Stań się responsywny
Im dłużej spędzasz czasu z Internetem, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z prawdy w powiedzeniu, że
zmiana jest jedyną stałą. Widzieliśmy zmiany w naszych językach programowania, wzorach
projektowych i popularności przeglądarki; ostatnio ewoluowały urządzenia, które łączą się z
Internetem i naszymi aplikacjami. Jest to ostatnia zmiana, która spowodowała potrzebę Responsive
Web Design (RWD) - podejścia do projektowania stron internetowych, które stawia użytkownika na
pierwszym miejscu. Oczywiście zmiany w urządzeniach nie są nowe; to tempo i szerokość zmiany jest
nowa. Niedawno naszym największym wyzwaniem było to, czy nasze witryny powinny zrobić
gigantyczny skok z 800 na 1024 piksele. Dokonując zmiany, pomyśleliśmy, że kupiliśmy sobie trochę
czasu, a zmiany technologiczne byłyby powolne, ale technologia wiedziała lepiej. Ponieważ monitory i
ekrany wciąż się rozwijały, naszym wyzwaniem było określenie, ile z pełnego ekranu powinniśmy
zaprojektować, ponieważ urządzenia również zwiększyły rozdzielczość w pikselach. Większa liczba
pikseli również nie ogranicza się do większych ekranów; wzrost liczby urządzeń mobilnych oznacza, że
ekrany również się kurczą. Teraz masz telefony komórkowe w trybie pionowym i poziomym, tablety w
trybie portretowym i krajobrazowym, laptopy, komputery stacjonarne, monitory, a nawet telewizory,
z którymi możesz się zmagać. Potrzebowaliśmy podejścia, które pozwoliłoby, aby nasze projekty
odpowiadały na każde urządzenie, na którym się znalazł. I tak narodził się responsywny projekt stron
internetowych.
Oprócz zmian w rozmiarach urządzeń, na których mogą pojawiać się aplikacje, zmieniają się także
sposoby interakcji użytkowników z aplikacjami. Interfejs między użytkownikiem a aplikacją staje się
coraz bardziej niewidoczny, bardziej naturalny. Podczas gdy eksperci ds. Ułatwień dostępu gromadzili
się, aby zapewnić lepszą obsługę klawiatury i myszy, aplikacja teraz musi zmagać się z wydarzeniami
dotykowymi i gestami oraz kontrolerami gier jako urządzeniami wejściowymi. Niedawno powstanie
Apple'a i zmiany w Google TV oznaczają, że sterowanie głosem nie jest już tematem science fiction.
Responsywne projektowanie stron internetowych to seria technik i technologii, które łączą się, aby
dostarczać pojedynczą aplikację na różnych urządzeniach w możliwie najbardziej praktyczny sposób. I
to nie tylko specjaliści od sieci widzieli taką potrzebę; duże i małe firmy poszukują sposobów na
sprawienie, by ich treść działała, niezależnie od tego, gdzie użytkownik może się z nią spotkać.
Napisz raz i uruchom
Ethan Marcotte, uznany za ojca RWD, opublikował artykuł w A List Apart w maju 2010 r., Który sprytnie
zatytułował „Responsive Web Design”. Zajmował się on sieciami płynnymi, elastycznymi obrazami i
zapytaniami medialnymi jako filarami technicznymi RWD. Marcotte określił również potrzebę nowego
podejścia do treści, aby dopasować je do tych podstaw. Celem tych filarów było osiągnięcie
nieuchwytnego celu „napisz raz, biegnij gdziekolwiek”. Obejmując RWD, dzięki wprowadzonym
zmianom treści, możemy polegać na naszych aplikacjach dostosowujących się do wyboru urządzenia
użytkownika. Zamiast skupiać się na urządzeniach, skupiamy się na naszych użytkownikach. Będący
weteranem programista Marcotte spędził lata na badaniu i propagowaniu technik w swoim artykule.
Ponieważ techniki te opierają się na długotrwałych zasadach rozwoju najlepszych praktyk, bariery
wejścia są znacznie ograniczone, ponieważ wielu projektantów już włącza elementy RWD do swojej
pracy, nie zdając sobie z tego sprawy. Oznacza to również, że nawet niewielkie zmiany w sposobie
dostarczania aplikacji mogą mieć ogromne zmiany dla użytkowników, a często takie zmiany pomagają
w przyszłości chronić Twoją pracę. Wraz z szybkim rozwojem urządzeń mobilnych, skala nowych
urządzeń może oznaczać, że aplikacje staną się mniej użyteczne. Chociaż użytkownicy nauczyli się
poprzez konieczność dwukrotnego dotknięcia ekranu, aby powiększyć, RWD może tego uniknąć i
pomóc ulepszyć doświadczenie użytkownika. Prosta zmiana zapewnia lepsze wrażenia domyślne dla
osób o mniejszych i zmiennych rozdzielczościach ekranu. Po prostu dodanie meta elementu widoku

może dostosować witrynę - pod warunkiem, że masz odpowiednie atrybuty - do rozmiarów
wyświetlaczy mobilnych i tabletów. Przyjrzymy się bliżej możliwościom, jakie ten element oferuje
później w tej części, ale w międzyczasie rysunek daje miły wgląd.

W przeglądarce po lewej stronie interfejs użytkownika jest ładowany tak, jak tego oczekiwaliśmy, z
witryn komputerów stacjonarnych w przeglądarce mobilnej. Po prawej stronie interfejs użytkownika
ładuje się w bardziej użytecznej skali. Oczywiście będziesz potrzebować więcej niż tylko jednej zmiany,
ale powinna ona pobudzić twój apetyt na to, co nadchodzi. Ale wciąż jest miejsce na poprawę. Rysunek
poniższy pokazuje tę samą stronę na iPadzie, używając Safari w pierwszych dwóch ujęciach i Chrome
w trzecim.

Pierwsze zdjęcie nie ma ustawionej rzutni, a pozostałe dwa mają to samo ustawienie, ale zauważ, że
Chrome po prostu lepiej pasuje? Wciąż istnieją pewne błędy w narzędziach, które mamy, ale RWD
rośnie w siłę i dopiero się zaczyna. A jak mógłbyś się tam zatrzymać? Dysponując fluid grid,
elastycznymi obrazami i zapytaniami medialnymi, nasz arsenał jest prawie w pełni zaopatrzony.
Filary Responsive Design

Następne cztery części będą poświęcone każdemu z filarów responsywnego projektowania: fluid grid,
elastycznym obrazom, zasobom multimedialnym i dynamicznej zawartości. Zacznijmy od dużego
obrazu. Fluid grids, pierwszy filar RWD, jest naturalnym następcą płynnych układów, które były
gorącymi tematami w 2006 r., Kiedy dyskusja 800 do 1024 była na stole. Płynna typografia również
odgrywa tutaj rolę, ponieważ Twoja zawartość musi być tak responsywna, jak Twój układ. Układanie
sieci Web w siatkach i kolumnach było marzeniem projektantów, odkąd zaczęła się sieć. Wdrożenia
jeszcze się nie zakończyły, ale fala może się odwrócić, ponieważ W3C poczynił postępy w ustalaniu
standardów. Ponieważ nie ma konkretnych kolumn lub siatek w HTML - nawet w HTML5 - musimy użyć
dostępnych narzędzi. Szkielety są najpopularniejszym rozwiązaniem do szybkiego zastosowania
struktury siatki, takiej jak struktura 960.gs widoczna na rysunku

Szybkość rozwoju to tylko jedna korzyść z używania frameworków; HTML i CSS, na których polegamy,
jest między-przeglądarkowy i kompatybilny wstecz, rozszerzalny i dostępny dla szerokiego grona
programistów. Gdy rozwiązanie W3C jest obsługiwane w przeglądarkach, zapewni nam siłę i
elastyczność; do tego czasu biblioteki i zestawy narzędzi, które zobaczymy w Części 2, solidnie
wypełniają lukę. Drugi filar, elastyczne obrazy (lub obrazy adaptacyjne, jak to nazywa się w specyfikacji
HTML5), mają na celu rozwiązanie dwóch problemów: trudności w przewidywaniu wymiarów, w
których obraz będzie wyświetlany, oraz rozdzielczości, z której obrazy mogą być wyświetlane. Aby
sprostać tym wyzwaniom, adaptacyjne techniki obrazowania obejmują różne sposoby, od
umożliwienia obrazom witryny lepszej adaptacji siatek płynnych i układów, aż po nowe propozycje w
HTML5, które pozwalają zobaczyć różne źródła obrazu używane przez różne urządzenia. Sposób
łączenia tych technik w celu uzyskania najlepszych wyników sprowadza się do równowagi między
swoimi umiejętnościami a oczekiwaniami użytkowników, a my pomożemy Ci z tą równowagą w części
3. Trudność z obrazami polega na tym, że siatki są strukturalne, a obrazki jakość i wydajność są bardziej
oczywiste dla użytkowników. Twoi użytkownicy prawdopodobnie nie zauważą, że używasz siatki - po
prostu cieszą się korzyściami - ale prawdopodobnie dostrzegą rozciągnięte, pikselowane lub
niewymiarowe obrazy. Wielu producentów zmienia również gęstość pikseli, jaką mogą wyświetlać
urządzenia, co daje 1,5 do 2 razy więcej pikseli niż w przypadku wielu urządzeń. Jeśli Twoja aplikacja
nie wykorzysta tej gęstości, może to spowodować, że użytkownicy poczują się skrępowani. I odwrotnie,

jeśli Twoja aplikacja korzysta wyłącznie z obrazów o dużej gęstości, a użytkownicy korzystają głównie z
aplikacji na starszych urządzeniach mobilnych lub komputerach stacjonarnych, będą pobierać obrazy,
których ich urządzenia nie mogą wykorzystać. To marnuje przepustowość zarówno dla Ciebie, jak i
Twoich użytkowników, nie wspominając już o zmarnowanym wysiłku zespołu. Rysunek

opiera się na przykładowych obrazach rozdzielczości z HTML5 Rocks. Po prawej stronie znajduje się
obraz 200 × 200 pikseli, który zostanie dostarczony do urządzeń obsługujących wyświetlacz o wysokiej
gęstości. W środku znajduje się wynikowa super ostra wersja obrazu o wymiarach 200 × 200 pikseli
wyświetlana przy określonym rozmiarze 100 × 100 pikseli. Ostatnim filarem technicznym Marcotte były
media query. Są to zaszczyt bycia najsilniejszym rywalem HTML5 w miksie, a także najlepsza obsługa
wielu przeglądarek. Mogą nie działać natywnie w starszych wersjach Internet Explorera - cóż,
cokolwiek przed IE9 - ale podkładki zwiększające starsze przeglądarki są solidne i akceptowane.
Zapytania o media działają z urządzeniami i przeglądarkami, w których znajdują się aplikacje, i
umożliwiają aplikacji odpowiadanie na te urządzenia, jak pokazano na rysunku

Funkcje urządzenia są używane przez zapytania o media, które z kolei mogą kierować, który CSS jest
stosowany do twojej aplikacji. Zapytania medialne oceniają możliwości urządzenia; na przykład, czy
przeglądarka jest w stanie spełnić te wymagania? Jeśli tak, załaduj ten CSS lub wykonaj następujące
reguły:
< link rel="stylesheet" media="print" href="print.css" >
< link rel="stylesheet" media="projection and (color)" href="projection.css" >
Ponieważ składnia zapytań o media opiera się na typach mediów, które istniały od czasu CSS2.0 (1998,
z poważną zmianą w 2008 r.), Ich podstawy powinny być dość znane. Pierwszy przykład powyżej to typ
nośnika, drugi to zapytanie o media. Gdyby nie fakt, że drugie łącze miało wyrażenie w wartości
atrybutu media, a nie rozdzieloną przecinkami listę typów, oba elementy są identyczne. Zbadamy
więcej tej siły i potęgi zapytań o media w Części 4. Nasz ostatni filar to dynamiczna treść i patrzymy na
to w Części 5. Dynamiczna treść to najnowszy dodatek do responsywnego projektowania stron
internetowych i wciąż się zmienia. Zwolennicy RWD zgadzają się, że potrzebna jest strategia treści,
która umieszcza użytkownika w centrum, ale wciąż nie ma zgody co do jednego podejścia, które jest
mało prawdopodobne. Podobnie jak RWD proponuje rozwiązania techniczne, które dostosowują się
do technologii użytkownika, tak samo stara się dostosować do zmian polegających na poleganiu
użytkownika na treści. Ponieważ interakcje między użytkownikami i aplikacjami stają się mniej
widoczne, RWD będzie w stanie podjąć więcej ciężkich działań. RWD sugeruje, że wezwanie do
działania zmienia priorytet po podjęciu tej czynności lub że strona główna zmienia swoją treść, gdy
zmiany w fizycznej lokalizacji są widoczne, jak pokazuje Rysunek Web Directions South 2012

Więc masz to. Responsywne projektowanie stron internetowych to logiczne projektowanie reakcji, a
społeczności programistów podejmują szerokie i destrukcyjne zmiany z nowoczesnych urządzeń.
Społeczność chce również ustanowić praktykę przyszłościową; patrzą w przyszłość, a nie tylko reagują
na dzisiejsze urządzenia. RWD staje się po prostu standardową procedurą operacyjną. Po przejściu na
RWD wszystkie aplikacje zostaną zbudowane w ten sposób.
Zmień lub uruchom ponownie
Wiemy więc, że responsywne projektowanie stron internetowych ułatwia życie naszym użytkownikom.
Kiedy jednak jest najlepszy czas na włączenie RWDin do procesu? Czy najlepiej jest zacząć od zera,
stosując podejście RWD? Czy najlepiej jest pozostawić aktualną aplikację i zastosować RWD gdzie jest
to potrzebne? Krótka odpowiedź brzmi, że najlepiej ruszasz się naprzód z RWD w swoich widokach. Jak
najlepiej to zrobić, będzie inny dla każdego dewelopera, aplikacji i witryny. Jeśli twoja struktura jest
solidna, zastosowanie praktyk siatki płynów - które omówimy w Części 2 - może być możliwe. Jeśli

twoja treść jest solidna, a Twój CMS jest wystarczająco elastyczny, nowy motyw może być wszystkim,
czego potrzebujesz, aby dodać zapytania o media w części 4. Jeśli twój kod jest solidny, chirurgiczne
wstawianie dynamicznych obrazów z części 3 może być spacerkiem po parku. Twoja aplikacja może
nawet nie wymagać wszystkich filarów RWD. Alternatywnie możesz znacznie skrócić czas przebudowy,
tworząc od podstaw nowy układ wielokolumnowy. Twoja wydajność CSS może zostać znacznie
poprawiona, jeśli wrócisz do kwadratu i zastosujesz zapytania mediów z czystego arkusza stylów.
Tworzenie szablonów, dzięki którym subdomeny mogą wyświetlać ukierunkowane treści, może
rozwiązać wszystkie potrzeby związane z dostarczaniem obrazów. Albo możesz połączyć podejścia. Być
może istniejąca witryna może być podstawą nowych, uzupełniających się rozwiązań dla większej liczby
urządzeń. Unikaj zniechęcania się rozmiarem istniejącej aplikacji i nie pozwól, by powstrzymało Cię to
przed rozpoczęciem renowacji RWD. Podobnie, powstrzymaj się od wyrzucania swojej bieżącej
aplikacji, próbując zacząć od nowa. Ważne jest po prostu zacząć.
Przykład
Pierwsze pięć części zaczęło się jako prezentacja na stronach Web Directions South w 2012 r. My
wykorzystamy tylko jedną stronę z witryny - stronę Speakers & Sessions, jak pokazano na rysunku

- ale będzie wspaniale służyć jako nasza wizytówka. Musimy pamiętać o tym, kiedy przeglądamy stronę,
która skutecznie wspierała konferencję; wszelkie problemy, które znaleźliśmy, mogą być rozpatrywane
tylko w kontekście działania witryny. Po prostu sprawimy, że będzie działać trochę lepiej. Ponieważ
celem RWD jest wspieranie użytkownika w naszej aplikacji, zobaczmy, co możemy zmienić, aby to
osiągnąć, zaczynając od kodu. We wszystkich witrynach istnieją wybory kodu, które mają sens w
momencie rozwoju, ale stają się wątpliwe w miarę rozwoju technologii. Ponieważ strona korzysta już
z niektórych responsywnych technik, zamierzamy trochę ją rozebrać. Przywracając go do stanu nieresposywnego, możemy wyczyścić talie. Oto struktura pojedynczego głośnika z naszej przykładowej
strony:
<section>
<h3>
<h3>
<section>
<img>
<article>
<p>
<aside>
<section>
<article>
<p>
Dodajmy niektóre typowe treści, aby zobaczyć je na miejscu:
<section class="vcard session-info active">
<h3 class="fn" id="responding-to-responsivedesign">
Craig Sharkie</h3>
<h3>Responding to Responsive Design</h3>
<section class="speaker">
<img width="65" height="65" alt="Photo of Craig
Sharkie" class="photo"
src="http://static.webdirections.org/webdirections/images/speaker_c_sharkie.jpg">
<article class="note">
<p>Craig has been a regular at Web Directions
South since before it was Web Directions
South. He’s moved from the audience, through
moderation, and on to being a presenter.</p>

<p>...</p>
</article>
<aside>
<a class="nickname url" href="http://twitter.com/@twalve">@twalve</a>
</aside>
</section>
<section class="session">
<article>
<p>No matter what you do, your design is going
to be responsive. Even if your response is
to ignore Responsive Design, that’s still
a response.</p>
<p>...</p>
<p>...</p>
<p>...</p>
</article>
</section>
</section>
Jest tu miejsce na zmiany, ale gorliwe dyskusje na temat HTML5 nie pozwolą nam rozwinąć naszego
zorientowanego na użytkownika dysku; więc jeśli zaktualizujemy kod, dopiero zaczynamy tworzyć
podstawy. HTML5 nie jest częścią odpowiedzi, ale ułatwia nam reagowanie, a nasza strona będzie
lżejsza pod względem przepustowości i będzie miała strukturę DOM łatwiejszą do zmiany.
Strukturyzowanie naszej zawartości / bloków
Po pierwsze, zmienimy element zawierający z sekcji na artykuł, ponieważ wpis każdego z głośników
może być łatwo syndykowany z tej strony do strony skupiającej się wyłącznie na jednej ścieżce; na
przykład wszystkie sesje projektowe na stronie ścieżki projektowej. Artykuł jest doskonałym wyborem,
ponieważ bloki mówcy na naszej stronie byłyby „w zasadzie niezależnie dystrybuowane lub
wielokrotnego użytku”. 8 Nasza nowa struktura podkreśla to, tworząc samodzielny blok gotowy do
syndykacji. Oznacza to, że możemy zarezerwować element sekcji, aby przechować sekcje naszej
zawartości - projekt, rozwój itd. Utrzymujmy to więc prosto:
<article>
<h1>
<h2>
<div>

<figure>
<img>
<figcaption>
<p>
<div>
<p>
Zbudowaliśmy trochę głębi z DOM, dzięki czemu możemy teraz kierować nasz kod przy mniejszym
uzależnieniu od klas. Prostsza struktura kodu oznacza, że możemy usprawnić nasz CSS i szybciej
dostarczać kod i CSS do użytkownika. Zanim przejdziemy do naszego CSS, dodamy tę przykładową
zawartość z powrotem, aby podkreślić
<article class="vcard session-info active">
<h1 class="fn" id="responding-to-responsivedesign">
Craig Sharkie</h1>
<h2>Responding to Responsive Design</h2>
<div class="speaker">
<figure>
<img alt="Photo of Craig Sharkie"
src="http://static.webdirections.org/web
directions/images/speaker_c_sharkie.jpg">
<figurecaption>
<a class="nickname url" href="http://twit
ter.com/@twalve">@twalve</a>
</figurecaption>
</figure>
<p>Craig has been a regular at Web Directions
South since before it was Web Directions
South. He’s moved from the audience, through
moderation, and on to being a presenter.</p>
<p>...</p>
</div>
<div class="session">
<p>No matter what you do, your design is going to

be responsive. Even if your response is to
ignore Responsive Design, that’s still a
response.</p>
⋮
<p>...</p>
</div>
</article>
Uproszczenie CSS
Następnie spójrzmy na nasz CSS. Uproszczenie CSS może być świetnym źródłem zwiększania
wydajności, nawet jeśli usuwasz nieużywane style.9 Innym sposobem na utrzymanie lean CSS jest
wykorzystanie jak najmniejszej liczby klas. Łączenie klas w CSS daje najgorsze selektory, więc poleganie
na pojedynczych identyfikatorach i elementach sprawi, że aplikacja będzie ładować się i stylować
szybciej, szczęśliwsi użytkownicy. Uproszczenie CSS staje się jeszcze bardziej wyrównane do RWD, gdy
zminimalizujesz użycie hacków w swoim kodzie. Możesz pewniej odpocząć, wykorzystując CSS z
najszerszą możliwą obsługą przeglądarki. Wkrótce poznamy problemy z obsługą przeglądarki, ale do
tej pory lekko dotknijmy starego ulubionego:
.session-info.active {
max-height: 1500px;
overflow: hidden;
}
Internet Explorer 6 prawdopodobnie usunął już macierz obsługi, nawet jeśli nadal rejestruje się na
radarach użytkownika, więc nadal zaleca się unikanie łączenia selektorów. IE6 rozpozna tylko ostatni
selektor w łańcuchu i zastosuje max-height i overflow do wszystkiego z aktywną klasą, a nie tylko do
elementów sesyjnych. Przełączanie z klas połączonych na klasy w środowisku identyfikatorów głów w
kierunku obiektowego CSS. Zapewnia również ładny wzrost wydajności poprzez zmniejszenie liczby
klas. Może nie jest to panaceum, ale tworzymy lepsze wrażenia użytkownika:
#content .active {
max-height: 1500px;
overflow: hidden;
}
Poprawianie semantyki
Ostatnim obszarem, który zobaczymy, jest sama zawartość w bloku głośników. Kiedy patrzymy na kod,
który zmieniliśmy, są dla nas dwa drogowskazy z treścią: div zawierający naszą zawartość dla głośników
i div dla naszej zawartości sesji:
<div class = "speaker">
<div class = "session">

Kiedy odniesiemy to do tego, co widzimy na rysunku,

nasza lewa kolumna dotyczy głośnika, prawa strona sesji. Łatwo jest to zobaczyć w kodzie, ale dużo
trudniej go wyświetlić w przeglądarce. Nasi użytkownicy nie mają korzyści z oglądania tych opisów w
klasach, więc muszą się sami dowiedzieć, że dwie kolumny w widoku pulpitu zawierają osobną treść i
wiążą ją z kolumnami o różnych szerokościach i długościach. Jak więc ta struktura kolumn działa dla
przeglądania mobilnego? Witryna działająca na żywo rozwiązuje ten problem, zmieniając układ na
jednokolumnowy, jak pokazano na rysunku, ale nadal nie ma nic, co mogłoby odróżnić zawartość.

Z całą pracą RWD, którą wykonujemy na elementach strukturalnych naszych stron, pamiętaj, że
ulepszenia naszej zawartości mogą być równie potężne. Zmiana rozmiaru czcionki jednej kolumny,

zmiana rodziny czcionek innej, zmiana koloru kolumny lub dodanie nagłówka do kolumny może pomóc
użytkownikom w rozpoznaniu dwóch typów treści. Ponadto cienka wersja naszej strony, na której
wpisy użytkowników są zawarte w kodzie tylko wtedy, gdy są wymagane, może naprawdę zmniejszyć
zarówno czas ładowania strony, jak i rozmiar pliku. Gdy wpisy głośników WDS zaczynają się „zamykać”,
możemy dynamicznie ładować zawartość do dowolnego głośnika, który przyciąga uwagę naszych
użytkowników. W ten sposób otrzymają świetną treść, którą są zainteresowani, a nie duży ślad, jaki ma
obecnie. To oczywiste, że strona jest bogata w treści, ale ta komórka nie jest urządzeniem docelowym.
W nadchodzących rozdziałach będziemy wprowadzać więcej zmian w naszych głośnikach i sesjach, ale
można zauważyć, że dzięki silnemu punktowi wyjścia możemy zrobić wiele w kierunku responsywnego
projektowania stron internetowych. Teraz zmienimy cel urządzenia i przyjrzymy się korzyściom z
powrotu do tablicy kreślarskiej.
Pierwsze spojrzenie na projekt Mobile-first
Mimo że ruch responsywnego projektowania stron internetowych jest w powijakach, szkoły myślenia
już kształtują sposoby zmiany podstawowego podejścia. Jednym z nich jest projekt mobilny (MF), który
polega na rozpoczęciu od efektywnego projektu strony mobilnej, a następnie rozszerzeniu go o wersję
desktopową, a nie na pulpicie i oddzieleniu niepotrzebnych komponentów w celu obsługi urządzeń
mobilnych. Na początku istnienia RWD istniało niewiele urządzeń, które wymagały podejścia
mobilnego, więc nie było potrzeby wprowadzania innowacji w przestrzeni. W rezultacie najlepsi i
najzdolniejsi zdecydowanie dostosowywali się z pulpitu w dół. Jednak wraz z poszerzającą się gamą
urządzeń mobilnych, projektanci patrzą na MF w nowym świetle, a kiedy Andy Clarke powiedział: „Och,
jak się śmialiśmy, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z naszego błędu”. Przeniesienie projektu do MF skupia
dyskusję wokół treści i interakcja znacznie wcześniej, ponieważ „lipsum” (czyli wypełnienie wstępnego
projektu strony internetowej tekstem lorem ipsum) jest prawie niemożliwe. To skupienie się na treści
pomaga kształtować i udoskonalać ją w kontekście mobilnym (często postrzeganym jako
najtrudniejszy), który następnie wypływa do wszystkich innych obsługiwanych środowisk. Teraz nie ma
nic do powiedzenia, że jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie rozwoju od podstaw, musisz podejść do
swojego projektu z mobile-first, ale czy możesz wymyślić lepszy powód, aby tego nie robić?
Omówiliśmy już, w jaki sposób nasza strona Kierunki Web ma zawartość, która nie jest wymagana przy
pierwszym ładowaniu. Przydatne jest przypomnienie sobie, że jeśli nasz CSS ma zasoby, które nie mają
wyświetlania dla małych urządzeń, zasoby te są nadal pobierane. Nie tylko marnujemy potencjalnie
kosztowne pobieranie danych na nieużywanym tekście, ale marnujemy jeszcze większą przepustowość
w przypadku obrazów niewyświetlanych. Do tego dochodzi opóźnienie w ładowaniu stron, ponieważ
nieużywane zasoby są pozyskiwane. Zapytania o media mogą nam pomóc tutaj, ale gdybyśmy myśleli
„najpierw mały ekran”, nigdy nie mielibyśmy takich niepotrzebnych obrazów, z którymi trzeba by się
zmierzyć! Mówiąc o zapytaniach o media, pojawiło się interesujące wymaganie dla projektów
mobilnych. Omówiliśmy, w jaki sposób można było porzucić obsługę IE6, ale pojawia się kłopot z
przeglądarką Internet Explorer 7 i 8, jeśli chodzi o zapytania o media - nie działają! Nie ma sposobu,
aby uzyskać dostęp do tych przeglądarek na dowolnych urządzeniach przenośnych, ale jeśli już
poszedłeś na komórkę, dostarczysz swoją witrynę również na komputery stacjonarne. Jeśli witryna
korzysta z zapytań, aby przełączać się między widokami mobilnymi i komputerowymi, przeglądarka IE7
i 8 nie przełączy widoków. Oznacza to po prostu, że komentarze warunkowe użyte do dostarczenia
ukierunkowanych rozwiązań stylizacyjnych do IE mogą również stać się częścią zestawu narzędzi RWD.
Nawet JavaScript może zrobić tylko tyle
Jeśli polegasz na shimie JavaScript, aby poradzić sobie z brakiem obsługi RWD przez starszą
przeglądarkę (na przykład, używając Respond.js, 12, który kiedyś był standardową opcją w Modernizr
i 320 i Up), pamiętaj, że niemożliwe jest zagwarantuj, że użytkownicy będą mieli włączoną obsługę

