovat poissa tieltä, lähdetään liikkeelle. 

 

 
 
 
 
 
 

LUKU 1 PERUSTAN LUOMINEN 
 

Alkaa seuraavalta sivulta. 
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CSS - TEHOKAS HALLINTA 

 
Ihmiset ovat luonnostaan tiedonhaluisia ja haluavat tehdä paljon erilaisia asioita. Kun äskettäin ostin 
uuden iMac G5 -tietokoneen, minun täytyi purkaa se välittömästi osiin ennen kuin olin edes lukenut 
ohjeita. Meistä on mukava työskennellä asioiden kanssa itseksemme ja luoda omia älyllisiä malleja 
siitä, miten asiat mielestämme toimivat. Toimimme näppituntuman mukaan ja käännymme ohjekirjan 
puoleen vasta, kun jokin menee pieleen tai uhmaa odotuksiamme. 
 
 
Yksi parhaista tavoista oppia Cascading Style Sheet (CSS) on harjoitella sitä käytännössä. Mutta jos et 
ole varovainen, voit päätyä ymmärtämään tärkeän käsitteen väärin tai rakentamaan sivuja 
ongelmallisesti. Aion tässä luvussa tarkastella joitakin perusteita ja usein väärinymmärrettyjä käsitteitä. 
Näytän kuinka (X)HTML ja CSS pidetään selkeinä ja rakenteeltaan oikeina. 
 
 
Kun käytämme termiä XHTML, viittaamme Extensible Hypertext Markup Languageen ja kun käytämme 
termiä (X)HTML, viittaamme sekä XHTML:ään että HTML:ään. 

 
 
Tässä luvussa perehdymme 
 

 hyvin jäsennetyn ja tarkoituksenomaisen dokumentin tärkeyteen  

 parhaisiin koodauskäytäntöihin 

 yleisiin ohjelmointivirheisiin 

 dokumenti tyyppeihin, DOCTYPE- määrittelyihin ja selainten tiloihin  

 tyylien kohdistustapoihin 

 porrastukseen, tarkkuuteen ja perimiseen. 

 

Koodin rakentaminen 
 

Useimmat eivät ajattele rakentamisen perusteita. Kuitenkaan ilman vakaita perusteita suurta osaa 
rakennuksista ei olisi olemassa. Tämä kirja käsittelee edistyneitä CSS- tekniikoita, mutta suurta osaa 
tekemisistämme ei olisi mahdollista toteuttaa (tai ainakin se olisi erittäin vaikeaa) ilman hyvin 
muodostettua (well-structured) ja validia (valid) (X)HTML-dokumenttia, jonka kanssa työskentelemme. 
 
 
Tässä osassa opit, miksi hyvin muodostettuja semanttinen (X)HTML on tärkeää CSS- kehityksessä. 
Opit myös, kuinka voit kasvattaa dokumenttien semanttista painoarvoa, ja samalla opit helpottamaan 
työtäsi kehittäjänä. 
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Käytä semanttista merkkausta 
 

Varhainen Internet oli pääasiassa joukko toisiinsa linkitettyjä tutkimusdokumentteja, jotka käyttivät 
HTML-koodia perusmuotoilujen ja rakenteiden lisäämiseen. World Wide Webin suosion kasvaessa 
HTML-koodia alettiin käyttää ulkoasun määrittämiseen. Sen sijaan, että olisi käytetty otsikkoelementtejä 
sivun otsikoinnissa, käytettiin fontti- ja lihavointimerkkejä visuaalinen efektin luomiseen. Taulukot (table) 
valittiin ulkoasun työkaluksi sen sijaan, että niitä olisi käytetty tietojen esittämiseen. Ja blockquote- 
elementeillä lisättiin tyhjää tilaan sen sijaan, että niillä olisi tarkoituksenmukaisesti merkitty sitaatteja. 
Internet menetti nopeasti merkityksensä, ja siitä tuli fonttien ja taulukoiden sekasotku (ks. Kuva 1-1). 

 
 

 
 

Kuva 1-1. Abcnews.comin pääartikkelin HTML-koodi 14. elokuuta 2000 käyttää taulukoita ulkonäön 
luomiseen ja suuria, lihavoituja fontteja otsikointiin. Koodissa ei ole rakennetta, ja sitä on vaikea ym-
märtää. 
 
 
 
HTML:n oli tarkoitus olla yksinkertainen ja ymmärrettävä merkintäkieli. Internet sivujen keskittyessä yhä 
enemmän ja enemmän ulkoasuun, koodista tuli lähes mahdotonta ymmärtää. Mutkikkaita WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) -työkaluja tarvittiin, jotta voitiin käsitellä suurta määrää 
tarkoituksettomia merkkejä. Sen sijaan, että asioita olisi tehty yksinkertaisemmaksi, nämä työkalut 
lisäsivät oman mutkikkuutensa merkintöjen kirjoon. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä 
keskinkertainen Internet sivu oli niin mutkikas, että sitä oli lähes mahdotonta editoida käsin. Jotain piti 
tehdä. 
 
 
Sitten tuli Cascading Style Sheets. CSS:n mukana tuli mahdollisuus kontrolloida ulkoisesti sivun 
ulkoasua ja erottaa dokumentin ulkoasu sisällöstä. Ulkoasuelementit, kuten font- elementti, voitiin 
hylätä ja ulkonäköä voitiin kontrolloida CSS:n avulla taulukoiden sijasta. Merkinnät voitiin tehdä taas 
yksinkertaisiksi, ja kiinnostus pohjalla vaikuttavaan koodin alkoi kasvaa jälleen. 
 
 
Merkitys alkoi hiipiä takaisin dokumentteihin. Selainten perustyylit voitiin ohittaa, joten tuli mahdolliseksi 
merkitä jotain otsikoksi ilman että se oli suurta, lihavoitua ja rumaa. Listoja voitiin luoda ilman 
pallomerkkejä listan kohtien alussa, ja blockquote- elementtejä voitiin käyttää myös muuhun kuin 
pelkkään ulkoasuun. Kehittäjät alkoivat käyttää (X)HTML-elementtejä ulkoasun sijasta niiden 
merkityksen vuoksi (Ks. Kuva 1-2).
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Kuva 1-2. Abcnews.comin pääartikkeli vuodelta 2006 on hyvin rakennettu ja helppo ymmärtää. Vaikka 
koodi sisältää joitakin ulkoasuun liittyviä merkintöjä, se on parantunut merkittävästi verrattuna kuvan 1-1 
koodiin. 
 
Semanttinen eli rakenteellinen merkkaus tarjoaa kehittäjille useita tärkeitä etuja. Rakenteellisia sivuja 
on paljon helpompi työstää kuin ulkoasuun keskittyviä. Oletetaan esimerkiksi, että sivulla olevaa 
lainausta täytyy muuttaa. Jos lainaus on oikealla tavalla merkitty, on helppo käydä koodi läpi, kunnes 
ensimmäinen sisennyslainauselementti löytyy. Jos lainaus sijaitsee tavallisessa kappale-elementissä, 
se on paljon vaikeampi löytää. 
 
Sen lisäksi, että ihmisten on helppo ymmärtää semanttista merkintää, sen ymmärtäminen on helppoa 
myös ohjelmille ja laitteille. Esimerkiksi hakukoneet voivat tunnistaa otsikon, koska se on merkitty h 1-
elementillä ja sille on annettu tärkeä tehtävä. Sivunlukijoiden käyttäjät voivat käyttää otsikoita apuna 
navigoinnissa. 
 
Semanttinen merkintä tarjoaa yksinkertaisemman tavan ohjata elementtejä, joita halutaan muotoilla. Se 
lisää dokumentin rakenteellisuutta ja luo perimmäisen runkorakenteen, jonka varaan voidaan rakentaa. 
Elementtejä voidaan muotoilla suoraan ilman, että tarvitsee luoda muita tunnistimia, ja täten vältetään 
koodin tarpeeton paisuminen. 
 
(X)HTML sisältää suuren määrän rakenteellisia elementtejä, kuten 

 

 h1, h2 jne. 
 

 ul, ol ja dl 
 
 

 strong ja em 

 block quote ja cite 

 abbr, acronym ja code 

 fieldset, legend ja label 

 caption, thead, tbody ja tfoot 
 
 
On hyvä käyttää aina asianmukaista rakenteellista elementtiä, jos sellainen on olemassa. 
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ID-ja class-attribuutit 
 

Rakenteelliset elementit tarjoavat hyvän perustan, mutta käytettävissä olevien elementtien lista ei ole 
kovin suuri. (X)HTML luotiin paljon yksinkertaisempien dokumenttien merkintäkieleksi sen sijaan, että 
se olisi luotu käyttöliittymän ulkoasun kieleksi. Tästä syystä ei ole olemassa erillisiä elementtejä 
sellaisille asioille kuin sisältöalueet ja navigaatiopalkit. XML-kielellä voi luoda omia elementtejä, mutta 
monimutkaisuutensa takia niitä ei käsitellä tässä vaiheessa. 
 
 
Seuraavana tärkeysjärjestyksessä on antaa olemassa oleville elementeille ylimääräinen merkitys 
lisäämällä id- tai class- attribuutin. Tämä luo lisärakenteen dokumenttiin ja tarjoaa hyödyllisiä koukkuja 
tyyleille. Voimme ottaa siis vaikkapa yksinkertaisen linkkilistan ja antaa sille ID:ksi mainNav 
luodaksemme oman navigaatioelementin. 

 
 

<ul id=”mainNav”> 

<li><a href=”#”>Home</a></li> 

<li>><a href=”#”>About Us</a></li> 

<li>><a href=”#”>Contact</a></li> 

</ul> 

 
 

ID- nimeä käytetään yksittäisen elementin, kuten sivuston navigointijärjestelmän määrittämiseen. Sen 
täytyy olla yksilöllinen. ID:t ovat hyödyllisiä toistuvien rakenteellisten elementtien, kuten päänavigaation 
ja sisältöalueen määrittämisessä. Ne ovat hyödyllisiä myös ainutkertaisten elementtien, kuten 
esimerkiksi jonkun erityisen linkin tai lomakkeen elementin määrittämiseksi. 
 
 
Sivuston sisällä ID- nimet pitäisi asettaa käsitteellisesti samankaltaisiin elementteihin, jotta voitaisiin 
välttää sekaantumista. Muodollisesti voitaisiin antaa sekä yhteystietolomakkeelle että yhteystiedoille 
sama ID- nimi contact olettaen, että ne ovat eri sivuilla. Mutta tällöin täytyisi muotoilla kunkin elementin 
tyyli asiayhteydessään, mikä voisi olla ongelmallista. Sen sijaan olisi paljon helpompaa käyttää erillisiä 
ID- nimiä kuten contact Form ja contact Details. 
 
 
Siinä missä yksittäinen ID- nimi voidaan asettaa vain yhteen elementtiin sivulla, sama class- nimi 
voidaan liittää niin moneen elementtiin kuin vain halutaan. Luokat (classes) ovat erittäin hyödyllisiä 
sisällön tyylin tai samankaltaisten kappaleiden määrittämiseksi. Esimerkkinä voi olla vaikka uutissivu, 
joka sisältää jokaisen artikkelin päivämäärän. Sen sijaan, että annettaisiin jokaiselle päivämäärälle 
erillinen ID, voidaan antaa kaikille class- nimeksi date. 
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Kun annetaan nimiä ID-ja class- attribuuteille, on tärkeää, että nimet pidetään mahdollisimman 
merkityksellisinä ja ulkoasusta riippumattomina. On esimerkiksi mahdollista antaa navigaation osalle 
ID- nimeksi Right Hand Nav, koska sen halutaan sijaitsevan oikeassa reunassa. Mutta jos valitset 
myöhemmin, että sen kohta on vasemmassa reunassa, CSS ja (X)HTML menevät epätahdistukseen. 
Tästä syystä voisi olla järkevämpää antaa elementin nimeksi sub Mav tai secondary Nav. Nämä nimet 
kuvailevat elementin merkitystä sen asemoinnin sijasta. Sama koskee class- nimiä. Oletetaan, että 
haluamme kaikkien virheilmoitusten olevan punaisia. Sen sijaan, että käyttäisimme class- nimeä red, 
valitsemme jonkin merkitsevämmän, kuten error tai feedback (katso kuva 1.3). 

 
 

 
 

Class- ja ID- nimiä kirjoitettaessa täytyy kiinnittää huomiota kastiriippuvuuteen (pienten ja isojen 
kirjainten käyttö). CSS on yleisesti kastiriippumaton kieli. Mutta pienten ja isojen kirjainten käyttö tagien 
sisällä, esim. class- ja ID- nimissä, riippuu kuitenkin merkintäkielestä. Jos käytetään XHTML- kieltä, 
class- ja ID- nimet ovat kastiriippuvaisia, kun taas tavallisessa HTML-kielessä ne ovat 
kastiriippumattomia. Paras tapa käsitellä tätä kysymystä on yksinkertaisesti olla johdonmukainen 
kaikissa nimeämistavoissa. Jos siis käytät (X)HTML:n class- nimissä sanayhdisteitä, joissa sanat 
kirjoitetaan yhteen ja kunkin sanan ensimmäinen kirjain on iso, tee myös niin CSS:ssä. 
 
 
Class- luokkien tehokkuus perustuu niiden joustavuuteen. Toisaalta niitä voidaan myös käyttää liikaa ja 
jopa väärin. Aloitteleva CSS- ohjelmoija lisää usein class- attribuutteja lähes joka paikkaan yrittäessään 
saada hyvän kontrollin tyyleihinsä. Ensimmäisillä WYSIWYG- editoreilla oli myös taipumus lisätä class- 
attribuutteja joka kerta, kun tyylejä liitettiin. Monet kehittäjät omaksuivat tämän huonon tavan 
käyttäessään generoitua koodia CSS- kieltä opiskellessaan. Tämä tapa on jossain mielessä yhtä paha 
kuin taulukkopohjaisen ulkoasun käyttäminen, koska se lisää tarkoituksetonta koodia dokumenttiin. 

 
 

<h3 class=”newsHead”>Zeldman.com turns 10</h3> 

<p class=”newsText”> 

Another milestone for Jeffrey as zeldman.com turns 10 today 

</p> 

<p class=”newsText”><a href=”news.php” class=”newsLink”>More</a></p> 

 
 

 
Edellisessä esimerkissä kukin elementti määritellään uutisartikkelin osaksi yksilöllisten, uutisiin liittyvien 
class- nimien avulla. Sen ansiosta uutisen otsikot ja teksti voidaan muotoilla sivun muista osista 
poikkeavalla tavalla. Kaikkia noita lisäluokkia ei kuitenkaan tarvita jokaisen yksittäisen elementin 
määrittämiseksi. Sen sijaan voimme määritellä koko lohkon uutisartikkeliksi paketoimalla sen news-
luokkanimellä varustetun div-elementin sisään. 

 
 

<div class=”news”> 

<h3>Zeldam.com turns 10</h3> 

<p>Another milestone for Jeffrey as zeldman.com turns 10 today</p> 

<p><a href=”news.php”>More</a></p> 

</div> 

 
 

Tarpeettomien class- attribuuttien poistaminen yksinkertaistaa koodia ja pienentää sivun kokoa. Puhun 
CSS- valitsimista ja tyylien kohdistamisesta lyhyesti. Claes- nimiä ei kuitenkaan juuri koskaan tarvitse 
viljellä näin paljon. Yleensä liitän class- attribuutin elementtiin vain, jos ID- attribuuttia ei voida 
soveliaasti käyttää, ja yritän käyttää niitä säästäväisestä Yleensä useimmat luomani dokumentit 
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tarvitsevat vain muutaman luokan. Jos huomaat lisäileväsi monia class- attribuutteja, se on yleensä 
merkki siitä, että (X)HTML-dokumenttisi on huonosti rakennettu. 
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Div-ja span-elementit 
 
 

Yksi elementti, joka voi parantaa dokumentin rakennetta, on div-elementti. Monet ihmiset virheellisesti 
uskovat, että div-elementillä ei ole semanttista arvoa, div on kuitenkin oikeastaan lyhenne sanasta 
division Qakaminen), ja se tarjoaa tavan jakaa dokumentti semanttisiin alueisiin. Joten paketoimalla 
pääsisältö div-elementin sisälle ja antamalla sille ID:ksi main Content kasvatetaan dokumentin 
rakenteellisuutta ja merkitystä. Jotta tarpeettomat merkinnät voitaisiin pitää minimissä, div-elementtiä 
pitäisi käyttää vain, jos ei ole valmiiksi olemassa elementtiä, joka hoitaisi asian. Jos esimerkiksi 
käytetään listaa päänavigaatioon, ei ole tarvetta paketoida sitä div-elementin sisälle. 

 

<div id=”mainNav”> 

<ul> 

<li>Home</li> 

<li>About us</li> 

<li>Contact</li> 

</ul> 

</div> 

 
div voidaan poistaa kokonaan ja ID liittää yksinkertaisesti listaan: 

 

<ul id=”mainNav”> 

<li>Home</li> 

<li>Contact</li> 

</ul> 

 
div-elementtien liiallista käyttöä kuvataan usein termillä divitus. Tämä on merkki siitä, että koodi on 
huonosti rakennettua ja usein hyvin mutkikasta. Jotkut, joille CSS- kieli on uutta, yrittävät toistaa 
vanhan taulukkorakenteensa käyttäen div-elementtiä. Tämä on vain tapa vaihtaa yksi suuri määrä 
merkintöjä toiseen. Sen sijaan div-elementin avulla tulisi ryhmitellä osia, jotka liittyvät toisiinsa ulkoasun 
sijasta merkityksen tai toiminnan perusteella. 
 
Siinä missä div-elementeillä voi ryhmitellä lohko- tai kappaletason elementtejä (block level elements), 
span- elementeillä voi ryhmitellä tai määritellä rivinsisäisiä elementtejä. 

 

<h2>Where´s Durstan?</h2> 

<p>Publishled on <Span class=”date>March 22nd, 2005</Span> 

by <span class=”author”>Andy Budd</sban></p> 

 
Rivinsisäisiä elementtejä ei juurikaan tarvitse ryhmittää tai tunnistaa, joten span- elementteja näkee 
vähemmän kuin div-elementtejä. span- elementtiä käytetään kuvanvaihdon tapaisissa tehosteissa, 
joissa span- elementtien avulla voi määritellä lisätyylejä. 
 
Vaikka tarkoitus onkin pitää koodi niin ymmärrettävänä kuin vain mahdollista, joskus ei voida välttää 
lisäämästä ylimääräistä merkityksetöntä d i v- tai span- elementtiä, jotta voidaan esittää sivu halutulla 
tavalla. Jos näin on, älä harmittele sitä liikaa. Elämme siirtymävaiheen aikaa, ja toivottavasti CSS 3 
antaa meille mahdollisuuden kontrolloida dokumentteja paremmin. Toistaiseksi tosielämä menee usein 
teorian edelle. Niksinä on tietää, milloin kompromisseja pitää tehdä ja mistä syystä. 
 
CSS- kielestä on useita eri versioita eli "tasoja", joten on tärkeää tietää, mitä versiota tulisi käyttää. CSS 
l:stä tuli suositus vuoden 1996 lopulla, ja se sisältää perusominaisuuksia kuten fontit, värit ja 
marginaalit. CSS 2 pohjautui siihen ja lisäsi mukaan kehittyneitä konsepteja kuten kelluminen (floating) 
ja asemointi (positioning) sekä kehittyneitä valitsimia (selectors) kuten lapsielementin ja sisarelementin 
valitsimia ja yleisvalitsimia (universal selectors). Kirjan kirjoittamisen aikaan CSS 2 oli yhä viimeisempi 
versio CSS:stä, vaikkakin siitä tuli suositus jo vuonna 1998. 
 
Aika kuluu hyvin hitaasti World Wide Web Consortiumissa (W3C), joten vaikka CSS 3:n työstäminen 
alkoi ennen vuosituhannen vaihdetta, lopullinen julkaisu on silti pitkän matkan päässä. Kehityksen ja 
selaintoteutusten nopeuttamiseksi CSS 3 on pilkottu moduuleihin, jotka voidaan julkaista ja toteuttaa 
itsenäisesti. CSS 3 sisältää joitakin jännittäviä uusia lisäyksiä, kuten monipalstaisen ulkoasun moduulin. 
Mutta valitsin-moduuli (selectors module) on lähimpänä valmistumista, ja siitä saattaa tulla suositus 
vuonna 2006. 
 
Koska CSS 2:n ja CSS 3:n välisestä ajasta odotettiin pitkää, CSS 2.1:n kehittäminen aloitettiin vuonna 
2002. Tämän CSS 2:n tarkistetun version tarkoitus on korjata joitakin virheitä ja tarjota paljon 
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täsmällisempi kuva CSS:n selaintoteutuksesta. CSS 2.1:n kehittely lähestyy loppuaan, mutta ei 
luultavasti valmistu ennen vuoden 2006 loppua. Mutta se tarjoaa paljon tarkemman kuvan CSS:n 
nykytilasta, ja se on versio, jota tällä hetkellä käytän.
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Dokumenttityypit, DOCTYPE-määrittelyt ja Selaintilat 
 
 

Dokumenttityypin määrittely (DTD, Document Type Definition) on joukko koneellisesti luettavia 
sääntöjä, jotka määrittelevät mikä on ja mikä ei ole sallittua tietyssä XML- tai (X)HTML-versiossa. 
Selaimet käyttävät näitä sääntöjä, kun ne jäsentävät Internet sivuja ja tarkistavat sivun validiuden eli 
oikeellisuuden, ja käyttäytyvät sen mukaisesti. Selaimet tietävät mitä DTD:tä käyttää ja sen pohjalta 
myös käytetyn (X)HTML-version analysoimalla sivun DOCTYPE- määritelmän. 
 
 
DOCTYPE- määritelmä on (X)HTML-dokumentin alussa sijaitseva rivi tai kaksi riviä koodia, joka 
kuvailee käytetyn DTD:n. Tässä esimerkissä DTD:nä käytetään XHTML 1.0 Strict -versiota. 

 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DYD XHTML 1.0 Strict//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1-strict.dtd”> 

 
 

Yleensä, mutta ei aina DOCTYPE- kuvaukset sisältävät URL- osoitteen määriteltyyn DTD- tiedostoon. 
Selaimilla on tapana olla lukematta näitä tiedostoja. Sen sijaan niillä on tapana tunnistaa tavalliset 
DOCTYPE- määritelmät. 

 

Oikeellisuuden tarkistaminen (Validation) 

 
 

Semanttisen merkkauksen lisäksi (X)HTML-dokumenttien pitää olla myös kirjoitettu korrektilla, validilla 
koodilla. Jos koodi on epäpätevää, selain yrittää tulkita merkinnät itse, joskus väärin. Mikä pahinta, jos 
XHTML- dokumentti lähetetään oikealla MIME- tyypillä varustettuna, XML:ää ymmärtävät selaimet eivät 
yksinkertaisesti näytä epäpätevää sivua. Koska selainten tarvitsee tietää, mitä DTD:tä tulee käyttää, 
voidakseen prosessoida sivut oikealla tavalla, DOCTYPE- määritelmää tarvitaan sivun oikeellisuuden 
tarkistamiseksi. 
 
¨ 
(X)HTML-sivun oikeellisuuden voi tarkistaa käyttämällä W3C tarkistinta, tarkistimen aktiivista 
kirjanmerkkiä (bookmarklet) tai selain laajennusta, kuten Firefox Developer Extensionia. Monessa 
(X)HTML-editorissa on sisäänrakennettu tarkistin, ja voit myös asentaa omalle koneellesi W3C-
tarkistimen. Tarkistin kertoo, onko sivu validi, ja jos ei, niin miksi. 
 
 
Tarkistin on tärkeä, koska se voi auttaa sinua löytämään virheitä koodistasi. Sellaisenaan se on hyvä 
tapa oppia tarkistamaan koodi ajoissa ja usein. Tarkistin ei kuitenkaan ole vedenpitävä, ja moni muuten 
hyvä sivu epäonnistuu oikeellisuuden tarkistuksessa, koska siinä on pieniä virheitä, kuten koodikielelle 
muuntamattomia et-merkkejä tai koska siinä on muualta tuotua sisältöä. Eli vaikka tarkistus on tärkeää, 
oikeassa maailmassa on hyvä käyttää tervettä järkeä. 
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Useita koodin oikeellisuuden tarkistustyökaluja on saatavilla. Voit tarkistuttaa sivusi internetissä 
osoitteessa http://validator.w3.org/ ja syöttämällä internet sivusi osoitteen. Jos aiot tarkistaa usein, mikä 
on hyvä idea, internet sivusi osoitteen kirjoittaminen joka kerta voi käydä hieman ikäväksi. Käytä sen 
sijaan kätevää tarkistimen aktiivista kirjanmerkkiä (bookmarkletia) tai JavaScript-favelettiä, joka voidaan 
tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin tai suosikkikansioon. Klikkaamalla kirjanmerkkiä laukaiset 
JavaScriptin toimintaan. Aktiivisen kirjanmerkin tapauksessa se ajaa sillä hetkellä auki olevan sivun 
W3C-tarkistimen läpi ja näyttää tulokset. Voit löytää tarkistimen aktiivisen kirjanmerkin ja muita käteviä 
webkehitykseen liittyviä aktiivisia kirjanmerkkejä henkilökohtaisilta sivuiltani: 
http://www.andybudd.com/bookmarklets/. 
 
 
Jos käytät Firefox- selainta, voit ladata ja asentaa useita lisäosia. Useiden olemassa olevien lisäosien 
joukosta oma suosikkini on Web Developers Extension -plug-in. Sen lisäksi, että sillä voi tarkistaa 
(X)HTML:n ja CSS:n oikeellisuuden, sen avulla voi tehdä monia muita hyödyllisiä tehtäviä, kuten 
korostaa (X)HTML-elementtejä, kytkeä tyylisivut pois toiminnasta ja jopa muokata tyylejä selaimessa. 
Web Developers Extension Iisäosan voi ladata osoitteesta 
http://chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/. Se on lisäosa, joka on käytännöllinen jokaiselle 
Firefoxia käyttävälle CSS- kehittäjälle. 
 
 
Internet Explorer -selaimen versioon 6 ja sitä uudempiin versioihin on olemassa kehitystyökalupalkki. 
Voit ladata sen osoitteesta http://tinyurl.corn/7mnyh. Vaikka siinä ei ole yhtä paljon ominaisuuksia kuin 
Firefoxin työkalussa, on se silti hyvin hyödyllinen. 
 
 
Sen lisäksi, että DOCTYPE on tärkeä oikeellisuuden tarkistuksessa, selaimet ovat alkaneet käyttää 
DOCTYPE- määritelmiä muihinkin tarkoituksiin. 

 

Selaintilat 
 
 

Kun selainten valmistajat alkoivat luoda standardeja noudattavia selaimia, he halusivat varmistaa 
yhteensopivuuden aikaisempiin selaimiin. Jotta tämä voitiin toteuttaa, he loivat kaksi tulkintatilaa: 
standarditilan ja yhteensopivuustilan. Standarditilassa selain esittää sivun spesifikaatioiden mukaan, ja 
yhteensopivuustilassa sivut esitetään rennommalla ja enemmän taaksepäin yhteensopivalla tyylillä. 
Yhteensopivuustila jäljittelee yleensä vanhojen selainten, kuten Microsoft Internet Explorer 4:n ja 
Netscape Navigator 4:n käyttäytymistä, jotta voitaisiin estää vanhempia sivuja hajoamasta. 
 
 
Selkein esimerkki näiden tilojen eroista löytyy Windowsin Internet Explorerin omasta laatikkomallista. 
Kun Internet Explorer 6 ilmestyi, korrektia laatikkomallia käytettiin perustilassa, ja vanhempaa 
Microsoftin omaa laatikkomallia käytettiin yhteensopivuustilassa. Jotta voitiin ylläpitää yhteensopivuutta 
taaksepäin IE5:lle ja sitä aiemmille versioille tehtyjen sivujen kanssa, Opera 7 ja uudemmat versiot 
käyttävät IE:n viallista laatikkomallia yhteensopivuustilassa. 
 
 
Muut erot esityksessä ovat hienovaraisempia ja koskevat tiettyjä selaimia. Niihin sisältyy esi-, merkiksi 
seuraavia asioita: #-symboli hex-väriarvojen edessä ei ole pakollinen; oletetaan, että ilman yksiköitä 
CSS:ssä määritellyt pituudet ovat pikseleitä; ja fontin koon kasvattaminen yhdellä tasolla käytettäessä 
avainsanoja. 
 
 
Mozillalla ja Safarilla on kolmas tila, jota kutsutaan "lähes standarditilaksi". Se on sama kuin 
standarditila sillä erolla, että taulukoita käsitellään hieman eri tavalla. 
 

http://validator.w3.org/
http://www.andybudd.com/bookmarklets/
http://chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/
http://tinyurl.corn/7mnyh


23 
 

LUKU 1: PERUSTAN LUOMINEN 

 

DOCTYPE-määrittelyt 
 
 
 

Selain valitsee esittämismetodin olemassa olevan DOCTYPE- määritelmän ja käytetyn DTD:n 
perusteella. Jos XHTML- dokumentti sisältää kokonaan muotoillun DOCTYPE:n, se normaalisti 
esitetään standarditilassa. HTML 4.01 -dokumentin kanssa Strict DVD:n sisältävä DOCTYPE usein 
aiheuttaa sivun esittämisen standarditilassa. DOCTYPE, joka sisältää Transitional DTD -määritelmän ja 
URI:n, aiheuttaa usein sivun esittämisen standardtilassa, siinä missä Transitional DTD ilman URl 
aiheuttaa sivun esittämisen yhteensopivuustilassa. Väärin muotoiltu tai puuttuva DOCTYPE aiheuttaa 
sekä HTML- että XHTML- dokumenttien tulostumisen yhteensopivuustilassa. 
 
 
Esittämistyylin valintaa olemassa olevan DOCTYPE- määritelmän perusteella kutsutaan englanniksi 
nimellä DOCTYPE switching tai DOCTYPE sniffing. Kaikki selaimet eivät seuraa näitä tarkkoja 
sääntöjä, mutta ne antavat hyvän käsityksen siitä, kuinka DOCTYPE-määrittelyt toimivat. Eric Meyer on 
tehnyt jatkotutkimuksia asiaan liittyen ja luonutta taulukon (http://meyerweb.corn/eri/dom/dtype/dtype-
grid.html), joka esittää useita esittämismalleja erilaisilla selaimilla riippuen käytössä olevasta 
DOCTYPE- ilmoituksesta. 
 
 
DOCTYPE:n valinta on viritys, jonka avulla selaimet erottavat vanhat dokumentit paremmin standardeja 
noudattavista dokumenteista. Vaikka kirjoittaisit validia CSS- koodia, jos valitset väärän DOCTYPE- 
tyypin, sivut esitetään yhteensopivuustilassa, ja ne käyttäytyvät viallisesti ja ennustamattomalla tavalla. 
On tärkeää sisällyttää oikein muotoiltu DOCTYPE- määritelmä jokaiseen sivuun sivustalla ja valita Strict 
DTD käytettäessä HTML:ää. 
 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.1//EN” 

http://www.w3.org/TR/html14/strict.dtd> 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 1.0 Strict//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-Strict.dtd”> 

 

 
 

Monet HTML-editorit lisäävät automaattisesti DOCTYPE- ilmoituksen. Jos luot XHTML- dokumentin, ne 
voivat lisätä myös XML-määrittelyn ennen DOCTYPE- määrittelyä: 

 
 

<?xml version=”1.0” encoding =”utf-8”?> 

 
 

XML-määrittely on XML-tiedostojen käyttämä valinnainen määrittely, jolla määritellään sellaisia asioita 
kuin käytetty XML:n versio ja merkkijoukko. Valitettavasti IE6 siirtyy automaattisesti 
yhteensopivuustilaan jos DOCTYPE- ilmoitus ei ole ensimmäinen elementti sivulla. Tästä syystä, jos 
sivuja ei käytetä XML-dokumentteina, on paras välttää XML-määritelmän käyttöä. 

 

http://meyerweb.corn/eri/dom/dtype/dtype-grid.html
http://meyerweb.corn/eri/dom/dtype/dtype-grid.html
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Tyylien kohdistaminen oikeaan paikkaan 
 

Pätevä ja hyvin muotoiltu dokumentti tarjoaa rungon, johon tyylit asetetaan. Jotta voitaisiin muotoilla 
tietty (X)HTML-elementti käyttäen CSS- koodia, täytyy olla tapa kohdentaa elementti. CSS:ssä 
tyylisäännön sitä osaa, joka tekee tämän, kutsutaan valitsimeksi (selector). 

 

Tavalliset valitsimet 

 
 

Yleisimmät valitsintyypit ovat tyyppi- ja jälkeläisvalitsimet. Tyyppivalitsimilla tyyli kohdistetaan 
tietyntyyppiseen elementtiin, kuten kappale-, ankkuri- tai otsikkoelementin. Tämä tehdään yk-
sinkertaisesti määrittelemällä muotoiltavan elementin nimi. Tyyppivalitsimiin viitataan joskus nimillä 
elementtivalitsin tai yksinkertainen valitsin. 

 
 

p {color: black:} 

a {text-decoration: underline;} 

h1 {font-weight: bold;} 

 
 

 
Jälkeläisvalitsinten avulla tyylin voi kohdistaa tietyn elementin tai elementtiryhmän jälkeläisiin. 
Jälkeläisvalitsimin ilmaistaan välilyönnillä kahden eri valitsimen välillä. Tässä esimerkissä muotoillaan 
vain ankkurielementti, joka on listan osan jälkeläinen, joten ankkurit kappaleen sisällä pysyvät 
ennallaan eikä niitä muotoilla. 

 
 

li a {text-decoration: none;} 

 
 

Nämä kaksi valitsintyyppiä ovat hyviä koko sivua koskevien tavanomaisten tyylien tekemisessä. Jotta 
voitaisiin olla tarkempia ja kohdistaa tyylit valittuihin elementteihin, voidaan käyttää ID-ja class- 
valitsimia. Kuten nimet viittaavat, nämä valitsijat kohdistuvat vastaavalla ID- tai class- nimellä 
varustettuun elementtiin. ID- valitsimet määritellään #-merkillä, class- valitsimet pisteellä. Ensimmäinen 
sääntö seuraavassa esimerkissä tekee johdantokappaleen tekstistä lihavoitua, ja seuraava sääntö 
tekee päiväyksestä vihreän: 

 
#intro {font-weight: bold;} 

.datePosted {color: green;] 

 

<p id=”into”>Some text</p> 

<p class=”datePosted”>24/3/2006</p> 

 
 
Kuten aikaisemmin mainitsin, useat CSS- kehittäjät kehittävät yliriippuvuuden class- attribuuttia ja ID- 
attribuuttia kohtaan. Jos he haluavat muokata otsikoita yhdellä tavalla pääsisällön alueella ja toisella 
tavalla toissijaisen sisällön alueella, on usein taipumus luoda kaksi class- attribuuttia ja käyttää niitä 
jokaiseen otsikkoon. Helpompi lähestymistapa olisi käyttää tyypin, jälkeläisen, ID-ja/tai class- valitsimen 
yhdistelmää: 

 

 

#mainContect h1 {font-size: 1.8em} 

#secondaryContent h1 {font-size: 1.2em} 

 

<div id=”mainContent”> 

<h1>Welcome to my site</h1> 
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… 

</div> 

<div id=”secondaryContent”> 

<h1>Latest News</h1> 

… 

</div> 

 
 

Tämä on hyvin yksinkertainen ja ilmeinen esimerkki. On yllättävää, kuinka montaa eri elementtiä 
voidaan menestyksellisesti kohdentaa käyttämällä vain neljää eri valitsinta, joita on käsitelty tähän 
mennessä. Jos löydät itsesi lisäämästä monia ylimääräisiä class- attribuutteja dokumenttiin, se on usein 
merkki siitä, että dokumenttisi ei ole hyvin rakennettua. Sen sijaan olisi hyvä miettiä, kuinka nämä 
elementit eroavat toisistaan. Usein ainoa ero on niiden sijaintikohdassa sivulla. Sen sijaan, että näille 
elementeille annettaisiin eri luokat, voidaan harkita class- tai ID- attribuutin liittämistä niiden kantaisään 
ja noiden elementtien kohdistamista jälkeläisvalitsimien avulla. 

Näennäisluokat 
 

On olemassa tapauksia, jolloin halutaan muotoilla elementtiä jonkun muun kuin dokumentin rakenteen 
perusteella - esimerkiksi lomakkeen elementin tai linkin tilan perusteella. Tämä voidaan tehdä 
käyttämällä näennäisluokkavalitsinta (pseudo- class selector). 

 
 

/* tekee kaikista vierailemattomista linkeistä siniset */ 

a:link {color:blue;} 

 

/* tekee kaikista vierailluista linkeistä vihreät */ 

a:visited {color:green;} 

 

*/ liikuttaessa linkin yläpuolella tai linkin ollessa aktiivinen, 

muuttuu se punaiseksi */ 

 

a:hover, a:active {color:red;} 

 

*/ tekee kaikista taulukon riveistä punaisen liikuttaessa hiirellä 

yläpuolella */ 

 

tr:hover { background-color:red;} 

 

*/ tekee kaikista input-elementeistä keltaisen keskitettäessä niihin  

 

*/ input:focus {background-color:yellow;} 

 

 
 
 

: link- ja :visited- merkintöjä kutsutaan linkin näennäis- eli pseudoluokiksi, ja niitä voi liittää vain 
linkkielementteihin. :hover-,: active- ja :focus- merkintöjä kutsutaan dynaamisiksi näennäisluokiksi, ja 
niitä voi teoriassa liittää mihin elementtiin tahansa. Ikävä kyllä, vain harva moderni selain, kuten Firefox, 
tukee tätä ominaisuutta. IE6 ja sen aikaisemmat versiot kiinnittävät huomionsa vain:active- ja:hover- 
valitsimiin, jos niitä liitetään ankkurilinkkeihin ja sivuuttavat kokonaan:focus- merkinnän. 
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Yleisvalitsin 
 
 

Yleisvalitsin (universal selector) on mahdollisesti yksi tehokkaimmista mutta vähiten käytetyistä 
valitsimista. Yleisvalitsin käyttäytyy villin kortin tavoin ja vastaa kaikkia mahdollisia elementtejä. Kuten 
villit kortit muissakin kielissä, yleisvalitsimeen viitataan tähtimerkin avulla. Sitä käytetään yleensä sivun 
jokaisen elementin muotoiluun. Voit esimerkiksi poistaa selaimen oletusarvot täytteelle (padding)ja 
marginaaleille: 

 

 

* { 

padding: 0; 

margin: 0; 

} 

 
 

Kun yleisvalitsin yhdistetään muihin valitsimiin, sen avulla voi muotoilla kaikkia tietyn elementin 
jälkeläisiä tai hypätä jälkeläistason yli. Sitä, miten tämä käytännössä toimii, käsitellään myöhemmin 
tässä luvussa. 

 

Kehittyneet valitsimet 

 
 

CSS 2:ssa on useita hyödyllisiä valitsimia. Vaikka nykyaikaiset selaimet, kuten Firefox ja Safari, tukevat 
näitä kehittyneitä valitsimia, IE6 ja sitä aikaisemmat versiot valitettavasti eivät tue. Onneksi CSS:ää 
luotaessa pidettiin mielessä yhteensopivuus vanhempien selainten kanssa. Jos selain ei ymmärrä 
valitsinta, se jättää huomioimatta koko säännön. Sillä tavoin voidaan käyttää tyylikkäitä ja 
käyttökelpoisia uusia ratkaisuja moderneissa selaimissa, eikä tarvitse huolehtia siitä, että aiheutettaisiin 
ongelmia vanhemmissa selaimissa. Pitää vain välttää liittämästä näitä kehittyneimpiä valitsimia sivuston 
toiminnan kannalta elintärkeisiin elementteihin. 

 

 

Lapsi- ja sisarvalitsimet 

 
Ensimmäinen näistä kehittyneistä valitsimista on lapsivalitsin (child selector). Siinä missä 
jälkeläisvalitsin (descendant selector) valitsee kaikki elementin jälkeläiset, lapsivalitsin valitsee vain 
elementin välittömät jälkeläiset eli "lapset". Seuraavassa esimerkissä ulomman listan kohtiin liitetään 
mukautettu kuvake ja sisemmän listan kohdat säilyvät koskemattomina: 

 
 

#nav > li {font-weight: bold;} 

 

<ul id=”nav”> 

<li>Home>/li> 

<li>Services 

<ul> 

<li>Desing</li> 

<li>Development</li> 

<li>Consultancy</li> 

</ul> 

</li> 

<li>Contact us</li> 

</ul> 
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Yleisvalitsinta käyttämällä on mahdollista "väärentää" lapsivalitsin, joka toimii IE6:ssa ja sen 
aikaisemmissa versioissa. Tämän toteuttamiseksi täytyy ensin liittää kaikkiin jälkeläisiin tyyli, jota 
halutaan lasten käyttävän. Sen jälkeen kumotaan nuo tyylit lasten jälkeläisten kohdalla yleisvalitsimen 
avulla. Aikaisempi lapsivalitsinesimerkki voidaan väärentää näin: 

 
#nav li {font-veight: bold;} 

#nav li * {font-veight: normal;} 

 
 

Kenties haluat muotoilla myös elementtiä sen perusteella, että se on toisen elementin lähellä. Viereisen 
sisaren valitsimella voi valita elementin, joka edeltää toista elementtiä, jolla on sama vanhempi. 
Sisarelementin avulla voi esimerkiksi lihavoida ensimmäinen kappale ylätason otsikon jälkeen ja jättää 
muut kappaleet koskemattomiksi: 

 
h1 + p {font-veight: bold;} 

 

<h1>Main Headling</h1> 

<p>Frist Paragraph</p> 

<P>Second Paragraph</p> 

 

Attribuuttivalitsimet 
 
 

Kuten nimi viittaa, attribuuttivalitsimella voi valita elementtejä attribuutin olemassaolon tai attribuutin 
arvon perusteella. Sen avulla voi tehdä joitakin hyvin mielenkiintoisia ja tehokkaita asioita. 
 
 
Kun esimerkiksi viet hiiren osoittimen title- attribuutilla varustetun elementin päälle, useimmat selaimet 
näyttävät tekstiä kyseisen elementin päällä. Tämän toiminnon avulla voi vaikkapa näyttää lyhenteiden 
koko merkitys: 

 
<abbr title=”Cascading Style Sheets”>CSS</abbr> 

 
 

Ei voida kuitenkaan olla varmoja siitä, että tuo lisätieto on olemassa, jos hiiren osoitinta ei liikuteta 
elementin päällä. Jotta tästä ongelmasta päästäisiin eroon, title- attribuutilla varustetut abbr- elementit 
voi muotoilla muista elementeistä poikkeavalla tavalla attribuuttivalitsimen avulla. Tässä tapauksessa 
niille annetaan pilkullinen alareuna. Asiayhteyteen liittyvää lisätietoa voi esittää muuttamalla hiiren 
osoittimen kysymysmerkiksi silloin, kun osoitin on elementin päällä. Näin osoitetaan, että kyseinen 
elementti eroaa muista elementeistä. 

 
abbr[title] {border-bottom: 1px dotte #999;} 

abbr[title]:hover {cursor; help;} 

 
 

Attribuutin olemassaoloon pohjautuvan elementin muotoilun lisäksi tyylejä voi liittää tietyn arvon 
perusteella. Esimerkiksi sivustot, joihin johtavien linkkien rel- attribuutin arvona on no follow, eivät 
paranna sijoitustaan Googlen listauksissa. Seuraava sääntö näyttää kuvan sellaisten linkkien vierellä, 
mahdollisesti tapana osoittaa paheksumista linkin kohteena olevaa sivustoa kohtaan: 
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Taulukko 1-1 Esimerkki tarkkuudesta 
Valitsin  Tarkkuus Tarkkuus, kantalukemana 10 
Style=”” 1,0,0,0 1000  

#wrapper #content {} 0,2,0,0 200  

#content .datePosted 

{} 

0,1,1,0  110 

div#content {} 0,1,0,1  101 

#content {} 0,1,0,0 100  

P.content . 

datePosted {} 

0,0,2,1  21 

P.content {} 0,0,1,1 11  

div p {} 0,0,0,2 2  

P {} 0,0,0,1 1  

 
 

Ensi silmäyksellä kaikki puhe tarkkuudesta ja suurista mutta määrittelemättömistä kantaluvuista voi 
näyttää hämmentävältä, joten selitän asiaa tarkemmin. Käytännössä style- attribuuttiin kirjoitettu sääntö 
on aina tarkempi kuin mikään muu sääntö. Sääntö, jolla on ID, on tarkempi kuin sääntö ilman ID:tä. 
Sääntö, jolla on luokkavalitsin, on tarkempi kuin sääntö, jolla on vain tyyppivalitsimia. Lopuksi, jos 
kahdella säännöllä on sama tarkkuus, viimeisenä määritelty voittaa. 

 

Tarkkuuden käyttäminen tyylitiedostoissa 
 

 
Tarkkuus on hyvin hyödyllinen asia kirjoitettaessa CSS- koodia, koska sen avulla voi määritellä 
yleisluontoisia tyylejä tavallisille elementeille ja sen jälkeen syrjäyttää ne tarkempien elementtien 
kohdalla. Oletetaan esimerkiksi, että haluamme useimpien sivuston lomakkeiden olevan 30 em levyisiä, 
mutta hakulomakkeen vain 15 em leveä. 

 
form {width: 30em;} 

for#search {width: 15em;} 

 
Milloin hyvänsä halutaankin luoda uusi lomake, ei tarvitse huolehtia minkään muuttamisesta CSS:ssä, 
koska tiedetään, että se muotoillaan oikein. Suuremmilla sivustoilla on kuitenkin poikkeuksia. 
Esimerkiksi sisään kirjautumis lomake, jonka halutaan olevan 20 em leveä, ja suurempi 
sovelluslomake, jonka halutaan olevan 40 em leveä. Joka kerta, kun luodaan yhä tarkempi tyyli, täytyy 
luultavasti syrjäyttää joitakin yleisempiä sääntöjä. Tämä voi johtaa melkoiseen määrään ylimääräistä 
koodia. Se voi myös muuttua hyvin monimutkaiseksi, koska yksi elementti voi poimia tyylejä useista eri 
paikoista. 
 
 
Sekaannusten välttämiseksi yritän varmistaa, että yleisluontoiset tyylini ovat hyvin yleisluontoisia ja 
tarkat tyylit ovat niin yksityiskohtaisia kuin vain mahdollista. Näin ei tule tarvetta syrjäyttämiseen. Jos 
huomaan, että olen syrjäyttänyt yleisluontoisia tyylejä useita kertoja, on yksinkertaisempaa poistaa 
syrjäytettävä asetus yleisimmistä säännöistä ja liittää se täsmällisesti jokaiseen elementtiin, joka 
tarvitsee sitä. 
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Class-ja ID-attribuutin liittäminen body-elementtiin 
 

 
 
Yksi mielenkiintoinen tapa käyttää tarkkuutta on liittää class- tai ID- attribuutti body-elementtiin. Tällä 
tavalla voidaan syrjäyttää tyylejä sivukohtaisesti tai sivustonlaajuisesti. Jos esimerkiksi haluat, että 
aloitussivulla on erilainen ulkoasu kuin muulla sivustolla, voit antaa class- nimen kotisivun body- 
elementille ja syrjäyttää sen avulla tyylejä. 

 
 

#content { 

 float: left; 

} 

 

.homepage #conent { 

 float: right; 

 

#nav { 

 float: right; 

} 

 

.homepage # nav { 

 float: left; 

} 

 
 
 

Myöhemmin näemme, kuinka tämän tekniikan avulla voi korostaa sivuston navigointikartassa sivun, 
jolla käyttäjä sillä hetkellä on. 
 
 
ID:n lisääminen sivuston jokaiseen sivuun antaa käyttäjille mahdollisuuden syrjäyttää sivun tyylit omilla 
tyyleillään. Sivustonlaajuiset ID:t (joita kutsutaan myös CSS- allekirjoituksiksi) ovat yleensä muoto 
aid="www-sivustonnimi-corn". Yksinkertaisemmalla tasolla käyttäjät voivat haluta syrjäyttää fonttikoon, 
vaihtaa väriteemoja ja tehdä sivuston helppolukuisemmaksi. He voisivat tehdä sen lisäämällä 
seuraavan säännön käyttäjätyylitiedostoonsa: 

 
 

body#www.andybudd-com { 

 font-size: 200% 

 background-color: black; 

 color: white; 

} 

 
 

Sen ei kuitenkaan tarvitse loppua tähän. CSS- allekirjoitukset antavat käyttäjälle vallan muotoilla 
sivustoja uudelleen. He voivat piilottaa epämiellyttäviä elementtejä, muuttaa ulkoasua tai suunnitella 
kokonaan uuden ulkoasun. 

 

Periytyminen 

 
 

Usein periytyminen (inheritance) sekoitetaan porrastusprosessiin (cascade). Vaikka ensi silmäyksellä 
nuo käsitteet näyttävät sukulaisilta, ne ovat kuitenkin erilaisia. Periytyminen on paljon helpompi 
konsepti. Jotkin ominaisuudet, kuten väri ja fontin koko, periytyvät niiden elementtien jälkeläisille, joihin 
tyylejä liitetään. Jos, esimerkiksi body- elementille annettaisiin 
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tekstin väriksi musta, kaikilla body- elementin jälkeläisillä olisi musta teksti. Sama koskisi fontin kokoa. 
Jos body- elementin fontin kooksi annettaisiin 14 pikseliä, kaiken sivulla olevan tekstin pitäisi olla 14 
pikseliä. Sanon tässä, että pitäisi, koska Windows-käyttäjän IE:llä ja Netscapella on ongelmia periä 
fontin kokoja taulukoissa. Jotta tästä ongelmasta päästäisiin, täytyy tarkentaa, että taulukoiden pitäisi 
periä fonttikoot tai vaihtoehtoisesti täytyisi fontin koko asettaa taulukoihin erikseen. 
 
 
Jos fontin koko asetetaan body- elementissä, huomataan, ettei yksikään otsikko sivulla noudata tätä. 
Voidaan olettaa, että otsikot eivät peri tekstin kokoa. Mutta tosiasiassa selaimen oletustyylitiedosto 
asettaa otsikon koon. Jokainen tyyli, joka liitetään suoraan elementtiin, syrjäyttää aina perityn tyylin. 
Tämä siksi, että perittyjen tyylien tarkkuus on olematon. 
 
 
Periytyvyys on hyvin hyödyllinen, koska sitä käytettäessä ei tarvitse lisätä samaa tyyliä jokaiseen 
elementin jälkeläiseen. Jos asetettava ominaisuus on periytyvä, sen voi liittää yhtä hyvin 
emoelementtiin. Mitä hyötyä on kirjoittaa tämä: 

 
p, div, h1, h2, h3, ul, ol, di, li {color: black;} 

 

kun, voidaan kirjoittaa näin 

 

body {color: black;} 

 
 

Kuten porrastuksen järkevä käyttö voi yksinkertaistaa CSS- koodia, periytyvyyden hyvä käyttö voi 
vähentää valitsimien määrääjä koodin monimutkaisuutta. Mutta jos sinulla on paljon elementtejä, jotka 
perivät useita tyylejä, tyylien alkuperän määrittelemisestä voi tulla sekavaa. 

 

Tyylien suunnittelu, organisointi ja ylläpito 
 

Mitä suuremmaksi, monimutkaisemmaksi ja graafisesti näyttävämmäksi sivusto tulee, sitä 
vaikeammaksi CSS- tyylien hallitseminen muuttuu. Tässä jaksossa tutustumme tapoihin, joilla voi hallita 
koodia, kuten tiedostojen jakaminen useiksi tyylitiedostoiksi, tyylien ryhmittäminen loogisiin osiin ja 
kommenttien lisääminen, jotta koodia olisi helpompi lukea. 

 
 

Tyylien liittäminen dokumenttiin 

 
Tyylejä voi lisätä suoraan dokumentin head- osioon sijoittamalla ne style- tagien sisään. Tämä ei 
kuitenkaan ole kovin viisas tapa lisätä tyylejä dokumenttiin. Jos haluat luoda toisen sivun käyttäen 
samoja tyylejä, sinun pitäisi luoda kaksoiskappale CSS:stä uudelle sivulle. Jos sitten haluat muuttaa 
tyyliä, se pitäisi tehdä kahdessa eri paikassa yhden sijasta. Onneksi CSS sallii tyylien pitämisen 
yhdessä tai useammassa ulkoisessa tyylitiedostossa. On olemassa kaksi tapaa liittää ulkoinen 
tyylitiedosto Web-sivuun. Ne voidaan joko linkittää tai tuoda dokumentin sisään: 

 
 

<link herf=”/css/basic,css” rel=”stylesheet” type=”text/css”/> 

<style type=”text/css”> 

<!- 
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@import url(”/css<7advanced.css”); 

- > 

</style> 

 
Vanhemmat selaimet, kuten Netscape 4, eivät tue tyylien tuomista. Siksi tyylien tuomisella voi piilottaa 
monimutkaisia tyylejä vanhemmilta selaimilta, joita ne eivät välttämättä ymmärrä. Äskeisessä 
esimerkissä linkitettiin yksinkertainen tyylitiedosto, joka sisälsi typografisia perus-tyylejä, joita useammat 
selaimet ymmärtävät. Sen jälkeen tuotiin kehittyneempi tyylitiedosto, joka sisälsi monimutkaisempia 
tyylejä, kuten kelluvia tai asemoituja elementtejä. Käyttämällä tätä metodia voidaan jopa luoda yksi 
tyylitiedosto vanhemmille selaimille ja toinen nykyaikaisemmille versioille. 
 
 
Tuomista ei tarvitse rajoittaa (X)HTML-dokumenttiin. On myös mahdollista tuoda yksi tyylitiedosto 
toisesta tyylitiedostosta. Tämän avulla voit laittaa (X)HTML-sivulle linkin perustyylitiedostoon ja tuoda 
monimutkaisemmat tyylitiedostot tuohon tyylitiedostoon (katso kuva 1-4). 

 
@import url(/css/layout.css); 

@import url(/css/typography.css); 

@import url(/css/color.css); 

 

 
 
Kuva1-4 Useita tyylitiedostoja voi tuoda yhteen tyylitiedostoon, joka on linkitetty HTML-sivuun. 
 
Tämä auttaa poistamaan osan (X)HTML-dokumentin monimutkaisuudesta ja sallii kaikkien 
tyylitiedostojen ylläpitämisen samassa paikassa. Tuontisääntöjen pitää olla ensimmäisiä sääntöjä 
tyylitiedostossa, muuten ne eivät välttämättä toimi kunnolla. Koska tuodut tyylitiedostot sijaitsevat 
ennen linkitettyjä tyylitiedostoja, on tärkeää muistaa, että säännöt linkitetyssä tyylitiedostossa 
syrjäyttävät tuodut säännöt eikä toisinpäin. 
 
 
Vaikka periaatteessa on mahdollista tuoda yksi tyylitiedosto toiseen tyylitiedostoon, joka sekin on tuotu, 
tämäntyyppistä ketjuttamista ja monitasoista sisällyttämistä ei tueta kovin hyvin. Siksi olisi hyvä välttää 
sisäkkäistä tuomista kahta tasoa pidemmälle. 
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Harva käyttää Netscape 4:ää tänä päivänä, joten sinun ei tarvitse huolehtia kovinkaan paljon tästä 
selaimesta. Yksinkertainen linkitetty tyylitiedosto voidaan unohtaa ja sen sijaan tuoda tyylit sisään. IE 
5/6:n Windows-versioissa on kuitenkin muuan omituisuus, joka vaikuttaa sivuihin, jotka käyttävät vain 
import-sääntöä. Kun sivu, johon tämä vaikuttaa, latautuu, se näytetään tilapäisesti ilman tyylejä, kunnes 
tyylit on tulkittu. Tätä vikaa kutsutaan nimellä "Flash of Unstyled Content" eli väläys tyylittämättömästä 
sisällöstä, tai lyhyesti nimellä FOLJC. Jos dokumentin head- osassa on linkki tai skripti, bugia ei 
esiinny, joten vaikket liiemmin piittaisi Netscape 4:n tukemisesta, kannattaa silti linkittää 
perustyylitiedostoon ja tuoda tyylit sitä kautta. 

 

Koodin kommentointi 
 

Kun kirjoitat omia tyylitiedostoja, olet hyvin perillä siitä, miten ne on rakennettu, mitä ongelmia on 
esiintynyt ja miksi asiat on tehty tietyllä tavalla. Mutta jos käsittelet koodia seuraavan kerran vasta 
kuuden kuukauden kuluttua, on mahdollista, että olet unohtanut suuren osan näistä asioista. Tai voi 
olla, että olet antamassa koodisi jollekin toiselle toteutusta tai editointia varten. Näistä syistä on hyvä 
kommentoida koodia.  
 
 
Kommenttien lisääminen CSS- koodiin on yksinkertaista. CSS:n kommentti alkaa /* -merkinnällä ja 
loppuu */-merkintään. Tällaista kommentointia kutsutaan C-tyylin kommentoinniksi, koska tätä 
kommentointityyppiä käytetään C-ohjelmointikielessä. Kommentit voivat olla yhdellä tai useammalla eri 
rivillä ja niitä voi käyttää missä tahansa koodin kohdassa. 

 
/* Body-tyylit */ 

body { 

font-size: 67,5%/* Set the font size */ 

} 

 

Rakenteellisten kommenttien lisääminen 

 
Ensimmäinen asia, jonka teen, kun luon uuden tyylitiedoston, on kommenttilohkon lisääminen 
ylimmäksi kertomaan, mitä varten tyylitiedosto on, luomispäivämäärän tai versionumeron, tekijän ia 
tekijöiden yhteystiedot. 

 
/*------------------------------------------------------------------ 

Perustyylitiedosto (selainten 4-versioon) 

 

versio: 1.1 

kirjoittaja: andy budd 

email: info@andybudd.vom 

-------------------------------------------------------------------*/ 

 
 

Tämä antaa muille kehittäjille hyvän yhteenvedon tiedostosta, sallii heidän nähdä, onko se ajan tasalla, 
ja antaa heille alkuperäisen tekijän yhteystiedot, jos jokin kohta jää epäselväksi. 
 
 
Seuraavaksi jaan tyylitiedoston järkeviin osiin. Yleensä aloitan yleisistä säännöistä, kuten typografia, 
otsikot ja linkit. Seuraavaksi käsittelen sivun suurimmat osat sen perusteella, kuinka ne esiintyvät 
dokumentin virrassa. Tyypillisesti tämä sisältää otsikko-osion, pääsisällön, toissi- 

 

mailto:info@andybudd.vom
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jäisen sisällön, päänavigaation, toissijaisen navigaation ja alatunnisteen. Viimeiseksi käsittelen yleiset 
elementit, jotka esiintyvät ajoittaisesti koko sivustalla. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi laatikoiden ja 
lomakkeiden tyylit sekä graafiset nappulat. Käytän esittelykommentin tapaista suurta tyyliteltyä 
kommenttiotsikkoa erottaakseni eri osiot selvästi toisistaan: 

 
 

/* Typography 

-—————————————————————————————————— */ 

 
 

Kaikki ei sovi luontevasti johonkin hyvin määriteltyyn lohkoon, joten jonkinasteista harkintakykyä on 
hyvä harjoittaa. On hyvä pitää mielessä, että mitä enemmän koodia jaetaan ja annetaan nimiä, sitä 
helpompi sitä on ymmärtää ja sen helpompi on löytää sääntöjä, joita etsitään. 
 
 
Jos CSS- tiedostoista tulee hyvin pitkiä, jonkin tietyn tyylin löytämisestä voi tulla vaikeaa. Yksi tapa 
nopeuttaa asioita on lisätä lippu jokaiseen kommenttiotsikkoon. Lippu on yksinkertaisesti ylimääräinen 
otsikkotekstiä edeltävä merkki, joka ei luonnollisesti esiinny CSS- tiedostoissa. Haettaessa lippua ja sitä 
seuraavia paria kirjainta, jotka esiintyvät kommenttiotsikossa, päädytään suoraan oikeaan kohtaan 
tiedostoa. Seuraavassa esimerkissä haussa käytetty "=typ" vie suoraan tyylitiedoston typografia-osioon. 

 
 

/* Typography 

-—————————————————————————————————— */ 

 
 

Koska monella CSS- tiedostolla on usein samanlainen rakenne, voidaan säästää aikaa luomalla oma 
etukäteen kommentoitu CSS- pohja, jota voidaan käyttää kaikissa projekteissa. Vielä enemmän aikaa 
voidaan säästää lisäämällä muutama yleinen sääntö, joita käytetään kaikissa sivustoissa, eräänlaisen 
CSS- tiedoston prototyypin luomiseksi. Tällä tavalla ei tarvitse joka kerta keksiä pyörää uudestaan, kun 
uusi projekti aloitetaan. Näyte CSS- tiedosto prototyypistä löytyy kirjan koodi paketista osoitteesta 
http://www.friendsofed.corn 

 

 
Viesti itselle 

Joskus pitää käyttää kiertotietä, jotta voitaisiin ratkaista jokin tietty ongelma. Näissä tapauksissa on 
hyvä idea dokumentoida ongelma, käytetty työympäristö ja jos vain mahdollista URL- osoite, joka 
selittää korjauksen: 

 
 

/* 

käytetään tähtivalitsinta antamaan IE:lle eri fonttikoko 

http://www.info.com.ph/~etan/w3pantheon/style/starhtmldug.html 

*/ 

 

* html body { 

font-size: 75%; 

} 

 
 

Jotta kommenteista tulisi enemmän merkityksellisiä, voit käyttää avainsanoja tärkeiden kommenttien 
erottamiseksi. Minä käytän TODO- sana muistutuksena, että jotain pitää muuttaa, korjata tai tarkastaa; 
BUG- sanaa dokumentoimaan koodissa tai selaimessa olevaa ongelmaa; ja KLUDGE- sanaa likaisen 
tempun selittämiseksi: 

 

http://www.friendsofed.corn/
http://www.info.com.ph/~etan/w3pantheon/style/starhtmldug.html
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/* :T0D0: Muista poistaa tämä sisältö ennen julkaisua*/ 

/*:KLUDGE:OnnistuinkorjaamaantämänIE-

virheenasettamallapienennegatiivisenmarginaalin, mutta se ei ole 

kaunista */ 

/* :BUG Sääntö ei toimi Macin IE 5.2:ssa */ 

 
 

Voisit käyttää myös avainsanaa TRICKY varoittamaan toisia kehittäjiä jostain tietyn osan mo-
nimutkaisesta koodista. Ohjelmointitermeillä avainsanoja kutsutaan nimellä gotchas ja niistä voi tulla 
hyvin hyödyllisiä myöhemmillä kehittämisen tasoilla. 

