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Sissejuhatus

Viimaste aastatega on veebimaailm väga kiiresti arenenud. Lisandunud on palju huvitavaid
tehnoloogiaid, meetodeid ja lahendusi. Veebilehe kujundus teostatakse aga endiselt tuntud CSS‐iga,
millest siiani käibel versioon 2.1. Selle põhiosa on valminud juba aastal 1998 ning seetõttu hakkab
ajale ja vajadustele jalgu jääma.
Nüüd on valmimas moodulipõhine CSS3, mille uute võimalustega saaks veebidisainer kõike vana ja
kandilist muuta palju ilusamaks ja sujuvamaks. Peale välimust puudutavate tegurite on CSS3‐s ka
uued selekteerimise võimalused, milleta varem pidi palju rohkem kombineerima. Nüüd saab
spetsiaalsete käskudega keerukad konstruktsioonid lihtsalt tehtud. CSS3 võimaldab lahendusi, mida
seni tuli realiseerida kasvatades allalaetavate andmete mahtu. Näiteks, et oma nägemust teoks teha,
pidid enamus disainereid kasutama kunstiliste lahendustena (raamjoone pildid, järktoonitud taustad,
ümarad elementide nurgad jne) pilte. Valmivas versioonis saab lisaks ümaratele nurkadele tekitada
objektile ja tekstile varju ning lisada elemendile läbipaistvust. Varem oli võimalik elemendile lisada
ainult ühte tausta, CSS3‐ga aga mitut. Kindlasti on iga veebilooja unistanud kasutada enda
lemmikfonte, mida veebifontide seas pole. CSS3‐ga on võimalik lisada oma fonte. Seni pidi
elementide pööramiseks, kallutamiseks, liigutamiseks kasutama erinevaid tehnoloogiaid (nt Flash,
Javascript), CSS3‐ga saab ka seda lihtsalt saavutada, andmemahtu suureks ajamata.
Kuna järjest enam kasutavad inimesed väga erinevaid veebis liikumise vahendeid, mobiiltelefonidest
kuni televiisoriteni, siis CSS3 aitab veebi kujutada igale seadmele kõige sobilikumas versioonis.
Töö autor on väga huvitatud veebidisainist ja sellega seonduvates uuendustest, seega on see teema
väga huvipakkuv ja südamelähedane. Näiteks olen oma tuttavatele ettevõtjatele loonud veebilehti ja
tulevikus soovin sellel alal tegutseda. Samuti puudub uue tehnoloogia – CSS3‐e kohta terviklik
eestikeelne materjal, mis aitaks mõista uusi lahendusi, nende käitumist ja võimalusi. Seega seda tööd
saaksid veebikujunduse huvilised kasutada juhtmaterjalina.
Töö eesmärgiks on anda ülevaade CSS3 uuendustest ning leida millised uuendused on veebiloojale
olulisimad. Eesmärgiks on ka uurida, millised brauserid toetavad CSS3‐ga pakutud lahendusi ja
millised on erinevused uuel CSS3‐l võrreldes varasemate versioonidega.
Töö eesmärkide täitmiseks uurin välja, mis on põhilised uuendused CSS3‐s ning millised neist on
olulisemad veebiloojatele. Teen näidis lehe CSS3‐e uuendustest ning katsetan neid erinevate
veebilehitsejatega, et jõuda selgusele, millised brauserid toetavad vastavaid uuendusi.
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Töö on aktuaalne, kuna veebiarendajad vajavad uusi lahendusi ja sooviksid saada uut informatsiooni
eesti keeles.
Esimeses peatükis käsitleb autor CSS‐i arengut läbi ajaloo, alates aegadest, kus veebi alles hakati
looma kuni käesoleva ajani . Teises peatükis tutvustab töö autor CSS3 uusi omadusi, toob näiteid ja
selgitab brauserite toetust vastavatele uuendustele.

5

1 CSS

CSS (Cascading Style Sheet – Astmelised stiililehed) on kujunduskeel, mille ülesandeks on kirjeldada
veebilehtedel olevate objektide väljanägemist. Võimalik on muuta elementide tausta, suurust,
värvust, asukohta, käitumist ja muud sarnast.
(Munner, 2009)
Ühe stiililehega saab töödelda mitut erinevat lehte, ühe kirjeldusega mitut erinevat elementi, kuid
samas saab ka unikaalseid elemente määratleda. Tänu CSS‐le on dokumendi sisu ja tema kujunduslik
pool eraldatud. Tihtipeale asuvad need erinevatest failides. Seega on mõlemast poolest palju lihtsam
aru saada.
(CSS:Sissejuhatus)

1.1 CSS ajalugu
HTML pole kunagi kavatsenud olla esitluskeel. HTML dokumendist eraldi oleva stiililehe kasutamise
idee on kavas olnud juba 1990. aastast. Siis oli aga veeb ainult ideevälgatus Tim Berners‐Lee mõtetes.
Alates 1993. aastast, enne brauseri Mosaic väljalaskmist, oli juba mitu HTML‐i stiililehe ettepanekut
ringluses. (Lie & Bos, 1999)
1993. aastal ilmub brauser „NCSA Mosaic“, sellel on stiili muutmis lisa, aga see on samm tagasi, kuna
lubab veebiloojal muuta ainult kindlaid värve ja fonte. (Lie & Bos, 1999)
1994. aastal algab CSS edulugu. Veebi hakatakse kasutama kui elektroonilise kirjastuse platvormi.
Kuid üks oluline osa kirjastuse platvormist on puudu: dokumente pole võimalik kujundada. Näiteks,
pole võimalik kujutada veebilehte ajalehe küljenduse moodi. Töötades MIT Meedia Laboratooriumi
isikliku ajalehe väljaandega, Håkon Wium Lie näeb stiililehe keele vajalikust veebis. Ta avaldab oma
esimese mustandi „HTML‐i kaskaad stiililehed“ (Cascading HTML Style Sheets). Temaga liitub kiirelt
Bert Bos, kes töötas sarnase stiililehe süsteemi väljaarendamisega Argo brauserile. See, mis lahutas
nende kahe stiililehe kava oli arusaam, et süsteem peab looma tasakaalu autori ja lugeja stiili
eelistustest ja et sellel peab olema mehhanism, mis tegeleb mitmete stiililehtede ning vastuoluliste
stiilidega (kui ühe elemendi atribuut on määratletud erinevates kohtades erinevalt). (Lie & Bos, 1999)
Pärast WWW (World Wide Web) konverentsi ettekannet ja suurt elavat arutelu www‐style
postiloend, kaskaad stiililehtede arendus jätkus. Aastal 1995 alustast tööd WWW liit (W3C), kus loodi
ametlik CSS‐le pühendunud meeskond. Eesmärgiks võetakse CSSi spetsifikatsioon välja töötada
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ametliku väljaandeni. Meeskonna liikmete seas oli ka Lou Montulli Netscapest. Pärast seda, kui
Microsoft andis märku, et nad lisavad CSS toetuse oma brauserile, oli oluline ka Netscape osalus.
Muidu oleks nähtud veebi lahknemas kahes erinevas suunas. Arutelud olid pikad ja rasked, aga CSS
esimene versioon ilmus lõpuks W3C soovitusena 1996. aasta detsembris. See sisaldas kõiki
algteadmisi fontide, värvi ja vahekauguse määramise instruktsioone elementidele. Esimeseks
brauseriks, mis rakendas CSS1 võimalusi oli Internet Explorer 3. Et olla konkurentsis järgnes talle
koheselt kesise pingutusega Netscape 4. (Lie & Bos, 1999)
1997. aasta veebruaris hakkas W3C‐s tööle järjekordne CSSi töögrupp. Uus grupp alustas tööd
omaduste kallal, mida CSS1‐s ei adresseeritud. Grupi esimeheks oli šotlane Chris Lilley, W3C‐sse
värvatud Manchesteri ülikoolist. Kõige märkimisväärne areng toimus elementide positsioneerimisega
lehel, aga see tutvustas ka meedia liike(media types), tabeli küljendusomadusi, kõne‐stiililehed (aural
style sheets) ja palju muid keerulisi elementide valimise meetodeid. CSS versioon 2 saab W3C
ametliku soovituse 1998. aasta mais. (Robbins, 2006)
CSS 2 parandus 1 on töötav mustand, mis teeb väikseid muudatusi CSS2‐s. See parandab veateateid
ja viib mõned toetuseta omadused tulevasse CSS3. (Robbins, 2006)
CSS versioon 3 on väljatöötamisel alates 15. Detsembrist, 2005. CSS3 on moodulipõhine ja sisaldab
endas palju erinevaid uusi lahendusi. W3C töötab ka spetsiaalsete CSS meedia komplektidega.
Näiteks CSS Mobiil, CSS Print ja CSS TV. On selgelt näha, et CSS on integreeritud W3C tuleviku
visiooni. (Robbins, 2006)

