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Opanowanie
ukïadów pïynnych
Gdy w latach 90. ubiegïego wieku zaczÈïem konstruowaÊ witryny, ich ukïad powstawaï na bazie tabeli. NajczÚĂciej wymiary pojedynczych sekcji kaĝdej strony byïy wyraĝane w procentach. Przykïadowo, lewa kolumna nawigacji mogïa wypeïniaÊ 20 procent strony, podczas gdy
obszar treĂci 80 procent. W przeszïoĂci nie byïo tak wielkich róĝnic miÚdzy obszarami operacyjnymi przeglÈdarek jak obecnie, wiÚc te ukïady byïy dobrze skalowane w wÈskim wyborze
ekranów. Nikogo nie obchodziïo, ĝe pojedyncze zdania wyglÈdaïy odrobinÚ inaczej na róĝnych ekranach. Jednakĝe z biegiem czasu ukïady CSS staïy siÚ normÈ, bo pozwalaïy na odzwierciedlenie zasad typograficznych stosowanych w materiaïach drukowanych. Zmiana ta
oznaczaïa znaczne zmniejszenie liczby ukïadów konstruowanych na podstawie proporcji — zamiast nich powstawaïy ich sztywne odpowiedniki, których wymiary definiowano w pikselach.
Podobnie jak inne waĝne osiÈgniÚcia, aktualnie ten rodzaj projektowania przeĝywa renesans.
W przeciÈgu ostatnich lat miniaturowe samochody, trwaïa fryzura (chciaïoby siÚ…) oraz jeansy
dzwony powróciïy do ïask. Nadszedï czas, by równieĝ ukïady proporcjonalne zostaïy odkryte
na nowo.
W tym rozdziale:
Q dowiesz siÚ, czemu ukïady proporcjonalne sÈ tak waĝne w filozofii RWD,
Q nauczysz siÚ wyraĝaÊ elementy zbudowane w staïej szerokoĂci wartoĂciami

procentowymi,
Q nauczysz siÚ definiowaÊ elementy typografii wyraĝone w pikselach w jednostkach em,
Q zrozumiesz, jak umieĂciÊ elementy we wïaĂciwych kontekstach,
Q nauczysz siÚ pïynnie przeskalowywaÊ obrazy,
Q dowiesz siÚ, jak dopasowaÊ wielkoĂÊ grafik do wymiarów ekranu,
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Q zrozumiesz, w jaki sposób uzupeïniajÈ siÚ zapytania medialne i pïynne ukïady stron

oraz grafik,
Q stworzysz ukïad skalowalny od podstaw w oparciu o system siatek CSS.

Ukïady staïe nie sÈ przystosowane
do nowych wyzwañ
Jak juĝ wspomniaïem, od czasów ukïadów tabelarycznych nie miaïem zbyt wielu okazji, by
wykorzystywaÊ projekty proporcjonalne. Zwykle klienci proszÈ mnie o stworzenie ukïadu
najbliĝej odzwierciedlajÈcego graficzny model w obrÚbie 950 – 1000 pikseli. Jeĝeli zbudowaïbym projekt w oparciu o proporcjonalne wartoĂci (np. 90%), szybko dostaïbym skargÚ: „Ale to
wyglÈda inaczej na moim monitorze!”. Witryny skonstruowane na bazie staïych wymiarów
wyraĝonych w pikselach pozwalaïy na ïatwe dopasowanie ukïadu do prototypu.
Nawet w dzisiejszych czasach, gdy uĝywaïo siÚ zapytañ medialnych celem stworzenia ulepszonej wersji ukïadu, dopasowujÈcej siÚ do szerokoĂci popularnych urzÈdzeñ, np. iPada lub
iPhone’a (o czym przekonaïeĂ siÚ w rozdziale 2., „Zapytania medialne: obsïuga zróĝnicowanych obszarów operacyjnych”), wymiary ukïadu w dalszym ciÈgu mogïy byÊ wyraĝone w pikselach, poniewaĝ znaliĂmy wielkoĂÊ obszaru operacyjnego. ChoÊ znajdÈ siÚ tacy, którzy chÚtnie wyĂlÈ klientowi rachunek za kaĝdym razem, gdy najdzie go ochota, by dodaÊ nowy bajer do
strony, nie jest to podejĂcie dobrze przygotujÈce witrynÚ na przyszïoĂÊ. Na rynku pojawiajÈ siÚ
coraz to nowsze typy obszarów operacyjnych, wiÚc musimy znaleěÊ jakiĂ sposób, by przygotowaÊ siÚ na nadejĂcie nieznanego.