 

Kommenttien poistaminen ja tyylitiedostojen optimointi 
 
 

Kommentit voivat kasvattaa CSS- tiedostojen kokoa huomattavasti. Siksi haluat kenties karsia 
kommentteja julkaistuista tyylitiedostoista. Monissa HTML/CSS- ja tekstieditoreissa on etsijä korvaa -
toiminto, joka tekee helpoksi kommenttien poiston koodista. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jotakin 
useista Internetissä olevista CSS- optimoijista (esim. osoitteesta http://www.cssoptimizer.com löytyvää) 
poistamaan kommentit. Se poistaa kommenttien lisäksi myös tyhjät tilat tehden koodista muutaman 
bitin verran pienemmän. 
 
 
Jotkut ovat kokeilleet kommenttien kirjoittamista PHP- muodossa ja sitten jakaneet tyylitiedostonsa 
PHP:nä. Tyylitiedostot lähetetään PHP- tulkille, joka poistaa kaikki kommentit ennen tiedostojen 
lähettämistä selaimelle. Tämä voidaan tehdä asettamalla CSS- tiedostojen MIME- tyypin .htaccess- 
tiedostossa. 
 
addtype application/x-httpd-php.css 
 
Täytyy kuitenkin pitää huolta, että CSS- tiedostot tallennetaan välimuistin läpi (muuten tämä 
lähestymistapa ennemminkin hidastaa kuin nopeuttaa sivuston toimintaa). PHP:tä käyttämällä siitä 
saattaa tosin tulla aika monimutkaista - siksi on parasta välttää tätä, ellet varmasti tiedä mitä teet. 
 
 
Paras vaihtoehto varmaankin on ottaa käyttöön palvelinpuolen pakkaus. Jos käytetään Apache- 
palvelinta, keskustele palvelimen ylläpitäjien kanssa mod_gzip ja mod_deflate -työkalujen 
asentamisesta. Monet modernit selaimet osaavat käsitellä tiedostoja, jotka ovat pakattu GZIP- 
muotoon, ja purkaa ne lennossa. Nämä Apache- moduulit havaitsevat, voiko selain käsitellä sellaisia 
tiedostoja, ja jos voi, lähettää pakatun version tiedostosta. Palvelinpuolen pakkaaminen voi pienentää 
(X)HTML- ja CSS- tiedostoja jopa 80 prosentilla, mikä vähentää kaistanleveyden käyttöä ja nopeuttaa 
sivujen latautumista. Jos sinulla ei ole pääsyä Apache- moduuleihin, voit silti kompressoida tiedostoja 
oppimateriaalin mukaan, joka löytyy osoitteesta: 
 
http://tinyurl.com/8w9rp 

 
 

Tyylioppaat 
 
 

Monilla Internet-sivuilla on useampi kuin yksi henkilö työstämässä niitä. Suuremmilla sivuilla voi olla 
useita eri tiimejä, jotka työskentelevät sivuston eri osa-alueilla. On mahdollista, että ohjelmoijien, 
sisältöjohtajien ja muiden loppupään kehittäjien täytyy ymmärtää kuinka koodin ja ulkoasun elementit 
toimivat. Tämän takia on hyvä luoda tyyliopas. 

 

http://www.cssoptimizer.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Gzip
http://fi.wikipedia.org/wiki/Gzip
http://tinyurl.com/8w9rp
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Tyyliopas on dokumentti, Internet-sivu tai mikrosivusto, joka selittää kuinka sivuston koodi ja 
visuaalinen ilme on kasattu yhteen. Hyvä tyyliopas alkaa yhteenvedolla sivuston ja tiedoston 
rakenteesta ja nimeämistavoista. Sen pitäisi sisältää yksityiskohtaista tietoa koodausstandardeista, joita 
suunnittelijat, kehittäjät ja sisältöeditorit tarvitsevat pitääkseen sivuston koossa ja näin säilyttäen 
sivuston laadun. Se voi sisältää asioita kuten mitä versioita XHTML/ CSS:stä tulee käyttää, valitun 
esteettömyystason, selaimen tukitietoja ja yleisiä koodauskäytäntöjä. Tyylioppaan tulisi antaa 
yksityiskohtia ulkoasusta ja tyylillisistä elementeistä kuten eri elementtien mitoista, reunojen koosta, 
mitä väripalettia käytetään ja sen hex-arvoista. Tyylioppaan pitäisi myös antaa yksityiskohtia ja 
esimerkkejä, jos käytössä on erikoisia CSS- tyylejä. Jos esimerkiksi käytetään class- attribuuttia 
merkitsemään palautetta, silloin tyylioppaan tulisi näyttää, mitä class- elementtejä tulisi käyttää ja miltä 
nuo elementit näyttäisivät. 
 
 
 
Tyyliopas on hyvä tapa ojentaa projekti niille, jotka ovat vastuussa ylläpidosta tai toteutuksesta. 
Asettamalla joitakin suuntaviivoja voidaan varmistaa sivuston kehittyminen kontrolloidulla tavalla, joka 
auttaa vähentämään tyylien pirstoutumista ajan kuluessa. Voit käyttää tyylioppaan luomisessa apuna 
kirjan koodi paketista löytyvää esimerkkiopasta. 
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Tyylitiedostojen organisointi helppoa ylläpitoa varten 
 
 

Yksinkertaiselle Internet-sivustolle riittää yksi CSS- tiedosto, Suuremmille ja monimutkaisemmille 
sivustoille voi olla hyvä idea erotella tyylit helppoa ylläpitoa varten. Kuinka tyylit erotellaan, riippuu siitä, 
miten ne halutaan erotella. Minulla on yleensä yksi CSS- tiedosto perusulkoasua varten ja toinen 
typografiaa ja muuta koristeita varten. Kun ulkoasu on asetettu tällä tavoin, minun tarvitsee harvoin 
myöhemmin muuttaa mitään ulkoasun tyylitiedostosta. Tämä myös suojaa minua vahingossa tehdyiltä 
muutoksilta ja ongelmilta. 
 
 
Asioita voidaan erotella vielä pidemmälle luomalla erillisen CSS- tiedoston värejä varten. Tämän 
jälkeen, jos halutaan tarjota erilaisia väriteemoja, on helppoa luoda uusi värityylitiedosto. Jos sivustalla 
on useita eri lomakkeita, voidaan luoda erillinen CSS- tiedosto kaikkia lomakkeiden eri tyylejä varten. 
Tämän jälkeen ne voidaan linkittää tuohon tiedostoon tarvittaessa. Näin voidaan pienentää sivuston 
latausaikaa etukäteen. Jos sivustalla on joitain sivuja, jotka eroavat selvästi muusta sivustasta, voi olla 
hyvä idea erotella nämä omiin CSS- tiedostoihinsa. Esimerkiksi jos aloitussivun ulkoasu poikkeaa hyvin 
paljon muusta sivustasta, voi olla järkevää luoda erillinen CSS- tiedosto aloitussivua varten. 
 
 
Jokainen CSS- tiedosto tarkoittaa ylimääräistä pyyntöä palvelimelle. Tämä voi aiheuttaa ylä-määräistä 
kuormitusta, joten jotkut kehittäjät suosivat yhden ison CSS- tiedoston käyttämistä sen sijaan, että 
käyttäisivät useita pieniä tiedostoja. Viime kädessä valinta riippuu tilanteesta ja henkilökohtaisesta 
mieltymyksestä. Minulla on tapana suosia joustavuutta ja helppoa ylläpitoa aina kun se vain on 
mahdollista. 

 
 

Yhteenveto 
 
 

Tässä luvussa on nähty, kuinka hyvin muodostettu ja semanttisesti merkitty dokumentti voi tarjota 
tukevan perustan tyylien käyttämiselle. Olemme käsitelleet joitakin kehittyneempiä CSS- valitsimia ja 
kuinka CSS käsittelee ristiriitaisia sääntöjä. Olemme myös nähneet, kuinka hyvin rakennetut ja hyvin 
kommentoidut CSS- tiedostot voivat tehdä ohjelmoinnista helpompaa ja kasvattaa tuottavuutta. 
 
 
Seuraavassa luvussa käsitellään CSS:n laatikkomallia, kuinka ja miksi marginaalit pettävät ja kuinka 
kelluminen ja asemointi oikeastaan toimivat. 
 

 
 

LUKU 2 VISUAALISEN MUOTOILUMALLIN SUOJUKSET 
 
Seuraavalta sivulta 
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Kolme tärkeintä konseptia CSS:ssä, jotka tulee ymmärtää, ovat: kelluttaminen, asemointi ja 
laatikkomalli. Nämä konseptit kontrolloivat tapaa, jolla elementit järjestetään ja esitetään sivulla, ja ne 
muodostavat CSS- ulkoasun perustan. Jos olet tottunut hallitsemaan ulkoasua taulukoiden avulla, 
nämä konseptit saattavat aluksi vaikuttaa oudoilta. Itse asiassa useimmat ohjelmoijat kehittävät sivuja 
käyttäen CSS- koodia jonkin aikaa ennen kuin ovat täysin hallinneet laatikkomallin kaikki 
monimutkaisuudet, eron absoluuttisen ja suhteellisen asemoinnin välillä ja kuinka kelluttaminen 
(floating) ja tyhjentäminen (clearing) oikeastaan toimivat. Kun nämä konseptit hallitaan vankasti, 
sivustojen kehittely CSS- koodilla käy paljon helpommaksi. 

 
 

Tässä luvussa opitaan: 
 

 laatikkomallin monimutkaisuudet ja kummallisuudet 

 kuinka ja miksi marginaalit kutistuvat 

 erot absoluuttisen ja suhteellisen asemoinnin välillä 

 kuinka float- ja clear- menetelmät toimivat 

 

Laatikkomallin suojukset 
 
 

Laatikkomalli on yksi CSS:n kulmakivistä, ja se määrää elementtien esitystavan ja jossain määrin niiden 
vaikutuksen toisiinsa. Jokaisen sivun elementin katsotaan olevan neliskulmainen laatikko, joka koostuu 
elementin sisällöstä, täytteestä (padding), reunuksesta (border) ja marginaalista (margin) (katso kuva 2-
1). 

 

 

 
 
 

Täytettä käytetään sisältöalueen ympärillä. Jos elementtiin lisätään tausta, taustaa käytetään sekä 
sisällön että täytteen alueella. Täytteen avulla luodaan usein tyhjää tilaa sisällön ympärille, niin että se 
ei leviä taustan reunoille. Reunan lisääminen tuo viivan täytealueen ulkopuolelle. Näitä reunoja on 
erityylisiä, kuten kiinteä (solid), viivoitettu (dashed) ja pisteellinen (dotted) viiva. Reunan ulkopuolella on 
marginaali. Marginaalit ovat läpinäkyviä, eikä niitä voi nähdä. Yleisesti niitä käytetään kontrolloimaan 
elementtien välistä väliä. 
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Täytteet, reunat ja marginaalit ovat valinnaisia, ja niiden oletusarvona on nolla. Monille elementeille 
annetaan kuitenkin marginaali ja täyte asiakassovelluksen tyylitiedostossa. Nämä voidaan syrjäyttää 
asettamalla elementin marginaaliksi ja täytteeksi nolla. Tämä voidaan tehdä joko tapauskohtaisesti tai 
jokaiselle elementille erikseen käyttämällä universaalia eli yleisvalitsinta. 

 
 

* { 

margin: 0; 

padding; 0; 

} 

 
 

CSS:ssä leveys (width) ja korkeus (height) viittaavat sisältöalueen mittoihin. Täytteiden, reunojen ja 
marginaalien lisääminen ei vaikuta sisältöalueen kokoon, mutta se kasvattaa elementtilaatikon 
kokonaiskokoa. Jos haluat luoda sadan pikselin levyisen laatikon, jolla on kymmenen pikselin 
marginaali ja viiden pikselin täyte molemmilla puolilla, sinun pitäisi asettaa sisällön leveydeksi 70 
pikseliä (katso kuva 2-2): 

 
 

#myBox { 

margin: 10px; 

padding 5px; 

widitch: 70px; 

} 

 
 
 

Täytteitä, reunoja ja marginaaleja voidaan käyttää elementin kaikilla tai yksittäisillä sivuilla. 
Marginaaleille voidaan antaa, myös negatiivinen arvoja niitä voidaan käyttää useilla eri tekniikoilla. 
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Windowsin Internet Explorer ja laatikkomalli 
 
 

Valitettavasti IE5. X ja IE6 käyttävät omia, epästandardoituja laatikkomallejaan. Sen sijaan, että ne vain 
mittaisivat sisällön leveyden, nämä selaimet mittaavat leveyden sisällön, täytteen ja reunojen 
summana. Tämä on oikeastaan hyvinkin järkevää, koska oikean maailman laatikoissa, on kiinteä koko, 
täyte on sisäpuolelle. Mitä enemmän täytettä lisätään, sitä vähemmän tilaa on sisällölle. Huolimatta 
tästä logiikasta se tosiasia, että nämä IE:n versiot eivät noudata spesifikaatioita, voi aiheuttaa 
huomattavia ongelmia. Edellisessä esimerkissä laatikon kokonaisleveys olisi vain 90 pikseliä IE5.x:ssä. 
Tämä johtuu siitä, että IE5.x katsoo kummankin sivun viiden pikselin täytteen olevan osa 70 pikselin 
leveyttä, sen sijaan että täytteet olisivat jatke sille (katso kuva 2-3). 

 

 
 

 
Kuva 2-3. Internet Explorerin oma laatikkomalli voi tehdä elementistä aiottua oienempiä. 
 
Onneksi on useita tapoja kiertää tämä ongelma. Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 
yhdeksän. Paras tapa on kuitenkin vältellä kokonaan tätä ongelmaa. Tämä voidaan tehdä olemalla 
lisäämättä elementtiin täytettä, jolla on määrätty leveys. Sen sijaan kannattaa kokeilla täytteiden tai 
marginaalien lisäämistä elementin vanhempaan tai lapsiin. 

 

Marginaalien kutistuminen 
 
 

 
Marginaalien kutistuminen (margin collapsing) on suhteellisen yksinkertainen konsepti. Käytännössä 
siitä voi kuitenkin aiheutua paljon hämmentymistä, kun ollaan rakentamassa Internet-sivua. 
Yksinkertaistettuna, kun kaksi tai useampi pystysuoraa marginaalia kohtaa, ne painuvat kokoon 
muodostaen yksittäisen marginaalin. Tämän marginaalin korkeus vastaa suuremman marginaalin 
korkeutta. 
 
 
Kun kaksi elementtiä on päällekkäin, ensimmäisen elementin alamarginaali yhdistyy toisen elementin 
ylämarginaaliin (katso kuva 2-4). 
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Kun yksi elementti sisältää toisen elementin eikä elementtien marginaalien välissä ole täytettä tai 
reunaa, myös noiden elementtien ylä- ja/tai alamarginaalit kutistuvat yhteen (katso kuva 2-5). 

 
 
 

 
 
 

Aluksi voi vaikuttaa oudolta, että marginaalit voivat yhdistyä keskenään. Oletetaan esimerkiksi, että 
tyhjällä elementillä on marginaali, mutta ei reunaa eikä täytettä. Tässä tapauksessa ylämarginaali 
koskettaa alamarginaalia ja ne yhdistyvät (katso kuva 2-6). 
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Jos tämä marginaali koskettaa toisen elementin marginaalia, myös ne yhdistyvät (katso kuva 2-7). 

 
 

 
 

Kuva 2-7. Esimerkki: yhden tyhjän elementin kutistuneiden marginaalien. Yhdistymisestä, toisen tyhjän 
elementin. Marginaalien kanssa. 

 
 
Tästä syystä sarja tyhjiä kappale-elementtejä vie vähän tilaa, koska niiden marginaalit yhdistyvät ja 
muodostavat yhden pienen marginaalin. 

 
 
Marginaalien kutistuminen voi tuntua aluksi hieman oudolta, mutta oikeastaan se on järkevää. Otetaan 
esimerkiksi tyypillinen sivu, jossa on useita tekstikappaleita (kuva 2-8). Tila ensimmäisen kappaleen 
yläpuolella vastaa kappaleen ylämarginaalia. Ilman marginaalien yhdistämistä tila seuraavien 
kappaleiden välissä on kahden vierekkäin olevan ylä- ja alamarginaalin summa. Tämä tarkoittaa, että 
kappaleiden välillä oleva tila on kaksi kertaa suurempi kuin ensimmäisen kappaleen yläpuolella oleva. 
Marginaalien kutistuessa kappaleiden väliset ylä- ja alamarginaalit yhdistyvät jättäen samankokoisen 
tilan joka paikkaan. 

 
 

 
 

 
Kuva 2-8. Marginaalit yhdistyvät, jotta voitaisiin ylläpitää yhdenmukaiset tilat elementtien välissä. 

 
 
Marginaalien yhdistämistä tapahtuu vain, kun lohkolaatikoiden pystysuorat marginaalit ovat normaalissa 
dokumenttivirtauksessa. Marginaalit rivinsisäisten laatikoiden, kelluvien tai absoluuttisesti asemoitujen 
laatikoiden välillä eivät yhdisty. 

 
 

Välien asemointi 

Nyt kun laatikkomalli on tullut tutuksi, otetaan katsaus visuaaliseen muotoilumalliin ja asemointimalliin. 
Naiden molempien mallien vivahteiden ymmärtäminen on tärkeää, koska ne yhdessä kontrolloivat, millä 
tavalla elementit sivulle järjestetään. 
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Visuaalinen muotoilumalli 
 
 

Elementteihin kuten p, hl tai div viitataan usein lohkotason elementteinä (block-level elements). Tämä 
tarkoittaa, että ne ovat elementtejä, jotka esitetään visuaalisesti sisältölohkoina tai "lohkolaatikkoina". 
Elementtejä, kuten strong ja span, kutsutaan rivinsisäisiksi elementeiksi tai sisäelementeiksi (inline 
elements), koska niiden sisältö esitetään rivien sisällä "sisälaatikkoina". 
 
On mahdollista muuttaa luodun laatikon tyyppiä käyttämällä display- ominaisuutta. Tämä tarkoittaa, että 
voidaan tehdä sisäelementti, joka käyttäytyy kuten laatikkotason elementti, asettamalla sen display- 
ominaisuudeksi block. On myös mahdollista estää elementtiä luomasta laatikkoa lainkaan asettamalla 
display- ominaisuuden arvoksi none. Laatikkoa ja sen sisältöä ei enää esitetä, eikä se vie ollenkaan 
tilaa dokumentissa. 
 
CSS:ssä on kolme perusasemointisysteemiä: normaali, kelluva ja absoluuttinen asemointi. Kaikki 
laatikot ovat normaalissa tilassa, ellei asemointia ole erikseen määritelty. Normaalissa tilassa 
elementtilaatikon asemointi määräytyy sen paikasta (X)HTML-koodissa. 
 
Lohkotason laatikot esiintyvät pystysuorassa toinen toisensa jälkeen. Laatikoiden välinen väli 
pystysuunnassa lasketaan laatikoiden pystysuuntaisista marginaaleista. 
 
Sisälaatikot asetetaan riville vaakasuunnassa. Niiden vaakasuoraa välistystä voidaan säädellä 
käyttämällä täytettä, reunoja tai marginaaleja (katso kuva 2-9). Pystysuuntaisilla täytteillä, reunoilla ja 
marginaaleilla ei kuitenkaan ole minkäänlaista vaikutusta sisälaatikon korkeuteen. Rivin muodostamaa 
vaakasuuntaista laatikkoa kutsutaan rivilaatikoksi (line box) ja rivilaatikko on aina tarpeeksi korkea 
kaikille sisältämilleen rivilaatikoille. Rivinkorkeuden (line-height) säätäminen voi kasvattaa tämän 
laatikon korkeutta. 

 

 
 

Samalla tavalla kuin (X)HTML-elementtejä voidaan; asettaa sisäkkäin, laatikot voivat sisältää toisia 
laatikoita. Useimmat laatikot on muodostettu Selvästi määritetyistä elementeistä. On kuitenkin 
olemassa yksi tilanne, jossa lohkotason elementti on luotu, vaikka sitä ei ole erikseen määritelty. Tämä 
ilmenee, kun lisätään tekstiä lohkotason elementtiin, kuten div-elementin, alkuun. Vaikka tekstiä ei ole 
määritelty kappaleeksi, käyttäytyy se silti sen tavoin: 

 
<div> 

jotain tekstiä 

<p>Lisää jotain tekstiä</p> 

</div> 

 
Tässä tapauksessa laatikkoa kuvataan nimettömänä lohkolaatikkona, koska sitä ei ole yhdistetty 
mihinkään määriteltyyn elementtiin. 
 
Samankaltainen asia tapahtuu tekstiriveillä lohkotason elementissä. Esimerkkinä kappale, jossa on 
kolme riviä tekstiä. Jokainen rivi muodostaa nimettömän rivilaatikon. Nimetöntä lohko- tai rivilaatikkoa ei 
voi suoraan muotoilla, koska ei ole mitään, mistä ottaa kiinni. On silti hyvä ymmärtää, että kaikki 
ruudulla näkyvät asiat muodostavat jonkinlaisen laatikon. 
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Suhteellinen asemointi 
 

Suhteellinen asemointi (relative positioning) on verraten helppo konsepti ymmärtää. Jos elementti 
asemoidaan suhteellisesti, se pysyy tarkasti omassa palkassaan. Tämän jälkeen elementtiä voi siirtää 
suhteessa sen aloituspisteeseen asettamalla pysty tai vaakasuuntaisen sijainnin. Jos yläreunan 
sijainniksi (top) määritellään 20 piksellä, laatikko näkyy 20 pikseliä alkuperäistä paikkaansa alempana. 
Jos vasemman reunan (left) sijainniksi asetetaan 20 pikseliä, elementin vasemmalle puolelle syntyy 20 
pikselin levyinen tilan, ja elementti siirtyy 20 pikseliä oikealle (katso kuva 2-10). 

 
 

#myBox { 

position: relative; 

left: 20px; 

top: 20px; 

} 

 

 
 

Suhteellisella asemoinnilla elementti jatkaa alkuperäisen tilan varaamista oli se sitten siinä paikassa tai 
ei. Elementin siirtäminen voi aiheuttaa sen siirtymisen päällekkäin toisten laatikoiden kanssa. 
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Absoluuttinen asemointi 
 
 

Suhteellista asemointia pidetään itse asiassa osana normaalia virtaavaa asemointimallia, koska 
elementin sijainti on normaalissa tapauksessa suhteellinen. Absoluuttinen asemointi sitä vastoin irrottaa 
elementin dokumentin virrasta, eikä se vie lainkaan tilaa. Muut elementit normaalissa dokumentin 
virrassa käyttäytyvät kuin absoluuttisesti sijoitettua elementtiä ei olisi olemassakaan (kuva 2-11). 

 
 

 
 
 

Absoluuttisesti sijoitettu elementti on sijoitettu suhteessa sen lähimpään asemoituun kantaisään. Jos 
elementillä ei ole asemoituja kantaisiä, se sijoitetaan suhteessa ensimmäiseen sisältyvään lohkoon. 
Riippuen asiakassovelluksesta tämä on joko kuvapinta tai HTML-elementti. 
 
 
Kuten suhteellisesti asemoiduissa laatikoissa, absoluuttisesti asemoitu laatikko voi olla sijoitettu 
poispäin sen sisältävän lohkon ylä- ja alareunasta sekä oikeasta tai vasemmasta reunasta. Tämä antaa 
paljon joustavuutta. Voidaan kirjaimellisesti sijoittaa elementti mihin päin sivua tahansa. 
 
 
Pääongelma, joka asemoinnissa esiintyy, on asemointityyppien erottaminen toisistaan. Suhteellinen 
asemointi tapahtuu suhteessa elementin alkuperäiseen sijaintiin dokumentin virtauksessa, siinä missä 
absoluuttinen asemointi tapahtuu suhteessa lähimpään kantaisään, tai jos sellaista ei ole, suhteessa 
alkuperäiseen sisältölohkoon. 
 
 
Koska absoluuttisesti sijoitetut laatikot eivät ole osa dokumentin virtaa, ne voivat mennä limittäin jonkin 
toisen sivulla olevan elementin kanssa. Pinoamisjärjestystä voidaan hallita z-index- ominaisuuden 
avulla. Mitä suurempi z-index, sitä korkeammalla laatikko sijaitsee pinossa. 
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Absoluuttisesti sijoitetun elementin sijoittaminen suhteessa sen lähimpään sijoitettuun kantaisään 
nähden mahdollistaa mielenkiintoisia asioita. Oletetaan esimerkiksi, että haluamme asettaa 
tekstikappaleen ison laatikon oikeaan alakulmaan. Voimme yksinkertaisesti antaa laatikolle suhteellisen 
sijainnin ja sitten asemoida kappaleen absoluuttisesti suhteessa tuohon laatikkoon. 

 

 
 

#branding { 

widtj: 700px; 

height: 100px; 

position: relative; 

} 

 

#branding .tel { 

position: absolute; 

right: 10px; 

text-align: right; 

} 

 

<div id=”branding”> 

<p class=”tel”>Tel: 0845 838 6163</p> 

</div> 

 
 
 

Laatikon absoluuttinen asemointi suhteessa suhteellisesti asemoituun Kantaisään toimii hyvin 
useimmilla moderneilla selaimilla. Mutta IE 5.5 ja 6.0 Windows versioissa on olemassa virhe. Jos yrität 
asettaa absoluuttisesti asemoidun laatikon sijainnin suhteessa suhteellisesti asemoidun laatikon 
oikeaan tai alareunaan, sinun tulee huolehtia, että suhteellisesti asemoidun laatikon koko on määritetty. 
Jos ei ole, sijoittaa IE virheellisesti laatikon suhteessa kuvapintaan. Tästä lisää luvussa 9. 
Yksinkertainen ratkaisu on asettaa suhteelliselle laatikolle leveys ja korkeus, jotta tätä voidaan välttää. 
 
 
Absoluuttinen asemointi voi olla hyödyllinen työkalu sivua rakennettaessa varsinkin jos se on tehty 
käyttäen suhteellisesti asemoituja kantaisiä. On täysin mahdollista luoda ulkoasu käyttämällä 
ainoastaan absoluuttista asemointia. Jotta tämä toimisi, täytyy näillä elementeillä olla kiinteät mitat, jotta 
ne voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan ilman, että ne menevät limittäin. 
 
 
Koska absoluuttisesti sijoitetut elementit eivät sisälly dokumentin virtaan, niillä ei ole vaikutusta 
laatikoihin, jotka ovat normaalissa dokumenttivirrassa. Jos absoluuttisesti sijoitettua laatikkoa 
suurennettaisiin, esimerkiksi kasvattamalla fontin kokoa, ympäröivät laatikot eivät reagoisi siihen 
lainkaan. Mikä tahansa koon muutos voi tuhota hienosti viritetyn ulkoasun aiheuttaen absoluuttisesti 
sijoitettujen laatikoiden menemisen limittäin; 
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Kiinteä asemointi 

 
Kiinteä asemointi (fixed positioning) on absoluuttisen asemoinnin alaluokka. Erona on, että kiinteän 
elementin säilytyslohko on kuvaikkuna. Sen avulla voi luoda kelluvia elementtejä, jotka pysyvät aina 
samassa kohdassa ikkunaa. Esimerkki tästä voidaan nähdä snook.ca-sivustolla (katso kuva 2-12). 
Blogin kommenttilomakkeelle on annettu kiinteä sijainti, jotta se voidaan pitää ankkuroituna samaan 
kohtaan näytöllä, vaikka sivua vieritettäisiin. Tämä parantaa käytettävyyttä, eikä sivua ei tarvitse 
vierittää loppuun, jotta sivulle voidaan jättää kommentti. 

 

 
 
 

Kuva 2-12. Snook.ca-sivustolla kommenttikenttä näytön oikeassa reunassa käyttää kiinteää asemointia 
pysyäkseen samassa kohdassa. 

 
 
Valitettavasti IE6 ja sen aikaisemmat versiot eivät tue kiinteää asemointia. Ongelman kiertämiseksi 
Jonathan Snook käyttää JavaScriptia jäljitelläkseen tehostetta IE:ssä. 

 
 

Kelluttaminen 
 

Viimeinen asemointimalleista on kelluttamismalli (floating). Kelluvaa laatikkoa voidaan siirtää joko 
oikealle tai vasemmalle, kunnes sen ulompi reuna koskettaa sen sisältävän laatikon reunaa tai toista 
kelluvaa laatikkoa. Koska kelluvat laatikot eivät sisälly normaaliin dokumentin virtaan, lohkolaatikot 
normaalissa dokumentin virtauksessa käyttäytyvät kuten kelluvia laatikoita ei olisi olemassa. 
 
 
Kun kuvassa 2-13 ykköslaatikkoa kellutetaan oikealle, se irrotetaan dokumentin virrasta ja siirretään 
oikealle, kunnes sen oikea reuna koskettaa sitä ympäröivän laatikon oikeata reunaa. 
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Kuvassa 2-14, kun kellutetaan Box 1 vasemmalle, se otetaan pois dokumentin virrasta ja liikutetaan 
vasemmalle, kunnes sen vasen reuna koskettaa sitä ympäröivän lohkon vasenta reunaa. Koska se ei 
ole enää dokumentin virrassa, se ei vie tilaa ja on itse asiassa Box 2:n päällä, piilottaen sen näkyviltä. 
Jos kaikki kolme laatikkoa kellutetaan vasemmalle, Box 1:tä siirretään vasemmalle, kunnes sen vasen 
reuna koskettaa sitä ympäröivän laatikon reunaa, ja kahta muuta laatikkoa siirretään vasemmalle, 
kunnes ne koskettavat niitä edeltäviä kelluvia laatikoita. 

 

 

 
 
 

Jos ympäröivä lohko on liian ahdas, jotta kaikki kelluvat elementit mahtuisivat vaakasuoraan samalle 
riville, jäljelle jäävät elementit putoavat alaspäin, kunnes niille on tarpeeksi tilaa (katso kuva 2-15). Jos 
kelluvilla elementeillä on eri korkeudet, ne voivat jäädä jumiin toisiin kelluviin elementteihin tippuessaan 
alaspäin. 

 
 

 
 

Viivalaatikot ja raivaaminen 
 
 

Rivilaatikot kelluvan laatikon vieressä lyhentyvät tehdäkseen tilaa kelluvalle laatikolle ja virtaavat 
kelluvan elementin ympärille Itse asiassa float- ominaisuus luotiin, Jotta teksti voi virrata kuvien 
ympärillä (katso kuva 2-16). 
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Jos rivilaatikoiden virtaaminen kelluvien laatikoiden ympärillä halutaan estää, täytyy lisätä clear- 
ominaisuus kyseiseen laatikkoon, clear- ominaisuudella voi olla arvona left, right, both tai none, ja se 
määrittää, mikä laatikon sivu ei saa olla kelluvan laatikon rinnalla. Tämän toteuttamiseksi lisätään 
tarpeeksi tilaa raivatun elementin ylämarginaalin yläpuolelle, jolloin elementin yläreuna siirtyy alaspäin 
kelluvan elementin ohi (katso kuva 2-17). 

 

 
 
 

Kuten on nähty, kelluvat elementit eivät sisälly dokumentin virtaan, eikä niillä ole vaikutusta ympäröiviin 
elementteihin. Elementin tyhjentäminen kuitenkin tyhjentää pystysuuntaista tilaa kaikille edeltäville 
kelluville elementeille. 
 
 
Tämä voi olla hyödyllinen ulkoasutyökalu, sillä se sallii ympäröivien elementtien tehdä tilaa kelluville 
elementeille. Tämä ratkaisee ongelman, joka aikaisemmin nähtiin absoluuttisessa asemoinnissa, jossa 
elementin korkeuden muutokset eivät vaikuttaneet ympäröiviin elementteihin ja näin rikkoivat ulkoasun. 
 
 
Tarkastellaan kellumista ja tyhjentämistä yksityiskohtaisemmin. Oletetaan, että meillä on kuva, jonka 
haluamme kelluvan tekstilohkon vasemmassa reunassa. Haluamme, että kuva ja teksti sisältyvät 
toiseen elementtiin, jolla on taustaväri ja reuna. Ensimmäinen yritys voisi olla tällainen: 
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news { 

background-color: gray; 

border: slid 1px black; 

} 

 

.news img { 

float: left; 

} 

 

.news p { 

float: right; 

} 

 

<div class=”news”> 

<img src=”news-pic.jpg”> /> 

<p>Some text</p> 

</div> 

 
 
Koska kelluvat elementit eivät kuitenkaan sisälly dokumentin 
virtaan, ei ympäröivä div-elementti vie yhtään tilaa. Miten 
saamme ympäröivän elementin sisältämään kelluvan 
elementin? Täytyy lisätä clear- ominaisuus jonnekin kyseisen 
elementin sisälle (katso kuva 2-18). 

 
Valitettavasti ei ole olemassa elementtiä, joka voitaisiin 
tyhjentää, joten tarvitsee lisätä tyhjä elementti, joka voidaan 
tyhjentää. 

 
.news { 

background-color: gray; 

border: solid 1px black; 

} 

 

.news ing { 

float: left; 

} 

 

.news p { 

float right 

} 

 

.clear { 

clear: both; 

} 

 

<div class=”news”> 

<img src=”news-pic.jpg”> /> 
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<p>Some text</p> 

<div class=”clear”></div> 

</div> 

 
 

Tämä antaa halutun lopputuloksen, mutta sillä kustannuksella, että täytyy lisätä ylimääräistä koodia. 
Usein on olemassa oleva elementti, johon clear- ominaisuus voidaan lisätä, mutta joskus pitää purra 
hammasta ja lisätä tarkoitukseton merkintä ulkoasun tähden. 

 
 
Sen sijaan, että tyhjennettäisiin kelluva teksti ja kuva, voidaan myös ympäröivä div kelluttaa: 

 
 

.news { 

background-color: gray; 

border: solid 1px black; 

float: left; 

} 

 

.news img { 

foat: left; 

} 

 

.news p { 

float: right; 

} 

 

<div class=”news”> 

<img src=”news-pic.jpg” /> 

<p>Some text</p> 

</div> 

 
 
 

Tämä luo halutun lopputuloksen. Valitettavasti kellunta vaikuttaa myös seuraavaan elementtiin. Jotta 
tämä ongelma voitaisiin ratkaista, monet päättävät kelluttaa lähes koko ulkoasun ja sitten tyhjentävät 
nuo kelluvat elementit jollain asianmukaisella ja merkityksellisellä elementillä, usein sivun 
alatunnisteella. Tämä vähentää tai poistaa tarvetta lisätä ylimääräistä koodia. Kelluttaminen voi 
kuitenkin olla monimutkaista, ja jotkin vanhemmat selaimet voivat tukehtua raskaasti kellutettuihin 
sivuihin. Monet lisäävät mieluummin hieman ylimääräistä koodia. 
 
 
Overflow- ominaisuuden käyttäminen, joko hidden- tai auto-arvolla, tyhjentää automaattisesti kaikki 
kelluvat elementit ilman, että tarvitsee lisätä koodia. Tämä metodi ei ole asianmukainen kaikissa 
tilanteissa, koska overflow- ominaisuuden liittäminen laatikkoon vaikuttaa siihen, miten laatikko 
käyttäytyy. 
 
 
Lisäksi jotkut ovat päätyneet tyhjentämään kelluvia elementtejä käyttäen CSS- pohjaista sisältöä tai 
JavaScriptiä. Peruskonsepti molemmille metodeille on sama. Sen sijaan, että lisättäisiin tyhjentävä 
elementti suoraan koodiin, se lisätään sivulle dynaamisesti. Molemmissa menetelmissä täytyy 
määritellä, mihin tyhjentävä elementti menee, ja tämä tehdään yleensä class- nimen lisäyksellä: 
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<div class=”news clear”> 

<img src=”nevs-pic.jpg”> 

<p>Some text</p> 

</div> 

 
 
 

CSS- metodia käytettäessä käytetään: after- näennäisluokkaa yhdessä sisältökuvauksen kanssa ja 
lisätään uusi sisältö määritellyn olemassa olevan sisällön loppuun. Tässä tapauksessa lisätään täysi 
pysähdys, koska se on melko pieni ja huomiota herättämätön merkintä. Uuden sisällön ei haluta vievän 
tilaa pystysuunnassa eikä näkyvän sivulla, joten korkeudeksi täytyy asettaa nolla ja visibility- 
ominaisuuden arvoksi hidden. Koska tyhjennettyjen elementtien ylämarginaaliin lisätään tilaa, tuotetulla 
sisällöllä tarvitsee olla display- ominaisuus asetettu block- arvoon. Kun tämä on tehty, voidaan 
tyhjentää luotu sisältö: 

 
 
 

.clear:after { 

content:”.”; 

height: 0; 

visibility: hidden; 

display: block; 

clear: both; 

} 

 
 

Tämä metodi toimii useimmilla moderneilla selaimilla, mutta se ei toimi IE6:ssa eikä sen aikaisemmissa 
versioissa. Tarjolla on useita kiertoteitä, monet niistä ovat dokumentoitu osoitteessa: 
http://www.positioniseverything.net/easyclearing.html Yleisin näistä sisältää Hölly Hackin käyttämisen 
(katso luku 8), jossa huijataan IE:n versiot 5-6 käyttämään "Layoutia" (katso luku 9) ja virheellisesti 
tyhjentämään kelluvat elementit. 

 
 

.clear { 

display: inline-block; 

} 

/* Holly Hack Targets IE win only \*/ 

*html .clear { height: 1%;} 

.clear {display: block;} 

/* End Holly Hack */ 

 

 
 

Johtuen tämän metodin monimutkaisuudesta se ei ehkä kuitenkaan sovi kaikille. 

 
 
JavaScript ei kuulu tämän kirjan aihealueeseen, mutta se on nopean katsauksen arvoinen. Edellä 
olevasta metodista poiketen JavaScript-metodi toimii kaikilla pääselaimilla, kun skriptaus on laitettu 
päälle. Jos tätä metodia käytetään, tarvitsee kuitenkin pitää huoli siitä, että sisältö on edelleen 
luettavaa, vaikka skriptaus ei olisikaan päällä. 

 
 

http://www.positioniseverything.net/easyclearing.html
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Yhteenveto 
 
 
 

Tässä luvussa on opittu joitakin laatikkomallin omituisuuksia. On nähty, kuinka pystysuunnassa 
vierekkäiset marginaalit yhdistyvät muodostaakseen yhden marginaalin ja kuinka Windowsin IE5.x 
tulkitsee width- ominaisuutta eri tavalla kuin muut selaimet. Nyt ymmärretään ero absoluuttisen ja 
suhteellisen asemoinnin välillä ja kuinka hyödyllinen absoluuttinen asemointi voi olla suhteellisen 
lohkon sisällä. Lopuksi ovat nähty, kuinka kelluvat elementit käyttäytyvät erilaisissa olosuhteissa, ja että 
tyhjentäminen toimii kasvattamalla tyhjennetyn elementin ylämarginaalia. 

 
 
 
Seuraavaksi on tarkoitus soveltaa tätä tietomäärää käytännössä. Kirjan seuraavassa osiossa 
tutustutaan useiden CSS- konseptien ytimeen ja nähdään, kuinka niitä voidaan käyttää luomaan useita 
hyödyllisiä ja käytännöllisiä tekniikoita. Joten aukaise suosikkitekstieditorisi ja aloita koodaaminen. 

 
 
 
 

LUKU 3 TAUSTAKUVAT  
JA KUVIEN KORVAAMINEN 
 
 
Alkaen seuraavalta sivulta. 



53 
 

CSS - TEHOKAS HALLINTA 

 
Kun teoriaa on nyt opittu, on aika harjoitella käytäntöä. Internet on nykyään hyvin visuaalinen 
ilmaisuväline. Vaatimaton kuvatagi (img) on sallinut web-suunnittelijoiden muuttaa tylsän näköiset 
dokumentit graafisesti rikkaiksi Kokemuksiksi. Graafiset suunnittelijat ottivat img- merkinnän omaksuen 
(alun perin tämä merkintä oli tarkoitettu visuaalisen sisällön lisäämiseen Internet-sivulle) tapana 
kaunistaa sivua visuaalisesti. Itse asiassa, jos img- merkintää ei olisi keksitty, Web suunnittelijoiden 
ammattia ei olisi koskaan kehittynyt. 

 
 
Valitettavasti img merkintää on käytetty sotkemaan sivuja puhtaasti esitteellisillä kuvilla. Onneksi css 
antaa mahdollisuuden esittää kuvan sivulla ilman, että se on osa koodia. Tämä on saatu aikaan 
lisäämällä kuva olemassa olevan elementin taustalle. Tämä luku esittelee käytännön esimerkkien 
kautta, kuinka taustakuvien avulla voidaan luoda suuri määrä mielenkiintoisia ja käytännöllisiä 
tekniikoita. 

 
 

Tässä luvussa tutustumme: 
 

 kiinteän ja joustavan levyisiin pyöreäkulmaisiin laatikoihin 

 liukuovitekniikkaan 

 vuorenhuippukulmiin 

 CSS-varjostuksiin 

 PNG-läpinäkyvyyden tukeen IE5.x:ssä ja uudemmissa versioissa 

 kuvan korvaamiseen 
 

Taustakuvan perusteet 
 
 

Taustakuvan käyttäminen on helppoa. Oletetaan, että haluat Internet-sivulla olevan koko sivun kattava 
tausta. Voidaan yksinkertaisesti käyttää kuvaa taustana body- elementissä. 

 
 

body { 

background-url (patter.gif); 

} 

 
 
 

Selaimen oletustoimintana on toistaa taustakuvaa vaaka- ja pystysuunnassa, jotta kuvat kattavat koko 
sivun. Voit myös valita, toistetaanko taustakuvaa vaaka- tai pystysuunnassa, vai ollenkaan. 

 
 
Liuku värit ovat hyvin muodikkaita tällä hetkellä, joten pystysuuntaista liukuväriä voidaan käyttää sivulla 
taustakuvan sijaan. Jotta tämä voitaisiin tehdä, tarvitsee luoda pitkä mutta kapea graafinen liukuväri. 
Sen jälkeen tämä grafiikka voidaan lisätä sivun body-elementtiin ja antaa sen kattaa sivu 
vaakasuunnassa. 

 
 

body { 

background: #ccc url(garadient.gif) repeat-x; 

} 

 
 

Koska liukuvärillä on kiinteä korkeus, se loppuu äkillisesti jos sivun sisältö on pidempi kuin kuvan 
korkeus. Voidaan luoda todella pitkä kuva, mahdollisesti sellainen, joka häipyy kiinteään väriin. Sivun 
pituutta on aina vaikea ennustaa. Sen sijaan voidaan yksinkertaisesti lisätä myös 
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Taustaväri. Taustakuvat ovat aina taustavärin päällä, joten kun kuva loppuu, tulee taustaväri näkyviin. 
Jos taustaväriksi valitaan sama kuin liukuvärin alaosa, siirtyminen kuvan ja taustakuvan välillä on 
saumaton. 
 
 
Kuvien toistaminen voi olla hyödyllistä joissakin tapauksissa. Yleensä kuitenkin sivulle halutaan 
toistumattomia kuvia. Oletetaan esimerkiksi, että haluat sivun alkavan suurella brandi- kuvalla. Voisit 
yksinkertaisesti lisätä kuvan sivulle - monissa tapauksissa tämä on oikea tapa. Jos on vielä toinen kuva, 
jossa ei ole tietoa ja joka on olemassa vain esittämistarkoitukseen, voidaan se erottaa muusta 
sisällöstä. Tämä tehdään luomalla kuvalle koukku HTML-koodiin ja käyttämällä kuvaa CSS- koodilla. 
Seuraavassa esimerkissä on käytetty tyhjää di v-elementtiä koodissa ja annettu sille ID- arvoksi 
branding. Sen jälkeen voidaan asettaa div:lle mittasuhteet, jotka vastaavat kuvan mittasuhteita. Nyt sitä 
voidaan käyttää taustana ja pyytää sitä olemaan toistamatta itseään. 

 
 

#branding { 

width: 700px; 

heigth: 200px; 

background:url(/images/branding.gif) no-repeat; 

} 

 
 

Lopuksi on mahdollista asettaa taustakuvalle sijainti. Oletetaan, että haluat lisätä luettelo-merkin 
jokaiseen otsikkoon sivustolla, kuten kuvassa 3-1 esitetään. Se voidaan tehdä seuraavasti: 

 
 
 

h1 { 

padding-left: 30px; 

background: url(/images/bullet.gif) no-repeat left center; 

} 

 

 
 

 
 

Kuva 3-1. Luettelomerkin luominen käyttäen taustakuvaa. 
 
 
Kaksi viimeistä avainsanaa viittaavat kuvan asemointiin. Tässä tapauksessa kuva on sijoitettu 
elementin vasemmalle puolelle ja se on keskitetty pystysuunnassa. Taustakuvan sijainti voidaan 
asettaa myös käyttämällä yksiköitä kuten pikseleitä ja prosentteja. 
 
 
Jos taustalle asetetaan sijainti käyttämällä pikseleitä, kuvan vasen yläkulma sijoittuu määritetyn pikseli 
määrän päähän elementin vasemmasta yläkulmasta. Joten jos määritellään pysty- ja vaakasuuntaisen 
sijainnin arvoksi 20 pikselillä, kuvan vasen yläkulma esiintyy 20 pikselin etäisyydellä elementin 
vasemmasta yläkulmasta. Taustan sijoittaminen prosentteja käyttäen toimii hieman eri tavalla. Sen 
sijaan että tausta sijoitettaisiin vasemman yläkulman perusteella, prosenttisijoittamisella käytetään 
vastaavaa kuvan kohtaa. Joten jos asetetaan 
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pysty- ja vaakasuuntainen sijainti 20 prosenttiin, kuvan kohta, joka on 20 prosentin päässä kuvan 
vasemmasta yläkulmasta, sijoitetaan 20 prosentin päähän isäntäelementin vasemmasta yläkulmasta 
(katso kuva 3-2). 

 
 

 
 
 

Kuva 3-2. Kun taustakuvia asemoidaan pikseli yksiköiden avulla, käytetään kuvan vasenta yläkulmaa. 
Kun taustakuvia asemoidaan prosenttiarvoja käyttäen, käytetään kuvan vastaavaa kohtaa. 

 
 
Jos edellä olleen esimerkin luettelomerkki halutaan sijoittaa käyttämällä prosentteja avainsanojen 
sijaan, vaakasuuntaisen sijainnin arvo on asetettava 50 prosenttiin: 

 

 
h1 { 

padding-left: 30px; 

background: url(/images/bullet.gif) no-repeat 0 50%; 

} 

 
 
Spesifikaation mukaan yksiköitä, kuten pikseleitä ja prosentteja, ei tulisi koskaan käyttää avainsanojen 
rinnalla. Valitettavasti monet modernit selaimet jättävät tämän säännön huomioimatta. Yksiköiden ja 
avainsanojen sekoittaminen epäonnistuu tietyillä selaimilla, ja tällöin sivusi ei todennäköisesti toimi 
oikein. Tästä syystä on parempi olla sekoittamatta näitä. 

 

PyöreäkuImaiset laatikot 
 

 
Yksi ensimmäisistä CSS- pohjaisia ulkoasuja kohtaan esitetyistä kritiikeistä oli, että ne olivat hyvin 
suorakulmaisia ja laatikkomaisia. Tämän välttämiseksi alettiin luoda sivuja, jotka sisällyttivät 
orgaanisesti kaarevia muotoja. Pyöreäkulmaisista laatikoista tuli nopeasti yksi halutuimmista CSS- 
tekniikoista. On olemassa useita eri tapoja luoda pyöreäkulmaisia laatikoita. Jokaisella 
lähestymistavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja se mikä valitaan, riippuu suuresti 
olosuhteista. 
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Kllnteälevyiset pyöreäkulmaiset laatikot 
 
 

Pyöreäkulmaiset laatikot, joilla on kiinteä leveys, on helpoin luoda. Ne vaativat vain kaksi kuvaa yksi 
laatikon yläosaa varten ja toinen alaosaa varten. Esimerkkinä voidaan luoda kuvan 3.3 mukainen 
laatikko. 

 

 
 

 Kuva 3-3 Yksinkertainen pyöreäkulmainen laatikko. 
 
Merkintä tätä laatikkoa varten näyttäisi tältä. 

 
<div class=”box”> 

<h2>Headline</h2> 

<p>Content</p> 

</div> 

 
 
 

Seuraavaksi täytyy luoda jollain grafiikkaohjelmalla kaksi kuvan 3-4 mukaista kuvaa: yksi laatikon 
yläosaa varten, toinen alaosaa varten. Koodin ja kuvat tähän ja kaikkiin muihin esimerkkeihin voi ladata 
osoitteesta www.friendsofed.com. 

 
 

 
 
 

Tämän jälkeen voidaan liittää yläkuva otsikkoelementtiin ja alakuva div-laatikon alaosaan. Koska tällä 
laatikkotyylillä on pelkkä kiinteä täyttö, voidaan luoda laatikon runko lisäämällä taustaväri div-laatikkoon. 

 

 
.box { 

width: 418px; 

background: #effce7 url(images/bottom.gif) no-repeat left bottom: 

{ 

 

.box h2 { 

background: url(images/top.gif) no-repeat left top; 

} 

 
 

http://www.friendsofed.com/
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Emme halua sisällön ahtautuvan laatikon sivuja vasten, joten lisäämme div-elementin sisällä oleviin 
elementteihin hieman tilaa sisäreunoille: 

 
.box h2 { 

padding: 10px 20 px 0 20 px; 

} 

 

.box p { 

padding: 20px 10 px 0 20 px; 

} 

 
 
Tämä on hyvä yksinkertaiselle laatikolle, jolla on kiinteä väri eikä reunuksia. Mutta entä jos halutaan 
luoda hienompi, kuten kuvassa 3-5? 

 
 

 Kuva 3-5. Esimerkki tyylitellystä pyöreäkulmaisesta laatikosta. 
 
 
Voidaan käyttää samaa lähestymistapaa, mutta tällä kertaa taustavärin asettamisen sijasta asetetaan 
toistuva taustakuva. Jotta tämä toimisi, alakaarikuva täytyy liittää toiseen elementtiin. Tässä 
tapauksessa käytin laatikon viimeistä kappale-elementtiä: 

 
 

.box{ 

width: 424px: 

background: url (images/bg-title.gif) repeat-y; 

} 

 

.box h2 { 

background: url (images/bg-top.gif) no repeat left top; 

padding-top 20px; 

} 

 

box .last { 

background: url (images/bg-tbottom.gif) no repeat left bottom; 

padding-bottom: 20px; 

} 

.box h2. .box p { 

padding-left: 20px; 

padding-right: 20px; 

} 
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<div class=”box”> 

<h2>Headline</h2> 

<p class=”last”>Content</p> 

</div> 

 

Kuva 3-6 esittää tyylitellyn laatikon tämän edellä olevan koodin tuloksena. Koska laatikolle ei ole 
annettu korkeutta, se laajenee pystysuunnassa tekstin koon kasvaessa. 

 

 
 

Joustava pyöreäkulmainen laatikko 
 

Edelliset esimerkit kasvavat kaikki pystysuunnassa, jos fontin kokoa kasvatetaan. Ne eivät kuitenkaan 
laajene vaakasuunnassa, koska laatikon leveyden täytyy olla sama kuin ylä- ja alakuvien. Jos halutaan 
luoda joustava laatikko, tarvitsee ottaa hieman erilainen lähestymistapa. Sen sijaan, että ylä- ja 
alakaaret sisältäisivät vain yhden kuvan, ne voidaan tehdä kahdesta päällekkäin menevästä kuvasta 
(katso kuva 3-7). 
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<div class=”box”> 

<div class=”box-outer”> 

<h2>Headline</h2> 

<p>Content</p> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

 
Tämä metodi vaatii neljä kuvaa: kaksi yläkaaria sekä kaksi alakaaria ja laatikon runkoa varten (katso 
kuva 3-8). Alempien kuvien tarvitsee olla yhtä korkeita kuin laatikon maksimikorkeus. 
Nämäkuvatnimetäänseuraavasti:top-left.gif,top-right.gif,bottom-left.gifjabottom-right.gif. 

 
 

 
 
 

Kuva 3-8. Joustavan levyisen pyöreäkulmaisen laatikon luomisessa vaadittavat kuvat. 
 
Ensin lisätään bottom-left.gif päälaatikon div-elementtiin ja bottom-right.gif ulompaan div-elementtiin. 
Seuraavaksi lisätään top-left.gif sisempään div-elementtiin ja lopulta top-right.gif otsikko elementtiin. 
Lopuksi kannattaa lisätä hieman täytettä (padding), jotta voidaan luoda tilaa laatikon sisältöjen välille. 

 
.box { 

widt: 20em; 

background: #effce7 url(images/bottom-left.gif)no-repeat left bottom; 

} 

 
.box-outer { 

background: url(images/bottom-right.gif) no-repeat right bottom; 

padding-bottom: 5%; 

} 

 

.box inner { 

background: url(images/top-rleft.gif) no-repeat left top; 

} 

 

.box h2 { 

background: url(images/top-right.gif) no-repeat right top; 

padding-top: 5%; 

} 

 

.box h2, .pox p { 

padding-left: 5%; 

padding-right: 5%; 

} 
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Tässä esimerkissä on asetettu laatikon leveys em-yksikköinä. Tekstin kasvattaminen selaimessa 
aiheuttaa laatikon venymisen (katso kuva 3-8). Tietenkin voitaisiin asettaa leveys myös prosentteina ja 
antaa laatikon kasvaa tai pienentyä riippuen selaimen ikkunan koosta. Tämä on yksi pääperiaatteista 
elastisten ja joustavien ulkoasujen takana. Sitä käsitellään myöhemmin tässä kirjassa. 

 
 

 
 
 
Kuva 3-9. Joustavat pyöreäkulmaiset laatikot laajenevat sekä pysty- että vaakasuunnassa, kun tekstin 
kokoa muutetaan. 
 
 
Ylimääräisten ei-semanttisten elementtien lisääminen ei ole ihanteellista. Jos laatikoita on vain pari, 
niiden kanssa pystyy luultavasti elämään. Mutta jos asia huolestuttaa, voidaan lisätä ylimääräisiä 
elementtejä käyttämällä JavaScriptiä (ja DOM:ia) tämän sijaan. Enemmän tietoa tästä asiasta löytyy 
hienosta artikkelista, jonka Roger Johansson 456 Berea Streetiltä on kirjoittanut. Artikkeli löytyy 
osoitteesta http://tinyurl.com/82y81. 
 

 

http://tinyurl.com/82y81.
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Vuorenhuippukulmat 
 
 

 
Vuorenhuippureunat ovat yksinkertainen ja hyvin joustava konsepti, jonka Simplebits.comin Dan 
Cederholm on keksinyt. Hän on menestyskirjan Web Standards Solutions (Friends of ED, 2004) 
kirjoittaja. Oletetaan, että halutaan luoda valikoima erivärisiä pyöreäkulmaisia laatikoita. Käyttämällä 
edellä esiteltyä metodia tarvitsisi jokaiselle väriteemalle luoda omat grafiikkansa. Tämä toimii, jos 
käytetään vain paria teemaa, mutta entä jos haluttaisiin antaa käyttäjien luoda omia teemojaan? 
Luultavasti tarvitsisi luoda reunagrafiikoita dynaamisesti palvelimelle, josta voisi tulla hyvinkin 
monimutkaista. 
 
 
Onneksi on olemassa toinen tapa. Sen sijaan, että luotaisiin erivärisiä kulmagrafiikoita, voidaan luoda 
kaarevia bittikarttamaskeja (katso kuva 3-10). Maskatut alueet ovat sivulla käytetyn taustavärin värisiä, 
ja varsinainen kulma-alue on läpinäkyvä. Kun se sijoitetaan värilaatikon päälle, tulee vaikutelma siitä, 
että laatikko on kaaritettu (katso kuva 3-11). 

 
 

 
 

Kuva 3-10. Bittikarttamaski. Valkoinen maski peittää taustavärin luoden yksinkertaisen kaartuvan vaiku-
telman. 
 
 
Koska näiden kulmamaskien tulee olla bittikarttoja, hienovaraiset kaaret toimivat parhaiten. Jos yrität 
käyttää suurta kaarta, se näyttää rosoiselta ja rumalta. 
 
(X)HTML-koodi on samankaltainen kuin edellisessä metodissa; neljä elementtiä, joihin neljä 
kulmamaskia lisätään: 
 

 

<div class=”box”> 

<div class=”box-outer”> 

<div class=”box-inner”> 

<h2>Headline</h2> 

<p>Content</p> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

css- koodi on myös melko samanlainen: 

 

.box { 

width: 20em; 

background: #effce7 url(images/bottom-left.gif) no-repeat left 

bottom; 

} 
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.box-outer { 

background: url(images/bottom-right.gif) no-repeat right bottom; 

padding-bottom: 5%; 

} 

 

.box-inner { 

background: url(images/top-left.gif) no-repeat leftt top; 

} 

 

.box h2 { 

background: url(top-right.gif) no-repeat right top; 

padding-top: 5%; 

} 

 

.box h2, .box p { 

padding-left: 5% 

padding-right: 5%; 

} 

 
 

 
 
 

Kuva 3-11. Vuorenhuippukulmainen laatikko. 
 
 
Suurin ero erilaisten kuvien lisäksi on taustavärin lisääminen päälaatikon div-elementtiin. Jos halutaan 
vaihtaa laatikon väriä, voidaan yksinkertaisesti vaihtaa värin arvoa CSS:ssä ilman, että tarvitsee luoda 
grafiikkaa uudestaan. Tämä metodi sopii vain yksinkertaisten laatikoiden luomiseen, joskin se tarjoaa 
hyvin paljon joustavuutta ja sitä voidaan käyttää yhä uudestaan eri projekteissa. 

 
 

Varjostukset 
 
 

Varjostukset ovat suosittu ja viehättävä ominaisuus, joka lisää syvyyttä muuten yksiulotteiseen 
ulkoasuun. Monet käyttävät sellaisia grafiikkaohjelmia kuten Photoshop ja lisäävät varjostuksia suoraan 
kuvaan. On kuitenkin mahdollista käyttää myös CSS- koodia lisäämään yksinkertaisia varjotehosteita, 
ilman että itse kuvaa tarvitsisi muokata. 
 
 
Jälkimmäisen tavan käyttöön on monia syitä. Kenties haluat ei-teknisten ihmisten, joilla ei ole 
kokemusta Photoshopin käytöstä, ylläpitävän sivustaasi. Tai kenties olet lataamassa kuvia paikasta, 
jossa ei ole Photoshopia käytettävissä, kuten nettikahvilasta. Valmiiksi määritellyn varjotyylin avulla voit 
yksinkertaisesti ladata tavallisen kuvan ja saada sen näkymään varjostettuna sivustallasi. 
Yksi CSS:n käytön mukavimmista hyödyistä on, että se on ei-tuhoava. Jos päätät myöhemmin, että 
haluat poistaa varjotehosteen, voit yksinkertaisesti muuttaa paria riviä CSS- tiedostoissasi sen sijaan, 
että joutuisit käsittelemään kaikki kuvasti uudelleen. 
 

CSS - TEHOKAS HALLINTA 
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Helpot CSS-varjostukset 
 

 
Hyvin yksinkertaisen varjostusmetodin esitteli ensimmäisen kerran 1976 design.corn:in Dunstan 
Orchard. Se toimii niin, että liitetään suuri varjostus grafiikka kietoja- div -elementin taustalle. Tämän 
jälkeen varjostus paljastetaan siirtämällä kuvaa käyttäen negatiivisia marginaaleja. 
 
 
Ensin tarvitsee luoda varjostusgrafiikka. Loin oman varjostusgrafiikkani Adobe Photoshopilla. Luo uusi 
Photoshop -tiedosto käyttäen mittoina kuvan maksimikokoa. Loin varmuuden vuoksi tiedoston, joka on 
800 x 800 pikseliä. Avataan taustatason lukitus ja täytetään se sillä värillä, jonka halutaan olevan 
varjostuksen pääväri. Omassa tapauksessani pidin yksinkertaisesti taustatasoni valkoisena. Luodaan 
uusi taso (new layer) ja täytetään se valkoisella. Nyt liikutetaan tätä tasoa 4-5 pikselin verran ylös ja 
vasemmalle ja sen jälkeen lisätään 4-5 pikselin levyinen varjostus (drop shadow) tähän tasoon. 
Tallennetaan tämä kuva webiä varten (save for web)ja nimetään se shadow.gif-nimiseksi (katso kuva 3-
12). 

 
 

  
 

Kuva 3-12. 800 x 800 pikselin kokoinen shadow.gif suurennettuna, niin että viiden pikselin kokoinen 
varjostus näkyy. 
 
Merkintä tätä tekniikkaa varten olisi seuraavanlainen: 

 
 

<divclass=”ing-warpper”><ingsrc=”dunstan.jpg”width=300”height=300” 

alt=”Dunstan Orchard” /></div> 

 
 

On tärkeää pitää koodi yhdellä rivillä ja olla lisäämättä tyhjää tilaa div- ja image- elementtien väliin. 
IE5.5:ssä on tyhjään tilaan liittyvä bugi, joka aiheuttaa raon kuvan ja varjostuksen välille, jos koodi on 
eri riveillä. 
 
Jotta tehoste voidaan luoda, tarvitsee ensin lisätä varjografiikka kietoja- div:n taustalle. Koska div-
elementit ovat lohkotason elementtejä, ne venyä: vaakasuunnassa vieden kaiken tilan, joka on 
saatavilla. Tässä tapauksessa halutaan kietoa civ kuvan ympärille. Tämä voidaan tehdä asettamalla 
kietoja- div:lle leveys, mutta se vähentää tämän tekniikan hyödyllisyyttä. Sen sijaan div voidaan 
kelluttaa, jolloin se "kutistuu ja kietoutuu" nykyaikaisissa selaimissa yhtä lukuun ottamatta: IE 5.x 
Macintoshissa. Nämä tyylit voidaan piilottaa Macin IE5.x-versioista. Enemmän tietoa sääntöjen 
piilottamisesta eri selaimissa löytyy luvusta kahdeksan. 

 
.Img.warpper { 

background: url(images/shadow.gif) no-repeat bottom right; 

clear: right; 

float: left; 

} 
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Jotta voitaisiin paljastaa varjostuskuva ja luoda varjostustehoste (katso kuva 3-13), tarvitsee siirtää 
kuvaa käyttäen negatiivista marginaalia. 

 
 

.img-warpper img { 

margin: -5px 5px 5px -5px; 

} 

 

 
 

Kuva 3-13. Kuva varjostuksella. 
 