JavaScript. Z pewnością większość będzie, ale niektórzy nie. A dla każdego z użytkowników z
wyłączonym JavaScriptem shim nie będzie miał żadnego efektu, dlatego należy upewnić się, że projekt
jest wystarczająco silny, aby utrzymać tych użytkowników na stronie - chociaż może on mieć szerokość
320px na pulpicie. Dzienniki dostępu do serwera hostingowego powinny zapewniać wgląd w wybory
przeglądarki użytkownika i eliminować część zgadywania. Prawdopodobnie przekonasz się, że sektory
finansowe w Wielkiej Brytanii i Australii mają na przykład starsze, zablokowane przeglądarki w
porównaniu z branżami kreatywnymi w USA. Statystyki Twojej przeglądarki nie tylko pozwolą Ci
podejmować lepsze decyzje dotyczące poziomu oferowanej pomocy, ale także pokażą, kiedy nie ma
żadnej wartości w wysiłku. Możesz uniknąć dyskusji typu „musimy to wspierać z powodu tej jednej
osoby”.
Dowolna rzutnia w burzy
Kolejną zszywką, którą chcesz przyjrzeć się przed sfinalizowaniem metody ponownego montażu lub
ponownego uruchomienia, jest użycie elementu meta rzutni. W rzeczywistości, niezależnie od tego,
czy tworzysz responsywną witrynę, czy witrynę tylko dla telefonów komórkowych, będziesz
potrzebować tego elementu:
<meta name = "viewport" content = "width = szerokość urządzenia, początkowa skala = 1.0">
Safari i Chrome na urządzeniach z systemem iOS i przeglądarkach na urządzeniach z Androidem mają
widok przeglądarki ustawiony na 980 pikseli szerokości. Dziwne jest to, że samo urządzenie może mieć
tylko 320 pikseli lub 480 pikseli szerokości, w zależności od tego, czy jest zorientowane w pionie czy w
poziomie. To dziwactwo oznacza, że witryna wygląda na dwa lub trzy razy mniej niż można się
spodziewać. Zamiast natywnie pokazywać lewą górną trzecią część witryny 960px, przeglądarka
zmniejsza wszystko. Może to być przydatne, jeśli Twoja strona jest jeszcze responsywna, ale może być
bolesna, jeśli aplikacja jest dostosowana do szerokości urządzenia. Nasz meta element rzutni przyjdzie
jednak na ratunek! Skala początkowa = 1.0 powinna wymagać niewielkiego wyjaśnienia pierwsze
obciążenia aplikacji w stosunku 1: 1. Szerokość = szerokość urządzenia tylko okazuje się kłopotliwa,
dopóki nie dowiesz się, że szerokość przed znakiem równości jest krótka dla „szerokości rzutni”. Ten
atrybut zmienia rzutnię przeglądarki na szerokość urządzenia. Nasza ukierunkowana aplikacja pasuje
do przysłowiowego!
<meta name = "viewport" content = "width = szerokość urządzenia, początkowa skala = .43">
Jednak nie uważaj, że masz początkową skalę na poziomie 1,0. Niektóre wspaniałe zwycięstwa można
uzyskać przy odrobinie kreatywnego wykorzystania skalowania rzutni. Jeśli użytkownicy muszą
powiększać witrynę za każdym razem, gdy ją otwierają, dlaczego nie spotkać ich w połowie? Dla
SitePoint skala 0,43 ładnie pokrywa się z szerokością głównej kolumny treści na stronie. Pasek boczny
znajduje się tuż po prawej stronie, górna nawigacja strony pozostaje niezmieniona, a logo otrzymuje
ładny krok naprzód. Wszystko to, jak również podstawowa treść w witrynie - powód, dla którego
użytkownicy odwiedzają - jest dumny z tego miejsca. Jedno słowo ostrzeżenia, gdy wychodzimy z
naszego elementu meta-rzutni - unikaj dodawania większej liczby kontrolek, niż potrzebujesz. Jeśli
szukasz rozwiązań skalujących online, pamiętaj, że programiści, którzy chcą emulować rodzime
urządzenia za pomocą aplikacji internetowej, często stosują bardziej rygorystyczne kontrole, tworząc
problemy z użytecznością dla nieostrożnych. Gdyby na przykład dostarczyć tę skalę 0,43 tabletowi iPad,
zmniejszyłoby to użyteczność, a nie ją poprawiło, co widać na rysunku

Reagowanie na ruch responsywny
Narzędzia i techniki, które pojawiają się pod hasłem responsywnego projektowania stron
internetowych, zawsze były podstawą społeczności programistów - i nadal będą się rozwijać, ponieważ
praktyka RWD tchnie w nie nowe życie. Filary RWD zapewniają zestaw technik, które można stosować
pojedynczo lub zbiorowo, aby pomóc użytkownikom w ustawieniu ostrości aplikacji. Kombinacja
płynnych sieci, dynamicznych obrazów, zapytań o media i responsywnych treści zapewnia możliwość
zaspokojenia szeregu urządzeń, w których będzie działać aplikacja. A co najważniejsze, to dopiero
początek… zakład, na który nie możesz się doczekać, aby zobaczyć, co czeka Cię w przyszłości!

Płynne siatki
Wiemy, że podczas gdy monitory komputerowe i ekrany laptopów są coraz szersze - z większą liczbą
pikseli wyświetlanych na nich - urządzenia mobilne popularyzują mniejsze wymiary w ofercie. Bardziej
niż kiedykolwiek potrzebujemy podejścia projektowego, które zaspokoi naszą rosnącą gamę szerokości
ekranu, jak pokazano na rysunku

Rola płynnych siatek
Siatki płynnego reagowania na projektowanie stron internetowych są częścią tego podejścia. W
theWeb (i wyłączony) siatka jest sposobem zarządzania przestrzenią w układzie, jak pokazano na
rysunku

Najprostsze siatki składające się z jednej, dwóch i trzech kolumn - zazwyczaj zawierają treść mieszczącą
się w jednym poziomym rzędzie. Bardziej złożone siatki (mające więcej niż 9, 12 lub więcej kolumn)
również zaczynają przynosić większe liczby wierszy do kontrolowania zawartości. W złożonych siatkach
pionowe kolumny działają bardziej jako punkty rejestracyjne do układania zawartości wiersza. Na
przykład w siatce 12-kolumnowej wiersz może obejmować wszystkie 12 kolumn, zawierać trzy
regularne przęsła w kolumnach 1, 4 i 8, cztery przęsła w kolumnach po 1, 3, 5, 8 lub dowolną
kombinację. I chociaż siatki w sieci podążają za siatkami drukowanymi przy wyświetlaniu ze stałymi
szerokościami, mają również luksus płynięcia. Siatki płynów mają kolumny i rynny - przestrzeń między
kolumnami - gdzie szerokości są względem ich pojemników. Same kontenery mogą być albo o stałej

szerokości, albo względne, ale kolumny muszą stanowić proporcję ich kontenera, aby uzyskać etykietę
płynną, jak przedstawiono na rysunku

To, co siatka płynów RWD robi najlepiej, to sposób, aby przestać się martwić o siatkę, szczególnie pod
względem rozmieszczenia treści na stronie. Zamiast ustawiać układ witryny w szerokościach stałych
pikseli, siatki płynów wykorzystują swoje proporcjonalne rozmiary, aby dostosować się do urządzenia
użytkownika. Zrobione dobrze, możemy skoncentrować się na treści i doświadczeniu naszych
użytkowników, a nie na strukturze naszej aplikacji. Na rysunku strona główna Microsoft jest
wyświetlana w szerokościach 1440px i 1024px.

W najszerszym miejscu trzy kolumny pod nagłówkiem Do domu zajmują prawie taką samą szerokość,
jak cała witryna o szerokości 1024 pikseli, pokazanej na rysunku.

Układ został rozszerzony, aby wypełnić więcej dostępnej przestrzeni, a elementy takie jak kolumny,
obrazy i rynny między kolumnami proporcjonalnie wzrosły.
Kiedyś strona została zamknięta na 780 pikseli szerokości, aby wygodnie pasowała do szerokiego
wyświetlacza o rozdzielczości 800 pikseli z miejscem na paski przewijania. Teraz zajmuje 95%
szerokości ekranu dla większości rozmiarów ekranu. Prosty! Zamiast wymyślać wiele projektów, aby
pomieścić większe i mniejsze urządzenia, projekt porusza się płynnie w zależności od rozmiaru
przeglądarki. Siatki płynów wymagają ciężkiego podnoszenia i pozwalają skupić się na projektowaniu
zamiast na strukturze, więc spójrzmy teraz na tę strukturę. Skupimy się jeszcze raz na kolumnach:
<section class="row-padded">
<div class="grid-container">
<div class="grid-row row-4">
<div class="grid-unit col-3">
<h2>For Home</h2>
<div class="grid-row row-3 features">
<div class="grid-unit">
<div class="grid-unit">
<div class="grid-unit">
Poprzedni kod jest wyczyszczoną i elegancko wciętą wersją kodu, który można znaleźć na stronie
microsoft.com. W nim wyróżnia się struktura kolumn, a klasy na elementach div ułatwiają czytanie.
Możemy skupić się tylko na nazwach klas, i popracować nad naszym DOMem. Zaczynamy od trzech
pojedynczych jednostek siatki owiniętych w rząd siatki. Następnie wykonujemy kopię zapasową przez
kolumnę 3, która tworzy kolumny, a następnie do innego wiersza siatki z czwórką dzieci, z powodu
wiersza 4, zanim dotrzemy do nadrzędnego kontenera siatki. Następnie kończymy na elemencie
wyściełanym rzędem. Używamy elementów div, ponieważ nie ma dla nas lepszego elementu HTML5.
Po prostu potrzebujemy elementu strukturalnego, aby zastosować naszą stylizację, i oczywiście w
stylizacji magia się zdarza:

.grid-container {
width: 95%;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
max-width: 1180px;
}
.grid-row {
clear: both;
float: left;
width: 100%;
}
.row-4 .col-3 {
width: 74.5%;
margin-left: 2%;
}
.row-4 .col-3 .grid-unit {
width: 31.63%;
margin-left: 2.555%;
margin-right: 0;
}
.row-4 .col-3 .grid-unit:first-child {
margin-left: 0;
}
Jak widać, wszystkie używane szerokości i marginesy są proporcjonalnie oparte na elemencie
macierzystym każdego elementu. Trzy kolumny są mniej więcej jedną trzecią dostępnej przestrzeni;
ich rodzic - czyli trzy kolumny z czterech w tym rzędzie - to trzy czwarte szerokości wiersza; wiersz siatki
jest pełną szerokością jego rodzica; cały shebang stanowi 95% szerokości ekranu poglądowego.

Diabeł tkwi w szczegółach
Precyzja w procentach (2,555% zamiast 2,5) ma na celu umożliwienie różnych praktyk zaokrąglania w
przeglądarkach. Odmiana przeglądarki nie jest dla nas niczym nowym i to wariacje sprawiają, że
korzystanie z gotowych siatek na końcu tego rozdziału jest tak atrakcyjne. I choć może wydawać się
dziwne zwracanie tak dużej uwagi na możliwe błędy zaokrąglania kolumny, pamiętaj, że ostatnia
kolumna w siatce 12-kolumnowej musi poradzić sobie z błędami zaokrąglania w 11 kolumnach.

Na rok przed swoim artykułem RWD na A List Apart Marcotte opublikował sprytnie nazwaną „Fluids
Grids”, w której wskazał, że dzięki zastosowaniu sieci płynnych „projektanci zyskują racjonalne,
ustrukturyzowane ramy organizowania treści, a użytkownicy zyskują dobrze zorganizowane, czytelne
strony”. Korzystanie z gotowego rozwiązania sieciowego oznacza, że niepotrzebne jest martwienie się
o miejsca dziesiętne i testy między przeglądarkami; możesz kontynuować to, co lubisz: projektować i
tworzyć wspaniałe aplikacje dla swoich użytkowników. Zanim jednak zdecydujemy, które rozwiązanie
sieciowe jest dla nas najlepsze, stworzymy na zamówienie układ siatki. Przyjrzymy się innym
projektantom wielkich siatek i ich systemom gridowym i pozwolimy im ciężko podnieść, ale najpierw
skierujemy te części dziesiętne, abyśmy wiedzieli, w co się pakujemy.
Monitorowanie wzrostu
Na początku lat osiemdziesiątych wymiary monitorów komputerowych były dość skromne 320 x 200
pikseli, dzięki czemu rozdzielczość 800 x 600 pikseli z końca lat 90. wydawała się imponująca. W ciągu
ostatnich pięciu lat 1024 na 768 stało się normą, mimo że dostępne są szersze opcje, a dziś
najpopularniejszy monitor monitoruje w 1366 o 768. I nadal rośnie, co widać na rysunku

Najwyższej klasy produkty konsumenckie osiągają 2560 w 1600 roku, a Apple wprowadziło 2880 w
1800 roku z Retina MacBook Pro.
Tworzenie własnej odpowiedzi
Jeśli zaczynasz od czystego tabletu, przyjęcie struktury może zaoferować wiele w zakresie szybkiego
prototypowania i kodu gotowego do produkcji. Jeśli masz do czynienia z już opublikowaną witryną,
może się okazać, że stworzenie rozwiązania sieciowego na miarę jest bardziej dostosowane do Twoich

potrzeb; możesz lepiej zoptymalizować ilość wdrażanego kodu i wykorzystać kod i style już w swoich
produktach. Powiedział, że rozwiązanie dostosowane do potrzeb będzie wymagało tych samych dwóch
cech, które wyróżniają najlepsze ramy: siatki płynów z płynną typografią. Zaczniemy naszą eksplorację
od typografii i stamtąd. Znaki w naszym typie są najmniejszymi jednostkami atomowymi na stronie,
więc zapewnienie prawidłowego typu ustawi scenę. W obu tych funkcjach jest wiele wspólnych
rozwiązań, a przekonasz się, że kiedy już je utworzymy, będziemy na dobrej drodze do rozwiązania
drugiego.
Płynna typografia
Naszym celem jest zapewnienie, że wszystkie aspekty naszej typografii są ustawione w jednostkach
względnych. W ten sposób wszystkie nasze elementy typograficzne będą płynąć i reagować na zmiany
w urządzeniach, które wyświetlają nasze aplikacje. Co ważniejsze, względny rozmiar czcionki oznacza,
że nasi użytkownicy mogą wpływać na naszą typografię - ustawiają rozmiar podstawowy dla naszych
czcionek i skalujemy od tego miejsca. Jeśli zaakceptujemy, że rozmiar czcionki czcionki powinien być
względny a użytkownicy powinni mieć ostatnie słowo w skali swojej typografii, ale potem ograniczyć
inne wielkości typograficzne do używania stałych pikseli, pozwalamy naszym użytkownikom na
rezygnację z możliwości płynnej typografii. To coś więcej niż rozmiar czcionki; chodzi także o obicie,
margines i obramowanie. Czcionki zdolne do skalowania w przeglądarce były problemem, ponieważ
ludzie zaczęli mówić o potrzebie skalowania czcionek w przeglądarce. W przeszłości największym
problemem związanym ze skalowaniem czcionek była żywotność jednej z najbardziej udanych
dotychczas przeglądarek. Internet Explorer 6 wzniósł Microsoft na ponad 90% udziału w rynku
przeglądarek, mimo że nie był w stanie skalować czcionek opisanych w pikselach. Byłoby mniej
problemów, gdyby większość witryn nie opisywała rozmiarów czcionek w pikselach. Aby umożliwić
użytkownikom skalowanie czcionek, programiści i projektanci zaczęli przypisywać rozmiary czcionek za
pomocą względnych miar w procentach lub ems (lub ostatnio rems3). Mimo że IE6 nie jest już tym
odtwarzaczem, będziemy opierać się na pracy tych pionierów miar względnych i przenieść względne
ustawienie czcionki na następny poziom. Pierwszą rzeczą, jaką należy wziąć pod uwagę przy typografii
płynów, jest to, że nasi użytkownicy kontrolują ją - my tylko wzmacniamy ich bazę. Poziomy kontrastu,
czcionki, rozmiary czcionek i lupy ekranowe są przyjmowane przez użytkowników niedowidzących,
którzy ustawiają własne poziomy komfortu. Nawet jeśli nasi użytkownicy pozostawiają fabryczne
ustawienia przeglądarki, nadal skutecznie ustawiają swój poziom komfortu. Aby uczynić nasze aplikacje
bardziej dostępnymi, powinniśmy unikać rozmiarów stałych pikseli i pracować ze względną wielkością.
Współczynniki, które dają nam stałe rozmiary pikseli, nadal będą naszym celem, ale dotrzemy do nich
ten cel za pomocą czcionek względnych. Z płynną typografią nasze proporcje czcionek mogą być
tekstem na 1 jednostkę, nagłówkami na 2 jednostki i marginesami na połowie jednostki.
Powstrzymujemy się od dyktowania jednostki, ale ufamy naszemu projektowi. Podejmujemy
świadomy wysiłek, aby nie powiedzieć, że nasz rozmiar czcionki będzie wynosił 12px, nasze główne
nagłówki 24px, a dopełnienie to 6px. Dzięki RWD ustalenie proporcji między wszystkimi elementami
jest sercem procesu projektowania.
Na rysunku

tekst po lewej stronie ma margines - obszar kropkowany - o stałym rozmiarze 6 pikseli. Gdy rozmiar
podwaja się, margines pozostaje stały. Tekst po prawej ma względny rozmiar, więc gdy tekst podwaja
się, względny margines podwaja się i zachowuje proporcje naszego projektu.
Odblokowywanie domyślnego rozmiaru czcionki
Rozejrzyj się szybko. Czy ktokolwiek sprawia, że przeglądarka jest oglądana? Zaraz zrobimy punkt, który
wydawał się umykać ich uwadze. Byli sami? Dobrze ... Wszystkie przeglądarki na rynku mają domyślny
rozmiar czcionki 16 pikseli. Tam. Powiedziałem to. Nie mogę znaleźć odniesienia do tego, dlaczego
wszystkie przeglądarki korzystają z tego domyślnego rozmiaru czcionki w arkuszach stylów
przeglądarki, ale robią to. Jest to jedna z wielkich tajemnic Internetu - jeden z tych bardzo rzadkich
przypadków, w których wszystkie przeglądarki są zgodne i zgodne, nawet bez specyfikacji. Możemy
wyciągnąć linie z powrotem do wczesnej przeglądarki Mosaic, ale wtedy jest pusta. Jeśli dodasz rozmiar
czcionki 100% do swojego elementu ciała, a następnie wyświetlisz obliczony rozmiar w obszarze
narzędzi programistycznych przeglądarki, przekonasz się, że wszystkie zgadzają się co do 16 pikseli, co
widzimy na rysunku
body {
font-size: 100%;
}

Wikipedia zawiera świetny podział historii pikseli, ale najważniejszym czynnikiem jest dla nas to, że we
wszystkich przeglądarkach mamy podstawowy rozmiar czcionki, i możemy to wykorzystać, aby łatwiej
było radzić sobie z czcionkami. Ale w celu uzyskania łatwych do odczytania, proporcjonalnych
rozmiarów czcionek, posiadanie standardowego rozmiaru czcionki 16px nie pomoże nam. Musimy
powrócić do tego, co nam wygodniej: początkowy rozmiar czcionki
10px. Aby to zrobić, ustawimy naszą podstawową wielkość czcionki na 62,5% domyślnego 16px, co
daje nam bazę 10px, a szczęśliwy efekt, że 1.2em będzie 12px, 1.6em będzie 16px, i tak dalej. Jeśli
obawiałeś się używania czcionek proporcjonalnych z powodu dziwnych liczb, właśnie usunęliśmy tę
barierę:
html {
rozmiar czcionki: 62,5%;
}
ciało {
font-size: 1.0em;
⋮
}
body> div {
rozmiar czcionki: 1.2em;
⋮
}
Dzisiaj jednak istnieje otwarta akceptacja bazy 16px, a nawet ruch, który utrzymuje, że domyślne 16px
powinno zostać ponownie przyjęte. Technika 62,5% zabiera dużo pracy z rozmiarów czcionek w płytkim
DOM, lub tam, gdzie jest mało zmienić rozmiar czcionki z poziomu nagłówka na poziom nagłówka.
Wadą jest to, że chociaż sprawia, że względne rozmiary są dość łatwe do pracy, szybko się rozwija, gdy
zmieniamy rozmiary elementów głęboko w naszym DOM. Usuń rozmiar czcionki na pasku bocznym,
podnieś go w artykule na pasku bocznym, a następnie spróbuj obliczyć rozmiar czcionki h1. Rysunek
pokazuje wspólną pułapkę.

Zejście z DOM, html, body i div są takie, jakich oczekujemy. 1.6em, którego zastosowaliśmy do sekcji,
nie udało nam się podać 16-krotnego rozmiaru, którego można się spodziewać, ponieważ jego
rodzicem jest 12px, a nie 10px. Jeszcze bardziej zaskakujące jest 2em na h1; jego rodzicem jest 12px,
ale gdy go podwoisz, wynik wynosi 23px-nie 24px. Spójrz na przykładowy kod z plikami źródłowymi
książki i dostosuj liczby, aby sprawdzić, czy możesz odgadnąć wyniki. Przykład jest nadal bardzo płytkim
DOMem, a żonglowanie względnymi czcionkami pozostaje tutaj opcją, ale w przypadku głębszych DOM
lub starszych stron może szybko stać się trudne. Pokusa, by pójść w stronę bezpieczeństwa pikseli,
będzie silna. Potrzebujemy techniki, która ma o wiele prostszą formułę sukcesu.
Stosowanie jednostek układu względnego
Jeśli zmienisz skalę oglądania witryny i zauważysz, że tekst odpowiada i staje się większy, odległość
między elementami pozostaje taka sama (lub że elementy zaczynają się tłumić, a nawet nakładają się
na siebie), możesz obstawiać rozmiar czcionki jest względny, ale dopełnienie, margines lub wysokość
linii (a nawet wszystkie trzy) ma stałą szerokość i nie odpowiada potrzebom użytkownika. Tak jest na
rysunku , więc naprawmy to.

Tak jak w naszej technice 62,5%, będziemy kontynuować pracę z czcionką 10px jako domyślną, a my
dodamy do tego elementu dopełnienie 6px; będziemy mieć również nagłówki o podwójnej wielkości
czcionki, ale zachowujące to samo wypełnienie 6px. Tym razem jednak pominiemy 62,5% zmiany w
elemencie HTML i opuścimy bazę
body {
font: normal 100% Helvetica, Arial, sans-serif;
}
Wiemy, że czcionki dziedziczą rozmiar bazowy z elementu macierzystego. Dlatego, gdy przeglądarka
ma domyślne ustawienia fabryczne, nasz docelowy 12px stanowi 75% początkowego domyślnego
rozmiaru 16px:
p{
font-size: 0.75em;
}
Wiemy również, że marginesy i paddings są względne do rozmiaru czcionki elementu, więc dla naszych
początkowych obliczeń i domyślnego rozmiaru czcionki elementu p 12px wiemy, że połowa em daje
nam nasz cel 6px. Z naszym domyślnym rozmiarem czcionki 16px mamy docelowy rozmiar czcionki

12px elementu p oraz 6px wypełnienia. Dodatkowo, aby dopasować wypełnienie 6px dla naszego h1,
będziemy musieli ustalić, w jaki sposób czynniki 6px na 24px, rozmiar czcionki nagłówka; przychodzi w
jednej czwartej z nich:
p{
font-size: 0.75em;
padding: 0.5em;
}
h1 {
font-size: 1.5em;
padding: 0.25em;
}
Ważne jest to, że ustaliliśmy proporcje tych wartości, a nie same wartości rzeczywiste. Jeśli użytkownik
ustawił swoją czcionkę bazową na 36px, proporcje rozmiarów czcionek i nakładek pozostają zgodne z
naszym projektem; nawet lepiej, pracujemy z ustawieniami użytkownika. Na przykład o 36-krotnym
rozmiarze czcionki p miałby rozmiar czcionki 27px, a wypełnienie 13,5px. Nie ma potrzeby wiedzieć,
jaki będzie ostateczny obliczony rozmiar, ponieważ nasz użytkownik może to zmienić w dowolnym
momencie; zdajemy sobie jednak sprawę, że będzie pasować do wzoru przedstawionego w równaniu:
target ÷ context = wynik
Celem jest element, z którym pracujemy, kontekstem jest lokalizacja DOM, w której znajduje się nasz
cel, a wynikiem jest to, co stosujemy w naszym arkuszu stylów. Bierzemy rozmiar czcionki, który
chcemy i podzielimy przez rozmiar czcionki, w którym się znajdujemy, i daje nam to nasz wynik.
Znajdziesz tę formułę w artykule „Fluid Grid” Marcotte'a na A List Apart, 7 i mógł on znaleźć ją we
wcześniejszym artykule Jona Tana8.
cel / kontekst = wynik
12/16 = 0,75
Podłączamy 0.75 bezpośrednio do naszego CSS:
p{
font-size: 0.75em;
}
Jesteśmy na fali, a my również pozostaniemy proporcjonalni dla właściwości line-height. Będziemy
potrzebować jednostki proporcjonalnej, a ponieważ wysokość linii ma swoją specjalną jednostkę
proporcjonalną, użyjemy tego. Wysokość linii elementu jest dziedziczona z najbliższego elementu
macierzystego w DOM, który ma zestaw właściwości line-height, i może mieć wysokość albo
procentową, stałą wysokość piksela, albo dwa słowa kluczowe: normalne i numeryczne. Użycie
procentów lub pikseli może dać nietypowe wyniki, chyba że ustawisz i zresetujesz wysokość linii. Bez
resetowania wartości procentowe i piksele na wysokości linii pozostają takie same po ustawieniu,
niezależnie od rozmiaru czcionki elementu. Jeśli użyjemy jednostki specjalnej normalnej lub liczby bez
jednostki dla naszej wartości proporcjonalnej, CSS podaje nam typy wartości, za którymi podążamy.

