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Zaledwie kilka lat temu twórcy stron WWW korzystali z języka HTML i wyłącznie za jego pomocą „rzeźbili”
ostateczny kształt projektowanej witryny. Pomimo ogromnych ograniczeń, jakie oferowała ta metoda, powstawały
bardzo ciekawe projekty łamiące wszelakie ograniczenia.
Wraz z wprowadzeniem pierwszej specyfikacji kaskadowych arkuszy stylów, a później jej drugiej odsłony twórcy
stron złapali wiatr w żagle. Od teraz języki HTML oraz jego bezpośredni następca XHTML stały się jedynie zbiorem
elementów odpowiedzialnych za określanie właściwości poszczególnych składników strony, np. nagłówków,
akapitów czy tabel. Natomiast cały proces formatowania ich wyglądu lub umiejscowienia na stronie został zlecony
kaskadowym arkuszom stylów. Rozwiązanie takie pozwoliło na znaczną poprawę komfortu tworzenia stron oraz
odchudzenie kodu.
Zacięta konkurencja na rynku przeglądarek doprowadziła do sytuacji, w której ich autorzy zostali zmuszeni do
ścisłego trzymania się różnych specyfikacji i natychmiastowego wprowadzania nowości i poprawek. Świetnym
przykładem działania konkurencji na rynku przeglądarek jest fakt, że wiele z nich aktualnie obsługuje elementy
wstępnej wersji specyfikacji CSS 3, która nie została jeszcze skończona i oficjalnie zatwierdzona. Fakt ten
zachęcił mnie do aktualizacji mojego kursu CSS i przygotowania jego drugiej wersji.
Druga wersja kursu to sporo nowości, a najważniejsze z nich wypunktowałem poniżej.
aktualizacja głównej części kursu, tak by była zgodna ze specyfikacją CSS 2.1,
prezentacja możliwości zawartych we wstępnym projekcie specyfikacji CSS 3,
aktualizacja tabeli obsługi stylów przez aktualnie używane przeglądarki (Internet Explorer 8, Opera 10, Google
Chrome 3, Mozilla Firefox 3.5, Safari 4.0).
Mam nadzieję, że druga odsłona kursu będzie dla Ciebie równie przydatna, jak jej poprzednia wersja. Mam
również nadzieję, że zatwierdzenie trzeciej wersji specyfikacji CSS 3 oraz wojna przeglądarek pozwolą mi na
kolejne aktualizacje kursu.
W tym miejscu pragnę zwrócić Twoją uwagę na to, że przed przystąpieniem do analizy poszczególnych przykładów
zamieszczonych w niniejszym kursie musisz obowiązkowo uaktualnić swoją przeglądarkę. Niestety tylko
najnowsze przeglądarki poprawnie radzą sobie z definicjami stylów proponowanych w trzeciej specyfikacji CSS.
Poza tym aktualizacja przeglądarki do nowszej wersji z pewnością pozwoli Ci na poprawę swojego
bezpieczeństwa.

Pozdrawiam
Bartosz Danowski
http://danowski.pl

1/1