Kuvaan voidaan luoda tekaistu reunatehoste antamalla kuvalle reunustuksen ja täytteen (katso kuva 3-
14): 

 
 

. img-wrapper img  {  

background-color: #fff;  

border: 1px solid #a9a9a9; 

padding: 4px; 

margin: -5px 5px 5px -5px; 

} 

 

 
 

Kuva 3-14. Lopullinen tulos. 
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Tämä toimii uudemmissa standardia noudattavissa selaimissa. Tarvitsee kuitenkin lisätä pari 
yksinkertaista sääntöä, jotta se saataisiin toimimaan IE6:ssa: 

 
.img-wrapper { 

background: url (images/shadow.gif ) no-repeat bottom right; clear: 

right; 

float: left; 

position relative; 

} 

 

. img-wrapper img { 

background-color: #fff;  

border: 1px solid #a9a9a9;  

padding: 4px; display: block; 

margin: -5px 5px 5px -5px;  

position: relative; 

} 

 
 

Nyt varjostustehoste toimii myös IE6:ssa. Kuvan täyte (padding) ei toimi IE5.x-versioissa, mutta se on 
suhteellisen merkityksetön asia, joka voidaan huoleti jättää huomioimatta. 
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Varjostukset a la Clagnut 
 

 
Clagnut.comin Richard Rutter keksi samankaltaisen metodin varjostuksien luomiseen. Sen sijaan, että 
käytettäisiin negatiivisia marginaaleja, hänen tekniikkansa käyttää suhteellista asemointia siirtämällä 
kuvaa: 

 
.img-wrapper { 

background: url(images/shadow.gif) no-repeat bottom right; 

float:left; 

line-height:0; 

} 

 
. img-wrapper img { 

background:#fff; 

padding:4px; 

border:1px solid #a9a9a9; 

position: relative; 

left:-5px; 

top:-5px;  

} 

 
Täyte kuvan reunalla ei silti näy IE5.x-versioissa, mutta yleisesti selaimet tukevat tätä metodia hyvin. 

 
 

Sumeat varjostukset 

 
 
 

Edeltävät metodit tarjoavat yksikertaisen tavan luoda varjostustehosteita. Suurin "vika" noissa 
tehosteissa on kuitenkin niiden karkea reuna. Jos tehoste luodaan esimerkiksi Photoshopilla, reunat 
sulautuisivat taustaan luoden luonnollisemman vaikutelman. Voit nähdä näiden kahden tehosteen eron 
kuvassa 3-15. 

 
 

 
 

 
Kuva 3-15. Jotkut eivät pidä edeltävien tekniikoiden karkeista reunoista, vaan ovat enemmän mieltyneet 
fotorealistiseen tekniikkaan. 
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Onneksi tämä tehoste voidaan luoda uudestaan käyttämällä PNG- tiedostomuotoa, maskausta ja 
lisäksi merkityksetöntä div-elementtiä. Tämä metodi toimii niin, että luodaan PIMG- tiedosto, jonka 
alpha-läpinäkyvyys maskaa varjostusgrafiikan reunat. 
 
 
Ensin tarvitsee tehdä maskaava PNG- tiedosto. Luodaan uusi Photoshop- dokumentti, joka on 800 x 
800 pikselin kokoinen. Poistetaan ensin taustatason sisältöjä sen jälkeen tehdään 5 pikseliä leveä 
valinta kuvan vasempaan reunaan. Tämä valinta täytetään liukuvärillä valkoisesta läpinäkyvään. 
Tehdään uusi valinta, tällä kertaa kuvan yläreunaan, ja täytetään se samaan tapaan kuin edellinen. 
Tuloksena pitäisi olla valkoinen, sumea reunustus dokumentin vasempaan reunaan ja yläreunaan, 
kuten kuvassa 3-16. Kuva talletetaan 24-bittisenä PNG- tiedostona ja annetaan sille nimeksi mask.png. 

 
 

 
 

Kuva 3-16. Läpinäkyvät PNG:n reunat maskaavat varjostusgrafiikan luoden sille pehmeät kulmat. 
 
 
Ikävä kyllä, vanhemmat IE:n versiot eivät tue PNG:n alpha-läpinäkyvyyttä. Vanhempia selaimia varten 
on luotava vaihtoehtoinen grafiikka. Tässä tapauksessa olen luonut yksinkertaisen GIF- maskin, jolla on 
tasavalkoinen 5 pikselin ylä- ja alatäyte. 
 
 
Merkintä tälle tekniikalle olisi seuraavanlainen: 
 

 
<div class="img-wrapper"> 

<div>  

<img src="dunstan.jpg" width="300" height="300" ait="Dunstan" /> 

</div>  

</div> 
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Tämä tehosteen luomiseksi varjostusgrafiikka täytyy ensin lisätä i mg -wrapper dlv-elementtiin ja tasata 
se alaoikealle: 

 
 

.img wrapper { 

background: url(images/shadow.gif) no-repeat right bottom; 

float: left;  

} 

 
 
Seuraavaksi lisätään maskaava kuva yläoikealle sisemmän div:n sisälle. Tämä asettaa maskatun 
kuvan varjostetun kuvan päälle, maskaten vasenta reunaa ja yläreunaa ja luoden hienon, pehmeän 
reunan. Tällä hetkellä molemmat taustakuvat on peitetty pääkuvalla. Siirron luomiseksi lisätään 
yksinkertaisesti täytettä sisemmän div-elementin oikeaan ja alareunaan: 

 
 

.img-wrapper div { 

background: url(images/mask.png) no-repeat left top ! important; 

background: url(images/mask.gif) no-repeat left top; 

padding: 0 5px 5px 0;  

} 

 
Huomaa, että olen lisännyt sekä PNG:n että GIF:n tähän sääntöön. PNG on uudempia alpha-läpi 
näkyvyyttä tukevia selaimia varten, ja GIF lE:tä varten. ! important- virityksen avulla esitetään PNG 
uudemmissa selaimissa, kun IE:n käyttäjille näytetään GIF- versio. Enemmän tietoa tästä virityksestä 
löytyy luvusta kahdeksan. 
 
 
Macintoshin IE 5.2 ei "kutista ja kiedo" kellutettuja elementtejä, jos ne sisältävät lohkotason elementin. 
Ongelma voidaan kiertää yksinkertaisesti kelluttamalla toinen div ensin: 

 
.img-wrapper div { 

background: url(images/mask.png) no-repeat left top ! important; 

background: url(images/mask.gif) no-repeat left top; 

padding: 0 5px 5px 0; 

float: left /* :KLUDGE: Fixes problem in IE5.2/Mac */  

} 

 
Lopuksi lisätään reunatehoste kuvaelementtiin: 

 
.img-wrapper img { 

background-color: #fff; 

border: 1px solid #a9a9a9; 

padding: 4px; 

} 

 
Kun kaikki nämä niputetaan yhteen, näyttää lopullinen CSS- koodi tältä: 

 
.img-wrapper { 

background: url(images/shadow.gif) no-repeat right bottom; 

float: left; 

} 
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.img-wrapper div { 

background: url(images/mask.png) no-repeat left top !important; 

background: url(images/mask.gif) no-repeat left top; 

padding: 0 5px 5px 0; 

float: left; /* :KLUDGE: Fixes problem in IE5.2/Mac */ 

} 

 

.img-wrapper img { 

background-color: #fff; 

border: 1px solid #a9a9a9; padding: 4px; 

} 

 
 

Ja lopulliseen tehosteen pitäisi näyttää samalta kuin kuvassa 3-17. 

 

 Kuva 3-17. Lopullinen tehoste. 
 

Jos haluat, voit jättää tehosteen tällaiseksi ja tarjota PNG:n hyville selaimille ja GIF:n kaikille muille. 
Ikävä kyllä, kuten me kaikki tiedämme, Internet Explorerilla on hyvin iso markkinaosuus, joten 
oikeastaan hyvin harva ihminen näkisi nämä sumeat varjostukset. 
 
Onneksi IE5.5:ssä ja uudemmissa versioissa on Microsoftin omaa CSS- koodia, joka pakottaa PNG- 
läpinäkyvyyden: 

 
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.A1phaImageLoader  

(src='images/mask.png', sizingMethod='crop'); 

 
Tämä koodi voitaisiin lisätä jo olemassa olevaan CSS- tiedostoon ja piilottaa se uusilta selaimilta lE- 
kohtaisen virityksen avulla. Se kuitenkin mitätöisi CSS- tiedoston. Pitäisi myös välttää virityksen 
käyttämistä, ellei se ole ehdottomasti tarpeellista. Sen sijaan on järkevämpää laittaa sääntö erilliseen 
CSS- tiedostoon ja piilottaa se kaikilta muilta paitsi IE:ltä. Tämä tehdään niin, että luodaan uusi CSS- 
tiedostoja nimetään se ie55.css-tiedostoksi ja lisätään seuraava 
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.img-wrapper div { 

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader 

(src='img/shadow2.png', sizingMethod='crop'); 

background: none; 

} 

 
 

Ensimmäinen sääntö käyttää IE:n AlphaImageLoader- suodinta esittämään PNG- tiedoston alpha-
läpinäkyvyydellä IE5.5:ssä ja uudemmissa versioissa. Alkuperäinen tausta esitetään yhä, joten toinen 
sääntö yksinkertaisesti peittää alkuperäisen taustakuvan. 
 
 
Internet Explorerissa on toinen Microsoftin oma koodi, jota kutsutaan ehdolliseksi kommentiksi, joka 
sallii erityisen tyylitiedoston tarjoilun tiettyihin IE:n versioihin. Tässä tapauksessa halutaan vain IE5.5:n 
ja uudempien versioiden näkevän uuden tyylitiedoston, joten seuraava koodi voidaan lisätä sivun head- 
osioon: 

 
 

<!-[if gte ie 5.5000]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie55.css"/> 

<![endif]--> 

 
 
Ehdollisista kommenteista ei tarvitse huolehtia tässä vaiheessa; niitä opetellaan yksityiskohtaisemmin 
luvussa 8. 
 
Ja siinä se on. Kaikki modernit selaimet kuin myöslE5.5ja uudemmat versiot esittävät hienon 
häivereunaisen varjostuksen. Kaikki muu esitetään karkeareunaisella varjostuksella. 
 
 
Konseptia, jossa luodaan kaikissa selaimissa toimiva perussivu ja sitten lisätään edistyksellisiä 
muotoiluja tai toimintoja uudempia selaimia varten, kutsutaan progressiiviseksi parantamiseksi 
(progressive enhancement). Vastaavasti sen varmistamista, että sivun tyylit tai toiminnallisuus eivät 
aiheuta haitallisia vaikutuksia vanhemmissa selaimissa, kutsutaan hallituksi laadunheikennykseksi 
(graceful degradation). Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää konseptia standardipohjaisessa suunnittelussa. 
 

 

Onion skin -varjostukset 
 
 

Viimeinen varjostusmetodi, jonka aion esitellä, käyttää samanlaista tekniikkaa kuin pyöreä-kulmaisen 
laatikon metodi. Mutta en sijaan, että maskin avulla peitettäisiin varjon päät, luomme kaksi GIF- 
tiedostoa varjon päitä varten ja asetamme ne päävarjografiikan kovien päiden päälle Tämän luomiseen 
tarvitsee merkintään lisätä kaksi merkityksetöntä div-elementtiä, jotka toimivat koukkuina näille kuville. 
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Perus- HTML näyttäisi tältä: 

 
 

<div class="img-wrapper"> 

<div class="img-outer"> 

<div class="img-inner"> 

<imgsrc="images/dunstan.jpg"width="300"height="300"alt="Dunstan"/> 

</div> 

</div> 

</div> 

 
 

Kuten aikaisemmin, lisätään päävarjokuva pää div-elementin taustaksi: 

 
 

.img-wrapper { 

background:url(images/shadow.gif) no-repeat right bottom; 

float: left; 

} 

 
Kuten aikaisemmin, div-elementti kellutetaan, jotta se kutistuu ja kietoutuu. 
 
Nyt voidaan lisätä vasen alakulma uloimman div-elementin vasempaan alakulmaan ja oikea yläkulma 
sisemmän div-elementin oikeaan yläkulmaan. Täytteen lisääminen sisemmän d i v:n ala- ja vasempaan 
reunaan luo langetustehosteen. Jotta pääkuvan kietojaelementti kutistuisi ja kietoutuisi Macin IE 
5.2:ssa, meidän täytyy lisäksi kelluttaa nuo molemmat div-elementit: 

 
 

.img-outer { 

background:url(images/bottom-left2.gif) no-repeat left bottom; 

float: left; /* :KLUDGE: Fixes problem in IE5.2/Mac */ 

} 

 

.img-inner { 

background:url(images/top-right2.gif) no-repeat top right; 

padding: 0 5px 5px 0; 

float: left; /* :KLUDGE: Fixes problem in IE5.2/Mac */ 

} 

 
Ja viimeiseksi, kuten aikaisemminkin, voidaan lisätä kuvaan reunustus ja täyte, jotta saadaan aikaiseksi 
valokuvatyylinen kehys: 

 
 

.img-wrapper img { 

background-color: #fff; 

border: 1px solid #a9a9a9; 

padding: 4px; 

display: block; 

} 
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Ja lopullinen CSS- koodi näyttää tältä: 

 
 

.img-wrapper { 

background:url(images/shadow.gif) no-repeat right bottom; 

float: left; 

} 

 

.img-outer { 

background:url(images/bottom-left2.gif) no-repeat left bottom; 

float: left; /* :KLUDGE: Fixes problem in IE5.2/Mac */ 

} 

 

.img-inner { 

background:url(images/top-right2.gif) no-repeat top right; 

padding: 0 5px 5px 0; 

float: left; /* :KLUDGE: Fixes problem in IE5.2/Mac */ 

} 

 

.itng-wrapper img { 

background-color: #fff; 

border: 1px solid #a9a9a9; 

padding: 4px; 

display: block; 

} 

 
 

Tämä metodi on hyvin yksinkertainen ymmärtää, ja se luo varjostuksen, joka toimii usealla selaimella. 
Huono puoli tässä on kahden ylimääräisen, merkityksettömän div-elementin lisääminen. Niitä tarvitaan, 
koska CSS ei tällä hetkellä salli useiden taustakuvien lisäämistä yhteen elementtiin. CSS3 -versio tulee 
tarjoamaan tämän ominaisuuden tulevaisuudessa, joten useiden elementtien käyttäminen on vain 
siirtymävaiheen aikainen ratkaisu, ja pitäisi olla melko helppoa poistaa nämä lisä tagit dokumenteista 
tulevaisuudessa. Jos haluat pitää HTML-koodisi puhtaana, voit aina lisätä nämä ylimääräiset elementit 
JavaScriptin tai generoidun sisällön avulla. 

 
 

Kuvan korvaaminen 
 
 

HTML-teksti on hienoa. Hakukoneet osaavat lukea sitä, sitä voidaan kopioida ja liittää, se suurenee, jos 
tekstin kokoa suurennetaan selaimessa. Tästä syystä on hyvä käyttää HTML-tekstiä kuvien sijasta niin 
paljon kuin vain mahdollista. Ikävä kyllä, web-suunnittelijoilla on rajoitettu määrä fontteja 
käytettävänään. Ja vaikka typografiaa voi kontrolloida tiettyyn pisteeseen saakka CSS:n avulla, jotkut 
asiat eivät vain ole mahdollisia pelkän tekstin kanssa. Tästä syystä tulee tilanteita, jolloin halutaan 
käyttää kuvia tekstin sijasta. 
 
 
Sen sijaan että upotettaisiin kuvia suoraan sivulle, CSS- kehittäjät keksivät idean kuvan korvaamisesta. 
Teksti lisätään dokumenttiin normaalisti ja sitten se piilotetaan CSS- koodia käyttämällä ja esitetään 
taustakuva sen paikalla. Tällä tavoin hakukoneilla on edelleen HTML-teksti etsittävänään ja se tulee 
näkyviin, jos CSS ei ole käytössä. 
 
 
Tämä vaikutti jonkin aikaa hyvältä idealta, kunnes siitä löydettiin useita vikoja. Kaikkein suosituimmat 
metodit eivät olleet näytönlukijoiden saatavilla, ja useimmat niistä eivät toimi selaimissa, joissa kuvat on 
kytketty pois käytöstä mutta CSS on käytössä. Seurauksena monet CSS- ohjelmoijat lopettivat 
kuvankorvausmetodien käyttämisen ja palasivat pelkän tekstin käyttämiseen. Vaikka puhun 
kuvankorvauksen välttämisen puolesta aina kuin vain mahdollista, uskon silti että on tilanteita, jolloin se 
on sopivaa, kuten kun tarvitsee käyttää tiettyä fonttia yrityksen logossa. Tämä edellyttää hyvää 
käsitystä useista mahdollisista tekniikoista ja näiden tekniikoiden rajoituksista. 
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Fahrnerin kuvankorvaus (FIR) 
 
 

Todd Fahrner loi FIR:n (Fahrner Image Replacement), joka on omaperäinen ja luultavasti suosituin 
kuvankorvaustekniikoista. Aion selittää tämän metodin, koska se on historiallisesti merkille pantava ja 
koska se on yksi helpoiten ymmärrettävistä metodeista. Tällä metodilla on kuitenkin joitakin hyvin 
vakavia saavutettavuusrajoituksia, ja siksi sitä tulisi välttää. 
 
Peruskonsepti on hyvin yksinkertainen. Kiedotaan korvattava teksti span- elementin sisään: 

 
 

<h2> 

<span>Hello World</span> 

</h2> 

 
 

Tämän jälkeen lisätään korvauskuva taustakuvaksi otsikkoelementtiin: 

 
 

h2 { 

background:url(hello_world.gif) no-repeat; 

width: 150px; 

height: 35px; 

} 

 
 

ja piilotetaan span- merkinnän sisältö asettamalla sen display- arvoksi none: 

 
 

span { 

display: none; 

} 

 
 

Tämä metodi toimii hienosti, mutta sen viimeisin sääntö aiheuttaa ongelmia. Monet suosituimmista 
näytönlukijoista eivät huomioi elementtejä, joiden display- arvona on none tai hidden. Tästä syystä ne 
jättävät tekstin kokonaan huomioimatta aiheuttaen suuria saavutettavuusongelmia. Joten tekniikalla, 
jonka tarkoitus oli parantaa sivun saavutettavuutta, onkin päinvastainen vaikutus. Tästä syystä on 
parempi olla käyttämättä tätä tekniikkaa. 

 
 

Phark 

 
 

Phark.netin Mike Rundle kehitti näytönlukijaystävällisen kuvankorvaustekniikan, jonka lisäetuna on 
ylimääräisen ja merkityksettömän div-elementin karsiminen: 
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<h2> 

Hello World 

</h2> 

 
 

Sen sijaan että teksti piilotettaisiin display- ominaisuuden avulla, Phark- metodi lisää hyvin suuren, 
negatiivisen tekstisisennyksen otsikkoon: 

 
 

h2 { 

text-indent: -5000px; 

background:url(hello_world.gif) no-repeat; 

width: 150px; 

height: 35px; 

} 

 
 

Tämä metodi toimii hyvin ja ratkaisee näytönlukijaongelman. Mutta kuten FIR- metodi, tämäkään 
metodi ei toimi kun kuvat ovat pois päältä, mutta CSS on päällä. Tämä on tosin vain marginalinen 
ongelma, joka esiintyy todennäköisesti vain erittäin hitaiden Internet-yhteyksien kanssa tai käytettäessä 
matkapuhelinta modeemina. On olemassa argumentti, että sivuston lukijoilla on mahdollisuus asettaa 
kuvat käyttöön, mutta he vain päättävät olla tekemättä niin. On kuitenkin hyvä painaa mieleen, että 
tietyt käyttäjät eivät näe korvattua tekstiä, joten tämän menetelmän käyttöä on syytä välttää olennaisten 
tietojen tai navigointivälineiden kanssa. 

 
 

Gilder / Levin-metodi 
 
 

Tämä metodi, jonka loivat yhdessä Tom Gilder ja Levin Alexander, on luultavasti yksi vakaimmista 
saatavilla olevista metodeista. Se toimii hyvin näytön lukijoiden kanssa ja sallii tekstin esittämisen, 
vaikka kuvat olisivat pois päältä ja CSS olisi päällä. Se asettaa kuvan tekstin päälle sen sijaan, että 
piilottaisi tekstin. Tällä tavalla, kun kuvat ovat pois päältä, nähdään sen alla oleva teksti. 
 
Jotta tätä tekniikkaa voitaisiin käyttää, tarvitaan uusi, tyhjä span- merkintä korvattavan elementin sisälle: 

 
 

<h2> 

<span></span>Hello World 

</h2> 

 

Tämän jälkeen elementille määritetään koko, joka vastaa kuvan kokoaja asetetaan elementin sijanti 
suhteelliseksi: 

 
 

h2 { 

width: 150px; 

height: 35px; 

position: relative; 

} 
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Tämä asettaa uuden asemointialustan oheista span- elementtiä varten, niin että se voidaan sijoittaa 
absoluuttisesti tekstin päälle. Kun asetat kooksi 100 prosenttia emoelementin koosta ja lisäät korvaavan 
kuvan span- elementin taustakuvaksi, kuva peittää täysin korvattavan tekstin: 

 
 

h2 span { 

background: url (hello_world.gif) no-repeat; 

position: absolute; 

width: 100%; 

height: 100%; 

} 

 
 

Tätä tekniikkaa käytettäessä kuvan taustan on oltava täysin peittävä. Muutoin teksti näkyy läpi. 
Tekniikan huono puoli on merkityksettömän span- elementin lisääminen. 

 
 

Inmanin Flash-korvaus (IFR) ja  
skaalautuva InManin Flash-korvaus (slFR) 
 
 

Yksi pääongelmista, joita kuvankorvaaminen yrittää ratkaista, on fonttien puute useimmissa 
tietokoneissa. Sen sijaan, että teksti korvattaisiin kuvalla, Mike Davidson ja Shaun Inman kehittivät 
kekseliäämmän lähtökohdan. 
 
 
Flash sallii fonttien upottamisen SWF- tiedostoon, joten sen sijaan että teksti vaihdettaisiin kuvaan, se 
voidaan muuttaa Flash- tiedostoksi. Vaihto toteutetaan JavaScriptillä niin, että skripti selaa dokumentin 
läpi ja etsii kaikki tietyn elementin sisällä olevatta! tietyllä luokkanimellä varustetut elementit. Tämän 
jälkeen JavaScript vaihtaa tekstin pieneksi Flash- tiedostoksi. Sen sijaan, että luotaisiin erillinen Flash- 
tiedosto jokaista tekstikappaletta varten, tämä tekniikka sijoittaa vaihdetun tekstin yhteen, monistettuun 
Flash- tiedostoon. Näin kaikki mitä tarvitsee tehdä laukaistakseen kuvankorvauksen, on lisätä luokka 
(class), Flash ja JavaScript tekevät lopun. Toinen hyöty tässä on, että Flash- tiedostojen teksteistä 
voidaan tehdä valittavia, mikä tarkoittaa, että niitä voi kopioida ja liittää helposti. 
 
 
Shaun Inman julkaisi Flash- kuvan korvaamismetodin ja nimitti sen "Inman Flash Replacementiksi" tai 
lyhennettynä IFR:ksi. IRF on hyvin kevyen sarjan metodi. Yksityiskohtia tästä metodista, mukaan lukien 
lähdekoodit, löytyy osoitteesta http://www.shauninman.com/plete/2004/04/ifr-revisited-and-revised 
 
 
Mike Davidson kehitti tämän metodin pohjalta skaalattavan Inman Flash -metodin (Scalable Inman 
Flash Method), lyhyesti slFR. Tämä metodi laajentaa IFR:ää sallien moniriviset tekstin-korvaukset ja 
tekstikoon muuttamisen. 
 
 
Jotta slFR- metodia voitaisiin käyttää sivustalla, tarvitsee ensin ladata viimeisin versio osoitteesta 
http://www.mikeindustries.com/sifr slFR:n asentaminen sivustolle on suhteellisen yksinkertaista. Ensiksi 
sinun täytyy avata Flash- tiedosto, sisällyttää siihen käytettävä fontti ja viedä elokuva. Jotta slFR toimisi 
oikein, tarvitsee ensin ottaa käyttöön liitetyt tulostus- ja näyttötyylit tai luoda uusi. Tämän jälkeen 
lisätään sifr.js- niminen JavaScript-tiedosto jokaiselle sivulle, jossa sitä halutaan käyttää. Tätä tiedostoa 
voidaan muokata, ja siinä voi määritellä, mitä 

 

http://www.shauninman.com/plete/2004/04/ifr-revisited-and-revised
http://www.mikeindustries.com/sifr
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elementtejä korvataan, tekstin värin, täytteet, isot/pienet aakkoset ja suuren määrän muita tyylillisiä 
elementtejä. Kun ollaan valmiita, siirretään tiedostot palvelimelle ja katsotaan, kuinka vanhat fontit 
korvataan dynaamisella Flash- sisällöllä. 
 
 
Näiden tekniikoiden pääongelma on latautumisajoissa. Sivujen täytyy latautua ensin kokonaan, ennen 
kuin JavaScript voi korvata tekstin. Tästä johtuen sivustolla saattaa esiintyä välkkymistä ennen kuin 
kaikki teksti on korvattu Flashilla (katso kuva 3-18). 

 
 

 
 
 

Kuva 3-18. Huomaa, kuinka Fortymedia.com-sivulla otsikot esiintyvät vasta kun sivu on latautunut. 
Tämä on merkki siitä, että tällä sivustolla käytetään slFR-metodia. 

 

Yhteenveto 
 
 

Tässä luvussa on opittu, kuinka taustakuvia voidaan liittää elementteihin ja luoda niiden avulla erilaisia 
mielenkiintoisia tekniikoita, kuten joustavia pyöreäkulmaisia laatikoita ja CSS- varjostuksia. Olemme 
nähneet, kuinka PNG-tuki voidaan pakottaa käyttöön Internet Explorerissa ja miten kuvia korvataan 
erilaisin menetelmin 
 
 
Seuraavassa luvussa näemme, kuinka taustakuvia ja linkkejä yhdistämällä luodaan mielenkiintoisia ja 
vuorovaikutteisia tehosteita. 

 
 

LUKU 4 LINKKIEN MUOTOILU 
 
seuraavalta sivulta 
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Vaatimaton ankkurilinkki on World Wide Webin perusta. Niiden avulla Internet-sivut voivat kytkeytyä 
toisiinsa ja ihmiset tutkia ja selata sivuja. Ankkurilinkkien perustyyli on suorastaan innoton, mutta 
pienellä CSS:n ripottelulla voi tehdä ihmeellisiä asioita. 

 
Tässä luvussa opimme: 
 

 järjestämään linkkivalitsimia dokumentin virtauksen pohjalta 

 luomaan tyyliteltyjä alleviivattuja linkkejä 

 muotoilemaan ulkoisia linkkejä käyttäen attribuuttivalitsimia 

 laittamaan linkit käyttäytymään painikkeiden tavalla 

 luomaan visited- linkkityylejä 

 luomaan puhtaita CSS- työkaluvinkkejä 

 
 

Yksinkertainen linkkimuotoilu 
 
 

Helpoin tapa muotoilla linkkiä on käyttää linkkityypin valitsinta. Esimerkiksi tämä sääntö tekee kaikista 
linkeistä (ankkureista) punaisia: 

 
 

a {color: red ;} 

 
 

Ankkurit voivat kuitenkin toimia niin sisäisinä viittauksina kuin ulkoisina linkkeinä, joten tyyppivalitsimen 
käyttäminen ei aina ole ideaalista. Ensimmäinen ankkuri sisältää osan tunnistimen, ja kun käyttäjä 
klikkaa kyseistä ankkuria, sivu hyppää toiseen nimettyyn ankkuriin: 

 
 

<p><a href="#mainContent">Skip to main content</a></p> 

… 

<h1><a name="mainContent">Welcome</a></h1> 

 
 

Kun halutaan linkin olevan punainen, myös sisältöotsikko muuttuu punaiseksi. Tämän välttämiseksi 
CSS:ssä on kaksi erityistä valitsinta, joita kutsutaan linkin näennäisluokan valitsimiksi(pseudo- 
classselectors). :link- näennäis- luokan valitsinta käytetään kohdentamaan linkki, jossa ei ole vierailtuja 
: visited- näennäisluokan valitsinta käytetään kohdentamaan vieraillut linkit. Joten tässä esimerkissä 
kaikki vierailemattomat linkit ovat sinisiä ja vieraillut ovat vihreitä: 

 
 

a:link {color:blue;} /* Kaikki vierailemattomat linkit sinisiä */ 

a:visited {color:green;} /* Kaikki vieraillut linkit vihreitä */ 

 
 

Kaksi muuta valitsinta, joita voidaan käyttää, ovat : hover ja ractive. Ne ovat dynaamisia nä-
ennäisluokan valitsimia. Dynaamista : hover- valitsinta käytetään kohdentamaan elementtejä, kun hiirtä 
liikutetaan kyseisen elementin päällä, ja dynaamista :active- valitsinta käytetään kohdentamaan 
elementtiä, kun se on aktivoitu. Aktivointi tapahtuu, kun linkkiä on napsautettu. Joten tässä esimerkissä 
linkit muuttuvat punaiseksi, kun niiden päällä liikutaan tai kun niitä napsautetaan: 

 
 

a: hover, a:active {color: red;} 
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Yksi yleisimmistä asioista, johon näitä valitsimia käytetään, on linkin alleviivauksen poistamiseen ja 
esittämiseen taas kun hiirtä liikutetaan linkin päällä tai kun sitä napsautetaan. Tämä voidaan tehdä 
asettamalla vierailemattomille linkeille text-decoration arvoksi none ja underline kun linkin päällä 
liikutaan tai sitä napsautetaan: 

 
 

a:link, a:visited {text-decoration: none;} 

a:hover, a:active {text-decoration: underline;} 

 
Edeltävässä esimerkissä valitsimien järjestys on tärkeä. Jos järjestys on käänteinen, tyyli ei toimi oikein: 

 
 

a:hover, a:active {text-decoration: underline;} 

a:link, a:visited {text-decoration: none;} 

 
 

Luvussa 1 opittiin, että kun kahdella säännöllä on sama yksityiskohtaisuus, viimeisin määritellyistä 
säännöistä jää voimaan. Tässä tapauksessa molemmilla säännöillä on sama yksityiskohtaisuus joten: 
link- ja: visited- tyylit syrjäyttävät: hover- ja :active- tyylit. Tämän välttämiseksi kannattaa käyttää 
linkkityylejä seuraavassa järjestyksessä: 

 
 

a:link, a:visited, a:hover, a:active 

 
 

Hauskaa alleviivauksella 
 
 

Käytännöllisyyden nimissä on tärkeää, että linkit on erotettu jotenkin muulla tavalla kuin värillä. Syy 
tähän on siinä, että monet ihmiset, joilla on heikentynyt näkökyky, kokevat vaikeaksi erottaa huonosti 
kontrastoidut värit, varsinkin pienellä tekstin koolla. Esimerkiksi värisokeat ihmiset eivät voi erottaa 
tiettyjä väriyhdistelmiä, joilla on samat kirkkaus- tai kylläisyysarvot. Tästä syystä linkit on oletuksena 
alleviivattu. 
 
Suunnittelijoilla on taipumus olla pitämättä linkkien alleviivauksista, koska ne aiheuttavat visuaalista 
sekamelskaa sivuille. Jos linkkien alleviivaukset päätetään poistaa, voidaan linkeistä tehdä korvaavasti 
lihavoituja. Tällä tavoin sivu näyttää vähemmän sotkuiselta, mutta silti linkit erottuvat: 

 
 

a:link, a:visited { 

text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

} 

 
 

Sen jälkeen voidaan alleviivaukset asettaa uudelleen, kun linkkien päällä liikutaan tai ne ovat aktiivisia: 

 
 

a:hover, a:active { 

text-decoration: underline; 

} 
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On kuitenkin mahdollista luoda "hienovarainen" alleviivaus käyttäen reunustasta. Seuraavassa 
esimerkissä oletuksena oleva alleviivaus on poistettuja se on korvattu vähemmän huomiota herättävällä 
pisteviivalla. Kun linkin päällä liikutaan tai sitä napsautetaan, tämä viiva muuttuu kiinteäksi tarjoten 
käyttäjälle visuaalisen palautteen siitä, että jotakin on tapahtunut: 

 
 

a:link, a:visited  { 

text-decoration: none; 

border-bottom: 1px dotted #000; 

} 

 

a:hover, a:active { 

border-bottom-style: solid; 

} 

 
 

Hienot alleviivaukset 
 
 

Kuvia käyttämällä voidaan luoda mielenkiintoisia tehosteita linkkien alleviivausten luomiseksi. 
Esimerkiksi olen luonut hyvin yksinkertaisen alleviivausgrafiikan, joka sisältää vinoja viivoja (kuva 4-1). 

 

 
 
Kuva 4-1. Yksinkertainen alleviivausgrafiikka. 
 
 
Tätä kuvaa voidaan käyttää seuraavalla koodilla: 

 
 

a:link, a:visited { 

color: #666; 

text-decoration: none;  

background: url(images/underline1.gif) repeat-x left bottom; 

} 

 
 

Tulos voidaan nähdä kuvassa 4-2. 

 

 
 

Kuva 4-2. Mukautettu linkin alleviivaus. 
 
Tämän hienouden ei tarvitse jäädä pelkästään :link- ja :visited- tyyleihin. Tässä esimerkissä olen luonut 
animoidun gif-kuvan  hover- ja :active- tiloille, joita käytetään seuraavalla koodilla: 

 
 

a:hover, a:active { 

background-image: url (images/underline1-hover.gif); 

} 
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Kun hiirtä liikutetaan linkin päällä tai sitä napsautetaan, vinottaiset viivat ilmestyvät vierien vasemmalta 
oikealle luoden mielenkiintoisen sykkivän tai vetävän vaikutelman. Kaikki selaimet eivät tue taustakuva-
animaatioita, mutta ne osaavat yleensä esittää silti animaation ensimmäisen kehyksen. 
 
Muista käyttää animaatiota varovaisesti, sillä se voi aiheuttaa ongelmia joillekin käyttäjille. Jos et ole 
varma, voi tutkia Web Content Accessibility Guidelines -opasta (WCAG 1.0) osoitteessa 
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ 

 
 

Eri linkkityyppien korostaminen 
 
 

Monilla sivustoilla on vaikea päätellä, ohjaako linkki sinut toiselle sivulle kyseisellä sivustolla vai 
kokonaan toiselle sivustalle. Me kaikki olemme painaneet linkkiä ja olettaneet pääsevämme sivuston 
toiselle sivulle ja yllättäen meidät on kiidätetty kokonaan toiseen paikkaan. Välttääkseen tätä ongelmaa 
monet sivustat avaavat ulkoisen linkin kokonaan uuteen ikkunaan. Tämä ei kuitenkaan ole kovin hyvä 
käytäntö, sillä se saattaa vaikeuttaa käyttäjän kontrollia sivustojen selailemiseen ja täyttää käyttäjän 
työpöydän epämieluisilla ikkunoilla. 
 
Paras ratkaisu on tähdentää ulkopuolisille sivustoille vieviä linkkejä jollakin tapaa ja antaa käyttäjän itse 
valita haluaako hän lähteä pois sivustoita, avata linkin uuteen ikkunaan vai mahdollisesti uuteen 
välilehteen. Tämä voidaan tehdä lisäämällä pieni kuvake kaikkien ulkoisten linkkien vierelle. Sivustoilla, 
kuten Wikipedia.com, sivuston ulkopuolelle viittaavaa linkkiä ilmentää laatikkokuvake, jossa on ulospäin 
viittaava nuoli (katso kuva 4-3). 

 
 

 
 

 
Helpoin tapa tehdä tämä on lisätä class-attribuutti jokaiseen ulkoiseen linkkiin ja tämän jälkeen käyttää 
kuvaketta taustakuvana. Tässä luomassani esimerkissä loin tilaa kuvaketta varten lisäämällä padding-
arvoa linkin oikealle puolelle, ja sen jälkeen käytin kuvaketta taustakuvana linkin oikeassa yläkulmassa 
(katso kuva 4-4). 

 
 

.external { 

background: url(images/externalLink.gif} no-repeat right top; 

padding-right: 10px; 

} 

 
 

 
 

Kuva 4-4. Ulkoisen linkin muotoilu. 
 
 
Vaikka tämä metodi toimii, se ei ole erityisen käytännöllinen tapa, koska class-attribuutti täytyy lisätä 
manuaalisesti jokaiseen ulkopuoliseen linkkiin. Entä jos olisi tapa saada CSS määrittelemään, milloin 
jokin on ulkoinen linkki? Itse asiassa se on mahdollista käytettäessä attribuuttivalitsimia. 

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
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Kuten luvussa l opittiin, attribuuttivalitsimet sallivat kohdentaa elementin attribuutin olemassaolon tai 
arvon perusteella. CSS3 laajentaa toimintoa niin, että attribuuttivalitsimissa voi hakea merkkijonoja 
valitusta tekstistä. CSS3 ei ole vielä virallinen spesifikaatio, joten näiden kehittyneiden valitsimien 
käyttäminen todennäköisesti mitätöi koodin. Kuitenkin monet standardeja noudattavat selaimet kuten 
Firefox ja Safari tukevat jo näitä CSS3-valitsimia, joten mahdollisuus, että nämä valitsimet eivät tulisi 
lopulliseen spesifikaatioon, on melko pieni. 
 
Tämä tekniikka toimii kohdentamalla ensin mitkä tahansa linkit, jotka alkavat tekstillä http: käyttäen 
[att^=val]-attribuuttivalitsinta. 

 
 

a[href^="http:"] { 

background: url(images/externalLink.gif) no-repeat right top;  

padding-right: 10px; 

} 

 
 

Tämän pitäisi korostaa kaikki sivuston ulkopuoliset linkit. Se kuitenkin poimii myös kaikki sisäiset linkit, 
jotka käyttävät absoluuttista URL- osoitetta suhteellisen linkin sijasta. Tämän välttämiseksi tarvitsee 
asettaa uudelleen kaikki oman sivuston linkit poistamalla ulkopuolisen linkin kuvakkeen. Tämä tehdään 
etsimällä linkit, jotka osoittavat omaan web- domainiin, poistamalla ulkoista linkkiä esittävä kuvake ja 
poistamalla oikea täyte (katso kuva 4-5). 

 
 

a[href^="http://www.yoursite.com"], a[href^="http://yoursite.com"] { 

background-image: none; 

padding-right: 0; 

} 

 
 

 
 
 

Kuva 4-5. Sivu, jolla ulkoiset linkit on muotoiltu eri tavalla kuin sisäiset linkit. 
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Monet standardia noudattavat selaimet tukevat tätä tekniikkaa, mutta vanhemmat selaimet kuten IE6 ja 
aikaisemmat versiot jättävät sen huomioimatta. 
 
Tätä tekniikkaa voidaan käyttää korostamaan myös sähköpostilinkkejä. Tässä esimerkissä lisätään 
pieni sähköposti-kuvake kaikkiin mailto-linkkeihin: 

 
 

a[href^=mailto:"] { 

background: url(images/email.png) no-repeat right top;  

padding-right: 10px; 

} 

 
 

Jos haluat, voit myös korostaa epästandardit protokollat, kuten AIM- pikaviesti protokollan, lisäämällä 
pienen AIM- kuvakkeen (katso kuva 4-6): 

 
 

a[href^="aim:"] { 

background: url(images/im.png) no-repeat right top;  

padding-right: 10px; 

} 

 
 

<a href="aim:goim?screenname=andybudd">instant message</a> 

 
 

 
 

Kuva 4-6. Sähköposti- ja pikaviestilinkkien tyylit. 

 
 
 

Ladattavien dokumenttien ja syötteiden korostaminen 
 
 

Toinen yleinen turhautumista aiheuttava asia on napsauttaa linkkiä, jonka luulee vievän jonnekin sivulla 
kuitenkin huomaten, että se aloittaa pdf- tai Microsoft Word -dokumentin lataamisen. Onneksi CSS:llä 
voidaan erotella myös nämä linkkityypit. Tämä tehdään käyttämällä [att$=val ]-attribuuttivalitsinta, joka 
kohdentaa attribuutit, jotka päättyvät tiettyyn arvoon, kuten . pdf tai .doc: 

 
 

a[href$=".pdf"] { 

background: url(images/pdfLink.gif)  no-repeat  right  top; 

padding-right: 10px;  

} 

 
 

a[href$=".doc"] { 

background: url(images/wordLink.gif) no-repeat right top; 

padding-right: 10px; 

} 
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Joten sannalla tavalla kuin aikaisemmissa esimerkeissä voidaan korostaa linkkejä, jotka osoittavat 
word- tai pdf-dokumentteihin niiden omilla erillisillä kuvakkeillaan varoittaen, että ne ovat ladattavia 
tiedostoja eivätkä linkkejä toisille sivuille. 
 
Lopuksi, monilla sivustoilla on RSS- syötteitä. Idea on, että ihmiset kopioivat nämä linkit RSS- 
lukijoihinsa. Mutta jos epähuomiossa napsauttaa tällaista linkkiä, vie se sivulle, jossa on näennäisesti 
merkityksetöntä dataa. Jotta vältettäisiin mahdollista hämmennystä, voidaan korostaa RSS- syötteitä 
samankaltaisella metodilla RSS- kuvaketta käyttäen. 

 
 

a[href$=".rss"],   a[href$=".rdf"] { 

background: url(images/feedLink.gif) no-repeat right top;  

padding-right: 10px; 

} 

 
 

Kaikki nämä tekniikat voivat auttaa parantamaan käyttäjän kokemusta sivustosta. Varoittamalla 
käyttäjiä sivuston ulkopuolisista linkeistä tai ladattavista dokumenteista, annetaan heidän tietää tarkasti, 
mitä odottaa kun he napsauttavat linkkiä, ja näin välttää tarpeetonta takaisinselailua ja turhautumista. 
 
Valitettavasti IE6 ja aikaisemmat versiot eivät tue attribuuttivalitsimia. Onneksi voidaan luoda 
samankaltainen tehoste lisäämällä class-attribuutti jokaiseen elementtiin käyttäen JavaScriptiä ja DOM 
ia. Yksi parhaista tavoista tehdä tämä on Simon Willisonin kehittämä erinomainen 
getElementBySelector-funktion. 

 
 

Painikkeiden ja päälle osoitusten luominen 
 
 

Ankkurit ovat sisäelementtejä, mikä tarkoittaa, että ne ovat aktiivisia vain kun sisältölinkkiä 
napsautetaan. On kuitenkin olemassa tapauksia, jolloin halutaan luoda painikemainen tehoste 
suuremmalle napsautettavalle alueelle. Tämä tehdään asettamalla ankkurin display- ominaisuudeksi 
block, muuttamalla ankkurin mittoja ja muita ominaisuuksia tyylin ja napsautusalueen luomiseksi. 

 
 

a { 

display: block; 

width: 6em; /* IE5.x/Win-version tarvitsemat mitat */ 

padding: 0.2em; 

line-height: 1.4; 

background-color: 94B8E9; 

border: 1px solid black; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

text-align: center;  

} 

 
Tuloksena olevan linkin tulisi näyttää kuvan 4-7 mukaiselta. 

 
 

 Kuva 4-7. Linkki, joka on muotoiltu painikkeeksi. 
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Linkin esiintyessä nyt lohkotason elementtinä minkä tahansa kohdan napsauttaminen lohkossa aktivoi 
linkin. 
 
Jos tarkastellaan koodia, huomataan leveyden olevan asetettuna em- muodossa. Lohkotason elementit 
laajenevat luonnostaan täyttämään saatavissa olevan tilan. Tästä syystä, jos sen hetkisen elementin 
leveys olisi suurempi kuin linkin vaatima leveys, tarvitsisi linkkiin lisätä haluttu leveys. Tämä on 
todennäköistä, jos tuollaista muotoiltua linkkiä haluaa käyttää sivun pääsisältöalueella. Jos muotoillut 
linkit olisivat esimerkiksi sivupalkissa, asetettaisiin luultavasti vain sivupalkin leveys, eikä huolehdittaisi 
linkkien leveydestä. 
 
Valitettavasti IE5.x:n Windows-versiossa on virhe, joka aiheuttaa seuraavan: jos leveyttä ja korkeutta ei 
ole määritelty, vain linkin tekstiosuudesta tulee aktiivinen, vaikka display- ominaisuudelle olisi asetettu 
block- arvo. Edeltävässä esimerkissä asetin painikkeen korkeuden käyttämällä rivin korkeutta (line-
height). Täsmällinen leveys on tarpeellinen, jotta linkki toimisi halutulla tavalla IE5.x:n Windows-
versiossa. 
 
line-height-ominaisuuttakäytetäänkontrolloimaanpainikkeenkorkeuttaheight-määritteen sijasta siksi, että 
se keskittää painikkeen tekstin pystysuunnassa. Jos korkeus asetettaisiin height- määritteellä, tarvitsisi 
käyttää täytettä mukailemaan pystysuuntaista keskittämistä. Rivilaatikossa teksti sitä vastoin 
keskitetään aina pystysuunnassa, joten line-height- ominaisuutta käytettäessä teksti sijaitsee aina 
laatikon keskellä. Tässä on tosin huonokin puoli. Jos painikkeen teksti jakautuu kahdelle riville, 
painikkeen korkeus kaksinkertaistuu. Tämän välttämiseksi painikkeet ja tekstit kannattaa mitoittaa niin, 
ettei teksti jakaudu useammalle riville. 
 

 

Yksinkertaiset päälle osoitukset 
 
 

Vanhoina huonoina aikoina käytettiin suuria ja hyvin monimutkaisia JavaScript-funktioita luomaan 
rollover- tehosteita, joista käytetään myös nimiä päälle osoitus ja ylivieritys. Onneksi :hover- 
näennäisluokka sallii luoda ylivieritystehosteita ilman JavaScriptia. Edellä olevaa esimerkkiä voidaan 
laajentaa sisältämään hyvin yksinkertainen ylivieritystehoste asettamalla taustalle ja tekstille väri, kun 
hiiren osoitin viedään tekstin päälle (kuva 4-8): 

 
 

a:hover { 

background-color: #369; 

color: #fff; 

} 

 
 

 Kuva 4-8. Ylivieritystyyli näyttää aktiivisen alueen. 
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Päälle osoitukset kuvien kanssa 
 
 

Taustavärin vaihtaminen toimii hyvin yksinkertaisissa painikkeissa, mutta monimutkaisempien 
painikkeiden kanssa on paras käyttää taustakuvia. Seuraavaa esimerkkiä varten olen luonut kaksi 
painikekuvaa: yhden kuvan normaalitilaa varten ja toisen tilaa varten, jossa hiiri liikkuu kuvan päällä 
(katso kuva 4-9). Voitaisiin lisätä myös aktiivitila, jolloin kuva aktivoitaisiin käyttämällä dynaamista 
:active- näennäisluokka määritystä. 

 
 

 
 

Kuva 4-9. Kuvat normaali- ja vieritystilassa. 
 
Koodi tähän esimerkkiin on samankaltainen kuin edellisessä. Pääero on taustakuvan käyttö taustavärin 
sijasta. 

 
 

a:link, a:visited { 

display: block; 

width: 200px; 

height: 40px; 

line-height: 40px; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

background: #94B8E9 url(images/button.gif) no-repeat left top; 

text-indent: 50px; 

} 

 
 

a:hover { 

background: #369 url(images/button_over.gif) no-repeat left top; 

color: #fff; 

} 

 
 

Tämän esimerkin painikkeilla on kiinteät leveys ja korkeus, joten olen asettanut tarkat mitat pikseleinä. 

 
 

Pixy-tyyliset vieritykset 
 
 

Pääasiallinen haittapuoli useita kuvia sisältävässä metodissa on pieni viive selainten latauksessa, kun 
hiiri menee kuvan päälle ensimmäistä kertaa. Tämä voi aiheuttaa epämieluista välkkymistä ruudulla ja 
saada painikkeet reagoimaan hitaasti. On mahdollista ladata vieritettävät kuvat etukäteen käyttämällä 
niitä kyseisen elementin taustalla. Useiden taustakuvien vaihtamisen sijaan voidaan kuitenkin käyttää 
yhtä kuvaaja vaihtaa sen sijaintia. Yhden ainoan kuvan käyttäminen pienentää palvelupyyntöjen 
lukumäärää ja antaa pitää kaikki painiketilat 
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yhdessä paikassa. Tätä metodia kutsutaan Pixy-metodiksi sen kehittäjän, Petr Stanfcekin, lempinimen 
mukaan. 
 
Aloitetaan luomalla yhdistetty painikekuva (katso kuva 4-10). Tässä esimerkissä käytän vain normaali- 
ja päällä- tiloja, mutta jos haluat voit luoda myös aktiivinen ja vierailtu-tilat. 

 
 

 
 

Kuva 4-10. Painikkeiden molemmat tilat yhdessä kuvassa. 
 
Koodi on lähes identtinen edellisen esimerkin kanssa. Tällä kertaa kuitenkin asetetaan ylivierityskuva 
vasemmalle normaalitilassa ja oikealle ylivieritystilassa. 

 
 

a:link, a:visited { 

display: block; 

width: 200px; 

height: 40px; 

line-height: 40px; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

background: #94B8E9 url(images/pixy-rollover.gif) no-repeat left top; 

text-indent: 50px; 

} 

 
 

a:hover { 

background-color: #369; 

background-position: right top; 

color: #fff; 

} 

 
 

Valitettavasti IE:n Windows-versio pyytää silti palvelimelta uutta kuvaa, vaikka kuvan keskitys 
ainoastaan vaihdetaan. Tämä aiheuttaa pientä ärsyttävää välkkymistä. Välkkymisen välttämiseksi 
täytyy lisätä vieritystila kyseisen linkin emoelementtiin, esimerkiksi sen sisältävään kappaleeseen. 

 
 

P { 

background: #94B8E9 url(images/pixy-rollover.gif) no-repeat right 

top; 

} 

 
 

Kuva katoaa hetkeksi, kun se ladataan uudestaan. Mutta tällä kerralla sama kuva paljastuu alta ja 
kätkee välkkymisen. 
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Vierailtujen linkkien tyylit 
 
 

Suunnittelijat ja kehittäjät usein unohtavat vierailtujen linkkien tyylit ja päätyvät muotoilemaan vieraillut 
linkit samalla tavalla kuin vierailemattomat. Erillinen vierailtu-tyyli voi kuitenkin auttaa käyttäjiä 
suunnistamaan osoittaen heille, millä sivulla tai sivustoilla he ovat jo vierailleet. Vierailtujen linkkien tyylit 
voivat lisätä sekavuutta sivuston pääsisällön alueelle, joten niitä tulee käyttää varoen. Niiden paras 
käyttökohde onkin sivupalkissa tai alanavigaatiossa. 
 
Luodaan hyvin yksinkertainen vieraillun linkin tyyli lisäämällä tarkistusmerkki jokaiseen vierailtuun 
linkkin: 

 
 

a:visited { 

padding-right: 20px; 

background: url(check.gif) right middle; 

} 

 
 

Viedään tämä hieman pidemmälle ja oletetaan, että meillä on sivupalkissa lista linkkejä ulkoisille 
sivustoille: 

 
 
<ul> 

<li><a href="http://www.andybudd.com/">Andy Budd'sBlogography</a></li> 

<li><a href="http://allthatmalarkey.co.uk/">Stuffandnonsense</a></li> 

<li><a href="http://www.hicksdesign.co.uk/">Hicks Design</a></li> 

<li><a href="http://www.clagnut.com/">Clagnut</a></li> 

<li><a href="http://www.htmldog.com/">HTML Dog</a></li> 

<li><a href="http://adactio.com/Journal/">Adactio</a></li> 

<li><a href="http://www.allinthehead.com/">All In The Head</a></li> 

<li><a href="http://www.markboulton.co.uk/">Mark Boulton</a></li>  

<li><a href="http://www.ian-lloyd.com/">Ian lloyd</a></li> 

</ul> 

 
 

Käyttämällä Pixy-vieritysmetodia voidaan luoda yksi kuva vierailemattomille ja vierailluille tiloille (katso 
kuva 4-11). Jos haluat, voit lisätä myös ylivieritys- ja aktiivitilat. 

 

 
 

Kuva 4-11. Vierailemattoman ja vieraillun linkin grafiikat yhdessä kuvassa. 
 
Tämän jälkeen voidaan käyttää taustakuvaa samalla tapaa kuin aikaisemmin. Listan muotoilusta ei 
tarvitse huolehtia tässä vaiheessa, sillä sitä käsitellään seuraavassa luvussa. 

 
 

ul { 

list-style: none; 

} 

 

 

li { 

margin: 5px 0; 

} 
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li a { 

display: block; 

width: 300px; 

height: 30px; 

line-height: 30px; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

background: #94B8E9 url(images/visited.gif) no-repeat left top; 

text-indent: 10px; 

} 

 
 

li a:visited { 

background-position: right top; 

} 

 
 

Tuloksena oleva linkkilista nähdään kuvassa 4-12. Jokainen sivusto, jolla on vierailtu, näkyy 
ruksitettuna. Simon Collison esittelee luvun 10 tapaustutkimuksessa, kuinka tämä konsepti voidaan 
ottaa käyttöön. 

 
 

 
 

Kuva 4-12. Ulkoisten linkkien lista esittää vieraillut linkit ruksilla. 

 
 

CSS-työkaluvihjeet 
 
 

Työkaluvihjeet ovat pieniä keltaisia tekstilaatikoita, jotka ilmestyvät joissakin selaimissa, kun hiiri 
viedään jonkin elementin päälle. Useat kehittäjät ovat luoneet omia muotoiltuja työkaluvihjeitä, jotka 
käyttävät CSS:n ja JavaScriptin yhdistelmää. On kuitenkin mahdollista luoda puhtaita CSS- 
työkaluvihjeitä käyttäen CSS:n asemointitekniikoita. Tämä tekniikka vaatii modernin, standardeja 
noudattavan selaimen, kuten Firefoxin, toimiakseen. Se ei varsinaisesti ole tekniikka, jota käytetään 
päivittäisessä koodaamisessa. Se esittelee kuitenkin kehittyneen CSS:n toiminnallisuutta ja antaa 
vihjeen siitä, mikä kaikki on mahdollista, kun CSS- tyylitiedostoja tuetaan paremmin. 
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Kuten kaikkien tämän kirjan esimerkkien suhteen, lähdetään liikkeelle hyvin rakennetusta ja 
semanttisesta (X)HTML-koodista: 

 
 

<p> 

<a  href="http://www.andybudd.com/" class="tooltip">  

Andy Budd<span> (This website rocks) </span></a> 

is a web developer based in Brighton England 

</p> 

 
 

Annoin linkin luokaksi tooltip erotellakseni sen muista linkeistä. Linkin sisälle on lisätty teksti, jonka on 
tarkoitus näkyä linkin tekstinä, jota seuraa span- elementin sisällä oleva työ-kaluvihje. Olen ympäröinyt 
työkaluvihjetekstini sulkumerkeillä, joten lauseessa on silti järkeä, vaikka tyylit olisivat pois päältä. 
 
Ensimmäiseksi asetetaan linkin position-ominaisuuden arvoksi relative. Tämän ansiosta span- 
elementin sisältö voidaan asemoida absoluuttisesti, suhteessa sen emoelementin sijaintiin. Koska 
työkaluvihjeen ei haluta näkyvän heti, sen display- ominaisuuden arvoksi asetetaan none. 

 
 

a.tooltip { 

position: relative; 

} 

 
 

a.tooltip span { 

display: none; 

} 

 
 

Kun linkin päällä liikutaan, halutaan span- elementin sisällön tulevan näkyviin. Tämä tehdään 
asettamalla spanin display- ominaisuuden arvoksi block, mutta vain silloin kun linkin päällä liikutaan. 
Jos koodia testataan tässä vaiheessa, linkin päällä liikkuminen saa span- elementin sisällön 
esiintymään linkin vierellä. 
 
Jotta span- elementin sisältö voitaisiin sijoittaa ankkurin alaoikealle, tarvitsee asettaa sen display- 
ominaisuuden arvoksi absolute ja sijoittaa se 1em:n päähän linkin yläreunasta ja 2em:n päähän 
vasemmasta reunasta. 
 
Muista, että absoluuttisesti sijoitettu elementti sijoitetaan suhteessa sen lähimpään kantaisään tai 
juurielementtiin. Tässä esimerkissä on asemoitu linkki, joten span on sijoitettu suhteessa siihen. 

 
 

a.tooltip:hover span { 

display: block; 

position: absolute; 

top: 1em; 

left: 2em; 

} 
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Siinä oli tekniikan pääpiirteet. Seuraavaksi voidaan lisätä muotoiluja, jotta span- elementistä saadaan 
enemmän työkaluvihjeen oloinen. Tämä tehdään lisäämällä spanille täyte, reuna ja taustaväri: 

 
 

a.tooltip:hover span { 

display: block; 

position: absolute; 

top: 1em; 

left: 2em; 

padding: 0.2em 0.6em; 

border: 1px solid #996633; 

background-color:#FFFF66; 

color:#000; 

} 

 
 

Jos esikatsellaan tekniikkaa Firefox- selaimessa, sen pitäisi näyttää jokseenkin samalta kuin kuvassa 4-13. 

 

 
 

Kuva 4-13. CSS- työkaluvihje 
 
Yllättävää kyllä, tämäkään tekniikka ei toimi hyvin IE5.x:n Windows-versiossa. Näyttää siltä, että IE:llä 
on ongelmia muotoilla elementtejä ankkurilinkkien sisällä dynaamisten näennäis-luokkien avulla. Tässä 
on korjaus: 

 
 

a.tooltip:hover { 

font-size: 100%; /* Korjaa ongelman IE5.x/Win -versioissa */  

} 

 
 

Päälle osoitetun linkin fonttikoon asettaminen arvoon 100 % jostain syystä saa Internet Explorerin 
Windows-version muotoilemaan linkkielementin sisällä olevan span- elementin oikein. Kieltämättä aika 
outoa, mutta sellainen IE on. 
 
Valitettavasti tämä tekniikka ei toimi Safari-selaimessa, enkä ole onnistunut löytämään siihen ratkaisua. 
 
 

Yhteenveto 
 

 
Tässä luvussa opittiin, kuinka linkkejä voidaan muotoilla useilla eri tavoilla. Nyt tiedetään, kuinka 
linkkejä muotoillaan riippuen sivustasta tai tiedostosta, johon ne on linkitetty. Opittiin, kuinka saadaan 
linkit käyttäytymään painikkeiden tavoin ja kuinka luodaan vieritystehosteita värejä ja kuvia käyttämällä. 
Voidaan jopa luoda kehittyneitä tehosteita kuten CSS- työkaluvihjeitä. 
 
 
Seuraavassa luvussa opitaan hyväksikäyttämään listoja ja tässä luvussa opittuja asioita 
navigaatiolistojen, CSS- kuvakarttojen ja toisessa paikassa tapahtuvien rollover- tehosteiden 
luomiseen. Alkakoon hauskuus. 

 

LUKU 5 LISTOJEN MUOTOILU JA NAVIGAATIOPALKKIEN LUOMINEN 
 
Seuraavalta sivulta. 
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Ihmisluontoon kuuluu halu yrittää järjestää ympäröivää maailmaa. Tiedemiehet ovat luoneet listoja 
eläimistä, kasveista ja kemiallisista elementeistä. Lehdet luovat listoja suosituimmista elokuvista, 
viimeisimmistä muodeista ja huonoiten pukeutuneista julkkiksista. Ihmiset kirjoittavat kauppalistoja, 
tehtävälistoja ja joulupukin toivelistoja. Meistä on vain niin mukava tehdä listoja. 
 
Listat tarjoavat tavan ryhmitellä yhteen kuuluvia elementtejä. Monet Internet-sivut sisältävät jonkinlaisia 
listoja, olkoon se vaikka lista viimeisimmistä uutisista, lista suosituimmista sivustoista tai lista muista 
saman sivuston sivuista. Tunnistamalla nämä kappaleet listoiksi ja merkitsemällä ne sellaisiksi voi usein 
lisätä HTML-dokumentteihin rakennetta. Tämä tarjoaa hyödyllisiä koukkuja, joihin tyylit voidaan liittää. 

 
 

Tässä luvussa opitaan: 
 

 listojen muotoilu CSS:n avulla 

 taustakuvien käyttäminen luettelomerkkeinä 

 pysty- ja vaakasuuntaisten navigointipalkkien luominen 

 liukuovi-välilehtien käyttäminen navigaatiossa 

 CSS- kuvakarttojen luominen 

 kauko-ohjattujen rollover- tehosteiden luominen 

 määritelmälistojen luominen 

 
 

Listan perusmuotoilu 
 
 

Listan perusmuotoilu on hyvin yksinkertaista. Aloitetaan yksinkertaisella tehtävälistalla. 

 
 

<ul> 

<li>Read emails</li> 

<li>Write chapter 5</li> 

<li>Go shopping</li> 

<1i>Cook dinner</li> 

<li>Watch Scrubs</li> 

</ul> 

 
 

Oman luettelomerkin lisäämiseen voidaan käyttää list-style-image- ominaisuutta. Merkinsijoitteluun 
tämä ei kuitenkaan anna juuri pelivaraa. Yleisempää on laittaa luettelomerkit pois päältä ja lisätä oma 
luettelomerkki listaelementin taustakuvaksi. Sen jälkeen voidaan käyttää taustakuvan ominaisuuksia 
luettelomerkin täsmällisempään sijoittamiseen. 
 
Internet Explorer ja Opera kontrolloivat listan sisennystä käyttämällä vasenta marginaalia, kun Safari ja 
Firefox puolestaan ovat valinneet vasemman täytteen käyttämisen. Ensimmäiseksi on poistettava listan 
marginaalit ja täytteet. Luettelomerkin poistaminen tapahtuu yksinkertaisesti asettamalla listatyylin 
tyypiksi none. 
 

 
ul { 

margin: 0; 
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padding: 0; 

list-style-type: none; 

} 

 
 

Oman luettelomerkin lisääminen on hyvin helppoa. Tila, jonka oma luettelomerkki tarvitsee, saadaan 
lisäämällä täytettä listakohdan vasemmalle puolelle. Tämän jälkeen luettelomerkki lisätään listakohdan 
taustakuvaksi. Jos listakohta ulottuu useammille riveille, tarvitsee luettelomerkki sijoittaa listakohdan 
yläreunaan. Jos kuitenkin ollaan varmoja, että listakohta ei jakaannu useammalle riville, voidaan 
luettelomerkki keskittää asettamalla pystysijainniksi joko middle tai 50 %. 

 
 

li { 

background: url(bullet.gif) no-repeat 0 50%;  

padding-left: 30px; 

} 

 
 

Tyylitelty lista näkyy kuvasta 5-1. 

 

 Kuva 5-1. Yksinkertainen tyylitelty lista omilla luettelomerkeillä. 