Różnica między tymi dwiema opcjami polega na tym, że normalna jest „rozsądną” liczbą, która zmienia
się wraz z czcionką, przeglądarką i platformą. Natomiast liczba może być wszystkim, co ustawimy.
Mamy kontrolę! A ponieważ Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)
zalecają wysokość linii równą 1,5, aby osiągnąć najwyższą ocenę, skorzystamy z tej opcji. Po prostu
ustawiamy wysokość linii 1,5 na elemencie ciała i przepływa on przez wszystkie elementy na naszej
stronie:
body {
font: normal 100% Helvetica, Arial, sans-serif; /* 16px */
line-height: 1.5;
}
p{
font-size: 0.75em; /* 12px */
padding: 0.5em; /* 6px */
}
Korzystając z numeru, uzyskujemy dostępne rozwiązanie, a wartość jest po prostu odpowiednia w
naszym CSS. Otrzymujemy proporcjonalną odpowiedź dla naszych wysokości linii i jesteśmy w stanie
zastosować tę samą kontrolę, co w przypadku wybrania zawartości naszego stosu czcionek:
p{
font: normal inherit 400 1em/1.5 Helvetica, Arial, sans-serif;
}
Prosta formuła (cel ÷ context = wynik), której używaliśmy do generowania względnych rozmiarów
czcionek, ponownie przyjdzie nam z pomocą z naszym rozwiązaniem sieci grid.
Ręczne tworzenie siatki płynów
Podobnie jak w przypadku typografii płynowej, musimy zaakceptować fakt, że sposób, w jaki
użytkownicy przeglądają nasze aplikacje internetowe, jest poza naszą kontrolą. Wszystko, co mamy
nadzieję kontrolować, to sposób, w jaki reagujemy na to, czego używają do przeglądania naszej
aplikacji. Kiedy układy płynów były po raz pierwszy reklamowane jako Święty Graal, 10 miało pozwolić
tylko na to, aby miejsca zbudowane z myślą o 800px płynęły do pełnej szerokości 1024px. Zamiast
zaklinować sto pikseli białych znaków po każdej stronie projektu, zachęcono cię do otwarcia układu i
umożliwienia mu płynięcia na pełną szerokość. I to zadziałało. Ale wtedy wyświetlacze ponownie się
rozwinęły i definicja „pracował” musiała się zmienić. Na szczęście, gdy wyświetlacze się poszerzyły,
ludzie przestali odczuwać potrzebę przejścia na pełny ekran za pomocą okna przeglądarki. Nawet w
najszerszym zakresie nadal istnieje możliwość, że okna nie zostaną zmaksymalizowane, więc możemy
zawinąć nasze układy w niektóre z tych białych znaków.
Dodawanie złotego współczynnika
Spójrzmy na rozwiązanie kolumnowe, które, podobnie jak nasza typografia płynów, jest
zaprojektowane tak, aby odpowiadało dowolnemu wyświetlaczowi preferowanemu przez naszych
użytkowników. Naszym celem będzie układ dwukolumnowy, z którego możemy być pewni, że sprosta
wymaganiom nowoczesnych komputerów stacjonarnych. Przyjrzymy się adaptacji naszego układu

Speaker & Sessions dla wyświetlaczy mobilnych i tabletów w przyszłych rozdziałach, ale na razie
naszym celem są dwie kolumny na pulpicie. Możemy nawet zwariować w następnym rozdziale i przejść
do jednokolumnowej układ, ale to będzie możliwe tylko wtedy, gdy fundamenty są tutaj. Naszym
pierwszym zadaniem jest ustalenie względnych szerokości naszych kolumn. Moglibyśmy zarobić na
50% całkowitej szerokości dla każdej kolumny, a może trzeciej. Zamiast tego, zaczniemy czerpać
inspirację z okresu przed 300 rpne, kiedy to starożytny Grek o imieniu Euklides napisał o złotym
stosunku: „mówi się, że linia prosta została przecięta w skrajnym i średnim stosunku, gdy cała linia ma
być większy segment, a więc większy do mniejszego. ”Lub, po prostu: a + b to a, a a to b, jak pokazano
na rysunku

Na rysunku poniżej, lewy układ przedstawia sposób, w jaki dwie kolumny opisu głośnika wyglądają w
witrynie WDS. Po prawej stronie jest nasz układ celów z klasyczną proporcją

Od kolumn Partenonu w starożytnej Grecji po spirale ziaren słonecznika w przyrodzie, a także od
średniowiecznego projektu rękopisu, złoty podział jest obecny w projektowaniu od wieków. Ludzie po
prostu uważają, że proporcje proporcji są przyjemne. Nawet jeśli ten opis jest ci nieznany, jego wpływ
na projekt i naturę będzie dobrze znany, jak skorupa nautilusa z rysunku

Jeśli jesteś chętny, jest o wiele więcej matematyki, którą możesz wziąć na pokład, 11, ale najważniejsze
dla nas są wartości złotego współczynnika: 1.6180339887 i jego koniugat:
0.6180339887. Interesuje nas koniugat, ponieważ nasza formuła używa krótkiej długości, a,
podzielonej przez długie, a + b:
target ÷ context = wynik
(a) ÷ (a + b) = 0,6180339887
Dla przykładu działającej formuły użyjemy standardowej szerokości ekranu 960 pikseli i wykonamy
małą algebrę. Gdybyśmy chcieli tylko utworzyć układ o stałej szerokości piksela, wynikiem byłaby nasza
szersza szerokość kolumny:
cel ÷ 960 = 0,6180339887
target = 0.6180339887 * 960
target = 593.312629152
Następnym krokiem dla układu o stałej szerokości piksela byłoby znalezienie mniejszej szerokości
kolumny i wykonanie tych samych dwóch obliczeń dla każdej szerokości urządzenia, na którą chcieliśmy
wdrożyć naszą aplikację. Oczywiście, bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy znaleźli proporcje kolumn, które
zadowoliły projektantów przez dwa tysiące lat, ale to dużo pracy i będziemy musieli sprawdzać, czy nie
zostały wydane nowe szerokości urządzeń. Musimy wrócić do rozwiązania RWD.
960: Dziecko plakatu dla czynników
Gdy projektanci sieci poszukują szerokości bazowej, chcą mieć jak najwięcej czynników, aby uzyskać
największą liczbę kolumn. 960 jest podzielny przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40,
48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 480 i, oczywiście, 960.
Nasza formuła po raz kolejny ułatwiła nam obliczanie odpowiadających wartości względnych i poszła o
krok dalej i zweryfikowała nasze złote wskaźniki procentowe. Zamiast ustawiać szerokość kolumny na
593px, używamy wartości procentowej, aby ustawić naszą szerokość. Wtedy, bez względu na szerokość
strony, będziemy mieli nasz złoty współczynnik. Zatem nasza większa kolumna wynosi 61,80339887%,
pozostawiając 38,1966012% na naszą drugą kolumnę. Aby nasz układ był bardziej praktyczny i solidny,
dodamy rynnę między naszymi kolumnami, odejmując 1% od obu kolumn:
# column-a {
float: left;

szerokość: 60,80339887%;
}
# column-b {
float: dobrze;
szerokość: 37,1966012%;
}
Mamy teraz podstawy, aby uruchomić nasze własne rozwiązanie sieci płynnej, wykorzystując płynną
siatkę goldenratio. Stanowi to solidną podstawę dla naszych poszukiwań zapytań medialnych i nie
tylko. Gotowe rozwiązania Grid Gotowe rozwiązania stawiają sobie za cel bezproblemową konstrukcję
na nowe wysokości. Opierając się na siatce płynów, aby skupić się na doświadczeniu aplikacji, jesteś
zależny od sieci innej osoby. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć rozwiązanie, z którym jesteś
wygodnie, usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Szybkie wyszukiwanie wkrótce pokaże więcej rozwiązań
gridowych, niż można wbić. Kwartet wyjątków, które zobaczysz wielokrotnie, to 960 Grids, Bootstrap
Gridset i innowacyjne 320 i Up. Rzućmy okiem na każdą z nich, a następnie zastosuj jedną z nich na
naszej stronie Speakers & Sessions. I chociaż patrzymy, pamiętaj, że możesz nie skorzystać z żadnego
rozwiązania z tego miejsca, ale w każdym z nich są aspekty, które mogą ci pomóc na dłuższą metę.
Przyjrzymy się zaletom i wadom i zwrócimy uwagę na funkcję każdego środowiska.
System siatki 960
System 960 Grid Nathana Smitha, pokazany na rysunku 2.14, rozpoczął życie jako bezkonkurencyjny,
idealny dla komputerów stacjonarnych, jeśli szukasz rozwiązania dla komputerów stacjonarnych. W
przypadku mobilnego podejścia, Smith ostatnio wprowadził trudne warunki, aby przenieść tam
również ramy. Aby zaspokoić oba podejścia, 960 Grid System oferuje szereg narzędzi, które obejmują
pliki CSS i JavaScript do szybkiego prototypowania i publikowania, a także szablony dla wielu
popularnych środowisk projektowych, takich jak Balsamiq, Fireworks, Omnigraffle i Photoshop. W
sumie jest ich piętnaście, które ułatwiają przepływ między projektowaniem, rozwojem i
publikowaniem. Dbałość 960.g o szczegóły sprawiła, że zainspirowała ona elastyczne i płynne wariacje,
motywy, a nawet system, który pozwala dostosować własne preferencje CSS. Łącznie oznacza to, że
możesz ustawić preferowany numer kolumny, szerokość kolumny i szerokość rynny, a jednocześnie
korzystać ze społeczności 960.gs.
Plusy:
■ posiada własny generator CSS
■ zrodził inne rozwiązania oparte na 960, które ułatwiają jego integrację
■ ma wiele dzielników - 28 wszystkich, więc wiele konfiguracji kolumn
Cons:
■ dodatkowe narzuty w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ dodatkowy rozmiar pliku CSS w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ niesemantyczne nazwy klas
Reflektor

Ponieważ niektórzy z twoich „użytkowników” będą prawdopodobnie botami z wyszukiwarek, system
960 Grid System również je obsługuje. Posiada funkcję zamówienia źródłowego, co oznacza, że możesz
mieć ważniejszą zawartość wyżej w swoim DOM, ale użyj CSS, aby pojawił się tam, gdzie jest to
wymagane na twojej stronie:
<h1 class = "grid_4 push_4"> 960 System siatki </h1>
<p class = "grid_4 pull_4"> ... </p>
Klasy push_X i pull_X pchają i ciągną względnie rozmieszczone elementy wzdłuż ich rzędu w siatce. Na
przykład logo systemu siatki 960 na rysunku 2.14 pojawia się wyżej w kolejności źródłowej niż blok
tekstu po jego lewej stronie, a mimo to zajmuje miejsce w centrum interfejsu użytkownika.
Bootstrap
Jeśli jesteś już w sieci, usłyszałeś o Twitterze i GitHubie, więc kiedy usłyszysz o frameworku, który
rozpoczął życie, na Twitterze jest najpopularniejszym repozytorium na GitHub - pokonując nawet
jQuery i Node.js - będziesz zdobądź pomysł rozprzestrzeniania się wirusa, który ogarnął Bootstrap,
widoczny na rysunku.

Mówiąc własnymi słowami, jest to „elegancki, intuicyjny i potężny front-endowy system do szybszego
i łatwiejszego tworzenia stron internetowych”. Krótko mówiąc, uosabia on napęd odpowiedzialnego
projektowania stron internetowych, aby umożliwić programistom szybkie wydawanie aplikacji, które
utrzymują potrzeby użytkownika w czoło.
Bootstrap jest najbardziej znany ze swojej biblioteki komponentów, ale jego responsywne funkcje są
wystarczająco silne, aby stać samodzielnie. Użyjemy Bootstrap, aby szybko przekształcić naszą stronę
Speakers & Sessions, gdzie wykorzystamy zagnieżdżanie i kompensowanie płynów, które pomagają
ustalić ramy ponad swoimi rówieśnikami. I chociaż unikniemy korzystania ze stylizacji komponentów,
za pomocą której wielu programistów używa Bootstrap, łatwość, z jaką siatka ożywa, sprawi, że chętnie
poznasz inne funkcje frameworka. Możesz nawet ulec pokusie wykorzystania rosnącego rynku
społecznościowego, który powstał wokół motywu Bootstrap. Możesz zanurzyć się w darmowe motywy
z Bootswatch19 i dotrzeć do płatnego motywu z WrapBootstrap. Jeśli nie użyjesz jednego z motywów,
które znajdziesz, możesz wziąć liść z książki 320 i książki Up i zatrudniać w swojej pracy klasy przyjazne

Bootstrapowi. Możesz teraz pominąć integrację, ale zajęcia są niezwykle solidne, a ramy zapewniają
inspirację, jak również wysoki poziom odniesienia.
Plusy:
■ popularność oznacza, że społeczność jest silna, a programiści znają ją
■ został gruntownie przetestowany i przetrwał krytyczną analizę
■ jest w pełni konfigurowalny, aby uwzględniać tylko wybrane funkcje
■ oferuje rynek sprzedaży i zakupu skórek interfejsu użytkownika
■ może „pomóc nerdom robić niesamowite rzeczy w sieci” 21
Minus:
■ dodatkowe narzuty w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ dodatkowy rozmiar pliku CSS w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ niesemantyczne nazwy klas
Reflektor
Bootstrap łatwo pozwala na zagnieżdżone kolumny i nie traci swojej zdolności reagowania. Bazując na
siatce 12-kolumnowej, możesz zagnieżdżać się tak głęboko, jak wybierzesz, ale powinieneś upewnić
się, że każda grupa zagnieżdżona ma kolumny z klasami Bootstrap, które łącznie wynoszą 12. W
poniższym przykładzie dwie kolumny sześciu jednostek są dziećmi jednej kolumny , a ta kolumna i jej
rodzeństwo są dziećmi pojedynczej kolumny o długości 12 jednostek. Każda kolumna sześciu jednostek
ma szerokość 48.93617021276595%, a lewy margines 2.127659574468085% lub 0% dla pierwszego
dziecka. Połącz te wartości procentowe szerokości i marginesu, a masz 100%:
<div class = "row-fluid">
<div class = "span12"> Fluid 12
<div class = "row-fluid">
<div class = "span6"> Fluid 6
<div class = "row-fluid">
<div class = "span6"> Fluid 6 </div>
<div class = "span6"> Fluid 6 </div>
</div>
</div>
<div class = "span6"> Fluid 6 </div>
</div>
</div>
</div>
Bootstrap dokonał chrupnięcia i przetestowania liczby (jak widać w

http://twitter.github.com/bootstrap/assets/css/bootstrap.css), dzięki czemu możesz skupić się na
projekcie:
.row-fluid [class*="span"] {
⋮
margin-left: 2.127659574468085%;
}
.row-fluid [class*="span"]:first-child {
margin-left: 0;
}
.row-fluid .span6 {
width: 48.93617021276595%;
⋮
}
Gridset
Gridset, przedstawiony na rysunku, ma szybki prototyp i skupienie na projektach, którego można
oczekiwać od wiodącej klasy. Zapewnia łatwe w użyciu narzędzia, dzięki którym możesz odłożyć
kalkulator podczas zarządzania kolumnami. Ma nawet Marka Boultona na czele. Ale czy pozwala na
współpracę z odległymi kolegami w czasie rzeczywistym? Dlaczego tak, może!

Możesz współpracować ze swoim zespołem wokół jednego laptopa lub ze swoim zespołem na całym
świecie. Gridset nie polega na dodawaniu punktów przerwania do CSS; chodzi o projektowanie w
przeglądarce, szukając inspiracji.
Plusy:
■ w stanie łatwo ustawić i porównać wiele siatek dla różnych punktów przerwania

■ może udostępniać swoje sieci w czasie rzeczywistym
■ jego polecenie klawiaturowe może wywołać nakładkę pokazującą siatkę na stronie
■ możesz dodawać kolumny, zmieniać proporcje, zmieniać rynny i nigdy nie martwić się o matematykę
Minusy:
■ dodatkowe narzuty w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ dodatkowy rozmiar pliku CSS w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ niesemantyczne nazwy klas
Reflektor
Interfejs WYSIWYG w Gridset jest równie łatwy w użyciu, jak przeciąganie przewodników w
Photoshopie. Możesz przeciągać kolumny, aby utworzyć nieregularne rozmiary, a siatka bazowa staje
się bardziej elastyczna, jak widać na rysunku . Nie ma potrzeby wymuszania dwóch kolumn zwykłej
jednostki w podwójnej kolumnie; to po prostu to robi. Następnie można łączyć i zagnieżdżać siatki dla
godnej zaufania asymetrycznej siatki

320 and Up
320 and Up to pierwsze rozwiązanie do projektowania stron internetowych o wysokim profilu, które
dotyczyło projektu Mobile First. Mobile First opiera się na założeniu, że wspólne elementy aplikacji
mobilnych i desktopowych są dostępne w wersji mobilnej. Najpierw projektujesz urządzenie mobilne,
a następnie używasz progresywnego ulepszania, aby zwiększyć doświadczenie aplikacji na większych
rzutniach. Nie musisz po prostu skupiać się na bazie 320px frameworka; zapewnia także punkty
przerwania za pomocą zapytań o media w 480px, 600px, 768px, 992px i 1382px.

Plusy:
■ przepustowość pobierania dla urządzeń mobilnych jest mniejsza, więc aplikacje ładują się szybciej
■ w stanie oddzielić siatkę od „atmosfery” projektowej, takiej jak typografia i kolor
■ wersja 2 usunęła wymaganie dla Respond.js
■ ewoluował od rozszerzenia do HTML5 Boilerplate, 24 stając w ten sposób na ramionach gigantów
Minusy:
■ dodatkowe narzuty w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ dodatkowy rozmiar pliku CSS w porównaniu z rozwiązaniem na zamówienie
■ niesemantyczne nazwy klas
Reflektor
320 i Up nie mają żadnych ograniczeń, aby zmusić starsze, niezgodne przeglądarki do radzenia sobie z
zapytaniami o media, których nie obsługują. Zamiast tego, zamiast dodawać dodatkowe JavaScript do
załadowania, Andy Clarke 320 i Up’s zaleca dawanie starszym przeglądarkom arkusza stylów, który
zawiera pojemnik o stałej szerokości, aby mógł załadować mniej. Starsze przeglądarki są niedostępne
na urządzeniach mobilnych i jest mało prawdopodobne, aby były spotykane na dużych urządzeniach
wysokiej klasy. Ponieważ właściciele niezgodnych przeglądarek są przyzwyczajeni do naprawiania
układów, docenią szybsze obciążenie witryny 320 i wyższej i nie przegapią responsywnego projektu.
Stawiamy wady w spójności
Wymieniliśmy te same punkty sporne dla każdego z naszych czterech frameworków: dodatkowy
znacznik do utworzenia siatki, dodatkowy CSS do pokrycia opcji w siatce i niesemantyczne nazwy klas
w siatce. Ale podczas gdy te punkty są często zauważane jako negatywy, inteligentni koderzy zobaczą
je dla możliwości, które oferują. Dodatkowy znacznik oznacza, że nie ma potrzeby żonglowania
własnym kodem, aby spełnić potrzeby ram. Dodanie oczekiwanego kodu HTML pozwala lepiej
zrozumieć, w jaki sposób struktura współdziała z aplikacją. Dodatkowy CSS może mieć większy rozmiar
niż CSS na zamówienie; jednak pochodzi z korzyści płynące z możliwości szybkiego wprowadzania

nowych sekcji do aplikacji, korzystania z dodatkowej lub mniejszej kolumny w nowej sekcji i polegania
na CSS działającym na różnych platformach i przeglądarkach. Jeśli chodzi o niesemantyczne nazwy klas,
w których wybrane nazwy klas ram (span4, yui-b, grid_4) nie będą semantyczne w witrynie, mają one
wartość semantyczną w strukturze. offset4 w kontekście Bootstrap ma duże znaczenie.

Podciąganie naszych pasków
Zobaczmy, co będzie potrzebne do zastosowania Bootstrap na przykładowej stronie Speakers &
Sessions, pokazanej na rysunku.

Pierwszym krokiem jest pobranie potrzebnych plików po dostosowaniu komponentów Bootstrap.
Dostosuj stronę Bootstrap26 pozwala nam łatwo kontrolować, które funkcje mają zostać uwzględnione
na rysunku. Naciśnij oba przyciski „Przełącz wszystkie”, a znajdziesz jeden dla Wybierz składniki widoczny na rysunku - i drugi dla wtyczek Wybierz jQuery. Na razie nie potrzebujemy wtyczek, a
dopiero po systemie gridowym sekcji Rusztowania, więc sprawdź to. Następnie przewiń do dołu strony
do sekcji Pobieranie i naciśnij przycisk Dostosuj i pobierz - nie możesz tego przegapić, będzie to
olbrzymi niebieski przycisk.

Teraz wszystko, co musisz zrobić, to dodać pliki z pobranego ZIP do swojej aplikacji i odwołać się do
plików w głównym elemencie:
<link rel=stylesheet href=frameworks/bootstrap/css/bootstrap.min.css>
Następnie przejdziemy przez nasz CSS i usuniemy ustawienia szerokości 800px, aby nasza elastyczna
siatka mogła działać zgodnie z magią. Chcemy, aby nasze elementy blokowe całkowicie wypełniały
przestrzeń dozwoloną przez ich elementy macierzyste. Będziemy mieć ten sam poziom kontroli;
robimy to tylko ze środowiskiem, a więc oszczędzamy nam dodatkowych reguł CSS. Na początku
komentujemy je, ale równie łatwo możemy usunąć te deklaracje; jako komentarze możemy łatwiej
śledzić, co robi nasza strona, a także co robi po naszych zmianach. Skończysz z zasadami takimi jak te:
header {
⋮
/* width: 800px; */
⋮
}
#content {

/* width: 800px; */
⋮
}
#sponsors {
⋮
/* width: 800px; */
}
Po wprowadzeniu tej zmiany nasza strona nadal wygląda całkiem nieźle. Całkiem dobrze, dopóki nie
otworzysz wpisu Speaker. Bez maksymalnej szerokości treści i dwóch kolumn unoszących się w lewo i
w prawo o stałych szerokościach, zyskujemy śmiesznie szeroką rynnę między kolumnami

Naprawmy to dalej. Najpierw spróbujemy skomentować szerokość treści w naszym arkuszu stylów:
.session {
/* width: 320px; */
}
.speaker {
/* width: 240px; */
}
#content p {
/* max-width: 480px; */
text-indent: 2em;

}
Będziemy kontynuować i wprowadzić minimalną liczbę zmian i dodatków do naszego kodu i CSS, aby
wykorzystać moc szkieletu. Bez ograniczeń szerokości pływaki CSS nie działają; są już gotowe, ponieważ
nie są potrzebne w Bootstrap. Następnie dodamy trochę dodatkowego HTML. Musimy zawinąć nasze
kolumny w div, do którego możemy dodać naszą klasę wierszy, a my dodamy nasze klasy kolumn, gdy
będziemy tam i uzasadnimy zawartość naszej kolumny - pomoże to pokazać nasze nowe kolumny:
.session {
/* float: right; */
text-align: justify;
}
.speaker {
/* float: left; */
text-align: justify;
}
Nasze nowe klasy Bootstrap wprowadzają ciekawe koncepcje. Przede wszystkim celem jest praca w
nominałach 12. Bootstrap używa układu 12-kolumnowego, więc gdy pracujemy w wierszu, staramy się
upewnić, że nasze klasy elementów sumują się do 12. Jak pokazano na rysunku poniższym używa on
span4 + span6 + offset2, dając nam 12 jednostek, więc wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze.

Drugi punkt polega na tym, że nie ma potrzeby posiadania 12 elementów pod rząd, tylko 12 jednostek,
a my możemy osiągnąć nasz cel za pomocą przesunięć. Offset2 na naszej sesji div przesuwa element o
dwie kolumny na prawo od jego pozycji w obiegu dokumentu. Jest to skuteczny sposób umieszczania
treści bez konieczności używania pustych elementów trzymających w interfejsie użytkownika:
<div class="row-fluid">

<div class="speaker span4">
⋮
</div>
<div class="session span6 offset2">
⋮
</div>
</div>
Na pewno nie skończyliśmy, ale dodaliśmy tylko kilka klas, stylów i elementów div i osiągamy wspaniałe
wyniki. Ile jeszcze musimy iść? Weźmy margines z naszych elementów artykułu, aby nasze wiersze były
pełną szerokością okna przeglądarki, a następnie zawiń całą naszą zawartość w poręczny div z
identyfikatorem main, aby ustawić nasz punkt przerwania:
#main {
margin: 0 auto;
max-width: 1200px;
width: 96%;
}
<div id="main">
<header class="vevent">
⋮
<section id="panel2" class="panel">
⋮
<section class="content">
Użyliśmy maksymalnej szerokości 1200 pikseli. Jest to dość dowolna liczba, ale właśnie to Bootstrap
bierze pod uwagę szerokość dużego urządzenia stacjonarnego i pozwala nam pokazać, co się dzieje,
gdy okno przeglądarki jest szersze niż nasza maksymalna szerokość. Bootstrap wykorzystuje punkt
przerwania 980px jako szerokość pulpitu i 1200px jako punkt przerwania „dużego pulpitu”. Wszystko
większe niż 980px uniemożliwi Bootstrapowi płynne działanie; chcemy, aby nasza zawartość była
przepuszczana, ale chcemy również zatrzymać ten przepływ, gdy rzutnia aplikacji jest zbyt szeroka, aby
można ją było łatwo odczytać. 96-procentowa szerokość zapewnia, że wokół całej zawartości znajduje
się rynna i pozwala oryginalnemu projektowi mieć zawartość głośnika aż do krawędzi bloków. Teraz
dodajemy kolejne 12 przesunięć kolumn i zakresów do każdego bloku głośników, a to będzie po prostu
zawijane. offset1 oznacza, że span11 faktycznie zaczyna się w drugiej kolumnie, pozostawiając nam
miejsce na nagłówki sekcji, takie jak „Projekt” na rysunku , aby wyświetlały się poprawnie:
<article class = "vcard session-info span11 offset1">

W naszym ostatnim kroku przyjrzymy się regresji, która wkradła się i zastosowaliśmy podejście RWD
do naszego JavaScript. Funkcja akordeonu, która pokazuje i ukrywa zawartość każdego bloku
głośników, zostanie teraz przerwana. Skrypt na żywo sprawdza obecność stałej nazwy klasy, informacje
o sesji vcard, a ponieważ zmieniamy wartość atrybutu klasy i dodajemy klasy Bootstrap do tych
elementów, wpłynie to na JavaScript i nie uda się otworzyć akordeonu. Zamiast kodowania sesji vcard
informacji w naszym JavaScript, otrzymamy wartość className dynamicznie. Następnie, gdy zmienimy
wartości klas w naszych testach, funkcja akordeonu będzie działać nadal:
var sessions = document.getElementsByTagName("article"),
length = sessions.length,
classname = sessions[0].className;
⋮
for (var i = 0; i < length; i += 1) {
if (sessions[i].className === classname) {
⋮
Nie wiemy, czym właściwie jest ta klasa, ale nie ma takiej potrzeby - tak jak nie wiemy, jakie urządzenia
nasi użytkownicy używają do przeglądania witryny. Jasne, że ten fragment JavaScript nie jest ściśle
odpowiedzialny za projektowanie stron internetowych, ale podejście polegające na zapewnieniu
elastycznego, rozszerzalnego rozwiązania z pewnością jest oczywiste. Nasz chwyt na rysunku pokazuje,
że przeglądarka ma szerokość 1440 pikseli.

Rysunek poniżej pokazuje przeglądarkę o szerokości 800 pikseli.

Widzimy, że chociaż kolumny zmieniają szerokość w zależności od przeglądarki, nadal zachowujemy
integralność nawet w naszym najszerszym widoku. Projekt przykładowych stron może wymagać trochę
pracy, aby go porysować, ale płynna sieć Bootstrap działa bezproblemowo.
Płynne rozwiązania
Widzieliśmy, jak sieci płynne oferują dużą elastyczność i dostarczają użytecznych bonusów do rozwoju,
takich jak szybkość wdrażania, testowania i utrzymania kodu. Jeśli używasz ram, możesz teraz zatrudnić
członków zespołu w oparciu o ich wiedzę na temat używanego przez Ciebie środowiska. Jeśli zbudujesz
własne rozwiązanie i po prostu użyjesz sprawdzonych frameworków jako inspiracji dla swojego kodu,
nowi członkowie zespołu skorzystają z tej inspiracji. Możesz szybko rozwinąć strukturę swoich aplikacji
i skupić się bardziej na projektowaniu doświadczeń, które pozwolą użytkownikom wrócić. Kiedy
dodamy zalety ognia i zapomnienia, polegające na stosowaniu względnej typografii płynów w naszych
sieciach płynnych, nasze aplikacje mogą reagować na urządzenia, na których się znajdują - dziś i jutro.