Raske on prognoosida, millal CSS3 hakkab standardina kehtima. Üks juhtivaid CSS‐i arendajaid Bert
Bos ütles 2007. aastal intervjuus, et nelja või viie aasta pärast (2011 – 2012) on enamus moodulid
lõpuni arendatud.
(xhtml.com, 2007)
Autor arvab, et tänu eraldi moodulite arendamisele saab CSS3‐e huvitavamaid uuendusi kasutada
üldjoontes juba 2011. aasta jooksul, kuid täieliku veebilehitsejate toetuseni nii pea ei jõuata. Samuti
jääb CSS3 standardina kaugemasse tulevikku.

1.2 Veebiloojate arvamus CSS uute võimaluste kohta
Css‐tricks.com lehel Chris Coyier korraldatud hääletus uuris, mille üle oleks veebiloojad kõige rohkem
õnnelikud, kui CSS2 ja CSS3 oleksid kõikides brauserites täielikult toetatud. Selle tööga on see hästi
seotud, kuna tulemused näitavad ära, milliseid uuendusi kindlasti tutvustama pean. Hääletus viidi
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läbi 2009. aasta märtsi kuus. Hääletajad oli ligi 7000, kes külastasid veebilehte css‐tricks.com. Ning
hääled jagunesid järgmiselt (Joonis 1):

CSS3 omadused
RGBaTeised

Mitmekordsed
taustapildid

Gradiendid
Animatsioonid/Üle
minekud

@font‐face
Piirjoone raadius

Ploki vari

Teksti vari

Joonis 1 ‐ Css‐tricks.com hääletus: Mis uuenduste üle oleks veebilooja kõige õnnelikum?

1. Piirjoone raadius (22.0,% 1,541 Häält)
2. Mitmekordsed taustapildid (22.0%, 1,523 Häält)
3. @font‐face (21.0%, 1,424 Häält)
4. Animatsioonid/Üleminekud (12.0%, 818 Häält)
5. Gradiendid (8.0%, 535 Häält)
6. Ploki vari (4.0%, 271 Häält)
7. RGBa (3.0% 234 Häält)
8. Teksti vari (2.0%, 140 Häält)
9. Muu (2.0%, 168 Häält)
(Coyier, Poll Results: CSS3 Features, 2009)
Kuigi küsimus hõlmas nii kasutusoleva CSS2 (millel pole samuti täieliku veebibrauserite toetust) kui ka
CSS3 lahendusi, siis kaheksast reaalsest valikust (kui kõrvale jätta „Muu“) olid seitse omadust CSS3‐e
spetsifikatsioonist.
Küsitlusest selgub, et kõige mugavam uuendus on piirjoone raadiuse määratlemine. Ümarate
nurkade saavutamine CSS3‐ga on imelihtne, kuna varem pidi selleks kasutama mõnes graafika
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programmis loodud pilti. Samuti teeb see veebi kiiremaks, kuna pildifailide andmemaht on tunduvalt
suurem kui koodis kirjeldatud.
Teisele kohale napilt jäänud mitmekordsete taustapiltide valik lihtsustab igasuguste kaunistuste
lisamist veebilehele. Varem pidi selleks tegema mitu erinevat plokki (<div>), ning nendele kõigile
eraldi taustapildi lisama. Kindlasti hoiab see kujunduskoodi arusaadavamana ning lihtsamana.
Kolmandale kohale tuli oma fontide lisamise võimalus, mis autori arvates on üks olulisim uuendus.
Olen mitmeid kordi loonud veebilehtedele huvitavate fontidega linke pildina. See on alati olnud tüütu
ning see teeb ka veebilehe aeglaseks. @font‐face lisaga tuleb laadida vastav font oma serverisse, see
CSS3‐ga ära defineerida ning kasutada justkui tavalist veebifonti.
Ploki vari on väga ilus lisand, mis tekitab ruumilisust veebilehele. Seda on väga lihtne ja mugav
kasutada. Varasematel aegadel lahendati sellist disainilisa pildiga. Ploki äärele, kuhu pidi tekkima vari,
lisati sama kõrge või lai varju suurune plokk, mille taustaks lisati varju kujutav pilt.
RGBa ja läbipaistvus veebis on samuti väga huvitav ja kena uuendus. Varem oli lahenduseks ainult
graafikaprogrammides läbipaistvuse lisamine ning selle veebilehele lisamine pildina, et tekitada
tunne läbipaistvusest. Suurte piltide kasutamine teeb aga veebi aeglaseks. CSS3‐ga määrab
läbipaistvuse protsentuaalselt ja tulemus on väga kena.
Tekstile varju lisamise uuendus on väga sarnane plokile varju lisamisega. Samamoodi annab see väga
palju silmailu veebilehele, eriti just pealkirjadele.
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2 CSS3
CSS3 otsustati teha moodulipõhine, kuna see oleks ühes tükis olles läinud liiga suuremahuliseks.
Jagades CSS3‐e tükkideks, annab see W3C‐le võimaluse avaldada erinevaid mooduleid erinevatel
aegadel. Tänu sellele on hetkel juba mõned CSS3‐e uuendused täielikult saanud brauserite toetuse.
Erinevaid mooduleid on CSS3‐s palju. Ära märkimist väärivad järgmised:











Kasutaja liidese moodul
Selektorite moodul
Kirjatüübi moodul
Värvide moodul
Taustade ja piirjoonte moodul
Teksti moodul
Plokimudeli moodul
Mitme veerulisuse moodul
Kõne moodul
Meedia päringute moodul

Kuna CSS3 erinevad moodulid ja omadused on arendamisjärgus ning on brauserites alles
katsetamisel, siis on välja töötatud erinevatele brauseritele omad eesliited, mis käivad omaduste
ette.