 
 

Pystynavigointipalkin luominen 
 
 

Yhdistämällä edellinen esimerkki linkkien muotoilutekniikkaan, joka opittiin luvussa 4, voidaan luoda 
graafisesti loistokas pystynavigaatiopalkki CSS- ylivierityksillä (katso kuva 5-2). 

 
 

 Kuva 5-2. Muotoiltu pystynavigaatiopalkki. 
 
Kuten aina, aloitetaan hyvällä HTML-rungolla: 

 
 

<ul> 

<1i><a href="home.htm">Home</a></li> 

<1i><a href="about.htm">About</a></li> 

<li><a href="services.htm">0ur Services</a></li> 
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<li><a href="work.htm">0ur Work</a></li> 

<1i><a href="news.htm">News</a></li> 

<1i><a href="contact.htm">Contact</a></li> 

</ul> 

 
 

Ensiksi poistetaan oletusluettelo merkit ja nollataan marginaalit ja täyte: 

 
 

ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style-type: none; 

} 

 
 

Sen sijaan, että luettelomerkkejä muotoiltaisiin, muotoillaan ympäröivät linkit. Jotta voitaisiin luoda 
painikkeen tapainen osuma-alue, tarvitsee linkin display- ominaisuuden arvoksi asettaa block ja tämän 
jälkeen määritellä linkin mitat. Tässä esimerkissä olevat navigaatiopainikkeet ovat 200 x 40 pikselin 
kokoisia. Myös rivin korkeus on asetettu 40 pikseliin, jotta linkkiteksti voitaisiin keskittää 
pystysuunnassa. Viimeiset pari sääntöä ovat puhtaasti muotoilua, jotka asettavat linkin tekstille värin ja 
poistavat alleviivaukset. 

 
 

ul a { 

display: block; 

width: 200px; 

height: 40px; 

line-height: 40px; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

} 

 
 

Kun käytetään Pixy- metodin vieritystekniikkaa, joka opittiin luvussa 4, vieritysgrafiikkaa (kuva 5-3) 
käytetään taustakuvana ankkurilinkissä. 

 
 

 
 

Kuva 5-3. Yksinkertainen kuva, jossa on sekä normaali- että ylivieritystilan kuvat. 
 
Taustakuva keskitetään normaalitilassa vasemmalle. Linkkitekstille annetaan 50 pikselin sisennys, jotta 
se ei olisi taustakuvan nuolen päällä. 

 
 

ul a { 

display: block; 

width: 200px; 

height: 40px; line-height: 40px;  

color:#000; 

text-decoration: none; 
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background: #94B8E9 ur(images/pixy-rollover.gif) no-repeat 

left middle; 

text-indent: 50px; 

} 

 
 

Jos tarkastellaan ylivierityskuvaa kuvassa 5-3, huomataan sillä olevan kiinteä reunus. Kun nämä kuvat 
on pinottu pystysuunnassa, ylä- ja alareunat kaksinkertaistuvat. Haluamme kuitenkin vain 
yksinkertaisen 1 pikselin kokoisen mustan viivan jokaisen navigaatiokohdan välille. Tämä ongelma 
korjataan keskittämällä taustakuva ankkurin alareunaan ja pienentämällä korkeutta 1 pikseiin verran: 

 
 

ul a { 

display: block; 

width: 200px; 

height: 39px; 

line-height: 39px; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

background: #94B8E9 url(images/pixy-rollover.gif) no-repeat 

left bottom; 

text-indent: 50px;  

} 

 
 

Nyt linkit ovat pinottu kauniisti yksinkertainen musta viiva jokaisen linkin välissä. Ensimmäisen linkin 
yläosan musta viiva on nyt kuitenkin kadonnut. Jotta se saadaan takaisin, tarvitsee ensimmäisen 
ankkurin korkeus palauttaa takaisin 40 pikseliin, eli kuvan täyteen korkeuteen. Tämä tehdään lisäämällä 
ensimmäisen listakohdan class- nimeksi first: 

 
 

li.first a { 

height: 40px; 

line-height: 40px; 

} 

 
 

Nyt lista näyttää tyylikkäältä navigaatiopalkilta. Tehosteen viimeistelemiseksi tarvitsee lisätä hover- ja 
selected- tilat. Tämä tehdään yksinkertaisesti liikuttamalla ankkurilinkkien taustakuvaa oikealle 
paljastaen ylivierityksen grafiikan. Tämä tyyli liitetään ankkurilinkkeihin, kun hiirtä liikutetaan niiden 
päällä. Se liitetään myös kaikkiin linkkeihin, joiden emoelementtiin on liitetty selected- luokka. 

 
 

a:hover, .selected a { 

background-position: right bottom; 

color: #fff; 

} 

 
 

Nyt tämän tekniikan tulisi toimia kaikissa käytetyimmissä selaimissa paitsi Internet Explorerin Windows-
versiossa. IE lisää ylimääräistä tilaa listakohtien ylä- ja alapuolelle. Tämän korjaamiseksi tarvitsee 
listakohdan display- ominaisuuden arvoksi asettaa inline: 

 
 

li { 

display: inline: /* :KLUDGE: Poistaa suuret välit IE/Win:ssä */ 

} 
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Nykyisen sivun korostaminen navigaatiopalkissa 
 
 

Edeltävässä navigaatiopalkkiesimerkissä käytettiin class- attribuuttia osoittamaan nykyistä sivua. 
Pienempiä sivustoja varten, joiden navigaatio on upotettu sivuun, voidaan yksinkertaisesti lisätä luokka 
joka sivulle. Suuremmilla sivustoilla käytetään usein dynaamisesti rakennettua navigaatiota. Tässä 
tapauksessa luokka voidaan lisätä jälkikäteen. Keskikokoisilla sivustoilla, joissa päänavigaatio ei muutu, 
on yleistä sisällyttää navigaatio ulkopuoliseen tiedostoon. CSS:n avulla voidaan näissä tapauksissa 
korostaa sivu, jolla ollaan sillä hetkellä ilman, että luokkaa tarvitsee dynaamisesti lisätä valikkoon. 
 
Tämä toimii siten, että lisätään ID- tai class- nimi jokaisen sivun body-elementtiin osoittamaan, millä 
sivulla tai alueella käyttäjä on. Tämän jälkeen lisätään vastaava ID- tai class- nimi navigaatiolistan 
jokaiseen kohtaan. Ainutlaatuista body-ID:n ja ID-/class-elementin yhdistelmää voidaan käyttää 
korostamaan senhetkistä aluetta tai sivua sivuston navigaatiossa. 
 
Otetaan katkelma HTML-koodia esimerkiksi. Nykyinen sivu on aloitussivu, kuten body- elementin id- 
arvo home viittaa. Jokaiselle päänavigaation listakohdalle annetaan class- nimi, joka perustuu sivun 
nimeen, johon listankohta viittaa: 

 
 

<body id="home"> 

<ul id="mainNav"> 

<li class="home"><a href="#">Home</a></li> 

 <li class="about"><a href="#">About</a></li>  

<li class="news"><a href="#">News</a></li>  

<li class="products"><a href="#">Products</a></li> 

<li class="services"><a href="#">Services</a></li> 

</ul> 

</body>  

 
 

Jotta nykyistä sivua voitaisiin korostaa, kohdennetaan seuraava ID- ja class- nimien yhdistelmä: 

 
 

#home #mainNav .home a, 

#about #mainNav .about a, 

#news #mainNav .news a, 

#products #mainNav .products a, 

#services #mainNav .services a { 

background-position: right bottom; 

color: #fff; 

cursor: default; 

} 

 
 

Kun käyttäjä on aloitussivulla, home-luokalla varustettu listan kohta näyttää valitun tilan, kun taas 
uutissivulla news-luokalla varustettu listan kohta näyttää valitun tilan. Lisätehosteena osoittimen tyyliä 
on muutettu näyttämään perusnuoliosoitin. Näin hiiren liikkuessa valitun linkin päällä osoitin ei muuta 
tilaansa eikä tule houkutusta napsauttaa sen sivun linkkiä, jolla jo on. 
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Vaakasuuntaisen navigointipalkin luominen 
 
 

Listoja voidaan käyttää niin pysty- kuin vaakasuuntaisten listojen luomiseen. Tässä esimerkissä 
luodaan kuvan 5-4 mukainen navigointipalkki. 

 

 
 

Kuva 5-4. Vaakasuuntainen navigaatiopalkki. 
 
Kuten edellisessä esimerkissä, aloitetaan yksinkertaisesta listasta: 

 
 

<ul> 

<li><a href="#">Home</a></li> 

<li><a href="#">About</a></li> 

<li><a href="#">News</a></li> 

<li><a href="#">Products</a></li> 

<li><a href="#">Services</a></li> 

<li><a href="#">Clients</a></li> 

<li><a href="#">Case Studies</a></li> 

</ul> 

 
 

Tämän jälkeen täyte ja marginaalit nollataan sekä poistetaan oletusluettelomerkit. Tässä esimerkissä 
halutaan navigaatiopalkin olevan 720 pikselin levyinen ja sillä olevan toistuva oranssi liukuväri 
taustavärinään: 

 
 

ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style: none; 

width: 720px; 

background: #FAA819 url(images/mainNavBg.gif) repeat-x; 

} 

 
 

Tällä hetkellä lista esitetään pystysuunnassa. Sen esittämiseen vaakasuuntaisena voidaan käyttää 
kahta metodia. Voit joko asettaa listan kohtien display- ominaisuuden arvoksi inline tai kelluttaa ne 
kaikki vasemmalle. Listakohtien esittäminen rivinsisäisinä (inline) on luultavasti yksinkertaisempi 
metodi. Olen kuitenkin henkilökohtaisesti kokenut, että se voi tuottaa virheellisiä tuloksia, ja siksi suosin 
kelluvaa metodia: 

 
 

ul li { 

float: left; 

} 
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Muista, että elementtiä kellutettaessa se ei enää vie tilaa dokumentin virrassa. Sellaisenaan emolistalla 
ei käytännössä ole lainkaan sisältöä ja se kutistuu kätkien listan taustan. Kuten luvussa 2 opittiin, on 
kaksi tapaa saada kantaisäelementit sisältämään kelluvia lapsielementtejä. Yksi metodi on lisätä 
tyhjentävä elementti. Valitettavasti tämä lisää tarpeetonta koodia sivulle, joten sitä tulisi välttää jos vain 
mahdollista. 
 
Toinen vaihtoehto on kelluttaa myös emoelementti ja tyhjentää se alempana esimerkiksi ala-tunnisteen 
avulla. Tämä on metodi, jota normaalisti käytän: 

 
 

ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style: none; 

width: 720px; 

float: left; 

background: #FAA819 url(images/mainNavBg.gif) repeat-x; 

} 

 
 

Kuten pystynavigointipalkkiesimerkissä, linkit vaakanavigointipalkissa on saatu käyttäytymään 
painikkeiden tavoin asettamalla niiden display- ominaisuuden arvoksi block. Jos jokaisella painikkeella 
halutaan olevan kiinteä koko, voidaan niille asettaa täsmällinen korkeus ja leveys. Tässä esimerkissä 
jokaisen painikkeen leveys perustuu linkkitekstin kokoon. Leveyden asettamisen sijasta liitetään 
jokaiseen linkkiin 2 em:n täyte vasempaan ja oikeaan laitaan. Kuten edeltävässä esimerkissä, 
linkkiteksti keskitetään pystysuunnassa käyttämällä line-height- määritettä. Lopuksi poistetaan linkin 
alleviivaus ja muutetaan väri valkoiseksi: 

 
 

ul a { 

display: block; 

padding: 0 2em; 

line-height: 2.1em; 

text-decoration: none; 

color: #fff; 

} 

 
 

Seuraavaksi luodaan jokaisen linkin välille erotin. Tämä tehdään käyttämällä erotinkuvaa taustakuvana 
jokaisen ankkurilinkin vasemmalla puolella: 

 
 

ul a { 

display: block; 

padding:  0 2em; 

line-height: 2.1em; 

background: url(images/divider.gif) repeat-y left top; 

text-decoration: none; 

color: #fff; 

} 

 
 

Navigointipalkin ensimmäisessä linkissä on kuitenkin ylimääräinen erotin. Se voidaan poistaa lisäämällä 
ensimmäiselle listan kohdalle class-attribuutti ja asettamalla tausta kuvaksi none: 
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ul .first a { 

background:  none; 

} 

 
 

Lopuksi ylivieritystilana tässä esimerkissä on yksinkertaisesti linkin värin vaihto: 

 
 

ul a:hover { 

color: #333; 

} 

 
 

Tämä navigointipalkki toimii hyvin useimmissa moderneissa selaimissa, mutta ei odotetusti IE5.2:n 
Mac-versiossa. Tämä johtuu siitä, että IE5.2:n Mac-versio ei kutista ja kiedo kellutettuja listakohtia, 
koska ympäröivät linkit on asetettu näkymään lohkotason elementteinä. Tämän ongelman välttämiseksi 
tarvitsee myös linkit kelluttaa: 

 
 

ul a { 

display: block; 

float: left; 

padding: 0 2em; 

line-height: 2.1em; 

background: url(images/divider.gif) repeat-y left top; 

text-decoration: none;  

color: #fff; 

} 

 
 

Ja siinä se on: hyvin tyylitelty navigointipalkki, jolla on monen selaimen tuki. 

 
 

Yksinkertainen liukuvälilehtinavigaatio 
 
 

Luvussa 3 opittiin Douglas Bowmanin liukuovitekniikka ja kuinka sitä voidaan käyttää luomaan 
joustavia, pyöreäkulmaisia laatikoita. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää myös luomaan joustavia, 
laajennettavia välilehtinavigaatioita. Tätä metodia käyttämällä välilehdet luodaan yhdestä suuresta 
kuvasta ja yhdestä sivukuvasta. Kun teksti välilehdellä kasvaa, suurempi kuva paljastetaan. Pienempi 
kuva pysyy liu'utettuna vasemmalle, peittäen suuremman kuvan karkean reunan (katso kuva 5-5). 
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Välilehtien luomiseen käytettävät kuvat on esitetty kuvassa 5-6. Molemmat kuvista ovat hyvin suuria. 
Tämä sen takia, että fontin kokoa voidaan kasvattaa usealla sadalla prosentilla ilman, että välilehdet 
hajoavat. 

 
 

 
 

Kuva 5-6. Kuvat, joista välilehdet tehdään. 

 
Koodi tätä esimerkkiä varten on täsmälleen sama kuin edellisessä, vaakasuuntaisessa navigointipalkki 
esimerkissä: 

 
 

<ul> 

<li><a href="#">Home</a></li> 

<li><a href="#">About</a></li> 

<li><a href="#">News</a></li> 

<li><a href="#">Products</a></li> 

<li><a href="#">Services</a></li> 

<li><a href="#">Clients</a></li> 

<li><a href="#">Case Studies</a></li> 

</ul> 

 
 

Kuten edeltävässä esimerkissä, marginaali ja täyte nollataan, luettelomerkit poistetaan ja 
navigointipalkille asetetaan leveys. Välilehtinavigointipalkki on myös kellutettu vasemmalle, jotta se 
voisi sisältää kelluvia elementtejä: 

 
 

ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style: none; 

width: 720px; 

float: left; 

} 

 
 

Edeltävän esimerkin tavoin listaelementit kellutettiin vasemmalle, jotta ne voitaisiin esittää 
vaakasuunnassa. Tällä kertaa suurempaa kahdesta välilehtikuvasta käytetään listakohdan 
taustakuvana. Tämä kuva muodostaa välilehden oikean puolen, ja se sijoitetaan oikealle: 
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ul li { 

float: left; 

background: url(images/tab-right.gif) no-repeat top right; 

} 

 
 

Kuten edeltävässä esimerkissä, linkkien display- ominaisuuden arvoksi asetetaan block, jotta koko 
alueesta tulee napsautettava. Jokaisen välilehden leveyttä kontrolloidaan jälleen sisällön leveydellä ja 
korkeutta rivin korkeuden arvolla. Välilehtitehoste viimeistellään käyttämällä välilehden vasenta puolta 
linkin taustana ja keskittämällä se vasemmalle. Kun välilehti muuttaa kokoaan, pysyy kuva silti 
keskitettynä vasemmalle pysyen suuremman kuvan päällä ja peittäen terävän vasemman reunan. 
Lopuksi, jotta tekniikka toimisi IE5.2:n Mac-versiossa, linkit pitää myös kelluttaa: 

 
 

li a { 

display: block; 

padding: 0 2em; 

line-height: 2.5em; 

background: url(images/tab-left.gif) no-repeat top left; 

text-decoration: none; 

color: #fff; 

float: left; 

} 

 
 

Ylivieritystehoste luodaan muuttamalla yksinkertaisesti linkin väri: 

 
 

ul a:hover { 

color: #333; 

} 

 
 

Tuloksena oleva välilehtinavigaatio nähdään kuvassa 5-7. 

 

 
 

Kuva 5-7. Liukuvälilehtinavigaatio normaalissa koossa. 
 
Jos tekstin kokoa kasvatetaan selaimessa, pitäisi välilehtien muuttaa myös kokoaan, kuten kuvassa 5-8 
esitetään. 

 

 
 

Kuva 5-8. Liukuvälilehtinavigaatio, kun tekstiä on kasvatettu useamman kerran. 
 
Tämä metodi tarjoaa helpon tavan tehdä käyttökelpoisia välilehti navigointi palkkeja. 
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CSS-kuva kartat 
 
 

Kuvakantojen avulla webkehittäjät voivat määritellä kuvasta alueita, jotka toimivat "kuumina pisteinä". 
Muutama vuosi sitten kuvakartat olivat hyvin suosittuja, mutta nykyään ne eivät enää ole läheskään 
yhtä yleisiä. Tämä johtuu pitkälti Flashin suosiosta ja osaksi siirtymisestä yksinkertaisempaan 
merkintätapaan. Vaikka kuvakartat ovat yhä täysin toimiva osa HTML-kieltä, ne sekoittavat 
esityksellisyyden sisältöön. On kuitenkin mahdollista luoda yksinkertaisia kuvakarttoja listojen, linkkien 
ja kehittyneen CSS:n avulla. 
 
Tässä esimerkissä olen käyttänyt Clearleft-jengin valokuvaa Brightonin rantakadulla (katso kuva 5-9). 
Kun hiirellä liikutaan jokaisen henkilön päällä, ilmestyy näkyviin suorakulmainen laatikko, jota 
napsauttamalla siirrytään kyseisen henkilön kotisivulle. 

 

 
 
Kuva 5-9. Rich, Jeremy ja minä poseeraamassa Brightonin rantakadulla. 
 
Ensiksi lisätään sivulle kuva nimetyn div-elementin sisälle: 

 
 

<div id="pic"> 

<img src="images/group-photo.jpg" width="640" height="425" 

ait="Richard, Andy and Jeremy" /> 

</div> 

 
 

Tämän jälkeen kuvan perään lisätään linkit jokaisen henkilön kotisivulle. Jokaiselle listan kohdalle 
täytyy antaa class-attribuutti, joka määrittelee henkilön kussakin listan kohdassa. Voidaan myös antaa 
jokaiselle linkille title- attribuutti, joka sisältää henkilön nimen. Näin useimmilla selaimilla liikuttaessa 
linkin päällä ilmestyy työkaluvihje, joka kertoo henkilön nimen. 

 
 

<div id="pic"> 

<img src="images/group-photo.jpg" width="640" height="425" 

alt="Richard, Andy and Jeremy" /> 

<ul>  

<li class="rich"> 

 



103 
 

LUKU 5: SIVUSTOJEN MUOTOILU JA NAVIGAATIOPALKKIEN 
LUOMINEN 

 
 

<a href="http://www.clagnut.com/" title="Richard Rutter"> 

Richard Rutter 

</a> 

</li> 

<li class="andy"> 

<a href="http://www.andybudd.com/" title="Andy Budd"> 

Andy Budd 

</a> </li> 

<li class="jeremy"> 

<a href="http://www.adactio.com/" tltle="Jeremy Keith"> 

Jeremy Keith 

</a> 

</li> 

</ul> 

</div> 

 
 
 

Asetetaan div-elementille leveys ja korkeus, jotka vastaavat kuvan mittoja. Tämän jälkeen asetetaan 
div-elementin position-ominaisuuden arvoksi relative. Tämä viimeinen vaihe on tämän menetelmän 
avain, koska sen ansiosta sisällytetyt linkit voi asemoida absoluuttisesti, suhteessa div-elementin ja 
siten kuvan reunoihin. 

 
 
 

#pic { 

width: 640px; 

height: 425px; 

position: relative; /* Avain tähän tekniikkaan */ 

} 

 
 
 

Luettelomerkkejä ei haluta esittää, joten ne poistetaan asettamalla list-style- ominaisuuden arvoksi 
none. Lopuksi voidaan nollata listan marginaalit ja täyte: 

 
 
 

#pic ul { 

margin: 0; 

padding: 0; list-style: none; 

} 

 
 
 

Seuraava tehtävä on linkkien muotoilu. Asemoimalla ankkurilinkit absoluuttisesti siirretään ne 
ympäröivän di v-elementin vasempaan yläkulmaan. Tämän jälkeen ne voidaan yksittäin sijoittaa oikeille 
paikoilleen kuumien pisteiden luomiseksi. Ensimmäiseksi tarvitsee kuitenkin asettaa niiden leveydet ja 
korkeudet, jotta voidaan luoda haluttu osuma-alue. Linkin teksti on edelleen esillä, joten se piilotetaan 
näytöltä käyttäen suurta, negatiivista sisennystä (text-indent): 

 
 
 

#pic a { 

position: absolute; 

width: l00px; 

height: 120px; 
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Nyt yksittäiset linkit voidaan sijoittaa asiaankuuluvan henkilön päälle: 

 
 
 

#pic .rich a { 

top: 15px; 

left: 95px; 

} 

 

#pic .andy a { 

top: 115px; 

left: 280px; 

} 

 

#pic .Jeremy a { 

top: 250px; left: 425px; 

} 

 
 
 

Ylivieritystehoste luodaan liittämällä linkkeihin valkoinen reunus, kun niiden päällä liikutaan hiirellä: 

 
 

#pic a:hover { 

border: 1px solid #fff; 

} 

 
 
 

Siinä on perustekniikka viimeisteltynä. Kun liikutat hiirtä yhden kuvassa olevan henkilön päällä, pitäisi 
tuloksen olla sama kuin kuvassa 5-10: 

 

 
 

Kuva 5-10. CSS kuvakartta, jonka päällä liikutaan hiirellä. 
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flickr-tyyliset kuvakartat 
 
 

Jos olet joskus käyttänyt flickr- kuvanjakopalvelua, olet varmaan törmännyt tekniikkaan, jolla lisätään 
kuviin kommentteja (katso kuva 5-11). Kun hiirtä liikutetaan tällaisen kuvan päällä, ilmestyy sen päälle 
kaksoisreunustettu laatikko, joka sisältää kommentin. Pienellä viilauksella voimme toteuttaa saman 
asian edellistä esimerkkiä käyttäen. 

 

 
 

Kuva 5-11. Kuvan kommentit flickr:ssä. 
 
Kaksoisreunustetun laatikon luomiseksi tarvitsee jokaisen ankkurilinkin sisälle lisätä pari ylimääräistä 
span-elementtiä. Myös kommentti tarvitsee ylimääräisen span- elementin. Kun ylimääräiset span-
elementit on lisätty, pitäisi listan näyttää tältä. 

 
 
 

<ul> 

<li class="rich"> 

<a href="http://www.clagnut.com/"> 

<span class="outer"> 

<span class="inner"> 

<span class="note">Richard Rutter</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

</li> 

. . . 

</ul> 
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CSS- koodi alkaa täysin samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissä: ympäröivän div-elementin kooksi 
asetetaan sama kuin kuvan koko ja position-ominaisuuden arvoksi relative. Listan täyte ja marginaalit 
nollataan, kuten aikaisemminkin, ja luettelomerkit poistetaan: 

 
 
 

#pic { 

width: 640px; 

height: 425px; 

position: relative; 

} 

 

#pic ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style: none; 

} 

 
 
 

Sisällytetyt linkit asemoidaan absoluuttisesti, kuten aikaisemmin, ja niille annetaan mitat kuuman 
pisteen muodostamiseksi. Tällä kertaa piilottamisen sijasta linkin sisältö halutaan näyttää. Linkkitekstille 
annetaan väri ja poistetaan sen oletusarvoinen alleviivaus. Ylivierityksen korostustehoste luodaan 
lisäämällä keltainen reunus, kun linkin päällä liikutaan. Linkin vähäisen siirtymisen välttämiseksi sen 
päällä liikuttaessa on tarpeellista antaa linkille yhden pikselin kokoinen läpinäkyvä reuna. 

 
 
 

#pic a { 

position: absolute; 

width: 100px; 

height: 120px; 

color: #000; 

text-decoration: none; 

border: 1px solid transparent; 

} 

 
 
 

Linkit asemoidaan henkilöiden päälle kuten aikaisemminkin. 

 
 
 

#pic .rich a { 

top: 15px; 

left: 95px; 

} 

 

#pic .andy a { 

top: 115px; 

left: 280px; 

} 

 

#pic .Jeremy a { 

top: 250px; 

left: 425px; 

} 
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Kaksoisreunus-efektin luomiseksi täytyy sekä ulomman että sisemmän span- elementin display- 
ominaisuuden arvoksi asettaa block. Tämän jälkeen niille voidaan antaa koko ja värilliset reunat. Tässä 
tapauksessa ulommalle span- elementille annetaan musta ja sisemmälle valkoinen reunus. 

 
 
 

#pic a .outer { 

display: block; 

width: 98px; 

height: 118px; 

border: 1px solid #000; 

} 

 

#pic a .inner { 

display: block; 

width: 96px; 

height: 116px; 

border: 1px solid #fff; 

} 

 
 
 

Tämän jälkeen ankkurilinkkiin lisätään ylivieritysefekti. Tämä tehdään muuttamalla ankkuri-linkin reunan 
väri läpinäkyvästä keltaiseksi: 

 
 
 

#pic a:hover { 

border-color: #d4d82d; 

} 

 
 
 

Jotta kommentti näytettäisiin liikuttaessa kuuman pisteen päällä, tarvitsee kommentin sisältö ensin 
sijoittaa kuuman pisteen alapuolelle span- elementtiin. Tämä toteutetaan asettamalla kommentti- span- 
elementin position-ominaisuuden arvoksi absolute ja määrittämällä sen alareunan sijainniksi 
negatiivinen arvo. Kaunistetaan kommenttia asettamalla leveys, hieman täytettä ja taustaväri sekä 
keskittämällä teksti vaakasuunnassa: 

 
 
 

#pic a .note { 

position: absolute; 

bottom: -3em; 

width: 9em; 

padding: 0.2em 0.5em; 

background-color:#ffc; 

text-align: center; 

} 
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Sivun tulisi näyttää selaimessa samanlaiselta kuin kuvassa 5-12. 
 

 

 
 

Kuva 5-12. flickr-tyyliset vieritykset alkavat muotoutua. 
 
 
Tehosteet alkavat muotoutua, kuten voidaan nähdä. Kommentit näyttävät ihan hyviltä, mutta olisi 
parempi, jos ne olisi keskitetty kuuman pisteen alapuolelle eikä vasempaan reunaan. Tämä tehdään 
sijoittamalla kommentti- span- elementin vasen reuna kuuman pisteen keskipisteeseen. Liikuta 
seuraavaksi kommentti-span-elementtiä vasemmalle puolet kommentin leveydestä, käyttäen 
negatiivista marginaalia. Tässä esimerkissä kuuma piste on 100 pikselin levyinen, joten kommentin 
vasen sijainti on asetettu 50 pikseliin. Kommentit ovat 10 em:n levyisiä, täyte mukaan lukien, joten 
asettamalla marginaalille 5 em:n negatiivisen arvon, se keskittää kommentin kuuman pisteen 
alapuolelle. 

 
 
 

#pic a .note { 

position: absolute; 

bottom: -3em; 

width: 9em; 

padding: 0.2em 0.5em; 

background-color:#ffc; 

text-align: center; 

left: 50px; 

margin-left: -5em; 

} 

 
 
 

Nyt kun kommentit on keskitetty, on aika paneutua niiden interaktiivisuuteen. Kommenttien tulisi olla 
oletuksena piilotettu ja näkyvillä vain, kun kuuman pisteen päällä liikutaan. Tämä tehdään asettamalla 
normaalisti di splay- ominaisuuden arvoksi none, ja ylivierityksen 
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display- ominaisuuden arvoksi block. Tämä kuitenkin estäisi joitakin näytönlukijoita pääsemästä käsiksi 
kommentin sisältöön. Siksi kätken tekstin ruudun vasemman reunan ulkopuolelle ja siirrän sitä 
ylivierityksen yhteydessä: 

 
 
 

#pic a .note { 

position: absolute; 

bottom: -3em;  

width: 9em;  

padding: 0.2em 0.5em; 

background-color:#ffc; text-align: center; 

left: -30000px; 

margin-left: -5em; 

} 

 

#pic a:hover .note { 

left: 50px; 

} 

 
 
 

Olemme lähes perillä. Tekniikan viimeistelemiseksi teemme vielä yhden lisävirityksen. Sen sijaan että 
kuuman pisteen kaksoisreunukset näytettäisiin jatkuvasti, niiden pitäisi näkyä vain kun kuvan päällä 
liikutaan hiirellä. Tämä hoidetaan poistamalla ulommasta ja sisemmästä span- elementistä reunukset ja 
laittamalla ne takaisin, kun kuvan päällä liikutaan. 

 
 

#pic:hover a .outer { 

border: 1px solid #000; 

} 

 

#pic:hover a .inner { 

border: 1px solid #fff; 

} 

 
 
 

Valitettavasti, kuten jo tiedämme, IE6 tukee ainoastaan ankkurilinkkien ylivieritystä. Tämän ongelman 
kiertämiseksi kannattaa näyttää reunat myös silloin, kun hiirellä liikutaan suoraan kuumien pisteiden 
päällä: 

 
 
 

#pic:hover a .outer, #pic a:hover .outer { 

border: 1px solid #000; 

} 

 

#pic:hover a .inner, #pic a:hover .inner { 

border: 1px solid #fff; 

} 
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Ja tässä se on: flickr- tyylinen CSS- kuvakartta (katso kuva 5-13). 

 

 
 

Kuva 5-13. Valmis tuote 

 

Kauko-ohjatut ylivieritykset 
 
 

Kauko-ohjattu ylivieritys on tapahtuma, joka laukaisee muutoksen sivun toisessa kohdassa. Tämä 
saavutetaan sisällyttämällä yksi tai useampi elementti ankkurilinkin sisälle. Käyttämällä tämän jälkeen 
absoluuttista sijoittamista voidaan sisällytetyt elementit sijoittaa yksitellen. Siitä huolimatta, että ne 
esitetään eri paikoissa, ne on sisällytetty samaan kantaisäankkuriin, joten ne reagoivat samaan 
ylivieritystapahtumaan. Kun hiirtä liikutetaan yhden elementin päällä, voi se vaikuttaa toisen elementin 
tyyliin. 
 
Tässä esimerkissä rakennetaan perus-CSS- kuvakartta asettamalla linkkilista kuvan alapuolelle. Kun 
hiirtä liikutetaan linkkien päällä, kuvan kuumat pisteet näytetään rajattuina, ja kun liikutaan kuvan 
kuumien pisteiden päällä, tekstilinkit korostuvat. 
 
HTML-koodi tätä esimerkkiä varten on melko samankaltainen kuin CSS- kuvakartta esimerkissä. 
Tarvitaan kuitenkin kaksi uutta span-elementtiä: toinen ympäröimään linkkitekstiä ja toinen on tyhjä 
span- elementti, joka käyttäytyy kuumana pisteenä. Tällä tavalla linkkiteksti voidaan asemoida kuvan 
alapuolelle ja kuumat pisteet asianmukaisten henkilöiden päälle. 

 
 
 

<div id="pic"> 

<img src="images/group-photo.jpg" width="640" height="425" 

ait="Richard, Andy and Jeremy" /> 

<ul> 

<1i class="rich"> 
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<a href="http://www.clagnut.com/" title="Richard Rutter"> 

<span class="hotspot"></span> 

<span c1ass="link">&raquo; Richard Rutter</span> 

</a> 

</li> 

<li class="andy"> 

<a href="http://www.andybudd.com/" title="Andy Budd"> 

<span class="hotspot"></span> 

<span class="link">&raquo; Andy Budd</span> 

</a> 

</li> 

<li class="jeremy"> 

<a href="http://www.adactio.com/" title="Jeremy Keith"> 

<span class="hotspot"></span> 

<span class="link">&raquo; Jeremy Keith</span> 

</a></li> 

</ul> 

</div> 

 
 
 

Listan perusmuotoilu on samanlainen kuin kuvakarttaesimerkissä: 

 
 
 

#pic { 

width: 640px; 

height: 425px; 

position: relative; 

} 

 

#pic ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style: none; 

} 

 
 
 

Ensimmäiseksi asetetaan kuumien pisteiden position- ominaisuudeksi absolute. Tämän jälkeen 
määritetään niiden koko. Tässä esimerkissä jokainen kuuma piste on samankokoinen, mutta jokaiselle 
voitaisiin asettaa myös eri koko. Kuten edeltävässä esimerkissä, tämä asettaa kaikki linkit kuvan 
vasempaan yläkulmaan. Seuraavaksi sijoitetaan jokainen kuuma piste oikean henkilön kohdalle 
käyttämällä top- ja left- ominaisuuksia. 

 
 
 

#pic a .hotspot { 

width: 100px; 

height: 120px; 

position: absolute; 

} 

 

#pic .rich a .hotspot { 

top: 15px; 

left: 95px; 

} 
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#pic .andy a .hotspot { 

top: 115px; 

left: 280px; 

} 

 

#pic .Jeremy a .hotspot { 

top: 250px; 

left: 425px; 

} 

 
 
 

span-elementit, jotka sisältävät linkkitekstit, sijoitetaan absoluuttisesti ja niille annetaan leveydeksi 15 
em. Myös ne asemoidaan suhteessa ympäröivään listaan, tässä tapauksessa listan alapuolelle, 
negatiivista alareunan asemointia käyttäen. 

 
 
 

#pic a .link { 

position: absolute; 

width: 15em; 

} 

 

#pic .rich a .link { 

bottom: -2em; 

left: 0; 

} 

 

#pic .andy a .link { 

bottom: -3.2em; 

left: 0; 

} 

 

#pic .Jeremy a .link { 

bottom: -4.4em; 

left: 0; 

} 

 
 
 

Kuumien pisteiden, kuten myös tekstilinkkien pitäisi olla nyt oikeissa paikoissaan. 
 
Rollover- tehosteen luomiseksi kuuman pisteen päälle, kun hiiri on joko kuuman pisteen tai tekstilinkin 
päällä, kuuman pisteen span- elementtiin täytyy liittää reunus, kun emolinkkiä osoitetaan hiirellä: 

 
 
 

#pic a:hover .hotspot { 

border: 1px solid #fff; 

} 

 
 
 

Samaan tapaan tekstin värin muuttamiseksi, kun hiiri on tekstin tai kuuman pisteen tai kuuman pisteen 
span- elementin päällä, span- elementin tyyliä täytyy muuttaa, kun emolinkkiä osoitetaan hiirellä: 
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#pic a:hover .link { 

color: #0066FF; 

} 

 
 
 

Jos esimerkkiä kokeillaan, toimii se täydellisesti Safarissa ja Firefoxissa (katso kuva 5-14). Jos liikutaan 
henkilön nimen yläpuolella, muuttaa tekstilinkki väriään ja laatikko ilmestyy kyseisen henkilön päälle 
kuvassa. Sama tapahtuu, jos liikutaan kuvassa henkilön päällä. 

 

 
 

Kuva 5-14. Kauko-ohjattu ylivieritysesimerkki. Kun kuvan alaosassa olevan tekstilinkin päällä liikutaan, 
ilmestyy reunaviiva kyseisen henkilön kohdalle kuvassa. 
 
Valitettavasti tämä esimerkki ei täysin toimi IE:n Windows-versiossa. Näyttää siltä, että IE:llä on 
ongelmia kohdentaa sisällytettyjä elementtejä ankkurilinkin sisällä dynaamisen:hover- näennäisluokan 
avulla. Tämä ongelma voidaan kuitenkin kiertää yksinkertaisesti. Seuraavan säännön lisääminen 
ankkurin ylivieritystilaan näyttää korjaavan ongelman IE:ssä ja laittaa sen toteuttamaan oikein 
ylivieritystilan säännöt: 

 
 
 

#pic a:hover { 

border: none; 

} 
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Vaikka tämän esimerkin muotoilu on aika yksinkertainen, vain mielikuvitus on rajana. Yksi parhaista 
tämän tekniikan esimerkeistä löytyy osoitteesta http://dbowman.com/photos, jossa on tämän tekniikan 
kehittäjän, Douglas Bowmanin, henkilökohtainen kuvagalleria (katso kuva 5-15). 

 

 
 

Kuva 5-15. Kun sivun diakuvien päällä liikutaan Douglas Bowmanin valokuvagalleriassa, läpikuultava 
"next photo" -grafiikka ilmestyy kuvan päälle. 

 
 

Määritelmälistojen lyhyt esittely 
 

 
Tässä luvussa on käsitelty, kuinka järjestämättömien (ja laajennuksena järjestettyjen) listojen avulla voi 
luoda useita eri tehosteita. On kuitenkin olemassa kolmas, usein huomiotta jäänyt listatyyppi, jonka 
suosio on viime aikoina kasvanut: määritelmälista. Se sisältää kaksi ydinkomponenttia: määriteltävän 
termin <dt> (definition term) ja yhden tai useamman määritelmäkuvauksen <dd> (definition description). 

 
 
 

<dl> 

<dt>Apple</dt> 

<dd>Red, yellow or green fruit</dd> 

<dd>Computer company</dd> 

<dt>Bananna</dt> 

<dd>Curved yellow fruit</dd> 

</dl> 

http://dbowman.com/photos
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Kuten nimi viittaa, määritelmälistan päätarkoitus on merkitä määritelmiä. (X)HTML-määritelmä on 
kuitenkin aika epämääräinen ja ehdottaa, että määritelmälistoja voitaisiin käyttää toisiin sovelluksiin 
kuten tuoteominaisuuksiin tai keskusteluihin. Tämä venyttää jossain määrin määritelmälistojen 
konseptia. Silti (X)HTML onnistuu pysymään järkevänä yksinkertaisena tekstinmuotoilukielenä. 
 
Monet web-standardipioneerit tarttuivat kiinni seikkaan, että määritelmälistojen avulla voisi 
rakenteellisesti ryhmittää sarjan sukulaiselementtejä. He alkoivat käyttää määritelmälistoja luodessaan 
erilaisia juttuja tuotelistoista ja kuvagallerioista jopa lomakkeiden ja sivustojen ulkoasuihin. Vaikka nuo 
tekniikat ovat epäilemättä nokkelia, uskon henkilökohtaisesti, että ne venyttävät määritelmälistojen 
alkuperäisen tarkoituksen liian pitkälle. 
 
Yksi perusteluista käyttää määritelmälistoja tällä tyylillä on, että mikään muu (X)HTML-elementti ei salli 
tällaista yhteistoimintaa. Tämä ei kuitenkaan ole täysin totta, koska div-elementin tarkoitus on ryhmittää 
dokumentti loogisiin osiin. Huolestuttavaa on tosin se, että tätä täsmälleen samaa argumenttia 
käytetään perustelemaan taulukkopohjaista ulkoasua. Tämä huolestuttaa sikäli, että määritelmälistoja 
on alettu käyttää sopimattomasti. 
 
Tästä syystä en käsittele näitä tekniikoita tässä kirjassa. Jos haluat oppia lisää määritelmälistojen 
muotoilusta, tässä on muutamia lähteitä, joista voit etsiä tietoa: 

 
 

 Max Design -sivuston kuvaus määritelmälistoista: http://tinyurl.com/8e9fn 

 Sähköisen kaupan määritelmälistat: http://tinyurlcom/9sn54 

 Lomakkeen muotoilu määritelmälistoilla: http://tinyurl.com/7ef7q 

 Määritelmälistojen manipulointi huvin ja hyödyn vuoksi: http://tinyurl.com/8g311 

 
 

Yhteenveto 
 
 

Tässä luvussa opittiin, kuinka joustavia listat voivat olla. On myös opittu, kuinka luodaan vaaka- ja 
pystysuuntaisia navigointipalkkeja sekä välilehtinavigaatioita. Lopuksi on opittu, kuinka asemoinnin 
avulla luodaan CSS- kuvakarttoja ja kauko-ohjattuja ylivierityksiä. 
 
Seuraavassa luvussa opitaan, kuinka luodaan saavutettavia ulkoasuja ja datataulukoita ja kuinka niitä 
muotoillaan CSS:llä. 

 
 
 

LUKU 6 LOMAKKEIDEN JA TAULUKOIDEN MUOTOILU 
 
seuraavalta sivulta 

http://tinyurl.com/8e9fn
http://tinyurlcom/9sn54
http://tinyurl.com/7ef7q
http://tinyurl.com/8g311
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Sitä mukaa, kun Internetiin vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän interaktiivisuutta, tulee 
lomakkeista kasvavassa määrin yhä tärkeämpi osa moderneja websovelluksia. Lomakkeet sallivat 
käyttäjien olla vuorovaikutuksessa systeemin kanssa, ja niiden avulla voi tehdä kaikkea aina palautteen 
antamisesta monimutkaisiin matkavarauksiin. Sellaisenaan lomakkeet voivat olla niinkin yksinkertaisia 
kuin sähköposti- ja viestikentät, tai suunnattoman paljon monimutkaisempia, useiden sivujen 
kokonaisuuksia. Lomakkeen ulkoasu on perinteisesti tehty käyttäen taulukoita. Tässä luvussa opitaan 
kuitenkin, että jopa monimutkaisimpia lomakkeita voidaan luoda käyttämällä CSS- kieltä. 
 
Taulukot ovat hitaasti saamassa takaisin niiden oikeutetun aseman tapana esittää taulukkomuotoista 
tietoa, sen sijaan että niitä käytettäisiin sivun ulkoasun rakentamiseen. websovelluksilla on tarve sekä 
kaapata käyttäjätietoja että esittää näitä tietoja käyttökelpoisella ja ymmärrettävällä tavalla. 
Lomakkeiden ja taulukoiden suunnittelua on jossain määrin lyöty laimin painopisteen ollessa 
korkeampiprofiilisilla suunnittelualueilla. Hyvä informaation ja vuorovaikutuksen suunnittelu on kuitenkin 
oleellisen tärkeää nykyaikaisissa websovelluksissa. 

 
Tässä luvussa opitaan: 
 

 luomaan viehättäviä ja saatavia datataulukoita 

 luomaan yksinkertaisia ja monimutkaisia lomakeulkoasuja 

 muotoilemaan useita lomake-elementtejä 

 tarjoamaan käyttökelpoinen lomakkeen palaute 

 
 

Taulukoiden muotoilu 
 
 

Jopa suhteellisen yksinkertaiset datataulukot voivat olla vaikealukuisia, jos ne sisältävät useamman 
kuin muutaman rivin ja sarakkeen. Kun taulukon solujen välissä on vain vähän tilaa, informaatio 
sotkeutuu yhteen ja tuottaa sekavan ulkoasun. Esimerkiksi kuvassa 6-1 kappaleen 11 nimi ja artistin 
nimi sekoittuvat yhdeksi pitkäksi lauseeksi. Sama käy 2. kappaleen artistin ja albumin nimen kohdalla. 

 

 
 

Kuva 6-1. Sumpussa olevat datataulukot voivat olla ensi silmäyksellä hyvin hämmentäviä. 
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Myös taulukot joissa on paljon tyhjää tilaa, voivat olla hyvin vaikeita lukea, koska sarakkeet ja solut 
menettävät visuaalisen yhteyden toisiinsa. Tämä muodostuu ongelmalliseksi, kun yritetään seurata 
tietoa sisältäviä peräkkäisiä rivejä taulukoissa, joissa on suuret välit kuten kuvassa 6-2. Vaatii 
tarkkaavaisuutta olla eksymättä väärälle: riville kesken kaiken. 

 

 
 

Kuva 6-2. Myös suuret välit taulukoissa voivat tehdä niistä vaikealukuisia. 
 
Taulukoiden ymmärtäminen ja lukeminen helpottuu, kun käytetään muutama minuutti niiden 
suunnitteluun. 
 
Esimerkiksi kuvan 6-3 taulukossa väli on toteutettu lisäämällä jokaisen rivin reunoille pystyjä 
vaakasuunnassa hieman tyhjää tilaa. Pääsarakkeen otsikot on erotettu tietosarakkeista yhtenäisellä 
taustakuvalla, kun taas rivit on eroteltu vaihtelevalla taustavärillä. Lukemisen helpottamiseksi on vielä 
lisätty ylivieritystehoste toimimaan "viivoittimena" ja korostamaan parhaillaan luettavaa riviä. 

 
 Top 15 Playlist 

 
 

Kuva 6-3. Tyylitelty datataulukko. 
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Taulukkokohtaiset elementit 
 
 

Jos taulukot voivat olla vaikealukuisia näkökykyisille ihmisille, kuvittele, miten monimutkaisia ja 
turhauttavia niiden täytyy olla ihmisille, jotka käyttävät aputeknologioita, kuten näytönlukijoita. Onneksi 
(X)HTML sisältää monia elementtejä ja attribuutteja, jotka tarkoitettiin helpottamaan datataulukoiden 
käytettävyyttä näiden laitteiden kanssa. Näytönlukijat eivät tue kaikkia näitä elementtejä tällä hetkellä, 
mutta on ehdottomasti hyvä käyttää niitä aina kuin vain mahdollista. 
 

 

summary ja caption 

Ensimmäinen näistä elementeistä on caption, jota käytetään yleensä taulukon otsikkona. Vaikka se ei 
ole välttämätön elementti, on aina hyvä käyttää otsikkoa, kun se vain on mahdollista. Toinen 
hyödyllinen lisäys on summa ry. summa ry-attribuutti voidaan lisätä taulukon tagiin kuvaamaan taulukon 
sisältöä. Kuten kuvan alt-teksti, summaryn pitäisi kuvata tehokkaasti taulukon sisältöä. 

 
 
 
 

<table id="playlistTable" summary="Top 15 songsplayed. Topartist 

include  

Coldplay, YeahYeahYeahs, SnowPatrol, DeeperWater, Kings of Leon, 

Embrace,  

Oasis, Franz Ferdinand, Jet, TheBees, BlueStates, 

KaiserCheifsandAthlete."> 

<caption>Top 15 Playlist</caption> 

</table> 

 
 

thead, tbody ja tfoot 

 
thead-, tbody-ja tfoot- elementeillä kehittäjä voi jakaa taulukot loogisiin osioihin. Esimerkiksi kun kaikki 
sarakkeen otsikot sijoitetaan yhden thead- elementin sisälle, voidaan koko kyseinen alue muotoilla. Jos 
käytetään t head- tai tbody- elementtiä, tarvitaan ainakin yksi t body- elementti. Taulukossa voi käyttää 
vain yhtä thead- ja tfoot- elementtiä, mutta tbody- elementtejä voi käyttää useita monimutkaisten 
taulukoiden jakamiseksi helppokäyttöisempiin osiin. 
 
Rivi- ja sarakeotsikot pitäisi merkitä th- elementtinä td- elementin sijaan, mutta jos solu toimii sekä 
otsikkona että datana, se kannattaa jättää tiedoksi. Taulukon otsikoille voidaan antaa scope- attribuutin 
arvoksi row (rivi) tai col (sarake), määrittämään ovatko ne rivi- vai sarakeotsikoita. Niille voidaan antaa 
arvoksi myös rowgroup(riviryhmä)taicol group(sarakeryhmä),jos ne liittyvät useampaan kuin yhteen 
riviin tai sarakkeeseen. 

 
 
 

<thead> 

<tr> 

<th id="playlistPosHead" scope="col">Playlist Position</th> 

<th scope="col">Track Name</th> 

<th scope="col">Artist</th> 

<th scope="col">Album</th> 

</tr> 

</thead> 
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col ja colgroup 

 
 

Siinä missä t r-elementin avulla voi liittää tyylejä koko riviin, on paljon monimutkaisempaa liittää tyyli 
koko sarakkeeseen. Tätä varten WSC- esitteli colgroup- ja col- elementit. Colgroup- elementeillä 
voidaan määritellä ja ryhmittää yksi tai useampi sarake käyttämällä col- elementtiä. Valitettavasti 
kovinkaan moni selain ei tue col- ja colgroup- elementtien muotoilua. 

 
 
 

<colgroup> 

<col id="PlaylistCol" /> 

<col id="trackCol" /> 

<col id="artistCol" /> 

<col id="albumCol" /> 

</colgroup> 

 
 
 

Datataulukon HTML-koodi 
 
 

Yhdistämällä kaikki nämä (X)HTML-elementit ja -attribuutit voidaan muotoillulle taulukolle luoda 
perusmuoto, joka nähtiin kuvassa 6-3. 

 
 
 

<table cellspacing="0" id="playlistTable" summary="Top 15 songs 

played. Top artists include Cold Play, YeahYeahYeahs, SnowPatrol, 

Deeper Water, Kings of Leon, Embrace, Oasis, Franz Ferdinand, Jet, 

TheBees, BlueStates, 

Kaiser Chiefs and Athlete."> 

<caption>Top 15 Playlist</caption> 

<colgroup> 

<col id="PlaylistCol" /> 

<col id="trackCol" /> 

<col id="artistCol" /> 

<col id="albumCol" /> 

</colgroup> 

<thead> 

<tr> 

<th id="playlistPosHead" scope="col">Playlist Position</th> 

<th scope="col">Track Name</th> 

<th scope="col">Artist</th> 

<th scope="col">Album</th> 

</tr> 

</thead> 

<tbody> 

<tr class="odd"> 

<td>1</td> 

<td>Hide You</td> 

<td>Kosheen</td> 

<td>Resist</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td>2</td> 

<td>.38.45</td> 

<td>Thievery Corporation</td> 

<td>Sounds From the Thievery Hi-Fi</td> 

</tr> 

<tr class="odd"> 

<td>3</td> 

<td>Fix You</td> 

<td>Cold Play</td> 

<td>X&amp;Y</td> 

</tr> 

. . . 

</tbody> 

</table> 

 
 

Taulukon muotoilu 
 
 

CSS- spesifikaatiossa on kaksi taulukonreunamallia: separate ja collapse. separate- mallissa reunukset 
on sijoitettu yksittäisten solujen ympärille, kun taas collapse- mallissa soluilla on yhteiset reunukset. 
Useimmissa selaimissa oletusmallina on separate- malli, mutta henkilökohtaisesti pidän collapse- mallia 
käyttökelpoisempana. Ensimmäiseksi asetetaan taulukon border-collapse- ominaisuudeksi collapse. 
Jotta taulukko ei olisi liian leveä, täytyy sille asettaa leveys. Reunuksen lisääminen helpottaa 
taulukkoalueen määrittelyä. Lisätään vielä täytettä antamaan sarakkeille hieman "hengitystilaa". 

 
 
 

table { 

border-collapse: collapse; 

width: 50em; 

border: 1px solid #666; 

} 

 

th, td { 

padding: 0.1em 1em; 

} 

 
 
 

CSS:n border-spacing- ominaisuudella säädellään taulukon solujen väliä. Valitettavasti Windowsin IE6 
ja aikaisemmat versiot eivät tätä ominaisuutta ymmärrä. Jotta oletustäyte solujen väliltä voitaisiin 
poistaa, tarvitsee turvautua vanhaan, turvalliseen cellspacing- ominaisuuteen. Se on ainoa keino 
kontrolloida solujen väliä IE6/Win-versiossa. 

 
 
 

<table cellspacing="0" id="playlistTable" summary="Top 15 songs..."> 
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Visuaalisen tyylin lisääminen 
 
 

Kun pohjatyö on tehty, on aika lisätä visuaalisuutta. Jotta t:aulukon otsikosta saataisiin enemmän 
tavallisen otsikon näköinen, voidaan se lihavoida ja suurentaa sen fonttikokoa. Otsikolle voidaan antaa 
myös hieman hengitystilaa asettamalla sisältöä ja alamarginaalit 

 
 
 

caption { 

font-size: 1.2em; 

font-weight: bold; 

margin: lem 0; 

} 

 

col { 

border-right: Ipx solid #ccc; 

} 

 

col#albumCol { 

border: none; 

} 

 
 
 

Valitettavasti, kuten aikaisemmin mainittiin, monet selaimet eivät tue tätä metodia Siksi jos sarakkeilla 
halutaan välttämättä olevan reunukset, pitää ne lisätä kaikkiin yksittäisiin soluihin. Tämän takia tarvitsee 
jokaisen rivin viimeiseen soluun lisätä class-attribuutti jotta viimeinen reunustus voitaisiin poistaa. 
 
Taulukon otsikon ensimmäisen rivin korostamiseksi voidaan lisätä pieni toistuva kuva thead- elementin 
taustakuvaksi. Lisätään myös hieman tummempi ylä ja alareunus tähän elementtiin. Taulukon otsikot 
ovat yleensä oletusarvoisesti keskitettyjä ja lihavoituja. Tämä tyyli voidaan toki korvata. 

 
 
 

thead { 

background: #ccc url(images/bar.gif) rep6at-x left center; 

border-top: 1px solid #a5a5a5; 

border-bottom: 1px solid #a5a5a5; 

} 

 

th { 

font-weight: normal; 

text-align: left; 

} 

 
 
 

Ulkoasun näkökulmasta katsoen et ehkä halua näyttää "track number" -otsikkoa, mutta se on hyvä silti 
laittaa näytönlukijoiden käyttäjien saataville. Voidaan yksinkertaisesti antaa taulukon tietylle otsikolle 
suuri, negatiivinen sisennys, jotta otsikko voitaisiin piilottaa. 
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#playlistPosHead { 

text-indent: -1000em; 

} 

 
 
 

Lisukkeiden lisääminen 
 
 

Tässä vaiheessa taulukon pitäisi näyttää jo suhteellisen valmiilta. Vaihtelevien sinisten ja valkoisten 
rivien lisäämiseksi liitetään odd- luokka jokaiseen parittomaan riviin. Näille riveille on muotoiltu sininen 
tausta. 

 
 
 

.odd { 

background-color: #edf5ff; 

} 

 
 

Kun CSS 3 -valitsimet joskus saapuvat, vaihtelevat tyylit voi luoda myös ilman lisämerkintöjä (X)HTML-
koodissa:nth-child- valitsimen avulla: 

 
 

tr:nth-child(odd) { 

background-color: #edf5ff; 

} 

 
 
 

Tämän kirjoittamisen aikaan yksikään yleisimmistä selaimista ei tukenut tätä valitsinta. Jos et tahdo 
lisätä class- attribuuttia manuaalisesti jokaiseen vuoroittaiseen riviin, luokan voi liittää DOM:n avulla. 
Lisää tietoa tästä ja monesta muusta DOM-skriptaustekniikasta löytyy kirjasta Dom scripting: Web 
Design with JavaScript and the Document Object Model (Jemery Keith; friends of ED, 2005; 
www.domscripting.com). 
 
Lopuksi lisätään vielä hieman visuaalisuutta ylivieritystehosteella, niin että rivit vaihtavat väriä niiden 
päällä liikuttaessa. Rivin, joka sisältää taulukon otsikon, ei kuitenkaan haluta vaihtavan väriä, joten sen 
taustavärin arvoksi asetetaan transparent: 

 
 
 

tr:hover { 

background-color:#3d80df; 

color: #fff; 

} 

 

thead tr:hover { 

background-color: transparent; 

color: inherit; 

} 

 
 
 

Valitettavasti IE6 ja aikaisemmat versiot eivät tue dynaamista: hover- näennäisluokkaa missään 
muussa kuin ankkurielementissä. Koska tämä on enemmänkin koristeellinen kuin tärkeä ominaisuus, 
siitä ei kannata välittää. Modernien selainten käyttäjät arvostavat tätä käytettävyysominaisuutta, mutta 
IE6:n ja sen aikaisempien versioiden käyttäjät eivät tiedä menettävänsä mitään. 
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Yksinkertaisen lomakkeen ulkoasu 
 
 

Lyhyiden ja suhteellisen yksinkertaisten lomakkeiden täyttäminen on helppoa, kun kunkin kentän 
yläpuolella on kenttää kuvaava teksti. Käyttäjät voivat täyttää lomaketta askel askeleelta alaspäin, 
lukien kentän nimen ja täyttämällä sitä seuraavaa kentän. Metodi toimii parhaiten lyhyissä lomakkeissa, 
joilla kerätään suhteellisen yksinkertaista ja ennustettavaa tietoa, kuten yhteystietoja (katso kuva 6-4). 

 

 
 

Kuva 6-4. Yksinkertaisen lomakkeen ulkoasu. 

 
 

Hyödylliset lomake-elementit 

HTML tarjoaa useita hyödyllisiä elementtejä, joilla voidaan jäsennellä lomakkeen rakennetta. 
Ensimmäinen näistä on fieldset- elementti. Fieldset- elementtejä käytetään ryhmittelemään toisiinsa 
liittyviä tietolohkoja. Kuvassa 6-4 käytetään kahta kenttäryhmää: yhtä yhteystietoja, ja toista 
kommentteja varten. Monet asiakassovellukset lisäävät kenttäryhmien ympärille ohuen reunuksen, joka 
voidaan poistaa asettamalla border- ominaisuuden arvoksi none. Valitettavasti Opera 7:ssä ja sen 
aikaisemmissa versioissa kenttäryhmät käyttäytyvät virheellisesti, ja ainoa tapa poistaa reunukset on 
asettaa ne läpinäkyväksi. 

 
 
 

fieldset { 

border: solid 0 transparent; 

} 

 
 
 

Jokaisen kenttäryhmän tarkoitus voidaan yksilöidä l egend- elementin avulla. Legend- elementit 
käyttäytyvät kuin kenttäryhmien otsikot ja näkyvät yleensä kenttäryhmän yläosassa. Valitettavasti 
legend- elementit ovat tunnetusti vaikeita muotoilla, koska selaimet sijoittavat niitä 
epäjohdonmukaisesti. Jotkut selaimet, kuten Firefox ja Safari, käyttävät täytettä (pad- ding) pienen 
sisennyksen luomiseksi. Mutta jotkut selaimet, kuten Opera ja IE, käyttävät suu- 
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ria oletussisennyksiä, joita ei voi hallita käyttämällä täytteitä, marginaalia tai edes asemointia. Joten 
legend- elementtejä käytettäessä pitää ottaa huomioon se, että eri selaimet esittävät niitä eri tavoin. 

 
 

Lomakkeen nimitunniste 
 
 

Label- elementtiä käytetään lisäämään lomakkeen käytettävyyttä. Kuten nimi viittaa, tätä elementtiä 
käytetään lisäämään kuvaava nimitunniste lomakkeen jokaiseen elementtiin. Monissa selaimissa label- 
elementin napsauttaminen aktivoi siihen liittyvän lomake-elementin. Tunnistenimien todellinen hyöty on 
käytettävyyden lisääminen avustavia laitteita käyttäville ihmisille. Nimitunnisteita käyttämällä 
näytönlukijat yhdistävät moitteettomasti lomake-elementit niitä vastaaviin otsikoihin. Jos nimitunnisteita 
ei ole, näytönlukijoiden täytyy arvata, mikä teksti liittyy mihinkin lomake-elementtiin, tehden joskus 
virheitä. Näytönlukijoiden käyttäjät voivat myös tuoda esiin listan lomakkeen nimitunnisteista, jolloin 
lomakkeen tutkiminen on yhtä helppoa kuin se olisi selaimella. 
 
Nimitunnisteen yhdistäminen lomakkeeseen on helppoa, ja se voidaan tehdä kahdella eri tavalla: joko 
sisällyttämällä lomake-elementin label- elementin sisään: 

 
 
 

<label>email <input name="email" type="text"/><label> 

 
 

tai asettamalla label- elementin for- attribuutille saman nimen kuin lomake-elementille: 

 
 

<label for="email">email<label> 

<input name="email" id="email" type="text"/> 

 
 

Huomioi, että tämä syöte ja kaikki lomakkeen hallintaelementit tässä luvussa sisältävät sekä name- että 
id- attribuutin. id- attribuuttia tarvitaan luomaan yhteys lomakkeen syötteen ja nimi-tunnisteen välille. 
Name- attribuuttia tarvitaan, jotta lomakkeen tieto voidaan lähettää takaisin palvelimelle. 
 
For- attribuutilla lomakeohjaimiin yhdistettyjen otsikoiden ei tarvitse sijaita lähdekoodissa noiden 
ohjainten lähellä; ne voivat olla täysin eri osassa dokumenttia. Rakenteellisesta näkökulmasta tämä ei 
kuitenkaan ole viisasta, ja sitä tulisi välttää mikäli mahdollista. 

 
 

Perusulkoasu 

Käyttämällä näitä kolmea rakenteellista elementtiä voidaan aloittaa lomakkeen luominen merkitsemällä 
ensimmäisen kenttäryhmän sisältö. Muotoilematon lomake nähdään kuvassa 6-5. 

 
 

<fieldset> 

<legend>Your Contact Details</legend> 

<p> 

<label for="author">Name:</label> 

<input name="author" id="author" type="text" /> 

</p> 

<p> 

<label for="email">Email Address:</label> 
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<input name="email" id="email" type="text" /> 

</p> 

<p> 

<label for="url">Web Address:</label> 

<input name="url" id="url" type="text"  /> 

</p> 

</fieldset> 

 
 

 
 
Kuva 6-5. Muotoilematon lomake. 
 
Tässä esimerkissä nähdään lomakkeen nimitunnisteet ja elementit sijoitettuna p-kappale-elementtien 
sisään. Kun CSS- koodi on kytketty pois, lomake on silti helposti luettavissa. Tämä siksi, että jokainen 
rivi on eroteltu tyhjällä tilalla. On kuitenkin käyty keskustelua siitä, pitäisikö kappale-elementtejä käyttää 
ollenkaan lomakkeiden ulkoasussa, koska ne eivät sisällä tekstiä. Jos olet epävarma, voit käyttää div-
elementtiä kappale-elementin sijasta. 
 
Ensimmäiseksi tarvitsee asettaa perustyylit fieldset- ja legend- elementtejä varten. Kenttäryhmien 
täytyy olla eroteltu marginaaleilla ja sisällölle voidaan antaa hengitystilaa käyttämällä täytettä. 
Kenttäryhmien korostamiseen voidaan käyttää vaaleaa taustaa ja hieman tummempaa yhden pikselin 
levyistä reunusta. Älä käytä liian tummaa taustaa, koska se saa lomakkeen näyttämään raskaalta ja 
tekee siitä vaikeaselkoisen. Lihavoinnin käyttäminen legend- elementeissä saattaa helpottaa 
informaation jäsentelyä. 