Czemu ukïady proporcjonalne sÈ tak waĝne
w metodologii RWD?
Mimo ĝe zapytania medialne sÈ bardzo przydatne, majÈ pewne ograniczenia. Dowolny staïy
projekt witryny korzystajÈcy z zapytañ medialnych do dopasowania siÚ do róĝnych obszarów
operacyjnych bÚdzie po prostu przechodziï z jednego zestawu reguï do drugiego, bez ĝadnej
animacji pomiÚdzy stanami. Jak pamiÚtasz, w przykïadzie z rozdziaïu 2., „Zapytania medialne:
obsïuga zróĝnicowanych obszarów operacyjnych”, obszar operacyjny zmieniaï siÚ w obrÚbie
staïych zakresów zapytañ i wymagaï przewijania strony w poziomie dla niestandardowych
rozdzielczoĂci (które mogÈ obowiÈzywaÊ w nowych, nieznanych dotÈd urzÈdzeniach). My
jednak chcemy, by nasz ukïad przewijaï siÚ i wyglÈdaï dobrze we wszystkich obszarach operacyjnych, a nie tylko tych zdefiniowanych w zapytaniu medialnym. CiÚcie! (Rozumiesz? CiÚcie!
Takie filmowe powiedzenie w sam raz dla naszej filmowej witryny… Prawda? Nie? Juĝ idÚ po
swój pïaszcz…). Musimy przemieniÊ nasz staïy ukïad wyraĝony w pikselach w ukïad pïynny zbu-
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dowany w oparciu o proporcjonalne jednostki. Pozwoli to elementom dynamicznie dopasowywaÊ
siÚ wzglÚdem obszaru operacyjnego do momentu, gdy do akcji wkroczy zapytanie medialne
i zmodyfikuje ukïad.
Symbioza ukïadu proporcjonalnego i zapytañ medialnych
Wspomniaïem wczeĂniej artykuï autorstwa Ethana Marcotte’a na temat metodologii RWD, który opublikowano w witrynie A List Apart (http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/). ChoÊ narzÚdzia, których uĝyï w omawianym przykïadzie (pïynny ukïad, obrazy i zapytania medialne), nie byïy
wcale nowe, prawdziwÈ sensacjÈ byïo nowatorskie wykorzystanie wszystkich tych technik do stworzenia spójnej caïoĂci. Dla wielu projektantów witryn ten artykuï byï kluczem do Ăwiata nowych moĝliwoĂci. Przedstawiaï sposób, który czerpie to, co najlepsze, z dwóch Ăwiatów: stworzenie pïynnego ukïadu
bazujÈcego na projekcie proporcjonalnym przy jednoczesnym ograniczeniu rozstawienia elementów za
pomocÈ zapytania medialnego. Wykorzystanie tych aspektów razem jest fundamentem metodologii RWD,
dziÚki której powstaje coĂ znacznie wiÚkszego niĝ suma czÚĂci skïadowych.