Teraz zajmiemy się następną częścią rozwiązania, dynamicznymi obrazami, dzięki czemu nasza grafika
może mieć taki sam wpływ i szybkość reakcji, jaką daliśmy naszej strukturze i typografii

Obrazy adaptacyjne
Adaptacyjne obrazy, drugi filar responsywnego projektowania stron internetowych, pozwalają nam
dostarczać rozwiązania graficzne bez ograniczeń dla ustalonego rozmiaru wyświetlacza; obrazy
adaptacyjne odpowiadają różnym rozmiarom rzutni i rozdzielczości wyświetlania. Ma na celu
przezwyciężenie dwóch problemów stojących przed elementami wizualnymi w dobie rozwoju
mobilnego. Spójrzmy teraz na te. Pierwszą kwestią jest to, że kiedy struktura witryny jest płynna, jej
zawartość musi być tak samo płynna; w przeciwnym razie struktura zostanie przeniesiona i odsłoni
białe znaki obok wszelkich nieelastycznych elementów treści. I choć płynność jest dość łatwa dla tekstu
witryny, nie chodzi o elementy graficzne. Kiedy pracujesz nad przycięciem obrazu do wymaganego
rozmiaru i kształtu lub skompresowaniem go do odpowiedniej równowagi między jakością a
rozmiarem pliku, będziesz wiedział, że po prostu poleganie na przeglądarce w celu dostosowania
obrazu po jego uruchomieniu będzie być bezproblemowy. Drugi problem wynika z potrzeby
reagowania na jakość wyświetlaczy na nowoczesnych urządzeniach. Dzisiejsze urządzenia HiDPI (High
Dots Per Inch) - wyświetlacz Retina firmy Apple i jego rodzeństwo AMOLED na urządzeniach z
systemem Android - wyświetlają do dwóch razy więcej pikseli, niż do tej pory byliśmy przyzwyczajeni,
a dwa razy więcej pikseli ma dwukrotnie większą rozdzielczość. Udane rozwiązanie do obrazów
adaptacyjnych wymaga mechanizmu do wykrywania urządzeń o wysokiej rozdzielczości kropek na cal
(DPI) i dostarczania im zasobów, na które zasługują. Potrzebujemy sposobu na rozwiązanie tych dwóch
problemów - wielkości aktywów i rozdzielczości aktywów - aby skupić większą uwagę na naszych
użytkownikach. Prawdopodobnie wymyka się nam jedno doskonałe rozwiązanie, ale zanim
przejdziemy, przyjrzymy się problemowi adaptacyjnych obrazów ze wszystkich stron - od CSS, przez
JavaScript i po HTML - i rozważymy zalety i wady każdego z nich. Sprawmy, by piłka znów się toczyła za
pomocą rozwiązania CSS.
Adaptacyjny CSS
Do tej pory nasze rozwiązania CSS zajmowały się dostosowywaniem naszych układów, więc zobaczmy,
jak CSS radzi sobie z naszym wyzwaniem dotyczącym rozdzielczości obrazu. Nie ma między
przeglądarkami rozwiązania adaptacyjnego w specyfikacji CSS, więc spójrzmy na wiodącego kandydata
eksperymentalnego, propozycję Apple nazwaną zestawem obrazów. zestaw obrazów pozwala nam
dostarczać różne źródła obrazu tła dla urządzeń opartych na gęstości pikseli. Powoduje to, że
urządzenie otrzymuje obraz, który najlepiej wykorzystuje jego możliwości. Składnia zestawu obrazów
opiera się na prefiksach dostawcy, aby zastosować tę wartość do obsługi przeglądarek. Zawija wartość
url z naszego bloku CSS i dodaje modyfikator - w tym przypadku 1x lub 2x, ale także 1.5x. Ten
modyfikator reaguje na stosunek pikseli urządzenia i wyświetla obraz w maksymalnym stosunku:
#set {
background-image: url(../images/1_oppan.png);
background-image: -webkit-image-set(
url(../images/2_gangnam.png) 1x,
url(../images/3_style.png) 2x
);
⋮
background-image: image-set(

url(../images/2_gangnam.png) 1x,
url(../images/3_style.png) 2x
);
}
I to nie jest tylko eksperymentalna metoda i składnia; image-set przełamuje nowe możliwości
stosowania przedrostka dostawcy po dwukropku do wartości deklaracji, a nie przed dwukropkiem do
właściwości deklaracji. Rysunek poniżej pokazuje wartość deklaracji zestawu obrazów wyświetlaną w
wielu przeglądarkach: Chrome, Safari, Firefox, Opera i Chrome na iOS. Przeglądarki oparte na WebKit
reagują na prefiks -webkit- vendor pokazujący obraz 2x, gdzie to możliwe, a na urządzeniu innym niż
Retina pokazują obraz 1x.

Stosunek pikseli urządzenia to sposób na określenie rozdzielczości ekranu mierzonej w punktach na
piksel. Tam, gdzie punkty na piksel stały się trudne, wprowadzamy do miksu piksele CSS, czyli DensityIndependent Pixels (DIP). Od wielu lat używamy pikseli CSS, które precyzyjnie odwzorowują fizyczne
punkty na cal (DPI) na naszych urządzeniach. Drugi blok na rysunku poniżej pokazuje przypadek, w
którym fizyczne piksele i piksele CSS wynoszą 1: 1. Trzeci i czwarty blok pokazują przypadki, w których
piksele CSS wynoszą odpowiednio 1,5: 1 i 2: 1. Są one zgodne z obecną ofertą wyświetlaczy Android i
Retina.

Na rysunku powyżej widzimy, że otrzymujemy stosunek pikseli przez podzielenie fizycznych pikseli
(DPI) przez piksele CSS (DIP). Dwa podzielone przez cztery dają na przykład gęstość 2x po prawej
stronie. Warto zauważyć, że 2x gęstość da nam czterokrotnie więcej pikseli w tym samym obszarze
wyświetlania, a wynik jest niezaprzeczalnie wyraźniejszym obrazem. Oczywiście, wraz ze wzrostem
jakości obrazu istnieje nieodłączny wzrost wagi pliku. Apple twierdzi, że jego gęstość obrazu jest zbyt
wysoka, aby ludzkie oko mogło dostrzec pojedyncze piksele, a ten punkt równoważy wzrost
przepustowości i rozmiaru pliku
Na rysunku ponizej widzimy tę samą stronę wyświetlaną w Safari na iOS6 i Chrome na MacBooku Pro
obsługującym Retinę. Ponieważ są one obsługiwane i mają 2x rozdzielczość wyświetlania, pokazują
nasz styl.png.

Zobaczymy ponownie składnię z image-set w sekcji „W3C Adopts srcset”, ale jeszcze nie widzieliśmy
wsparcia w wystarczającej liczbie przeglądarek, abyśmy mogli na nim polegać, chyba że oczywiście
docelowe urządzenia to tylko WebKit. Przynajmniej CSS dąży do rozwiązania dla obrazów
adaptacyjnych. Zobaczmy teraz, co może zrobić JavaScript.
Skryptowane obrazy adaptacyjne
Widzieliśmy więc, że CSS nie zapewnia kompletnego rozwiązania roboczego dla obrazów
adaptacyjnych; jednak, dodając trochę JavaScript do miksu, jesteśmy znacznie bliżej. Podobnie jak
nasze rozwiązania CSS, rozwiązania JavaScript opierają się na różnych poziomach wydajności, które
mają tendencję do blokowania procesu ładowania naszych aplikacji. właściwe rozwiązanie. Celem jest
więc rozwiązanie, które można zastosować w wariancie serwera i jak najmniej przeszkadzać, abyśmy
mogli skupić się na naszych użytkownikach. Godnym uwagi przykładem jest Polyfill Scott Jehl Picturefill.
Polyfill to rozwiązanie kodu, które rozpoznaje lukę między specyfikacją a implementacją przeglądarki i
stara się rozwiązać tę lukę; umożliwia nam korzystanie z pojawiającej się technologii w przeglądarkach
niezgodnych z normami. Przykład pokazano na rysunku poniżej. W przypadku Picturefill, Jehl pozwala
nam eksperymentować z elementem obrazu, który przyjrzymy się wkrótce.

Aby zaimplementować Picturefill, dodaj niewielki plik 0,5 KB do głowicy dokumentu, tak aby odczytał
on przez DOM w poszukiwaniu wzorca elementu, który rozpoznaje. Atrybut obrazu w div uruchamia
JavaScript i odczytuje elementy potomne elementu data-picture, traktując je jako alternatywne źródła.
Źródła te są następnie stosowane przy użyciu punktów przerwania zapytania o media, aby zapewnić
obrazy najlepiej pasujące do urządzenia użytkownika, jak pokazano w przykładzie kodu w repozytorium
Git Jehla:
<div data-picture data-alt="A giant stone face at The Bayon temple in Angkor Thom, Cambodia">
<div data-src="small.jpg"></div>
<div data-src="medium.jpg"
data-media="(min-width: 400px)"></div>
<div data-src="large.jpg"
data-media="(min-width: 800px)"></div>
<div data-src="extralarge.jpg"
data-media="(min-width: 1000px)"></div>
<!-- Fallback content for non-JS browsers. Same img src as the initial, unqualified source element. -->
<noscript>
<img src="small.jpg" alt="A giant stone face at The Bayon temple
in Angkor Thom, Cambodia">
</noscript>
</div>
Polyfill używa elementów div na obrazie i elementach źródłowych (które zajmiemy się później),
ponieważ nie są one obsługiwane w przeglądarkach i nad elementami img, ponieważ przeglądarki
natychmiast próbują załadować źródło wszelkich obrazów, które znajdzie w DOM. Dzięki unikaniu
nieobsługiwanych elementów, Picturefill unika uderzenia wydajności edukowania przeglądarki, jak
nowe elementy powinny być traktowane. Nie pobierając obrazów, których nie używa, Picturefill lepiej
emuluje przepustowość, z której w pełni korzysta natywne rozwiązanie. Atrybuty nośników danych
ustawiają w kolejce źródło, które powinno zostać pobrane z ich atrybutu data-src, i jest to stosowane
do elementu img, który jest tworzony i wstawiany do DOM. Zakłada, że użytkownik ma włączoną
obsługę JavaScript w swoim urządzeniu. Po wyłączeniu JavaScript wyświetlany jest obraz
przechowywany w elemencie noscript; efekt awaryjny jest równie dobrze traktowany jak inne cechy
Picturefill. Jako wypełniacz Picturefill nigdy nie będzie ostatecznym rozwiązaniem problemów, które
adaptacyjne obrazy mają rozwiązać. Był to sposób na ułatwienie programistom używania
eksperymentalnego wzorca kodu, sposobu, w jaki mogliby pokazać swoje wsparcie. Idealnie, polifill
pozwala nam dzisiaj wdrożyć kod, który przeglądarka pewnego dnia będzie w stanie wykorzystać bez
potrzeby stosowania polifillera. Podczas gdy JavaScript umożliwia nam przekraczanie granic, jeśli
chodzi o korzystanie z przeglądarki, będziemy w stanie zmniejszyć naszą zależność od tego, kiedy inne
technologie staną się dostępne. Podobnie jak czyste rozwiązania oparte na CSS, rozwiązania JavaScript
- nawet jeśli są tak dobrze traktowane jak Picturefill - zawsze będą zastępowane przez te, które działają
konsekwentnie i natywnie w przeglądarkach. A HTML5 jest naszą technologią dla wszystkich
przeglądarek. HTML5 potrzebował „opartego na znacznikach sposobu dostarczania alternatywnych

źródeł obrazu w oparciu o możliwości urządzenia, aby zapobiec marnowaniu przepustowości i
zoptymalizować wyświetlanie zarówno dla ekranu, jak i wydruku”. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób
HTML5 pomaga nam w rozwiązaniu adaptacyjnym obrazu.
Rozwiązanie adaptacyjne HTML5
Przez większą część 2012 r. społeczność programistów obserwowała z zapartym tchem, podczas gdy
dwie propozycje rywalizowały o supremację w tym, jak radzimy sobie z adaptacyjnymi obrazami w
HTML5. Jednym z popularnych celów HTML5 była próba skodyfikowania technik, które znalazły
szerokie zastosowanie. W rezultacie mamy teraz elementy HTML, nav i sekcja na stronie HTML5 ze
względu na dużą liczbę identyfikatorów znalezionych w środowisku naturalnym. To podejście dobrze
służyło WHATWG i W3C. Jednak gdy napotyka trudności, próbuje uporać się z eksperymentalnymi
zmianami w HTML5 lub z tymi, które nie mają szerokiej bazy przykładów, z których można by czerpać.
Jak widzieliśmy, obrazy adaptacyjne były jednym z tych rozwiązań, które jeszcze nie zostały rozwiązane.
Wymagało to od WHATWG i W3C ustanowienia nowego kierunku bez polegania na rozwiązaniu typu
„traf i zapomnij” przy użyciu obecnych narzędzi; musiała zostać wypróbowana. Społeczność
WebStandards chętnie pomagała. Ustanowiła rozwiązanie, które można zatwierdzić i utworzyć Grupę
Odpowiedzialnego Obrazu (RICG), której stronę internetową pokazano na rysunku. Następnie
zaproponowano podejście oparte na istniejących wzorcach znaczników HTML5.

Siła jego propozycji jest wzmocniona przez fakt, że Bruce Lawson, adwokat standardów internetowych
pracujący w Operze, przybył niezależnie w tym samym rozwiązaniu w tym samym czasie. Obie grupy
opracowały element obrazu z dziecięcymi elementami źródłowymi, gdzie każde źródło wskazywało
źródło obrazu do dostarczenia do urządzeń docelowych. Rozwiązanie Picturefill, które właśnie
omówiliśmy, miało na celu zatwierdzenie elementu obrazu. Jednak podejście RICG zostało przeoczone
przez WATHG, a w specyfikacji określono coś zupełnie innego. W rezultacie społeczność była
spolaryzowana: zwolennicy producentów przeglądarek (takich jak Apple) stanęli przed tymi, którzy
forsują to, co ich zdaniem, jest lepszym rozwiązaniem.
W3C przyjmuje srcset
Zamiast nowego elementu obrazu dodano nowy parametr elementu img - srcset - do projektu
WHATWG. Dzięki wsparciu Apple i innych implementatorów przeglądarek, Ian Hickson z WHATWG
zdecydował się na rozwiązanie, które z większym prawdopodobieństwem trafi do naszych
przeglądarek:

<img src = "logo.jpg" alt = "SampleCorp"
srcset = "large.png 600w 200h 1x,
large_2x-res.png 600w 200h 2x,
mobile-icon.png 200w 200h ”>
srcset został zaproponowany przez Teda O’Connora z Apple, w oparciu o jego metodę tworzenia
obrazów, której przyejrzeliśmy się wcześniej. Wdrożono rozwiązanie dla obrazów adaptacyjnych, ale z
pominięciem wkładu RICG. Wartością nowego atrybutu jest rozdzielona przecinkami lista ciągów
kandydujących do obrazu, z których każdy zawiera źródło i maksymalnie trzy deskryptory. Deskryptory
łączą się, tworząc identyfikatory dla urządzeń docelowych. Pierwszy kandydat w powyższym
przykładzie będzie kierował na large.png na urządzenie o szerokości co najmniej 600 pikseli i wysokości
200 pikseli z gęstością 1x pikseli. Opinia publiczna parametru srcset jest mieszana. Wielu twierdziło, że
odsłoniło stronę procesu HTML5, który został lepiej pozostawiony samemu sobie. Inni stwierdzili, że
sam wzór był mniej solidny niż wzór obrazu zaproponowany przez RICG. Podczas gdy wielu było
zjadliwych, niektórzy byli pragmatyczni w swojej analizie. Hickson zaimplementował rozwiązanie, które
miało przetestowanego poprzednika w zestawie obrazów i które producenci przeglądarek mogliby
poprzeć, a nie wybór bardziej popularny wśród programistów. Łatwo byłoby stanąć po stronie RICG i
wskazać palcem na srcset, ale to nie pomogłoby nam lepiej zrozumieć podejścia. Spójrzmy na
poprzedni przykład (z usuniętym wciętym formatowaniem), w którym przykładowy obraz logo jest
skierowany do dwóch gęstości, a także ma małą wersję ekranu:
<img src = "logo.jpg" alt = "SampleCorp" srcset = "large.png 600w 200h 1x, large_2x-res.png 600w 200h
2x, mobile-icon.png 200w 200h">
Możemy to jeszcze bardziej uprościć:
<img src = "logo.jpg" alt = "SampleCorp" srcset = "large_2x-res.png 2x">
Ten ostatni wydaje się prawie do opanowania.
Praktyka Ulepszania Progresywnego
Każda przeglądarka rozumie element img, ale te same przeglądarki będą miały problemy z nowym
parametrem srcset. Jeśli tak jest, po prostu załadują logo.jpg i nie będą mądrzejsi. Dopóki przeglądarki
nie zaimplementują tego parametru, po prostu będziemy musieli upewnić się, że domyślny obraz
źródłowy jest praktyczny; korzystanie z large_2x-res.png, ponieważ src może mieć sens, jeśli
odwiedzający mają laptopa z wyświetlaczem Retina, ale nie, jeśli są na starszym urządzeniu mobilnym.
kolejna okazja do ćwiczenia progresywnego ulepszania.

Nasz bon-mot ma zasadniczo trzy źródła. Dwa są jawne - logo.jpg i large_2x-res.png-a jeden jest
niejawny: inne logo.jpg. Jak tylko umieścisz wartość w parametrze srcset, mówisz: „Jeśli nie jesteś w
stanie spełnić tego wymogu, po prostu skorzystaj z wartości src.” Możesz nawet użyć tej funkcji do
przewagi użytkownika, np. więc:
<img src = "logo.gif" alt = "SampleCorp" srcset = "logo.png">
Mówi się tutaj, że jeśli Twoja przeglądarka jest w stanie zrozumieć parametr srcset, udostępnimy Ci
nasze logo w wersji PNG. W przeciwnym razie otrzymasz wersję GIF. Jak na razie dobrze. Jeśli
pominiemy gęstość z srcset, przeglądarka założy, że mówimy o 1x, ale to powinno być w porządku.

Jednak staje się trudniejsze, gdy zaczynamy pracować z szerokościami i wysokościami. Uwzględnij
szerokość lub wysokość w jednym z alternatywnych źródeł srcset i od razu upewnij się, że każdy ma tę
właściwość. Prawdopodobnie będzie to tylko mały problem, ale musimy być tego świadomi:
<! - niepoprawne, ponieważ tylko jeden srcset ma parametr wysokości ->
<img src = "logo.jpg" alt = "SampleCorp"
srcset = "large.png 600w 1x,
large_2x-res.png 600w 200h 2x,
mobile-icon.png 200w ”>
RICG wskazał ten wymóg jako problem z srcset. HTML5 poczynił wielkie postępy, aby uprościć znaczniki
wymagane do kodowania aplikacji, a srcset działał na niekorzyść. Zamiast ułatwiać czytanie i
zrozumienie kodu, wniosek opierał się na nowej składni i nowych zasadach; bez implementacji
przeglądarki, to były nieznane wody. Jak niezbadany? W dniu 28 grudnia 2012 r. W3C opublikował szkic
edytora rozszerzenia srcset do HTML.10 Chociaż jest to świetne źródło informacji dla realizatorów
przeglądarek, może być trudniejsze. Mimo to, biorąc pod uwagę, że od maja (kiedy ogłoszono srcset)
do grudnia (kiedy adaptacyjne obrazy zostały dodane do WHATWG Living Standard), w dużej mierze
pracowaliśmy z listy mailingowej Hickson, droga naprzód jest o wiele jaśniejsza. Przynajmniej jest to
bardziej zrozumiałe w tym sensie, że wiemy, w jaki sposób przeglądarki powinny implementować 35dziwne kroki tylko po to, aby ustalić, który kandydat do użycia ma zostać użyty. Zobaczmy, co możemy
zrobić, aby zmniejszyć 35 kroków do rozmiaru. Przeglądarki będą musiały przejść wszystkie kroki, ale
powinniśmy być w stanie szybciej rozpoznać źródło obrazu. Zanim zaczniemy, podzielimy wartość
atrybutu srcset na ciągi oddzielone przecinkami, a każdy z tych oddzielonych ciągów stanie się
kandydatem. Stamtąd wykonujemy tylko cztery kontrole, aby określić, które źródło obrazu użyć:
1. Po pierwsze, czy istnieje źródło o właściwości width - liczba dodatnia, po której następuje mała litera
„w”? Zawsze najpierw sprawdzaj szerokość. Jeśli jest szerokość, znajdź najszerszą, a jeśli przeglądarka
może ją wyświetlić, odrzuć wszystkie źródła, które mają mniejszą szerokość. Jeśli przeglądarka nie
może wyświetlić najszerszej szerokości, znajdź największą szerokość, którą można wyświetlić, i odrzuć
wszystkie inne źródła o szerszej lub węższej szerokości.
2. Następnie, czy mają jakąś właściwość wymagania wysokości - liczbę dodatnią, a po niej małą „h”?
Zawsze sprawdzaj wysokość na sekundę. Jeśli jest wysokość, znajdź najwyższą wysokość i jeśli można
ją wyświetlić, odrzuć wszelkie źródła o niższej wysokości. Jeśli najwyższa wysokość nie może zostać
wyświetlona, znajdź najwyższą wysokość, którą można wyświetlić, i odrzuć wszelkie inne źródła o
większej lub mniejszej wysokości.
3. Na koniec, z pozostałych źródeł, znajdź najwyższą właściwość gęstości pikseli - czy jest liczba
dodatnia, a po niej mała „x”? Jeśli tak jest i jeśli można go wyświetlić, odrzuć wszystkie źródła, które
mają mniejszą gęstość. Jeśli nie może wyświetlić najwyższej gęstości, znajdź najwyższą gęstość, jaką
może wyświetlić, i odrzuć wszelkie źródła o wyższej lub niższej gęstości pikseli.
4. Jeśli nie ma szerokości lub wysokości, pomiń te kontrole. A jeśli nie ma gęstości pikseli, uważaj, że
źródło ma gęstość 1x.
To powinno zostawić nam jedno źródło, więc pokażemy to. To takie proste. Możemy skończyć z dwoma
lub więcej źródłami, jeśli źródła mają te same wymagania dotyczące własności, ale nie powinniśmy
tego kodować. Jeśli tak się stanie, przeglądarka powinna zachować pierwsze wystąpienie wszelkich
dopasowań. Prawdą jest, że zwykle zachowujemy ostatnią instancję zduplikowanego identyfikatora i

że style kaskadują, więc zachowujemy ostatnią deklarację lub właściwość w CSS, ale dla srcset
zachowujemy pierwszą instancję. Tak czy inaczej jest w specyfikacji. Nadal musimy dowiedzieć się, co
robią implementatory przeglądarek, ale specyfikacja jest jasna, nawet jeśli jest trochę długa. Kiedy
destylujesz specyfikację z 35 do 5 kroków, upewnię się, że każdy deweloper wart swojej soli będzie w
stanie zrozumieć składnię, ale może to zająć trochę czasu. Poza zestawem obrazów, który również
pochodzi od Apple, jest to hybrydowa składnia, która nie ma precedensu, wykorzystuje wzór jednostki
obcej i wydaje się nadmiernie podatna na błędy. Ale dostosujemy się do tego. Mimo to możliwość
błędów w srcset może stać się prawdziwym problemem. Deweloperzy popełniają błędy. HTML4
nieodłącznie pozwalał nam popełniać błędy - został upieczony. HTML5 próbował jak najwięcej, aby
utrudnić programistom popełnianie błędów. Teraz jednak srcset dodał przecinki, litery i składnię, która
jest nieelastyczna. Dla srcset to wszystko lub nic. Co gorsza, jeśli zniekształcisz składnię, może to
spowodować dziwne efekty:
<img src = "logo.jpg" alt = "SampleCorp"
srcset = "large.png 600w 200h 1x,
large_2x-res.png 600w 200h, 2x,
mobile-icon.png 200w 200h ”>
Błędny przecinek tuż przed 2x oznacza, że nasz srcset ma teraz dodatkowego kandydata. To tylko jeden
znak i łatwa literówka, ale brak elastyczności srcset otwiera nas na tego typu problemy. Oznacza to, że
mamy teraz nowe źródło bez nazwy pliku, bez szerokości i bez parametrów wysokości; tylko gęstość
pikseli. Najlepiej byłoby, gdyby przeglądarka odrzuciła kandydata. A jeśli przeglądarka pasuje do
minimów 600 i 200 godzin, powinna zachować wartość large.png tak, jak była pierwsza, i odrzucić
drugiego kandydata, plik large_2x-res.png. Pamiętaj jednak, że wciąż musimy poczekać, aby
dowiedzieć się, co robią przeglądarki, ponieważ nie ma implementacji. Jednak po opublikowaniu
specyfikacji powinniśmy zobaczyć tę zmianę.
Element obrazu nieodebranego
Przyjrzyjmy się krótko rozwiązaniu elementu adaptacyjno-obrazkowego, które prawie mieliśmy. RICG
utrzymywał, że jego podejście do obrazu było zgodne z istniejącą składnią elementu zatwierdzonego
przez W3C i szybko zrozumiałe przy użyciu następującego znacznika:
<picture alt = "Responsive Company">
<source src = "logo.png">
<source src = "large.png" media = "min-width: 600px">
<source src = "large_1.5x-res.png" media = "min-width: 600px,
stosunek min-urządzenie-piksel: 1,5 ”>
<img src = "logo.jpg">
</picture>
Działa podobnie jak element wideo z HTML5 i opiera się na standardowym img jako powrocie. Jeśli
Twoja przeglądarka nie jest w stanie rozpoznać elementu obrazu, zignoruje go i przejdzie do
elementów potomnych. Następnie przechodzi przez każdy element podrzędny i próbuje go użyć. Jeśli
nie rozpozna podrzędnych elementów źródłowych, takich jak starsza przeglądarka, dojdzie do
zastępczej zawartości elementu img i wyświetli to. Element obrazu byłby kompatybilny wstecz przy

użyciu istniejących metod używanych przez przeglądarki do analizowania elementów. Jeśli Twoja
przeglądarka rozpozna element obrazu i te elementy źródłowe, rozpozna również parametr media. To
również wynika ze specyfikacji dla elementu wideo (wygląda na to, że obraz najlepiej radził sobie z
brakiem fal). Rozpoznasz również wartość parametru mediów; są pytaniami medialnymi, które tworzą
trzeci filar responsywnego projektowania stron internetowych. Twoja przeglądarka pobiera jeszcze
więcej szumu z zapytań o media niż to robisz, co zobaczymy w części 4. Krótko mówiąc, przeglądarka
sprawdza wartości właściwości multimediów i gdy napotka pasujące do swoich funkcji wyświetlania ,
używa odpowiedniego src dopasowania jako źródła obrazu. RICG myślał, że coś się stało.
Zaproponowała elastyczne, kompleksowe i czytelne rozwiązanie problemu przenoszenia zasobów
obrazu do szerokiej gamy urządzeń, z którymi stykają się nowocześni projektanci. Zrobiono to za
pomocą bloków budowanych przez W3C, a RICG cieszył się. Radujcie się aż do momentu, gdy WHATWG
całkowicie przeoczy jego propozycję.
Dostosowanie naszego przykładu
Przed nami droga pozostaje skalista, aby uzyskać adaptacyjne obrazy. Podczas gdy srcset wprowadził
status wersji roboczej z W3C, sam dokument wskazuje, że „(i) producenci powinni być świadomi, że ta
specyfikacja nie jest stabilna.” To ostrzeżenie nie powinno powstrzymywać nas przed użyciem nowego
atrybutu, skierowanego do producentów przeglądarek , ale to oznacza, że musimy być ostrożni. Naszą
najlepszą ścieżką jest poleganie na W3C, dodając jak najmniej kodu. Pomimo poparcia ze strony Apple,
nawet Safari musi jeszcze obsługiwać srcset, więc będziemy musieli zmienić przeglądarkę tak, jak w
przypadku naszego wypełniacza obrazu JavaScript. Aby dać naszemu kodowi największe szanse na
przetrwanie poza polifillem, musimy jednak upewnić się, że - w przeciwieństwie do Picturefill używamy tylko elementów semantycznych i składni. Z takim zastrzeżeniem usunięcie wypełniacza
będzie znacznie łatwiejsze, a gdy będzie na swoim miejscu, uzyskamy lepszy obraz przyszłości atrybutu.
Spójrzmy ponownie na nasz przykład Web Directions South na rysunku poniżej i zastosuj srcset do
awatarów głośnika. Użyjemy srcset-polyfill Borisa Smusa, aby pomóc nam przezwyciężyć problemy
związane z obsługą przeglądarki, ponieważ zaznacza pola dla niewielkich rozmiarów i zależności od
semantyki z projektu specyfikacji.