 
 
 

fieldset { 

margin: 1em 0; 

padding: 1em; 

border: 1px solid #ccc; 

background: #f8f8f8; 

} 

 

legend { 

font-weight: bold; 

} 

 
 
 

Nimitunnisteiden sijoittaminen pystysuunnassa lomake-elementtien yläpuolelle on hyvin helppoa. 
Label–elementit ovat oletuksena sisäelementtejä. Kun niiden display- ominaisuudeksi asetetaan block, 
luovat ne oman lohkolaatikkonsa pakottaen syöte-elementit seuraavalle riville. Tekstinsyöttökenttien 
leveys eroaa eri selaimissa, joten johdonmukaisuuden vuoksi se 
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kannattaa asettaa erikseen. Tässä esimerkissä käytetään pikseleitä, mutta voidaan käyttää myös em- 
yksiköitä luomaan skaalattavampi ulkoasu. 

 
 
 

label { 

display: block; 

} 

 

input { 

width: 200px; 

} 

 
 

Muut elementit 
 
 

Tämä ulkoasu toimii yhtä hyvin myös muiden lomake-elementtien kuten tekstialueiden kanssa. 

 
 

<fieldset> 

<legend>Comments</legend> 

<p> 

<label for="text">Message: </label> 

<textarea name="text" id="text" cols="20" rows="10"> 

</textarea> 

</p> 

</fieldset> 

 
 

Myös tekstialueiden koot vaihtelevat eri selaimien välillä, joten on hyvä määritellä myös niiden leveys ja 
korkeus. 

 
 

textarea { 

width: 300px; 

height: 100px; 

} 

 
 

Tekstialueista ja tekstisyötteistä poiketen valintapainiketta (radio button) ja valintaruutua (checkbox) 
käsitellään eri tavalla. Sen sijaan, että nimitunnisteet olisivat elementin yläpuolella, ne yleensä 
sijoitetaan elementtien oikealle puolelle. Kun elementit pinotaan pystysuunnassa, ne tasataan 
vasemmalle, mistä syntyy mukava jämäkkä pystysuuntainen linja, josta niitä helppoja valita (katso kuva 
6-6). 

 

 
 

Kuva 6-6. Valintapainikeulkoasu. 
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Aikaisemmin tässä esimerkissä tekstikenttien leveys määriteltiin asettamalla input-elementin leveys, 
input-elementti kattaa kuitenkin tavallisen tekstinsyöttökentän lisäksi muitakin lomake-elementtejä, 
kuten valinta ruudut, valinta painikkeet ja lähetä-painikkeet. Asettamalla input-elementin leveydeksi 200 
pikseliä kaikki input-elementit muuttuvat 200 pikselin levyiseksi. 
 
Tämä ongelma voidaan kiertää kohdistamalla muotoilu attribuuttivalitsimen avulla yksittäisiin lomake-
elementin tyyppeihin. Joten sen sijaan, että asetettaisiin kaikkien input-elementtien leveys 200 pikseliin, 
asetuksen voi kohdistaa yksinomaan tekstinsyöttökenttiin: 

 
 

input[ type="text"] { 

width: 200px; 

} 

 
Valitettavasti vain nykyaikaisimmat selaimet tukevat attribuuttivalitsinta, eikä se toimi IE6:ssa eikä sen 
aikaisemmissa versioissa. Siihen saakka, kunnes attribuuttivalitsinta tuetaan laajemmin, on paras tapa 
erottaa syöte-elementit antamalla niille class-attribuutit. 
 
Esimerkiksi valintapainikkeille voidaan antaa class- nimeksi radio. 

 
 

<fieldset> 

<legend>Remember Me</legend> 

<p> 

<input id="remember-yes"class="radio"name="remember"type="radio" 

value="yes" /> 

<label for="remember-yes">Yes</label> 

</p> 

<p> 

<input id="remember-no" class="radio" name="remember" type="radio" 

value="no" checked="checked" /> 

<label for="remember-no">No</label> 

</p> 

</fieldset> 

 
 

Tämän jälkeen input-elementin aikaisemmin asetettu leveys voidaan korvata asettamalla 
valintapainikkeen leveysarvoksi auto. Sama voidaan tehdä valintaruuduille ja lähetä-painikkeille. 

 
 

input.radio, input.checkbox, input.submit { 

width: auto; 

} 

 
 

Valintapainikkeiden kelluttaminen vasemmalle tuo ne samalle tasolle niiden nimitunnisteiden kanssa, ja 
kahden elementin väliä voidaan säätää lisäämällä hieman oikeaa marginaalia. 

 
 

input.radio { 

float: left; 

margin-right: 1em; 

} 
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Kaunistukset 
 
 

Ulkoasu on nyt valmis. Nyt voidaan sisällyttää muutama mukava lisäys kehittyneempiä selaimia varten. 
Voisimme esimerkiksi auttaa käyttäjiä helposti erottamaan, mitä lomakekenttää he ovat täyttämässä, 
muuttamalla elementin taustaväriä, kun se aktivoidaan: 

 
 
 

input:focus, textarea: focus { 

background: #ffc; 

} 

 
 
 

Lisäksi tekstikenttä ja tekstialue-elementtien ulkoasu voidaan yhdenmukaistaa asettamalla niille 
mukautetut reunukset. Tämä on hyödyllistä etenkin Firefox- selainta ajatellen, joka esittää näiden 
elementtien oikean ja alareunan valkoisena, jolloin reunuksesta ei ole mitään hyötyä, kun käytetään 
valkoista taustaväriä (katso kuva 6-7). 

 

 
 

Kuva 6-7. Oikea ja alareuna tekstikentissä ja tekstialueilla ovat valkoisia Firefox- selaimessa. 
 
Tässä esimerkissä attribuuttivalitsinta käytetään kohdentamaan tekstisyötteet. Tästä tyylistä on hyötyä 
pääasiassa Firefox- selaimessa, joka ymmärtää tätä valitsinta. 

 
 
 

input[ type="text"], textarea { 

border-top: 2px solid #999; 

border-left: 2px solid #999; 

border-bottom: 1px solid #ccc; 

border-right: 1px solid #ccc; 

} 
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Vaaditut kentät 

 
 

Monet lomakkeet sisältävät kenttiä, jotka on pakko täyttää. Näitä vaadittuja kenttiä voidaan tähdentää 
sijoittamalla niiden vierelle tähti tai muotoiltu teksti. Koska on tarkoitus painottaa kentän pakollisuutta, 
sopii tätä kuvaamaan parhaiten em tai strong- elementti. 

 
 

<p> 

<label for="author">Name:<em class="required">(required)</em>/label> 

<input name="author" id="author" type="text" /> 

</p> 

 
 

Tämän jälkeen voit muotoilla tätä tietoa haluamallasi tavalla. Tässä esimerkissä pienennetään 
fonttikokoa ja muutetaan teksti punaiseksi: 

 
 

. required { 

font-size: 0.75em; 

color:#760000; 

} 

 
 

Ja siinä se on: yksinkertainen CSS- koodia käyttävä lomake. 

 
 

Monimutkaisen lomakkeen ulkoasu 
 
 

Pidempiä ja monimutkaisempia lomakkeita luotaessa esiin nousee kysymys lomakkeen pituudesta ja 
luettavuudesta. Jotta lukemista voitaisiin helpottaa ja vähentää pystysuuntaisen tilan tarvetta, on 
järkevää sijoittaa nimitunnisteet lomake-elementtien viereen. Kuvan 6-8 mukaisen lomakkeen luominen 
on oikeastaan hyvin yksinkertaista ja se käyttää täsmälleen samaa koodia kuin edellinen esimerkki. 

 

 
 

Kuva 6-8. Otsakkeet on sijoitettu lomake-elementtien vierelle. 
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Tämän ja edellisen esimerkin välillä on vain yksi ero. Sen sijaan, että asetettaisiin nimitunniste 
lohkotason elementiksi, kellutetaan ne vasemmalle. Nimitunnisteelle tarvitsee antaa myös leveys, jotta 
kaikki lomakkeen elementit sijoittuvat yhdenmukaisesti: 

 
 

label { 

float: left; 

width: 10em; 

} 

 
 

Leveys aiheuttaa suuren tyhjän tilan valintapainikkeiden välillä, joten tuon välin pienentämiseksi 
tarvitsee näiden nimitunnisteiden leveys asettaa täsmällisesti. Tässä esimerkissä kaikki elementit, jotka 
ovat "remember me" -kenttäryhmän sisällä, ovat valintapainikkeita. Kun tälle kenttäryhmälle annetaan 
ID- attribuutti, kaikkien sen sisältämien nimitunnisteiden leveys yksinkertaisesti korvataan. Mutta jos 
näin ei tapahdu, voitaisiin yksinkertaisesti lisätä nimitunnisteille tai niiden emokappaleille class-
attribuutti. 

 
 

#remember-me label { 

width: 4em; 

} 

 
 

Lomakkeet ovat harvoin niin yksinkertaisia kuin kuvassa 6-8. Usein tarvitsee luoda poikkeuksia 
lomakkeiden perusmuotoilusääntöihin, kun käsiteltävänä on vaikkapa useita lomake-elementtejä 
samalla rivillä tai sarakkeisiin asetettuja vai intä ruutuja tai -nappeja (katso kuva 6-9). Seuraavat pari 
osiota selittävät, kuinka tällaisia poikkeuksia käsitellään. 

 

 
 

Kuva 6-9. Monimutkaisempi lomakkeen ulkoasu. 

 

Käytettävä päivämäärän syöttö 
 
 

Kuten aikaisemmissa esimerkeissä opittiin, lomakkeiden nimitunnisteet ovat tärkeitä lomakkeiden 
käytettävyyden kannalta. On kuitenkin tilanteita, jolloin et halua näyttää nimitunnistetta jokaisessa 
elementissä. Esimerkiksi kuvassa 6-9 voidaan nähdä ryhmä lomake-elementtejä, jotka keräävät tietoa 
päivämäärästä. Tässä tapauksessa jokaisen nimitunnisteen esittäminen olisi turhaa, koska se jakaisi 
syntymäajan kolmeen erilliseen osaan sen sijaan että se näytettäisiin yhtenä kokonaisuutena. Vaikka 
nimitunnistetta ei haluta esittää, on silti tärkeää, että nimitunnisteet esiintyvät lähdekoodissa ja ovat 
näytönlukijoiden käytettävissä. 
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<p> 

<label for="dateOfBirth">Date of Birth:</label> 

<input name="dateOfBirth" id="dateOfBirth" type="text" /> 

<label id="monthdOfBirthLabel" for="monthOfBirth"> 

Month of Birth:</label> 

<select name="monthOfBirth" id="monthOfBirth"> 

<option vaiue="1">January</option> 

<option vaiue="2">February</option> 

<option vaiue="3">March</option> 

</select> 

<label id="yearOfBirthLabel" for="yearOfBirth">Year of Birth:</label> 

<input name="yearOfBirth" id="yearOfBirth" type="text" /> 

</p> 

 
 

Tällaisen ulkoasun luomiseksi tarvitsee ensin piilottaa "month of birth"ja "yearof birth"-nimi-tunnisteet 
asettamalla niiden display-ominaisuuden arvoksi none. Tämä kuitenkin estää myös monia 
näytönlukijoita näyttämästä näitä nimitunnisteita, Sen sijaan nimitunnisteet voidaan sijoittaa pois 
ruudulta käyttämällä suurta negatiivista sisennystä. Aikaisemmin luomassamme lomakkeessa 
nimitunnisteille asetettiin leveys. Tämä leveys tarvitsee nollata näiden nimilappujen kohdalla, jottei se 
vaikuta lomakkeen ulkoasuun. 

 
 

#monthOfBirthLabel, #yearOfBirthLabel { 

text-indent: -1000em; 

width: 0; 

} 

 
 

Tämän jälkeen lomakkeen elementeille asetetaan mitat yksitellen ja marginaalit kontrolloimaan niiden 
välistystä: 

 
 

input#dateOfBirth { 

width: 3em; 

margin-right: 0.5em; 

} 

 

select#monthOfBirth { 

width: 10em; 

margin-right: 0.5em; 

} 

 

1nput#yearOfBirth { 

width: 5em; 

} 
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Monisarakkeiset valintaruudut 
 
 

Kaksisarakkeisen ulkoasun luominen suurelle ryhmälle valintaruutuja tai valintapainikkeita vaatii hieman 
paneutumista. Nimitunnisteet toimivat vain yksittäisten elementtien, eivät elementtiryhmien kanssa. 
Voitaisiin sisällyttää koko ryhmä fieldset- elementtiin ja käyttää legend- elementtiä nimitunnisteen 
tavoin. Valitettavasti, johtuen selainten epäjohdonmukaisesta tavasta käsitellä legend- elementtien 
sijoittamista, tämä ei ole paras ratkaisu. Kunnes selaimet tarjoavat johdonmukaisempaa tukea, paras 
vaihtoehto on käyttää elementin otsikointia. 
 
Saraketehosteen luomiseksi jaetaan vai intä laati kot kahteen ryhmään. Kumpikin sarja sisällytetään 
div-elementtiin. Nämä elementit ryhmitetään yhteen sisällyttämällä ne fieldset- elementtiin, jolla on 
kuvaava ID- attribuutti. 

 
 

<fieldset id="favoriteColor"> 

<h2>Favorite Color:</h2> 

<div> 

<P> 

<inputclass="checkbox"id="red"name="red"type="checkbox"value="red" /> 

<label>red</label> 

. . . 

</p> 

</div> 

<div> 

<p> 

<inputclass="checkbox"id="orange"name="orange"type="checkbox" 

vaiue="orange" /> 

<label>orange</label> 

</p> 

. . . 

</div> 

<br class="clear" /> 

</fieldset> 

 
 

Koska loimme yleisen kenttäryhmän tyylit jo aikaisemmin, ensimmäiseksi täytyy korvata ne nollaamalla 
marginaali ja täyte, poistamalla reunukset ja asettamalla taustaväri läpinäkyväksi. 

 
 

fieldset#favoriteColor { 

margin: 0; 

padding: 0; 

border: none; 

background: transparent; 

} 

 
 

Otsikko tulee käyttäytymään nimitunnisteen tavoin, joten se pitää kelluttaa vasemmalle ja asettaa sille 
10 em:n leveys kuten muillakin nimitunnisteilla. Otsikon pitää myös näyttää nimi-tunnisteelta, joten 
fonttikokoa pitää pienentää ja lihavointi poistaa. Kaksisarakkeinen ulkoasu luodaan määrittelemällä di v-
elementeille leveys ja kelluttamalla ne vasemmalle. 
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#favoriteColor h2 { 

width: 10em; 

float: left;  

font-size: 1em; 

font-weight: normal; 

} 

 

#favoriteColor div { 

width: 8em; 

float: left; 

} 

 
 
 

Koska div -elementit kellutetaan, ne eivät vie enää tilaa ja levittäytyvät fieldset-elementin ulkopuolelle 
(katso kuva 6-10). 

 

 
 

Kuva 6-10. Kellutettavat div-elementit levittäytyvät kenttäryhmän ulkopuolelle. 
 
Kenttäryhmät pakotetaan sisältämään nämä kelluvat elementit niin, että lisätään tyhjentävä elementti 
toisen div-elementin perään. Tässä tapauksessa käytetään clear- luokalla varustettua <br/> -elementtiä: 

 
 
 

.clear { 

clear: both; 

} 

 
 
 

Kaikki lomakkeen nimitunnisteet on nyt kellutettu vasemmalle ja niiden leveydeksi on asetettu 10 em. 
Valintaruutujen nimitunnisteita ei kuitenkaan tarvitse kelluttaa ja ne vaativat paljon pienemmän tilan. 
Siksi nimitunnisteiden leveyttä kannattaa pienentää ja estää niitä kellumasta. Firefox näyttää 
kohtelevan kelluttamattomia nimitunnisteita lohkotason elementteinä ja pakottaa valintaruudut 
seuraavalle riville. Tämä voidaan välttää asettamalla display- ominaisuuden arvoksi inline. 

 
 
 

#favoriteColor label { 

width: 3em; 

float: none; 

display: iniine; 

} 
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Nimitunnisteet ja valintaruudut on nyt aseteltu nätisti. Jokaisen kappaleen pystysuuntainen 
oletusmarginaali on kuitenkin liian iso, joten pienennetään niitä. 

 
 
 

#favoriteColor p { 

margin: 0,3em 0; 

} 

 
 
 

Monimutkaisen lomakkeen ulkoasu on nyt valmis. Lomakkeen perustyyli pitää huolta yleisestä 
ulkoasusta, kun taas poikkeuksia voidaan käsitellä yksittäin korvaamalla näitä tyylejä. 

 
 

Lomakkeen palaute 
 
 

Lomakkeet vaativat usein jonkin sortin palauteviestin korostamaan kenttiä, joita ei ole täytetty tai jotka 
on täytetty virheellisesti. Tämä tehdään yleensä lisäämällä virheilmoitus kyseisen kentän viereen (katso 
kuva 6-11). 

 

 
 
Kuva 6-11. Esimerkki lomakkeen palautteesta. 
 
Tämä tehoste voidaan luoda sisällyttämällä palauteteksti span- elementtiin ja sijoittamalla se 
lähdekoodissa tekstisyötteen perään. Jotta kaikki elementit asettuisivat paikoilleen asianmukaisesti, 
täytyy sekä span- elementti että sitä edeltävä syöte kelluttaa. Tämä vaikuttaa ympäröivän kappaleen 
käyttäytymiseen, joka vuorostaan vaikuttaa koko ulkoasuun. Monet näytönlukijat eivät huomioi tekstiä 
lomakkeen elementtien välissä, ellei niitä ole liitetty nimi-tunnisteeseen. Paras tapa on sisällyttää 
virheilmoitus lomakkeen nimitunnisteen sisälle ja tämän jälkeen sijoittaa se käyttämällä CSS- koodia: 

 
 
 

<p> 

<label for="email">Email Address: 

<span class="feedback">Incorrectemailaddress. Pleasetryagain.</span> 

</label> 

<input name="email" id="email" type="text" /> 

</p> 
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Palaute-span-elementti sijoitetaan asettamalla kaikille lomakkeessa oleville kappaleille position-
ominaisuudenarvoksi relative, mistä syntyy uusia asemointi ympäristö. Tämän jälkeen sijoitetaan 
palaute-span-elementti absoluuttisesti, jotta se esiintyy tekstisyötteen oikealla puolella. 

 
 
 

form p { 

position: relative; 

} 

 

.feedback { 

position: absolute; 

margin-left: 11em; 

left: 200px; 

right :0; 

} 

 
 
 

IE6 ja sen aikaisemmat versiot asettavat virheellisesti palaute-span-elementin leveyden niin pieneksi 
kuin vain mahdollista, joten leveys tarvitsee asettaa täsmällisesti. Yksi tapa tehdä se on käyttää luvussa 
8 selitettävää tähtiviritystä: 

 
 
 

* html .feedback { 

width: 10em; 

} 

 
 
 

Tämän jälkeen voidaan käyttää palauteviesteissä mitä tahansa tyyliä. Tässä esimerkissä teksti on 
lihavoituja sen väri on asetettu punaiseksi, ja lisätty vielä varoituskuva viestin vasemmalle puolelle. 

 
 
 

form p { 

position: relative; 

} 

 

.feedback { 

position: absolute; 

margin-left: 11em; 

left: 200px; 

font-weight: bold; 

color: #760000; 

padding-left: 18px; 

background: url(images/error.png) no-repeat left top; 

} 

 
 
 

Tätä tekniikkaa voidaan käyttää myös antamaan positiivista palautetta tai antamaan vihjeitä siitä, 
kuinka tietyt lomakkeen osat tulisi täyttää. 
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Yhteenveto 
 
 

Tässä luvussa on opittu, kuinka erilaiset lomakeulkoasut toimivat eri tilanteissa. Nyt voidaan asetella 
monimutkaisia lomakkeita käyttäen CSS-koodia vahingoittamatta yhtäkään taulukkoa prosessin aikana. 
On opittu, kuinka taulukoita kannattaa käyttää mieluummin dataan kuin ulkoasuun. 
 
Seuraavassa luvussa käytetään kaikkea, mitä tähän mennessä on opittuja aloitetaan CSS pohjaisten 
ulkoasujen rakentaminen. 

 
 
 

LUKU 7 ULKOASU 
 
seuraavalta sivulta 
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Yksi CSS:n suurimmista hyödyistä on mahdollisuus kontrolloida sivun ulkoasua joutumatta käyttämään 
esitteellistä merkintää. Uusien käyttäjien keskuudessa CSS on kuitenkin niittänyt mainetta vaikeana 
kielenä. Tämä johtuu osin selainten epäjohdonmukaisesta käyttäytymisestä, mutta useimmiten 
kuitenkin eri ulkoasutekniikoiden lisääntymisestä Webissä. Vaikuttaa siltä, että jokaisella CSS- 
ohjelmoijalla on oma tekniikkansa monisarakkeisten ulkoasujen luomiseen, ja uudet CSS- kehittäjät 
käyttävät usein tekniikoita ymmärtämättä kuinka ne todella toimivat. 
 
Kaikki nämä CSS- tekniikat tukeutuvat kolmeen peruskonseptiin: asemointiin (positioning), 
kelluttamiseen (floating) ja marginaalien muokkaamiseen. Tekniikat eivät tosiasiassa juurikaan eroa 
toisistaan. Jos ydinkonseptit ymmärretään, ulkoasujen luominen on suhteellisen helppoa. 

 
 

Tässä luvussa opitaan: 
 

 keskittämään sivun sisältö ruudun keskelle 

 luomaan kaksi- ja kolmi-sarakkeisia kehumiseen perustuvia ulkoasuja 

 luomaan kiinteälevyisiä, mukautuvia ja joustavia ulkoasuja 

 venyttämään sarakkeita niin, että ne käyttävät kaiken saatavilla olevan tilan 

 
 

Sisällön keskittäminen 
 
 

Pitkät tekstirivit voivat olla vaikeita ja epämiellyttäviä lukea. Uusien monitorien koon kasvaessa näytön 
luettavuus tulee koko ajan tärkeämmäksi. Yksi tapa käsitellä tätä ongelmaa on keskittää sivujen sisältö. 
Sen sijaan, että sivut olisivat koko näytön levyisiä, keskitetyt sivut ulottuvat vain osalle näyttöä ja 
tekevät riveistä lyhyempiä ja helppolukuisempia. 
 
Keskitetyt ulkoasut ovat tällä hetkellä muodikkaita, joten ulkoasun keskittäminen CSS:n avulla on 
ensimmäinen asia, jonka useimmat kehittäjät haluavat oppia. On olemassa kaksi perusmetodia 
ulkoasun keskittämiseen: automaattisten marginaalien käyttäminen ja asemoinnin ja negatiivisten 
marginaalien yhdistelmän käyttäminen. 

 
 

Automaattiset marginaalit 

 
Otetaan tyypillinen ulkoasu. Ympäröivä div-elementti halutaan keskittää näytön keskelle. 

 
 

<body> 

<div id="wrapper"> 

</div> 

</body> 

 
 

Tämä tehdään yksinkertaisesti määrittelemällä ympäröivälle div-elementille leveys ja asettamalla sen 
marginaalin arvoksi auto: 
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#wrapper { 

width: 720px; 

margin: 0 auto; 

} 

 
 
 

Olen tässä esimerkissä päättänyt asettaa ympäröivän div-elementin leveyden kiinteästi pikseleinä, niin 
että se mahtuu nätisti 800 x 600 -resoluutioiselle näytölle. Leveyden voi yhtä helposti asettaa myös 
prosentteina body- elementistä tai suhteuttaa tekstin kokoon em- yksiköiden avulla. 
 
Tämä toimii kaikissa moderneissa selaimissa. IE5.x ja IE6 eivät kuitenkaan tue automaattisia 
marginaaleja. Onneksi IE ymmärtää text-align: center -kohdan väärin, keskittäen kaiken pelkän tekstin 
sijaan. Tätä voidaan hyödyntää keskittämällä koko body- merkinnän sisältö ja sitten uudelleen 
sijoittamalla wrapper- elementin sisältö takaisin vasemmalle. 

 
 
 

body { 

text-align: center; 

} 

 

#wrapper { 

width: 720px; 

margin: 0 auto; 

text-align: left; 

} 

 
 
 

Text-align- ominaisuuden käyttäminen tällä tavalla on viritys, mutta melko harmiton sellainen, koska 
sillä ei ole haitallista vaikutusta koodiin. Wrapper- elementti näkyy nyt keskitettynä sekä IE:ssä että 
paremmin standardeja noudattavissa selaimissa (katso kuva 7.1). 

 

 
 

Kuva 7-1. Sivun keskittäminen automaattisia marginaaleja käyttämällä. 
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Vielä yksi asia tarvitsee tehdä, jotta tämä metodi toimisi hyvin kaikissa selaimissa. Netscapen 6-
versiossa pienennettäessä selainikkunaa ympäröivän elementin leveyttä pienemmäksi, ympäröivän 
vasen reuna leviää näytön reunan yli eikä sitä voida näyttää Tämän välttämiseksi tarvitsee body- 
elementille antaa minimileveys, joka on sama tai hieman suurempi kuin ympäröivän elementin leveys. 

 
 

body { 

text-align: center; 

min-width: 760px; 

}  

 

#wrapper { 

width: 720px; 

margin: 0 auto; 

text-align: left; 

} 

 
 

Nyt kun ikkunan kokoa skaalataan pienemmäksi kuin ympäröivän div-elementin leveys ilmestyy sivun 
reunoihin vierityspalkit 

 
 

Sivun keskittäminen käyttäen asemointia ja negatiivisia 
marginaaleja 
 

 
Automaattisten marginaalien käyttö on yleisin lähestymistapa, mutta se vaatii hieman viilausta 
toimiakseen IE5.x:ssä. Se vaatii myös kahden elementin muotoilua yhden sijasta. Tästä johtuen jotkut 
suosivat asemoinnin ja negatiivisten marginaalien käyttämistä. 
 
Aloitetaan, kuten aikaisemminkin, määrittelemällä wrapper- elementin leveys. Tämän jälkeen asetetaan 
sen position-ominaisuudeksi relative ja left ominaisuudeksi 50 % Tämä sijoittaa wrapper- elementin 
vasemman reunan keskelle sivua. 

 
 

#wrapper { 

width: 720px; 

position: relative; 

left: 50%; 

} 

 
 

Emme kuitenkaan halua keskittää wrapper- elementin vasenta reunaa, vaan sen keskikohdan, tämä 
tehdään asettamalla wrapperin vasempaan reunaan negatiivinen marginaali, joka on puolet wrapperin 
leveydestä. Tämä siirtää wrapperia sen puolikkaan leveyden verran vasemmalle keskittäen sen näytölle 

 
 

#wrapper { 

width: 720px; 

position: relative; 

left: 50%; 

margin-left: -360px; 

} 
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Keskittämistekniikan valinta on makuasia. On kuitenkin aina kätevää opetella useita tekniikoita, sillä 
koskaan ei tiedä, milloin mikäkin on tarpeellinen. 

 

Kellumiseen perustuvat ulkoasut 
 

On olemassa muutama erilainen tapa tehdä CSS- koodiin perustuva ulkoasu, mm. absoluuttinen 
asemointi ja negatiiviset marginaalit. Omasta mielestäni kehumiseen perustuvat ulkoasut ovat 
helpoimpia käyttää. Kuten nimi viittaa, kehumiseen perustuvassa ulkoasussa yksinkertaisesti asetetaan 
sijoitettaville elementeille leveys ja sen jälkeen kellutetaan ne joko vasemmalle tai oikealle. 
 
Koska kelluvat elementit eivät vie enää tilaa dokumentissa, ne eivät vaikuta niitä ympäröiviin 
lohkolaatikoihin. Tämän ongelman kiertämiseksi kelluvat elementit täytyy tyhjentää (clear) useissa 
kohdissa sivua. Jatkuvan elementtien kelluttamisen ja tyhjentämisen sijasta on melko yleistä kelluttaa 
lähes kaikki ja sitten tyhjentää kerran tai kaksi dokumentin strategissa kohdissa, kuten sivun 
alatunnisteessa. 

 

Kaksipalstainen kellutettu ulkoasu 

 
Yksinkertaisen, kaksisarakkeisen kelluvia elementtejä käyttävän ulkoasun luomista varten aloitetaan 
perus-(X)HTML-rungolla. Tässä esimerkissä (X)HTML-dokumentti sisältää otsikko-, sisältö- ja 
päänavigaatioalueen, sekä sivun alatunnisteen. Koko sisältö on sisällytetty ympäröivän div-elementin 
sisälle, joka keskitetään käyttämällä yhtä edeltävistä metodeista. 

 
 

<div id="wrapper"> 

<div id="branding"> 

. . . 

</div> 

<div id="content"> 

. . . 

</div> 

<div id="mainNav"> 

. . . 

</div> 

<div id="footer"> 

. . . 

</div> 

</div> 

 
 

Tässä esimerkissä päänavigaatioalue on sivun vasemmassa laidassa ja sisältö oikealla. Olen sijoittanut 
sisältöalueen navigaatioalueen yläpuolelle lähdekoodissa helppokäyttöisyys syistä. Ensinnäkin 
sisältöalue on sivun tärkein alue, joten sen tulisi olla ensimmäisenä dokumentissa. Toiseksi, ei ole 
mitään järkeä pakottaa näytönlukijoiden käyttäjiä kahlaamaan läpi pitkän linkkilistan, ennen kuin he 
pääsevät käsiksi sisältöön. 
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Kun normaalisti luodaan kehumiseen perustuvia ulkoasuja, kellutetaan molemmat sarakkeet 
vasemmalle ja tämän jälkeen sarakkeiden välille luodaan tyhjä tila marginaaleja tai täytettä käyttämällä. 
Tätä tapaa käyttämällä sarakkeet pakkautuvat tiiviisti käytettävissä olevaan tilaan eikä hengitystilaa jää. 
Jos selaimet käyttäytyisivät kuin pitäisi, tämä ei olisi ongelma. Virheitä sisältävät selaimet voivat 
aiheuttaa tiiviisti pakattujen ulkoasujen hajoamisen, pakottaen sarakkeet allekkain. 
 
Tätä saattaa tapahtua varsinkin lE- selaimessa, koska IE/Win-versio kunnioittaa enemmän elementin 
sisällön kokoa kuin elementin itsensä kokoa. Standardia noudattavissa selaimissa, jos elementin sisältö 
on liian suuri, se yksinkertaisesti "valuu" laatikon ulkopuolelle. Mutta IE/Win-versiossa, jos elementin 
sisältö on liian suuri, koko elementti laajenee. Muita lE- ongelmia, kuten 3 pikselin "text jog" -bugia ja 
kaksoismarginaalin kelluttamisongelmaa käsitellään luvussa 9. 
 
Tämän estämiseksi, kannattaa välttää kellutettujen ulkoasujen ahtamista niitä sisältäviin elementteihin. 
Vaakamarginaalin tai täytteen käyttämisen sijaan voidaan luoda tyhjä tila kelluttamalla yksi elementti 
vasemmalle ja toinen oikealle (katso kuva 7-2). 

 

 
 
Kuva 7-2. Kaksisarakkeisen ulkoasun luominen kelluttamalla. 
 
Koodi tähän on hyvin yksinkertainen. Asetetaan vain haluttu leveys jokaiseen sarakkeeseen ja tämän 
jälkeen kellutetaan navigaatio vasemmalle ja sisältö oikealle. 

 
 

#content { 

width: 520px; 

float: right; 

} 

 

#mainNav { 

width: 180px; 

float: left; 

} 
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Seuraavaksi sijoitetaan alatunniste suoraan kahden kellujan alapuolelle. Alatunniste pitää tyhjentää. 

 
 

#footer { 

clear: both; 

} 

 
 

Perusulkoasu on nyt valmis. Siistimiseen vaaditaan pari pientä konstia. Ensinnäkin navigointialueen 
sisältö ulottuu ympäröivän elementtinsä reunoille ja tarvitsee hieman hengitystilaa. Voisimme lisätä 
vaakasuuntaista täytettä suoraan navigointielementtiin, mutta se turvautuu IE 5:n omaan laatikkomalliin. 
Sen välttämiseksi lisäämme vaakasuuntaisen täytteen navigointialueen sisältöön: 

 
 

#mainNav { 

padding-top: 20px; 

padding-bottom: 20px; 

} 

 

#mainNav li { 

padding-left: 20px; 

padding-right: 20px; 

} 

 
 

Lisäksi sisältöalueen oikea reuna tulvii sitä ympäröivän elementin oikeaan reunaan ja kaipaa hieman 
hengitystilaa. Sen sijaan, että liittäisimme padding-arvon suoraan elementtiin, voimme jälleen liittää sen 
sisältöön ja välttää IE:n laatikkomallin ongelmat: 

 
 

#content hl, h2, p { 

padding-right: 20px; 

} 

 
 

Ja siinä se on. Yksinkertainen, kaksipalstainen ulkoasu (katso kuva 7-3). 

 

 
 

Kuva 7-3. Kellutettu kaksipalstainen ulkoasu. 
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Kolmipalstainen kellutettu ulkoasu 
 
 

HTML-koodi, jota tarvitaan luomaan kolmipalstainen ulkoasu, on hyvin samanlainen kuin 
kaksipalstaisessa ulkoasussa. Ainoa eroon kahden uuden div-elementin lisäys ympäröivän div-
elementin sisälle. Yksi on pääsisältöä varten ja toinen toissijaista sisältöä varten. 

 
 

<div id="content"> 

<div id="mainContent"> 

. . . 

</div> 

<div id="secondaryContent"> 

. . . 

</div> 

</div> 

 
 

Käyttämällä samaa koodia kuin kaksipalstaisessa ulkoasussa kellutetaan pääsisältö vasemmalle ja 
toissijainen sisältö oikealle jo kellutetun sisältö-div-elementin sisällä (katso kuva 7-4). Tämä jakaa 
käytännössä toisen sisältöpalstan kahteen osaan ja luo kolmipalstaisen tehosteen. 

 

 
 
Kuva 7-4. Kolmipalstaisen ulkoasun luominen jakamalla sisältösarake kahdeksi palstaksi. 
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Kuten aikaisemminkin, CSS- koodi tätä varten on hyvin yksinkertainen. Asetetaan vain haluttu leveys ja 
sen jälkeen kellutetaan pääsisältö vasemmalle ja toissijainen sisältö oikealle. 

 
 

#mainContent { 

width: 320px; 

float: left; 

} 

 

SsecondaryContent { 

width: 180px; 

float: right; 

} 

 
 

Ulkoasua voi siistiä poistamalla täytteen sisältöelementistä ja liittämällä sen toissijaisen elementin 
sisältöön. 

 
 

#SsecondaryContent h1, SsecondaryContent h2, 

#SsecondaryContent p { 

padding-left: 20px; 

padding-right: 20px; 

} 

 
 

Tämä saa aikaiseksi hienon ja tukevan kolmipalstaisen ulkoasun (katso kuva 7-5). 

 

 
 

Kuva 7-5. Kolmipalstainen ulkoasu, joka käyttää kelluvia elementtejä. 



145 
 

CSS - TEHOKAS HALLINTA 

 

Kiinteälevyinen, mukautuva ja joustava ulkoasu 
 
 

Kaikissa tähänastisissa esimerkeissä leveys on määritelty pikseleinä. Tätä ulkoasutyyppiä kutsutaan 
kiinteälevyiseksi ulkoasuksi. Kiinteälevyiset ulkoasut ovat hyvin yleisiä, koska ulkoasua ja sijoittamista 
on helpompi hallita. Jos sivulle annetaan leveydeksi 720 pikseliä, on se aina 720 pikseliä. Jos tämän 
jälkeen halutaan sijoittaa otsikkokuva sivun yläosaan, tiedetään, että sen on oltava 720 pikselin 
levyinen. Elementtien tarkan leveyden tietäminen auttaa sijoittelussa ja sivun hallinnassa. Tällainen 
ennustettavuus tekee kiinteälevyisestä ulkoasusta yleisimmin käytetyn metodin. 
 
 
Kiinteälevyisillä ulkoasuilla on myös huonotkin puolensa. Ensinnäkin ne ovat aina samankokoisia 
riippumatta ikkunan koosta, eivätkä ne hyödynnä käytettävissä olevaa tilaa. Suuri- resoluutioisella 
näytöllä sivut, jotka on luotu 800 x 600 -resoluutiolle, näkyvät pienenä ja "hukkuvat" keskelle ruutua. 
Vastaavasti sivut jotka on luotu 1024 x 768 -resoluutiolle eivät mahdu kokonaan näyttöalueelle 
pienemmillä näytöillä. Kasvavien resoluutioerojen takia kiinteälevyinen ulkoasu on huono kompromissi. 
 
 
Toinen ongelma kiinteälevyisissä sivuissa on rivipituudet ja tekstin luettavuus. Kiinteälevyiset ulkoasut 
toimivat hyvin selaimen oletustekstikoolla. Mutta heti kun tekstin kokoa kasvatetaan parin pykälän 
verran, sivupalkeista loppuu tila ja rivit muuttuvat liian lyhyiksi mukavaa lukemista varten. 
 
 
Nämä ongelmat voidaan kiertää käyttämällä mukautuvaa tai joustavaa ulkoasua kiinteälevyisen sijasta. 
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Mukautuva ulkoasu 
 
 

Mukautuvassa ulkoasussa mittasuhteet asetetaan prosentteina pikseleiden sijasta. Tämä sallii 
ulkoasun skaalauksen suhteessa selainikkunan kokoon. Kun selainikkunaa suurennetaan, myös 
sarakkeet levenevät. Vastaavasti, kun ikkunaa pienennetään, sarakkeet kapenevat. Mukautuva ulkoasu 
siis käyttää käytettävissä olevaa tilaa tehokkaasti. 
 
Myös mukautuvalla ulkoasulla on omat ongelmansa. Pienillä ikkunaleveyksillä rivipituudet kutistuvat 
todella kapeiksi ja vaikealukuisiksi. Useampisarakkeisissa ulkoasuissa tämä pitää enemmän kuin 
paikkansa. Siksi on ehkä järkevää lisätä min-wid:h-määrite pikseleinä tai em-yksiköinä estämään 
ulkoasun liiallinen kutistuminen. 
 
Vastaavasti, kun sivu laajenee koko selaimen ikkunan kokoiseksi, myös rivipituudet kasvavat. Tämän 
ongelman välttämiseksi on pari konstia. Ensimmäiseksi, sen sijaan että käytettäisiin sivun koko 
leveyttä, voidaan ympäröivän elementin leveys asettaa prosentteina, esimerkiksi 85 prosenttiin. Myös 
täytteen ja marginaalien asettamista prosentteina voidaan harkita. Tällöin täyte ja marginaali kasvavat 
suhteessa ikkunan kokoon Lopuksi, erittäin vakavissa tapauksissa voidaan myös ympäröivän elementin 
maksimaalinen leveys asettaa pikseleinä, jotta sisällön laajeneminen suurilla resoluutioilla liian leveäksi 
voitaisiin estää. 
 
On hyvä tietää, että IE5.x:n Windows-versio laskee täytteen virheellisesti suhteessa elementin 
leveyteen, ennemmin kuin suhteessa kanta isä elementtiin. Tästä johtuen täytteen asettaminen 
prosentteina voi tuottaa näissä selaimissa ei toivottuja tuloksia. 
 
Näiden tekniikoiden avulla voidaan muuttaa aikaisempi kiinteälevyinen kolmipalstainen ulkoasu 
mukautuvaksi kolmipalstaiseksi ulkoasuksi. Aloitetaan asettamalla Wrapper- elementin leveys 
prosentteina suhteessa ikkunan kokonaisleveyteen. Olen tässä esimerkissä valinnut leveydeksi 85 
prosenttia, koska se toimii hyvin kaikilla resoluutoilla. Seuraavaksi asetetaan navigaation ja 
sisältöalueen leveys prosentteina verrattuna Wrapperin leveyteen. Pienen kokeilun jälkeen asetetaan 
navigaatioalue 23 prosenttiin ja sisältöalue 75 prosenttiin, josta seuraa hieno lopputulos. Tämä jättää 
kahden prosentin suuruisen tyhjän tilan navigaation ja wrapper- elementin välille. 
 

 
#wrapper { 

Width: 852; 

} 

 

#mainNav { 

Width: 23%; 

Float: left; 

} 

 

#content { 

Width: 75X; 

Float: right; 

} 
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Tämän jälkeen asetetaan sisältöalueen palstojen leveys. Tästä tulee hieman vaikeampaa, koska 
sisällön div-elementtien leveys perustuu sisältö-elementtiin eikä kokonais wrapperiin. Jos halutaan 
toissijaisen sisällön leveyden olevan sama kuin päänavigaatiolla, tarvitsee selvittää, mitä on 23 
prosenttia wrapper- elementin leveydestä sisältöalueen leveydellä mitattuna. Tämä on 23 jaettuna 
75:llä (sisältöalueen leveys) kerrottuna 100:lla, mistä tulee 31 prosenttia. Sisältösarakkeiden välissä 
olevan tyhjän tilan halutaan olevan saman levyinen kuin tila navigaation ja sisältöalueiden välillä. 
Käyttämällä samaa metodia saadaan tulokseksi 3 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että pääsisällön leveys 
tulisi olla 66 prosenttia. 

 
 

#mainContent { 

vridth: 66%; 

float: left;  

} 

 

#secondaryContent { 

vridth: 31%; 

float: right; 

} 

 
 

Tästä on tuloksena mukautuva ulkoasu, joka on optimaalinen 1024 x 768 -resoluutiolla, mutta jota on 
helppo lukea myös pienemmillä tai suuremmillakin resoluutioilla. 

 

 
 

Kuva 7-6. Kolmipalstainen mukautuva ulkoasu 800 x 600-, 1024 x 768-ja 1152 x 864 -resoluutioilla. 
 
Koska tämä ulkoasu skaalautuu hienosti, ei ole tarvetta lisätä max-width- ominaisuutta. Sisältö näyttää 
kuitenkin aika sullotulta pienemmällä resoluutiolla, joten asetetaan wrapper- elementin min-width- 
ominaisuuden arvoksi 720 px. 
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Joustavat ulkoasut 
 
 

Vaikka mukautuvat ulkoasut osaavat käyttää hyödyksi käytettävissä olevaa tilaa, rivipituudet saattavat 
silti venyä epämiellyttävän pitkiksi suurilla resoluutioilla. Vastaavasti riveistä voi tulla lyhyitä ja sirpaleisia 
kapeissa ikkunoissa tai jos tekstikokoa kasvatetaan muutamalla yksiköllä. Jos tämä huolestuttaa, 
ratkaisu saattaa löytyä joustavasta (elastic) ulkoasusta. 
 
Joustavat ulkoasut toimivat niin, että elementtien leveys suhteutetaan selaimen leveyden sijasta 
fonttikokoon. Kun leveydet asetetaan em- yksiköinä, fonttikoko kasvaa, kun ulkoasua skaalataan. 
Tämän ansiosta rivipituudet pysyvät sopiva n mittaisina, ja se on erityisen hyödyllinen heikkonäköisille 
ihmisille. 
 
Kuten muillakin ulkoasutekniikoilla, myös joustavalla ulkoasulla on omat ongelmansa. Joustavat 
ulkoasut jakavat ongelmansa kiinteälevyisten ulkoasujen kanssa. Ne eivät esimerkiksi käytä hyödyksi 
koko käytettävissä olevaa tilaa, ja koska ulkoasu skaalautuu suhteessa tekstikoon kasvuun, ulkoasu 
saattaa levitä selainikkunan ulkopuolelle, jolloin joudutaan käyttämään vierityspalkkeja sivun 
tarkasteluun. Ongelman ohittamiseksi voidaan body- elementtiin asettaa max-width- arvoksi 100 %. IE6 
ja sen aikaisemmat versiot eivät tällä hetkellä tue max-width- määritettä, toisin kuin esimerkiksi Safari ja 
Firefox. 
 
Joustavien ulkoasujen luominen on paljon helpompaa kuin mukautuvien, sillä HTML-elementit pysyvät 
pääasiallisesti samassa paikassa suhteessa toisiinsa, ainoastaan niiden koko muuttuu. Kiinteälevyisen 
ulkoasun muuttaminen joustavaksi on suhteellisen helppoa. Niksi on asettaa perusfonttikoko niin, että 1 
em vastaa noin kymmentä pikseliä. 
 
Perusfonttikoko monissa selaimissa on 16 pikseliä. 10 pikseliä vastaa 62,5 prosenttia 16 pikselistä, 
joten asetetaan fonttikoko body- elementissä 62,5 prosenttiin. 

 
 

body { 

font-size: 62.5%; 

} 

 
 

Koska 1 em vastaa nyt kymmentä pikseliä oletusfonttikoossa, voidaan muuntaa kiinteälevyinen ulkoasu 
joustavaksi muuttamalla kaikki pikselit em- yksiköiksi. 

 
 

#wrapper { 

width: 72em; 

margin: 0 auto; 

text-align: left; 

} 

 

#mainNav { 

width: 18em; 

float: left; 

} 

 

#content { 

width: 52em; 

float: right; 

} 
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#mainContent { 

width: 32em; 

float: left; 

} 

 

#secondaryContent { 

width: 18em; 

float: right; 

} 

 
 

Tämä saa aikaiseksi sivun, joka näyttää identtiseltä kiinteälevyisen ulkoasun kanssa tekstikoon ollessa 
normaali (kuva 7-7), mutta skaalautuu tekstin koon kasvaessa (kuva 7-8). 

 

 
 

Kuva 7-7. Joustava ulkoasu oletusfonttikoolla. 

 

 
 

Kuva 7-8. Joustava ulkoasu, kun tekstin kokoa on kasvatettu. 
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Joustavan ja mukautuvan sekamuoto 
 

 
Lopuksi voidaan luoda sekamuotoinen ulkoasu, joka yhdistää sekä joustavan että mukautuvan 
tekniikan. Tämä sekamuoto toimii niin, että leveydet asetetaan em- yksiköinä ja sen jälkeen asetetaan 
maksimaalinen leveys prosentteina. 

 
 

#wrapper { 

width: 72em; 

max-width: 100#; 

margin: 0 auto; 

text-align: left; 

} 

 

#mainNav { 

width: 18em; 

max-width: 23%; 

float: left; 

} 

 

#content { 

width: 52em; 

max-width: 752; 

float: right; 

} 

 

#mainContent { 

width: 32em; 

max-width: 66%; 

float: left; 

} 

 

#secondaryContent { 

width: 18em; 

max-width: 31%; 

float: right; 

} 

 
 

Selaimissa, jotka tukevat max-width- ominaisuutta, tämä ulkoasu skaalautuu suhteessa fonttikokoon, 
muttei selainikkunan kokoa suuremmaksi (katso kuva 7-9). 
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Kuva 7-9. Sekamuotoinen ulkoasu ei koskaan skaalaudu suuremmaksi kuin selaimen ikkuna. 

 
 

Mukautuvat ja joustavat kuvat 
 
 

Jos valitaan käytettäväksi mukautuva tai joustava ulkoasu, kiinteälevyisillä kuvilla voi olla ratkaiseva 
vaikutus sivuun. Kun ulkoasun leveyttä pienennetään, kuvat siirtyvät ja voivat vaikuttaa haitallisesti 
toisiinsa. Kuvilla on luonnostaan minimileveys, joka saattaa estää joitakin elementtejä skaalautumasta 
pienemmäksi. Ulkoasun leveyden kasvattamisella voi olla myös dramaattisia seurauksia, ja se voi luoda 
ei-toivottuja välejä ja tehdä sivusta epätasapainoisen. Mutta ei hätää - on olemassa muutama tapa 
välttää tällaisia ongelmia. 
 
Laajalle alueelle ulottuvien kuvien, kuten otsikkoalueen kuvien kanssa kannattaa harkita taustakuvan 
käyttöä kuvaelementin sijasta. Taustakuvaa paljastetaan sen mukaan, miten branding- elementtiä 
skaalataan. 

 
 

#branding { 

height: 171px; 

background: url (images/branding.png) no-repeat left top; 

} 

 

<div id="branding"></div> 

 
 

Jos kuvan halutaan olevan sivulla kuvaelementtinä, voidaan ympäröivän elementin leveydeksi asettaa 
100 prosenttia ja antaa overflow- ominaisuudelle arvoksi hidden. Kuvaa typistetään niin, että se mahtuu 
branding- elementin sisälle, mutta skaalautuu silti ulkoasun mukana. 
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#branding { 

width: 100%; 

overflow: hidden; 

} 

 

<div id="branding"> 

<img src="images/branding.png" width="1600" height="171" /> 

</div> 

 
 

Tavallisten sisältökuvien kanssa niiden halutaan luultavasti skaalautuvan sekä pysty- että 
vaakasuunnassa rajautumisen välttämiseksi. Tämä tehdään lisäämällä sivulle kuvaelementti ilman 
mittasuhteita. Tämän jälkeen asetetaan kuvan leveys prosentteina ja max-width- arvo asetetaan 
samaksi kuin kuvan leveys kuvan pikselöitymisen estämiseksi. 
 
 
Muista, että max-width toimii ainoastaan moderneissa selaimissa kuten Safarissa ja Firefoxissa. Jos 
kuvan pikselöityminen vanhemmissa selaimissa huolestuttaa, täytyy kuvasta tehdä täsmälleen sen 
kokoinen kuin sen halutaan olevan. 
 
 
Oletetaan esimerkiksi, että haluamme luoda uutisartikkeli-tyylin, jossa on kapea kuvasarake 
vasemmalla puolella ja suurempi tekstisarake oikealla puolella. Kuvan täytyy olla noin neljäsosa sitä 
ympäröivän laatikon leveydestä, tekstin viedessä loput tilasta. Tämä tehdään asettamalla kuvan 
leveydeksi 25%ja asettamalla max-width- arvoksi kuvan koko, tässä tapauksessa 200 pikseliä. 

 
 

.news img { 

width: 25%; 

max-width: 200px; 

float: left; 

padding: 2%; 

} 

 

.news p { 

width: 68%; 

float: right; 

padding: 2% 2% 2% 0; 

} 

 
 

Kun uutiselementti laajenee tai pienenee, myös kuva ja kappaleet laajenevat tai pienenevät, ja näin 
niiden visuaalinen tasapaino säilyy (katso kuva 7-10). Standardia noudattavissa selaimissa kuvasta ei 
koskaan tule todellista kokoaan suurempi. 
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Kuva 7-10. Kun kuvien leveys määritetään prosentteina, ne skaalautuvat hienosti suhteessa ympäris-
töönsä. 

 
 

Tekaistut palstat 
 
 

Olet kenties huomannut, että kaikkien näiden ulkoasujen navigaation ja toissijaisen sisällön taustat ovat 
olleet vaalean harmaita. Ideaalisesti tausta venyisi ulkoasun täyteen korkeuteen ja loisi 
palstatehosteen. Koska navigaatio ja toissijainen sisältö eivät kuitenkaan veny täyteen korkeuteensa, ei 
myöskään tausta veny. 
 
Palstatehosteen luomiseksi tarvitsee luoda tekaistu palsta liittämällä toistuvaa taustakuva johonkin 
elementtiin, joka ulottuu ulkoasun täyteen korkeuteen, kuten wrapper-div. Dan Cederholm keksi termin 
"faux column" kuvaamaan tätä tekniikkaa. 
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Aloittamalla kiinteälevyisestä, kaksipalstaisesta ulkoasusta voidaan wrapper-elementille määrittää 
pystysuunnassa toistuva taustakuva ja sama leveys kuin navigaatioalueella (katso kuva 7-11). 

 
 

#wrapper { 

background: #fff url(images/nav-bg-fixed.gif) repeat-y left top; 

} 

 
 

 
 
Kuva 7-11. Kiinteälevyinen faux-palsta. 
 
Kolmipalstaisen, kiinteälevyisen ulkoasun kanssa voidaan käyttää samankaltaista lähestymistapaa. 
Tässä tapauksessa toistuvan taustakuvan tarvitsee kuitenkin ulottua koko wrapperin leveydelle ja 
sisältää molemmat sarakkeet (katso kuva 7-12). Kun tätä kuvaa käytetään samalla tapaa kuin 
aikaisemminkin, syntyy hieno kaksipalstainen faux-tehoste (katso kuva 7-13). 

 

 
 

Kuva 7-12. Taustakuva, jolla luotiin kolmipalstainen faux-tehoste. 

 

 
 

Kuva 7-13. Kolmipalstainen faux-tehoste. 
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Faux- palstojen luominen kiinteälevyisille sivuille on suhteellisen helppoa, koska sarakkeiden kokoja 
sijainti tiedetään tarkasti. Faux- palstojen luominen mukautuviin ulkoasuihin on hieman haastavampaa. 
Palstat muuttavat muotoaan ja sijaintiaan selaimen ikkunaa skaalattaessa. Niksinä mukautuvia faux- 
palstoja luotaessa on käyttää prosentteja taustakuvan sijoittamisessa. 
 
Jos taustakuvan sijainti asetetaan käyttämällä pikseleitä, kuva vasen yläkulma sijoitetaan määritetyn 
pikselimäärän päähän elementin vasemmasta yläkulmasta. Kun asemointi tehdään prosentteja 
käyttäen, määritetään kuvan vastinepiste. Joten jos asetetaan pysty- ja vaakasijainti 20 prosenttiin, 
asetetaan 20 prosentin päässä kuvan vasemmasta yläkulmasta oleva piste 20 prosentin päähän 
emoelementin vasemmasta yläkulmasta (katso kuva 7-14). 

 
 

Taustakuva asemoitu pikseleiden avulla             Taustakuva asemoitu prosenttien avulla 

 

 
 

Kuva 7-14. Kun kuva asemoidaan prosentteja käyttäen, käytetään kuvan vastinepistettä. 
 
Tämä on hyödyllistä, koska sen avulla voi luoda taustakuvia, joilla on samat vaakasuuntaiset suhteet 
kuin ulkoasulla, ja sitten sijoittaa tämän jälkeen ne sinne, missä palstojen halutaan näkyvän. 
 
Faux- palstan luominen navigaatioaluetta varten aloitetaan luomalla hyvin leveä taustakuva. Tässä 
esimerkissä on luotu kuva, jonka leveys on 2000 ja korkeus 5 pikseliä. Seuraavaksi luodaan 
taustakuva, joka toimii faux- palstana. Navigaatioelementin leveydeksi on asetettu 23 prosenttia 
ympäröivän wrapper- elementin leveydestä, joten taustakuvaan täytyy luoda vastaava 23 prosentin 
levyinen alue. 2000 pikselin levyisen taustakuvan kanssa faux- palstan tulee olla 460 pikseliä leveä. 
Tallenna kuva GIF-muodossa ja varmista, että faux- palstan ulkopuoliset alueet ovat läpinäkyviä. 
 
Faux- palstan oikean reunan etäisyys kuvan vasemmasta reunasta on nyt 23 prosenttia ja 
navigaatioelementin oikean reunan etäisyys wrapper- elementin vasemmasta reunasta myös 23 
prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kuva liitetään taustakuvana wrapper- elementtiin ja sen 
vaakasuuntaiseksi sijainniksi asetetaan 23 prosenttia, faux- palstan oikea reuna tasautuu täydellisesti 
navigaatioelementin oikean reunan kanssa. 

 
 

#wrapper { 

background: #fff url(images/nav-faux-column.gif) repeat-y 23% 0; 

} 
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Tausta toissijaista sisältöä varten voidaan luoda käyttämällä samankaltaista metodia. Tämän faux- 
palstan vasemman reunan tulisi alkaa 77 prosentin päässä kuvan vasemmasta reunasta, niin että se 
vastaa toissijaisen sisältöelementin sijaintia suhteessa wrapper- elementtiin. Koska wrapper- 
elementillä on jo taustakuva, täytyy lisätä toinen wrapper- elementti ensimmäisen wrapper- elementin 
sisälle. Tämän jälkeen voidaan liittää toisen faux- palstan taustakuva tähän uuteen wrapper- 
elementtiin. 

 
 

#wrapper2 { 

background: url(images/secondary-faux-col umn.gif) repeat-y 77% 0; 

} 

 
 

 
 

Kuva 7-15. Kolmipalstainen faux- ulkoasu. 

 
 

Yhteenveto 
 
 

Tässä luvussa on opittu, kuinka luodaan yksinkertaisia kaksi ja kolmipalstaisia kiinteälevyisiä ulkoasuja 
kelluvia elementtejä käyttäen. Tämän jälkeen on opittu, kuinka näitä ulkoasuja voidaan muuttaa 
mukautuviksi ja joustaviksi ulkoasuiksi suhteellisen helposti. Opittiin muutamia ongelmia, jotka liittyvät 
mukautuviin ja joustaviin ulkoasuihin, ja kuinka mukautuvat kuvat ja sekamuotoiset ulkoasut voivat 
auttaa ratkaisemaan joitakin näistä ongelmista. Lopuksi nähtiin, kuinka luodaan täyden korkeuden 
palstatehosteita sekä kiinteälevyisellä että mukautuvalla ulkoasulla pystysuunnassa toistuvien 
taustakuvien avulla. Tämä luku käsitteli joitakin tekniikoita, joita käytän luodessani CSS -pohjaisia 
ulkoasuja. On kuitenkin olemassa niin monia tekniikoita, että jo pelkästään niistä voisi kirjoittaa kirjan. 
 
 
Yksi suurimmista ongelmista, joiden kanssa kehittäjät joutuvat CSS- ulkoasun kanssa painimaan, on 
selainten epäjohdonmukainen käyttäytyminen. Selainongelmien kiertämiseksi on luotu useita virityksiä 
ja suodattimia. Seuraavassa luvussa opitaan joitakin parhaiten tunnettuja virityksiä ja kuinka niitä 
käytetään vastuullisesti. 
 

 

LUKU 8 VIRITYKSET JA SUODATTIMET 
 
seuraavalta sivulta
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Täydellisessä maailmassa hyvin koodattu CSS toimisi kaikissa selaimissa, jotka tukevat CSS:ää. 
Valitettavasti emme elä täydellisessä maailmassa ja selaimet ovat täynnä bugeja ja epä-
johdonmukaisuuksia. Luodakseen sivuja, jotka näkyvät samalla tavalla eri selaimilla, CSS -kehittäjien 
piti ruveta luoviksi. Bugeja ja toteutumatonta CSS -koodia hyväksikäyttäen kehittäjät pystyivät 
valikoivasti lisäämään eri sääntöjä eri selaimille. Viritykset ja suodattimet ovat tehokas ase CSS -
kehittäjän arsenaalissa. Suuren voiman mukana tulee kuitenkin suuri vastuu. On tärkeää tuntea 
erilaiset yleiset viritykset ja niiden toiminta, mutta yhtä tärkeää on tietää, milloin niitä tulee käyttää ja 
milloin ei. 

 
Tässä luvussa opitaan 
 

 ero virityksen ja suodattimen välillä 

 hyvien ja huonojen suodattimien eroja kuinka niitä tulee käyttää 

 IE:n ehdolliset kommentit 

 tähti- HTML -suodatin 

 kommentoitu kenoviivasuodatin ja Holly -viritys 

 kenoviivasuodatin ja muunnettu, yksinkertaistettu laatikkomalliviritys (MSBMH) 

 ! important - ja alaviiva-suodattimet 

 lapsi - ja attribuuttisuodattimet 

 
 

Johdatus virityksiin ja suodattimiin 
 
 

CSS -suotimella esitetään tai piilotetaan sääntöjä tai ilmoituksia joltain tietyltä selaimelta tai 
selainryhmältä. Suodattimet ovat riippuvaisia selaimen heikkoudesta, kuten virheiden jäsentelystä ja 
toteutumattomasta tai väärin toteutetusta CSS -koodista. Suodatin joko esittää tai piilottaa säännöt 
kyseiseltä selaimelta. 
 
CSS -viritys on yksinkertaisesti sanottuna ruma ja hienostumaton tapa saada selain käyttäytymään 
halutulla tavalla. CSS -viritystä käytetään yleensä, jotta päästäisiin sellaisista selain-ongelmista kuin 
IE:n omasta laatikkomallista. Valitettavasti termillä viritys (hack) on aika negatiivinen sivumerkitys, ja se 
antaa ymmärtää, että on olemassa parempi tapa tehdä jokin vaikkei olekaan. Sen vuoksi jotkut suosivat 
paikkaustermin (patch) käyttämistä viittaamaan, että oikeastaan se on selaimen virheellinen 
käyttäytymistapa, jota käsitellään. 
 
CSS -viritykset voivat suodattimien avulla käyttää yhtä sääntöä yhdessä selaimessa ja toista toisessa. 
Vaihtoehtoisesti virityksillä voi korjata virheellisiä CSS -toteutuksia huijaamalla selain käyttäytymään 
halutulla tavalla. Valitettavasti monet kutsuvat kaikkia suodattimia virityksiksi. Kun yleensä puhutaan 
CSS -virityksistä, puhutaan usein oikeastaan suodattimista. 

 
 

Varoituksen sana virityksistä ja suodattimista 

CSS suunniteltiin olemaan hyvin eteenpäin yhteensopiva. Jos selain ei ymmärrä jotain tiettyä valitsinta, 
se jättää koko säännön huomiotta. Samaan tapaan, jos se ei ymmärrä jotakin tiettyä ominaisuutta tai 
arvoa, se jättää sen kokonaan huomiotta. Tämä piirre tarkoittaa, että 
 
uusien valitsimien, ominaisuuksien ja arvojen lisäyksellä ei pitäisi olla haitallista vaikutusta vanhempiin 
selaimiin. 
 
Tämän ominaisuuden avulla voidaan toimittaa sääntöjä ja ilmoituksia kehittyneimmille selaimille, tietäen 
että vanhemmat selaimet toimivat hallitusti. Kun selaimesta julkaistaan uusi versio, jos se tukee 
suodattimena käytettyä CSS -koodia, toimii se odotetusti. Jos käytät kehittyneempää CSS -koodia 
kiertääksesi jonkin ongelman vanhemmissa selaimissa, luultavasti tämä ongelma on ratkaistu 
uudemmissa selaimissa. Tästä käyttäytymisestä johtuen lukemattoman CSS:n käyttäminen 
suodatinmekanismina on suhteellisen turvallinen valinta. Käytän sanaa "suhteellisen", koska on aina 
olemassa mahdollisuus, että selaimen tuki uutta CSS -koodia kohtaan esittää silti ongelman, joka 
yritettiin korjata. 
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Selainten bugeihin turvautuva suodattimien käyttäminen on hieman vaarallisempaa. Tämä johtuu siitä, 
että tukeudutaan virheeseen eikä ominaisuuteen. Samaan tapaan kuin edellisessä metodissa, jos 
hyödynnettävä bugi korjataan, mutta ei bugia, joka suodattimena yritettiin korjata, voi aiheutua 
ongelmia. Enemmän huolta aiheuttaa se seikka, että ongelmien paikkaaminen on löytänyt tiensä uusiin 
selainversioihin. Oletetaan esimerkiksi, että Firefoxin uudessa versiossa on tietty bugi. Jos tuota bugia 
käytetään suodattimena, jolla toimitetaan IE:lle eri leveysarvot sen oman laatikkomallin huomioimiseksi, 
yhtäkkiä Firefox perisi tuon leveyden, mikä voi tuhota monia sivustoja. 
 