Transformacja staïego ukïadu
w projekt proporcjonalny
W najbliĝszej przyszïoĂci wszystkie gotowe kompozyty, które otrzymasz lub stworzysz, bÚdÈ
miaïy staïÈ szerokoĂÊ. Aktualnie w oprogramowaniu w rodzaju Adobe Photoshop i Fireworks
wymiary elementów, wielkoĂÊ marginesów itp. wyraĝamy w pikselach. Dane te wprowadzamy póěniej w arkuszach stylów CSS. To samo dotyczy rozmiarów tekstu. W naszym ulubionym programie graficznym klikamy fragment tekstu, zapisujemy wielkoĂÊ fontu (teĝ wyraĝonÈ
w pikselach) i przenosimy jÈ do odpowiednich reguï CSS. W jaki wiÚc sposób moĝemy przemieniÊ nasz ukïad staïy w proporcjonalny?

Waĝne równanie
ByÊ moĝe w Twoich oczach jestem zbyt wielkim fanem Ethana Marcotte’a, lecz czujÚ, ĝe muszÚ po raz kolejny uchyliÊ mu kapelusza (lub oddaÊ kolejny ukïon w jego stronÚ albo paĂÊ
przed nim na kolana). W ksiÈĝce autorstwa Dana Cederholma — Handcrafted CSS — Ethan
Marcotte wspóïtworzyï rozdziaï poĂwiÚcony pïynnym siatkom projektowym. W nim opisaï
prosty i niezawodny wzór sïuĝÈcy do transformacji wartoĂci pikselowych w ukïadzie staïym na
wartoĂci procentowe w projekcie proporcjonalnym:
element docelowy : kontekst = wynik

Równanie to jest niepozorne, czyĝ nie? Szybko jednak okaĝe siÚ, ĝe jest ono Twoim najlepszym
przyjacielem. Zamiast rozprawiaÊ o teoriach, wykorzystajmy ten wzór w praktyce, zamieniajÈc
jednostki wymiarów witryny ZwyciÚzcÈ nie jest… na procenty.
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Jak pamiÚtasz, w rozdziale 2., „Zapytania medialne: obsïuga zróĝnicowanych obszarów operacyjnych”, ustanowiliĂmy strukturÚ kodu naszej strony:
<div id="wrapper">
<!-- nagïówek i nawigacja -->
<div id="header">
<div id="navigation">
<ul>
<li><a href="#">nawigacja1</a></li>
<li><a href="#">nawigacja2</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- pasek boczny -->
<div id="sidebar">
<p>obszar paska bocznego</p>
</div>
<!-- treĂci -->
<div id="content">
<p>obszar gïównej zawartoĂci strony</p>
</div>
<!-- stopka -->
<div id="footer">
<p>stopka</p>
</div>
</div>

W dalszej czÚĂci dodaliĂmy treĂci, ale tym, co nas interesuje w tej chwili, sÈ wymiary elementów strukturalnych (nagïówka, nawigacji, paska bocznego, treĂci i stopki) w arkuszach CSS.
Niĝej pominÈïem wiele reguï formatowania, byĂmy mogli skupiÊ naszÈ uwagÚ na strukturze:
#wrapper {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
width: 960px;
}
#header {
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
width: 940px;
}
#navigation {
padding-bottom: 25px;
margin-top: 26px;
margin-left: -10px;
padding-right: 10px;
padding-left: 10px;
width: 940px;
}
#navigation ul li {
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display: inline-block;
}
#content {
margin-top: 58px;
margin-right: 10px;
float: right;
width: 698px;
}
#sidebar {
border-right-color: #e8e8e8;
border-right-style: solid;
border-right-width: 2px;
margin-top: 58px;
padding-right: 10px;
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
float: left;
width: 220px;
}
#footer {
float: left;
margin-top: 20px;
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
clear: both;
width: 940px;
}

Wszystkie wymiary sÈ obecnie wyraĝone w pikselach. Zacznijmy od elementu poïoĝonego najbardziej na zewnÈtrz struktury ukïadu i zmieñmy jednostki jego wymiarów na procenty, korzystajÈc ze wzoru element docelowy : kontekst = wynik.
Wszystkie nasze treĂci sÈ zawarte w elemencie div, oznaczonym identyfikatorem #wrapper.
Z kodu CSS ïatwo odczytaÊ, ĝe jego marginesy sÈ ustawione automatycznie i sam element ma
960 pikseli. Jak zdefiniowaÊ, jak wielkÈ czÚĂÊ obszaru operacyjnego powinien zajmowaÊ taki
zewnÚtrzny komponent div?

