
INF1040 løsningsforslag oppgavesett 4:

CSS

(Kapittel 5)

Hvis du �nner feil i løsningsforslaget er det �nt om du gir beskjed om dette
ved å sende en mail til martingi@ifi.uio.no

�Tenk selv�-oppgaver

12. (a) Hvorfor er det hensiktsmessig å skille beskrivelse av innhold fra be-
skrivelse av hvordan innholdet skal vises fram?

� Samme dokument kan gis ulikt utseende bare ved å skrifte ut
stilarket. På den måten kan man lett tilpasse seg ulike bruker-
agenter (�user agents�) (PC-er, mobiltelefoner, PDAer osv.) og
ulike personlige preferanser (for eksempel stor skrift for svaksyn-
te).

� Et nettsted kan ved hjelp av et eksternt stilark gis et enhetlig
utseende.

� En mengde sider tilknyttet ett eneste stilark gir mindre data å
overføre enn en �l som kombinerer innhold og beskrivelse.

Det �nnes gode forslag til stilark tilgjengelig på internett.

(b) I forbindelse med XHTML beskrives utseendet ved hjelp av �Casca-
ding Style Sheets�. Hvorfor betegnelsen �Cascading�?

Cascade: her: �fosse ned i�. Stiler kan angis av brukeragenten (nettle-
seren), av brukeren (nettsurferen) og av nettside-forfatteren. Dersom
nettside-forfatteren ikke har angitt noen stil, �kaskaderer� stilen an-
gitt av brukeren. Dersom brukeren heller ikke har angitt noen stil,
�kaskaderer� stilen gitt av nettleseren (brukeragenten).

(c) En valgt stil kan gjøres tilgjengelig for et XHTML-dokument � eller
deler av det � på �re ulike måter. Hvilke?

Med linket (eksternt) stilark, med importert stilark, med �embedded�
stilark eller �in-line� (dvs. i selve markeringen).

(d) Hvilke fordeler og ulemper har bruken av linket (eksternt) stilark
sammenliknet med alternativene?
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Fordeler: Kan bruke samme stilark for mange nettsider, sparer arbeid
og plass og får et enhetlig utseende. En endring i stilarket får e�ekt
alle steder det er brukt.
Ulempe: Flere �ler å holde styr på!

(e) Anta at det i det linkede stilarket står
h1{color:red;}

og i en h1-markering står
style="color:blue"

Hvilken farge får overskriften, og hvorfor?

Ved slike �kon�ikter� brukes presedensregler. �In-line� har presedens
foran linket stilark, altså blir overskriften blå.

13. (a) Hva er forskjellen på blokk-modellens �in-line�-bokser og blokkbok-
ser?

�In-line�-bokser legges ut horisontalt, blokkbokser vertikalt.

(b) Anta at du skal sette opp en layout med en del tekster under hver-
andre i en kolonne. Tekstene ligger i blokkbokser avgrenset med en
usynlig kant. Er det da det samme om du regulerer den vertikale av-
standen mellom tekstene med polstring (�padding�) eller med marg
(�margin�)?

I utgangspunktet skulle man jo tro at resultatet blir det samme. Imid-
lertid blir to marker som ligger inntil hverandre under visse betingel-
ser slått sammen til en felles marg med størrelse som den største av
de opprinnelige. Se
http: // www. w3. org/ TR/ REC-CSS2/ box. html#collapsing-margins

(c) Hva er forskjellen mellom div- og span-elementet?

div avgrenser et blokkelement, span et �in-line�-element.

(d) Hvilke konstruksjoner bruker vi i målangivelser for å få relative mål?

Angi mål i prosent � for eksempel 30%.
Angi mål med utgangspunkt i valgt standard font-størrelse � for ek-
sempel 1.5em.
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