 
On myös hyvä pitää mielessä, että jotkut viritykset ja suodattimet tekevät koodin epäkelpoiseksi. 
Esimerkiksi CSS3-valitsimen käyttäminen saa oikeellisuuden tarkistajan epäonnistumaan, koska se 
tukee tällä hetkellä vain CSS2-spesifikaatiota. Jos useat selaimet kuitenkin tukevat tuota valitsinta, on 
suuri mahdollisuus, että se pääsee lopullisiin määritelmiin. Näissä tapauksissa, niin kauan kuin 
tiedetään käytössä olevan pätevää CSS3-koodia, seikka että koodisi ei ole validia, ei ole 
kummoinenkaan asia. Enemmän huolta aiheuttavat luvattomia merkkejä käyttävät viritykset, jotka 
aiheuttavat kaikenlaisia jäsentelyvirheitä tulevissa, vielä kehittämättömissä selaimissa. 
 
 
Yleisenä sääntönä on luultavasti turvallisempaa käyttää suodattimia, jotka tukeutuvat tuke-mattomaan 
CSS -koodiin kuin sellaisiin, jotka käyttävät selain bugeja. 
 
 

Viritysten järkevä käyttö 
 

 
 
Virityksiin ja suodattimiin luotetaan liikaa, varsinkin sellaisten kehittäjien keskuudessa, jotka ovat uusia 
CSS -kielen maailmassa. Kun jokin ei toimi jossain tietyssä selaimessa, monet CSS -kehittäjät yrittävät 
heti käyttää viritystä, pitäen sitä jonkinlaisena taikasauvana. Itse asiassa monet kehittäjät näyttävät 
mittaavan asiantuntemustaan sillä, kuinka monta eri vaikeatajuista viritystä ja suodatinta he tuntevat. 
 
 
Kaikki CSS -ongelmat eivät kuitenkaan johdu selainvirheistä. Kuten luvussa 9 tullaan näkemään, monet 
ongelmat saavat alkunsa virheellisestä koodista tai siitä, että CSS -spesifikaatiota ei ymmärretä oikein. 
Ja vaikka johtuisi selaimen bugista, ei tarvitse välttämättä tukeutua viritykseen. Painetusta sivusta 
poiketen tapa, jolla sivu esitetään Internetissä, voi riippua niin käyttäjästä ja heidän asetuksistaan kuin 
myös suunnittelijasta. Jos ulkoasu poikkeaa kolme pikseliä IE5.0-versiossa, niin kauan kuin se ei 
vakavasti vaikuta muuhun sivustoon ja sivu on käyttökelpoinen, vikaa ei luultavasti kannata korjata. 
Jos, otetaan käyttöön viritys pienen 
 
 
näyttövirheen korjaamiseksi vanhemmassa selaimessa, sen lisäksi että siitä seuraa paljon lisätyötä, se 
saattaa aiheuttaa ongelmia tulevissa selaimissa. Muista, että syyllinen on selaimen CSS -toteutus, ei 
sivustosi. 
 
 
CSS:ssä on monia tapoja toteuttaa ulkoasuja, joten jos jokin aiheuttaa ongelman, yritä toteuttaa sama 
asia toisella tavalla. Monet CSS -ongelmat johtuvat liian monimutkaisista koodeista ja merkinnöistä. Jos 
koodi pidetään yksinkertaisena ja selkeänä, voidaan välttää monet viritykset. 
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Jos olet tehnyt kotiläksysi ja huomaat, että ainoa mahdollisuus on käyttää jotakin viritystä tai suodatinta, 
sitä tulee käyttää järkevästi ja hallitusti. Jos CSS -tiedostot ovat pieniä ja yksinkertaisia, ja on tarve 
käyttää vain muutamaa viritystä, on luultavasti parasta sijoittaa nuo viritykset pää- CSS -tiedostoihin. 
Viritykset ovat yleensä aika monimutkaisia ja voivat tehdä koodista vaikealukuista. Jos CSS -tiedostot 
ovat pitkiä, tai jos tarvitaan useampaa kuin muutamaa viritystä, voi olla parasta erottaa ne omiin 
tyylitiedostoihinsa. Paitsi tekee koodista helppolukuisempaa, tiedät täsmälleen missä viritys sijaitsee, 
jos se alkaa aiheuttaa ongelmia jossain tulevassa selaimessa. Samaan tapaan, jos päätetään lopettaa 
jonkin tietyn selaimen tukeminen, siihen liittyvien viritysten poistaminen on helppoa. 
 
Oikean suodattimen valinnan helpottamiseksi useat sivustat ovat julkaisseet taulukoita siitä, mitkä 
suodattimet toimivat missäkin selaimessa (katso kuva 8-1). Parhaiten tunnettu ja 
päivitettynäistätukitaulukoistalöytyyCentriclestä(http://centricle.com/ref/css/filters/) ja Ditheredistä 
(http://www.dithered.com/css_filters/). 

 
 

 
 

Kuva 8-1. Suodattimien tukemistaulukko Centriclesissä. 

 
 

Erillisten tyylitiedostojen suodattaminen 

 
 

Viritysten hallintaa voidaan yksinkertaistaa laittamalla viritykset selainkohtaisiin CSS -tiedostoihin ja 
lähettämällä ne vaadittuihin selaimiin suodatinten avulla. Tällä hetkellä on olemassa yleistä kaksi tapaa 
tämän toteuttamiseksi. Yksi tapa on käyttää jäsentely virheitä ja lähettää tietyt CSS -tiedostot haluttuihin 
selaimiin @import-säännön avulla. Toinen tapa on käyttää IE:n ehdollisia kommentteja. 

http://centricle.com/ref/css/filters/
http://www.dithered.com/css_filters/
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Internet Explorerin ehdolliset kommentit 
 
 

Ehdolliset kommentit ovat Microsoftin oma ja siten epästandardi tavallisten (X)HTML-kommenttien 
laajennus. Kuten nimi viittaa, ehdollisten kommenttien avulla voi esittää osia koodista riippuen ehdosta, 
kuten selaimen versiosta. Siitä huolimatta, että ne ovat epästandardeja ehdolliset kommentit esiintyvät 
kaikissa muissa selaimissa tavallisina kommentteina joten pohjimmiltaan ne ovat harmittomia. 
Ensimmäistä kertaa ehdolliset kommentit esiintyivät IE5:n Windows-versiossa, ja selaimen kaikki 
myöhemmät Windows-versiot tukevat sitä 
 
Jokin tietty tyylitiedosto voidaan toimittaa IE5:lleja sitä uudemmille Windows-versioille sijoittamalla 
seuraava koodi (X)HTML-dokumentin head -osioon. 

 
 

<!-- [if IE] 

<style type="text/css"> 

©import ("ie.css"); 

</style> 

- -> 

 
 

IE5 ja sitä uudemmat Windows-versiot vastaanottaisivat tyylitiedoston nimeltä ie.css, kun kaikki muut 
selaimet näkisivät vain kommentoidun tekstin. Ehdollisilla kommenteilla voidaan kohdentaa jokin tietty 
selain kuten IE5.0. 
 

 
<!-- [if IE 5] 

<style type="text/css"> 

@import ("ie50.css"); 

</style> 

--> 

 
Voidaan myös kohdentaa tietyt selainsarjat, kuten IE5.5 ja sitä uudemmat versiot: 

 
 

<!-- [if gte IE 5.5000]  

<style type="text/css"> 

@import ("ie55up.css"); 

</style> 

- -> 

 

Tai IE5 ja IE5.5 

 

 

<!-- [if le IE 6] 

<style type="text/css"> 

@import ("ie.css"); 

</style> 

- -> 
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Tämä tekniikka toimii erittäin hyvin ja on suhteellisen helppo muistaa. Olennaisin huono puoli on siinä, 
että näiden kommenttien täytyy sijaita HTML-koodissa eikä CSS -koodissa. Jos jossain vaiheessa 
halutaan lopettaa jonkin tietyn selaimen tukeminen, pitää poistaa kommentit jokaiselta sivulta. Jos tästä 
aiheutuu huolta, kannattaa tutustua Tantek Celikin suodatinvalikoimaan, jota tarkastelemme 
seuraavaksi. 

 
 

Kaistanpäästösuodattimet 
 
 

Tantek Celik loi sarjan suodattimia (http://tantek.com/CSS/Examples/),jotka perustuvat selainten 
jäsentelyvirheisiin, joiden avulla voi toimittaa tyylitiedostoja valikoituihin selaimiin käyttämällä iimport -
sääntöä. Koska tämä on CSS -sääntö, kaikki nämä suodattimet voivat elää yksittäisessä CSS -
tiedostossa, mikä mahdollistaa kaikkien suodatintiedostojen hallinnan yhdestä paikasta. Viritysten 
hallintaa voidaan yksinkertaistaa jakamalla ne selainkohtaisiin CSS -tiedostoihin. Jos päätetään 
lopettaa jonkin tietyn selaimen tukeminen, kuten IE5.0:n, voidaan yksinkertaisesti poistaa siihen liittyvä 
tyylitiedosto sen sijaan, että tarvitsisi kalastella koodirivien seassa. 

 
CSS -tiedoston voi välittää IE5:n ja IE5.5:n Windows-versioille Tantekin midpass -suodatinta: 

 
 

@media tty { 

 

i{ content:"\" ;/*" "*/} } @import ´ie5x.css´; /*" ;} 

}/* */ 

 
 

Tämä suodatin näyttää merkityksettömien sääntöjen sekasotkulta, ja monille selaimille se on 
täsmälleen sitä. Selaimet, jotka ymmärtävät vain CSS1 -versiota, eivät tunnista @media -sääntöä ja 
jättävät sen näin kokonaan huomiotta. Kyvykkäämmät selaimet näkevät yksittäisen määritelmän 
@media -säännön sisällä ja kohdistavat <i> -elementin. Johtuen koodinvaihtomerkin olemassaolosta 
ennen toista lainausmerkkiä sisältö-ominaisuuden arvoa kohdellaan yksinkertaisena merkityksettömien 
merkkien jonona. Nykyaikaiset selaimet näkevät käytännössä säännön, joka näyttää tältä: 

 
@media tty { 

i { 

content:"Blaa, blaa blaa"; 

} 

} 

 
 

Koodinvaihtomerkki on varattu merkki - yleensä kenoviiva - joka aiheuttaa sen, että jäsentäjä ei huomioi 
seuraavaa varattua merkkiä. Joten jos halutaan tuottaa lainausmerkki automaattisesti käyttäen CSS:n 
content -ominaisuutta, täytyy käyttää koodin-vaihtomerkkiä, tai muussa tapauksessa se sulkisi 
lainauksen ennenaikaisesti: 

 
blockquote:before (content: "\""} 

 

http://tantek.com/CSS/Examples/
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Mediatyyppi tty viittaa pääte ja teletype -laitteisiin. Onneksi mikään laite ei tällä hetkellä tue tätä 
mediatyyppiä, joten standardia noudattavat selaimet sivuuttavat tehokkaasti koko säännön. 
 
IE5.x:n Windows-versio ei kuitenkaan kunnioita koodinvaihtomerkkiä, ja se sulkee content -määritelmän 
ennenaikaisesti. Seuraavat merkit sulkevat sekä <i> että @media säännöt ja saavat aikaan, että 
@import-sääntöä käytetään: 

 
 

@media tty { 

i } 

content: "blah"; 

/* blah */ 

} 

 

} 

@import 'ie5x.css '; 

/* blah */ 

 
 

Tämä on aika monimutkaista, joten onneksi ei tarvitse tietää, kuinka nämä suodattimet toimivat. 
Tarvitse tietää vain, kuinka niitä tulee käyttää. 
 
Tietyn IE 5.x/Win-version kohdentamiseksi luotiin kaksi erilaista mid-pass -suodatinta, jotka hyödynsivät 
kyseisten selainten erilaisia virheitä. Näitä kutsuttiin IE5/Windows band pass -suodattimeksi: 

 
 

@media tty  

 

ja IE5.5/Windows band pass- suodattimeksi: 
 
 

@media tty { 

i {content:"\";/*" "*/} }@m;  @import 'ie55win.css'; /*";} 

}/* 

 
 

Yksi selain, johon kenties halutaan kohdistaa, on IE5.2:n Mac-versio. Se voidaan tehdä käyttämällä 
Tantekin IE5/Mac band pass -suodatinta, joka käyttää hyväkseen toista koodinvaihto-merkkivirhettä, 
tällä kertaa kommenttien sisällä: 

 
 

/*\*//*/ 

@import "ie5mac.css"; 

/**/ 

 

 

IE 5/Mac tulkitsee toisen tähtimerkin virheellisesti, mistä seuraa, 

että @import-sääntöä käytetään. IE 5/Mac näkee tällaisen koodin: 

 

/* blah */ 

@import "ie5mac.css"; 

/**/ 
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Kaikki muut selaimet jättävät moitteettomasti huomioimatta koodinvaihtomerkillä varustetun elementin, 
koska se on kommentin sisällä, ja näin @import-sääntö kommentoidaan ulos. Käytännössä kaikki muut 
selaimet näkevät säännön, joka näyttää tältä: 
 

 
/* blah *//* 

blah 

*/ 

 
 

Kuten muidenkin kaistanpäästösuodattimien kohdalla, ei ole tarpeellista tietää, miten tämä suodatin 
toimii, jotta sitä voitaisiin käyttää. Näiden suodattimien kauneus on siinä, että ne nimenomaan 
kohdentavat virheisiin vanhemmissa, vanhentuneissa selaimissa. Siksi näitä suodattimia pitäisi, pystyä 
käyttämään turvallisesti tietäen ettei niistä aiheudu ongelmia uudemmilla selaimilla. 

 
 

Yksittäisten sääntöjen ja määrittelyjen suodattaminen 
 
 

Jos CSS -tiedostot ovat pieniä ja tarvitsee käyttää vain muutamaa virityksiä, niihin liittyvät suodattimet 
voi lisätä päätyylitiedostoihin. On kuitenkin muistettava, että nämä kaikki sääntö- ja määrittelykohtaiset 
suodattimet lisäävät koodin monimutkaisuutta. 

 
 

Lapsivalitsin-viritys 

Turvallisimmat suodattimet tukeutuvat ennemmin toteutumattomaan CSS -koodiin kuin selain vikoihin. 
Koska nämä suodattimet liittävät korrekteja määrittelyitä pätevien CSS -valitsinten avulla, ne eivät 
tarkkaan ottaen ole suodattimia lainkaan. Ne ovat yksinkertaisesti päteviä CSS -sääntöjä, joita jotkut 
selaimet eivät ymmärrä. Ensimmäinen näistä tunnetaan nimellä lapsivalitsin-viritys (child selector hack). 
IE6 ja sitä aikaisemmat Windows-versiot eivät tue lapsivalitsinta, joten sen avulla voi piilottaa sääntöjä 
juuri mainituilta selaimilta. Jotta tämä suodatin toimisi, täytyy pitää huolta, ettei ennen tai jälkeen 
valitsinta ole tyhjää tilaa. 
 
Tässä esimerkissä lapsivalitsin-virityksen avulla piilotetaan läpinäkyvällä taustalla oleva PNG-kuva IE5-
6/Win-versioissa: 

 
 

html>body  { 

background-image: url(bg.png); 

} 

 
 

IE7-version odotetaan tukevan lapsivalitsinta. Sen odotetaan tukevan myös PNG -läpinäkyvyyttä. 
Käyttämällä lapsivalitsinsuodatinta tähän tapaan rakennetaan eteenpäin yhteensopivuutta uudemmille 
IE:n versioille, jotta ne näyttäisivät läpinäkyvän taustan ilman, että koodia tarvitsee muokata uudelleen. 
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Attribuuttivalitsin-viritys 
 
 

Attribuuttivalitsimen käyttäminen on toinen mielenkiintoinen tapa suodattaa sääntöjä. Monet modernit 
selaimet, kuten Safari ja Firefox, tukevat attribuuttivalitsinta. IE6 ja sitä aikaisemmat versiot eivät 
kuitenkaan tue tätä valitsinta. Attribuuttivalitsinta voidaan käyttää tapana muokata class- ja ID- 
attribuutteja modernimpia selaimia varten. Tässä esimerkissä attribuuttivalitsimen avulla liitetään PNG – 
taustakuva sisältö div-elementtiin paremmin standardia noudattavissa selaimissa. 

 
 

div[id="content"] { 

background-image: url(bg.png); 

} 

 
 

Sekä attribuuttivalitsimen että PNG:n alpha-läpinäkyvyyden tuki on tarkoitus sisällyttää IE7:ään. Tämä 
tarkoittaa, että tämän metodin pitäisi toimia saumattomasti käytettäessä IE7-versiota. 
 
Tätä metodia voidaan käyttää hyvinkin luovasti. Esimerkiksi Andy Clarke käytti tätä tekniikkaa 
luodakseen kaksi hyvin erilaista ulkoasuteemaa kotisivuilleen osoitteessa 
http://www.allthatmalarkey.co.uk Kehittyneimmät selaimet saavat hienon värillisen teeman (katso kuva 
8-2), kun kyvyttömämmät selaimet saavat retro -henkisen kaksisävyisen teeman (katso kuva 8-3). 
 

 
 

Kuva 8-2. Andy Clarken sivusto tarjoaa kehittyneimmille selaimille värikkään teeman attribuuttivalitsinta 
käyttämällä. 

 

http://www.allthatmalarkey.co.uk/
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Kuva 8-3. Vanhemmat selaimet näyttävät kaksisävyisen teeman. 

 
 

Tähti HTML-viritys 
 
 

Yksin parhaiten tunnettuja luultavasti hyödyllisin suodatin tunnetaan "tähti HTML" -virityksenä. Suodatin 
on todella helppo muistaa, ja se kohdentuu IE6:een ja sitä aikaisempiin versioihin. Kuten jo tiedetään, 
HTML-elementin tulisi olla ensimmäinen eli juurielementti web-sivulla. Kaikilla nykyisillä IE:n versioilla 
on kuitenkin nimetön juurielementti HTML-elementin ympärillä. Käyttämällä yleisvalitsinta voidaan 
kohdentaa HTML-elementti, joka on suljettu toisen elementin sisälle. Koska tämä tapahtuu vain IE6:ssa 
ja sitä aikaisemmissa versioissa, voidaan käyttää erityisiä sääntöjä näissä selaimissa. 

 
 

* html { 

font-size: small ; 

} 

 
 

Kun tavallisen CSS -säännön alkuun lisätään universaalivalitsin (*)ja sen jälkeen html-tyyppi-valitsin, 
sääntö kätketään kaikilta muilta selaimilta paitsi IE:ltä. Kaikkein yleisin tapa käyttää tätä suodatinta on 
asettaa sääntö, jota halutaan kaikkien muiden paitsi IE:n käyttävän. Sitten kyseinen sääntö syrjäytetään 
"tähti HTML" -virityksen avulla. Esimerkiksi IE esittää 1-pikselisen pisteviivan virheellisesti rumana 
katkoviivana. Näiden rumien viivojen välttämiseksi voidaan asettaa linkkien ylivierityksen reunatyyli 
pisteytetyksi (dotted) ja syrjäyttää tämä IE:ssä tehden siitä pisteytetyn sijaan kiinteän. 

 
arhover { 

border: 1px dotted black; 

} 

 

* html a:hover { 

border-style: solid; 

} 

 
 

On hyvin epätodennäköistä, että tämä virhe esiintyisi muissa selaimissa. Virheen odotetaan olevan 
korjattu IE7 -versiossa. Tästä johtuen tähti HTML -viritys tarjoaa suhteellisen helpon tavan suorittaa 
kohdennuksen IE6:een ja sitä aikaisempiin versioihin. 
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IE/Mac: kommentoitu kenoviiva -viritys 
 
 

Toinen hyödyllinen suodatin tunnetaan kommentoituna kenoviivavirityksenä. IE5:n Mac-versio hyväksyy 
virheellisesti koodinvaihtomerkit kommenttien sisällä. Tämä suodatin toimii niin, että lisätään kenoviiva 
sulkevan kommenttimerkin eteen. Kaikki muut selaimet jättävät kenoviivan huomiotta ja lisäävät 
seuraavat säännöt. IE5/Mac-versio kuitenkin ajattelee, että kommentti on yhä auki ja jättää huomiotta 
kaiken ennen seuraavaa kommentin sulkevaa merkkiä. 

 
 

/* Hiding from IE5/Mac \*/ 

#nav a { 

width: 5em; 

} 

/* End Hack */ 

 
 

Tämä virhe muodostaa perustan IE5/Mac band pass -suodattimelle, joka nähtiin aikaisemmin. 
 
Jos yhdistetään "tähti HTML"-ja kommentoitu kenoviiva -suodattimet, saadaan Holly -viritys. Holly -
viritys sai nimensä keksijänsä Holly Bergevinin mukaan. Yhdistämällä nämä kaksi sääntöä on 
mahdollista soveltaa sääntöjä IE6:een ja sitä aikaisempiin Windows-versioihin. 

 
 

/* Hiding from IE5/Mac \*/ 

* html { 

height: 1px; 

} 

/* End Hack */ 

 
 

Tämä voi olla erittäin hyödyllinen kaikenlaisia IE:n Windows-versioihin liittyviä bugeja käsiteltäessä ja 
korjattaessa, ja se on mahdollisesti yksi käytetyimmistä suodattimista. 
 
"BigJohn" ja Holly Bergevin ylläpitävät www.positiniseverything.net –sivustoa joka on merkittävä selain 
bugeihin ja niiden korjaukseen liittyvä resurssi. Yhdessä he löysivät tai dokumentoivat monia virityksiä 
ja virheitä, joita nähdään tässä ja seuraavassa luvussa. 

 
 

Koodinvaihtomerkillä varustettu ominaisuus 

IE5.x/Win-versiot jättävät kenoviivat huomioimatta. Tämä virhe muodostaa perustan mid-pass -
suodattimelle, josta aikaisemmin kerrottiin. Se muodostaa perustan myös paljon helpommalle 
koodinvaihtomerkkiä hyödyntävälle ominaisuus-suodattimelle. Kuten nimi viittaa, tämä suodatin toimii 
niin, että lisätään kenoviivan ominaisuuden sisälle. Kaikkien modernimpien selainten pitäisi jättää tämä 
kenoviiva huomiotta, mutta IE5.x/Win-versio ajattelee, että se on osa ominaisuuden nimeä ja koska se 
ei tunnista ominaisuutta, jättää se määrittelyn huomioimatta. 

 
 

#content { 

w\idth: 100px 

} 

http://www.positiniseverything.net/
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Sellaisenaan kenoviivoitettu ominaisuussuodatin tarjoaa helpon tavan piilottaa tyylit IE5.X/ Win -
versioilta. Tarvitsee kuitenkin olla varovainen käytettäessä tätä suodatinta, koska kenoviiva ei voi tulla 
ennen numeroita 0-9 eikä kirjaimia a-f (tai A-F). Tämä johtuu siitä, että kyseisiä arvoja käytetään hex-
merkintöinä ja niitä ei voida kenoviivoittaa. 

Tantekin laatikkomalli-viritys 
 

Tantekin laatikkomalli-viritys oli yksi ensimmäisistä CSS -suodattimista. Tantek Qelik loi tämän 
suodattimen Jeffrey Zeldmanin kehotuksesta, jotta hän voisi työskennellä IE:n oman mallin kanssa 
(katso luku 9). Tämä suodin lähettää yhden width -arvon IE5:n Windows-versiolle toisen width -arvon 
kaikille muille selaimille. Se hyödyntää samaa kenoviivavirhettä, jota käytettiin 
kaistanpäästösuodattimissa. 

 
 

div.content { 

width:400px; 

voice-family: "\"}\""; 

voice-family:inherit; 

width:300px; 

} 

 
Valitettavasti Opera 5 -versiossa on sama jäsentelyvirhe kun IE5.x/Win-versiossa. Siksi toinen sääntö vaaditaan 
antamaan Operalle oikea leveys. 

 
html>body .content { 

width:300px; 

} 

 
Jos tätä suodatinta ei olisi, puhdas CSS -ulkoasu ei ehkä olisi mahdollinen. Nykyään sitä pidetään 
kuitenkin rumana ja mutkikkaana suodattimena, jota tulee välttää. Olen sisällyttänyt sen tähän puhtaasti 
historiallisista syistä ja koska sitä näkee yhä käytettävän vanhemmissa tyylitiedostoissa. Nykyään on 
yleisempää käyttää muunnettua, yksinkertaistettua laatikko-malli-viritystä. 
 
Lisätietoa tämän ja useiden muiden suodattimien historiasta löytyy Tantek Qelikin loistavasta 
artikkelista "Pandora's Box (Model) of CSS Hacks and Other Good Intentions", joka löytyy osoitteesta 
http://tantek.com/log/2005/11.html. 

 
 

Muunnettu, yksinkertaistettu laatikkomalli-viritys 

Kenoviivoitettu ominaisuusviritys voidaan yhdistää tähti HTML -virityksen, jolloin syntyy muunnettu, 
yksinkertaistettu laatikkomalli-viritys tai lyhyesti MSBMH (modified simplified box model hack). Tällä 
virityksellä kierretään IE:n laatikkomallin aiheuttamat ongelmat niin, että IE5.x:n Windows-versiolle 
annetaan yksi leveysarvo ja sitten IE6:n Windows-versiolle ja kaikille muille selaimille annetaan korrekti 
leveysarvo: 

 
 

* html #content { 

width: 80px; 

w\idth: 100px; 

} 

 

html #content { 

width: 100px;  

padding: 10px; 

}

http://tantek.com/log/2005/11.html
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Muunnettu, yksinkertaistettu laatikkomalli-viritys on helpompi muistaa ja paljon puhtaampi kuin Tantekin 
laatikkomalli-viritys. Siksi MSBMH on suositumpi laatikkomalli-viritys. Tätä suodatinta voidaan käyttää 
muuhunkin kuin laatikkomalli-virityksiin, joten ei kannata antaa nimen rajoittaa. 

 

!important- ja alaviiva-viritykset 
 
 

On ehkä olemassa joitakin tapauksia, jossa halutaan käyttää yhtä määrittelyä IE6:ssa ja sitä 
aikaisemmissa versioissa ja toista määrittelyä kaikissa muissa selaimissa yhden ja saman säännön 
sisällä. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä kommentoitua ominaisuus-viritystä tai !important-tai 
alaviiva-viritystä. 
 
!important -viritys toimii, koska IE6:lla ja sitä aikaisemmilla Windows-versioilla on ongelma käsitellä 
useita ominaisuuksia yhdessä säännössä. 

 
 

#nav { 

position: fixed limportant; 

position: static; 

} 

 
 

IE4-6:n Windows-versiot jättävät ensimmäisen määrittelyn huomioimatta ja käyttävät toista. Kaikki muut 
selaimet käyttävät ensimmäistä ilmoitusta, koska se käyttää !important- avain sanaa, joka nostaa 
säännön tärkeyttä (katso luku 1). 
 
Alaviiva-viritys on samankaltainen kuin ! important -viritys. Kun ominaisuuden eteen sijoitetaan alaviiva, 
standardia noudattavat selaimet eivät enää tunnista ominaisuutta ja määrittely jätetään huomiotta. IE6 
ja sitä aikaisemmat Windows-versiot kuitenkin jättävät alaviivan huomioimatta ja käyttävät sääntöä. 
Joten tässä esimerkissä kaikki modernit selaimet käyttävä position- arvoa fixed ja hyppäävät 
tuntemattoman toisen säännön yli. lE4-6:nWindows-versiot sen sijaan jättävät alaviivan huomioimatta, 
syrjäyttävät ensimmäisen säännön ja asettavat position-ominaisuuden arvoksi static. 

 
 

#nav { 

position: fixed; 

_position: static; 

} 

 
 

Owen-viritys 

 
Tähän mennessä kaikki suodattimet on kohdistettu IE:n eri versioihin. Tämä johtuu osittain siitä, että 
IE:ssä on enemmän virheitä kuin useimmissa muissa nykyisissä selaimissa. Se johtuu kuitenkin myös 
siitä, että IE on yleisin selain, joten siitä löydetään enemmän vikoja ja niitä myös dokumentoidaan 
enemmän. On kuitenkin olemassa muita virheitä sisältäviä selaimia, kuten Opera 6 ja sitä aikaisemmat 
versiot. 
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Owen- virityksen avulla voi piilottaa tyylejä Opera 6:sta ja sitä aikaisemmista versioista kuten myös 
IE6:sta ja sitä aikaisemmista versioista. Tämä suodatin toimii, koska nämä selaimet eivät toteuta first-
child- valitsinta. Koska voi olla vain yksi head- elementti, se on aina first-child. Body- elementti tulee 
aina head- elementin jälkeen, joten se voidaan kohdentaa käyttämällä vierekkäisen sisaruksen 
valitsinta. Paremmin standardia noudattavat kyseisen valitsimen, kun taas Opera 6 ja IE6ja niitä 
aikaisemmat Windows-versiot jättävät sen huomioimatta. 
 
Seuraavassa esimerkissä Owen -virityksen avulla lisätään PNG -taustakuva body -elementtiin 
standardia noudattavissa selaimissa ja piilotetaan se lE ja Opera 6:lta ja niiden aikaisemmilta versioilta. 

 
 

head:first-chiId+body { 

background-image: url ("bg.png"); 

} 

 
 

Jos halutaan kohdentaa vain Opera 6 ja sitä aikaisemmat versiot, tarvitsee yhdistää Owen- viritys 
lapsivalitsin-viritykseen. Jos esimerkiksi haluttaisiin esittää päivitysilmoitus Opera 6:n käyttäjille, 
näytettäisiin ensin lapsivalitsin-virityksen avulla päivitysviesti jokaiselle selaimelle paitsi IE6:lleja sitä 
aikaisemmille Windows-versioille. Tämän jälkeen käytettäisiin Owen -viritystä ja piilotettaisiin viesti 
nykyaikaisemmilta selaimilta. 
 

 
html>body #getFirefox { 

display: static; 

} 

 

head:first-child+body #getFirefox { 

display: none; 

} 

 
 

Yhteenveto 
 

Tässä luvussa on opittu, että viritykset ja suodattimet voivat olla tärkeä ase jokaisen CSS -kehittäjän 
varastossa. Virityksiä kannattaa kuitenkin käyttää säästäväisesti ja mieluiten viimeisenä keinona. Jos 
viritysten ja suodattimien käytölle on tarvetta, tehdään se ajatellen tulevia selaimia ja pitäen helppo 
ylläpito mielessä. 
 
Seuraavassa luvussa opitaan erilaisia tapoja käydä CSS -virheiden kimppuun ja korjata niitä. 
Tutustutaan yleisimpiin ja hämmentävimpiin selainvirheisiin ja opitaan, kuinka niitä voidaan korjata 
opittujen tekniikoiden avulla. 

 
 

LUKU 9 VIRHEET JA VIRHEENKORJAUKSET 
 
seuraavalla sivulla 
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Moniin ohjelmointikieliin verrattuna CSS on suhteellisen helppo kieli oppia. Syntaksi on selkeää, ja 
kielen esitteellisestä luonteesta johtuen ei ole monimutkaista logiikkaa, jonka kanssa painiskella. 
Vaikeudet alkavat, kun tulee aika kokeilla koodia eri selaimilla. Selainvirheet ja epäjohdonmukaiset 
tulkinnat ovat suurin kompastuskivi monille CSS- kehittäjille. Sivut voivat näyttää hyvältä yhdellä 
selaimella, mutta odottamattomasti hajota toisella selaimella. 
 
Väärinkäsitys, että CSS olisi vaikeaa, ei tule kielestä itsestään vaan ongelmista, jotka tulee ratkaista, 
jotta sivustot toimisivat kaikissa suurissa selaimissa. Virheistä on vaikea löytää tietoa, ne ovat huonosti 
dokumentoituja ja usein väärinymmärrettyjä. Viritykset nähdään usein taikakeinoina, jotka koodissa 
käytettynä maagisesti korjaavat rikkinäisen ulkoasun. Viritykset ovat voimakas työkalu, mutta niitä pitää 
käyttää varovaisesti ja viimeisenä keinona. Paljon tärkeämpi taito on jäljittää, eristää ja tunnistaa 
virheitä. Kun tiedetään, mikä virhe on, voidaan etsiä tapoja korjata se. 

 
 

Tässä luvussa opitaan 
 

 jäljittämään CSS- virheitä 

 mystinen hasLayout -ominaisuus 

 yleisimmät selainvirheet ja niiden korjaukset 

 

Vikojen metsästys 
 

Kaikki tiedämme, että selaimissa on virheitä - joissakin enemmän kuin toisissa. Kun CSS- kehittäjä 
huomaa ongelman koodissaan, tulee välitön houkutus merkitä se selainviaksi ja käyttää asianmukaista 
viritystä. Selainvirheet eivät kuitenkaan ole niin yleisiä kuin yleisesti halutaan ajatella. Yleisimmät CSS- 
ongelmat eivät johdu selainongelmista vaan CSS- spesifikaation epätäydellisestä ymmärtämisestä. 
 
Monet kehittäjät ovat itseoppineita ja ovat rakentaneet mielessään mallin, kuinka he uskovat asioiden 
käyttäytyvän. Kun jokin ei toimi tavalla, jolla he ovat olettaneet sen toimivan, luonnollinen houkutus on 
syyttää selainta ja kurkottaa kohti viritystä. Näiden ongelmien välttämiseksi on paras lähestyä CSS- 
virhettä olettaen, että jotain on tehty väärin. Vasta kun ollaan varmoja, ettei virheitä ole tehty, voidaan 
harkita ongelman johtuvan selainvirheestä. 

 

Yleiset CSS-ongelmat 

Kaikkein yksinkertaisimmat CSS- ongelmat johtuvat kirjoitusvirheistä ja lauseopillisista virheistä 
koodissa. Yksin parhaista tavoista välttää tämän tyypin ongelmia on ajaa koodi CSS- tarkistimen läpi 
(http://jigsaw.w3.org/css-validator/).Sen pitäisi huomata kaikki kielioppivirheet ja antaa lyhyt kuvaus 
jokaisesta virheestä (katso kuva 9-1). 

 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Kuva 9-1. W3C:n CSS- tarkistimen tulos. 
 
 
Tarkistettaessa (X)HTML- ja CSS- koodia voidaan tuloksena saada sivu, joka on täynnä virheitä. Tämä 
voi aluksi olla hieman pelottavaa, mutta ei tarvitse huolestua. Useimmat näistä virheistä ovat tulos 
yhdestä tai kahdesta oikeasta virheestä. Jos ensimmäinen mainittu virhe korjataan ja koodi tarkistetaan 
uudelleen, huomataan että moni alkuperäisistä virheistä on kadonnut. Tehdään sama pariin kertaan ja 
koodista pitäisi nopeasti tulla virheetöntä. 
 
On hyvä muistaa, että tarkistin eli validaattori on automaattinen työkalu eikä se ole virheetön. 
Tarkistimessa on kasvavassa määrin ilmoitettuja vikoja, joten jos ajattelet jonkin olevan oikein, mutta 
tarkistin sanoo toisin, kannattaa tarkistaa viimeisin CSS- spesifikaatio. Minä tarkistan aina koodini 
CSS2.1-spesifikaatiota vasten, koska se on CSS:n versio, joka parhaiten vastaa selainten toteutusta. 

 
 

Tarkkuuden ja lajittelujärjestyksen ongelmat 
 
 

Kuten lauseopilliset virheet, yksi yleisimmistä ongelmista pyörii tarkkuuden (specificity) ja lajit-
telujärjestyksen ympärillä. Tarkkuusongelmia ilmenee yleensä käytettäessä sääntöä elementissä ja 
huomattaessa, ettei sillä ole minkäänlaista tehoa. Voidaan käyttää muita sääntöjä, ja ne toimivat hyvin, 
mutta jotkin säännöt eivät vain näytä toimivan. Näissä tapauksissa ongelma on yleensä siinä, että 
säännöt on jo määritelty tätä elementtiä varten jossain muussa dokumentin osassa käyttämällä 
tarkempaa valitsinta. 
 
Tässä esimerkissä CSS- kehittäjä on asettanut kaikkien kappaleiden taustavärin läpinäkyväksi. 
Aloituskappaleen halutaan kuitenkin olevan oranssi, ja tämä sääntö on liitetty suoraan kappaleeseen: 

 
 

#content p { 

background-color: transparent; 

} 

 

.intro { 

background-color: #FEECA9; 

} 
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Jos tätä koodia kokeillaan selaimessa, huomataan, että intro-kappale on yhä läpinäkyvä. Tämä johtuu 
siitä, että kaikkiin sisältöalueen (content) kappaleisiin kohdistettu valitsin on tarkempi kuin intro-
kappaleeseen kohdistettu valitsin. Halutun tuloksen saavuttamiseksi tarvitsee laittaa valitsin 
kohdentamaan intro-kappale tarkemmin. Tässä tapauksessa paras tapa saavuttaa tämä on lisätä 
sisältöelementin id intro-kappaleen valitsimen alkuun. 

 
 

#content p { 

background-color: transparent; 

} 

 

#content .intro { 

background-color: #FEECA9; 

} 

 

Marginaalien kutistumisen ongelmat 
 

Marginaalien kutistuminen (margin collapsing) (katso luku 2) on toinen CSS- ominaisuus, joka 
väärinymmärrettynä voi aiheuttaa paljon harmaita hiuksia. Otetaan yksinkertainen esimerkki, jossa 
kappale on laitettu div-elementin sisälle: 

 
 

<div id="box"> 

<p>This  paragraph has a 20px margin.</p> 

</div> 

 
 

Laatikko-Div elementille on annettu 10 pikselin marginaali ja kappaleelle 20 pikselin marginaali 

 
 

#box { 

margin: 10px; 

background-color:#d5d5d5; 

} 

 

P { 

margin: 20px; 

background-color:#6699FF; 

} 

 
 

Luonnollisesti voitaisiin olettaa tuloksena olevan tyylin näyttävän samalta kuin kuvassa 9-2, jossa 20 
pikselinen marginaali on kappaleen ja d i v-elementin välillä ja 10 pikselinen marginaali on di v-
elementin ulkopuolella. 

 

 
 

Kuva 9-2. Miltä voisit odottaa edeltävän tyylin näyttävän. 
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Tuloksena oleva tyyli näyttää kuitenkin kuvan 9-3 kaltaiselta. 

 

 
 

Tässä tapahtuu kaksi asiaa. Ensin kappaleen 20-pikseliset ylä- ja alamarginaalit yhdistyvät div-
elementin 10-pikselisen marginaalin kanssa muodostaen yhden 20-pikselisen pystysuuntaisen 
marginaalin. Toiseksi, sen sijaan että marginaalit sijaitsisivat di v:n sisällä, ne näyttävät työntyvän ulos 
div:n ylä- ja alaosasta. Tämä johtuu tavasta, jolla elementit, joilla on lohkotason lapsia, laskevat 
korkeutensa. 
 
Jos elementillä ei ole pystysuuntaista reunusta eikä täytettä (padding), lasketaan sen korkeus sen 
sisältävien lapsielementtien ylä- ja alareunusten reunojen välimatkasta. Tästä johtuen elementin 
sisältämien lasten ylä- ja alamarginaalit näyttävät työntyvän esiin ympäröivästä elementistä. Tähän on 
kuitenkin yksinkertainen korjaus. Kun lisätään pystysuuntainen reunus tai täyte, marginaalit eivät enää 
kutistu, ja elementin korkeus lasketaan sen sisältävien lasten ylä- ja alamarginaalien reunojen 
välimatkasta. 

 
 

#box { 

margin: 10px; 

padding: 1px; 

background-color:#d5d5d5; 

} 

 

P { 

margin: 20px; 

background-color:#6699FF; 

} 

 
 

Monet ongelmat, jotka liittyvät marginaalien kutistumiseen, voidaan korjata lisäämällä läpinäkyvä 
reunusta! yhden pikselin kokoinen täyte. 

Virheen metsästyksen perusteet 
 

Ensimmäinen askel virheiden metsästyksessä on tarkistaa (X)HTML- ja CSS- koodin oikeellisuus, jotta 
voidaan tarkistaa kirjoitus- tai syntaksivirheet. Jotkut esitysvirheet johtuvat siitä, että selaimet näyttävät 
sivuja yhteensopivuustilassa. On hyvä tarkistaa, että käytetään oikeata DOCTYPE- tyyppiä 
merkintäkielessä, jotta sivut näkyisivät standarditilassa (katso luku 1). Tila, jossa sivu esitetään, voidaan 
selvittää asentamalla Firefoxin kehittäjän työkalupalkin (http://tinyurl.com/cmh38) Jos sivu näytetään 
yhteen sopivuus tilassa, työkalupalkinoikean yläkulman ruksi on harmaa. Jos sivu esitetään 
standarditilassa, on ruksi sininen. Napsauttamalla tätä ruksia tarjoutuu käyttöön lisää tietoa sivusta, 
kuten myös eksplisiittisesti määritelty esitystila (katso kuva 9-4). 

 

http://tinyurl.com/cmh38
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Kuva 9-4. Firefoxin kehittäjän työkalupalkki näyttää, esitetäänkö sivu standardi- vai 
yhteensopivuustilassa. 
 
Monet kehittäjät kehittävät sivujaan käyttämällä Internet Exploreria, joten joka kerta, kun he tekevät 
muutoksen, he esikatselevat sen IE:ssä nähdäkseen, toimiiko kaikki asianmukaisesti. Kun sivut ovat 
lähes valmiita, he testaavat niitä eri selaimissa ja yrittävät korjata kaikki "virheet". Tämä on kuitenkin 
vaarallinen lähestymistapa, joka voi aiheuttaa monia pitkäaikaisia ongelmia. 
 
IE5.x/Win-versio on pahamaineinen selain, jossa on useita vakavia CSS- virheitä, mm. tapa, jolla se 
käsittelee kelluvia elementtejä, ja sen virheellinen laatikkomallin toteutus. IE6 on hieman vähemmän 
virheellinen, mutta silti siinä on monia virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia. Käyttämällä IE:tä 
pääselaimenaan kehityksessä monet kehittävät virheellisesti tulkitsevat IE:n käyttäytymisen oikeaksi 
käyttäytymismalliksi ja ihmettelevät, miksi modernimmat selaimet "rikkovat" heidän huolellisesti 
muokkaamansa CSS- ulkoasun. Todellisuudessa sivut kuitenkin ovat IE:ssä "rikki" ja ne esitetään 
oikein moderneimmissa selaimissa. 
 
Paljon turvallisempi lähestymistapa on käyttää standardin mukaisia selaimia, kuten Firefoxia tai Safaria, 
pääasiallisena kehitysselaimena. Jos ulkoasu toimii hyvin yhdessä näistä selaimista, on todennäköistä, 
että asiat tehdään oikealla tavalla. Sivuja voidaan testata vähemmän kyvykkäillä selaimilla ja löytää 
työympäristöjä niille ongelmille, joita löydetään. 
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Ongelman eristäminen 
 

Seuraavaksi yritetään ongelman eristämistä. Eristämällä ongelma ja tunnistamalla sen tunnusmerkit 
voidaan toivottavasti keksiä, mikä ongelman aiheuttaa, ja korjata se. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää 
reunuksia tai ääriviivoja olennaisissa elementeissä, jotta voidaan nähdä kuinka ne ovat 
vuorovaikutuksessa. 

 
 

#promol { 

float: left; 

margin-right: 5px; 

border: 1px solid red; 

} 

 

#promo2 { 

float: left; 

border: 1px solid green; 

} 

 
 

Minulla on tapana lisätä reunukset suoraan koodiin. Voidaan käyttää ääriviiva-asetusta Firefoxin 
kehittäjän työkalussa tai yhtä monista kirjanmerkki työkaluista ja piirtää ääriviivat eri elementeille. 
Joskus pelkkä reunuksien lisääminen ratkaisee ongelman, mikä on yleensä merkki marginaalien 
kutistumisongelmasta. 
 
Voidaan kokeilla muutaman ominaisuuden muuttamista, jotta nähdään, onko niillä vaikutusta 
virheeseen. Voi olla hyödyllistä yrittää liioitella ongelmaa. Esimerkiksi jos kahden laatikon väli on IE:ssä 
odotettua suurempi, voidaan kokeilla marginaalin kasvattamista ja katsoa mitä tapahtuu. Jos väli 
laatikoiden välillä kaksinkertaistuu, on luultavasti törmätty IE:n kaksoismarginaalin 
kelluttamisongelmaan. 

 
 

#promol { 

float: left; 

margin-right: 40px; 

border: 1px solid red; 

} 

 

#promo2 { 

float: left; 

border: 1px solid green; 

} 

 
 

Voidaan kokeilla yleisiä korjauksia. Esimerkiksi moni lE- virhe korjaantuu asettamalla ominaisuuden 
sijainnin arvoksi relative, asettamalla display- ominaisuuden arvoksi inline (kelluvissa elementeissä) tai 
asettamalla mitan kuten korkeuden tai leveyden. Näistä opitaan lisää myöhemmin tässä luvussa. 
 
Monet CSS- ongelmista voidaan löytää ja korjata nopeasti pienellä vaivalla. Jos ongelma alkaa viedä 
aikaa, kannattaa harkita minimaalisen testitapauksen luomista. 
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Minimaalisen testitapauksen luominen 
 
 

Minimaalinen testitapaus on yksinkertaisesti pienin määrä (X)HTML- ja CSS- koodia, joka vaaditaan 
virheen jäljittelemiseen. Luomalla minimaalisen testitapauksen voidaan leikata joitakin muuttujia pois ja 
tehdä ongelmasta niin yksinkertainen kuin vain mahdollista. 
 
Minimaalisen testitapauksen luomiseksi pitää ensin monistaa ongelmatiedostot. Tämän jälkeen 
aloitetaan poistamalla ylimääräinen (X)HTML-koodi, kunnes vain perusasiat ovat jäljellä. Tämän jälkeen 
kommentoidaan, ylimääräiset tyylitiedostot pois sen selvittämiseksi, mitkä tyyli tiedostot aiheuttavat 
ongelmia. Kun tämä on selvitetty, mennään ongelmallisiin tyylitiedostoihin ja koodilohkoja poistetaan tai 
kommentoidaan pois. Jos virhe yhtäkkiä katoaa, tiedetään, mikä koodi viimeiseksi kommentoitiin pois ja 
näin huomataan, mikä kohta aiheuttaa ongelman tai osan ongelmaa. Tätä jatketaan niin kauan kunnes 
jäljellä on koodi, joka aiheuttaa ongelmia. 
 
Seuraavaksi voidaan aloittaa ongelman yksityiskohtaisempi tarkastelu. Poistetaan ja kommentoidaan 
määrittelyitä ulos ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kuinka tämän tekeminen vaikuttaa virheeseen? 
Muutetaan ominaisuuksien arvoja ja katsotaan, katoaako ongelma. Lisätään yleisiä korjauksia ja 
katsotaan, onko niillä vaikutusta. Editoidaan (X)HTML-kieltä ja katsotaan vaikuttaako tämä. Käytetään 
erilaisia (X)HTML-elementtien yhdistelmiä. Joillakin selaimilla on omituisia tyhjän tilan (whitespace) 
virheitä, joten kannattaa kokeilla tyhjien tilojen poistamista koodista. 

 
 

Korjaa ongelma, älä oireita 

On paljon helpompi toteuttaa oikea ratkaisu ongelmaan, kun tiedetään, missä se on. Koska on monta 
tapaa kuoria CSS- sivusto, helpoin ratkaisu on vältellä ongelmaa heti alkuunsa. Jos marginaalit 
aiheuttavat ongelmia, voidaan harkita täytteen käyttämistä sen sijasta. Jos yksi (X)HTML-elementtien 
yhdistelmä aiheuttaa ongelmia, kokeillaan yhdistelmän muuttamista. 
 
Monilla CSS- virheillä on hyvin kuvaavat nimet. Tämä tekee ratkaisun etsimisestä Internetistä aika 
helppoa. Jos huomataan, että IE tuplaa marginaalit kellutetuissa elementeissä, käytetään 
hakukoneessa avainsanoina "Internet Explorer Double Margin Float Bug" ja ratkaisu löytyy varmasti. 
 
Jos huomataan, että ongelmaa ei voida välttää, tarvitsee ehkä yksinkertaisesti hoitaa ongelman oireet. 
Tässä on yleensä kyse suodattimesta, joka vaikuttaa ongelmalliseen selaimeen ja jäsentelee erillisen 
säännön kyseistä selainta varten. 

 
 

Pyydä apua 

Jos on luotu minimaalinen testitapaus, yritetty yleisiä ratkaisuja, etsitty mahdollisia ratkaisuja ja silti ei 
löydetä ratkaisua, kannattaa pyytää apua. On olemassa monia aktiivisia CSS- yhteisöjä, kuten CSS- 
Discuss (www.css-discuss.org), Web Standards Group (http://webstandardsgroup.org/) ja Web master 
World CSS- forumit (http://tinyurl.com/duh2n).Nämä yhteisöt ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat kehittäneet 
CSS- sivustoja vuosien ajan. On olemassa hyvä mahdollisuus, että joku heistä on kokenut saman 
ongelman aikaisemmin ja tietää, kuinka se voidaan korjata. Jos virhe on uusi tai kiehtova, nämä ihmiset 
saattavat tehdä ehdotuksia, kuinka se voidaan korjata. 

 

http://www.css-discuss.org/
http://webstandardsgroup.org/
http://tinyurl.com/duh2n
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Asia, joka täytyy muistaa apua kysyttäessä, on se seikka, että kehittäjät ovat hyvin kiireisiä ihmisiä. Jos 
koodin oikeellisuutta ei ole tarkistettu tai yksinkertaisesti on annettu linkki koko sivustoon olettaen, että 
he kahlaavat läpi satoja koodirivejä, ei tarvitse odottaa avun tulviviin. Paras tapa kysyä apua on 
sähköpostilista tai foorumi, ja käyttää otsikkona ongelman kuvausta. Tämän jälkeen kirjoitetaan 
ytimekäs kuvaus ongelmasta ja liitetään minimaalinen testitapaus tai jos siinä on useampi koodirivi, 
annetaan linkki omalla sivustalla olevaan testitapaukseen. 

 

"Ulkoasun" omaaminen 
 

Me kaikki tiedämme selainten sisältävän virheitä. IE:n Windows-versio näyttää olevan kaikkein 
virheellisin. Yksi syistä, miksi IE/Win- versio käyttäytyy eri tavalla kuin muut selaimet, johtuu siitä, että 
sen esityskone (rendering engine) käyttää sisäistä konseptia, jota kutsutaan nimellä "layout" (ulkoasu). 
Koska ulkoasu on konsepti, joka liittyy tietyn esityskoneen sisäiseen toimintaan, ei se ole asia, josta 
normaalisti tarvitsisi tietää. Ulkoasuongelmat ovat kuitenkin IE/Win- versioiden virheiden ydin, joten on 
hyödyllistä ymmärtää konsepti ja kuinka se vaikuttaa CSS- koodiin. 

 

Mikä on "ulkoasu"? 

 
Internet Explorerin Windows-versio käyttää ulkoasukonseptia hallitsemaan elementtien kokoa ja 
sijoittamista. Elementeillä sanotaan "olevan ulkoasu", joka on vastuussa niiden ja niiden lasten koosta 
ja sijoittamisesta. Jos elementillä ei "ole ulkoasua", sen kokoa ja sijoittamista hallitsee lähimmän 
kantaisän ulkoasu. 
 
Ulkoasukonsepti on IE:n käyttämä viritys, joka vähentää prosessointia. Ideaalisesti kaikilla elementeillä 
olisi kontrolli niiden oman koon ja asemoinnin suhteen. Tämä aiheuttaa kuitenkin suuria 
suorituskykyongelmia IE:ssä. IE/Win- version kehitystiimi päätti, että lisäämällä ulkoasun vain niihin 
elementteihin, jotka sitä tarvitsivat, voitaisiin vähentää prosessointia merkittävästi. 

 
 

Elementit, joilla on oletuksena ulkoasu 
 

 body 

 html standardi tilassa 

 table 

 tr, td 

 img 

 hr 

 input, select, textarea, button 

 iframe, embed, object, applet 

 marquee 
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Ulkoasukonsepti on IE:n Windows-version oma piirre eikä ole CSS:n ominaisuus. Ulkoasua ei voida 
eksplisiittisesti asettaa CSS:ssä, vaikka tiettyjen CSS- ominaisuuksien asettaminen antaa elementille 
ulkoasun. On mahdollista nähdä, onko elementillä ulkoasu käyttämällä Java-Script-funktiota has 
Layout. Se palauttaa arvon true, jos elementillä on ulkoasu, ja faise, jos sillä ei ole. Has Layout on vain-
luku-ominaisuus, eikä sitä voi asettaa käyttämällä JavaScriptia. 

 
Seuraavien CSS- ominaisuuksien asettaminen antaa kyseiselle elementille automaattisesti ulkoasun: 
 

 position: absolute 

 float: left tai right 

 display: inline-block 

 width: mikä tahansa arvo 

 height: mikä tahansa arvo 

 zoom: mikä tahansa arvo (Microsoft-ominaisuus, ei vahvistu) 

 writing-mode: tb-rl (Microsoft-ominaisuus, ei vahvistu) 

 

Mikä vaikutus ulkoasulla on? 
 

Ulkoasu on monen IE/Win- version tulkintavian syy. Esimerkiksi jos tekstikappale on kellutetun 
elementin vieressä, tekstin pitäisi kulkea elementin ympäri. Kuitenkin IE6:ssa ja sitä aikaisemmissa 
Windows-versioissa, jos kappaleella on ulkoasu - esimerkiksi asettamalla sen korkeus - on se pakotettu 
suorakulmaiseen muotoon, mikä estää tekstin kulkemisen kellutetun elementin ympäri (katso kuva 9-5). 

 
Teksti kiertää kehujan ympärillä Mutta ei Internet Explorerissa 

 

 
 

Kuva 9-5. Tekstin kuuluisi kulkea viereisen kellutetun elementin ympärillä. IE/Win- versiossa näin ei 
kuitenkaan tapahdu, jos elementillä on ulkoasu. 
 
Tämä voi aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia kellutettujen ulkoasujen kanssa. Tai mikä pahinta, monet, 
jotka käyttävät IE:tä pääselaimenaan, olettavat virheellisesti, että tämä on oikea käyttäytymismalli ja 
hämmentyvät muiden selainten kohdellessa kelluvia elementtejä eri tavoin. 
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Toinen ongelma koskee sitä, kuinka ulkoasulliset elementit asettavat itselleen koon. Jos elementin 
sisällöstä tulee suurempi kuin elementistä itsestään, sisällön pitäisi vuotaa elementistä ulos. Kuitenkin 
IE6:ssa ja sitä aikaisemmissa Windows-versioissa elementit, joilla on ulkoasu, virheellisesti kasvavat 
vastatakseen sisältönsä kokoa (katso kuva 9-6). 

 
Sisältö vuotaa laatikon yli Mutta ei Internet Explorerissa 

 

 
 

Kuva 9-6. Elementit, joilla on ulkoasu, kasvavat virheellisesti vastatakseen sisältönsä kokoa. 
 
Tämä tarkoittaa, että IE/Win- version width- ominaisuus toimii oikeastaan enemmän min-width- 
ominaisuuden tavoin. Tämä käyttäytyminen on myös monien rikkoutuneiden lE/Win- ulkoasujen syy. 
Kun kellutetun laatikon sisältö virheellisesti pakottaa laatikon leveyden kasvamaan, tulee laatikosta liian 
suuri käytettävissä olevalle tilalle, ja se pudottaa muut kellutetut elementit alemmaksi. 

 
 

Muita ongelmia ovat: 
 

 Elementit, joilla on ulkoasu, eivät kutistu sopiakseen 

 Ulkoasuelementit automaattisesti tyhjentävät (clear) kellujat 

 Suhteellisesti asemoidut elementit eivät saa ulkoasua 

 Marginaalit eivät kutistu elementeissä, joilla on ulkoasu 

 Lohkotason linkkien, joilla ei ole ulkoasua, kuuma alue kattaa vain tekstin 

 
 

Seuraavassa osiossa käsitellään yleisimpiä selainvirheitä ja huomataan, että monissa IE:n Windows-
version korjauksissa on kyse sellaisten ominaisuuksien asettamisesta, jotka pakottavat elementille 
ulkoasun. Itse asiassa, jos löydetään IE/Win- virhe, yksi ensimmäisistä asioista, jota voidaan tehdä, on 
yrittää käyttää sääntöä, joka pakottaa ulkoasun. Tämä tehdään sen tarkistamiseksi, ratkeaako ongelma 
tällä. 
 
Jos haluat oppia lisää IE:n sisäisestä hasLayout- omaisuudesta, suosittelen artikkelin "On Having 
Layout" lukemista osoitteessa http://tinyurl.com/acg78. 

 

http://tinyurl.com/acg78
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Yleiset virheet ja niiden korjaukset 
 
 

Yksi CSS- kehittäjän huomattavimmista taidoista on kyky huomata yleisimmät selainongelmat. 
Tuntemalla erilaiset elementit, jotka aiheuttavat näitä ongelmia, voidaan ne löytää ja korjata, ennen kuin 
niistä edes muodostuu ongelma. 

 

Kaksoismarginaalin kellutusongelma 

 
Yksi yleisimmistä ja helpoiten havaittavista virheistä on kaksoismarginaalin kellutusongelma IE6:ssa ja 
sitä aikaisemmissa versioissa. Kuten nimi viittaa, tämä Windows-virhe kaksinkertaistaa minkä tahansa 
kellutetun elementin marginaalin (katso kuva 9-7). 

 
IE/Win tuplaa kellutettujen 
elementtien marginaalin 

Asettamalla display- ominaisuuden arvoksi 
inline virhe korjautuu 

 

 
Kuva 9-7. Esimerkki IE/Win- version kaksoismarginaalivirheestä. 
 
Tämä virhe on helppo korjata asettamalla elementin display- ominaisuudeksi inline. Kun elementti on 
kellutettu, sen display- ominaisuuden muuttaminen inline- arvoksi ei oikeastaan vaikuta näytön 
ominaisuuksiin. Kuitenkin se näyttää pysäyttävän IE6:ssa ja sen aikaisemmissa versioissa virheen, joka 
kaksinkertaistaa kaikki marginaalit. Tämä on yksinkertainen virhe havaita ja korjata. Joka kerta kun 
kellutetaan elementti, jolla on vaakasuuntaiset marginaalit, pitäisi automaattisesti asettaa display- 
ominaisuudeksi inline. 

 

Kolmipikselinen tekstin hyppyvirhe 

 
Toinen hyvin yleinen IE5-6/Win-versioiden virhe on 3-pikselinen tekstin hyppyvirhe (3-pixel text jog 
bug). Tämä virhe ilmenee, kun teksti on kellutetun elementin vieressä. Oletetaan esimerkiksi, että 
meillä on elementti, joka on kellutettu vasemmalle eikä viereisen kappaleen tekstin haluta kietoutuvan 
kelluvan elementin ympärille. Tämä voitaisiin tehdä liittämällä kappaleelle vasen marginaali, joka on 
saman levyinen kuin kuva. 

 
 

.myFloat { 

float: left; 

width: 200px; 

} 

 

P { 

margin-left: 200px; 

} 
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Kun tämä tehdään, ilmestyy mystinen kolmen pikselin levyinen väli tekstin ja kellutetun elementin 
välille. 3-pikselinen väli katoaa heti, kun kellutettu elementti päättyy (katso kuva 9-8). 

 

 
Kuva 9-8. Esimerkki IE5-6/Win-versioiden 3-pikselisestä tekstin hyppyvirheestä. 
 
Tämän ongelman korjaaminen vaatii kaksiosaisen toimenpiteen. Ensin tekstiä ympäröivälle elementille 
annetaan mielivaltainen korkeus. Tämä pakottaa elementille ulkoasun, joka näennäisesti poistaa 
tekstihypyn. Koska IE6 ja sitä aikaisemmat Windows-versiot kohtelevat korkeutta kuin min-height- 
attribuuttia, pienen korkeuden asettamisella ei ole vaikutusta elementin oikeisiin mittasuhteisiin 
kyseisessä selaimessa. Se kuitenkin vaikuttaa muihin selaimiin, joten piilotetaan tämä sääntö Holly- 
virityksen avulla kaikilta muilta selaimilta paitsi IE6:lta ja sitä aikaisemmilta Windows-versioilta. 

 
 

/* Piilotetaan IE5-Mac-versiolta. Vain IE-Win-versio näkee tämän. \*/ 

 

* html p { 

height: 1%; 

} 

/* Piilotus IE5-Mac -versiolta loppuu. */ 

 
 

Valitettavasti tämä aiheuttaa uuden ongelman. Kuten aikaisemmin opittiin, ulkoasulliset elementit on 
pakotettu suorakulmaiseen muotoon ja ne näkyvät kellutetun elementin vierellä eikä alapuolelle. 200 
pikselin täytteen lisäys luo oikeastaan 200 pikselin kokoisen välin kellutetun elementin ja kappaleen 
välille IE5-6/Win-versioissa. Jotta tätä voitaisiin välttää, pitää marginaali asettaa uudelleen nollaksi IE5-
6/Win-versioissa. 

 
 

/* Piilotetaan IE5-Mac-versiolta. Vain IE-Win-versio näkee tämän. \*/ 

 

* html p { 

height: 1%; 

margin-left: 0; 

} 

/* Piilotus IE5-Mac -versiolta loppuu. */ 

 



182 
 

CSS - TEHOKAS HALLINTA 

 
Tekstin hyppäys on nyt korjattu. Uusi 3 pikselin väli on ilmestynyt - tällä kertaa kellutettuun kuvaan. 
Tämän välin poistamiseksi tarvitsee asettaa kelluvalle elementille negatiivinen 3 pikselin oikea 
marginaali. 

 
 

/* Piilotetaan IE5-Mac-versiolta. Vain IE-Win-versio näkee tämän. \*/ 

 

* html p { 

height: 1%; 

margin-left: 0; 

} 

 

* html .myFloat { 

margin-right: -3px; 

} 

/* Piilotus IE5-Mac -versiolta loppuu. */ 

 
 

Tämä korjaa ongelman, jos kellutettu elementti on jokin muu kuin kuva. Jos kellutettu elementti 
kuitenkin on kuva, on vielä yksi ongelma ratkaistava. IE5.x/Win-versio lisää 3-pikselisen välin kuvan 
oikealle ja vasemmalle puolelle, kun IE6 taas jättää kuvan marginaalit koskemattomiksi. Toista viritystä 
vaaditaan poistamaan 3-pikselinen väli vain IE5.x/Win-versiosta. 