Gecko (Mozilla Firefoxi, Camino) mootori eesliide on –moz‐.
Webkiti (Google Chrome, Safari, Shiira) eesliide on –webkit‐.
Presto (Opera) eesliide on –o‐.
Tridendi (Internet Exploreri, Avant) eesliide on –ms‐.
iCab (iCab) eesliide on‐icab‐
Khtml (Konqueror) eesliide on ‐khtml‐.

(Neerden, 2010)
border‐radius:30px;
‐moz‐border‐radius: 30px;
‐ms‐border‐radius: 30px;
‐webkit‐border‐radius:30px;
‐khtml‐border‐radius:30px;
‐o‐border‐radius:30px;
‐icab‐border‐radius:30px;

2.1 Selektorid (Selectors)
Selektor kujutab struktuuri. Struktuuri saab kasutada tingimusena, mis määrab missuguste
elementidega selektori väärtus on sama dokumendi puus. Võimalik on viidata konkreetse elemendi
tütarelemendile. Üldiselt kasutatakse samu selektoreid, mis eelmistes CSS‐ides. Paindlikumaks
muutmiseks on lisatud omaduse selektorid.
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2.1.1

Omaduse selektorid (attribute selectors)

Varem kui veebilooja tahtis CSS‐s muuta HTML elementi oli tal valida id ja class vahel. CSS3 omaduse
selektoriga saab igale elemendi atribuudile viidata. Näiteks, kui veebilooja tahab, et igal välisel lingil
oleks oma stiil, siis ta saab kasutada href lingi aadressi.
<a href=“http://www.tlu.ee“>Tallinna Ülikool</a>
a[href=http://www.tlu.ee] {color: red;};

Lisatud on viis atribuuti, millega saab elemente grupeerida:
[att^=val]

–

Esindab

elementi,

mille

atribuudi

„att“

väärtus

algab

[att$=val]

–

Esindab

elementi,

mille

atribuudi

„att“

väärtus

lõpeb

prefiksiga

„val“.

sufiksiga

„val“.

[att*=val] – Esindab elementi, mille atribuudi „att“ väärtus sisaldab vähemalt ühel ilmumisel alasõna
„val“.
[att~=val] – Esindab elementi, mille atribuudi „att“ väärtus sisaldab tühikutega eraldatud sõna „val“.
[att|=val] – Esindab elementi, mille atribuudi „att“ väärtus sisaldab sidekriipsudega eraldatud sõna
„val“.
(Coyier, The Skinny on CSS Attribute Selectors, 2010)
Näiteks
p[title$=“pilt“] selekteerib veebilehel kõik paragrahvid, mille pealkiri (atribuut title) lõppeb sufiksiga
„pilt“.
<img src=“pilt1.jpg“ id=“suur pilt all“ />
img[id~=pilt]{border=2px;}

2.2 Kasutajaliides (User‐interface)
Varem oli veebiloojatel väga ebamugav arvutada plokile juurde polsterduse ja raamjoone suurust,
nüüd saab kasutajaliidese moodulis määrata, mismoodi ploki (HTML elemendid <div>, <p>, <img>
jne) suurust arvutatakse. Suuruse muutmis omadusega on kasutajal võimalik muuta brauseris ploki
suurust, see teeb teksti sisestamise mugavamaks kui tekst on suurem kui ette antud plokk ning
kontuurile on lisatud kauguse määratlus.
2.2.1

Ploki suurus (Box‐sizing)

Seni pidi veebiautor alati arvestama, et ploki mõõtmetele lisandub polsterduse ja raamjoone mõõt,
seega pidi koguaeg arvutama. Nüüd saab ploki suuruse (box‐sizing), muuta elemendi laiuse
arvutamise meetodit. Vaikimisi on väärtus content‐box, see arvutab ploki suuruse liites sinna juurde
polsterdamise ja raamjoone mõõdud. Kui väärtuseks on border‐box, siis brauser esitab ploki
defineeritud laiuse ja kõrguse suurusena ehk polsterdus ja raamjoon on sisse arvestatud.
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(CSS33.info, Box‐siizing, box‐mo
odel fixes forr the simple people)
box‐sizing: border‐box;

2.2.2
2

Suuruse
e muutmine
e (Resize)

Suuru
use muutmisse omadus lubab määra tleda, kas plloki suurus on
o muudetavv (Joonis 2). Eriti kasulikk
on seee omadus teksti sisestamisel teksti alale (text area).
a
Kasuta
ajal on võimaalik venitada
a sisendplokii
mõõttmed vastavvalt oma mu
ugavusele. Saamas, kui veebilehel an
nda igale plookile suuruse muutmisee
võimalus ei jää disaineri algsest
a
veebbilehe välim
musest mida
agi järgi. Saamuti võib oluline osaa
matsiooni jääda märkam
mata.
inform
Väärttusteks on vertical,
v
horiizontal ja booth ehk plokki suurust on võimalik ssikutada horrisontaalselt,,
vertikkaalselt ning mõlemas su
uunas.
Kahju
uks on see uuendus väga
a vähese toe tusega. Hilju
uti lisas Goog
gle Chrome ooma uute ve
ersiooni sellee
omad
duse.
(CSS33.info, The reesize propertty in CSS3)
overflow:aauto;
resize: verrtical;

Joonis 2 – Resize omaddus. Kasutajal on
o võimalik plokisuurust muutta.

2.2.3
3

Kontuurrjoon (Outliine)

Kontu
uurile on laaiendatud CSSS3‐s kontuuuri kauguse
e omadus (o
outline‐offseet). See esitab kontuurii
määrratud elemen
ndi äärest eemal (Jooniss 3 – punane kontuurjoon). Kasutattakse, et mä
äärata ruumii
elemendi piirjoo
one ja konttuuri vahel. See omad
dus on leidnud toetus e kõikides tuntumatess
ernet Exploreer.
brausserites, välja arvatud Inte
(CSS33.info, Outlin
ne)
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Joonis 3

outline:solid 1px;
outline‐co
olor:#F00;
outline‐offfset: 10px;