Wdrożenie srcset-polyfill jest tak proste, jak można by oczekiwać. Dodajesz nową składnię z wersji
roboczej do elementów obrazu i odwołujesz się do wielopoziomowego kodu JavaScript w głowie
dokumentu. Im wcześniej w dokumencie dodasz JavaScript, tym szybciej wpłynie to na twoje obrazy wystarczy zrównoważyć miejsce z innymi plikami, które zawierasz.
<!DOCTYPE html>
<html lang=en>
<head>
<meta charset=utf-8>
<meta name=viewport content="width=device-width,
maximum-scale=1.0">
<script src="libraries/srcset.min.js"></script>
Przy odrobinie szczęścia powinieneś mieć bardzo mało do dostosowania w swoim HTML. W naszym
przykładzie WDS usuniemy wbudowane parametry szerokości i wysokości. Polyfill rzeczywiście
potrzebuje szerokości dla przeglądarek innych niż WebKit, ale może się to zmienić z czasem i
dostosowanie właściwości CSS w zewnętrznym arkuszu jest znacznie bardziej dostępne. Oto kod na
żywo z witryny:
<section class="speaker">
<img width="65" height="65" alt="Photo of Craig Sharkie"
class="photo"
src="http://static.webdirections.org/webdirections/
images/speaker_c_sharkie.jpg">
⋮
</section>
A oto nasza baza do stosowania tego atrybutu:
<section class="speaker">
<img alt="Photo of Craig Sharkie"
class="photo"
src="graphics/speaker/c_sharkie.jpg">
⋮
</section>
Wszystko, co musimy zrobić, to dodać składnię atrybutu z wstawiania naszych kandydatów i
deskryptorów, a my jesteśmy daleko:
<section class="speaker">
<img alt="Photo of Craig Sharkie"

class="photo"
src="graphics/speaker/c_sharkie.jpg">
srcset="graphics/speaker/c_sharkie_2hd.png 2x"
⋮
</section>
Jak widać na rysunku poniżej, dodajemy tylko jednego kandydata, który zmieni nasz obraz, gdy
urządzenie użytkownika może wyświetlać obrazy o podwójnej gęstości. Gdybyśmy chcieli
odpowiedzieć na rozmiar ekranu, dodalibyśmy deskryptory szerokości lub wysokości - lub obu. I to
wszystko; Polyfill robi resztę!

Pracując z obrazami o wyższej gęstości, zwiększyliśmy rozmiar awatarów; w końcu głośniki są całkiem
fajne, więc jest to ładny efekt uboczny. Podkreśla również uwagę w obecnej wersji srcset-polyfill.
JavaScript odczytuje deskryptor i stosuje właściwość skalowania CSS3 jako styl wbudowany:
<img alt = "Photo of Craig Sharkie" class = "photo"
src = "graphics / speaker / c_sharkie_2hd.png"
srcset = "graphics / speaker / c_sharkie_2hd.png 2x"
style = "- webkit-transform: scale (0.5);
-webkit-transform-origin: 0px 0px; ">
Ponieważ ta właściwość jest stosowana za pośrednictwem prefiksu dostawcy, nie ma to wpływu na
Firefox:
<img srcset = "graphics / speaker / c_sharkie_2hd.png 2x" src = "graphics / speaker /
c_sharkie_2hd.png" class = "photo" alt = "Zdjęcie Craiga Sharkie">

Jest to w porządku, jeśli obraz, który chcesz zastosować przez srcset - taki jak ten pokazany na rysunku
poniżej - jest w rzeczywistości dwa razy większy od wymiaru, który pojawi się w interfejsie użytkownika.
Jeśli Twój obraz 2x ma większą rozdzielczość, ponieważ jest zapisany przy wyższej kompresji, musisz
dostosować wyjście srcset-polyfill.

Musimy również przekształcić obraz z powrotem do oryginalnego rozmiaru w WebKit, a robimy to za
pomocą zapytania o media, które opiera się na właściwości tylko WebKit. Najlepiej unikać nawyku, ale
chociaż shim jest wymagany do wzmocnienia przeglądarek, jest to obowiązkowe. Efekt końcowy jest
tak bliski, jak to tylko możliwe, natywnej implementacji przeglądarki bez rzeczywistej obecności tej
implementacji. Używając tylko niewielkiej ilości JavaScript i CSS, obciążenie strony jest ograniczone w
najmniejszym stopniu; kiedy przeglądarka pobiera wsparcie dla srcset, możemy stopniowo usuwać
nawet niewielką ilość kodu.
Zdobądź obraz
Nadal nie jesteśmy poza lasem, jeśli chodzi o standaryzację pojedynczego rozwiązania w celu
wdrożenia adaptacyjnych obrazów we wszystkich naszych przeglądarkach, nawet w najbardziej
zgodnych przeglądarkach. Wiemy jednak, że wraz z wydaniem wersji roboczej dostawcy przeglądarki
mogą zacząć publikować implementacje atrybutu srcset, więc możemy spodziewać się wzrostu
wsparcia. Tymczasem możemy świętować bycie częścią procesu normalizacji. Nasze wsparcie - lub brak
wsparcia - dla srcset może mieć istotny wpływ na to, czy atrybut pozostanie w HTML5. Do tego czasu
mamy dostęp do szeregu opcji CSS, JavaScript i HTML, które mogą zapewnić godne zaufania
rozwiązania problemu dostarczania opcji obrazu specyficznych dla urządzenia. Możemy również użyć
wypełnień, aby osiągnąć lepsze wyniki, niezależnie od tego, czy jesteś na stronie srcset, czy obrazka
ogrodzenia. Kto wie, jeśli W3C zobaczy wystarczające wsparcie dla elementu obrazu, może to oznaczać,
że element obrazu tworzy obraz.

Zrozumienie media query
Zapytania medialne są trzecim filarem responsywnego projektowania stron internetowych i są
rozszerzeniem HTML5, które pozwala funkcjom wyświetlania użytkownika określić CSS dostarczany do
urządzenia, zgodnie z definicją w module CSS3. Urządzenie mobilne w orientacji pionowej z rzutnią
szerokość 320px można wykryć i podać różne style w porównaniu do urządzenia stacjonarnego o
szerokości rzutni 1024px. Zwykle różne style byłyby zwykle ograniczone do layoutu, tła i obrazów; w
istocie można dostarczyć zupełnie nowy zestaw stylów. Podobnie jak w przypadku typów mediów,
istnieją trzy sposoby wywoływania stylów zależnych od zapytania o media. Przede wszystkim jako
arkusze stylów w elemencie łącza HTML lub XHTML:
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all and
(color)" href="/style.css">
Secondly, in XML:
<?xml-stylesheet media="all and (color)" rel="stylesheet" href="/style.css" ?>
I wreszcie w arkuszach stylów CSS używających reguł @import:
@import url("/style.css") all and (color);
Lub używając reguł @media:
@media all and (color) { /* one or more rule sets… */ }
Po raz kolejny responsive web design zapewnia narzędzia do tworzenia podejścia typu fire-and-forget,
które tworzy układy, którym możemy ufać. Dzięki temu możemy skoncentrować się na treściach, które
pozwalają naszym użytkownikom powracać do naszych aplikacji. Jak widać na rysunku poniżej,
nowoczesne urządzenia mają bardzo różne możliwości i wymagania, jeśli chodzi o zasoby i stylizację.
Na szczęście składnia zapytań o media jest prosta i jest zarówno szeroko obsługiwana, jak i
wykorzystywana - w rzeczywistości pojawiła się w każdej części!

Zazwyczaj próbujemy ograniczyć CSS dostarczany do każdego celu. Począwszy od typowych stylów,
tworzymy style specyficzne dla urządzenia. Ale to nie tylko style, które sami kierujemy, ale także zasoby
dostarczane przez te style. Rysunek poniżej pokazuje, że jeśli wyślemy tło o szerokości 1920px do
naszego wyświetlacza o rozdzielczości 320px z rysunku powyżej, wyślemy zasób około 14 razy większy
niż wymagany. To pasmo i wydajność trafiające do twojej aplikacji, z którą możesz łatwo sobie poradzić

Przyjrzyjmy się zapytaniu o media, które będzie kierowane na iPhone'a 5:
@media only screen and (min-device-width: 640px) and
(max-device-width: 1136px) and
(-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
/* iPhone 5 only – at least for now */
}
Do tej pory składnia będzie wyglądała przynajmniej częściowo znajomo. Widzieliśmy szerokość
urządzenia w naszym elemencie meta rzutni i stosunek pikseli urządzenia w elemencie obrazu z
obrazów adaptacyjnych. I jakby tego było mało, zapytania o media są kuzynami typów mediów, które
zostały wydane w maju 1998 r. Jako część zalecenia CSS2.0. Poznawanie funkcji multimedialnych
Możesz zrobić wiele z zapytaniami o media, nawet jeśli polegasz na szerokości urządzenia. Pamiętaj
jednak, że możesz patrzeć na funkcje inne niż szerokość urządzenia. Specyfikacja mediów obejmuje
obecnie: szerokość, wysokość, szerokość urządzenia, wysokość urządzenia, orientację, współczynnik
proporcji, współczynnik kształtu urządzenia, kolor, indeks kolorów, monochromatyczność,
rozdzielczość, skanowanie i siatkę. Wszystkie oprócz orientacji, skanowania i siatki mogą akceptować

również prefiksy min i max. Poziom kontroli jest odświeżający - i trochę inspirujący! Jeśli nie byłeś
jeszcze pod wrażeniem liczby dostępnych opcji, pamiętaj, że ponieważ funkcje zapytań o media są
kontrolowane przez CSS, producenci przeglądarek mogą dodawać do tej listy dodatki dodane przez
sprzedawcę; na przykład -webkit-device-min-pixel-ratio, który jest dodatkiem Apple, aby umożliwić Ci
kierowanie na urządzenia Retina. I nie zapominaj, że jest wiele więcej, do których możemy uzyskać
dostęp poza - webkit -:
Ekran @media i (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
i (szerokość min: 320px),
tylko ekran i (min - stosunek moz-device-pixel: 2)
i (szerokość min: 320px),
tylko ekran i (-o-min-device-pixel-ratio: 2/1)
i (szerokość min: 320px),
tylko ekran i (stosunek min-urządzenie-piksel: 2)
i (szerokość min: 320px) {
/ * Style małych siatkówki / siatkówki * /
}
Podobnie jak standardowe style z prefiksem dostawcy, ostatnia właściwość nie ma przedrostka
dostawcy w nadziei, że sama własność jednego dnia wystarczy, aby dotrzeć do naszych urządzeń
docelowych. Dawno minęły czasy, kiedy handheld wyrwałby cię z kłopotów. Dzisiaj musisz wziąć pod
uwagę wszystkie opcje kierowania urządzeń i ocenić, jak zrównoważyć budżet projektu i rozwoju. I to
jest osąd, który staje się coraz trudniejszy i trudniejszy do zrobienia z ciągłą pokusą, aby zawyżać
zapytania. Wraz z premierą iPhone'a 5 firmy Apple z systemem iOS6, nowy telefon zyskał dodatkowe
176 pikseli wysokości. Jest mało prawdopodobne, że będziesz kierować reklamy na iPhone'y przy
użyciu max-device-height: 960px - jednak gdybyś to zrobił, przegapiłbyś cały iPhone 5s, który oglądał
twoją aplikację

Prawdą jest, że możesz teraz odróżnić iPhone'a 5 od jego poprzedników, używając wysokości
urządzenia, ale musisz zrównoważyć to z możliwością, że stopka, którą tak skrupulatnie
przymocowałeś do dolnej części ekranu w iPhone 4S i poniżej, teraz niesamowicie unosi się o 176
pikseli powyżej na dole ekranu. Musimy również wziąć pod uwagę, że jeśli iPhone 5 zyska dodatkowe
176 pikseli, czego możemy się spodziewać po następnej generacji iPhone'a? Albo ten po? Pamiętaj o
naszym celu: ufać, że nasz styl będzie działał na każdym urządzeniu - obecnym lub przyszłym - bez
konieczności przepisywania kodu z każdym nowym rozmiarem. W takim przypadku warto byłoby rzucić
okiem na składnię, której używamy do wybierania między funkcjami. Lista zapytań o media jest ciągiem
oddzielonym przecinkami, który wykorzystuje serię zapytań o media do funkcji urządzenia
docelowego:
<link rel="stylesheet" media="screen and (color),
projection and (color)" rel="stylesheet"
href="example.css">
Jeśli przynajmniej jedna kwerenda multimedialna na liście zapytań o media jest prawdziwa, lista jest
uważana za prawdziwą, a wszelkie dopasowania funkcji rzeczywistych będą honorowane. Na przykład,
jeśli ekran i (kolorowe) zapytanie o media w liście zapytań o media, takie jak „ekran i (kolor), projekcja
i (kolor)” w poprzednim przykładzie kodu jest prawdziwe, lista jest uważana za prawdziwą. Przecinek
oddzielający każde zapytanie o media wyraża logiczne OR, a każde zapytanie może użyć słowa
kluczowego i do wyrażenia logicznego ORAZ. Aby kwerenda OR była zgodna, musi być obecna dowolna
funkcja, a zapytanie AND musi być zgodne. Poprzednie zapytanie dotyczy sytuacji, gdy aplikacja jest
wyświetlana na ekranie lub projektorze, który może wyświetlać kolory. Jeśli urządzenie mieści się w
tym zakresie, otrzyma zawarte style CSS. Słowo kluczowe not może zostać użyte do wykluczenia funkcji,
więc to następne zapytanie będzie skierowane do iPhone'ów, ale NIE do tych z wyświetlaczami Retina;
złapie iPhone'a 3, ale nie iPhone'a 5, na przykład:
@media only screen (min-device-width: 640px) and
not (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
/* stylesheet for non-high density phone goes here */
}
Podsumowując, składnia zapytań o media jest prosta i może być łatwo zrozumiana i po prostu
odczytana, o ile nie spostrzegamy tych niejawnych logicznych OR. Gdyby W3C i WHATWG zdecydowali
się na element obrazu nad atrybutem src-set obrazu, dodatkowa ekspozycja, jaką uzyskałaby składnia
zapytania o media, spowodowałaby, że inwestycja w naukę była jeszcze bardziej wartościowa.
Obsługa funkcji zapytań
Możesz przejść długą drogę z zapytaniami o media koncentrującymi się głównie na funkcjach opartych
na wymiarach - szerokości i wysokości oraz szerokości urządzenia i wysokości urządzenia. Mają one
dwie zalety: łatwe do zrozumienia i szeroko obsługiwane przez przeglądarki. Cóż, łatwo zrozumieć, o
ile pamiętasz, że szerokość jest szerokością przeglądarki, a szerokość urządzenia jest szerokością, którą
raportuje urządzenie, jak pokazano na rysunku

Przyjrzyjmy się pozostałym funkcjom, aby dowiedzieć się, jak możemy z nich korzystać:
orientacja

:akceptuje portret lub krajobraz

współczynnik proporcji,

:taki jak 16: 9 lub 4: 3

rozdowanie

:typ ekranu, który jest skierowany do telewizorów
korzystających ze skanowania progresywnego

siatka

:pasuje do wyświetlaczy Teletype lub urządzeń, które pokazują
tylko jedną stałą czcionkę

monochromatyczny

:sprawdza liczbę bitów na piksel w monochromatycznym
buforze ramki, 0 oznacza fałsz

kolor

:sprawdza liczbę bitów na kolor urządzenia, przy czym 0 to
fałsz

indeks kolorów

:sprawdza liczbę wpisów w tabeli wyszukiwania kolorów
urządzenie, gdzie 0 oznacza falsey

Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach, musisz opanować aspekt i rozdzielczość urządzenia,
w jaki sposób jest on obracany i czy wyświetla się w kolorze. Są to wszystkie warunki, które znasz, gdy
tworzysz grafikę dla Sieci. Po raz kolejny wracamy do znanego obszaru ze specyfikacją HTML5,
opierając się na typowych warunkach, kiedy ustala standard. To sprawia, że krzywa uczenia się jest o
wiele bardziej przystępna. Obsługa może się różnić w zależności od funkcji, ale funkcje nie oparte na
wymiarach są w naszym zasięgu, ponieważ stosowana terminologia jest odpowiednia dla branż
docelowych. skanowanie i siatka mogą nie być od razu oczywiste dla dzisiejszych projektantów
koncentrujących się na komputerach, ale te funkcje są kierowane do innych urządzeń, a te terminy są
drugą naturą dla twórców takich urządzeń. Jeśli na przykład Twoja praca jest skierowana na telewizję,
będziesz dobrze zaznajomiony ze skanowaniem i skanowaniem progresywnym.
Co stało się z typami mediów?

Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy jesteśmy zainteresowani responsywnym projektowaniem
stron internetowych, istnieją inne czynniki, które mogą i powinny wpłynąć na Twoją aplikację. Tylko
dlatego, że podejmujemy RWD, czy nie oznacza to, że przeoczymy dostępność, internacjonalizację lub
sposób, w jaki Twoja aplikacja pojawia się na ekranach innych niż internetowe. W rezultacie nasze
zapytania najczęściej będą miały ekran jako typ nośnika, ale pamiętaj, że istnieją inne możliwości!
Ponieważ korzystanie z zapytań o media i list zapytań jest najlepszym sposobem na zrozumienie, jak
sobie z nimi radzić, przejdźmy do praktycznego ćwiczenia.
Media Queries w akcji
Strona Web Directions South (WDS), która została opisana w naszych przykładach, ma już pewne
zapytania o media prosto z pudełka. Rysunek przedstawia grafikę mastheadów, które są dostarczane
kolejno do przeglądarek o szerokości większej niż 800 pikseli i szerokości mniejszej niż 800 pikseli.

Te grafiki zapewniają spójność stylu witryny, a co ważniejsze, że przeglądarki odbierające zasoby
wykorzystują możliwie najmniejszą przepustowość. Nasz cel? Spójrz na Rysunek

Witryna WDS ma zastosowane zapytania o media za pomocą kombinacji metody łącza HTML i metody
CSS. Ta opcja zapewnia, że pierwszy punkt kontaktowy do śledzenia CSS znajduje się w głowicy
dokumentu, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania połączonych plików CSS. Skomentujemy je:
<!-- <link rel="stylesheet" media="all and (max-width: 800px)"
href="stylesheets/799max.min.css"> -->
<!-- <link rel="stylesheet" media="all and (min-width: 800px)"
href="stylesheets/800plus.min.css"> -->
<!-- <link rel="stylesheet" media="all and (min-width: 800px)"
href="stylesheets/panels.min.css"> -->
Jedynym zastrzeżeniem do zapamiętania przy użyciu tej metody jest to, że nawet połączone arkusze
stylów, które nie mają sobie równych, nadal będą pobierane. Niezgodne style nie będą miały
zastosowania, a zasoby, do których odwołują się niedopasowane arkusze, nie zostaną pobrane. Jednak
same arkusze są nadal pobierane, więc mogą wpływać na wydajność i przepustowość aplikacji. W
rzeczywistości usuniemy wszystkie style z naszej przykładowej strony - dramatyczny krok, ale ułatwi to
restrukturyzację naszego CSS. Ponieważ witryna na żywo koncentruje swoje zapytania o media na
górze strony i po prostu stosuje wyświetlanie: żadna, gdy widok staje się węższy niż 800 pikseli,
skupimy się na sekcji sponsorowania stopki strony. Wrócimy do usuniętego CSS, aby znaleźć oryginalne

style sekcji sponsora, a następnie zresetować. Chcemy po prostu zrestrukturyzować CSS, nie wymyślać
na nowo koła:
<link rel="stylesheet" href="stylesheets/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="stylesheets/sheet.css">
<link rel="stylesheet" href="stylesheets/query.css">
Zamierzamy zastosować nasze zapytania o media w naszym pliku query.css, naszych domyślnych
stylach w sheet.css i naszym resecie w - zgadłeś, że to reset.css. W ten sposób piszemy jak najmniej do
naszego pliku HTML i polegamy na zdrowym nazewnictwie plików, aby pomóc nam śledzić nasze pliki
podczas konserwacji. sekcja „Resetowanie i normalizowanie” w części 6 zawiera więcej informacji na
temat plików resetowania CSS, więc skoncentrujmy się na naszych plikach domyślnych i plikach
zapytań. Jak wiemy, zapytania o sprzężenie mediów i domyślny styl oznaczają, że w efekcie uzyskujemy
dodatkowy punkt przerwania za darmo w naszym domyślnym stylu. Przyjrzyjmy się stylom, które
zmieniliśmy z witryny na żywo, aby zobaczyć, co musimy zmienić, aby ustawić nasze domyślne. Istnieje
12 stylów zdefiniowanych przy użyciu identyfikatora sponsora w ich selektorze, ale na szczęście
będziemy musieli zaktualizować tylko dwa z tych stylów, aby zastosować nasze zapytania o media:
#sponsors {
margin: 2em auto 0 auto;
width: 800px;
}
#sponsors ul li {
background-color: #FFF;
display: inline-block;
float: left;
height: auto;
margin: 0 0 1.7em 0;
min-height: 120px;
vertical-align: top;
width: 30%;
}
A spośród tych dwóch selektorów musimy się tylko zająć deklaracjami dotyczącymi szerokości i
marginesu, ponieważ ich zmiana tworzy nasze responsywne układy punktów przerwań:
#sponsors {
margin: 2em auto 0 auto;
width: 800px;
}

#sponsors ul li {
⋮
margin: 0 0 1.7em 0;
⋮
width: 30%;
}
Po pierwsze, zmieńmy dotychczasowe style dla stylów, które sprawią, że nasze elementy stopki będą
wyglądać najlepiej w podejściu mobilnym, jak pokazano na rysunku:
#sponsors {
margin: 2em auto 0 auto;
width: 480px;
}
#sponsors ul li {
⋮
margin: 0 5px 1.7em 5px;
⋮
width: 470px;
}

Jesteśmy w drodze. Naszym pierwszym krokiem jest ustawienie elementu #sponsors tak, aby zawsze
wyświetlał nasz mobilny interfejs użytkownika o szerokości 480 pikseli. Z tego powodu możemy
połączyć nasze elementy li i ich marginesy. Przejdziemy do dynamicznego podejścia do naszych
punktów przerwania, ale zawsze wiemy, że nasz domyślny styl będzie miał stałą szerokość, a elementy
o stałej szerokości oznaczają mniejszą pozycję, aby przeglądarka mogła działać. Po tych zmianach w
pliku sheet.css dodajmy nasz pierwszy punkt przerwania w query.css:
@media only screen and (min-width: 480px) and
(max-width: 960px) {
#sponsors {
max-width: 960px;
width: 100%;
}
#sponsors ul li {
margin: 0 0.4% 1em 0.8%;
width: 31.5%;
}
}

Ponieważ używamy składni @media do kierowania zapytań o media, mamy dwa selektory
zagnieżdżone i wcięte w regule @media. Nasza lista zapytań rozpoczyna się tylko od ekranu, a
następnie wyświetla cele z minimalną szerokością: 480px i maksymalną szerokością: 960px, jak
pokazano na rysunku

To jest nasz średni punkt przerwania. Masz rację, myśląc, że moglibyśmy pominąć typ multimediów i
funkcję minimalnej szerokości i nadal mają ten sam rezultat, ale obie te funkcje ułatwiają nam
rozszyfrowanie punktów przerwania, gdy wracamy, aby utrzymać nasze style. Listę można skrócić do:
@media (max-width: 960px) {
⋮
}
Co jednak zyskujemy w zwięzłości, tracimy na łatwości utrzymania; bardziej gadatliwa opcja
rzeczywiście ma ładny zwrot:
#sponsors {
max-width: 960px;
width: 100%;
}
#sponsors ul li {
margin: 0 0.4% 1em 0.8%;

width: 31.5%;
}
Same deklaracje są wiernym starym CSS. Nie ma potrzeby zmiany marży na naszym elemencie
sponsorów, więc nie ma takiej deklaracji; zamiast tego dodaliśmy max-width: 960px i zmieniamy naszą
szerokość na 100%. Jak wiemy z naszej pracy na siatkach, sprawia to, że element jest płynny, a każda
szerokość ekranu między 480px a 960px będzie miała naszą stopkę wyświetlaną w największej
możliwej szerokości. dając im procentowe szerokości i łącząc wartości procentowe, aby
zmaksymalizować ich efekt. Chcemy, aby elementy były tak szerokie, jak to możliwe, bez
przedstawiania błędów zaokrąglania, które omówiliśmy w polu uwagi, Diabelskie szczegóły. Jeśli
dodamy szerokość elementu i marginesy poziome, otrzymamy: 31,5 + 0,4 + 0,8 = 32,7 procent, dając
nam bufor o wartości 0,3 procent, aby uwzględnić zmiany zaokrąglania przeglądarki. Ważne jest, aby
pamiętać, że poza tobą i twoim zespołem tylko garstka ludzi będzie dostosowywać szerokości
przeglądarki, aby zobaczyć, jak reaguje Twój układ. Większość ludzi po prostu będzie się cieszyć z
wysiłków, w jakie się wcieliłeś, zapewniając im najlepszy możliwy UX. Na przykład, jeśli mają rozszerzyć
swoje okno przeglądarki poza próg 960px, jak pokazano na rysunku poniżej, wywołują ostatni z naszych
trzech punktów przerwania:
@media only screen and (min-width: 960px) {
#sponsors {
max-width: 1280px;
width: 100%;
}
#sponsors ul li {
margin: 0 0.5% 1em 0.6%;
width: 23.5%;
}
}

Używamy podobnie płynnych stylów dla naszego najszerszego punktu przerwania, z kilkoma ładnymi
różnicami. Po pierwsze, zamiast mieć maksymalną szerokość elementu naszego sponsora taką samą
jak maksymalna szerokość naszego punktu przerwania, daliśmy mu twardą wartość 1280px. Oznacza
to, że każda szerokość przeglądarki, do 1280px, będzie miała element wypełniający szerokość strony.
Gdy przekroczy tę szerokość, element sponsorujący będzie miał tylko 1280 pikseli szerokości, a
margines zastosowany w naszym domyślnym stylu sheet.css wyśrodkuje element, jak widać na rysunku

Druga zmiana polega na tym, że przeszliśmy od trzech sponsorów w naszym interfejsie użytkownika do
czterech, ale nadal stosujemy to samo podejście płynne. Teraz nasza całkowita szerokość elementu
wynosi 23,5 + 0,5 + 0,6 = 24,6 procent, dając nam bufor 0,4 procent. Gdybyś był jednym z niewielu
użytkowników, którzy zmieniają rozmiar okna przeglądarki, zobaczysz, że logo sponsora porusza się
dynamicznie od pojedynczej kolumny, przez trzy kolumny i do czterech kolumn w naszym najszerszym.
Sponsorzy są zadowoleni, ponieważ dajemy im maksymalną powierzchnię ekranu przy każdym punkcie
przerwania, dzięki czemu ich logo jest bardziej czytelne, a nasi użytkownicy są zadowoleni, ponieważ
te czytelne logo dają im najlepszy cel kliknięcia w każdym punkcie przerwania. Wybierając kombinację
punktów przerwania i układów płynów, zoptymalizowaliśmy nasz interfejs użytkownika dla jak
największej liczby czynników. Mamy zarówno sponsorów, jak i użytkowników, a także korzyści z RWD,
które nie wymagają projektowania dla każdego możliwego wyświetlacza. Tam, gdzie punkty
przerwania mogą wydawać się dla projektantów sposobem na ponowne nałożenie kontroli na
zmieniające się piaski urządzeń, zdecydowaliśmy się pracować z punktami przerwania, a nie po prostu
zacinać się w serii stałych układów. A kiedy wychodzimy z naszego mydelniczki, pozostaje nam tylko
jedno zadanie, zanim zmiany będą gotowe do produkcji. Zapytania medialne, które sprawiają, że nasza
witryna jest tak atrakcyjna dla tak szerokiego grona użytkowników, w rzeczywistości pozostawiają
jedną grupę użytkowników na zimno. Jeśli użytkownicy nadal pracują w programie Internet Explorer
wcześniej niż w wersji 9, nie otrzymają żadnej korzyści z pracy nad zapytaniami o media, ponieważ
CSS3 nie był obsługiwany8 przez IE do wersji 9. Jakie są nasze opcje? Moglibyśmy zachęcić tych
użytkowników do uaktualnienia przeglądarek, ale gdyby to było naprawdę możliwe, prawdopodobnie
już by to zrobili. Możemy dodać podkładkę JavaScript, taką jak Respond.js Scotta Jehla, 9, która nakłada
obsługę zapytań o media na min / max-szerokość w tych starszych przeglądarkach. Oczywistym
minusem związanym z JavaScriptem jest to, że spowalniamy czas ładowania przeglądarki, która jest już
wolna. Biorąc pod uwagę, że Modernizr porzucił korzystanie z Respond.js od wersji 2.5, będziemy
podążać za jego przykładem i przejść do innego rozwiązania. Nasze rozwiązanie opiera się na idei, że
starsze wersje Internet Explorera można znaleźć tylko na komputerach stacjonarnych. Możemy użyć

tego i komentarzy warunkowych IE, aby zapewnić tym przeglądarkom układy o stałej szerokości, grając
z ich mocnymi stronami:
<!--[if lt IE 9]>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="stylesheets/ielt9.css">
<![endif]-->
And the CSS:
#sponsors {
width: 960px;
}
#sponsors ul {
padding-left: 3px;
}
#sponsors ul li {
margin: 0 6px 15px 6px;
width: 302px;
}
Style, które podajemy w tych przeglądarkach, oparte są na naszym układzie płynu o szerokości 960
pikseli, ale układ jest konwertowany na stałą szerokość, usuwając wartości procentowe na korzyść
znanych szerokości i marginesów. To, co mogą obsłużyć te starsze przeglądarki (powiedzmy Internet
Explorer, pokazane na rysunku), zapewnia naszym użytkownikom najlepsze możliwe UX. Jesteśmy
responsywni i ta odpowiedź ma stałą szerokość

Dodawanie punktów przerwania
Według Responsive Images Community Group, punkt przerwania jest logicznym dopasowaniem funkcji
multimedialnych, które aktualizują style strony: „Pojedynczy punkt przerwania reprezentuje regułę
(lub zestaw reguł), która określa punkt, w którym zawartość zapytania o media są stosowane do układu
strony. ”To nie jest oficjalna specyfikacja, ale jest prawie tak trudna do rozszyfrowania. Jeśli myślisz o
punktach przerwania jako punktach, w których Twój projekt się załamie, z pewnością zyskasz większą
kontrolę nad tym, z czym masz do czynienia. Spójrzmy ponownie na przykład WDS. Jak widać na
rysunku, gdy przeglądarka zmniejszy się do 960 pikseli szerokości, a układ czterokolumnowy ulegnie
uszkodzeniu, nasz punkt przerwania jest wyzwalany i przechodzimy do układu trójkolumnowego.