Definiowanie kontekstu w elementach proporcjonalnych
Potrzebujemy czegoĂ, co pomieĂci wszystkie proporcjonalne elementy (treĂci, pasek boczny,
stopkÚ itd.), stajÈc siÚ dla nich kontekstem, który zawrzemy w naszym projekcie. Z tego powodu
musimy wyznaczyÊ proporcjonalnÈ wartoĂÊ szerokoĂci komponentu #wrapper w stosunku do
wymiarów obszaru operacyjnego. Na razie przeprowaděmy eksperyment, ustawiajÈc szerokoĂÊ
na 96 procent, i zobaczmy, co siÚ stanie. Oto poprawiona reguïa komponentu #wrapper:
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#wrapper {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
width: 96%; /* Dotyczy poïoĝonego najbardziej na zewnÈtrz elementu DIV */
}

A oto jak nasza strona prezentuje siÚ w oknie przeglÈdarki:

Na razie nie jest ěle! WartoĂÊ 96 procent sprawdza siÚ caïkiem dobrze, choÊ moglibyĂmy wybraÊ 100 albo 90 procent — dowolnÈ wielkoĂÊ, która wyznaczyïaby wygodne granice w obszarze operacyjnym.
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SchodzÈc w dóï struktury witryny, szybko zauwaĝymy, ĝe zmiana ukïadu na proporcjonalny
staje siÚ coraz bardziej skomplikowana. Najpierw przyjrzyjmy siÚ strukturze nagïówka. Przypomnij sobie wzór: element docelowy : kontekst = wynik. Nasz element docelowy (#header
div) znajduje siÚ wewnÈtrz elementu div #wrapper (kontekstu). Dlatego ustalamy, ĝe #header
(element docelowy) ma szerokoĂÊ 940 pikseli, po czym dzielimy tÚ wartoĂÊ przez szerokoĂÊ kontekstu (komponentu #wrapper), która miaïa wartoĂÊ 960 pikseli, i otrzymujemy wynik 0,979166667.
WartoĂÊ tÚ wyraĝamy w procentach, przesuwajÈc dwie pierwsze cyfry uïamka przed przecinek
dziesiÚtny, i otrzymujemy wartoĂÊ procentowÈ 97,9166667. Zapiszmy jÈ w regule CSS:
#header {
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
width: 97,9166667%; /*
}