2.3 Taustad
d (Backgro
ounds)
Seni oli võimalik kasutada üh
ht taustapiltii ja see andis kujundajale vähe võim
malusi. Mure oli ka samaa
eva suuruseega. Nüüd on CSS3‐le
e lisatud m
mitmeid uue
endusi, miss
taustapildi näitaamine erine
u viia. Kõige tähtsam
t
uueendus on mittmekordsetee
võimaldavad veebikujundajal oma ideid pparemini ellu
mine. Lisakss sellele, saaab määrata tausta lähttepunkti, tauusta kinnitust ja taustaa
taustade kasutam
ust.
suuru
2.3.1
1

nd‐origin)
Tausta lähtepunkt (Backgroun

Seni oli tausta läähtepunktikss vaikimisi ppolsterduse järgi.
j
See te
ekitas probleeeme kui tekkis vajaduss
taustapilt piirjoone alla peita
a või kui tauustapilt pidi jääma ainult sisule tausstaks. Nüüd saab taustaa
gin) omadustt kasutada, et määrata kuidas taustta asukoht on
o arvutatud
d
lähtepunkti (Backkground‐orig
ud elemendil. Sellel on
n kolm erinnevat väärtu
ust – piirjoone järgi(boorder‐box), polsterdusee
teatu
järgi(padding‐boxx) ja sisu järggi(content‐boox). Piirjoone
e järgi on see piirjoone vvasakus ülem
mises nurgass
nis 3). Kui valida polstterdamise jäärgi, siis tausta positsiioon on paaigutatud po
olsterdamisee
(Joon
vasakkusse ülemissse nurka (Joonis 4). Sissu järgi määäramisel asu
ub taust sisuu vasakus ülevas nurgass
(Joon
nis 5).
(CSS33.info, CSS3: background‐origin and bbackground‐clip)

Joonis 4 – TTausta lähtepu
unkt piirjoone järgi.

backgroun
nd‐image:url('css3images/bborder‐image.png');
backgroun
nd‐origin: bord
der;
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Joonis 5 – Taausta lähtepun
nkt polsterduse
e järgi.

backgroun
nd‐image:url('css3images/bborder‐image.png');
backgroun
nd‐origin: padding;

Joonis 6 – Tausta lähtepu
unkt sisuploki järgi.

backgroun
nd‐image:url('css3images/bborder‐image.png');
backgroun
nd‐origin: conttent;

2.3.2
2

Tausta kinnitus
k
(Ba
ackground‐‐clip)

Varem
m sai taustaa kinnitust kasutada ainuult piirjoone
el. Seega sen
ni polnud võõimalik veeb
bilooja lisadaa
plokille piirjoonen
na punktiir‐ või kriipsjooont ilma, et ploki taustavärv ei ulatuuks piirjoone
e alla. Nüüd
d
saab tausta kinnitusega mää
ärata, kas taaust ulatub piirjoonele või
v mitte. Seeda omadusst on parem
m
box), siis seee
kasuttada, kui taustaks pole pilt vaid on väärv. Kui määrata see polssterduse järggi (padding‐b
jääb p
piirjoonest sissepoole (Jo
oonis 7). Vaikkimisi on vääärtuseks piirjjoonel (bordeer‐box) (Joon
nis 8).
(CSS33.info, CSS3: background‐origin and bbackground‐clip)

Joonis 7 – Tausta
T
kinnituss polsterduse jä
ärgi. Taust on piirjoonest seesspool.

Jooniis 8 – Tausta ki nnitus piirjoon
nel. Taust jääb piirjoone
p
alla.
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2.3.3
3

Tausta suurus
s
(Bacckground‐si
size)

Taustta suurust plokis polnu
ud varem vvõimalik määrata. Sellekks pidi pilti graafika programmigaa
väiksemaks tegem
ma. CSS3‐ga saab määratta taustapild
di suurust (Jo
oonis 9). Suu rust saab valida pikslitess
(laiuss ja kõrgus) või protsentides. Kui suuurus määraata protsend
dina, siis seee on suhteliine laiuse jaa
kõrgu
usega plokis,, mis on taussta lähtepunnktiga (backg
ground‐origin
n) valitud. Kooos meedia päringutegaa
on võ
õimalik näidaata tausta vastavalt sead mele.
(CSS33.info, Background‐size)

Joonis 9 – TTausta suuruse erinevad varia
andid.

2.3.4
4

Mitme ta
austapildi kasutamine
k
e (Multiple backgrounds)

CSS3 lubab kasutada ühel elemendil mitu t taustapilti (Joonis 10). Selleks tulebb lihtsalt eralldada
ele on võimaalik veebilehe
ele lisada mittmeid kaunisstusi. Samuti saab lisada
taustad komadegga. Tänu selle
e
taustapilti ühte ülemisse nurkka ja vastasoolevasse nurkka teise, see on mugav kuui veebilehte
a ekraanidel .
vaadaatakse erinevva suurusega
(CSS33.info, Multip
ple backgrou
unds with CSSS3)
backgroun
nd‐image: url('css3images/oopacity.jpg'), url('css3image
es/porfolio.jpgg');
backgroun
nd‐repeat: no‐‐repeat;
backgroun
nd‐position: ce
enter center, top center;
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Joonis 10 – Mitme taustapildi kasutamine.

2.4 Piirjoon
ned (Borde
ers)
Disain
nerid kellel olid
o seni suuremad sooviid (näiteks ümarate nurkkadega plokidd või plokiva
arjud) , pidid
d
sellekks kasutama erinevaid grraafilisi elem
mente, mida loodi graafikka või fototööötlus progra
ammide abil..
Nüüd
d on lisatud uued omadused, millegga saab piirjo
oone tekitad
da mitmevärrvilistena, kasutada saab
b
pilti p
piirjoonena. Piirjooni saab kujutada üümmargustena ja elemen
ntidele saab lisada varju.
2.4.1
1

Piirjoon
ne värvid (B
Border‐colo
ors)

Esimeeseks piirjoo
onte uuendu
useks on piirrjoone värvid
d (border‐colors). Piirjooonele sai ka varem värvii
määrrata, aga nüü
üd saab neid mitmevärviilisena kujutaada, selleks omadus
o
piirjjoone värvid
d (Joonis 11)..
Eraldi on võimalik ära määra
ata elemend i ülemise, paarema, alum
mise ja vasakku serva värvvid vastavaltt
oone pikslite arvule (pakksusele). Kui joon on paaksem kui ärra märgitud värvide arv,, siis pikslid,,
piirjo
millele on värv määramata
m
jä
äävad samatoooni, mis viimasena ära märgitud pikksel. Seda om
madust saab
b
kasuttada kõikidell tuntumatel veebibrauseeritel.
(CSS33.info, How to
t create colo
ored borderss with CSS3)

border: 16
6px solid;
bordeer‐top‐colors: #F00 #F30 #F60
#
#F90 #FCC0 #FF0 #FF3 #FF6 #F00 #F3
30 #F60 #F90 #FC0 #FF0 #FFF3 #FF6;
bordeer‐right‐colorss: #F00 #F30 #F60
#
#F90 #FCC0 #FF0 #FF3 #FF6 #F00 #F30 #F60 #F90 #FC0 #FF0 #FFF3 #FF6;
bordeer‐bottom‐colors: #F00 #F30 #F60 #F90 ##FC0 #FF0 #FFF3 #FF6 #F00 #F30
#
#F60 #F990 #FC0 #FF0 #FF3 #FF6;
bordeer‐left‐colors: #F00 #F30 #F60
#
#F90 #FCC0 #FF0 #FF3 #FF6
#
#F00 #F3
30 #F60 #F90 ##FC0 #FF0 #FFF3 #FF6;