Oczywiście, jest to jedna reguła, ale punkty przerwania nie stają się trudniejsze, gdy dodajesz je razem,
po prostu się mnożą. Oczywiście, nasze arkusze ukierunkowane na urządzenia będą wykraczać poza
tylko jeden. Daleko stąd! Nawet przy porównywaniu szerokości urządzeń możesz mieć pokusę
rozważenia aż sześciu punktów przerwania: 320px, 480px, 600px, 768px, 1024px i 1280px. Używając
tylko tych punktów przerwania, możesz kierować reklamy na szeroki zakres urządzeń o bieżących
standardowych szerokościach w pikselach:
320px : Portret mobilny
480px : mobilny krajobraz
600px : Mały tablet
768px : Portret tabletu
1024px : tablet krajobraz / netbook / pulpit
1280px i więcej : duży pulpit
Mając na uwadze te rozmiary, elementy łącza mogą wyglądać bardziej tak:
<link rel="stylesheet" media="only screen
and (max-device-width: 320px)" href="tiny.css">
<link rel="stylesheet" media="only screen
and (max-device-width: 480px)" href="small.css">

<link rel="stylesheet" media="only screen
and (max-device-width: 960px)" href="medium.css">
<link rel="stylesheet" media="only screen
and (max-device-width: 1024px)" href="large.css">
<link rel="stylesheet" media="only screen
and (min-device-width: 1280px)" href="extralarge.css">
Wybór punktów przerwania CSS może być trudny: zbyt wiele i konserwacja staje się zbyt trudna, ale
zbyt mało prowadzi do słabego renderowania interfejsu użytkownika na urządzeniach, które nie są
odpowiednie. Jako minimum powinieneś patrzeć na dwa punkty przerwania: Mały, na coś poniżej
480px szerokości i wszystko większe. To jest najpierw mobilne. Gdy już masz te dwie działające, pytanie
brzmi: co zrobić z większymi wyświetlaczami? Przyjrzyjmy się, jak dzielimy większe na średnie, duże i
bardzo duże. Średni to wszystko od 480px do około 960px - to 960px, które znamy z pracy z siatkami.
Coraz częściej dotyczy to osób o większych wyświetlaczach, które nie korzystają z pełnoekranowych
okien przeglądarki, a także osób korzystających z szerokiej gamy tabletów, w tym iPadów i Kindles.
Element meta viewportu z Części 1 naprawdę się tutaj pojawia, dostosowując nasz układ 960 pikseli,
aby działał bezproblemowo na mniejszych wyświetlaczach, takich jak widok portretowy iPada 768px:
<meta name = "viewport" content = "width = szerokość urządzenia, początkowa skala = 1.0">
Nasz duży punkt przerwania obejmuje większość komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów w
trybie poziomym. Zaczyna się od 960px i przechodzi do 1280px. Pozostaje nam Extra Large, który jest
większy niż 1280px, i stanowi teraz standardowy 20-calowy monitor biurkowy, szerokoekranowe
laptopy wyższej klasy i pojawiające się tablety. Trzy z tych punktów przerwania administrowanych
przez zapytania o media, w połączeniu z innym wolnym punktem przerwania jako domyślnym stylem
dla telefonu komórkowego lub pulpitu, dają nam cztery grupy ekranowe, pokazane na rysunku.
Zapewnią one szeroki zakres wsparcia dla większości naszych użytkowników.

Poza tym szybko osiągamy punkt malejących zysków i staje się kwestią równoważenia zwrotu z
inwestycji, który możemy uzyskać z dodawania coraz większej liczby punktów przerwania. Moglibyśmy
dodać punkt przerwania Tiny dla ekranów o szerokości poniżej 320 pikseli, a nawet dodać „pośredni”
punkt przerwania na poziomie 768 pikseli i podzielić nasze medium na docelowe 7-calowe tablety
niższej klasy. Ponieważ telefony i tablety przechodzą na ekrany i możliwości o większej gęstości,
tworzenie punktów przerwania o takim poziomie szczegółowości prawdopodobnie zwiększy
obciążenie konserwacyjne przy niewielkich korzyściach. Jeśli jednak tworzysz aplikacje dla bardzo
zróżnicowanego zestawu użytkowników mobilnych (z potencjalnie starszymi lub niższymi
urządzeniami); wspieranie małych i pośrednich wyświetlaczy może być uzasadnione.
Równoważenie punktów przerwania
Musisz zastanowić się, które urządzenia są kierowane, i zrównoważyć ewentualny zwrot z tego, w jaki
sposób użytkownicy uzyskują dostęp do Twoich aplikacji. Ta równowaga jest wystarczająco ważna, jeśli
bierzesz pod uwagę tylko kilka punktów przerwania, a nawet mieszankę pięciu punktów przerwania
wymienionych powyżej: Mały, Mały, Średni, Duży i Bardzo duży. Zajęcie się tą równowagą staje się
jeszcze ważniejsze, gdy zostawisz bezpieczeństwo szerokich punktów przerwania i zaczniesz zajmować
się zestawem bardziej specyficznym dla urządzenia. W wielu przypadkach użycia, nawet większość, trzy
z naszych pięciu nazwanych punktów przerwania zapewniają zasięg, którego potrzebujesz. Mimo to
Twoja aplikacja może skorzystać z bardziej szczegółowego podejścia. Spójrzmy na solidny zestaw
zapytań o media, które będą skierowane do bardzo szerokiej gamy urządzeń, nawet bez zbytniego
zagłębiania się w urządzenia Retina lub AMOLED. Opracowanie stylów i projektów w porównaniu z
tymi 12 punktami przerwania byłoby zadaniem herkulesowym, a utrzymanie tych wielu punktów
przerwania byłoby nie mniej trudne:

/* SMALL ANDROID, FEATURE PHONE - PORTRAIT */
@media only screen and (max-width: 240px) {
⋮
}
/* SMARTPHONES - PORTRAIT & LANDSCAPE */
@media only screen and (min-device-width: 320px)
and (max-device-width: 480px),
only screen and (min-width: 320px) and (max-width:
480px) {
⋮
}
/* SMARTPHONES - LANDSCAPE */
@media only screen and (min-width: 321px) {
⋮
}
/* SMARTPHONES - PORTRAIT */
@media only screen and (max-width: 320px) {
⋮
}
/* IPADS, TABLETS - PORTRAIT & LANDSCAPE */
@media only screen and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px),
only screen and (min-width: 768px) and (max-width:
1024px) {
⋮
}
/* IPADS, TABLETS - LANDSCAPE */
@media only screen and (min-device-width: 768px)

and (max-device-width: 1024px)
and (orientation: landscape) {

⋮
}
/* IPADS, TABLETS - PORTRAIT */
@media only screen and (min-device-width: 768px)
and (max-device-width: 1024px) and (orientation:
portrait) {
⋮
}
/* TABLETS, DESKTOPS & LAPTOPS */
@media only screen and (min-width: 960px) {
⋮
}
/* DESKTOPS & LAPTOPS */
@media only screen and (min-width: 1024px) {
⋮
}
/* DESKTOPS & LAPTOPS */
@media only screen and (min-width: 1224px) {
⋮
}
/* LARGE SCREENS */
@media only screen and (min-width: 1824px) {
⋮
}
/* RETINA & AMOLED DISPLAY */
@ media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:
1.5), only screen and (min-device-pixel-ratio: 1.5) {
⋮
}
Dzięki temu Twój zespół będzie zajęty i stanowi wyzwanie. O wiele lepiej byłoby utrzymać zespół zajęty
mniejszą liczbą punktów przerwania i sprawić, by aktywnie wyglądały na deprecjonowanie starszych,
ponieważ koszty wsparcia przewyższają użyteczność. Jeśli zauważysz, że przyjęte przez nas punkty

przerwania nie odpowiadają właściwie Twoim potrzebom, możesz łatwo narysować swój własny
zestaw z puli 12. Prawdopodobnie, jeśli koncentrujesz się na rynku mobilnym, możesz spodziewać się
szeregu punkty przerwania do utrzymania, ale racjonalizacja liczby punktów przerwania, które
podejmujesz, jest równie ważna, jak uwzględnienie składni zapytania o media. Jedyną twardą zasadą
dotyczącą liczby punktów przerwania do przyjęcia jest to, że należy zaprzestać dodawania punktów
przerwania, gdy jesteś zadowolony z liczby zadowolonych użytkowników.
Skorzystaj z okazji
Spośród technicznych filarów responsywnego projektowania stron internetowych zapytania o media
są najlepiej opracowane i obsługiwane. Ponadto oferują solidny zwrot z inwestycji z perspektywy
projektowej i mogą być stosowane do istniejących aplikacji z dużym efektem. Chociaż prawdą jest, że
starsze wsparcie dla niezgodnych przeglądarek jest lekkie, fakt, że te przeglądarki są niemożliwe do
znalezienia poza coraz bardziej wąskim środowiskiem pulpitu ogranicza wpływ. Będąc opartym na CSS,
gdzie znajdujemy zapytania o media w zgodnych urządzeniach, możliwość eksperymentowania przez
producentów przeglądarek doprowadziła do poziomu kontroli, który podkreśla moc selektorów
prefiksowanych przez dostawców. Oczywiście ten poziom kontroli oznacza, że pokusa, by zastosować
więcej punktów przerwania za pomocą zapytań o media, może być trudna do pokonania. Mimo to,
oparcie się chęci przepełnienia punktów przerwania i po prostu zastosowanie ustalonych układów w
punktach przerwania, daje projektantom możliwość stworzenia doskonałych rozwiązań
zorientowanych na użytkownika. Twoje przyszłe ja będzie Ci wdzięczne, jeśli unikniesz nadmiernej
liczby punktów przerwania i skupisz się tylko na właściwej liczbie. Zapewnisz łatwiejsze zarządzanie
zapytaniami multimedialnymi i będziesz mógł skupić się na doskonałym UX dla posiadanych punktów
przerwania.

Treść responsywna
Treść jest dość szeroką i mętną koncepcją, więc oto definicja dla naszych celów. „Treść” to wszystko,
co użytkownik witryny zużywa podczas interakcji z usługą. Korzystając z tej definicji, treść oznacza
wszystko, od obrazów po nawigację, funkcje, formularze, słowa i wideo. Ograniczenie naszego widoku
tylko do danych, które znajdują się wewnątrz głównego pola div, jest niewystarczające. Przyjmowanie
widoku opartego na konsumpcji pozwala nam brać pod uwagę użytkowników innych niż ludzie, takich
jak boty i inne programy. Responsive Content (RC) jest zatem sposobem na dostosowanie treści na
naszej stronie do zmian lub zmian w oparciu o kontekst behawioralny użytkownika. Najbardziej
oczywistym przykładem tego w praktyce jest wyświetlanie różnych układów, informacji lub funkcji dla
użytkowników urządzeń mobilnych w porównaniu do użytkowników komputerów stacjonarnych.
Nie trzeba jednak ograniczać się tylko do kontekstu urządzenia; nasza treść mogłaby odpowiadać na
podstawie tego, czy dana osoba jest zupełnie nowa w serwisie, czy eksperta. Na przykład zastanów się,
w jaki sposób Twitter kieruje nowych użytkowników poprzez dodawanie kont do swoich kanałów, gdy
rejestrują się, aby szybko aktywować początkujących użytkowników, jak pokazano na rysunku

I odwrotnie, GitHub zapewnia funkcjonalność wiersza poleceń dla typowych funkcji dla
doświadczonych użytkowników w polu wyszukiwania, jak pokazano na rysunku

Istnieje spór o to, czy treść responsywna jest „prawdziwą” czy nie. jednak może to być spowodowane
tym, że jako projektant, który dużo pracował z drukiem i typem, z natury rzeczy myśli o treści. Jeśli
użyjesz kąta, który odpowiada, że zespół projektowy lepiej omawia, rozważa i opracowuje strategie w
celu zaprojektowania bardziej odpowiednich, dostosowanych doświadczeń, jest to zdecydowanie
pozytywne (i prawdopodobnie jest to zgodne z poglądem Boultona na temat tworzenia
responsywnego systemu). Skupienie się na treści najpierw poprawi Twoją witrynę. Zapewnienie, że
Twoje treści są odpowiednie, podnosi doświadczenie tak dramatycznie, jak dobry projekt i dobrze
wdrożona technologia. Jak więc treść pasuje do nowego, responsywnego świata? Czy po prostu
piszemy kod który rozrywa wszelkie filmy Flash w naszym CMS, aby nasza zawartość „działała” dla tych
nieznośnych przeglądarek mobilnych? Może po prostu arbitralnie wybieramy limit znaków dla naszych
treści i obcinamy go? (Podpowiedź: Rzadko jest to dobry pomysł, nawet w ostateczności.) Różne
wymagania kierują różnymi rozwiązaniami. W niektórych przypadkach właściwe będzie zmniejszenie
liczby kopii; w innych nie. Chodzi o to, że musisz aktywnie zbadać opcje i podejmij decyzję - o to właśnie
chodzi w procesie projektowania, a treść nie jest wyjątkiem.
Treść zorganizowana uwalnia Cię
Struktura jest kluczem do sprawnego reagowania na treści. Dobrze zorganizowana treść daje
możliwość ponownego użycia i reorganizacji sposobu, w jaki Twoja zawartość zachowuje się na wiele
nowych sposobów i na różnych platformach. Pisanie jest procesem strukturalnym. Za każdym razem,
gdy piszesz, zajmujesz się strukturą: słowami, interpunkcją, zdaniami, akapitami - aż do treści, które
mają odpowiedni początek, środek i koniec. Korzystanie z rozsądnej struktury może pomóc w procesie
powstawania, ponieważ zapewnia strukturę. Bez struktury, nasza zawartość staje się bezużyteczna.
Jeśli narzucimy arbitralną lub nieprzemyślaną strukturę, staje się ona tylko regułami, których należy
przestrzegać - i nikt nie lubi reguł. Kiedy mówimy o strukturze, rozważymy te obszary:
■ struktura dokumentu

■ metadane
■ wspieranie treści
Pomaganie autorom w zrozumieniu tych pojęć przy jednoczesnym wykorzystaniu solidnej struktury
sprawi, że Twoje treści będą o wiele bardziej zdolne do reagowania (teraz iw przyszłości) i uwolnią je.
Struktura dokumentu
Zacznijmy od treści, które bezpośrednio tworzymy, i zastanówmy się nad strukturą w niej zawartą.
Autoryzowanie nigdy nie polega na losowym umieszczaniu słów lub linków na stronie. Zawsze trzeba
organizować nasze myśli, aby je przekazywać. Zabawne jest to, że w dzisiejszych czasach sieć robi to
naprawdę dobrze; mamy znaczniki semantyczne do pracy, dzięki czemu możemy podzielić zawartość
na artykuły, sekcje i akapity, a także mając nagłówki i stopki. Edukacja zespołu autorskiego w zakresie
natywnych funkcji dostępnych obecnie w HTML5 da im możliwość bardziej szczegółowego
uporządkowania treści niż w większości edytorów tekstu.
Bloki logiczne
Praca w blokach logicznych sprawia, że treść staje się bardziej „chunkable” - to znaczy pozwala na różne
sposoby podziału na różne przypadki użycia. Pomocne jest tutaj użycie właściwych elementów
semantycznych, ponieważ pozwala nam przypisać znaczenie blokowi, na który patrzymy; na przykład
akapit różni się od nagłówka. Na stronie głośników WDS możemy spojrzeć na głośnik jako na
komponent logiczny, ale zawiera on również grupę podskładników logicznych, jak pokazano na
rysunku: zdjęcie (1), nazwę (2), tytuł sesji (3 ), biografia (4), uchwyt Twittera (5) i opis sesji (6).

Zapewniając dobrą strukturę wokół tych komponentów, można je zmieniać z punktu widzenia układu,
jakkolwiek lubimy w różnych kontekstach. Ta logiczna modułowość jest kluczową cechą projektowania
i rozwoju sieci. To samo robi z treścią, która wykorzystuje mocne strony TheWeb i pozwala na ponowne
użycie lub rekombinację naszych treści na różne sposoby, bez konieczności przepisywania wszystkiego
od nowa za każdym razem. Dobrym przykładem jest możliwość dzielenia treści na wiele stron. Branża
prasowa zrobiła to z różnych powodów związanych z reklamą, ale możliwość arbitralnego paginowania
naprawdę długiego artykułu przynosi korzyści użytkownikom mobilnym, gdzie strona renderowanie
będzie wolniejsze. W przeciwieństwie do tego, ten sam proces pozwala na „nieskończone przewijanie”,
takie jak widoczne na kanałach Twittera lub Tumblra. Możliwość dostarczania tego typu doświadczeń
polega na posiadaniu wysoce modułowych „fragmentów” treści.

Hierarchia
Boty, CSS i programiści uwielbiają treści uporządkowane według hierarchii. Hierarchia sprawia, że
naprawdę łatwo jest nadać pierwszeństwo, gdy jest to potrzebne. Możliwość mówienia, że ten
nagłówek jest Poziomem 1, a ten jest Poziomem 2, jest przydatna, ale możliwość stwierdzenia, że ten
akapit należy do tej sekcji, która należy do tego artykułu, jest potężnym sposobem na strukturę treści
i uczynić go bardziej przenośnym. Spójrzmy na przykład z naszej strony głośników WDS, pozbawionej
struktury na rysunku. Tutaj głośnik jest samodzielną jednostką, którą można przenosić na stronie lub
syndykować na inne strony lub systemy. Zawiera inne jednostki informacji, takie jak obrazy, biografie i
szczegóły sesji, ale wszystkie one należą do konkretnego mówcy.

Głośnik należy wtedy do „ścieżki”, takiej jak Design lub Development. Ten narzucony system
hierarchiczny pozwala na przenoszenie ścieżek jako pojedynczych jednostek. Hierarchia umożliwia
nam organizowanie treści, poza tym, że jest to losowy asortyment obiektów logicznych w dokumencie.
Metadane
Metadane to coś więcej niż tylko te elementy, które wrzuciłeś do sekcji głowy, aby pomóc
wyszukiwarkom zrozumieć, co jest na stronie. Jest to raczej opisowa informacja o treści i może istnieć
na różnych poziomach hierarchii treści. Głośnik może być częścią utworu znajdującego się na stronie
sesji, a wszystkie trzy elementy zawartości mogą mieć własne metadane. Rozważmy każdy z tych
fragmentów treści i pomyślmy o metadanych, które można by do nich zastosować. Przedstawimy
elementy treści i metadane jako JSON (moglibyśmy również użyć XML równie łatwo), aby o tym
pomyśleć bez rozpraszania przez strukturę HTML i formatowanie. Na poziomie strony mamy dość
tradycyjne metadane: kto jest autorem strony, kiedy ją utworzono, kiedy była ostatnio aktualizowana,
jaka jest jej data przeglądu i czy strona ma docelowy typ renderowania. Wygląda to następująco:
{
"page": {

"tracks": [
"Design",
"Development",
"Big Picture",
]
},
"name": "Web Directions South 2012",
"tags": "Event, Conference",
"Author": "Maxine Sherrin",
"lastupdated": "201209160300Z10",
"created": "201204160300Z10",
"nextreview": "201211160300Z10",
"publicationtargets": [
"Desktop",
"Mobile",
"Tablet",
]
}
A co z metadanymi dla utworu? Gdyby wszystkie sesje odbywały się w jednym miejscu, moglibyśmy
dołączyć lokalizację tutaj. Moglibyśmy również dołączyć tagi opisujące ogólny temat ścieżki lub
deskryptorów, które pomagają ją sklasyfikować (na przykład „Projekt” w tym przypadku oznacza
projektowanie stron internetowych, dzięki czemu można je włączyć jako klasyfikator). Oto przykład
tego, jak możemy opisać utwór:
{
"track": {
"sessions": [
"session_id1",
"session_id2"
]
},
"name": "Design",
"tags": "Design, Web Design, Information Architecture, Responsive

Design, Content",
"Location": "Sydney Convention Centre, Sydney, Australia"
}
Oto próbka tego, jak może wyglądać sesja i wpis głośników (szczegóły bio i sesji obcięte dla zwięzłości):
{
"session": {
"title": "Getting unstuck: content strategy for the future",
"sessiontime": "201210160300Z10",
"location": "Sydney Conference Centre, Main Stage.",
"description": "Responsive. Adaptive. Mobile first. Cross-channel. We all want a web that’s more
flexible, future-friendly, and ready for unknowns...",
"slidenotes": " http://www.slideshare.net/Saraboettcher/getting-unstuck-content-strategy-for-thefuture",
"postvideo": " http://www.youtube.com/watch?v=bPAamdlwQ94",
"livestream": "",
"track": "Design",
"tags": "RWD, Responsive Design, Content, IA, UX, Design",
"speaker": {
"name": "Sara Wachter-Boettcher",
"twitter": "sara_ann_marie",
"bio": "Sara Wachter-Boettcher is an independent content strategist, writer, and rabble-rouser based
in Lancaster, Pennsylvania.She got this way after stints as a journalist, copywriter, and web writer,
during which she became increasingly dissatisfied with the chaos typically found in web content
projects... .",
"blog": "http://sarawb.com",
"photo": "speaker-s-wachter-boettcher.jpg"
}
}
}
Podstawowe informacje o sesji i głośnikach zostały wzbogacone o następujące metadane:
■ opisowe dane dodane za pomocą znaczników do klasyfikacji sesji
■ informacje o lokalizacji umożliwiające pokazanie fizycznych lokalizacji

■ informacje o strumieniach mediów i notatkach slajdów, aby dostarczyć materiały referencyjne po
zakończeniu sesji
Przy dalszych rozważaniach można dodać inne metadane bez większych problemów. Kluczem jest być
konsekwentnym. Ułatwienie zarządzania metadanymi jest częścią procesu; drugi tworzy przepływ
pracy, który wspiera jego tworzenie i ogranicza rodzaj treści, które można opublikować bez niego.
Teraz, gdy mamy już strukturę treści z pewnymi metadanymi, możemy zacząć szukać różnych
sposobów wyświetlania jej użytkownikowi w oparciu o kontekst, np. Na rysunku

Ta sama treść może zostać użyta podczas konferencji, aby utworzyć przewodnik Co jest, jak pokazano
na rysunku

To tylko kilka przykładów, ale wszystkie używają tych samych podstawowych metadanych na różne
sposoby.
Wsparcie dla treści
Treści wspierające nie są ani metadanymi, ani treścią podstawową. Oto niektóre przykłady treści
pomocniczych:
■ większość aktywów medialnych
■ płaszcze lub podpozycje
■ wezwania lub wycenę
■ cytaty i odniesienia
Jest to rodzaj treści, która wzbogaca doświadczenie (szczególnie w sieci, gdzie możemy mieć wiele
warstw treści tak łatwo), ale nie szkodzi zawartości głównej, gdy jest nieobecna. Jawne oznaczenie tych
typów treści jako „treści wspierających” pomaga w tworzeniu bardziej modułowej, logicznej struktury.
W wielu dokumentach ten typ zawartości jest ukryty w samej zawartości rdzenia, gdy nie powinien
być. Często ten typ treści powoduje najwięcej problemów przy próbie aktualizacji projektu witryny,
ponieważ ma on formatowanie lub inny kod do jej obsługi. Upewnij się, że cała przechowywana
zawartość pomocnicza jest połączona z podstawową treścią, ale oddzielona od niej, a łatwiej będzie ci
ją ponownie wykorzystać na różne sposoby - to jest właśnie umiejętność uczynienia zawartości
„chunkable”.

