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CSS ievietošana un piesaiste HTML dokumentam 

1. Tieša  ievietošana  HTML  dokumentā: starp tagiem <head>...</head> 
ievieto tagus <style>...</style>, kas nosaka stilu.

Šo variantu ir vērts izmantot, ja kādai no vietnes sadaļām būs atšķirīgs (unikāls) 
noformējums no citām.


Piemērs 
Kods:

<html> 
<head> 
<title>Piemērs</title>


<style> 
 	 	  body {background-color: powderblue;}

 	 	  h1 {color: red;}

  	 	 p {color: blue;}


</style> 
</head> 

<body> 
   <h1>Virsraksts</h1>

   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

</body> 
</html> 
 
Rezultāts: 



2. Stila elementu ievietošana tieši tagā 
Ir iespēja iekļaut CSS noformējumu atsevišķā HTML elementā jeb tagā. Tas 
nozīmē, ka tikai šis elements iegūs savādāku noformējumu. Attēlā redzams, ka 
otrās rindkopas burti ir savādākā krāsā un lielāki.


Rezultāts:


3. Atsevišķa stila faila piesaiste HTML dokumentam 

a) Ar jebkuru teksta rediģēšanas programmu (text editors) sagatavo CSS kodu 
atsevišķā failā un saglabā ar paplašinājumu .css 

b) Izveidoto stila failu iespējams piesaistīt HTML dokumentam starp tagiem 
<head>...</head> ievietojot saiti:


	 <link href="styles.css" rel="stylesheet" type=“text/css”> 
c) Kods stila failā:


body { 
background: teal; 

} 
h1 { 

color: aqua; 
font-family: sans-serif; 

} 
p { 

color: white; 
font-family: Helvetica; 

} 

Kodā redzams, ka elementam body piešķirta cita fona krāsa, virsrakstam un 
rindkopas tekstam izmainīts burtveidols un krāsas. Otrajai rindkopai, kurai 
krāsa definēta tieši tagā, CSS failā noteiktā baltā fontu krāsa nav aktīva.




Rezultāts:


Vai vienā HTML dokumentā var lietot pat visus trīs CSS koda variantus?Tas 
ir atļauts, tikai jāņem vērā piesaistītā CSS koda piesaistes hierarhiju:

1. elementa iekšējais CSS

2. dokumenta iekšējais CSS (starp tagiem <head>…</head>

3. ārējais CSS fails


Vispārpieņemts izmantot ārējos CSS failus un tikai ļoti specifiskas 
nepieciešamības gadījumā izmantot elementa vai dokumenta iekšējo CSS.