Jooonis 11 – Piirjoone värvid.
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2.4.2
2

Pilt piirjjoonena (bo
order‐imag
ge)

Seni pidi kunstipääraste raamide tekitamisseks kasutam
ma mitmeid plokke ja neeile pilte tausstaks lisama..
t
lisam
misega. Nüüd
d aga on võ
õimalus CSS33‐s lisada piirjoone
p
piltt
Problleem tekkis nurkadele tausta
(bord
der‐image)(Jo
oonis 12, 13, 14). See jagguneb viiekss alamomadu
useks: allikass (border‐image‐source),,
tükeldamine (borrder‐image‐sslice), laius (bborder‐imag
ge‐width), alg
gus (border‐‐image‐outseet) ja korduss
der‐image‐reepeat). Hetke
el ei toeta üükski brauser laiust (borrder‐image‐w
width) ja alggust (border‐‐
(bord
image‐outset). Allikas
A
(bordeer‐image‐souurce) on pillt, mida kassutatakse piiirjoonena. Tükeldamine
T
e
(bord
der‐image‐sliice) Näitab, kust
k
pilt tükeeldada 9 osaaks. Ühe vää
ärtuse (kas ppikslites või protsendina)
p
)
sisesttades jagab pildi võrdselt (Joonis 15)). Neli väärtu
ust sisestade
es jaguneb saama süsteem
mi järgi nagu
u
Jooniisel 15, aga pilt pole ja
agatud võrdsselt (esimen
ne väärtus on
o vasaku seerva lõikamiine). Korduss
(bodeer‐image‐rep
peat) valib kuidas brauuser näitab neid tükeld
datud osi ssinu elemendi servadess
(venittab (stretch – Joonis 13),, kordab (reppeat – Jooniss 12), ümardab (round)) .
(Babéé)

Joon
nis 12 – Pilt piirrjoonena, mille
e venitus väärtu
us on repeat.

Joon
nis 13 ‐ Pilt piirjjoonena, mille venitus väärtu
us on stretch.

Joonis 14
1 ‐ Pilt piirjoonnena, mille ven
nitus väärtus on
n repeat stretchh.
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Joonis 15 – Piirjoone pilt jaotakse
j
tükkid
deks.

border‐wid
dth: 32px 32p
px 32px 32px;
border‐image: url('css3images/bip.pnng') 32 repeatt;
border‐image: url('css3images/bip.pnng') 32 stretch
h;
border‐image: url('css3images/bip.pnng') 32 round stretch;

2.4.3
3

Raamjoo
one ümarad
d nurgad (b
border‐radiius)

Veeb
bidisainerid, kes
k soovisid varem kand ilistest veebilehtedest midagi
m
enamaat – ümarate
e elementidee
ndust, pidid kasutama vveebilehel mitmeid
m
lisa plokke, et neile tausta
aks ümaratee
nurkaadega kujun
nurkaadega pilt lissada. Nüüd CSS3 piirjooone raadiusega (border‐rradius) saab veebilooja kergesti
k
luuaa
ümarratenurkadegga disainiellemente. KKuna see oli
o ka üks esimesi uuuendusi, mis
m kõikidell
veebiilehitsejatel töötas,
t
siis on
o see ka ükss enim kasutatavaid CSS3
3 omadustesst. (Joonis 16
6, 17, 18).
(CSS33.info, Bordeer‐radius: cre
eate roundedd corners witth CSS!)

Joonis 116 – Raamjoon
ne raadius 30 px
x.

border‐rad
dius:30px;

Joonis 17 – Raamjoone ra
aadius kahel nu
urgal.

border‐rad
dius: 30px 0 30px 0;

Joonis 18 – Teaatud mõõtudess saab tekitada ka ringi.
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height: 60px;
width: 60p
px;
border‐rad
dius: 100%;

2.4.4
4

Ploki vari (Box‐sha
adow)

Veeb
bikujundajad,, kellel oli va
arem huvi te ha varjuga elemente
e
pid
did selleks kaasutama mitmeid plokkee
v
tausttapildi lisamaa. CSS3 uuen
nduseks on ploki
p
vari (boox‐shadow), millega saab
b
ning neile eraldi varjuga
o kasutusell
väga lihtsalt ära määrata, kui suur, mis ssuunas, mis värvi ja kui hajutatud onn vari. See on
uti uuematess tuntud brauserites (Jooonis 19). Sellel omaduse
e parameetriiteks on kolm
m suurust jaa
samu
üks värv. Need ko
olm suurust on:
o
11. Horisontaaalne varju kõrvalekall e. Positiivne tähendab
b, et vari ttekib plokistt paremale,,
negatiivn
ne tähendab, et vari tekibb plokist vasaakule.
22. Vertikaalne kõrvaleka
alle. Negatiivvne tähendaab, et ploki vari tekib üülesse, positiiivne, et seee
tekib alla.
33. Hajususe raadius. Kui see on 0, ssiis vari on terav.
t
Mida suurem num
mber, seda hajusam
h
varii
tekib.
(C
CSS3.info, Bo
ox‐shadow, one
o of CSS3′ss best new features)
box‐shado
ow: 8px 7px 5p
px #030;

Joonis 19 – Ploki vari plo
okist all ja vasakul.

2.5 Värv ja läbipaistv
l
vus(Color))
CSS3 värvi mood
dul sisaldab läbipaistvus funktsioon ning lisatud on HSL, HSSLA, RGBA vä
ärvimudelid..
maks uuendusseks on järkttoonimine.
Ühekks huvitavam
2.5.1
1

Läbipaisstvus (Opaccity)

Üks rohkemat rakendust le
eidnud CSS33 võimalus on
o hetkel läbipaistmatuus (Joonis 20).
2
See olii
olnud CSS2.1 standardi ossa, seega andis valideeri misel veatea
ate. Üksteisee
kasuttusel juba vaarem, aga po
peal olevad läbip
paistvad elem
mendid ann avad väga huvitava
h
tule
emuse. Läbippaistvusega on võimalikk
elementi teha tum
medamaks või
v heledamaaks vastavalt sellele, mis tooni elemeent tema all on.
o
Vanasti oli Internet Exploreril kasutusel errinev süntakks:
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filter: alph
ha(opacity = 50
0);

(Scott, 20
006)

Joonnis 20 – Foto on
n läbipaistev.

2.5.2
2

RGBA vä
ärvid

RGBA
A on samadee parameetriitega, mis taavapärane RG
GB. Lisatud on
o „Alpha“ vväärtus ehk läbipaistvus..
RGBA
A‐ga märgitaakse värviratta punase, rrohelise ja sinise värvi segu (iga värv
rv valitakse vahemikus
v
0
kuni 255) ning läb
bipaistmatuss märgitaksee arvuga vahemikus 0 kuni 1, kus 0 oon täiesti läb
bipaistev ja 1
on läbipaistmatu (Joonis 21).