Podejścia techniczne do treści reagujących
Zdecydowałeś, że niektóre części twoich treści muszą być responsywne, a twoi autorzy wykonują
fantastyczną pracę, tworząc treści o wysokiej strukturze z bogatymi metadanymi; teraz ta treść musi
być renderowana gdzieś w sieci. Poniższe techniki powinny pomóc w szeregu różnych scenariuszy,
które pomogą Ci w dostosowaniu treści.
Aplikacja ze świata rzeczywistego
Wiele technik potrzebnych do responsywnej treści wymaga podejścia po stronie serwera, aby mogły
działać, w tym modyfikacji używanego CMS. Zamiast zastanawiać się nad konkretną platformą lub
strukturą, lub przyjrzeć się szczegółowo jednemu CMS, skupimy się na podstawowych pojęciach tego,
co próbujemy osiągnąć. Wszystkie te techniki są stosunkowo powszechne na większości platform, więc
powinny być istniejące przykłady do wykorzystania w celu wdrożenia.
Usuń kontekstowo złą zawartość
Czasami trzeba usunąć zawartość jako pierwszy krok, a nie jako ostateczność, jaką naprawdę powinno
być. Kluczem jest tutaj stworzenie lepszego doświadczenia poprzez usunięcie przeszkód lub
rozdrażnień dla użytkowników. Oto, gdzie usuwanie treści jest odpowiednie:
■ zawsze, gdy użytkownik nie może wyświetlić treści (na przykład plików Flash na urządzenie z
systemem iOS)
■ ciężkie aktywa, w których użytkownik znajduje się w kontekście ograniczonym zasobami (na przykład
wideo HD dla użytkownika mobilnego w sieci 3G)
■ w przypadku, gdy treść nie jest poprawnie renderowana lub po prostu się psuje (na przykład niektóre
reklamy nie przeznaczone dla urządzeń mobilnych renderują pełny rozmiar i mogą w ogóle nie działać)
■ gdzie nie ma założonego kontekstu urządzenia (na przykład za pomocą interfejsu API DeviceMotion
.Event na komputerze stacjonarnym bez akcelerometru)
W przypadku, gdy komponent strony jest strukturalny (na przykład nawigacja w witrynie) lub rdzeń
interakcji, jaką powinien podjąć użytkownik (na przykład przycisk, który użytkownik chce kliknąć), nigdy
nie należy go po prostu usuwać. W tych warunkach będziesz musiał stworzyć alternatywę, aby
utrzymać to doświadczenie. Aby uzyskać najlepsze wrażenia użytkownika, jeśli chcesz usunąć
zawartość z podanych tutaj powodów, powinieneś usunąć ją całkowicie z dokumentu, zanim
przeglądarka go zobaczy. Przeglądarka nadal pobiera zawartość ukrytą za pomocą CSS. Używanie
atrybutów danych w znacznikach umożliwia przekazywanie serwerowi wskazówek, kiedy zawartość
powinna zostać usunięta dla określonego celu. Na przykład:
<img src = "really-really-really-big-file.jpg" data-target = "full" data-action = "remove">
W tym przypadku obraz jest wyraźnie ogromny i przeznaczony do „pełnego” korzystania z pulpitu.
Wszystkie inne cele powinny mieć usunięty ten element. Jeśli publikujesz zawartość statyczną dla
różnych celów (na przykład za pomocą Jekyll, 4), to działa dobrze. Korzystanie z tej techniki usuwania
treści w locie spowoduje jednak poważną degradację wydajności
Wideo HTML5 to król
Jesteśmy w punkcie, w którym wideo HTML5 może być używane w większości przypadków zamiast
Flash. Dostarcz wideo w formacie HTML5 jako standard we wszystkich osadzonych filmach, a następnie
zepsuj je z powrotem do Flasha w zależności od potrzeb.5 Jednakże powinieneś także spojrzeć na to,

co twoi autorzy osadzają w CMS, ponieważ czasami starsze osadzone klipy YouTube lub Vimeo (czy
ktoś naprawdę wideo z hostem własnym?) będzie domyślnie Flash
Dynamiczne ładowanie według kontekstu
Załóżmy, że wszyscy użytkownicy będą korzystać z tej samej witryny niezależnie od urządzenia.
Będziemy używać czysto responsywnych technik do renderowania naszej zawartości. Stworzyliśmy już
dobrze zorganizowany kod HTML, aby mógł on funkcjonować, i używamy filarów zapytań o media,
obrazów adaptacyjnych i siatek, aby odpowiednio rozmieścić nasze treści. Czy możemy zrobić
cokolwiek innego, aby uczynić zawartość bardziej elastyczną?
Powolne ładowanie
Technika Lazy Load pozwala poprawić szybkość ładowania strony tylko poprzez ładowanie obrazów,
które są widoczne w rzutni. 6. Gdy użytkownik przewija w dół, inne obrazy mogą być ładowane w razie
potrzeby. W końcu zostaną wykorzystane wszystkie zasoby, ale jest to bardziej inteligentny sposób ich
obsługi - szczególnie dla użytkowników o ograniczonej przepustowości.
Ładowanie zawartości selektywnej
Selektywne ładowanie treści (SCL) polega na ładowaniu niewielkich ilości treści na stronę po tym, jak
użytkownik zażąda łącza, a nie za każdym razem. Może to spowodować znaczną poprawę wydajności,
szczególnie w kontekstach ograniczonych przepustowością, takich jak telefon komórkowy w słabej
sieci. Koncepcyjnie tak to działa:
1. Na żądanie pierwszej strony ładujemy całą zawartość strony, w tym nawigację witryny, zawartość,
pliki CSS i JavaScript.
2. Po załadowaniu strony zamiast standardowych żądań nadpisujemy wszystkie linki na naszej stronie,
aby utworzyć XMLHttpRequests (XHRs).
3. Następnie przetwarzamy odpowiedź (odpowiedź XHR będzie tylko wewnętrzną zawartością strony,
a nie całą stroną) i nadpisuje zawartość znajdującą się na stronie w połączeniu z szablonem.
4. Możemy następnie użyć pushState () z API historii, aby zmodyfikować naszą historię przeglądarki
(tak, aby URL był aktualizowany do odpowiedniego linku, który może być udostępniany i możemy w
razie potrzeby nawigować wstecz przez naszą historię przeglądarki).
Pamiętaj, że SCL nie będzie działać w każdych okolicznościach i może powodować problemy. Bez opieki
twoja struktura adresów URL może się zepsuć lub możesz skończyć na stronach bez treści, które są
następnie sprawdzane przez roboty. Pamiętaj, że cały kod HTML musi zostać załadowany, niezależnie
od tego, czy go używasz, czy nie. Dzięki SCL próbujesz zoptymalizować szybkość od kliknięcia do
następnej strony treści dla użytkownika; dostarczanie szablonów dla każdego możliwego typu strony,
gdy użytkownik ładuje pierwszą stronę, może przeważyć nad zyskami, jakie osiągniesz w przypadku
ładowania zawartości selektywnej później. Selektywne ładowanie zawartości stron podobnych do
tego, w którym aktualnie przebywa użytkownik, zapewnia w większości przypadków dobrą równowagę
(na przykład strona głośników może użyć SCL do załadowania innych głośników, ale nie ładuje często
zadawanych pytań). Gdy masz bardzo podobną zawartość w strumieniu (na przykład aktualizacje
statusu na kanale lub wiele stron długiego artykułu), możesz użyć SCL, aby stworzyć nieskończoną ilość
przewijania. W tym przypadku SCL jest używany do ciągłego dodawania większej ilości treści na koniec
strumienia, gdy użytkownik do niego dotrze, ponieważ nie ma potrzeby przeprowadzania pełnego
objazdu serwera dla „następnej strony”.

Implikacje serwera
Zejście z trasy z różnymi żądaniami otwiera kilka możliwych problemów po stronie serwera, o których
należy pamiętać. Tradycyjnie serwery aplikacji internetowych pobierają żądania i pobierają dane
niezbędne do ich spełnienia, a następnie łączą je z ustrukturyzowanym szablonem w celu utworzenia
kodu HTML, który jest wysyłany do klienta w celu renderowania. Jeśli cała zawartość nie jest dostępna
za pośrednictwem interfejsu API, będziesz musiał dodać kod, aby określić, czy żądanie jest
„prawdziwym” żądaniem strony, czy XHR. Pomaga w tym wiele nowoczesnych struktur internetowych,
takich jak Django, ale starsze serwery aplikacji nie ograniczają opcji.
Doświadczenia specyficzne dla platformy
Jeśli masz dobrze zorganizowaną treść, która jest dostępna za pośrednictwem interfejsu API, a także
możliwości w organizacji, możesz tworzyć doświadczenia specyficzne dla platformy dla swoich
użytkowników. Zazwyczaj zaczyna się to od użytkowników telefonów komórkowych i komputerów
stacjonarnych, ale doświadczenia z tabletami stają się coraz bardziej powszechne. Aby uzyskać
doświadczenie specyficzne dla platformy, dostarczasz użytkownikom zupełnie inny HTML, CSS i
JavaScript w oparciu o ich kontekst. Zostanie użyta ta sama zawartość podstawowa, ale będzie ona
renderowana inaczej dla każdego kontekstu. Największą korzyścią jest to, że możesz teraz tworzyć
swoje podstawowe szablony za pomocą optymalizacji specyficznych dla platformy. Standardowym
sposobem jest zdefiniowanie zestawu kontekstów podstawowych, a następnie zastosowanie zasad
RWD do każdego kontekstu podstawowego indywidualnie. Możemy więc zdefiniować nasze konteksty
jako „Desktop”, „Mobile” i „Tablet”. W każdym z tych kontekstów podstawowych możemy następnie
użyć filarów RWD, aby dostosować się do zmian w tym konkretnym kontekście (na przykład krajobraz
i Wyświetlane są telefony komórkowe w trybie portraitmode lub różne rozmiary tabletów, które
obecnie widzimy). Tworząc unikalne szablony, możemy pójść dalej i użyć zoptymalizowanych bibliotek
dla każdego kontekstu, jeśli to właściwe; więc mogliśmy użyć jQuery na pulpicie, ale Zepto na komórkę.
To pozwala nam wybrać i zastosować najlepsze techniki dla konkretnego kontekstu, aby zapewnić
wspaniałe wrażenia.
Decyzje dotyczące domen
Powinniśmy starać się unikać zmiany naszych identyfikatorów URI. Są ku temu dobre powody, takie jak
wyszukiwarki, które nie wiedzą, który URI jest kanoniczny, jeśli treść jest duplikowana i upewnia się, że
użytkownicy wiedzą, gdzie się udać. Wiele aplikacji internetowych (w tym Google) korzysta z wielu
domen w celu łatwiejszego korzystania z różnych platform. Jeśli chcesz wyświetlać zawartość z wielu
domen (na przykład www.example.com i m.example.com), a twoja treść jest zasadniczo taka sama w
każdej domenie, powinieneś zachować resztę wzorca URI, aby pasowały; więc
m.example.com/path/to/file i www.example.com/path/to/file powinny oznaczać to samo, pod
względem treści. Ta pierwsza dałaby treść do renderowania dla telefonu komórkowego, druga dla
komputera. Zaletą wielu domen jest możliwość korzystania z różnych serwerów aplikacji w celu
dostarczenia witryny i zachowania ich niezależności, co pozwala podejmować decyzje architektoniczne
dotyczące sposobu działania każdego kontekstu (na przykład buforowanie, potrzeby serwera aplikacji
itp.). Jest tu również subtelna korzyść dla użytkownika, ponieważ możesz powiedzieć użytkownikom,
aby poszli na m.example.com jako miejsce docelowe w materiałach marketingowych, sygnalizując, że
masz dla nich specyficzne doświadczenie mobilne. Efekty tego jednak szybko się wyczerpią, ponieważ
użytkownicy będą się tego spodziewać. Czasami dostarczasz zupełnie wyjątkowych doświadczeń, więc
dopasowanie ścieżek w URI z jednej domeny do drugiej nie ma sensu; na przykład
m.example.com/mobile/only/page kontra www.example.com/desktop/only/page. Jeśli to opisuje
twój scenariusz, powinieneś upewnić się, że wszystkie treści, które są takie same w różnych

kontekstach, mają pasujące wzorce URI; gdzie zawartość jest inna, używana jest alternatywna
struktura URI. Powinno to pomóc w złagodzeniu zamieszania z użytkownikami, botami lub innymi
użytkownikami treści.
Routing przeglądarki
Jeśli dojdziesz do punktu, w którym dwie (lub więcej) domeny obsługują treść, szybko natkniesz się na
problem konieczności wybrania jednej dla użytkownika, który trafił na stronę z „niewłaściwego” typu
urządzenia. W zależności od używanych serwerów internetowych i dokładnego charakteru konfiguracji
Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić. Z algorytmicznego punktu widzenia, Rysunek poniższy opisuje,
jak podejść do kierowania przeglądarki.

Tutaj wyjaśniono to bardziej szczegółowo:
1. Jeśli użytkownik wyraził preferencję dotyczącą sesji lub ogólną preferencję dla konkretnego
doświadczenia, potwierdź tę preferencję i wykorzystaj doświadczenie, o które prosił. Zawsze podawaj
wyraźną opcję zmiany tej preferencji.

2. Wykryj typ urządzenia, które ma użytkownik (sprawdzanie agenta użytkownika jest jednym ze
sposobów, ale możesz użyć zapytań o media i JavaScript, aby potwierdzić, a następnie wymusić
przekierowanie). W razie wątpliwości załóżmy, że są to użytkownicy mobilni, ponieważ istnieje
znacznie więcej zmian niż na komputerach stacjonarnych. Ma to również wpływ na UX bardziej, aby
wysłać użytkownika mobilnego na stronę pulpitu niż użytkownika pulpitu na stronę mobilną.
3. Jeśli użytkownik znajduje się na „niewłaściwej” stronie urządzenia, sprawdź, czy istnieje
odpowiednia strona w „poprawnej” witrynie dla niego (jest to łatwe, jeśli używasz bezpośredniego
mapowania URI, ponieważ wszystkie strony powinny istnieć). Jeśli tak, przekieruj je na właściwą stronę
z przekierowaniem HTTP.
4. Jeśli nie ma odpowiedniej strony do przekierowania, podaj użytkownikowi żądaną stronę. Unikaj
przekierowywania ich do strony docelowej domeny 404 lub strony głównej. Użytkownik nie popełnił
błędu, ale aplikacja przekieruje do strony, która nie istnieje.
5. Upewnij się, że witryna na twoim komputerze ma przynajmniej niektóre podstawowe zapytania o
media; w ten sposób, jeśli użytkownik mobilny dotrze do strony na pulpicie, wystarczy ta ostatnia
opcja.
6. Podaj opcję na każdej stronie (na przykład w stopce), aby przełączyć się na wersję alternatywną. Jeśli
użytkownik kliknie to, upewnij się, że są przełączone na właściwą wersję przynajmniej na czas trwania
sesji (chyba że wymuszają zmianę).
Jeśli zastosujesz się do tych zasad, użytkownikowi należy zapewnić najlepsze możliwe doświadczenie nawet w przypadku awarii. Zwróć szczególną uwagę na punkt 4 dotyczący przekierowywania ich na
stronę awarii. Większość użytkowników mobilnych doświadczyło awarii przekierowania w pewnym
momencie; jest to szczególnie powszechne w witrynach, których identyfikatory URI urządzeń
przenośnych i komputerów stacjonarnych nie są w pełni zsynchronizowane.
Routing szablonów
Routing szablonów polega na wykorzystaniu pojedynczej domeny do obsługi treści i dostarczenia
pełnego szablonu (HTML, CSS, JavaScript itd.), Który jest odpowiedni dla kontekstu. Wszyscy
użytkownicy uzyskują dostęp do tej samej domeny i logiki aplikacji; jednak są one obsługiwane przez
szablony całkowicie specyficzne dla ich platformy, jak pokazano na rysunku

Routing szablonów działa tylko w scenariuszach, w których cała witryna i cała jej funkcjonalność jest
reprezentowana w każdym kontekście (to znaczy, zamiast obsługiwać zupełnie różne typy
doświadczeń, obsługujesz sposób, w jaki te doświadczenia są renderowane). Aby to zrobić, musisz mieć
całkowicie oddzielone szablony i zawartość. Współczesne frameworki programistyczne, takie jak
Django i Ruby on Rails, mocno to wymuszają za pomocą MVC (Model, View, Controller), więc jest to
dość łatwe do osiągnięcia. PHP13 i .NET14 mają podobne opcje. W tym scenariuszu Widok zapewnia
całą logikę biznesową aplikacji i interakcję użytkownika, pozostawiając zawartość statyczną
kontrolerowi, aby określić sposób jego renderowania. W standardowej aplikacji oznacza to ustalenie,
jaki typ urządzenia uzyskuje dostęp do witryny (np. Telefon komórkowy, tablet lub pulpit), a następnie
wybranie odpowiedniego szablonu do wykorzystania przy renderowaniu treści. Korzyści z routingu
szablonów to:
■ Pojedyncza domena jest używana dla wszystkich użytkowników (w tym botów).
■ Każda platforma może nadal mieć określone doświadczenie.
■ Nie ma marnotrawstwa dostarczonych treści i pozostaje niewykorzystany (z powodu
nieodpowiedniego dla platformy).
■ Różne aspekty doświadczenia użytkownika mogą mieć priorytet według kontekstu.
■ Cała logika aplikacji jest utrzymywana w jednym miejscu.
Gdy zaczniesz podążać tą ścieżką, w rezultacie dostępne będą inne opcje, takie jak myślenie o różnych
typach kontekstów i szablonach, które je obsługują. Na przykład, mając wciąż tę samą podstawową
logikę widoku, można utworzyć zestaw szablonów kontrolera specjalnie dla „nowych użytkowników”,
dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Witryna internetowa „Cotton On mobile”, pokazana na
rysunku traktuje priorytetowo wyszukiwanie, aby szybko przenieść użytkowników do produktów,
podczas gdy witryny komputerów stacjonarnych i tabletów pokazują większy asortyment i promocje
dzięki większemu formatowi. Oba są napędzane przez tę samą treść i tę samą domenę z różnymi
szablonami dla różnych kontekstów

Ustalenie, jak daleko odejść

Zamiast decydować się na to, aby każda część twojej treści była responsywna, mądrym punktem
wyjścia jest ustalenie pewnych granic; na przykład zajęcie się jedną dodatkową platformą do
uruchomienia. Zdobywanie doświadczenia i uczenie się na sukcesach i porażkach pomoże kształtować
sposób, w jaki zwiększasz czas reakcji swoich systemów. Jedynym sposobem na to jest doprowadzenie
do podróży firmy, w której pracujesz. Ta lista kontrolna powinna pomóc Ci zdecydować, jak daleko
możesz iść i co możesz osiągać.
Jakie korzyści lub rozwiązania rozwiązuje użytkownik dla responsywnej treści? Użytkownik zawsze jest
na pierwszym miejscu. Określ priorytety zawartości i funkcjonalności zgodnie z tym, jak użytkownicy
chcą korzystać z Twojej usługi.
Jakie umiejętności dotyczące treści są dostępne w zespole?
Responsywna treść często oznacza dodanie co najmniej większej struktury do treści, nawet jeśli
tworzenie nowych treści jest niepotrzebne. Czy masz pracowników lub umiejętności, aby to zrobić?
Czy będziesz musiał szkolić autorów lub wprowadzać nowe procesy, aby je wspierać? Powinieneś
również określić, czy pisarze posiadający umiejętności HTML są wartościowym celem. (Podpowiedź:
umiejętności internetowe są wszędzie bardzo poszukiwane, więc w razie uderzenia oporu należy je
traktować jako budowanie kariery).
Co można osiągnąć dzięki platformie technicznej?
Wiele systemów zarządzania treścią zostało zaprojektowanych bez uwzględnienia responsywnych
treści, w szczególności dużych „korporacyjnych” rozwiązań, które są w dużym stopniu ukierunkowane
na zawartość pulpitu. dla osób z umiejętnościami HTML do edycji stron. Ocena możliwości platformy
technicznej określi, czy należy wprowadzić zmiany, czy nie.
Czy masz dostrojone treści lub zupełnie inne doświadczenia?
To trudna decyzja, która wywoła wiele dyskusji. Najważniejsze pytanie brzmi: ile usług jest dla każdego
użytkownika istotne w każdym kontekście. Zrozumienie tego, co użytkownicy mogą używać w różnych
kontekstach, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących strojenia treści. Jeśli dostroisz swoje
wrażenia, ograniczając funkcjonalność lub zawartość w jednym kontekście, upewnij się, że dajesz
użytkownikowi opcję osiągnięcia pełnej wersji.
Jak twoi użytkownicy już korzystają z interakcji? Kieruj się istniejącymi danymi, aby dać Ci kontekst.
Gdzie możesz, użyj danych, które pomogą Ci podjąć decyzję o zmianie treści na podstawie kontekstu
użytkownika. Patrzenie na typowe podróże użytkowników, które są już podejmowane, gdy Twoja
witryna ma zostać zoptymalizowana pod kątem różnych platform, zapewni dobry wgląd w to, co ludzie
chcą robić w tym kontekście.
Szyte na miarę
Reagowanie na treść jest tak samo ważne dla szkolenia autorów i modyfikacji procesów produkcji
treści, jak i dla wdrożenia technicznego lub projektowego. Będzie to trudne po raz pierwszy, ale
nagrody końcowe będą tego warte: prawdopodobnie nie będziesz musiał tego robić ponownie, a
Twoje treści będą przydatne w nowych kontekstach, a jednocześnie będą przyjazne dla przyszłości .
Najważniejsze punkty do zapamiętania to:
■ Rozpocznij od użytkownika i pracuj wstecz do treści i systemów. W jaki sposób użytkownik chce
doświadczyć treści i kontekstu, w jakim ją odczuwa (telefon komórkowy a komputer stacjonarny,

szybkie łącze w porównaniu z telefonią wąskopasmową, nowy użytkownik w porównaniu z ekspertem
itd.)?
■ Czy jesteś w stanie (technicznie i procesowo) dostarczać użytkownikom różne doświadczenia w
witrynie w różnych domenach? Jeśli nie, upewnij się, że Twój HTML jest tak minimalny, jak to możliwe,
i załaduj dodatkową zawartość dla zaawansowanych użytkowników.
■ Zawsze upewnij się, że Twoje identyfikatory URI konsekwentnie mapują wszystkie usługi. Nigdy nie
przekierowuj użytkownika na powiadomienie o błędzie spowodowane przekierowaniem komputera
stacjonarnego na telefon komórkowy lub na telefon komórkowy na komputer, które spowodował
system.
■ Przekształć cały zespół w korzyści płynące z dobrej struktury treści, dążąc do „chunkable” treści, które
można ponownie wykorzystać i zreorganizować bez konieczności przepisywania.

Responsywny Boilerplate
Boilerplate to kod wielokrotnego użytku - szablon, jeśli chcesz - który możesz wykorzystać jako
podstawę dla swoich projektów. Wyodrębniony ze strony internetowej kod podstawowy jest tym,
czego używasz wielokrotnie bez zmian, aby rozpocząć projekt lub plik. Często będziesz wiedział, że
używasz szablonu, ponieważ tworzy on pierwsze zadanie po rozpoczęciu projektu ( zwykle kopiowanie
i wklejanie z „szkieletu” do projektu). Dobry szablon wykorzystuje bogactwo badań przeprowadzonych
przez społeczność sieci Web, zapewniając zoptymalizowany kod odniesienia dla najlepszych praktyk.
To pozwala ci działać w terenie, skracając czas projektowania, gdy zaczynasz dostosowywać.
Jaki jest haczyk?
Chociaż kotły mogą skrócić czas rozwoju, często zależą od błędnych założeń dotyczących potrzeb
projektu. Może to wpłynąć na ich przydatność do użytku. Na przykład mogą obsługiwać przeglądarki i
urządzenia nieistotne dla grupy docelowej kosztem wydajności witryny. Podkreśla to potrzebę
zrozumienia podstaw kotłów i podejmowania świadomych decyzji o tym, kiedy z nich korzystać.
Istnieje pewien spór o to, czy szablon jest dobry, czy nie. Na potrzeby tej części przyjmiemy, że
posiadanie jakiegoś standardowego kodu jest dobrym sposobem na złamanie projektu z inteligentnym
zestawem wartości domyślnych. W tej części przyjrzymy się trzem aspektom kotłów w responsywnym
projektowaniu stron internetowych. Po pierwsze, przeanalizujemy funkcje responsywnego szablonu,
w tym wspólne cele popularnych kotłów stron internetowych. Po drugie, omówimy kwestie związane
z projektowaniem niestandardowego szablonu. Wiedząc, jak zbudować własny niestandardowy
szablon, będziesz w stanie ustanowić zestaw spersonalizowanych płyt kotłowych, które są dobrze
dostosowane do wymagań wspólnych projektów, a jednocześnie maksymalizują ponowne
wykorzystanie kodu; na przykład jeden dla projektów jednego klienta oparty na ich znanej grupie
docelowej, jeden dla aplikacji branży internetowej, jeden dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
a drugi dla modernizacji złożonych, starszych stron korporacyjnych. Efektywne wykorzystanie kotłów
może pomóc w szybkim opracowywaniu nowych responsywnych stron internetowych i doposażaniu
istniejących stron internetowych, aby stały się responsywne. Wreszcie, dotkniemy włączania
responsywnych kotłów do twojego przepływu pracy za pomocą preprocesorów, menedżerów
zależności i narzędzi do budowania.
Podstawowa strona internetowa Boilerplate
Z perspektywy tworzenia stron internetowych podstawowy szablon może wyglądać następująco:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8>
<title></title>
</head>
<body>
</body>
</html>

W pojedynczym pliku zdefiniowaliśmy poprawny doctype i, choć podstawowy, stworzyliśmy dobrą
strukturę semantyczną z tytułem w głowie i pustym ciałem. Zdefiniowaliśmy także prawidłowe
kodowanie znaków dla strony. Jest to typ struktury strukturalnej, którą prawie wszyscy programiści
zobowiązaliby się do pamięci lub mieliby do skrótu w edytorze tekstu.
Gotowe Boilerplates
Przechodząc do bardziej zaawansowanych ofert, istnieje wiele kotłów dla responsywnego
projektowania stron internetowych. Możesz się wiele nauczyć, wybierając je i wyciągając odpowiednie
elementy.
HTML5 Boilerplates
HTML5Boilerplates (H5BP), pokazana na rysunku, jest szeroko stosowanym szablonem i aktywnie
opracowanym projektem.

H5BP jest domyślnie skierowany wyłącznie do nowoczesnych przeglądarek i zapewnia pewne opcje
degradacji dla starszych. Wersja bazowa zawiera nawet ostrzeżenie dla IE7 i wcześniejszych
użytkowników, mówiąc im, aby uaktualnili swoją przeglądarkę za pomocą Chrome Frame.1 Jeśli
potrzebujesz skierować starsze przeglądarki i urządzenia, mogą istnieć lepsze opcje. Initializr to
narzędzie, które tworzy niestandardowy projekt H5BP (lub Bootstrap) dla Ciebie. Wykonano pewne
prace, aby stworzyć dobre wartości domyślne dla responsywnych układów.
Mobilna Boilerplate (MBP)
Dodatkowym elementem projektu H5BP jest HTML5 Mobile Boilerplate.3 Podobnie jak w przypadku
oryginalnego H5BP, w którym kod ma na celu zapewnienie minimalnego standardu dla internetowych
projektów desktopowych, MBP jest przeznaczony dla mobilnych projektów internetowych. Kod nie jest
zaprojektowany do reagowania, ale dokonuje pewnych optymalizacji specyficznych dla urządzeń
mobilnych. W szczególności obejmują one zastąpienie jQuery Zepto, aby być bardziej lekkim, a
jednocześnie być w większości przypadków jQuery.
Bootstrap
Bootstrap zapewnia znacznie więcej funkcji niż HTML5 Boilerplate. Gdzie H5BP jest minimalnym
standardem (chociaż niektórzy twierdzą inaczej) dla dewelopera, który chce dużo kontroli, Bootstrap

ma przeciwny pogląd i obejmuje kuchnię oraz zlew kuchenny. Oznacza to, że wszystkie wybory
dotyczące rozmiarów czcionek, systemów siatki i szybkości reakcji są wykonywane natychmiast po
wyjęciu z pudełka. Jeśli nie podoba Ci się domyślny Bootstrap, możesz zdecydować, co spakować za
pomocą małego narzędzia na stronie. Jak Bootstrap jest zbudowany przy użyciu LESS, 6 może
przyjmować zmienne, które podajesz i daje ci całkowicie spersonalizowany CSS, który może być użyty
w twój projekt, jak pokazano na rysunku

Używanie tego samego kodu HTML i modyfikowanie kilku zmiennych najwyższego poziomu w witrynie
Bootstrap pozwala nam stworzyć w pełni dostosowany motyw bez konieczności używania narzędzi
LESS.
Foundation
Foundation to responsywna płyta grzewcza opracowana przez ZURB, która została zaprojektowana tak,
aby reagować z pudełka, opierając się w dużym stopniu na systemie gridowym, który dostosowuje się
do różnych urządzeń. Najnowsza wersja wykorzystuje podejście mobilne i wykorzystuje lżejszą
bibliotekę JavaScript Zepto zamiast jQuery. Jest on mocno ukierunkowany na szybkie prototypowanie,
zachęcanie do nadpisywania projektów i unikanie problemu Bootstrap cierpi na witryny wyglądające
zbyt „bootstrappy”. Chociaż pierwotnie był przeznaczony do prototypowania, staje się doskonałym
rozwiązaniem wzorcowym.
Skeleton
Szkielet to minimalna struktura przeznaczona dla wyświetlaczy zorientowanych na telefony
komórkowe, które umożliwiają skalowanie do większych rozmiarów. Jest oparty na podejściu
podobnym do systemu 960-Grid w wyższych rozdzielczościach, które następnie układają lub usuwają
elementy w niższych rozdzielczościach. Szkielet to lepsza opcja dla witryn zorientowanych na telefony
komórkowe, w których możesz tworzyć doświadczenia odmienne od kontekstów pulpitu.
Semantic Grid System
Projekt Semantic Grid System ma inne nachylenie w stosunku do standardowego systemu grid,
wykorzystując moc preprocesorów CSS (wsparcie dla LESS, SaSS / SCSS i Stylus) obok bardziej czysto
semantycznego HTML. Celem projektu jest wyeliminowanie konwencjonalnego wzoru:
<article class = "span4"> ... </article>
<aside class = "span3"> ... </aside>