 
 

/* Piilotetaan IE5-Mac-versiolta. Vain IE-Win-versio näkee tämän. \*/ 

 

* html p { 

height: 1%; 

margin-left: 0; 

} 

 

* html .myFloat { 

margin-right: 0 -3px; 

ma\rgin: 0; 

} 

/* Piilotus IE5-Mac -versiolta loppuu. */ 

 
 

Tämä korjaa ongelman kurjalla ja mutkikkaalla tavalla. Jos on mahdollista, nämä säännöt kannattaa 
jakaa erillisiin, selainkohtaisiin tyylitiedostoihin. Jos tämä tehdään, on IE5.x/Windows-versiota varten 
yksi tyylitiedosto: 

 
 

P { 

height: 1%; 

margin-left: 0; 

} 

 

img.myFloat { 

margin: 0 -3px; 

} 
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Ja toinen IE 6 -selainta varten: 

 
 

P { 

height: 1%; 

margin-left: 0; 

} 

 

img.myFloat { 

margin: 0; 

} 

 
 

IE6 ja merkkien kahdennusvirhe 
 

Vielä yksi ongelma, joka koskee kelluvia elementtejä, on IE6:n merkkien kahdennusvirhe (duplicate 
character bug). Tietyissä olosuhteissa kelluvien elementtien sarjan viimeisen elementin pari viimeistä 
merkkiä toistetaan kehutuksen alla, kuten kuvassa 9-9. 

 

 
 

Kuva 9-9. Esimerkki IE6:n merkkien kahdennusvirheestä. 
 
Tämä virhe ilmenee, kun ensimmäisen ja viimeisen kelluvan elementin välillä on useita kommentteja. 
Ensimmäisillä kahdella kommentilla ei ole vaikutusta, mutta jokainen seuraavista kommenteista 
aiheuttaa kahden merkin monistamisen. Joten kolme kommenttia aiheuttaisi kaksi monistettua merkkiä, 
neljä kommenttia aiheuttaisi neljä monistettua merkkiä ja viisi kommenttia aiheuttaisi kuusi monistettua 
merkkiä. 

 
 

<div id="content">  

<! - - mainContent -->  

<div id="mainContent"> 

. . . 

</div><!-- end mainContent --> 

<!-- secondaryContent --> 
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<div id="secondaryContent"> 

... 

</div> 

 
Kummallista kyllä, virhe näyttäisi liittyvän 3-pikseliseen tekstihyppyyn, joka nähtiin aikaisemmin. 
Ongelman korjaamiseksi voidaan poistaa 3 pikseliä viimeisestä kelluvasta elementistä asettamalla 
negatiivinen oikea marginaali tai tekemällä ympäröivästä elementistä 3 pikseliä leveämpi. Nämä 
molemmat metodit aiheuttavat todennäköisesti ongelmia IE7:n kanssa, jonka ei odoteta aiheuttavan 
tätä ongelmaa. Tästä johtuen helpoin ja turvallisin tapa välttää tämä ongelma on poistaa kommentit 
HTML-koodista. 

 

IE 6 ja kukkuu-virhe 
 

Yksi omituinen ja raivostuttava virhe IE6:ssa on kukkuu-virhe (peek-a-boo bug). Sitä kutsutaan tällä 
nimellä, koska tietyissä olosuhteissa teksti näyttää katoavan vain ilmestyäkseen uudestaan sivua 
päivitettäessä. Tämä tapahtuu, kun kellutettua elementtiä seuraa kelluttamattomia elementtejä ja sitten 
tyhjentävä elementti, jotka kaikki sisältyvät samaan kantaelementtiin, jolle on asetettu taustaväri tai -
kuva. Jos tyhjentävä elementti koskettaa kelluvaa elementtiä, kelluttamattomat elementit välissä 
näyttävät katoavan kantaelementin taustavärin tai -kuvan taakse ja ilmestyvät uudestaan esiin sivua 
päivitettäessä (katso kuva 9-10). 

 
Kellutettua elementtiä 
seuraavakelluttamaton ja sitä 
seuraava tyhjennetty elementti 

Sisältö katoaa IE6:ssa, mutta ilmestyy 
näkyviin, kun sivu päivitetään 

 
#container       #container 

 
Kuva 9-10. Esimerkki IE6:n kukkuu-virheestä. 
 
Onneksi on olemassa monta eri tapaa taistella tämän ongelman kanssa. Helpoin tapa luultavasti on 
poistaa kantaelementin taustaväri tai -kuva. Tämä ei kuitenkaan ole usein käytännöllistä. Toinen tapa 
on estää tyhjentävää elementtiä koskemasta kelluvaa elementtiä. Virhe ei näytä ilmenevän, jos 
ympäröivälle elementille annetaan tietyt mitat. Lopuksi kelluvan elementin ja ympäröivän elementin 
position-ominaisuuden asettaminen arvoon relative näyttää myös helpottavan ongelmaa. 
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Absoluuttinen asemointi suhteellisen elementin sisällä 
 

Viimeinen käsiteltävä bugi liittyy elementtien absoluuttiseen asemointiin suhteellisesti asemoidussa 
ympäröivässä elementissä. Aikaisemmissa luvuissa opittiin, kuinka käytännöllinen absoluuttisesti 
asemoidun elementin asettaminen suhteellisen elementin sisään voi olla. IE6:ssa ja sitä aikaisemmissa 
versioissa ilmenee kuitenkin useita ongelmia tätä tekniikkaa käytettäessä. 
 
Nämä virheet johtuvat tosiasiasta, että suhteellisesti asemoidut elementit eivät saa IE/Win- version 
sisäistä hasLayout- ominaisuutta. Tästä johtuen ne eivät luo uutta asemointiympäristöä ja kaikki 
asemoidut elementit asemoidaan suhteellisesti (katso kuva 9-11). 

 

 
 

Kuva 9-11. Esimerkki, joka osoittaa, kuinka IE5.x sijoittaa virheellisesti absoluuttisesti asemoidut 
elementit suhteellisen elementin sisällä. 
 
Jotta IE6 ja sitä aikaisemmat Windows-versiot saataisiin käyttäytymään oikealla tavalla, tarvitsee 
pakottaa suhteellisesti asemoidulle ympäröivälle elementille ulkoasu. Yksi tapa tehdä tämä on asettaa 
ympäröivälle elementille tietty korkeus ja leveys. Usein kuitenkin halutaan käyttää tätä tekniikkaa, kun ei 
tiedetä ympäröivän elementin korkeutta ja leveyttä, tai kun molemmat näistä arvoista ovat joustavia. 
 
Sen sijaan voidaan Holly- virityksen avulla toimittaa mielivaltainen korkeus ympäröivälle elementille. 
Tämä antaa sille ulkoasun, mutta koska elementit IE6:ssa ja sitä aikaisemmissa versioissa virheellisesti 
laajenevat sisällön kokoon, todelliseen korkeuteen ei kohdistu vaikutusta. 

 
 

/* Piilotetaan IE/Mac-versiolta. \*/ 

 

* html .container { 

height: 1%; 

} 

/* Lopettaa Piilottamisen IE/Mac -versiolta */ 
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Lopeta Internet Explorerin pilkkaaminen 
 
 

Internet Explorer ei ole ainoa viallinen selain, joten voidaan ihmetellä, miksi olen keskittänyt huomioni 
lE- virheisiin. Ei pidä huolestua. Se ei ole keino haukkua Microsoftia, vaan huomiolle on hyvät syyt. 
 
Ensinnäkin IE:llä on suurin markkinaosuus. Niin suurella levikillä lE- virheet löydetään ja do-
kumentoidaan aika nopeasti. Kun suuret CSS- virheet löydetään IE: ssä, joukko kehittäjiä ottaa 
tehtäväkseen löytää korjauksen tai kiertotien ongelmaan. Johtuen tästä menestyksestä Internet 
Exploreriin on olemassa enemmän hyvin dokumentoituja virheitä ja korjauksia kuin mihinkään muuhun 
selaimeen. 
 
Toinen pääasioista on kehitystahti. Selaimet kuten Firefox, Safari ja Opera saavat jatkuvasti päivityksiä, 
uusien versioiden ilmestyessä huomattavan usein. Lähes yhtä nopeasti kuin virhe huomataan, se 
korjataan ja uusi versio selaimesta julkaistaan. Tästä johtuen mikä tahansa Firefox- tai Safari-virhe, 
josta puhuisin nyt, olisi korjattu seuraavassa päivityksessä. 
 
Kehityksen nopeus on hieno asia, mutta sillä on omat ongelmansa. Sen sijaan että olisi kaksi tai kolme 
selainversiota, joiden kanssa tulee toimia, niitä voi olla jopa 20 tai 30. Ikinä ei voida tietää, onko 
käyttäjillä viimeisin versio, ja tämä tekee testaamisesta äärimmäisen hankalaa. Toisaalta, IE ei ole 
nähnyt suurta päivitystä noin viiteen vuoteen. Virheillä on ollut paljon enemmän aikaa nousta pintaan ja 
paljon enemmän intoa löytää korjaus. 
 
Onneksi IE7 lupaa noudattaa standardeja paremmin. Monet parhaiten tunnetut virheet on paikattu, ja 
siinä on parempi tuki kehittyneitä CSS2.1-valitsimia varten, kuten lapsi- ja attribuuttivalitsimia. Kuten 
kaikissa selaimissa, uudet virheet nousevat pintaan ja IE7 tulee olemaan kaukana täydellisestä. Mitä 
nopeammin ihmiset voidaan vakuuttaa päivittämään moderneimpiin selaimiin, kuten IE7:ään ja 
Firefoxiin, sitä nopeammin vanhat selaimet, kuten IE5.0, voidaan poistaa käytöstä. 
 
Sillä välin kannattaa tutkia Dean Edwardsin erinomaista IE7-paikkausta. Tämän JavaScript-tiedostojen 
sarjan tavoite on tuoda IE5-6/Win-versiot IE7:n tasolle. Tämä sisältää parannetun valitsintoteutuksen ja 
useita virheenkorjauksia. Tästä paikkauksesta löytyy enemmän tietoa osoitteesta 
http://dean.edwards.name/IE7/. 

 

Yhteenveto 
 

Tässä luvussa on opittu tärkeitä CSS- vikojen jäljittämis- ja eliminoimistekniikoita. On opittu IE:n 
Windows-version sisäisestä hasLayout- ominaisuudesta ja kuinka tämä on monen IE/Win- 
selainongelman juuri. Lopuksi on opittu joitakin yleisimpiä selainvirheitä ja kuinka niitä voidaan korjata. 
 
Seuraavaksi nähdään kahden tapaustutkimuksen kautta, kuinka kaikki nämä tiedot voidaan laittaa 
yhteen. Kaksi meidän aikamme parasta CSS- suunnittelijaa ja -kehittäjää loivat nämä 
tapaustutkimukset. 

 

TAPAUSTUTKIMUS 1 MORE THAN DOODLES 
 
seuraavalta sivulta 

http://dean.edwards.name/IE7/
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Kirjan aiemmissa luvuissa Andy on kuvaillut seikkaperäisesti joitakin merkittäviä CSS- menetelmiä, 
joista osa on vaikeita, osa yksinkertaisesti väärinymmärrettyjä tai -käytettyjä. On selvää, että 
suunnittelijoina meillä on hyvin laaja paletti käytettävissämme, mutta on myös selvää, että joissakin 
tapauksissa ilmeinen lähestymistapa ei välttämättä ole paras mahdollinen. Pitäen tämän mielessä 
päätimme Cameronin kanssa soveltaa useita näistä metodeista kahteen tuoreeseen ulkoasuun, testata 
jokaisen lähestymistavan plus- ja miinus-puolia ja valaista niiden käyttöä kahdella toimivalla, 
käytettävällä ja standardeja noudattavalla sivustolla. 
 
Monet meistä haluavat työn olevan helpompaa. Haluamme täyden kontrollin ulkoasuihimme ja 
maksimaalisen vaikutuksen minimaalisella XHTML- merkinnällä. Tällainen valta tulee kärsivällisyyden 
ja käytännön myötä, mutta lisäämällä muutaman keskeisen koukun XHTML- dokumenttiin voidaan 
vapaasti työskennellä ainoastaan CSS:n kanssa ja muuntaa kaikki ne XHTML- elementit 
hämmästyttäväksi silmän ruuaksi. 

 
Tässä tapaustutkimuksessa opitaan 
 

 kontrolloimaan sisältöaluetta jälkeläisvalitsimilla 

 kelluttamaan sarakkeita 

 korostamaan nykyinen sivu body- elementin luokan avulla 

 luomaan pudotuslaatikoita sarakkeisiin 

 käyttämään läpinäkyviä, mukautettuja kulmia ja reunuksia 

 yhdistämään luokkia kohdistettujen toimintojen toteuttamiseksi 

 käyttämään kuvaluokkia ja poikkeuksia 

 linkkien käsittely 

 luomaan kellutettuja varjostuksia 

 
 

Tästä tapaustutkimuksesta 

Tämä tapaustutkimus osoittaa, kuinka voidaan ottaa läjä yksinkertaista, merkityksellistä koodia ja liittää 
siistiä CSS- tekniikkaa siihen niin tehokkaasti kuin vain mahdollista. Merkintää ei laiteta täyteen div-
koukkuja ja rajoittavia, ylimääräisiä pullistuksia. Kuten Andy on jo aikaisemmin tässä kirjassa osoittanut, 
CSS on paljon viisaampi. Nämä esimerkit tukeutuvat mehukkaisiin kohtiin, kuten jälkeläis- ja 
attribuuttivalitsimiin, perintään ja muihin asioihin, jotka tekevät kaiken raskaan työn ja jättävät XHTML:n 
niukaksi, merkitykselliseksi ja täysin puhtaaksi - ainakin suurimmilta osilta. 
 
Tutustumme More Than Doodles -sivustan yksityiskohtiin (kuva 1). Se on täysin kuvitteellinen tuotanto, 
jonka sivuilla on aitoa kuvitusta. Ajatus kuvitukseen ja digitaaliseen taiteeseen keskittyvästä 
uutissivustosta tuntuu asianmukaiselta, koska yksikään seikkailunhaluinen suunnittelija ei yrittäisi 
tuottaa tuollaista sivustoa ilman kuvien vapaata käyttöä, graafisia lisukkeita ja muuta jännää. Siten 
sivustasta tulee haaste, jossa on houkuttelevaa ahtaa sivu täyteen ja sitten kärsiä kammottavan 
paisuneesta XHTML- koodista. Tarvitaan paljon kuvia ja maksimaalinen kontrollin, mutta minimaalisesti 
kaistaleveyden tukkeutumista. On aika toteuttaa käytännössä joitakin tekniikoita, joista Andy on 
puhunut. 
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Kuva 1. More Than Doodles -kotisivu. 
 
Ulkoasu ei ole aidosti mielikuvituksellinen, koska haluamme pitää tapaustutkimuksen raiteilla ja helposti 
ymmärrettävänä. Mutta kirjan tekniikat oppineena näet silti nopeasti, kuinka yksinkertaista olisi viedä 
ulkoasu seuraavalle tasolle, ja toivon, että innostut kokeilemaan ulkoasun kehittämistä. 
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Sisältöalueen kontrolloiminen jälkeläisvalitsimien avulla 
 
 

Aloitetaan määrittelemällä "sisältöalue" sivun alueeksi, joka tulee vaakasuuntaisen päänavigaation ja 
alatunnisteen väliin (kuva 2). Toisin sanoen, se on alue, jossa sivukohtainen toiminta tapahtuu. 
Sisältöalue voidaan järjestää kolmella eri tapaa: yksipalstainen (sisältöalueen täysi leveys), 
kaksipalstainen (ohutsivupalkki ja leveämpi pääsarake oikealla) ja kolmipalstainen (ohutsivupalkki ja 
kaksi yhtä leveää saraketta oikealla). Riippuen siitä, mitä kunkin sivun halutaan tekevän, on 
mahdollisuus kontrolloida palstan näyttöä dynaamisesti käyttämällä Jälkeläisvalitsinta. 

 

 
 

Kuva 2. Sisältöalue (sävytetty) ja palsta ulkoasut. 
 
Jälkeläisvalitsinten avulla ulkoasua voi kontrolloida kattavasti. Kerrattakoon, että sellainen valitsin kuin h 
3 {col o r: #000} näyttäisi yleensä dokumentin kaikki koi mostason otsikot mustina. Tämä on helppoa. 
Oletetaan, että sivupalkissa on h3-otsikko ja että siitä halutaan punainen. Yksinkertaisesti luodaan h3-
valitsin, joka on sivupalkin jälkeläinen, esimerkiksi #sideba r h3 {col or: #FFOOOO}. Täten meillä on 
kaksi yhdistimellä tässä tapauksessa välilyönnillä -erotettua valitsinta, joilla kohdistetaan XHTML-
dokumentin elementin tietty ilmentymä. Tämä on jälkeläisvalitsin, ja More Than Doodlesissa on niitä 
useita. 
 
Joten miksi tätä metodia ei käytettäisi jokaisen sivun avaavassa body-tagissa? Onhan ID:n ja luokan 
liittäminen body-elementtiin yksinkertaisin tapa kontrolloida useita CSS:ssä olevia valitsimia, sillä kaikki 
body-alueen sisällä olisi avointa vaikutukselle, jos niin haluttaisiin. 

 

 
XHTML 

 
Tässä jaksossa meitä kiinnostaa seuraava XHTML-koodi kaikissa sivupohjissa. Sana "content" edustaa 
kaikkia palstojen sisältämiä kohteita: 

 
 

<div id="primaryContent"> 

content 

</div> 

 

<div id="secondaryContent"> 

content 

</div> 

 

<div id="sideContent"> 

content 

</div> 
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Jos jollekin tietylle sivulle ei haluta toissijaista tai sivupalstaa, ihannetapauksessa nuo elementit 
poistettaisiin XHTML- koodista sivun koon pienentämiseksi ja hakukoneisiin liittyvien sekaannusten 
välttämiseksi. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksia palvellen pidetään ne kaikki vakiona ja joko 
näytetään tai piilotetaan, riippuen attribuutista, joka on määritelty avaavassa body- merkinnässä. 

 
 

Huomautus nimen antamisen yleisestä käytännöstä 

 
 

Tätä tapaustutkimusta varten olen käyttänyt palstojen kanssa hyvin kuvaavia nimiä. Kukapa sen tietää, 
vaikka #primaryContent päätyisi jossain vaiheessa tulevaisuudessa toissijaisen sisällön säiliöksi ja 
päinvastoin? Seuraavien menetelmien selventämiseksi oletetaan, että meillä on kiinteä palstahierarkia, 
koska ulkoasua on helpompi havainnollistaa niiden avulla. Koska #primaryContent pysyy käytössä aina, 
on kenties järkevää nimetä se niin nyt. 

 
 

Kolmipalstainen ulkoasu 
 
 

Hypätään suoraan kolmipalstaiseen ulkoasuun, jota aloitussivulla käytetään. Body- merkintä sisältää 
seuraavan elementtivalitsimen, joka tuottaa kapean sivupalkin ja kaksi saman levyistä palstaa sen 
oikealle puolelle. 

 
 

<body id="threeColLayout">  

 
 

Keskimmäisen, ensisijaisen palstan ominaisuudet määritellään seuraavalla CSS- koodilla: 

 
 

#fthreeColLayout #primaryContent { 

float:left; 

width:270px; 

margin: 0 0 20px 195px; 

} 

 
 

Body- merkinnän id- valitsin threeColLayout tarjoaa elintärkeän koukun, jonka avulla kutsutaan haluttua 
#primaryContent-arvoa. Tässä kohtaa tulee jälkeläisvalitsin kuvioon mukaan. Huomataan, että 
#threeColLayout edeltää #primaryContentia. Tästä johtuen tämä versio #primaryContentista tulee 
käyttöön ainoastaan, kun se on #threeColLayoutin jälkeläinen. 
 
Oikeanpuoleinen, toissijainen palsta määritellään seuraavasti (tätä palstaa käytetään vain 
kolmipalstaisessa ulkoasussa): 

 
 

#secondaryContent { 

float:left; 

width:270px; 

margin: 0 0 20px 15px; 

} 
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Lopuksi määritellään ohuempi vasen palsta eli sivupalkki: 

 
 

#sideContent { 

float:left; 

width:180px; 

margin: 0 0 20px -750px;  

} 

 
 

Myöhemmin opitaan, kuinka näitä palstoja kellutetaan. Ensin tulee huomata, että kummallakin 
pääpalstalla on sama 270 pikselin leveys. Nämä yhdessä sivupalstan kanssa tuottavat kolmipalstaisen 
ulkoasun, joka nähdään kuvassa 3. 

 

 
 

Kuva 3. Kolmipalstainen ulkoasu. 

 

Kaksipalstainen ulkoasu 

 
Kaksipalstaista ulkoasua käytetään galleriasivulla. Korvataan kolmipalstainen body- elementti 
seuraavalla (huomaa id- attribuutin säätö). 

 
 

<body id="twoColLayout"> 

 
 

Katsotaan tätä CSS-koodia, joka on lisätty heti alkuperäisen #threeColLayout #primaryContent -, 
#secondaryContent - ja #sideContent- määrittelyjen jälkeen. 

 
 

#twoColLayout #primaryContent { 

width:555px; 

float:left; 

margin: 0 0 20px 195px; 

} 
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Jälleen käytetään jälkeläisvalitsimia. Tässä tapauksessa #threeCol Layout jätetään huomioimatta, 
koska #twoColLayout ajaa tämän ohi. Tämän tuloksena pääpalsta venyy 270 pikselin leveydestä 555 
pikseliin, ilman sisältöalueen merkinnän säätöjä (katso kuva 4). 

 

 
 

Kuva 4. Kaksipalstainen ulkoasu. 

 
 

Yksipalstainen ulkoasu 
 
 

Yksipalstaista ulkoasua käytetään yhteystietosivulla. Liitetään yksipalstaisen ulkoasun id- attribuutti 
body- merkintään seuraavasti: 

 
 

<body id="oneColLayout"> 

 
 

Määrittelemällä oneColLayoutin oletusarvoinen CSS- koodi primaryContent- elementtiä varten on: 

 
 

#primaryContent { 

width:750px; 

margin: 0 0 20px 0; 

background: #FFF; 

} 
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Tämä on koko ympäröivän elementin leveyinen palsta, kuten kuvasta 5 nähdään. 

 

 
 

Kuva 5. Yksipalstainen ulkoasu. 
 
 
Haluatko kaksipalstaisen ulkoasun, mutta #secondaryContent on jäänyt XHTML- dokumenttiin? Tämä 
aiheuttaa mahdollisen ongelman, että palsta sijoitetaan virheellisesti muiden palstojen alapuolelle. 
Ihannetapauksessa secondaryContent- elementti kannattaa poistaa kokonaan sivun koon 
pienentämiseksi, mutta ellei sitä poisteta (kenties id- attribuuttia muutetaan dynaamisesti käyttäjän 
valinnan mukaan), ja tämän esimerkin tarkoituksia varten, siitä täytyy tehdä näkymätön. Tätäkin 
ohjataan jälkeläisvalitsimen avulla: 

 
 

#twoColLayout #secondaryContent { 

display: none; 

} 

 
 

Tästä johtuen mikä tahansa #secondaryContentin ilmentymä, jota käytetään kaksipalstaisella sivulla, 
piilotetaan kokonaan. 
 
Lopuksi, tätä lähestymistapaa voidaan käyttää hyödyksi yksipalstaisessa ulkoasussa. Tässä 
ryhmitämme kaksi jälkeläisvalitsinta varmistaaksemme, että niillä on sama arvo. Kaikki toisen tai 
sivupalstan ilmentymät poistetaan käyttäen display: none- merkintää (katso kuva 6). 

 
 

#oneColLayout #secondaryContent, #oneColLayout #sideContent { 

display: none; 

} 

 



194 
 

TAPAUSTUTKIMUS 1: MORE THAN DOODLES 

 

 
 

Kuva 6. Leveyksien laskeminen. 
 
Pitää muistaa, että display: none- merkintää täytyy käyttää viisaasti. Turhan merkinnän jättäminen vain 
kuormittaa palvelinta. Lisäksi jotkut ovat sitä mieltä, että se haittaa hakukone-optimointia. Google 
saattaa ihmetellä, miksi kätket sisältöä käyttäjiltä, ja voi olettaa, että aikeesi eivät ole hyvät. Huomioivat 
myös näytönlukijoiden käyttäjät, koska kätketty sisältö on yhä olemassa, minkä vuoksi nuo laitteet 
lukevat sen. 

 
 

Palstojen kelluttaminen 

 
 

Aikaisemmin mainitsin, että kolme palstaamme on kellutettu. On useita syitä, miksi palstat kellutetaan 
sisältöalueella. 
 
Ensinnäkin käyttämällä negatiivisia marginaaleja CSS: ssä voi määritellä, missä palstat näkyvät 
(vasemmalla, keskellä tai oikealla) ilman, että vahingoitetaan varsinaisen XHTML:n semanttista 
ulkoasua. Aikaisemmassa osiossa huomattiin, että ensisijainen palsta sijaitsi ulkoasun keskellä, 
visuaalisesti vähemmän tärkeän palstan oikealla puolella. Jos asetat CSS:n pois käytöstä, ensisijaisen 
palstan sisältö näkyy sivu palsta n sisällön yläpuolella lineaarisessa ulkoasussa johtuen sen sijainnista 
XHTML- koodissa. 
 
Hieno juttu, mutta eikö kaikki tämä asemointi negatiivisten marginaalien avulla ole pelkkää 
matematiikkaa? Onhan se, mutta kun alkuperäiset laskutoimitukset on hoidettu, kaikki muu asettuu 
yksinkertaisesti paikoilleen. Mitä tulee #primaryContent- elementin uudelleenmäärittelyyn kunkin 
säännön kohdalla edellisessä jaksossa, vain palstojen määritetyt leveydet vaativat huomiota; 
marginaalit pysyivät koskemattomina. 
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Laskennat 
 
 

Käynnistetään laskin. Onneksi tämä ulkoasu ei kärsi erilaisten laatikkomallien oikuista tai reunusten 
leveyksistä, kiitos laatikkomoduulien, joita sisällytetään myöhemmin palstoihin. Kyseisillä laatikoilla on 
omat marginaalinsa, joten palstojen sisällä ei ole täytettä (padding). Tästä syystä avainasiat tässä ovat 
CSS:llä määritetyt ympäröivän wrapper- elementin leveys ja palstojen marginaalit. 
 
Ensin tarkastellaan wrapper- elementin CSS- koodia: 

 
 

#wrapper { 

width:750px; 

margin:0 auto; 

padding: 0 l0px l0px l0px; 

background-color: #D7D493; 

} 

 
 

Tämä asettaa sivulle 750 pikselin leveyden. 10 pikselin täyte lisätään oikealle ja vasemmalle, mutta 
varsinainen sisältöalue pysyy siitä huolimatta 750 pikselin levyisenä. Katsotaan uudestaan 
kolmipalstaisen ulkoasun CSS- koodia. 

 
 

#threeColLayout #primaryContent { 

float:left; 

width:270px; 

margin: 0 0 20px 195px; 

} 

 

#secondaryContent { 

float:left; width:270px; margin: 0 0 20px 15px; 

} 

 

#sideContent { 

float:left; 

width:180px; 

margin: 0 0 20px -750px; 

} 

 
 

Mitä tässä on? Ensiksi otetaan palstojen leveydet. Otetaan width- arvo jokaisesta ja lasketaan 270 + 
270 + 180, jolloin summaksi tulee 720 pikseliä. Tästä jää 30 pikseliä, joista voidaan muodostaa kaksi 
15 pikselin marginaalia. Ja näin koko wrapper- elementin leveydeksi tulee 750 pikseliä. 
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Mutta hetkinen, #secondaryContent- elementin sisällä on määritelty vain yksi 15 pikselin vasen 
marginaali. Missä toinen on? Huomataan, että #p r i ma ry Con tentissä vasen marginaali on 195 
pikselin levyinen. Tämä tulee siitä, että #primaryContent jättää vasemmalle puolelleen tilaa 180 pikselin 
levyiselle #sideContent- elementille and 15 pikselin marginaalille noiden palstojen välissä. 180 pikseliä 
+ 15 pikseliä = 195 pikseliä. Kuva 6 osoittaa tämän yksityiskohtaisemmin. 

 
 

Palstojen kelluttaminen oikeaan paikkaan 

Leveydet vaikuttavat siis järkeviltä, ja palstat sopivat yhteen missä tahansa järjestyksessä. Mutta niiden 
pitää olla tietyssä järjestyksessä. XHTMLssä ne ilmenevät seuraavassa järjestyksessä: ensisijainen, 
toissijainen, sivupalkki. Muotoilusivulla ne ilmenevät seuraavassa järjestyksessä: sivupalkki, 
ensisijainen, toissijainen. 
 
Määrittelemällä kellunnan jokaiseen sarakkeeseen varmistetaan sarakkeiden asettuminen vasemmalta 
oikealle. Ilman kelluttamista ne esiintyisivät päällekkäin epätasaisesti, johtuen useista marginaalien 
arvoista, jotka työntävät niitä wrapper- elementin reunasta poispäin. 
 
Vaikka #sideContent- attribuuttia ei sisällytettäisi XHTML- koodiin, tai se piilotettaisiin, ensisijainen 
sarake ottaa silti paikkansa 195 pikselin päässä vasemmasta reunasta. Tämä johtuu sen 195-
pikselisestä vasemmasta marginaalista. Toissijainen sarake istuisi suoraan sen oikealla puolella (katso 
kuva 7). Jos tuo vasen marginaali poistetaan, kaksi palstaa sijaitsisivat wrapper- elementin 
vasemmassa reunassa. 
 

 

 
 

Kuva 7. Kolmipalstainen ulkoasu, josta #sideContent on poistettu. 
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Mutta sivupalsta tulee XHTML:ssä viimeisenä, joten mikä saa sen istumaan kahden muun palstan 
vasemmalla puolella? Sen -750 pikselin vasen marginaali. Kahden pääpalstan yhteenlaskettu leveys + 
niiden vasemmat marginaalit (270 + 270 +15 + 195), eli yhteensä 750 pikseliä. Yksinkertaisesti 
#sideContentin kutsuminen noiden jälkeen ei toimisi, koska wrapper- elementti ei ole tarpeeksi leveä, ja 
joka tapauksessa sen halutaan näkyvän ensimmäisenä. Tästä syystä käytetään-750 pikselin vasenta 
marginaalia, joka vetää #sideContent- elementin 195-pikseliseen väliin pääpalstan vasemmalle 
puolelle, käytännössä siirtämällä #sideContent tyhjän tilan päälle (kuva 8). 

 

 
 

Kuva 8. #sideContent-elementin kelluttaminen negatiivisella marginaalilla. 
 
Koska millä tahansa #primaryContent- elementin valitsimella, oli se sitten jälkeläinen tai ei, on sama 
negatiivinen marginaali, tämä lähestymistapa toimi sekä kaksi- että kolmipalstaisessa ulkoasussa. 
 
Tämän mielessä pitäen pitäisi olla selvää, että säätämällä täsmällisesti jokaisen sarakkeen vasempaan 
ja/tai oikeata marginaalia on täysin mahdollista asemoida palstoja halutulla tavalla huolimatta niiden 
sijainnista XHTML:ssä. Tämä toimii, kunhan palstojen ja marginaalien täysimääräinen leveys ei ylitä 
wrapper- elementin leveyttä. 

 
 

Nykyisen sivun korostaminen body-elementtiin liitetyn luokan 
avulla 
 
 

Olemme oppineet body- elementtiin liitettyjen id-attribuuttien käytön hyvät puolet; id-attribuutti 
määritellään ulkoasun kontrolloimiseksi. Nyt on aika lisätä uusi attribuutti body- elementtiin 
tarkoituksena tämänhetkisen sivun korostaminen päävalikossa (kuva 9). 
 
On monta tapaa korostaa sivu, jolla ollaan. Monet kehittäjät saattavat käyttää nokkelaa PHP- 
skriptausta laukaisemaan CSS:n ehkä korostaakseen etusivu-linkin valikossa, kun ollaan etusivulla. Se 
on hienoa, mutta on yhtä helppoa toteuttaa sama nokkelalla CSS- sovelluksella, joka on riippuvainen 
yksinkertaisesta class- attribuutista. 
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Kuva 9. Tämänhetkisen sivun korostaminen. 
 
Aikaisemmin lisättiin id body- elementtiin määrittelemään sarakkeen ulkoasua. Tämä estää 
mahdollisuuden käyttää toista id:tä (class-attribuutteja voidaan yhdistää, mutta ei id-attribuutteja). Tästä 
johtuen tätä esimerkkiä varten täytyy käyttää class-attribuuttia valitun sivun tunnistamiseksi. 

 
 

<body id="threeColLayout" class="home"> 

 
 

Sivu määritellään siis aloitussivuksi. Seuraava askel on määritellä jokainen navigaatiolinkki sopivalla id-
nimellä: 

 
 

<ul id="mainNav"> 

<li><a href="#" id="home">Home</a></li> 

<li><a href="#" 1d="about">About</a></li> 

<li><a href="#" 1d="news">News</a></li> 

<li><a href="#" id="interviews">Interviews</a></li> 

<li><a href="#" 1d="ganery">Gallery</a></1i> 

<li><a href="#" id="careers">Careers</a></li> 

<li><a href="#" id="forum">Forum</a></li> 

<li><a href="#" id="meitibers">Members</a></li> 

<li><a href="#" id="contact">Contact</a></li> 

</ul> 

 
 

Lopuksi vahvistetaan CSS:ssä body-elementti valitsimen ja kuhunkin linkkiin liitetyn id-attribuutin 
välinen suhde. Ensimmäinen osa, body. home, kohdistaa toiminnan ilmentymiin, joissa elementti 
valitsin on home. Toinen osa, #mainNava#home, etsii järjestämättömästä #mainNav- listasta linkkiä, 
jonka määritteenä on home. Jos sellainen löytyy, toiminto suoritetaan. 

 
 

body.home #mainNav a#home { 

color: #fff; 

} 

 

body.home #mainNav a:hover#home { 

color: #000; 

} 
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Aina kun käyttäjä tarkastelee kotisivua, muuttuu linkin väri valkoiseksi (kuva 9), mutta on silti musta 
ylivierityksessä. Lopuksi täytyy vielä kopioida CSS kullekin yksilölliselle linkki-id:lle ja ryhmittää kohteet 
mukavasti kaikenkattavaan määritelmään. Huomaa, että tilan säästämiseksi olen esitellyt tässä vain 
kolme linkkiä. 

 
 

body.home #mainNav a#home, body.gallery #mainNav a#gallery, 

body.contact #mainNav afcontact { 

color: #fff; 

} 

 

body.home #mainNav a:hover#home, body.gallery #mainNav 

a:hover#gallery, body.contact #mainNav a:hoverfcontact { 

color: #000; 

} 

 
 

Tietysti tuo näyttää vähän kömpelöltä, mutta se näyttäisi pahemmalta, jos olisi yhdeksän osiota, joista 
tulisi ottaa selkoa. Tässä on huomattavasti vähemmän koodia kuin PHP:n vastaavassa, ja se näyttäisi 
paljon pahemmalta, jos määritelmiä ei ryhmitettäisi. 

 
 

Palstojen pudotuslaatikot 

 
 

Palsta konseptin (#prima yContent, #secondaryContent ,jne.) pitäisi nyt olla selkeä, mutta entä niiden 
sisältö? On selvää, että joustavien palstojen käytössä ei ole järkeä, jos niiden sisällöillä on kiinteä 
leveys. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että käytettävissä on säiliölaatikko, joka voi venyä ja kutistua sitä 
ympäröivän palstan perusteella. Tässä kohdassa tulevat pudotuslaatikot mukaan leikkiin. 
 
Ulkoasussa voidaan nähdä, että valkoiset pyöristetyt kulmat ovat hieman suuremman varjostetun 
elementin sisällä. Se on laatikko. Palstan sisällä voi olla niin monta laatikkoa kuin vain halutaan, kuten 
kuva 10 esittää. 

 

 
 

Kuva 10. Kaksi sisältölaatikkoa #primaryContent-palstan sisällä 
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XHTML- koodi kahta laatikkoa varten: 

 
 

<div id="primaryContent"> 

<div class="box"> 

content 

</div> 

<div class="box"> 

content  

</div> 

</div> 

 
 

Laatikkoa varten vaadittava CSS on hyvin helppoa, eikä sitä rajoita korkeus, leveys, prosentti, sijoitus, 
kelluminen eikä mikään muu. Se koostuu ainoastaan toistetusta taustakuvasta, laatikoita erottavasta 
ylämarginaalista ja pyöristetyn kulma-alueen sisältävästä vasemmasta sekä oikeasta täytteestä (sitä 
katsellaan seuraavassa osiossa). 

 
 

.box { 

margin: 15px 000; 

padding: 5px 0 5px 0; 

backg round:url(diags.gif); 

} 

 
Koska CSS:ssä ei ole fyysisiä rajoituksia, box on vapaa laajenemaan ja supistumaan riippuen 
palstasta, jonka sisällä se on. Tämän seurauksena sitä käytetään kaikissa kolmessa palstassa. 

 
 

Suorakulmaiset vai pyöristetyt kulmat -sinä päätät 
 
 

Jokaisen laatikon sisällä on kaksi vaihtoehtoa. Voidaan joko käyttää litteää valkoista laatikkoa 
suorakulmaisilla reunoilla, tai voidaan valita viehättävä valkoinen laatikko pyöreillä kulmilla. 

 

Litteä suorakulmainen laatikko 

 
 

Jos sivupalkkiin halutaan litteä valkoinen laatikko, kutsutaan sitä yksinkertaisesti. cbside- luokalla: 

 
 

<div class="box"> 

<h2>latest Interview</h2> 

<div class="cbside"> 

content 

</div> 

</div> 
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CSS on seuraavanlainen: 

 
 

.cbSide { 

width:160px; 

margin: 5px 0 0 l0px; 

padding: l0px 0 5px 0; 

background: #FFF; 

} 

 
 

Hienoa. Näyttää hyvältä laatikoksi. Istuu hyvin. box:n varjostettuun elementtiin sivupalkissa. Tämä 
sivusto kuitenkin tarvitsee lisää puhtia, ja vaihtoehtona on erikoisvalmisteisten hienojen, joustavien, 
läpinäkyvien kulmien ja reunojen käyttäminen. 

 
 

Valmistaudutaan erityisen hienoon juttuun 
 
 

Sen sijaan että käytettäisiin. cbside- merkintää, käytetään. cbb-merkintää seuraavasti: 

 
 

<div class="box"> 

<h2>Latest Interview</h2> 

<div class="cbb"> 

content 

</div> 

</div> 

 
cbb tekee nyt kaksi asiaa. Ensiksikin, se käyttäytyy vaihtoehtoisen näyttötyylin tavoin niillä käyttäjillä, 
joilla ei ole JavaScript-ominaisuutta käytössään selaimessa. Asian ollessa näin se tuottaa litteän 
valkoisen laatikon, aivan kuten. cbside-luokan kanssa. Tässä CSS- koodi: 

 
 

.cbb { 

margin: 0 10px 0 10px; 

background: #FFF; 

padding: 5px 0 5px 0; 

line-height: 170%; 

} 

 
 
Tässä ei ole mitään erikoista, mutta tämä luokka toimii myös koukkuna JavaScript-koodia varten. Mitä? 
JavaScript? Kyllä, ja on olemassa satoja syitä miksi. 

 

Mukautetut läpinäkyvät kulmat ja reunukset 

Kunnia tästä upeasta menetelmästä menee taitavalle ruotsalaiselle suunnittelijalle Roger 
Johanssonille(www.456bereastreet.com/archive/200505/transparent_custon_corners_and_border), 
joka on hionut tämän metodin lähes täydelliseksi. Pohjimmiltaan päämääränä on luoda kauniit, 
joustavat mukautetut kulmat ja reunukset ilman, että tarvitsee lisätä suurta määrää tarkoituksettomia di 
v-elementtejä jokaiseen ilmentymään erikseen. 

 

file:///C:/Users/Jari/Desktop/www.456bereastreet.com/archive/200505/transparent_custon_corners_and_border
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Toinen lisäetu on, että tämä metodi sallii läpinäkyvien kuvien käyttämisen efektin toteuttamiseksi. Siten 
mukautetut kulmat laajenevat sisällön mukaan ja voivat sijaita minkä tahansa taustavärin tai -kuvion 
päällä. 
 
Pitää huomata myös, että jos käyttäjällä ei ole JavaScript käytössä selaimessaan, oletusarvoinen 
kulmaton laatikko korvaa pyöristetyt reunat varmistaen, että sisältö on silti asianmukaisesti sijoitettu 
(kuva 11). 
 
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, CSS:n avulla voi hyödyntää suodatinta sen varmistamiseksi, että 
PNG-kuvia tukemattomat selaimet vastaanottavat vaihtoehtoisen läpinäkyvän GIF-kuvan. Minun 
mielestäni tämä tekniikka on virheetön. 

 

 
 

Kuva 11. Vasemmalla JavaScript käytössä, oikealla ilman JavaScriptia 

 
JavaScript etsii kaikki cbb-luokat ja korvaa ne asianmukaisilla div-elementeillä, jotta efekti voitaisiin 
saavuttaa. Lähdekoodi näyttää silti class="cbb" ja eikä yhtäkään JavaScriptin lisäämistä div-
elementeistä. Supersiisti juttu. Muista kopioida JavaScript-tiedosto, ladata se palvelimelle, ja sisällyttää 
seuraava määrittely sivujen head-osioon: 

 
 

<script type="text/javascript" src="cb.js"></script> 

 

Kuvat 

Seuraavaksi tarvitsee luoda kaksi kuvaa, jotka sijoitetaan CSS:n avulla sisällön sekaan. Tekniikka 
käyttää vain kahta kuvaa monien yksittäisten kulmakuvien sijasta, jotta palvelinpyyntöjä tehdään 
vähemmän ja asioista tulee helpompia mahdollista uudelleenmuokkausta varten. Ehdotan joko minun 
tai Rogerin alkuperäisten kuvien kahmaisua ja niiden käsittelyä omia tarpeitasi varten. More Than 
Doodles -sivuston pääkuva jäljittelee luonnosteltua otsikkokuvaa samalla näyttäen pyöristetyn valkoisen 
reunuksen (kuva 12). 
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Kuva 12. Laatikkokuva (käytetty pienennettyä leveyttä) 
 
Huomaa, että kuva on suuri - leveys 1600 pikseliä. Tämä pääasiassa siksi, että se on tarpeeksi suuri 
selviytyäkseen hyvin leveistä mukautuvista ulkoasuista millä tahansa näytön resoluutiolla. Jos ulkoasu 
rajoitetaan alle 800 pikselin leveyteen, ei ole tarvetta tehdä niin pitkää kuvaa. CSS heittelee tätä kuvaa 
ympäriinsä ja pilkkoo siitä osia pois luodakseen suorakulmaisen laatikon ja horisontaaliset reunustukset 
kuten sitä ympäröivä elementti määrää (kuva 13). 

 

 
 

Kuva 13. Reunuskuva 
 
Reunuskuva täyttää monta roolia. Sekä oikea että vasen reunus näytetään pienenä kuviona, ja CSS:n 
avulla vedetään tätä kuvaa vasemmalle tai oikealle ja toistetaan sitä pystysuunnassa, jos tarve vaatii. 
Muista, että ennen kuin IE 7 on laajemmassa käytössä, on tärkeää olettaa, että käyttäjän lE-versio ei 
tue PNG:n alpha-läpinäkyvyyttä. Joten jos lE-käyttäjistä välitetään, tarvitsee tehdä kaksi GIF-versiota 
näistä kuvista. 

 

CSS-koodi 

Seuraava askel on ottaa seuraava CSS ja säätää sitä omien tarpeiden mukaan. Oletus-CSS, jonka 
Roger loi, on käytettävissä hänen tutoriaalissaan. Tässä tarkastellaan versiota, jota olen säätänyt. 
Katsotaan jokaista CSS-lohkoa erikseen. Ensin määritellään. cb-luokka(custom border, mukautettu 
reunus), jolla JavaScript korvaa . cbb-luokan (ei- JS- versio). 

 
.cb { 

float: left; 

width:100%; 

margin: 0.5em 0; 

line-height: 170%; 

} 

 
Seuraavaksi tarvitsee määritellä luokat, jotka sijoittavat yläosan mukautetut kulmat ja pystysuuntaiset 
reunukset. Ensimmäinen asia, joka tulee huomata, on ! important-määrittelyn käyttö. Tätä tarvitaan 
siellä, missä hyville selaimille, jotka tukevat PNG-kuvia, määritetään läpinäkyvä PNG-kuva. Suoraan 
sen alapuolella määritetään GIF-kuva IE/Win- ja muita selaimia varten, joilla ei ole PNG-tukea. 
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.bt { 

background:url(box.png) no-repeat 100% 0 !inportant;  

background:url(box.gif) no-repeat 100% 0; 

margin:0 0 0 18px;  

height: 27px; 

} 

 

.bt div { 

height:27px; 

width:18px; 

position:relative; 

left:-18px; 

background:url(box.png) no-repeat 0 0 !inportant; 

background:url(box.gif) no-repeat 0 0; 

} 

 
 

Kuten voidaan nähdä, kaksinkertainen taustakuva-määrittely näkyy kaikkialla CSS-koodissa. Huomaa 
myös useat sijoitussäännöt pääkulmakuvaa varten. Seuraavaksi määritellään samankaltaiset säännöt 
alakulmia ja pystysuuntaisia reunuksia varten. 

 
 

.bb { 

background:url(box.png) no-repeat 100% 100% limportant; 

background:url(box.gif) no-repeat 100% 100%; 

margin:0 0 0 12px; 

height:14px; 

} 

 

.bb div { 

height:14px; 

width:12px; 

position:relative; 

left:-12px; 

background:url(box.png) no-repeat 0 100% !inportant; 

background:url(box.gif) no-repeat 0 100%; 

} 

 
 

Seuraavaksi lisätään CSS reunuksia varten: ensin vasen ja sitten oikea. 

 
.il { 

padding: 0 0 0 12px; 

background:url(borders.png) repeat-y 0 0 !important; 

background:url(borders.gif) repeat-y 0 0: 

} 

 

.i2 { 

padding: 0 12px 0 0; 

background:url (borders.png) repeat-y 100% 0 !important; 

background:ur1(borders.gif) repeat-y 100% 0; 

} 
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Lopuksi, pääsisällön läsnäolo reunuksien sisällä tarvitsee ohjausta. Tätä käytetään asettamaan 
taustaväri (varmistetaan että se vastaa kulma- ja reunuskuvia) ja sijoitetaan hieman täytetä reunuksien 
ja sisällön välille. 

 
 

.i3 { 

background:#FFF; 

border: 1px solid #FFF; 

border-width:1px 0; 

padding:0 5px; 

} 

 
 

Tässä kohtaa on varoituksen sana tarpeen.! important- määrittelyn käyttö pitäisi rajoittaa vain hyvin 
erityisiin tapauksiin, koska se ei ole olemassa selainten suodattamista varten vaan luomaan voiman 
tasapainoa kehittäjän ja käyttäjän tyylitiedostojen välillä. Tämä on elintärkeä konsepti käytettävyydessä. 
 
Enemmän tietoa erilaista CSS:n asemointiominaisuuksista löytyy Rogerin yksityiskohtaisesta oppaasta 
"Customingcustombordersandcorners"(www.456bereastreet.com/archive/200506/customising_custom_
corners_and_borders/), joka selittää yksinkertaisen kaavion avulla tapaa, jolla kuvat hajotetaan ja 
kuinka tämä korreloituu CSS:ssä. 

 

Luokkien yhdistäminen kohdennettuja 
toimintoja varten 
 

Mainitsin nykyisen sivun korostamista käsittelevässä osiossa, että luokkia on mahdollista yhdistää. 
Tämä toiminnallisuus tarjoaa todellisen, voiman mitä tulee elementtien uudelleenkäyttöön. Esimerkiksi 
voidaan käyttää .box:ia niin monta kertaa kuin vain halutaan, mutta aina ei välttämättä haluta sen 
sisällä olevien elementtien olevan yhtäläisiä. Voitaisiin tehdä useita versioita .box:sta ja asettaa 
jokaiselle yksilölliset ominaisuudet, mutta miksi haluttaisiin toistaa marginaali-, täyte- ja taustatyylejä 
jokaisen kohdalla ja päätyä huolehtimaan monesta luokkanimestä. Tässä kohtaa tulevat yhdistetyt 
luokat mukaan leikkiin. 
 
Jos jokaisen laatikon sisälle haluttaisiin h3-elementti, jolla on vihreä tausta, seuraavat tyylit voitaisiin 
luoda: 

 
 

h3 { 

text-transform: uppercase; 

display: inline; 

font-size: 92%; 

margin: 10px 5px 0 5px; 

padding: 2px; 

} 

.custom_background { 

background: #F7620; 

} 

 

http://www.456bereastreet.com/archive/200506/customising_custom_corners_and_borders/
http://www.456bereastreet.com/archive/200506/customising_custom_corners_and_borders/
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Sitä voitaisiin kutsua seuraavalla tavalla: 

 
<div class="box"> 

<h2>Latest Interview</h2> 

<div class="cbb"> 

<h3 class="custom_background">My Green Header</h3> 

content 

</div> 

</div> 

 
Äh! Tulee ylimääräistä XHTML-koodia - tuo attribuutti on pakko tunkea aina otsikkoon. Ei, ei, ei. Sen 
sijaan luodaan yksilölliset taustaotsakkeet jokaiselle osiolle, säilytetään olemassa oleva h3-määrittelyja 
luodaan joukko taustatyylejä, joilla on merkitykselliset nimet. 

 
 

.default h3 { 

background: #F6CE45; 

} 

 

.careers h3 { 

background: #F762E0; 

} 

 

.one_man h3 { 

font-size: 110%; 

background: #B18FD1; 

} 

 

.interviews h3 { 

font-size: 110%; 

background: #D7D493; 

} 

 

.profiles h3 { 

background: #C4DDB8; 

} 

 
 

Tämän jälkeen täytyy vain päättää jokaisen palstan sisällä olevan jokaisen laatikon tarkoitus. Oletetaan, 
että sijoitetaan laatikko uusimpien haastattelujen majoittamiseksi. Lisätään interviews-attribuutti 
olemassa olevaan box-luokkaan ja erottaen kaksi luokkanimeä välilyönnillä. 

 
 

<div class="box interviews"> 

<h2>l_atest Interview</h2> 

<div class="cbb"> 

<h3>An Interview with Richard May</h3> 

content 

</div> 

</div> 
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Yllättäen kaikki kolmostason otsikot tämän laatikon sisällä ottavat tausta varikseen vihreän (kuva 14). 
Vaihdetaan sanan "interviews" tilalle "default", ja kaikilla tuon laatikon otsikoilla on keltainen tausta. Kun 
otsikkosääntö poistetaan kokonaan, otsikoilla ei ole minkäänlaista taustaväriä. Huomaa, että tässä 
säädetään myös tekstin kokoajoissakin otsikoissa, riippuen siitä missä osiossa se on, muuttamalla 
fontsize-attribuuttia. Minulla on kaikki mahdollisuudet edessäni. 

 

 
 

Kuva 14. Otsikon taustavärin muuttaminen yhdistettyjen luokkien avulla. 

 

Kuvaluokat ja poikkeukset 
 
 

Avain XHTML- koodin pitämiseen niukkana on ylimääräisten div-elementtien ja class-attribuuttien 
välttäminen. Määrittämällä tiettyjen tagien käyttäytymisen CSS:ssä voidaan rajoittaa koodin paisumista 
huomattavasti. Joissakin tapauksissa tämä edellyttää globaalia määritelmää ja joissain toisissa 
tapauksissa tietylle alueelle sijoitetun tagin määrittämistä. 

 

Oletuskuvat 

Ensimmäiseksi määritetään tavanomaiset säännöt, jotka koskevat sivun kaikkia kuvia. Näiden 
syrjäyttäminen riippuu muista tyyleistä. Oletuksena kaikilla kuvilla on 2 pikselin reunus ja 5 pikselin ala- 
ja oikea marginaali. Ne kaikki kelluvat vasemmalle. 

 
 

img { 

float: left; 

margin: 0px 0 2px 5px; 

border: 2px solid #C5BDBD; 

} 
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Omistetut kuvat 

Oletuslaatikoissa oleville kuville - kynäkuvakkeille - en halunnut 2-pikselistä reunusta (kuva 15). Joten 
asetin reunuksen nollaksi. 

 
 

.default img { 

border: 0; 

} 

 

 
 

Kuva 15. Vasemmassa laatikossa miniatyyrikuva käyttää oletuskuvatyyliä. Oikeanpuoleisessa oletus-
laatikossa kynäkuvakkeilla ei ole reunusta. Tämä johtuu .default img-jälkeläisvalitsimesta. 

 

Suuremmat kuvat 

Suuremmat kuvat tarvitsevat määrittelyn class="mainImage", jotta ne voidaan asettaa erilleen. Tämä on 
pieni hinta, joka voidaan maksaa ulkoasun kontrollista. En halunnut kelluttaa näitä suurempia kuvia, 
koska se aiheuttaa kuvan työntymisen vasemmalle ja kaiken muun työntymisen oikealle 
kaksipalstaisessa ulkoasussa (kuva 16). 

 

 
 

Kuva 16. .mainlmage kuten se ilmenee #twoColLayoutissa, jos kellunnaksi ei ole asetettu float:none. 
 
Se voidaan korjata lisäämällä float:none, joka syrjäyttää oletusarvoisen kuvan float- määrittelyn. 
Kellunnan poistaminen tarkoittaa myös, että ei ole tarvetta tyhjentää kelluntaa ja pakottaa ympäröivää 
elementtiä laajenemaan kuvan mahduttamiseksi. Silti, vaikka kuvaa ei kelluteta, tuottaa se silti 
sekasotkun (kuva 17). 
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Kuva 17. .mainImage kuten se ilmenee #twoColLayoutissa ilman display:block -määrittelyä. 
 
Joten ylämarginaali on asetettu tekemään väli otsakkeen ja kuvan välille ja myös kasvatettu reunuksen 
leveyttä jossain määrin. Asetetaan display:block, niinettä kuva pakottaa otsakkeen ja muut osat 
näkymään sen alapuolella yksipalstaisessa (kuva 18) ja kaksipalstaisessa ulkoasussa (kuva 19). 

 
 

.mainlmage { 

display: block; 

float: none; 

inargin-top: 4px; 

border: 3px  solid #C5BDBD; 

} 

 
 

 
 

Kuva 18. .mainlmage, kuten se ilmenee #twoColLayoutissa, kun display:block on määritetty 
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Kuva19. .mainImage, kuten se ilmenee #threeColLayout- ulkoasussa. 
 
Täten on aina täysi. mainlmagen kontrolli, mikä havainnollistaa, kuinka yksinkertaista on tehdä 
poikkeusyleissääntöön. Eittämättä tarvitsee lisätä class="mainImage" suurimpiin kuviin, jotta 
syrjäyttäminen voidaan pakottaa. Tämä tuntuu kuitenkin pieneltä hinnalta maksettavaksi, jotta voidaan 
leikata kaikki muut div-elementit pois. Jos tietyt kuvat tarvitsevat erikoiskohtelua, suosittelen, että nämä 
ovat vähiten käytettyjä, huomioiden että ne vaativat ylimääräistä XHTML- kieltä. 

 
 

Linkkien käsittely 
 

Kuinka voitaisiin tarkastella kehittynyttä CSS-koodia käsittelemättä ruksitettuja vierailtuja linkkejä? Totta 
puhuen tekniikka ei ole erityisen kehittynyt, taustakuvien käyttö linkkien tilojen kanssa on yleistynyt 
viimeisen 18 kuukauden aikana. Katsotaan myös, kuinka ulkoiset linkit erotetaan oman sivuston 
linkeistä. 

 

Sivupalkin linkkien ymmärtäminen 

Huomaa, että sivupalkin linkit ovat napsautettavia koko sivupalkin alueelta. Tämä johtuu siitä, että 
CSS:n display:block -määrittelyä käytetään yhdessä asetetun leveyden kanssa, mikä määrittelee 
reagoivan alueen pidemmäksi kuin todellinen linkkiteksti. 
 
Tässä kohtaa täytyy olla tietoinen siitä, että kaikki sivupalkin linkkien ominaisuudet, joita ei ole erikseen 
määritetty, periytyvät oletusarvoisista linkin tiloista, jotka määritettiin aikaisemmin tyylitiedostossa. 
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Ruksitetut vieraillut linkit 

On helppoa näyttää käyttäjälle, millä linkeillä he ovat jo vierailleet. Yleensä asetettaisiin a:visited-class-
Iinkkiluokka eriväriseksi tämä n merkiksi. Kaikki tekevät tätä, mutta käyttämällä vain yhtä CSS-
taustakuvaa voidaan luoda temppu, joka tekee sen puolestamme. Kuten kuva 20 esittää, More Than 
Doodles -sivusto käyttää ruksia kaikkien vierailtujen linkkien oikealla puolella tai nuolta oltaessa linkin 
yläpuolella houkuttelemaan käyttäjää seuraamaan kyseistä linkkiä. 

 

 
 

Kuva 20. Ruksitetut vieraillut linkit 
 
Ensin luodaan taustakuva. Huolehdi tarkasti, että pidät mitat samoina kuin kuvassa 21. Siirretään 
background-position- ominaisuuden avulla tätä kuvaa ylös ja alas asianmukainen pikselimäärä, jotta 
vaadittu ruksi tai nuoli näkyy. Esimerkiksi ylivieritystila (hover) määrittää, että kuvaa liikutetaan 20 
pikseliä ylöspäin, jolloin kuvan ensimmäinen 15-pikselinen palkki ja 5-pikselinen tyhjä tila kätkeytyvät ja 
nuolen sisältävä palkki tulee näkyviin. Kaikkea liikutetaan 40 pikselin verran vierailtua linkkiä varten, 
joten ruksitettu linkki tulee esille. 

 

 
 

Kuva 21. Mitat ruksitetulle linkkikuvalle. 
 
CSS-koodi on aika yksinkertainen ja ottaa kaiken hyödyn irti display:block- ominaisuudesta ja asettaa 
edellä mainitun leveyden. Huomaa, että kaikki listan elementit kuuluvat .cbSidelle. 
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.cbSide ul { 

list-style-type: none; 

margin-top: 0px; 

margin-left: 0; 

margin-bottom: 0; 

padding: 3px; 

} 

 

.cbSide li a:link { 

color:#333; 

line-height:150%; 

text-decoration:none; 

display:block; 

width:154px; 

border-bottom: 1px solid #EDEAEB; 

background: #FFF url(ticks.gif); 

} 

 

.cbSide li a:active { 

color:#333; 

line-height:150%; 

text-decoration:none; 

display:block ; 

width:154px; 

border-bottom: 1px solid #EDEAEB; 

background: #FFF url(ticks.gif); 

} 

 

.cbSide li a:hover { 

color:#990000; 

line-height:150%; 

display:block; 

width:154px; 

border-bottom: 1px solid #EDEAEB; 

background: #FFF url(ticks.gif) 0px -20px; 

text-decoration:none; 

} 

 

.cbSide li a:visited { 

color: #999; 

text-decoration:none; 

line-height:150%; 

display:block; 

width:154px; 

border-bottom: 1px solid #EDEAEB; 

background: #FFF url(ticks.gif); 

background-position: 0 -40px; 

} 
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Yksi asioista, joista en pidä tässä metodissa, on se tosiseikka, että määrittely täytyy toistaa jokaista 
linkkiä varten. ideaalisesti kaikki yleiset arvot sijoitettaisiin .cbside li –säännön sisälle, mutta yhdestä tai 
toisesta syystä tämän tuloksena olisi omituinen näyttö joissain selaimissa. 

 

LAHV eikä LVHA 

On laajasti hyväksytty, että CSS:n linkkimäärittelyt pitäisi järjestää seuraavaan järjestykseen: linkki, 
vierailtu, ylivieritys (hover), aktiivinen (LVHA - "LoVe HAte"). Yhdyn mielipiteeseen, mutta haluan, että 
vieraillut linkit esitetään ruksitettuina ylivieritystilasta huolimatta. Tämä metodi toimii vastoin odotettua 
käyttäytymistä, mutta on täysin hyväksyttävää muuttaa järjestystä, jotta voidaan saavuttaa haluttu 
efekti. Näin ollen, järjestämällä linkit LAHV-järjestykseen (tai "Lefs Ali Have Vegetables"), voin 
varmistaa, että vierailtu tila on ylivieritettyä tärkeämpi. Sen vuoksi ylivierityksessä ruksitus säilyy ja nuoli 
ei näy. 
 
Kunymmärretään.kuinkabackground-image-jabackground-position-ominaisuuksiayh-distämällä luodaan 
tehoste, yritetään muuttaa kuvarivien kokoa ja säätää CSS-koodia sen mukaan. Enemmän tietoa tästä 
tekniikasta ja kopioitavaa koodia sen toiminnan näkemiseksi löytyy osoitteesta  
www.collylogic.com/index.php?/weblog/comments/ticked_off_links_reloaded. Jotkut suunnittelijat ovat 
käyttäneet tätä metodia hyvin luovasti. Pitää muistaa, että koko taustan leveyttä voidaan käyttää 
hyödyksi, eikä vain oikealla olevaa aluetta. Ryhdy luovaksi. 

Ulkoisten linkkien korostaminen  
 

Tässä tunnistetaan attribuuttivalitsimien avulla linkit, jotka eivät kuulu omaan sivustoon. Päämääränä 
on löytää linkki, jolla on täydellinen osoite, ja jättää se huomioimatta. Samoin, jos CSS ei tunnista jotain 
domain- nimeä, laitetaan sen oikealle puolelle 10 pikselin täyte, johon sijoitetaan ulkoisen linkin ikoni 
(kuva 22). 

 

 
 

Kuva 22. Ulkoinen linkki Black Convoy-sivustoon selvästi kuvakkeella merkittynä. 
 
Tällä tavalla se toimii. Ensin huomioidaan, että toiminto on kohdennettu mihin tahansa sisältölaatikon 
sisällä olevaan linkkiin, jolla on default-luokka, käyttämällä ID-valitsinta yhdessä luokkavalitsimen 
kanssa: #box.default. Seuraavaksi huomataan, että linkkiominaisuutta seuraa määrittely hakasulkeiden 
sisällä. Tämä on attribuuttivalitsin, ja ensimmäistä sääntöä varten se kohdentaa kaikki linkit, jotka ovat 
absoluuttisia, siksi http://. Tässä tapauksessa täyte ja kuvake lisätään linkkiin. 