Joon
nis 21 – RGBA vvärvimudeliga saab
s
tekitada läbipaistvust.

backgroun
nd‐color: rgba(255, 0, 0, 0.22)

2.5.3
3

HSL värv
vid

CSS3 teeb tutvustt HSL (Hue, Saturation,
S
LLightness ‐ to
oon, küllastu
us, heledus) vvärvimudeligga. Kasutadaa
saab seda värviüleminekute tegemisel, seest kerge on muuta tume
eduse‐heleduuse protsenti.
Param
meetriteks on:


Toon, miss on kraad värvirattal:
v
0 (või 360) on
n punane, 12
20 on rohelinne, 240 on siinine (Jooniss
22).



Küllasus on
o protsentu
uaalne väärtuus: 100% on puhas värv, 0% tuhm, ilm
ma värvita.



Heledus on ka protsentuaalne: 00% on tume
e (must), 100
0% on hele (valge), ja 50%
5
on värvv
ujul.
puhtal ku

a tooni spekttri. Samuti to
oetavad seda
a omadust u ued brauserid.
See aannab väga laaia värvide ja

20

Joonis 222 ‐ HSL värvira
atas. (Lin, 2009
9)

Joonis 23 – HSSL värvid: puna
ane, roheline ja
a sinine.

2.5.4
4

HSLA vä
ärvid

Samaa, mis HSL värvid,
v
lisatu
ud on neljass väärtus „A
A“(Alpha) eh
hk elemendii läbipaistvu
us (Opacity)..
Läbip
paistvus märggitakse arvugga vahemikuus 0 kuni 1, kus
k 0 on täiesti läbipaisteev ja 1 on läb
bipaistmatu..
Kui läbipaistvus pole olulin
ne, siis on mõttekam kasutada HSL värve. Vastasel korral
k
peab
b
e muutuda tüüütavaks. Joonisel 24 on
n
läbipaaistvusarvukks sisestama 1 ja kui neidd värve on palju võib see
läbipaaistvusarv 0..6.

Joon
nis 24 – HSLA vvärvimudeliga saab
s
tekitada lä
äbipaistvust.

backgroun
nd‐color: hsla((80, 70%, 45%
%, 0.6);

2.5.5
5 Järktoon
nimine
Järkto
oonimine an
nnab tihtipea
ale palju huviitavama tule
emuse veebilehele kui sa ma värvi element
(näiteeks tausta väärv). Seni lahendati sellistt probleemi samuti graaffikaprogram midega. Teh
hti 1 piksli
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laiunee riba, kus oli värviüleminek peal ja kkasutati kord
duva taustapildina. Nüüd saab CSS3‐gga märkida
vajaliikud parameetrid ja järkttoonimine arrvutatakse automaatselt.
CSS vvärviüleminekut ehk järkttoonimist (Jooonis 25) saaab nüüd kasu
utada kõikidee tuntumate
veebiilehitsejatega. Praegu töötab järktooonimine ainult eesliideteg
ga ja Interneet Exploreril on
o oma
filter järktoonimisse jaoks (naggu näidis kooodis). Üldiselt määratakse
e ära tüüp (lilinear, radiall),
algusspunkt, lõpp‐‐punkt, algussvärv ja lõppvvärv.
(Walll, Cross‐Brow
wser CSS Gra
adient)

Joo
onis 25 – Järktooonimine tume
erohelisest hele
eroheliseks.

background: ‐webkit‐gradient(linear,left bottoom,left top,color‐‐stop(0.05, rgb(178,237,186)),coloor‐stop(1, rgb(21
1,107,13)));
background: ‐moz‐linear‐grad
dient(center botttom, rgb(178,237
7,186) 5%, rgb(21,107,13) 100%);
filter: progid:DXImageTransfo
orm.Microsoft.graadient(startColorrstr='#b2edba', endColorstr='#1566B0D');

2.6 Teksti efektid
Tekstti efektide hulka CSS3‐s kuuluvad teeksti vari, ve
eebifondid, mitmeveerul
m
line teksti asetus, tekstii
ületäitumine ja reeamurdmine
e. Veebiloojaa jaoks on võ
õrreldes vara
asemaga tekksti varju ja veebifontide
v
e
m ja aega ko kkuhoidvam
m uuendus. Ei
E ole vaja eenam kasuta
ada pildifailee
kasuttamine kõigee huvitavam
huvitavate fontid
de kasutamisseks ning nenndele varju lisamiseks.
l
Ka
K teksti mitm
meveeruliseks tegeminee
annab võimaluse ajalehe artikkleid veebis kujutada naggu paberkandjal.
1
2.6.1

Teksti vari (Text‐sh
hadow)

CSS3 saab lisada tekstile varrju, mis elim
mineerib lõpu
uks graafikaprogrammidde kasutamisse vajaduse..
m pidi vajad
dusel tekstile
e varju lisam
ma mõnes graafikaprog
g
rammis, salvvestama selle pildina jaa
Varem
lisam
ma veebileheele. Kui hilje
em oli vaja teksti muutta, tuli graa
afika uuesti luua, see oli
o aga vägaa
ebam
mugav ja resssursinõudlik.. Nüüd saab väga lihtsa koodiga ära määrata, m illist varju te
ekstile lisadaa
(Joon
nis 26).
Tekstti varjul on 4 parameetritt:
11. Horisontaaalne varju kõrvalekall e. Positiivne tähendab
b, et vari ttekib plokistt paremale,,
negatiivn
ne tähendab, et vari tekibb plokist vasaakule.
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22. Vertikaalne kõrvaleka
alle. Negatiivvne tähendaab, et ploki vari tekib üülesse, positiiivne, et seee
tekib alla.
33. Hajususe raadius. Kui see on 0, ssiis vari on terav.
t
Mida suurem num
mber, seda hajusam
h
varii
tekib.
44. Varju värv.
(C
CSS3.info, Teext‐shadow, Photoshop llike effects using
u
CSS)
text‐shado
ow: 3px 3px 1px #000;
text‐shado
ow: ‐3px ‐3px 1px #F00, ‐5ppx ‐5px 5px #FFC0, ‐7px ‐7px 5px #000, ‐8ppx ‐8px 3px #9
909;
text‐shado
ow: 0 0 20px #000;
#

Joonis 26 – Teksti
T
vari. 1) Paremal
P
ja all. 22) Neli varju vassakul ja üleval. 3) Nihketa, kuuid suure hajuvvusega.

2.6.2
2

Veebi fo
ondid (Web fonts)

Varem
m jäi tihtipeale disaineriitele tava veeebifontidestt väheks. Kui veebilooja soovis kasutada, mingitt
muud
d kirjatüüpi, pidi ta selle
e graafika prrogrammis pildina
p
salvesstama ja veeebilehele lisa
ama pildina..
Nüüd
d tuleb font oma
o
serverissse ülesse la adida, see jäärel @font‐fa
ace funktsioooniga ära de
efineerima jaa
hiljem
m kasutama nagu tavalistt fonti.
Seda uuendust tutvustati esmalt juba CCSS2‐s ja sed
da on rakendatud Internnet Explorerr 5‐s. Teised
d
oreri pakutudd .eot(embeedded open type) fonte ei toetanud ning alatess
brausserid aga Intternet Explo
Safarri 3.1 välja an
ndest saavad
d veebiloojadd kasutada ükskõik
ü
mis liitsentseerituud .ttf(TrueTyype font) võii
.otf (O
OpenType) fo
onte. Nüüdseks toetavadd seda uuend
dust kõik tun
ntumad uuedd brauserid (Joonis
(
27).
(CSS33.info, Web fonts
f
with @font‐face)
@
@font‐face {
fo
ont‐family:Che
eri;
srrc: url('css3im
mages/CHERI____.TTF');}
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@font‐face {
fo
ont‐family: Segoe;
srrc: url('css3im
mages/SEGOEPPRB.TTF');}
h4 { font‐ffamily: Segoe; }
p{font‐fam
mily: Cheri;}

Joonis 27 – CSS3‐gga on võimalik lisada huvitava
amaid fonte.

