
Przesłanianie globalnych arkuszy stylów dla instancji lokalnych 

Zazwyczaj nie tylko będziesz chciał ponownie używać stylów z różnymi elementami na swojej stronie, 

ale będziesz także chciał używać tych samych definicji stylów w różnych dokumentach. Możesz to 

zrobić, definiując swoje style w globalnym pliku arkusza stylów, a następnie włączając ten plik do 

dowolnego dokumentu w witrynie, który musi używać stylów. Aby zbudować globalny plik arkusza 

stylów, wystarczy zdefiniować style w osobnym pliku. 183 pokazuje, jak zdefiniować trzy typy definicji 

stylów: 

• Definicje elementów HTML, które określają domyślny styl dla różnych elementów HTML (innymi 

słowy, dla różnych znaczników HTML) 

• Definicje klas, które można zastosować do dowolnego znacznika HTML za pomocą atrybutu klasy 

wspólnego dla wszystkich znaczników 

• Definicje tożsamości, które mają zastosowanie do elementów strony mających pasujący identyfikator 

Jeśli masz plik arkusza stylów, najłatwiejszym sposobem umieszczenia go w dokumentach jest użycie 

tagu link w nagłówku dokumentu: 

<link rel = ”stylesheet” href = ”ścieżka do pliku arkusza stylów”> 

Następnie możesz użyć stylów w dokumencie, ale także w razie potrzeby zastąpić indywidualne 

atrybuty stylu, używając atrybutu style w dowolnym znaczniku. Na przykład następna warstwa używa 

klasy stylu, ale następnie określa lokalny rozmiar czcionki, który zastępuje dowolny rozmiar czcionki, 

który może być określony w klasie: 

<div class = ”class name” style = ”font-size: 24pt;”> 

Tekst idzie tutaj </div> 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć globalny plik arkusza stylów, a następnie dołączyć go i użyć w 

pliku HTML oraz przesłonić poszczególne atrybuty stylu: 

1. W nowym pliku utwórz definicję stylu dla znacznika p: 

P { background-color: #cccccc; 

font-size: 24pt; } 

2. W pliku utwórz również definicję stylu dla klasy o nazwie myClass: 

.myClass { 

font-weight: bold; 

font-family: Arial, Helvetica, SANS-SERIF; } 

3. Zapisz plik jako style.css. To będzie twój plik arkusza stylów. 

4. W nowym pliku HTML utwórz znacznik łącza w nagłówku, aby dołączyć właśnie zapisany plik arkusza 

stylów: 

<head> <link rel = ”stylesheet” href = ”style.css”> </head> 

5. W treści dokumentu utwórz zwykły akapit tekstu: 

<p> To jest akapit ze stylem. </p> 



6. Ustaw styl lokalny dla akapitu, aby określić rozmiar czcionki i uczyń tekst kursywą: 

<p style = ”font-size: 14pt; font-style: italic; ”> To jest akapit z pewnym stylem. </p> 

7. Postępuj zgodnie z akapitem, używając warstwy, która korzysta z klasy myClass: 

<div class = ”myClass”> To jest warstwa z pewnym stylem. </div> 

8. Zastąp grubość czcionki dla warstwy. Listing 184-1 pokazuje stronę 

<head><link rel=”stylesheet” href=”style.css”></head> 

<body> 

<p style=”font-size: 14pt; font-style: italic;”>This is a paragraph with some style.</p> 

<div class=”myClass” style=”font-weight: normal;”>This is a layer with some style.</div> 

</body> 

9. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć style z globalnego pliku arkusza stylów, 

z nadpisującymi je lokalnymi stylami lokalnymi, zastosowanymi do dokumentu 

 