 

http://www.collylogic.com/index.php?/weblog/comments/ticked_off_links_reloaded
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Seuraava sääntö tekee poikkeuksen niille linkeille, jotka määritellään erikseen. Tyypillisesti nämä ovat 
sellaisia, jotka liittyvät omaan sivustoon. 
 
CSS itsessään saattaa vaikuttaa ensiksi oudolta. 

 
 

.box.default a[hrefA="http:"] { 

background: url(external.gif) no-repeat right top; 

padding-right: 10px; 

} 

 

.box.default a[href"="http://www.morethandoodles.com"], 

.box.default  a[hrefA="http://morethandoodles.com"] { 

background-image: none; 

padding-right: 0; 

} 

 
 

On syytä tiedostaa, että vain Safari, Opera, OmniWeb, iCab, Konqueror ja Mozilla tukevat tällä hetkellä 
tätä metodia, mutta ei IE. Vaikka ovatkin osa CSS2-spesifikaatiota, toteutuksen puute IE:ssä tarkoittaa, 
että tällaiset metodit ovat monille tuntemattomia. Microsoft on luvannut paremman attribuuttivalitsimien 
tuen IE7-selaimessa. Tästä voi olla jonkinlaista lohtua uupuneelle kehittäjälle. 

 

Kelluvat varjostukset (galleria) 
 

Haasteena tässä on liittää kuviin CSS- koodia, joka luo sivulle asetetun kehystetyn valokuvan ja sille 
varjon. Tämä on tehoste, jonka monet tekevät Photoshopissa ennen kuvan siirtämistä palvelimelle. 
Tämä ei ole kovin edistynyttä ajattelua, koska se vaatisi kaikkien kuvien uudelleen työstämistä tulevissa 
ulkoasuissa. 

 

Varjojen luominen 

Ensin luodaan varjokuva, joka luo efektin. Se on massiivinen, mutta se varmistaa, että varjo toimii 
minkä tahansa kuvakoon kanssa (kuva 23). 

 

 
 

Kuva 23. Oikean alakulman varjostustausta (pienennetty tätä sivua varten). 
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Ensimmäinen tehtävä on ympäröidä kaikki asiaankuuluvat kuvat seuraavalla merkinnällä. 

 
 

<div dass="img-wrapper"> 

<img src=" thumb.jpg" width="100" height="75" /> 

</div> 

 
 

. img - wrapper- luokka sijoittaa varjostuksen kuvan alle asettaen sen ala oikealle ja siirtäen kuvaa 20 
pikseliä yläreunasta ja 40 pikseliä oikeasta reunasta. Se määritellään seuraavasti: 

 
 

. img-wrapper { 

margin: 20px 40px 0 0; 

background: url(shadow.gif) no-repeat bottom right; 

line-height:0; 

} 

 
 

Seuraavaksi luokkavalitsimen ja jälkeläiselementin valitsimen avulla kontrolloidaan . img-wrapper-
elementin sisällä olevan kuvan tyyliä ja sijaintia. Kuvan ympärille on asetettu reunus ja täyte. Huomaa, 
että aiemmin luvussa määritetyn .mainimage-tyylin tavoin myös tämä luokka täytyy erottaa 
oletusarvoisista kuva luokista, joten määrittelen jälleen ominaisuuden float:none ja niin edelleen: 

 
 

.img-wrapper img { 

float:none; 

margin:0; 

background:#fff; 

padding:4px; 

border:1px solid #C5BDBD; 

position:relative; 

left:-5px; top: -5px; 

} 

 
 

Suhteellista asemointia käyttämällä kuvaa työnnetään 5 pikseliä ylös ja 5 vasemmalle. Tämä tekee tilaa 
alareunan ja oikean reunan varjostusta varten. 4 pikselin täytteen avulla loitonnetaan 1-pikselinen 
reunus kuvasta itsestään, ja taustaväri asetetaan valkoiseksi kehyksen värittämiseksi. Tuloksena on 
kuva, jolla on täydellinen reunus, täyte ja varjostus. 

 

Kuvien kelluttaminen 

More Than Doodles -sivuston galleriasivulla näytetään yhdeksän viimeisintä kuvaa, jotka on lisätty 
galleriaan. Näiden järjestäminen riviin voidaan saavuttaa helposti käyttämällä vanhoja ja tuttuja 
taulukkorivejä ja -sarakkeita, mutta pitää ajatella lapsia. Sen sijaan yksinkertaisesti kellutetaan kuvat 
toistensa vierelle, ja ne voivat pakottaa uusia rivejä niitä ympäröivän elementin leveyden mukaan (kuva 
24). 
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Kuva 24. Kellutetut varjostuskuvat 
 
Seuraava säätö pitää tehdä img-wrapper-elementtiin: 

 
 

.img-wrapper { 

float:left; 

margin: 20px 40px 0 0; 

background: url(shadow.gif) no-repeat bottom right: line-height:0; 

} 

 
 

Float:left -määrittelyn lisääminen pakottaa kuvat asettumaan riviin vierekkäin sen sijaan että ne 
asettuisivat toistensa yläpuolelle, niin kauan kuin tilaa on vain saatavilla. Kun ei ole enää tilaa, luodaan 
uusi rivi. 

 
 

Yhteenveto 
 

On sanomattakin selvää, että More Than Doodles -sivusto käsittää enemmän tekniikoita kuin olen 
pystynyt tässä tapaustutkimuksessa käsittelemään. Jotkin niistä voivat vaatia jonkin verran säätämistä 
omia projekteja varten. Kaikki tässä käsitellyt menetelmät ovat joustavia ja suhteellisen ongelmattomia. 
 
Sivustoon Internetissä osoitteessa www.collylogic.com/morethandoodles/. Lähdekoodinvoi ladata 
osoitteesta www.friendsofed.com Voit vapaasti kopioida ja muokata XHTML-ja CSS-koodeja 
saadaksesi otteen käytetyistä metodeista. 

 
 

TAPAUSTUTKIMUS 2  
TUSCANY LUXURY RESORTS 
 
Seuraavalta sivulta 

http://www.collylogic.com/morethandoodles/
http://www.friendsofed.com/
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Kun tämän kirjan luvut on luettu hyvin, olemme valmiita tekemään oikeita eläviä esimerkkejä Andyn 
esittelemillä tekniikoilla. Simon ja minä ryhdyttiin yhteistyöhön tuottaaksemme kaksi ulkoasua, jotka 
molemmat ovat hyvin esteettisiä ja vankasti koodattuja. Käytimme hyödyksi suurta osaa tämän kirjan 
metodeista esitellessämme omaa tyyliämme. Nyt Simonin tapaustutkimus on jo nähty, joten nyt on 
minun aikani jakaa arvokkaita tekniikoita. 
 
 
Kun olet lukenut tämän kirjan, tehtäväsi on opiskella kaikkia sen sisältämiä tekniikoita ja toteuttaa niitä 
projekteissa sekä tehdä Internetistä parempi paikka käyttäjän kannalta. Ei paineita - olemme varmoja, 
että pystyt siihen! 

 
 
Tässä tapaustutkimuksessa opitaan 
 

 Joustava ulkoasu 

 Elementtien tasaaminen absoluuttisen asemoinnin avulla Taustakuvatekniikoita 

 Kuvien korvaaminen 

 Joustavat kuvat 

 Kuinka käyttää yksittäistä listan kohtaa useisiin elementteihin 

 

 
 
Tästä tapaustutkimuksesta 

 
Tuscany Luxury Resort on kuvitteellinen organisaatio, jonka yhtä kuvitteellinen websivusto luotiin vain 
tätä tapaustutkimusta varten (kuva l esittää kotisivun). CSS-tekniikat, joita tämä tapaustutkimus käyttää, 
ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin keinotekoisia. Jokainen tekniikka valittiin huolellisesti tarkoituksena 
tarjota kehittyneiden CSS-tekniikoiden varasto, joista useimmat ovat upeita ja helppoja toteuttaa. Niitä 
on testattu perusteellisesti todellisen elämän ympäristöissä. 
 
 
Tämän tapaustutkimuksen päämäärä on demonstroida kykyä koodata joustavia ulkoasuja, elegantteja 
taustakuvia ja mutkikkaita valikoita ilman, että tarvitsee vaarantaa esteettisyyttä tai turvautua suureen 
määrään merkintää ja koodia. Toisin sanoen, toivomme että tämän jälkeen olet vakuuttunut, että 
webstandardit eivät rajoita vaan parantavat kykyä tuottaa menestyksekkäitä websivustoja. 
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Kuva 1. Tuscany Luxury Resorts -sivuston aloitussivu 

 
 

Joustava ulkoasu 
 

Jos meidän pitäisi mennä ajassa takaisinpäin ja tarkastella tyypillisen web-ulkoasun visuaalista 
evoluutiota aina 1990-luvun alusta tähän päivään, esittäisimme sen lyhyesti seuraavalla tapaa: 

 
 Kiinteälevyinen, ASCII-pohjainen 

 Vain tekstisivuja, 100-prosenttinen leveys 

 Muutamia kuvia, paljon tekstiä, 100-prosenttinen leveys 

 Enemmän kuvia, yhä paljon tekstiä, joitakin leveysrajoitteita 

 Paljon kuvia, paljon taulukoita, paljon leveys/korkeusrajoitteita 

 Välkkyviä juttuja lentämässä joka puolella, paljon leveys/korkeusrajoitteita 

 Vähemmän välkkyviä juttuja, paljon taulukoita yhä, paljon kiinteitä leveyksiä. 

 Paljon kiinteitä leveyksiä, vähemmän taulukoita, hieman CSS-koodia 

 Paljon kiinteitä leveyksiä, CSS-pohjainen 

 
Olemme tulleet pitkän matkan, eikö vain? Muinainen pelkkää tekstiä sisältävä, 100-prosenttinen 
leveydeltään ja vanhanaikaisella koodilla tehty ulkoasu on mennyttä ja korvattu suvaitsemalla 
monimutkaisia CSS-metkuja ja kiinteitä leveyksiä. 
 
Entä 100 prosentin leveydet? Ovatko ne varhaisen webkehityksen kirous vai tekniikka, jota voitaisiin 
yhä harkita? Oletan, että täyden leveyden ulkoasut alkoivat luonnollisesti sortua näyttöjen kasvattaessa 
kokoa ja resoluutiota. Tästä tuloksena ovat suuret rivin pituudet, jos leveysrajoituksia ei ole. Kun tämän 
tapaustutkimuksen tekniikat on opittu, osaat elvyttää täyden leveyden ulkoasun henkiin. 
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Tuscany Luxury Resort hyödyntää joustavaa ulkoasua täydessä loistossaan. Tämä saavutetaan 
käyttämällä kuutta osaa dokumentin rakenteessa: 

 
 body 

 sisältäjä (container) 

 yläosa (masthead) 

 sisältö (content) 

 sivupalkki (sidebar) 

 alatunniste (footer) 

 
Rautalanka tämän taustalla olevaan rakenteeseen on esitetty kuvassa 2. 

 

 
 

Kuva 2. Tuscany Luxury Resortin rautalankamalli. 
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Body ja sisältäjä 
 
 

Koodaaminen aloitetaan merkinnän ydinelementistä eli body-elementistä. Sitä varten ei vaadita mitään 
erityistä verrattaessa tätä joustavaa ulkoasua kiinteään ulkoasuun. Mutta tarvitaan marginaali ja 
valkoinen tausta luomaan vaikutelma ulkoasun ympärillä olevasta valkoisesta reunuksesta Tuscany 
Luxury Resort -sivustoa varten. 

 
 

body { 

margin: 10px; 

background: #FFF; 

} 

 
 

Luodaan sisältävä div sisällyttämään kaikki muu paitsi alatunniste. Annetaan sille id-tunnukseksi 
container. 

 
<div id="container"></div> 

 
Tavallisesti, jos luotaisiin kiinteän levyinen ulkoasu, pitäisi määritellä leveys ja marginaalit luultavasti 
tällä tapaa: 

 
 

#container { 

margin: 0 auto; 

width: 760px; 

} 

 
 

Koko sivun levyinen ulkoasu ei kuitenkaan vaadi kumpaakaan. Itse asiassa ainoa syy, miksi tarvitaan 
sisältävä div, on kontrolloida sivun alaosan taustaa. #container-elementin tyyli määritellään "Sisältöjä 
sivupalkki" -osiossa. 

 

Sivun yläosa 

Sivun yläosaa, joka sisältää logon, navigaation ja muita sivunlevyisiä elementtejä, kutsutaan toisinaan 
englanniksi nimellä masthead (toimitustietolaatikko). Termi on peräisin kustannusalalta. Sillä on viitattu 
päiväykseen, logoon, yhteystietoihin ja pääkirjoitukseen. 

 
Lisätään #container-elementtiin div sivun yläosaa varten 

 
 

<div id="container"> 

<div id="masthead"></div> 

</div> 

 
 

CSS:n suhteen ei ole mitään ihmeellistä position: relative -ominaisuuden ja taustakuvan lisäksi. Näitä 
molempia käsitellään myöhemmin tässä tapaustutkimuksessa. 

 
 

#masthead { 

position: relative; 

background: #F7F7F4 url(../img/bg_repeat.gif)  repeat-x; 

} 
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Perun sanani. Pientä metkuilua tarvitaan kuitenkin. Ihannetapauksessa koko yläosa olisi korkeudeltaan 
246 pikseliä, jotta sen kaikki elementit mahtuisivat asianmukaisesti sen sisään. Jos käytettäisiin 
kiinteätä korkeutta, näyttäisi koodi tältä: 

 
 

#masthead { 

position: relative; 

background: #F7F7F4 url(../img/bg_repeat.gif) repeat-x; 

height: 246px; 

} 

 
 

Kuten tässä tapaustutkimuksessa opitaan myöhemmin (katso "Luodinkestävä tausta"), tarvitsee sallia 
koko #masthead-elementin koon muuttaminen niitä käyttäjiä varten, joilla on vaikeus lukea 
oletustekstinkokoja. Tästä syystä muutetaan korkeus kiinteästä joustavammaksi käyttämällä em-arvoa. 

 
 

#masthead { 

position: relative; 

background: #F7F7F4 url(../img/bg_repeat.gif) repeat-x; 

height: 15.4em; 

} 

 
 

Käyttäjät voivat nyt kasvattaa tekstin kokoa ilman, että ulkoasu rikkoutuu. Tämä metodi ei kuitenkaan 
ole virheetön. Koska käytetään em-yksikköä pikselin sijasta, jos jostain omituisesta syystä johtuen 
käyttäjät skaalaavat tekstiä pienemmäksi suuremman sijasta, sivun yläosasta tulee pienempi kuin 246 
pikseliä ja sivuston jutut menevät päällekkäin. Mutta käyttäjät muuttavat tekstin kokoa, voidaan olettaa, 
että suurin osa kasvattaa tekstin kokoa, joten koodi voidaan jättää sellaiseksi kuin se on. 

 
 

Sisältö ja sivupalkki 

 
Ulkoasun alempi osa (kuva 3) käyttää useita taustoja. Tässä kohdassa meitä kiinnostaa tausta, jolla 
luodaan kaksi toisistaan erottuvaa palstaa: yksi pääsisällölle ("Lavish Luxury, Unsur-passed Comfort" ja 
kaikelle sen alapuolella olevalle) ja toinen sivupalkin sisällölle ("Sublime Retreat", "Incomparable 
Amenities"ja "Indulgent Wellness"). 

 

 
 

Kuva 3. Sisältöalue (vasen) ja sivupalkkialue (oikea). 
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Kaksipalstaisen ulkoasun luomiseksi käytämme tekniikkaa, jota kutsutaan faux-palstojen tekniikaksi. 
Andy käsitteli tätä luvussa 7. Tässä voimme kuitenkin käsitellä sitä uudestaan. 
 
Tekniikka on aika yksinkertainen. Ensin käytetään Photoshop-ohjelmaa (tai vastaavaa ohjelmaa) 
luomaan taustakuva, joka on 1600 pikseliä leveä ja 10 pikseliä korkea. Täytetään kuvan vasen puoli 
vaaleammalla taustavärillä (#E2E2D2) ja oikea puoli tummemmalla taustavärillä (#D6D6BF). Olen 
lisännyt myös hienovaraisen varjostuksen vasemman puolen oikealle puolelle (katso kuva 4). 

 

 
 

Kuva 4, Laattakuva, bg_container.gif, jota käytetään faux-palstoissa 
 
Kohta pakotamme ulkoasun laajenemaan 1200 pikseliin, mutta 1600 pikselin leveys sallii ulkoasun 
kasvattamisen myöhemmin ilman että taustakuvaa tarvitsee luoda uudelleen. Todellisuudessa voitaisiin 
luoda faux-palstan tausta niin laajaksi tai kapeaksi kuin vain halutaan, kunhan se vain täyttää 
#container-elementin. 
 
Seuraavaksi luodaan kaksi div-elementtiä toimimaan palstoina, yksi pääsisältöaluetta varten ja toinen 
sivupalkkia varten. 

 
 

<div id="container"> 

<div id="masthead"></div> 

<div id="content"></div> 

<div id="sidebar"></div> 

</div> 

 
 

Tämän jälkeen lisätään faux-palstatausta #container-elementtiin: 

 
 

#container { 

background: url(../img/bg_container.gif) repeat-y top center; 

} 

 
 

Repeat-y-arvo ohjaa taustaa toistumaan vain pystysuunnassa, kun taas top center käskee sen 
toistumaan ylhäältä alkaen ja sivulle keskitetysti. Top-arvo ei ole oikeastaan tarpeellinen, koska tämän 
kyseisen taustan kanssa ei ole väliä, toistuuko se pystysuunnassa sivun ylhäältä, keskeltä vai alhaalta. 
Toinen arvo, center, on kuitenkin kriittinen, koska se keskittää taustan vaakasuunnassa ja sijoittaa 
nämä kaksi palstaa tasaisesti. 
 
Luultavasti ihmettelet, "miksi ei vain tehdä kumpaankin palstaan taustaa?". Yksi CSS:n 
turhauttavimmista ominaisuuksista on, että lohkoelementit venyvät pystysuunnassa vain niin pitkälle 
kuin niiden sisältö ulottuu. Tästä syystä, jos #content-palstan sisältö olisi pidempi kuin #sidebar-palstan 
sisältö, #content-palstan tausta leviäisi alas kun #sidebar-palstan tausta loppuisi aikaisemmin. Faux-
palstojen käyttö kumoaa tämän ongelman ja tarjoaa tavan tehdä jokaisesta palstasta yhtä korkea. 
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Joustavat ominaisuudet 
 
 

Koko sivun levyisten ulkoasujen kannalta elintärkeitä ovat leveydet, jotka laajenevat ja supistuvat 
selaimen leveyden mukaan. Tämän toteuttamiseksi käytetään prosenttiarvoja pikseleiden ja em-arvojen 
sijasta. Niinpä #content- ja #sidebar-valitsimien leveydet asetetaan prosenttiarvoina. Kummankin tulisi 
täyttää puolet sivusta (50%) vaakasuunnassa, ja float- ominaisuuden avulla ne asetetaan vierekkäin. 

 
 

#content { 

float: left; 

width: 50*; 

} 

 

#sidebar { 

float: left; 

width: 50*; 

} 

 
 

Tässä kohdassa esiintyy ongelma. Internet Explorerilla on ongelma toleranssin kanssa (kyky laskea 
elementtejä, jotka kelluvat toistensa vierellä). Kaksi kellutettua div-elementtiä, joille on asetettu 50 % 
leveys, lasketaan väärin, aivan kuin ne olisivat liian leveitä sivulle, ja asetetaan allekkain. Mutta ei hätää 
- muutetaan sivupalkin leveydeksi 49.9 % ja ongelma ratkeaa. 

 
 

#content { 

float: left; 

width: 50%; 

} 

 

#sidebar { 

float: left; 

width: 49.9*; 

} 

 
 

Tässä kohtaa on tärkeä huomata, että Safari-selain ei pidä desimaaliluvuista ja näin ollen pyöristää 
luvun 49 prosenttiin. Tästä jää melkoisen suuri väli sivupalkin oikealle puolelle kyseisessä selaimessa. 
Olemme siis korjanneet yhden ongelman (IE), mutta luoneet toisen (Safari). Jos välin kanssa voi elää, 
jätetään se sellaiseksi kuin se on. Jos sen kanssa sen sijaan ei voida elää, käytetään viritystä, joka 
käyttää arvoa 49.9% IE:ssä ja arvoa 50% Safarissa: 

 
 

#sidebar { 

float: left; 

width: 50* hmportant; 

width: 49.9%; 

} 

 
 

IE/Win-versio käsittelee nyt toisen arvon 49.9%, kun taas Safari, Firefox ja Opera käsittelevät 
ensimmäisen arvon 50%. 
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Lopuksi kiedotaan jokaisen palstan sisältö kuoreen. 

 
 

<div id="container"> 

<div id="masthead"></div> 

<div id="content"> 

<div class="shell">Sisältö tulee tähän</div> 

</div> 

<div id="sidebar"> 

<div class="shell">Sisältö tulee tähän</div> 

</div> 

</div> 

 
 

Kuori on välttämätön, jotta voidaan lisätä sujuva pseudo-tyylinen täyte (padding) sisällön molemmille 
puolille ilman, että se vaikuttaa toistettuun taustaan, joka ulottuu sisällön ja sivupalkin alueiden koko 
leveydelle. 

 
 

.shell { 

margin: 0 auto; 

width: 85%; 

} 

 
 

Alatunniste 

 
Tavallisesti ulkoasun jokainen elementti on kiedottu koko sivua ympäröivän lohkon sisään, tässä 
tapauksessa #container-elementin sisään. Mutta faux-palstoja käytettäessä minä suosin, että alaviite 
on ympäröivän, faux-palstan taustakuvalla varustetun lohkon ulkopuolella. Tämä on vuorenvarma tapa 
estää taustakuvan toistuminen sivun alareunaan. 
 
Lisätään siis div, jonka ID on footer, #container-elementin jälkeen. 

 
 
 

<div id="container"> 

<div id="masthead""></div> 

<div id="content"></div> 

<div id="sidebar"></div> 

</div> 

<div id="footer"></div> 

 
 

Alatunnisteen muotoilu on aika yksinkertaista. Se vaatii vain taustakuvan ja täytteen täydentämään 
ulkoasua. 

 
 

#footer { 

padding: 8px 0 1em; 

background: url(../img/bg_barbottom.gif) repeat-x top left; 

} 
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Joustavan ulkoasun ongelmien ratkaiseminen 
 
 

Koko sivun levyisten ulkoasujen ylistäminen olisi typerää, jos ei ensin kohdattaisi niiden aiheuttamia 
ongelmia. Luonnollisesti näiden määrä johtuu siitä seikasta, että leveys on muutettavissa. Esimerkiksi 
liian suuri leveys voi aiheuttaa pitkiä rivinpituuksia, joilla on tapana tehdä lukemisesta hieman vaikeaa. 
Kapea leveys puolestaan aiheuttaa epämieluisia rivinvaihtoja ja päällekkäin menemistä. 
 
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Tuscany Luxury Resort-sivusto turvautuu min-width- ja max-width- 
ominaisuuksiin, jotta minimaaliset ja maksimaaliset leveydet voidaan määrittää koko ulkoasua varten. 
Nuo ominaisuudet on määritelty sekä #container- että #footer-ID-valitsimille. Nämä kaksi ovat 
tärkeimmät sisältävät lohkot ulkoasussa. 
 
Alustava koodi on aika yksinkertainen: 

 
 

#container, #footer { 

min-width: 740px; 

max-width: 1200px; 

} 

 
 

Vaikka 760px on yleinen arvo kiinteän levyisille ulkoasuille, käytetään tässä 740 pikselin leveyttä, jotta 
voidaan lisätä 10 pikselin levyiset oikea ja vasen marginaali (760 - 10 - 10 = 740). Tämä määrittelee 
ulkoasun minimileveyden. 
 
Maksimileveydeksi on asetettu 1200 pikseliä. Tämä mahdollistaa ulkoasun esittämisen koko ruudun 
levyisenä aina 1280 pikselin leveyteen asti. Tästä suuremmaksi mentäessä ulkoasu lopettaa 
venymisen estäen järjettömät rivinleveydet. 
 
Mutta tässä on ansa. Ei niin yllättävästi, IE 6 ja sen aikaisemmat versiot eivät tue min-width- ja max-
width- ominaisuuksia. Tämä voidaan kiertää, mutta käyttämällä Microsoftin omaa laajennusta: 

 
 

#container, #footer { 

width: expression(document.body.clientWidth < 740? "740px": 

dooiment.body.clientWidth > 1200? "1200px": "auto"); 

} 

 
 

Tämä JavaScript-lauseke asettaa leveyden arvoksi 740px, jos sivun body-osio on pienempi kuin 740 
pikseliä leveä, ja 1200px, jos se on leveämpi kuin 1200px. 
 
Valitettavasti IE:n oma laajennus mitätöi CSS-koodin. Tästä syytä pidetään tämä koodi erillisessä CSS-
tiedostossa, esimerkiksi ie.css. IE 7 -version odotetaan tukevan min-width- ja max-width- 
ominaisuuksia. Tämä on toinen syy pitää tämä viritys erillisenä pääasiallisesta CSS:stä, joten se 
voidaan poistaa sen jälkeen, kun se ei enää ole tarpeellinen. 

 



226 
 

TAPAUSTUTKIMUS 2: TUSCANY LUXURY RESORTS 

 

Elementtien tasaaminen absoluuttista  
asemointia käyttäen 
 
 

Teknisesti ottaen absoluuttinen asemointi antaa vapauden tarkasti sijoittaa elementin minne tahansa 
päin sivua suhteessa sitä ympäröivään lohkoon. Tai maallikon termein, se sallii "lapsi" elementin 
sijoittamisen (esim. pid="copy right-date") suhteessa "emo" elementtiin (esim. divid="footer"). Vaikka 
position- ominaisuudelle löytyy muitakin arvoja (static.relative, fixed), käsittelemme tässä vain 
absoluuttista. 
 
Oletetaan, että olemme koodaamassa normaalia div-,p- ja strong- elementtien yhdistelmää. Jokainen 
sijoitetaan suhteessa lohkoon, joka sijaitsee sitä ennen XHTML-koodin virrassa. Tätä voi ajatella tetris-
pelinä, jossa jokainen lohko täytyy sijoittaa viereisten, jo pelissä olevien lohkojen päälle tai vierelle. 
 
Mutta kun samat tagit koodaataan absoluuttisella asemoinnilla, sijoitetaan jokainen elementti suhteessa 
sitä ympäröivään lohkoon tai kantaelementtiin huolimatta XHTML-koodin virrasta. Lapsielementit voivat 
sijaita toistensa vierellä, ne voivat olla limittäin tai ne voidaan sijoittaa minne tahansa emoelementin 
ulkopuolelle. Tätä voi ajatella tätä lego-palikoilla leikkimisenä, jossa jokainen lohko voidaan asettaa 
jonkin toisen lohkon vierelle, toisten lohkojen päälle tai kokonaan erilleen pääryhmän lohkoista. 
 
Ominaisuudet top (ylä), bottom (ala), left (vasen) ja right (oikea) määrittelevät asemoinnin, siinä missä 
ominaisuus z- index määrittelee pinojärjestyksen eli hierarkisen järjestyksen, jossa elementit asettuvat 
päällekkäin. 

 

Sijaintiominaisuudet  
(top, bottom, left, right) 
 
 

Ennen kuin sukellamme sijaintiominaisuuksiin, varmistetaan, että ymmärretään sijainnin sijoittamisen 
avainasia. Ominaisuus/arvo-yhdistelmä position: relative ei aiheuta emoelementin sijoittamista 
suhteessa johonkin toiseen elementtiin, vaan sen sijaan se aiheuttaa kaikkien lapsielementtien 
sijoittamisen suhteessa emoelementtiin (jolle on määritetty position: relative). 
 
Mietitään tätä esimerkkiä: 

 
 

/* 'position:relative' kertoo mille tahansa elementille tämän h2-

elementin sisällä, että se sijoitetaan suhteellisesti siihen /* 

h2 { 

position: relative; 

width: 250px; 

height: 100px; 

} 

 
 

Koodin pätkä määrää, että kaikki elementit tämän otsikon sisällä sijoitetaan suhteessa h2-elementin 
leveyteen ja korkeuteen. Oletuksena lapsielementit sijoitetaan suhteessa emoelementtiin joka 
tapauksessa. Mutta tämä koodi lisätään, jotta lapsielementit voidaan asemoida absoluuttisesti ja 
suhteessa emoelementtiin. 
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Sijaintiominaisuudet elementin sijoittamiseen ovat: 

 
 top 

 bottom 
left 

 right 

 
Kukin ominaisuus voidaan määritellä seuraavissa yksiköissä: 

 
 px 

em 

 % 

 
Mikä tahansa näiden ominaisuuksien ja arvojen yhdistelmä lasketaan suhteessa ympäröivään lohkoon 
eli emoelementtiin. Joten sijainti bottom: 50px ja left: 30px sijoittaa lapsielementin 50 pikselin päähän 
emoelementin alareunasta ja 30 pikselin päähän sen vasemmasta reunasta. Arvoja voidaan myös 
sekoittaa, kuten bottom: 50px ja left: 3em. 
 
Mietitään kuvaa 5, joka havainnollistaa yllä olevan h2-elementin leveyttä ja korkeutta sekä vasemman 
yläkulman ja oikean alakulman arvoja. 

 

 
 
Kuva 5. H2-elementin mitat ja kulmien arvot. 
 
Vasemmalla yläkulmalla on arvo 0px tai 0%, kun oikealla alakulmalla on arvona 250px tai 100%. Mikä 
tahansa sijainti elementin sisällä lasketaan kahden kulma-arvon pohjalta. 
 
Laitetaan tämä käytäntöön. Esimerkiksi sijoitetaan strong-merkintä h2-elementin sisälle. Se voidaan 
sijoittaa absoluuttisesti seuraavalla tavalla: 

 
 

/* Tämä strong-elementti asemoidaan absoluuttisesti suhteessa 

h2-elementtiin, 0 px päähän otsikon yläreunasta ja 10 px päähän 

sen vasemmasta reunasta */ 

h2 strong { 

position: absolute; 
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top: 0; left: 10px; 

} 

 
 

Sijaintiominaisuudet top: 0 ja left: 10px kertovat strong-elementin tulevan sijoitetuksi 0 pikselin verran 
ylhäältä ja 10 pikseliä h2-elementin vasemmasta reunasta kuten kuvassa 6 esitetään. 

 

 
 

Kuva 6. Strong-elementti joka on sijoitettu ylä-vasemmalla. 
 
Sama strong-elementti olisi voitu koodata bottom: 0 ja right 10px, jolloin se olisi sijoitettu kuten kuvassa 
7 esitetään. 

 

 
 

Kuva 7. Strong-elementtijoka on sijoitettu alaoikealle. 

 
 

Pinoamisjärjestys (z-index) 
 
 

Z-index- ominaisuuden avulla voi määritellä elementtien pinoamisjärjestyksen. Z viittaa z-akseliin, joka 
kertoo, ettei kyseessä ole sijoitus oikealle tai vasemmalle (x-akseli), tai ylös tai alas (y-akseli) vaan 
pinoaminen ja päällekkäin asettaminen ikään kuin kolmannessa ulottuvuudessa. Se määrittelee, kuinka 
jokainen elementti pinoutuu tai menee toisen elementin päälle sisältävän lohkon sisällä. Z-index on 
kriittinen, kun elementit menevät päällekkäin ja oletusarvoisen XHTML-koodin virta sisäänrakennetuilla 
pinoamisasetuksilla ei riitä. Näin tapahtuu aika usein absoluuttisen asemoinnin kanssa. 
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Z-indeksin kanssa voidaan käyttää kahdenlaista arvoa 

 
 kokonaislukuja (esim. 0, l, 2, 100) 

 auto 

 
Käytettäessä kokonaislukuja elementti, jolla on korkeampi z-index-arvo näkyy ylempänä tai edempänä 
kuin elementit, joilla on pienempi z-index-arvo. Kuvitellaan, että kädessä on korttipakka, jossa on 
kuvakortteja. Jos lasketaan yhdestä kymmeneen sijoittaen kortit pinoon, alimmainen kortti olisi Ija 
päällimmäinen olisi 10. Z-indeksi toimii samaan tapaan. Samassa sisältävässä lohkossa elementti, jolla 
on arvo 1, on aina sellaisen elementin alapuolella, jonka arvo on 10. 

 
Mietitään esimerkiksi seuraavia kahta elementtiä: 

 
 

<div id="product"> 

<div id="sale-price"></div> 

<div id="product-photo"></div> 

</div> 

 
Joita täydentää CSS: 

 
#product { 

position: relative; 

} 

 

#sale-price { 

position: absolute; 

z-index: 2; 

} 

 

fproduct-photo { 

position: absolute; 

z-index: 1; 

} 

 
 

Tämä sijoittaisi #sale-price-elementin, jolla on korkeampi z-index-arvo, #product-photo-elementin 
yläpuolelle, jos ne sijoitettaisiin päällekkäin. 
 
Huomioidaan kuitenkin, että suhteellisuus tulee mukaan, joten pinoamisjärjestys on voimassa 
ainoastaan lapsielementeissä emoelementin sisällä. Edeltävässä esimerkissä emoelementti #product ja 
sen lapsielementit(#product-photo, #sale-price) olisivat suhteessa vain toisiinsa. Ne olisivat 
pinoamisjärjestyksen kohde koko sivulla, jos z-indeksiä käytettäisiin muissa emo-elementeissä. 
 
Hämmentynyt? Ei tarvitse olla. Absoluuttisesta asemoinnista ja z-indeksistä on esimerkkejä kahdessa 
myöhemmässä tämän tapaustutkimuksen osiossa, ja lisää tietoa löytyy täältä: 

 
 http://css-discuss.incutio.com/?page=AbsoluteLayouts 

 http://www.stopdesign.com/arti cl es/absolute 
 

 

http://css-discuss.incutio.com/?page=AbsoluteLayouts
http://www.stopdesign.com/arti%20cl%20es/absolute
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Taustakuvatekniikoita 
 

Jos kysyttäisiin, mikä yksittäinen tyyli määrittäisi suurinta osaa töitäni, vastaus olisi todennäköisimmin 
taustakuvat. Ne voivat olla voimakas liittolainen sivuston estetiikan lisäämisessä. CSS tekee 
suhteellisen helpoksi kontrolloida taustan toistamista ja sijoittamista. 
 
Vaikka Tuscany Luxury Resorts -sivuston kotisivu käyttää lähes 20 taustakuvaa, käsittelemme tässä 
vain muutamaa, ja muita saa itsenäisesti tutkiskella: 

 
 Sivun yläosan jakaminen kolmeksi taustaksi 

 h1-taustakuvan tekeminen luodinkestäväksi 

 

Yläosan jakaminen kolmeen osaan 
 

Sivun yläosa (johon usein viitataan nimellä "taitteen yläpuoli) käyttää kolmea kuvaa tuottaakseen 
vaikutelman yhdestä taustakuvajulisteesta. Jos ulkoasu olisi kiinteän levyinen, voitaisiin käyttää yhtä 
taustakuvaa ja se olisi siinä. Mutta Tuscanyn ulkoasu on joustavasti koko sivun levyinen, joten tausta 
pitää jakaa kolmeen osaan. 
 
Tämä tehdään käyttämällä kuvaa vasemmalla (nainen makaamassa), kuvaa joka toistuu vaa-
kasuunnassa kokosivun leveydellä ja kuvaa oikealla (hienovarainen liukuväri), kuten kuvassa 8 
esitetään. 

 

 
 

Kuva 8. Kolme taustakuvaa, jotka rakentavat yläosan. 
 
Merkintä käyttää asianmukaisesti kolmea div-pääelementtiä kontrolloidakseen kutakin taustaa. 
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<div id="masthead"> 

<div id="main-image"></div> 

... 

<div id="side-image"></div> 

</div> 

  
 

Aloitetaan koodaus toistuvasta taustasta, joka on näistä kolmesta helpoin. Tämä kuva istutetaan 
#masthead-elementtiin seuraavasti: 

 
 

#masthead { 

background: #FFF url(../img/bg_repeat.gif) repeat-x; 

} 

 
 

Kolme attribuuttia yhdessä tuottavat halutun tehosteen: 

 
 #FFF ei ole oikeastaan visuaalisesti tarpeen, koska kuva bg_repeat.gif syrjäyttää sen. Se 

sisällytetään kuitenkin turvaverkoksi, jos kuvat eivät jostain syystä toimisi. On aina hyvää 
harjoitusta sisällyttää taustavärit, kun käytetään taustakuvia, jotta sisältö pysyisi luettavana, 
vaikka kuvat eivät näkyisi (ettei ole esim. mustaa tekstiä mustalla taustalla). 

 

 url (../img/bg_repeat.gif) viittaa kuvaan 
 

 repeat-x toistaa kuvaa vaakasuunnassa, muttei pystysuunnassa. 

 
Seuraavaksi koodataan kuvat oikealle ja vasemmalle, mutta huomioidaan navigaatio-menu, keskusten 
paikat ja päiväykset, jotka pitää kaikki sijoittaa taustalle. Jotta tämä virtuaalinen sisällön ja taustan 
kerroksittain asettelu voidaan saavuttaa, käytetään absoluuttista sijoittamista ja z-indeksiä kelluvien 
elementtien sijasta. 
 
Ensin sivukuva (hienostunut liukuväri): 

 
 

#side-image { 

position: absolute; 

top: 0; 

right: 0; 

z-index: 1; 

width: 289px; 

height: 246px; 

background: url(../img/side-image.jpg) no-repeat; 

} 

 
 

Kuva sijoitetaan #masthead-elementin ylä- ja oikeaan reunaan asetuksilla top: 0 ja right: 0,ja no-repeat 
varmistaa, että kuva ei toistu ympäri sivua. Luonnollisesti kuva menee päällekkäin bg_repeat.gif-kuvan 
kanssa #masthead-elementissä johtuen taustan pinoamisjärjestyksestä. Lisäksi z-index: 1 varmistaa, 
että tämä kuva tulee naisen kuvan alapuolelle, jos selain on niin kapea että nämä kaksi menevät 
päällekkäin. 
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Seuraavaksi pääkuva (makaava nainen): 

 
 

#main-image { 

position: absolute; 

top: 0; 

left: 0; 

z-index: 2; 

width: 566px; 

height: 246px; 

background: url(../img/main-image.jpg) no-repeat; 

} 

 
 

Kuva sijoitetaan kiinni #masthead-elementin ylä- ja vasempaan reunaan ilman toistoa, ja z-index: 2 
pinoaa kuvan liukuvärin yläpuolelle. 
 
Siinä on kaikki. Kolme taustakuvaa, jokaisella oma toistomääritelmä ja pinoamisjärjestys, jotka 
yhdistettynä tuottavat elegantin ja joustavan taustan. Jos olet utelias, vasemman yläkulman ja oikean 
alakulman kiemurat luotiin käyttämällä merkkejä Nat Vignette One-fontti perheestä, joka on saatavana 
MyFonts.com-sivustolla. 

 

Luodinkestävä tausta 
 

Ulkoasun luominen "luodinkestäväksi" on aihe, jota Dan Cederholm käsittelee yksityiskohtaisesti 
kirjassaan Bulletproof Web Design (New Riders Press, 2005). Vaikka olen käyttänyt useita hänen 
tekniikoitaan luodessani Tuscany Luxury Resorts -sivustoa, käyn vain yhden niistä lyhyesti läpi tässä. 
 
Otsikko "Lavish Luxury, Unsurpassed Comfort" sisältää alareunan suuntaisesti toistetun taustakuvan, 
kuten kuva 9 esittää. 

 

 
 

Kuva 9. Otsikko toistuvalla taustalla. Ilman taustaa  
 
otsikko näyttää samalta kuin kuvassa 10. 
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Kuva 10. Otsikko ilman toistuvaa taustaa. 

 
Taustakuva lisää hieman tyyliä ja auttaa erottamaan otsikon muusta body-kappaleesta. Jos tämä 
tehtäisiin vanhan koulukunnan taulukoilla ja kiinteän levyisellä ulkoasulla, voitaisiin päästä pakoon 
taustan upottamisesta yhdeksi jättiläismäiseksi kuvaksi, joka täyttäisi koko otsikon. Mutta me olemme 
uutta koulukuntaa ja aiomme tehdä taustasta luodinkestävän. 

 
Luodinkestävyyden ydin on tehdä elementti (dlv, h1, p jne.) niin joustavaksi kuin vain mahdollista, jotta 
se mukautuisi kaikkiin koonmuutoksiin ja uudelleenmuotoiluihin. 
 
Joten päämääränä on tehdä otsikkotaustasta niin joustava kuin vain mahdollista, jotta se sietäisi minkä 
tahansa lyhyen tai suuren määrän tekstiä ja, mikä tärkeämpää, mukautuisi käyttäjän tekemiin 
tekstikoon muutoksiin selaimessa. 
 
Aluksi kiedotaan otsikko div-elementin sisälle, jolla on #title-valitsin. 

 
 

<div id="title"> 

<h2>Lavish Luxury, Unsurpassed Comfort</h2> 

</div> 

 
 
Useimmissa tapauksissa voitaisiin poistaa kietoja-div ja toteuttaa tämä tekniikka vain yhdellä h2-
elementillä. Seuraavassa osiossa käytetään kuitenkin toista taustaa h2-elementis-sä ja tästä syystä 
kietoja-div on tarpeellinen - ainakin kunnes suurimmat selaimet tukevat CSS 3:a ja useiden 
taustakuvien sijoittamista yhteen elementtiin. 
Tässä on #title-valitsimen muotoilu: 

 
 

#title { 

background: url (../img/bg_hmain.gif) repeat-x bottom; 

} 

 
 
Attribuutti repeat-x käskee taustaa toistumaan vain vaakasuunnassa, ja bottom laittaa sen toistumaan 
#title-elementin alareunaa pitkin oletusarvoisen yläreunan sijasta. Nyt, jos #title-elementin sisällä oleva 
teksti ulottuu kahdelle riville tai käyttäjä muuttaa kokoa, pysyy tausta lujana eikä sekaannu tekstiin 
kuten kuvassa 11 voidaan nähdä. 
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Kuva 11. Otsikko, jossa on kaksi riviä tekstiä, demonstroi taustan luodinkestävyyttä. 
 
Tämä nimenomainen tekniikka on yksinkertaisempi kuin monet muut Cederholmin kirjassa, mutta idea 
pysyy kuitenkin samana huolimatta mutkikkuudesta: sivuston tekeminen luodinkestäväksi ei ole 
sinällään vaikea tehtävä, vaan siirtyminen kiinteän yhden koon käytön koodauksen ajattelusta useiden 
kokojen ja koon muutosten koodauksen ajatteluun. 

 

Kuvan korvaaminen 
 

Kuvan korvaamista, jota käsiteltiin luvussa 3, käytetään kahdesti Tuscany-ulkoasussa: 
 

 Logossa 

 Otsikossa "Lavish Luxury, Unsurpassed Comfort" alkukirjaimessa 

 Perustekniikka on sama, mutta kumpikin vaatii pientä sovittamista. 

 

Logo-kuvankorvaaminen 

 
Logon koodaamiseen tarvitaan kolme elementtiä (katso kuva 12): 
 

 Logokuva 

 XHTML-merkintä 

 CSS 
 

 Kuva 12. Tuscanyn logokuva. 



235 
 

CSS - TEHOKAS HALLINTA 

 
Koska logon sijainti on kiinteä, olen tallentanut sen yksinkertaisena GIF-kuvana, jolla on läpinäkyvyys ja 
taustaväri, joka on samankaltainen kuin valokuvan osa sen alla (black). Olen käyttänyt viehättävää P22 
Dearest-kirjasinta "Tuscany"-tekstissä ja Trajan Pro-kirjasinta "Luxury Resorts" -tekstiä varten. 
Aina kun vain mahdollista, logot kannattaa koodata käyttämällä h1-elementtiä. Tämä siksi, että sivuston 
nimi on lähes aina korkea-arvoisin elementti koko sivun rakenteessa. Aloitetaan asianmukaisesti 
seuraavalla tavalla: 

 
 
<h1>Tuscany Luxury Resorts</h1> 

 
 
Huomioidaan, että logon teksti toistetaan h1-elementissä. Tämä on paitsi varakeino niitä varten, joiden 
selaimessa tyylit ovat pois päältä, se myös tyypillisesti parantaa hakukonesijoituksia, koska tekstille h1-
elementin sisällä annetaan usein merkittävä painoarvo sivun avainsanarankkausta määritettäessä. 
Lisäksi tämä h1-elementti on jollain tapaa kaikenkattava. Se sisältää logokuvan taustana, se sijoittaa 
logon absoluuttisesti sivulle käyttäen top-ja left-attribuutteja ja se heittää varmuudeksi pelkän tekstin 
pois sivun näytettävältä alueelta käyttämällä tekstin sisennystä: 

 
 

h1 { 

margin: 0; 

position: absolute; 

top: 20px; 

left: 46px; 

z-index: 3; 

width: 126px; 

height: 87px; 

background: url(../img/logo.gif) no-repeat; 

text-indent: -9000px; 

} 

 
 
Leveys on sama kuin logokuvassa, z-indeksin arvo 3 varmistaa, että logo esiintyy kaikkien muiden 
elementtien päällä taitteen yläpuolella. Tässä (ja tapaustutkimuksen muissa osissa) käytetään Phark- 
kuvankorvaus metodia Gilder/Levin-metodin ja muiden kuvankorvaus metodien sijasta johtuen kuvien 
läpinäkyvyydestä. 
 
Tässä vaiheessa voitaisiin lopettaa koodaus ja jättää homma sikseen. Viedään kuitenkin asiat askelta 
pidemmälle yleisen käytettävyyskäytännön noudattamiseksi. Osa webin käyttäjistä on oppinut 
odottamaan, että sivuston logo toimii linkkinä aloitussivulle. Tämän toteuttamiseksi lisätään 
yksinkertaisesti ankkuri: 

 

<h1><a href="/">Tuscany Luxury Resorts</a></h1>  

 
Seuraavaksi lisätään tyylitiedostoon seuraava koodi: 

 
h1 a { 

display: block; 

height: 87px; 

 



236 
 

TAPAUSTUTKIMUS 2: TUSCANY LUXURY RESORTS 

 
background: url(../img/logo.gif) no-repeat; 

} 

 
Huomaa, että korkeus ja taustakuva toistetaan tässä. Nyt voidaan poistaa korkeus h1-elemen-tistä, 
koska monistaminen ei ole tarpeellista. Taustakuva pitää kuitenkin toistaa, jotta voidaan välttää 
välkkyminen, joka usein ilmenee IE:ssä liikuttaessa logon yläpuolella. 
Alkukirjainkuvan korvaus 
 
Elementit, joilla koodataan alkukirjainkuva otsikossa "Lavish Luxury, Unsurpassed Comfort" (katso kuva 
13), ovat saman Kaitaisia kuin logon kanssa: 

 
 "L"-kuva 

 XHTML-koodi 

 CSS 
 

 Kuva 13. "L"-kuva koodattu käyttäen kuvan korvausta 

 
Tämä otsikko on toisena tärkeysjärjestyksessä XHTML-koodin kokonaisrakenteessa, ja tästä syystä 
käytetään h2-merkintää. 

 
<h2>Lavish Luxury, Unsurpassed Comfort</h2> 

 
 
Poiketen logosta ei peitetä koko tekstiä, vaan ensimmäinen kirjain, L. Tämä onnistuu kietomalla L-
kirjain strong-merkintään. 

 
<h2><strong>L</strong>avish Luxury, Unsurpassed Comfort</h2> 

 
 
Hetken päästä katsotaan strong-elementin muotoilua, mutta h2-elementin muotoilu näyttää tältä: 

 
 

#content h2 { 

position: relative; 

margin: 0 auto; 

padding: 25px 0 15px 25px; 

width: 85%; 

font: normal 2em Georgia, serif; color: #48546A; letter-spacing: 1px; 

background: url(../img/l.gif) no-repeat 0 .7em; 

} 
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Lukuun ottamatta tyypillisiä mrgin-, padding- ja width- attribuutteja kaksi avain attribuuttia valmistavat 
tietä  

 
alkukirjaimen asianmukaiselle esitykselle: 
 

 background: url (../img/1.gif ) istuttaa L kuvan, no-repeat estää sen toistumisen ja 0. 7em 
sijainti asettaa sen kiinni h2-elementin vasempaan reunaan ja 0. 7em päähän h2:n 
yläreunasta (tekstin peruslinjan kanssa suunnilleen samalle tasalle). 

 position: relative mahdollistaa strong-elementin absoluuttisen asemoinnin seuraavassa 
vaiheessa. 

 
Strong-elementin muotoilu näyttää tältä: 

 
#content h2 strong { 

position: absolute; 

left: -9000px; 

} 

 
Koska strong-elementti ei ole luonnollisesti lohkoelementti, L-kirjaimen tekstiversiota ei voi kätkeä 
tekstin sisennyksen avulla (kuten tehtiin logon kanssa) ilman, että ensiksi muunnetaan strong-elementti 
lohkoelementiksi käyttämällä display:block-ominaisuutta. Mutta tällöin jäljellejäävä teksti hajoaa 
pehmeästi uudelle riville. Sen sijaan asemoidaan L-kirjaimen tekstiversio absoluuttisesti ja heitetään se 
sivulta pois asettamalla vasemmaksi sijainniksi -9000px. Ongelma ratkaistu. 

 
Joustavat kuvat 
 

 
Seuraavan tekniikan lähtökohta on yksinkertainen: ulkoasu laajenee ja supistuu selaimen leveyden 
mukaan, joten eikö kuvien kohdalla tulisi toimia samoin? 
 
Joustavasti skaalautuvien kuvien toteuttamiseksi - kuvien jotka näyttävät laajenevan ja supistuvan 
selaimen koon muuttamisen mukaan - tarvitsee vain muuttaa kuvien koodauksen ajattelutapaa. 
Tavallisesti kuva sijoitettaisiin käyttäen img-elementtiä ja kiinteätä leveyttä, kuten kuvassa 14. 

 

 
Koko kuva Kuva esitettynä img-tagin avulla 

 
Kuva 14. Perinteinen kuvan esitys img-elementin avulla. 
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Merkintä on yhtä tavallista: 

 
<img src="../img/hpic_bath.jpg" width="220" height="70" 

alt="Image of bath and towel" /> 

 
Kun luodaan joustavasti skaalautuvaa kuvaa, käytetään sitä vastoin di v-elementtiä, jolla on joustava 
leveys, ja sisällytetään kuva taustana. Jos siis di v-elementillä, jolla on taustakuva, on joustava leveys, 
tarvitsee kuvan täyttää näyttöalue leveydestä riippumatta. Kuvan "venyttäminen" aiheuttaa huonon 
laadun ja tästä syystä kuvasta tehdään di v-elementin kokoa suurempi (katso kuva 15). 

 

 
Koko kuva Kuva esitettynä  

div-elementin taustana 

 
 

Kuva 15. Joustava kuvan esittäminen kuva div-elementin taustana. 
 
Pohjimmiltaan div-elementti "rajaa" kuvaa ja näyttää vain osan siitä. Piilotetut kuvan osat esitetään 
ulkoasun laajentuessa. 

 
Joustavan kuvan koodaaminen 
 

 
Aloitetaan ensimmäiseksi div-elementistä ja luokkavalitsimesta. 

 
<div class="section_pic"></div> 

 
Luokkavalitsin section_pic toistetaan jokaisessa kolmessa esitetyssä kuvassa seuraavalla muotoilulla: 

 
 

.section_pic { 

float: left; 

margin-right: 1.25em; 

width: 34*; 

height: 70px; 

border: 4px solid #EBEBE5; 

} 

 
 

Huomioi, että leveys on määritetty prosentteina eikä pikseleinä. Tämä sallii div-elementin laajenemisen 
ja kutistumisen ulkoasun muuttaessa kokoa. Huomaa myös, että kuvan korkeus ei ole joustava, joten 
sille on määritetty kiinteä 70 pikselin korkeus. 
 
Tämän jälkeen lisätään id jokaiseen div-kuvaelementtiin.  

 
<div class="section_pic" id="hpic1"></div> 
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Id=hpic1 mahdollistaa sen, että kuva sisällytetään taustana erikseen kuhunkin div-elementtiin. 

 
#hpic1 { 

background: #E2E2D2 url (../img/hpic_bath.jpg) no-repeat 

center center; 

} 

 
 

Kuva keskitetään sekä vaaka- että pystysuunnassa center center-attribuuttien avulla ja no-repeat estää 
kuvan toistumisen riippumatta selaimen leveydestä. Mistä puheen ollen, muista tehdä kuvasta niin 
leveä, että se kattaa ulkoasun maksimileveyden. Kuten tämän tapaustutkimuksen ensimmäisessä 
osiossa kuvattiin, Tuscany Luxury Resorts -sivusto venyy aina 1200 pikselin leveyteen asti. Tästä 
syystä käytetyt kuvat ovat kokonaisleveydeltään 220px, joka riittää hyvin täyttämään koko div-elementin 
selaimen ollessa leveydeltään 1200 pikseliä tai enemmän.¨ 
 
Lopuksi, ettei unohdeta vammaisia käyttäjiä ja niitä joiden selain ei tue täydellisesti CSS-koodia (esim. 
jotkut mobiili käyttäjät) sisällytetään teksti, joka toimii erään laisena pseudo-alt-kuvauksena. 

 
<div class="section_pic" id="hpic1">(Image of bath and towel)</div> 

 
Tämän jälkeen sijoitetaan teksti sivun ulkopuolelle käyttämällä tekstinsisennystä (text-indent): 

 
.section_pic { 

float: left; 

margin-right: 1.25em; 

width: 34%; 

height: 70px; 

border: 4px solid #EBEBE5; 

text-indent: -9000px; 

} 

 
 

Eihän ollut vaikeata? Tämä on enemmänkin pelkkää ajatustavan muuttamista kuin monimutkaisten 
CSS-tekniikoiden hallintaa. 

 
 

Yksittäisen listakohdan käyttäminen  
useiden elementtien kanssa 
 
 

Edellisissä luvuissa opittiin käyttämään järjestämätöntä listaa aina kuin vain mahdollista 
navigaatiovalikoiden koodauksessa. Mutta puhtaan koodin kirjoittaminen navigaatiovalikkoa varten, 
jollainen Tuscany Luxury Resorts -sivustassa on, voi olla hieman haasteellista (katso kuva 16). 
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Kuva 16. Tuscany Luxury Resorts -sivuston navigaatiovalikko. 
 
Huomaa, että valikon jokainen kohta sisältää kolme elementtiä: 
 

 valikkoteksti (Home) 

 roomalainen numero (I) 

 pisteviiva (....) 
 
Jos puhtaasta merkinnästä ei oltaisi huolissaan, vaatisi todennäköisesti vähemmän vaivaa koodata 
jokainen näistä elementeistä taulukon sarakkeina tai roskata XHTML-koodi toistuvilla pisteillä (.) 
pisteviivaa varten. Sen sijaan voidaan viisaasti käyttää yksittäistä l i-elementtiä kaikkien kolmen 
elementin koodaamiseksi. Valikkoteksti sijoittuu ankkurin (a) sisälle, joka on kellutettu vasemmalle, 
roomalaiset numeroton kellutettu oikealle ja pisteviiva on li-elementin taustakuvana. 

 
Valikon koodaaminen 

 
Aloitetaan yksinkertaisella järjestämättömällä listalla: 

 
 

<ul id="nav"> 

<li><a href="/">Home</a></li> 

<li><a href="/reservations/">Reservations</a></li> 

<li><a href="/amenities/">Amenities</a></li> 

<li><a href="/preferred/">Preferred Guests</a></li> 

<li><a href="/history/">Tuscany History</a></li> 

<li><a href="/customer/">Customer Care</a></li> 

<li><a href="/contact/">Contact Us</a></li> 

</ul> 
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Seuraavaksi lisätään roomalaiset numerot, jotka on kiedottu span-merkinnän sisälle, ja lisätään <br  /> 
tyhjentämään kelluvat elementit, jotka kohta lisätään: 

 
 
<ul id="nav"> 

<li><span>I</span> <a href="/">Home</a><br /></li> 

<li><span>II</span> <a href="/reservations/">Reservations</a> 

<br /></li> 

<li><span>III</span> <a href="/amenities/">Amenities</a><br /></li> 

<li><span>IV</span> <a href="/preferred/">Preferred Guests</a> 

<br /></li> 

<li><span>V</span> <a href="/history/">Tuscany History</a><br /></li> 

<li><span>VI</span> <a href="/customer/">Customer Care</a><br/></li> 

<li><span>VII</span> <a href="/contact/">Contact Us</a><br/></li> 

</ul> 

 
 

Tässä on kaikki XHTML-koodi, joka vaaditaan valikon luomiseksi. Kaikkia muita muotoiluja 
kontrolloidaan CSS-koodilla. Huomaa, että roomalaiset numerot on sijoitettu koodissa ennen 
valikkotekstiä, vaikka ne näkyvät selaimessa valikkotekstin jälkeen. Tämä tehdään, jotta voidaan 
saavuttaa sisällysluettelo-tehoste tyylejä käytettäessä samanaikaisesti ajattelemalla selaimia, joissa 
tyylit eivät ole käytössä. 
Nyt siirrytään CSS-koodiin. Ensin poistetaan marginaalit, täyte ja listan tyyli. 

 
 
ul#nav { 

margin: 0; 

padding: 0; 

list-style:none; 

} 

 
 

Tämän jälkeen määritellään jokaiseen li-elementtiin muotoilu: 

 
 
#nav li { 

margin: 8px 0; 

padding-top: 1px; font: .6em Georgia, serif; 

Color: #777; 

text-transform: uppercase; 

letter-spacing: 1px; 

background: url(../img/bg_dotted.gif) repeat-x 0 77% limportant; 

background-position: 0 61% /* Viritys IE:tä varten */ 

} 

 
 

Taustakuva on yksinkertainen pisteellinen kuvio, joka toistetaan vaakasuunnassa. Huomaa sen 
pystysuuntainen sijainti 77%, muutaman pikselin päässä li-elementin alaosasta. Tämä sallii taustan 
piilottamisen valikkotekstin ja roomalaisten numeroiden taakse, niin että näyttää siltä, kuin pisteitä olisi 
yksi toisensa jälkeen. Valitettavasti (mutta ei yllättävästi) IE sijoittaa taustan hieman alemmaksi, joten 
ensimmäinen 77% sijainti syrjäytetään virityksen avulla arvoon 61%. 
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Sijoitetaan valikkoteksti (joka on kiedottu ankkuri-merkinnän sisälle) vasemmalle käyttämällä kelluntaa. 
Lisätään valkoinen tausta, joka 1) piilottaa pisteellisen taustan ja 2) parantaa luettavuutta, kun selaimen 
leveys on niin pieni, että navigaatiovalikko menee päällekkäin taustakuvan kanssa, jossa on nainen. 
Myös täyte lisätään, jotta voidaan keinotekoisesti kasvattaa elementin korkeutta peittämään pisteellinen 
tausta koko valikkotekstin leveydeltä. 

 
 
#nav li a { 

float: left; padding: 1px 3px; 

background: #FFF; 

color: #777; 

text-decoration: none; 

} 

 
 
Sijoitetaan roomalaiset numerot (jotka on kiedottu span-elementin sisälle) oikealle kelluntaa 
käyttämällä. Samaan tapaan kuin valikkotekstin muotoilun kanssa, tarvitaan valkoista taustaa ja täytettä 
pisteellisen taustan kätkemiseksi. 

 
 

ul#nav li span { 

float: right; 

padding: 1px 3px; 

background: #FFF; 

} 

 
 
Tyhjennetään valikkotekstin ja roomalaisten numeroiden kellunnat käyttämällä <br  /-merkintää, joka 
lisättiin aikaisemmin. 

 
 

ul#nav li br { 

clear: both; 

} 

 
 
Lopuksi lisätään täsmälliset valitsimet jokaiseen li-elementtiin nykyisen sivun valikkokohdan 
korostamiseksi. Tässä on yksinkertainen merkintä Home-valikkokohtaa varten: 

 
 

<ul id="nav"> 

<li id="nav-home"><span>I</span> <a href="#">Home</a><br /><li> 

. . . 

</ul> 

 
 
Tähän liittyvä CSS muotoillaan seuraavalla tavalla; #home on määritelty aikaisemmin body-
elementissä: 

 
#home #nav-home { 

font-weight: bold; 

} 

 
 
(Tämän tekniikan lisäselityksiä löytyy Simonin More Than Doodles -tapaustutkimuksen "Nykyisen sivun 
korostaminen body-elementtiin liitetyn luokan avulla".) 
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Kuva 17 näyttää lopullisen valikon kuten selain sen esittää. Kuva 18 esittää saman valikon, kuten se 
esitettäisiin selaimella, jossa tyylejä ei käytetä. 

 

 
 

Kuva 17. Valmis navigaatiovalikko 

 

 
 
Kuva 18. Tuscanu Luxury Resorts -sivusto ilman muotoilua. Ja siinä se on. Kolme elementtiä, yksi li. 
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Yhteenveto 
 
 
Nyt on paljastettu monet tekniikoista, joita käytettiin Tuscany Luxury Resorts -sivustoa koodattaessa. 
Sivustoon lnternetissä osoitteessa https://tuscany.cssmastery.com ja lähdekoodin voi ladata osoitteesta 
www.friendsofed.com . Siellä on paljon lisää; kaivaudu syvemmälle koodiin ja voit löytää joitakin helmiä. 
Tämän tapaustutkimuksen todellinen kauneus on ehkä se seikka, että raaka XHTML-koodi on yhtä 
vankkaa kuin esteettinen suunnittelu. Jos tyylit eivät ole käytössä, käyttäjillä ei pitäisi olla vaikeuksia 
lukea ja navigoida sivustolla (katso kuva 18 edellisessä osiossa). 
 
Vaikka websuunnittelijan silmälle siististi muotoiltu raaka XHTML-koodi ei ole kaunista, on se silti 
todellinen ilo näytönlukijoille, mobiililaitteille ja hakukoneiden listoille. Se on paras molempia maailmoja 
ajatellen: ne, joilla on näkökykyjä täysiveriset selaimet, nauttivat visuaalisesta elämyksestä, samalla 
kun ne, joilla on rajoittunut näkö kyky tai rajoitetut laitteet nauttivat selkeästä, raa'asta sisällöstä. 

 

https://tuscany.cssmastery.com/
http://www.friendsofed.com/
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