2.6.3
3

Mitmeve
eeruline asetus (multii‐column lay
yout)

Seni oli raske paigutada tekstti mitmesse veergu. Disaainerid, kes pidid lehte kkujutama kui ajalehe võii
t
ümberrpaigutamiseega. CSS3‐ga saab lisadaa
ajakirrja väljaanneet pidid päris palju vaevva nägema teksti
väga kergelt teksti mitmesse veergu. (Jooonis 28). See
e lubab veebiloojal paiguutada teksti veergudesse
v
e
kahell viisil: defin
neerides iga
a veeru laiuust või defineerides veergude arvuu. Lisaks saab määrataa
veerggude vahelisee ala suurustt.
(CSS33.info, Multi‐‐column layo
out)
column‐co
ount: 3;
column‐gaap: 1em;

Jooniss 28 – Mitmeve
eeruline asetus..

2.6.4
4

Tekst „ü
üle serva“ (T
Text‐overflo
ow)

Kui o
on tarvis veeebilehele paigutada roohkem tekstti kui teatud
d elementi võib mahtu
uda. Näitekss
tabelitesse või sisendteksti
s
aladesse. SSellisel juhul tuleb tekssti kärpida. Kui see ju
uhtub, tuleb
b
av vihje, et teeksti on kärb
bitud (tavaliselt märgitakkse seda süm
mboliga „…“)..
kasuttajale jätta silmale nähta
Sel ju
uhul kasutattakse teksti ületäitumis( text‐overflow
w) omadusi. Väärtustekss on clip ja ellipsis ningg
oma sõne. Clip korral kärbib teksti ja elliipsise korral lisab „…“ sü
ümboli (Joonnis 29). Oma
a sõne puhull
oma sõne. Hetkel
H
pole se
eda omadusst veel kasutu
usele võtnud
d Mozilla Fireefox. Kasutajjale saab ülee
jääb o
24

servaa läinud teksti nähtavakss teha CSS kääsklusega ho
over (ehk kursoriga üle eelemendi liikkudes) ilmub
b
tekst nähtavale.
(Netw
work)

Jooniss 29 – Üle servaa mineva teksttile lisatakse kasutajale vihje.

5
2.6.5

Reamurrdmine (Wo
ord‐wrap)

Ream
murdmise om
madus paku
uti välja Miccrosofti poo
olt ja lisati CSS3. See llubab pikkadel sõnadell
murd
duda järgmissele reale. Sellel
S
on kakks väärtust: normal or break‐word (Joonis 30). Normaliga
a
jooksseb pikk sõn
na üle eleme
endi ääre. B reak‐word väärtusega
v
murdub
m
elem
mendi servasst sõna ningg
sõna tagumine po
ool viiakse jä
ärgmisele reaale.
(CSS33.info, word‐‐wrap)

Joonis 30 – Veebilooja saab validda, kas teksti murtakse
m
pikkad
de sõnade korrral või mitte.

2.7 Teised moodulid
m
(Other m
modules)
Siin ttutvustatakse meedia päringud
p
ja ssiirded ningg transforme
eeringud. Meeedia päringgutega saab
b
validaa, millisele seadmele veebilehte kuujutatakse. Tänapäeval
T
kasutataksee järjest ena
am ja enam
m
arvuttist erinevaid
d seadmeid veebis liikle miseks. CSS3
3 Siirete ja transformee
t
eringutega muutub
m
veeb
b
lihtsaamaks. Tänu neile ei pea enam kasutaama teisi teh
hnoloogiaid nagu
n
Flash vvõi Javascriptt.
2.7.1
1

Meedia päringud
p
(m
media querries)

See ttähendab, ett võimalik on
n muuta mõõne elemend
di laiust ja kõ
õrgust vastavvalt seadme
ele, mis sedaa
kuvab
b. See on vägga kasulik se
elleks, et veeebilehed olekksid ilusti loetavad nii moobiiltelefoni ekraanilt kuii
ka su
uurelt televiissori ekraanilt. Põhiliselt kasutatakse kahte meed
dia tüüpi: arvvuti ekraanid
dele (screen))
ja trü
ükilehekülged
dele (print). Erinevad meeediatüübid hetkel
h
on:


all – Sobilik kõikidele seadmetele .
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braille – Mõeldud
M
sea
admetele, m is väljastab puutetundlik
p
ku punktkirjaa.



embossed – Mõeldud
d punktkirja ttrükimasinattele.



handheld
d – Mõeldud käeshoitavaatele seadme
etele (väike ekraan,
e
piirattud ülekande
ekiirus).



print – Mõeldud trükilehekülggedele ja dokumentid
dele, mida vaadatakse
e printimisee
eelvaaten
na.



projection – Mõeldud
d projekteeriitud presentatsioonidele, näiteks proojektoritele.



screen – Mõeldud peamiselt värvvilistele arvutti ekraanidele.



speech – Mõeldud kõ
õne süntesaaatoritele.



tty – Mõ
õeldud seadm
metele, mis kasutavad kindlat
k
tähessammu (Näitteks teletaip
p, terminalid
d
või mobiiilsed seadme
ed, millel on piiratud ekraaani võimalu
used).



tv – Mõ
õeldud televviisoritüüpi seadmetele
e (madal re
esolutsioon, värv, piirattud ekraanii
kerimine,, heli kasutattavus)

(B
Bert Bos, 2010)
C
CSS3‐ga on võimalik
v
mää
ärata, milliseena ükskõik mis elementti kuvatakse,, kui veebibrauseri laiuss
o
on suurem võ
õi väiksem millestki.
m
(Jooonis 31, 32)
@media screen and (max‐width: 8000px) and (min‐‐width: 500pxx) {
p#meediaa_yks {
backgro
ound: #00C;
border:solid 6p
px #F00; } }
@media screen and (max‐width: 4800px) {
p#meediaa_kolm{ background:#000;;
color:#F0
00;} }

Joonis 31 ‐ Teatud tingim
mustel kuvab meedia
m
päringutega tausta teiisiti.
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Joonis 32 ‐ Te
eistel tingimusttel kuvab meed
dia päringud elemendi taustaa teisiti.

