
Tworzenie cieni za pomocą CSS 

Ponieważ poprawiono obsługę kaskadowych arkuszy stylów w przeglądarce, również możliwość 

implementacji specjalnych efektów wizualnych wyłącznie w dynamicznym kodzie HTML. Cienie na 

prostokątnych elementach strony są proste: potrzebujesz jednej warstwy, aby umieścić ją z tyłu i nieco 

odsunąć od drugiej. Na przykład następujące tworzy pole bloku z szarym cieniem o szerokości 5 pikseli: 

<div style = ”kolor tła: #cccccc; szerokość: 100px; wysokość: 100 pikseli; pozycja: absolutna; po lewej: 

105 pikseli; top: 105px; ”> </div> 

<div style = ”kolor tła: # 000000; szerokość: 100px; wysokość: 100 pikseli; pozycja: absolutna; po lewej: 

100px; top: 100px; ”> </div> 

Problem z tym podejściem polega na tym, że wymaga bezwzględnego i precyzyjnego pozycjonowania 

zarówno cienia, jak i warstwy głównej. Względne pozycjonowanie w obiegu dokumentu nie jest 

możliwe. Rozważ następujący kod: 

<div style = ”kolor tła: #cccccc; szerokość: 100px; wysokość: 100 pikseli; pozycja: względna; po lewej: 

105 pikseli; top: 105px; ”> </div> 

<div style = ”kolor tła: # 000000; szerokość: 100px; wysokość: 100 pikseli; pozycja: względna; po lewej: 

100px; top: 100px; ”> </div> 

To nie tworzy cienia. Rozwiązanie polega na osadzeniu warstw. Zewnętrzny znacznik div określa 

wymiary i kolor cienia. Wewnątrz bloku div drugi blok div określa wymiary, kolor i względne położenie 

przedniej warstwy. Następnie zewnętrzny znacznik div można ustawić za pomocą pozycjonowania 

absolutnego lub względnego, a cała jednostka zostanie umieszczona razem. Cień jest zilustrowany 

następującymi krokami: 

1. W nowym dokumencie utwórz blok bryły z warstwą cienia. Określ wysokość, szerokość i kolor cienia: 

<body> 

<div style=”width: 100px; height: 100px; position: relative; background: #cccccc;”> </div> 

</body> 

2. Wewnątrz warstwy cienia utwórz warstwę, aby usiadł na niej cień. Oprócz wymiarów i koloru 

warstwy, użyj względnego pozycjonowania, aby ustawić tę warstwę na lewo i nieco w górę od cienia, 

aby końcowy dokument wyglądał jak Listing 169-1. 

<body> 

<div style=”width: 100px; height: 100px; position: relative; background: #cccccc;”> 

<div style=”width: 100px; height: 100px; background: #00ffff; position: relative; left: -4px; top: -4px;”> 

This box has a drop shadow. 

</div> 

</div> 

</body> 

3. Zapisz plik i zamknij go. 



4. Otwórz plik w przeglądarce, a teraz zobaczysz pole z cieniem. 

 