W tym przypadku HTML jest zaśmiecony instrukcjami układu, które mają niewielkie znaczenie, gdy
zmienia się rozmiar odpowiedzi; na przykład małe urządzenie mobilne może renderować span3 i span4
na 100% szerokości. Niestety, projekt miał późną aktywność. Baza jest jednak solidna i warta
rozważenia, jeśli szukasz czystego i wysoce uporządkowanego kodu HTML, a celem jest dostarczenie
różnych CSS do przeglądarki w zależności od typu urządzenia.
320 and up
Projekt ten został stworzony przez Andy'ego Clarke'a12, aby zaspokoić zapotrzebowanie na
responsywne środowisko, które zaczęło się od pozycji mobilnej i progresywnej do desktopowej, a nie
degradacji z komputera stacjonarnego do mobilnego. Sam projekt ma wpływ na HTML5 Boilerplate, a
także Bootstrap i inne. Imponująco, istnieją powiązania dla frameworka w LESS, Sass / SCSS i Compass,
co czyni go łatwym do wykorzystania przez każdego, kto zna preprocesor.
Budowanie własnej Boilerplate
Każde gotowe rozwiązanie będzie oparte na założeniach dotyczących projektu. Będzie nieodpowiedni
dla niektórych konkretnych projektów, przepływów pracy lub stylów kodowania. Zbudujmy
dostosowany szablon i przyjrzyjmy się niektórym z podstawowych elementów schematu kotłowego w
miarę, jak idziemy. Obejmują one:
■ struktura folderów
■ resetowanie CSS
■ kod podstawowy i biblioteki: struktura HTML, CSS, JS
■ opakowanie
Struktura folderów i podstawowe pliki
Przy tak wielu plikach potrzebnych do stworzenia dobrej aplikacji internetowej, posiadanie pewnej
kolejności w strukturze plików pomaga utrzymać logiczne i łatwe do utrzymania projekty. Zwykle
stosuje się minimalną ilość w katalogu głównym i umieszcza wszystko inne w katalogach logicznych,
jak pokazano na rysunku

Powodem usunięcia bałaganu jest to, że folder główny ma tendencję do przeskakiwania do projektu i
musi zawierać szeroki zakres plików i metadanych, takich jak:
■ plik indeksu

■ plik robots.txt
■ pliki favicon
■ różne ikony dotykowe dla systemu iOS
■ niektóre pliki po stronie serwera, takie jak .htaccess lub inne pliki związane z konfiguracją
■ pliki kontroli wersji, takie jak .gitignore
■ plik crossdomain.xml, jeśli chcesz włączyć dostęp między domenami dla technologii takich jak Flash
i Silverlight (lub innych bibliotek, które go używają)
Dobra praktyka polegałaby również na tym, że zawiera następujące elementy:
■ plik people.txt, aby podać informacje o zespole, który pracował nad projektem
■ plik readme projektu
■ Plik LICENSE, zwłaszcza jeśli pracujesz nad projektem open-source.
■ Plik CONTRIBUTING, w którym deweloperzy mogą wnieść swój wkład w projekt open source
■ plik wymagań, taki jak plik requirements.txt, plik Gemfile lub plik package.json
To wiele plików, które powinniśmy mieć w katalogu głównym, więc możesz zrozumieć, dlaczego pomoc
w uporządkowaniu katalogów może pomóc. Zazwyczaj minimum, które zawierają te katalogi, to:
■ folder obrazów (nazywany img, obrazy lub i)
■ folder CSS (nazywany css, style lub arkusze stylów)
■ folder JavaScript (zwany js, skryptami lub javascriptami)
Ponadto możesz rozważyć inne struktury w zależności od struktury i bibliotek. Na przykład, możesz
rozróżnić pliki statyczne lub strukturalne - używane do tworzenia podstawowej pracy witryny (np.
Logo) - i pliki multimedialne, które są obrazami lub inną bogatą treścią przesyłaną przez CMS lub przez
użytkowników. Dokonanie tego rodzaju rozróżnienia pozwala utrzymać zarządzanie zasobami w
czystości, porządku i znacznie łatwiejszym do utrzymania.
Struktura i pliki folderów WDS
Zobaczmy to w akcji. Kontynuując przykład z Web Directions South, zdecydowaliśmy się użyć
skróconych nazw folderów, aby nasze ścieżki URL były krótkie (wszędzie golenie bajtów!):
■ img dla wszystkich naszych zasobów graficznych
■ css dla naszych arkuszy stylów
■ js dla naszych plików skryptów
■ lib dla naszych bibliotek JavaScript innych firm
W przypadku naszych podstawowych plików połączmy i dopasujmy niektóre ulubione, a następnie
budujmy nasz plik index.html. Od 320 lat i wyżej pobieramy domyślny plik robots.txt:
# www.robotstxt.org/
# http://code.google.com/web/controlcrawlindex/

Agent użytkownika: *
… I humans.txt:
/* humanstxt.org */
/* TEAM */
Name: eg: Andy Clarke
Site: eg: http://stuffandnonsense.co.uk
Twitter: eg: @malarkey
Location: eg: UK
/* THANKS */
Conor MacNeill (http://twitter.com/thefella) for the responsive type
➥ PHP port.
https://github.com/thefella/Responsive-type-references
Lennart Schoors (http://twitter.com/lensco) for the responsive desig
➥n test page
https://gist.github.com/1685127
/* SITE */
Standards:
HTML5
CSS3
Components:
320 and Up: http://stuffandnonsense.co.uk/projects/320andup
⋮
Jeśli te pliki robotów i ludzi są dla ciebie nowe, przykłady pokazują także strony internetowe, z których
można znaleźć więcej informacji. Aby z powodzeniem dostarczać favikony do różnych urządzeń i
tworzyć piękne i funkcjonalne ikony ekranu głównego telefonu komórkowego, potrzebujesz
odpowiedniej kombinacji atrybutów łącza i zasobów obrazu o różnych rozmiarach. Od H5BP pobieramy
jego favicon.ico i sugerowany wybór plików ikon dotykowych. Wskazują one różne wersje pliku favicon,
które musisz dostarczyć. Które pliki favicon są dostarczane i jak je łączysz, są ściśle powiązane z
poziomem oferowanej przez Ciebie przeglądarki i obsługi urządzeń. Uzgodniliśmy rozsądnie wsteczną
kombinację elementów i atrybutów linków, ale wskazane jest dalsze zbadanie tego obszaru. Połączymy
dwa solidne podejścia favicon dla rozwiązania graniczącego z przesadą i dodamy następujące elementy
linków do naszego index.html:
<!-- http://mathiasbynens.be/notes/touch-icons -->
<!-- For third-generation iPad with high-resolution Retina

display: -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144"
href="apple-touch-icon-144x144-precomposed.png">
<!-- For iPhone with high-resolution Retina display: -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114"
href="apple-touch-icon-114x114-precomposed.png">
<!-- For first- and second-generation iPad: -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72"
href="apple-touch-icon-72x72-precomposed.png">
<!-- For non-Retina iPhone, iPod Touch, and Android 2.1+
devices: -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed"
href="apple-touch-icon-precomposed.png">
<!-- http://www.jonathantneal.com/blog/understand-the-favicon/ -->
<link rel="icon" href="favicon.png">
<!--[if IE]>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
<![endif]-->
<!-- or, set /favicon.ico for IE10 win -->
<meta name="msapplication-TileColor" content="#D83434">
<meta name="msapplication-TileImage" content="tileicon.png">
Powinno to obsługiwać różne urządzenia Apple, urządzenia z Androidem, IE6 + i nowoczesne
przeglądarki. Tutaj zamieściliśmy skomentowane źródła dla naszej decyzji projektowej, jak również
pouczające komentarze (na przykład <! - lub, ustaw /favicon.ico dla wygranej IE10 ->). Dołączenie
komentarzy w ten sposób do szablonu może służyć jako przypomnienie w dalszej części ścieżki,
dlaczego podjąłeś tę decyzję. Wraz ze zmianą technologii i zmniejszeniem wsparcia dla starszych
urządzeń, będą one służyć jako flagi dla komponentów twojego szablonu, które wymagają aktualizacji.
Zrobimy kilka notatek z H5BP i usuniemy pliki 404.html, .gitignore i crossdomain.xml jako
przypomnienia o aspektach rozwojowych, na których musimy podejmować decyzje. Na koniec z tego
samego powodu wpuścimy kilka pustych plików CONTRIBUTING.md, LICENSE.md i README.md.
Resetowanie i normalizowanie
Resetowanie CSS to arkusze stylów opracowane w celu rozwiązania niezgodności między domyślnymi
stylami elementów HTML w różnych przeglądarkach. Działają zasadniczo usuwając wszystkie domyślne
style przeglądarki na elementach, które mają różne domyślne ustawienia w różnych przeglądarkach.
Podobnie normalizujące pliki CSS są używane do korygowania niezgodności między przeglądarkami.

Jednak zamiast ustawiania wszystkiego na zero, jak w przypadku resetowania, normalizowanie plików
CSS utrzymuje wiele przydatnych błędów przeglądarki i ma na celu doprowadzenie ich do spójnego
stanu. Posiadanie solidnego resetu CSS lub normalizacji CSS pozwala na rozpoczęcie od znanego,
spójna linia bazowa; na przykład, możesz polegać na wszystkich przeglądarkach, aby renderować twoją
stronę internetową z tym samym marginesem strony i dopełnieniem. Biorąc pod uwagę postępujące
standardy dostawców przeglądarek, czasy resetowania każdej właściwości modelu pudełkowego do
zera szybko zanikają, ale nadal istnieją pewne dziwactwa między przeglądarkami, które wymagają
wyładowania. Istnieje wiele opcji, od czcigodnego „Meyerweb Reset”, który ustawia wszystko na zero,
aż do normalize.css. Jest używany w projektach takich jak Bootstrap i H5BP, a bardziej dotyczy
spójności między przeglądarkami. Jeśli chcesz poznać szereg opcji resetowania, dobrą listę można
znaleźć w CSS Reset. Zasadniczo zacznij od jednej ze standardowych opcji resetowania, a następnie
zastosuj do nich własne dodatki, jeśli to konieczne. Zachowaj ostrożność podczas resetowania stylów
do pozycji zerowej (lub normalizowania ich do spójnego stanu), aby uniknąć rzeczywistej stylizacji,
takiej jak używanie czcionek i kolorów marki. Jeśli przekroczyłeś tę linię, prawdopodobnie będziesz
chciał przenieść te reguły do podstawowego pliku CSS.
Resetowanie WDS
W naszym przykładzie użyjemy ponownie pliku reset.css
<link rel = "stylesheet" href = "css / reset.css">
Biblioteki bazowe
Dobra podstawa wykracza poza ograniczanie różnic w przeglądarkach, zapewniając prawidłowe
pozycjonowanie elementów, wprowadzając symbole zastępcze dla typowych zadań, haki do
wykrywania funkcji urządzenia itd. Oprócz resetowania CSS, na przykład, możesz dołączyć plik base.css
do Projekt ustanowienia stylów dla podstawowych elementów strony w całej witrynie. Baza może
zawierać strukturalny HTML, CSS dla całej witryny i JavaScript.
Strukturalny HTML
W zależności od twojej filozofii przydatne może być posiadanie podstawowej struktury HTML
dostarczonej przez szablon. Na przykład H5BP ma podstawową strukturę HTML, która polega głównie
na egzekwowaniu dobrych praktyk dotyczących umieszczania elementów na stronie w celu
zminimalizowania błędów i zwiększenia wydajności. Z drugiej strony, wiele HTML w twoim szablonie
kodu jest prawdopodobnie przesadzone. Ten pasek nawigacyjny zostałby zmarnowany w Twojej
jednostronicowej aplikacji, chociaż możesz rozważyć kompromis:
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]>
<html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" lang="en">
<![endif]-->
<!--[if (IE 7)&!(IEMobile)]>
<html class="no-js lt-ie9 lt-ie8" lang="en">
<![endif]-->
<!--[if (IE 8)&!(IEMobile)]>

<html class="no-js lt-ie9" lang="en">
<![endif]-->
<!--[if gt IE 8]>
<!--> <html class="no-js" lang="en"><!-<![endif]-->
<head>
<meta charset=utf-8>
<meta name=viewport
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>…</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/tablet.css"
media="all and (min-width: 480px)">
<link rel="stylesheet" href="css/desktop.css"
media="all and (min-width: 960px)">
<script src="js/modernizr-2.5.3-min.js"></script>
⋮
<link rel="icon" href="favicon.png">
⋮
</head>
<body>
<header>
<!-- main header stuff in here -->
</header>
<section class="container">
<h1>Page title</h1>
<!-- main page content in here -->
</section>
<footer>
<!-- footer elements -->
</footer>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script>window.jQuery || document.write('<script src="js/jquery-1.7.2.min.js"><\/script>')</script>
</body>
</html>
Ten dość minimalny schemat objął podejścia z wielu źródeł, w tym H5BP i Modernizr. Korzystając z
mobilnego podejścia, haki do wykrywania IE zawierają zapytania o media dla! (IEMobile). Ten szablon
zapewnia również linię bazową z prawidłowym pozycjonowaniem elementów, niektóre symbole
zastępcze dla typowych zadań oraz przypomnienia o wypełnieniu podstawowych elementów, w tym
wymaganych bibliotek CSS i JavaScript, a także nagłówków, treści głównych i elementów stopki.
Podstawowy CSS
Twój podstawowy CSS powinien zawierać wszystkie decyzje dotyczące marki i stylu całej witryny. W
przypadku responsywnej witryny możesz dołączyć system grid do tego pliku. Wybór systemu siatki
będzie się różnić w zależności od wymaganego oznakowania systemu grid oraz tego, czy modernizujesz
istniejącą witrynę, czy zaczynasz od zera. Przykładowo migracja niesemantycznego starszego kodu
HTML do systemu grid, który jest silnie uzależniony od klas opartych na layoutach (.span4 i znajomych)
może być złym pomysłem. Ponadto, jeśli Twoja responsywna strona internetowa ma podejście
mobilne, podstawowy plik CSS czasami zawiera mniejsze style specyficzne dla urządzenia. Należy
jednak uważać, aby nie zadawać zbyt wielu plików bazowych, ponieważ przeciążenie może prowadzić
do koszmarów dziedziczenia. Zamiast tego możesz napisać moduł CSS w sposób modułowy i
obiektowy. Niestety, oddzielenie twoich plików, ponieważ mamy, zwiększa liczbę żądań sieciowych
wysyłanych do renderowania twojej strony internetowej. Tutaj może pomóc preprocesor CSS
<link rel = "arkusz stylów" href = "css / style.css">
<link rel = "stylesheet" href = "css / tablet.css"
media = "all i (min-width: 480px)">
<link rel = "stylesheet" href = "css / desktop.css"
media = "all i (min-width: 960px)">
<skrypt src = "js / modernizr-2.5.3-min.js"> </script>
Być może zauważyłeś tag skryptu wrzucony z CSS. Modernizr to przykład biblioteki JavaScript
zaprojektowanej w celu stopniowego ulepszania stron internetowych za pomocą wykrywania funkcji.
Chociaż jest to trochę ciężkie, jest to niezwykle przydatna biblioteka, której można użyć, gdy tworzysz
całkiem nowe funkcje HTML5, takie jak dotykanie lub API urządzeń. Ponieważ chodzi przede wszystkim
o styl, jest on załadowany z przodu w dokumencie HTML, aby uniknąć błysku treści nieulegających
zmianom (FOUC), a nie odroczony do końca, ponieważ znaczniki skryptów są często ze względu na
wydajność.
JavaScript
Większość programistów preferuje zestaw bibliotek, których domyślnie używa. Najczęściej są to
biblioteki JavaScript, takie jak jQuery, Zepto, YUI, 20 MooTools i Prototype. Deweloper lub zespół może
pracować nad pojedynczą biblioteką prawie wyłącznie, więc będą mieli bardzo dobrą znajomość
domeny w obszarze, w którym znajduje się biblioteka używany. W ten sposób możemy wykorzystać
ich umiejętności, aby nam pomóc. W większości przypadków używane popularne biblioteki są dobrze

utrzymane, więc możemy aktualizować je, gdy tylko pojawią się ulepszenia. Ze względu na dużą liczbę
osób korzystających z biblioteki, wszelkie błędy będą widoczne szybko i szybko rozwiązane: z
wystarczającą ilością gałek ocznych wszystkie błędy są płytkie. Biblioteki mogą jednak nie mieć
zastosowania w każdym przypadku; na przykład, czy potrzebujesz całej biblioteki jQuery, aby powiązać
niektóre programy obsługi zdarzeń z niektórymi linkami? Kiedy pracujesz z bibliotekami innych firm w
swoim szablonie, powinieneś zawsze korzystać z najnowszych wersji, aby czerpać korzyści z łatek do
znanych błędów, a także korzystać z najnowszych funkcji. Może to jednak wymagać pracy, aby
zaktualizować twój szablon. Jeśli poświęcasz zbyt wiele czasu na dostosowanie swojego szablonu do
każdego projektu, musisz udoskonalić swoje procesy.
Opakowanie do ponownego użycia
Twoim pierwszym zadaniem podczas ustalania szablonu jest spojrzenie na swój proces. Kiedy
zaczynasz projekt, co robisz w pierwszej kolejności za każdym razem? Możesz skonfigurować strukturę
katalogów lub skopiować i wkleić niektóre pliki. Dobrym sposobem udokumentowania tego jest użycie
systemu kontroli wersji: rozpoczęcie nowego projektu i zatwierdzenie każdego kroku bierzesz, że nie
chodzi o kod specyficzny dla projektu. Możesz oznaczyć poszczególne punkty, aby później znaleźć kod,
który nie jest specyficzny dla danego projektu, aby ponownie wykorzystać i zbudować szablon. Badanie
procesu pomaga ustalić wzorzec zadań wykonywanych wielokrotnie. Gdy będziesz miał dobry wgląd w
swój proces, możesz spojrzeć na kroki automatyzacji produkcji, takie jak łączenie całego kodu w szkielet
projektu lub wykonywanie skryptów w celu uzyskania kodu, którego potrzebujesz.
Preprocesory CSS
Przetwarzanie wstępne jest formą metaprogramowania. Używanie preprocesorów dla CSS jest bardzo
sensowne, chociaż zmieni to przepływ pracy. Zamiast pracować w normalnym CSS, pracujesz w
pośrednim formacie pliku i składni, którą następnie kompilujesz. Kompilacja może być wykonywana po
stronie serwera za pomocą narzędzia wiersza polecenia lub GUI, lub po stronie klienta przez
przeglądarkę (choć nie jest to zalecane do produkcji), aby włączyć
pośrednik w regularnym CSS. Dla współczesnego CSS może to ogromnie przyspieszyć twój rozwój.
Popularne preprocesory, takie jak Sass / SCSS i LESS24, mogą obsługiwać zadania, takie jak
umożliwienie zdefiniowania wszystkich prefiksów dostawcy określonego atrybutu CSS, dzięki czemu
wystarczy użyć ich tylko raz w kodzie, zmniejszając znaczący bałagan w plikach źródłowych. Często
można wykonywać zadania takie jak zagnieżdżanie (tak, aby twój CSS pasował do struktury DOM) i
wiele innych przydatnych funkcji oszczędzających czas, takich jak wywołania funkcji i miksy. Biorąc
preprocesowanie CSS o krok dalej, te preprocesory mogą być używane do oglądania folderów i
uruchamiania automatycznej kompilacji wstępnie przetworzonych plików. Możesz z nich korzystać
do wersji plików CSS, pomoc w rozwoju i buforowaniu. Aby poprawić wydajność witryny, a co za tym
idzie doświadczenie użytkownika, aplikacje preprocesora CSS mogą być używane do łączenia i
zmniejszania wyjściowych plików CSS, zachowując jednak modułowe i możliwe do utrzymania pliki
źródłowe. Zobaczmy niektóre z tych bonusów.
Przetwarzanie wstępne CSS WDS
Strona główna Sass zawiera instrukcje Ruby, aby rozpocząć przygodę z Sass:
$ gem zainstaluj sass
$ mv style.css style.scss
$ sass --watch style.scss: style.css

Instaluje Sass, zamienia plik .css w plik .scss i obserwuje zmiany w pliku Sass. Jeśli plik Sass zostanie
zaktualizowany, automatycznie kompiluje i aktualizuje plik CSS. Aby dowiedzieć się więcej na temat
instalowania i używania preprocesora CSS, sprawdź odpowiednią witrynę preprocesora. Na razie
zobaczmy, co możemy zrobić z naszym
szablon. Tutaj przekonwertowaliśmy nasz plik CSS na SCSS:
#content div.speaker img {
border-radius: 45px;
width: 90px;
}
@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
#content div.speaker img {
border-radius: 90px;
width: 180px;
}
}
Co możemy zrobić z powtórzeniem? Dajmy zmiennym Sass i miksujemy spin. Po pierwsze, deklarujemy
niektóre zmienne za pomocą znaków dolar ($avatar-radius i $scale) na górze pliku, aby łatwo je było
znaleźć:
$avatar-radius: 45px;
$scale: 1;
Następnie zastosujemy te zmienne i pewną arytmetykę
#content div.speaker img {
border-radius: $avatar-radius;
width: $avatar-radius*2;
}
Ponieważ szerokość jest dokładnie dwukrotnością promienia granicznego dla naszego awatara img,
używamy naszego oryginalnego promienia avatara 45px razy dwa, aby obliczyć żądaną szerokość 90px.
Jeśli śledzisz dalej, sprawdź, czy wyjście CSS z Sass nadal odzwierciedla oryginalne deklaracje stylu.
Teraz chcemy ponownie użyć deklaracji border-radius i width, więc przenieśmy je do mixin:
@mixin avatar {
border-radius: $avatar-radius;
width: $avatar-radius*2;
}
#content div.speaker img {

@include avatar;
}
Tutaj używamy @include, aby przyciągnąć naszą nową mieszankę zwaną awatarem do naszej deklaracji
stylu awatara głośnika. Na koniec możemy podać parametr do naszego mixina używając nawiasów:
@mixin avatar($scale) {
border-radius: $avatar-radius*$scale;
width: $avatar-radius*2*$scale;
}
#content div.speaker img {
@include avatar(1);
}
@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
#content div.speaker img {
@include avatar(2);
}
}
To zabiera zmienną $ scale, którą zadeklarowaliśmy wcześniej, i dostarcza ją do mixin jako parametr,
kiedy pobieramy ją do naszych stylów za pomocą @include (). Teraz możemy programowo podwoić
granicę-promienia i szerokość dla -webkit-urządzeń o większej gęstości pikseli.
Musimy tylko raz zadeklarować nasze style obrazów głośników i zaktualizować wartości zmiennych dla
różnych kontekstów urządzenia. W ten sposób zapewniamy, że trzymamy się zasady DRY (Nie
powtarzaj siebie), oszczędzając czas i poprawiając modułowość naszego kodu. Kontynuując
abstrahowanie kodu w ten sposób, w końcu osiągnęlibyśmy stan, w którym moglibyśmy wygodnie
dodawać nowe punkty przerwania za pomocą naszych zapytań o media, ustawiać zmienne deklarujące
nasze nowe docelowe rozmiary ekranu, a nowe style byłyby łatwo generowane. Pozwoli nam to
precyzyjnie dostroić nasze punkty przerwania bez zwiększania zasobów wymaganych do utrzymania
wielu układów.
Zarządzanie skryptami
Inną kwestią jest rola zależności stron trzecich w szablonie. Na przykład H5BP jest dostarczany w
pakiecie z programem Modernizr. Podobnie, jQuery jest powszechnie wymagane do korzystania z
niektórych bibliotek, więc jeśli masz więcej niż jeden z nich w swoim systemie, możesz skończyć z
wieloma pobraniami jQuery. Czy chcesz zawsze używać najnowszej wersji lub używać określonej wersji,
dopóki nie zdecydujesz się na oficjalną aktualizację? Przejście do najnowszej wersji projektu, który jest
Twoim kodem
od tego może wymagać czasochłonnych czynności, takich jak sprawdzanie dzienników zmian,
wykonywanie testów ręcznych i aktualizowanie projektu w celu zachowania zgodności. Choć możesz
zyskać więcej funkcji i stabilności dzięki najnowszej wersji, przerwy w wersji mogą być kłopotliwe.

Biorąc pod uwagę te czynniki, możesz rozważyć wybór dedykowanego menedżera pakietów JavaScript,
takiego jak Ender lub Jam. Wyobraź sobie, że chciałbyś użyć wszystkich doskonałych mikrosystemów
w Microjs - mogą zaoszczędzić ci trochę kłopotów. Ponadto Bower jest przydatnym menedżerem
pakietów przeglądarki, który obsługuje zależności frontonu, w tym zasoby obrazu, CSS i JavaScript,
dzięki czemu nie trzeba już ręcznie pobierać skryptów ani bibliotek CSS ani nimi zarządzać. Powinieneś
również rozważyć automatyzację swoich procesów za pomocą biegacza zadań, takiego jak Grunt. Jeśli
chcesz zawsze aktualizować najnowsze wersje takich projektów, rozważ użycie podmodułów lub
niektórych metaprogramów, aby zainstalować je w swoich projektach.
Wyślij to
Skoro masz już razem kod szablonu, jak go spakować do ponownego wykorzystania? Możesz po prostu
zachować go w folderze na pulpicie, ale powinieneś rozważyć przechowywanie go w repozytorium
kontrolowanym przez wersję (takim jak Git). Jeśli Twój kod jest wolny od poufnych informacji
handlowych, możesz nawet rozważyć udostępnienie go jako otwartego źródła dla innych. Jeśli po raz
pierwszy uwalniasz swój kod masom, musisz zrozumieć różnice między licencjami (TLDRLegal30 jest
dobrym punktem wyjścia). Archiwum kodu tej książki, w tym nasz nowy szablon, znajduje się w
repozytorium Git.
Kiedy gotujesz…
Kod Boilerplate zapewnia szybki sposób na dostarczenie dobrego podstawowego zestawu kodu, który
można wykorzystać do zbudowania aplikacji. Celem szablonu jest stworzenie punktu wyjścia dla
wspólnych standardów, które działają w obsłudze zasobów, CSS, JavaScript i Twojej strukturze HTML.
Kluczowe punkty z tego rozdziału to:
■ Opracowując własny szablon, możesz być pewien, że pasuje on do twoich własnych projektów i stylu
kodowania, nie zawiera zbędnego kodu i wiesz dokładnie, co robi - absolutnie nie więcej niż musi.
■ Jeśli zbudujesz swój własny szablon, powinien on dać ci przewagę w zakresie standardów,
oszczędności czasu i stabilności. Jeśli poświęcasz zbyt wiele czasu na dostosowanie swojego szablonu
do każdego projektu, musisz go udoskonalić.
■ Wstępne przetwarzanie może zapewnić lepszy kod podstawowy, jeśli konfigurujesz szablony
docelowe lub projekty przy użyciu routingu szablonów.
■ Istnieje wiele dobrych kotłów, więc rób to, co wielu przed tobą zrobiło, i zacznij od jednego z nich poczuj, co może (a czego nie może) zrobić.
■ Nie trzeba trzymać się gotowego rozwiązania. Jeśli twoje zamiary różnią się od innych deweloperów,
nie oznacza to, że się mylisz; możesz mieć po prostu inny przypadek użycia.
Odpowiedz w rodzaju
Responsywne projektowanie stron internetowych to coś więcej niż tylko metodologia, która ma na
celu pomóc Ci skupić się na użytkownikach, udostępniając zbiór najlepszych praktyk. Oczywiście jest to
zbiór najlepszych praktyk, ale są to praktyki, które starają się pozostać poza zasięgiem wzroku i
pozwalają podejmować decyzje tak szybko, jak to możliwe. Są to praktyki, które wzmacniają Twój
projekt, zamiast go umieszczać. Tam, gdzie inne ruchy internetowe koncentrują się na twórcach, RWD
koncentruje się na twoim stworzeniu - twoi użytkownicy mogą zobaczyć korzyści, ponieważ mogą
łatwiej uzyskać dostęp do twojej aplikacji. Tam, gdzie inne ruchy w sieci dotyczą nawiasów klamrowych
i średników, RWD zajmuje się bardzo praktyczną kwestią eksplozji urządzeń z których użytkownicy
uzyskują dostęp do aplikacji. Reaktywne projektowanie stron internetowych to nie tylko sieci płynów,

obrazy adaptacyjne, zapytania o media i dynamiczna treść, ale także jetpack, który przenosi
użytkowników w przyszłość projektowania.