(Walll, CSS3 Media Queries)
2.7.2
2 Siirded ja
j transform
meeringud
Varem
m pidi veebilooja kasutama fototööt lust, flashi võ
õi Javascripti, et elementte veebilehe
el näiteks
pööraata, liigutadaa, suurendad
da, kallutada ning seda te
ehes sujuvaltt animatsiooonina. Nüüd võimaldab
v
CSS3 transformeeerimisomadu
used. Need uuuendused on
o ühed kõige
e suurema a rengu teinud
d muutused
CSS3‐‐s. Tänu nendele omadusstele kaob tuulevikus Flash veebilehte
edele vajaduss.
2.7.2
2.1 CSS3 Transformee
Tr
ermis omad
dused:
 scale, sccaleX, scaleY – Muudab eelemendi suu
urust. Eraldi saab muuta elemendi X‐‐telge ja Y‐
telge.


Rotate – Pöörab elementi.



translatee, translateX
X, translateY – Liigutab ellementi pare
emale, vasakkule, ülesse, alla.
a



skew, skkewX, skewY
Y – Kallutab eelementi. Saaab kallutada ka ainult ühtte telgedest.



Matrix – Maatriks pö
ööramine. Kooosneb kuue
est väärtusesst. Millest essimesed kakss on
pööramis väärtused, teised kakss on kallutam
mis väärtused
d ja viimasedd kaks on liigutamis
väärtuseed.
(Hyatt, 2007)
2
transform: scale(2);
transform:rotate(‐96deg);
transform: translate(3em,0);
transform: skew(10deg,, 20deg);
transform: matrix(2, ‐0.2, 0, 2, 0, 0);
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2.7.2
2.2 CSS3 Siiirete omad
dused:
 transition
n‐property – Kirjeldab, m
mis omadus vallandab
v
aniimatsiooni. V
Väärtused on
n all või
none.
n‐duration – Kirjeldab, kuui kaua siire kestab. Väärrtused sekunndites.
 transition
 transition
n‐timing‐funcction – Kirjelldab, kuidas animatsioon
n edeneb ajaa jooksul. Vää
ärtused on:
ease, lineear, ease‐in, ease‐out, eaase‐in‐out, cu
ubic‐bezier(xx1, y1, x2, y2 ).
transition‐‐duration: 2s, 4s;
transition:: transform 3ss ease‐in

Jo
oonis 33 ‐ CSS3
3‐ga saab elemeente keerata, liiigutada, suuru
ust muuta ja annimeerida.

2.8 CSS3 kok
kkuvõte
Käeso
oleva semin
naritöö auto
ori arvates oon olulistem
maks uuendusteks mitm
mekordsed taustapildid,
t
,
selekktorite valik on laienenud, muudatussi on tehtud
d piirjoontes, elementideele saab lisa
ada varjusid,,
kasuttada saab om
ma fonte ja värvide kassutamismude
eleid on lisandunud. Muuidugi ei saa
a mainimataa
jätta siirdeid ja tranformeerin
nguid.
Mugaavamaks on tehtud kasutajaliidese moodulis olevaid omad
dusi. Veebiloooja saab va
alida, kuidass
ploki suuruseid arvutatakse. Samuti
S
saab määrata, kaas kasutaja saab elementtide suurust muuta. Eritii
o
pikem
m kui sisendvvälja suurus.
kasulik on see sisendväljades,, kus vahest kipub tekst olema
a
veebilloojatele vee
ebi kujutadaa
Kuna CSS3 on siiski kujundusskeel on vägga palju uuendusi, mis annab
lihtsaate vahenditega väga ilusana. Alustades ümaratest nurkadest,

lõpetades siirete jaa

transsformeeringu
utega.
n kindlasti se
elektorite uuuendused. Ku
ui neid õigestti kasutada, ssaab hoida koodi
k
väga
Väga kasulikud on
na.
puhtaana ja lihtsan
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Kokkuvõte

Töö eesmärgiks oli tutvustada, millised on uued lahendused CSS3‐s, millised on neist kõige
olulisemad. Milliseid võimalusi saab veebiautor juurde tänu CSS3‐le? Mis brauserid toetavad CSS3
lahendusi ja mis on peamised erinevused võrreldes eelnevate versioonidega.
Töö eesmärgid said täidetud. Kuigi raske on välja tuua kõige olulisemaid uuendusi, siis küsitluse
põhjal selgus, et kõige rohkem huvi pakub piirjoontele ümarate nurkade määramine. Samuti leidsid
küsitlusele

vastanud,

et

mitmekordsete

taustapiltide

kasutamine

CSS3‐e

abil

annab

veebikujundamisele palju juurde ning oma fontide lisamine veebilehele annab võimaluse erinevatele
kirjatüüpidele.
Selgus, et brauserite toetused CSS3 uuendustele on üsna kesised. Tuntumatest brauseritest (Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera ning Google Chrome) on kõige väiksem toetus Internet
Exploreri veebilehitsejal, kuigi IE 9 Beta versioon on teinud suure arengu võrreldes IE 8‐ga.
Järeleproovitud CSS3 uuenduste põhjal selgus, et Google Chrome ja Safari mootor Webkit on hetkel
kõige rohkem toetanud CSS3 uuendusi. Pisut väiksem toetus on Mozilla Firefoxi mootoril Gecko. (Lisa
1)
Töö autor leiab, et suurim uuendus, mis CSS3‐s on toimunud võrreldes varasemate versioonidega on
stiililehtede moodulipõhiseks muutmine. Erimooduleid on võimalik ametlikult välja anda erinevatel
aegadel ning orienteeruda on moodulites lihtsam.
Kuna CSS3 pole ametlik väljalase, siis oleks võimalik uurida CSS3 ametliku W3C soovituse uusi
omadusi. Kindlasti oleks huvitav teha küsitlus veebiloojate seas, mis on nende jaoks kõige olulisemad
uuendused ja mida nad kasutavad igapäevaselt. Huvitav oleks samuti jälgida, kui kiirelt erinevad
brauserid leiavad ametlikule soovitusele täieliku toetuse.
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Lisa 1

border‐color
border‐image
border‐radius
box‐shadow
text‐shadow
@font‐face
background‐
origin
background‐
clip
background‐
size
multiple‐
backgrounds
opacity
HSL
HSLA
RGBa
text‐overflow
word‐wrap
multicolumn‐
layout
box‐sizing
resize
outline‐offset
gradient
Transitions
media‐queries

Webkit
‐
+
+
+
+
+
+

Gecko
+
+
+
+
+
‐
+

Trident
‐
‐
+
+
‐
‐
‐

Presto
‐
+
+
+
+
+
‐

+

+

‐

‐

+

+

+

+/‐

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
‐
+
+

+
+
+
+
+
+
‐

+
+
+
+
+
+
‐

?
+
+
+
+
+

?
‐
+
+
+/‐
+

?
‐
‐
+
?
+

?
‐
+
‐
‐/?
+

Järeleproovitud uuendustest töötas kõige paremini Google Chrome ja Safari mootor Webkit. Mozilla
Firefoxi mootor Gecko saavutas autori järele proovitud uuendustes teisena parima tulemuse. Opera
mootor Presto edestas Internet Exploreri mootorit Tridenti.
Tabel on koostatud autori katsetuste põhjal. Veebileht asub aadressil: http://ritso.pri.ee/css3.html
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