940 : 960 */

Zauwaĝmy, ĝe elementy #navigation i #footer majÈ tÚ samÈ szerokoĂÊ, wiÚc bez problemu moĝemy zamieniÊ wartoĂci wyraĝone w pikselach na procenty.
Na koniec, zanim otworzymy stronÚ w przeglÈdarce, zajmijmy siÚ elementami #content i #wrapper.
Z uwagi na fakt, iĝ kontekst pozostaï ten sam (960 pikseli), wystarczy, ĝe podzielimy szerokoĂÊ
elementu docelowego przez jego rozpiÚtoĂÊ. Nasz element #content ma aktualnie 698 pikseli,
wiÚc podzielmy to przez 960, a otrzymamy wynik równy 0,727083333. Przesuñmy przecinek
dziesiÚtny o dwa miejsca, a otrzymamy 72,7083333 procenta — jest to nowa, procentowa szerokoĂÊ komponentu div z identyfikatorem #content. Z kolei nasz panel boczny ma szerokoĂÊ 220
pikseli, lecz musimy teĝ pamiÚtaÊ o szerokiej na 2 piksele krawÚdzi. Nie chcemy, by gruboĂÊ
prawej krawÚdzi rozszerzaïa siÚ lub zwÚĝaïa, wiÚc w dalszym ciÈgu bÚdzie ona miaïa 2 piksele. Z tego wzglÚdu naleĝy ujÈÊ odrobinÚ z szerokoĂci paska bocznego. OdjÈïem wiÚc 2 piksele i
przeprowadziïem obliczenia wedïug naszego równania. Podzieliïem szerokoĂÊ elementu docelowego (czyli po poprawce 218 pikseli) przez rozpiÚtoĂÊ kontekstu (960 pikseli) — otrzymaïem wynik 0,227083333. PrzenoszÚ przecinek dziesiÚtny o dwa miejsca i dostajÚ 22,7083333 procenta
szerokoĂci paska bocznego. Po zmodyfikowaniu wszystkich wartoĂci nasz arkusz CSS prezentuje siÚ w nastÚpujÈcy sposób:
#wrapper {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
width: 96%; /* Dotyczy poïoĝonego najbardziej na zewnÈtrz elementu DIV */
}
#header {
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
width: 97.9166667%; /* 940 : 960 */
}
#navigation {
padding-bottom: 25px;
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margin-top: 26px;
margin-left: -10px;
padding-right: 10px;
padding-left: 10px;
width: 72.7083333%; /* 698 : 960 */
}
#navigation ul li {
display: inline-block;
}
#content {
margin-top: 58px;
margin-right: 10px;
float: right;
width: 72.7083333%; /* 698 : 960 */
}
#sidebar {
border-right-color: #e8e8e8;
border-right-style: solid;
border-right-width: 2px;
margin-top: 58px;
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
float: left;
width: 22.7083333%; /* 218 : 960 */
}
#footer {
float: left;
margin-top: 20px;
margin-right: 10px;
margin-left: 10px;
clear: both;
width: 97.9166667%; /* 940 : 960 */
}

Poniĝszy zrzut ekranu przedstawia wyglÈd strony w oknie przeglÈdarki Firefox, którego obszar
operacyjny ma szerokoĂÊ powyĝej 1000 pikseli:
Dobrze nam idzie. ZastÈpmy teraz wszystkie deklaracje 10 px wïaĂciwoĂci padding i margin
w arkuszu wartoĂciami wziÚtymi ze wzoru element docelowy : kontekst = wynik. Wszystkie komponenty o szerokoĂci 10 pikseli majÈ ten sam kontekst, a ich rozpiÚtoĂÊ wyraĝona w procentach
wynosi 1,0416667.
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A tych liczb to nie moĝna zaokrÈgliÊ?
Niektórzy krytycy metodologii RWD (np. autor artykuïu http://tripleodeon.com/2010/10/not-a-mobileweb-merely-a-320px-wide-one/) twierdzÈ, ĝe wprowadzanie liczb w rodzaju 0.550724638 em wewnÈtrz arkusza stylów jest Ămieszne. Moĝesz sam siÚ zastanawiaÊ, czy nie warto byïoby ich zaokrÈgliÊ? Odpowiedě brzmi: przeglÈdarkÚ naleĝy informowaÊ z jak najwiÚkszÈ dokïadnoĂciÈ. DziÚki temu
bÚdzie ona w stanie precyzyjniej wyĂwietlaÊ wszystkie elementy. Tak na marginesie, jeĂli w szkole nie
zasypiaïeĂ zbyt czÚsto na lekcjach matematyki, z pewnoĂciÈ sïyszaïeĂ o zïotej proporcji (http://pl.
wikipedia.org/wiki/Zïoty_podziaï). Ta matematyczna proporcja charakteryzuje kaĝdÈ dyscyplinÚ naukowÈ
i wynosi 1:1,61803398874989 (jeĂli chcesz poznaÊ jej 10 000 miejsce po przecinku, zajrzyj na stronÚ
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/phi10000dps.txt). Nie jest to równa liczba,
lecz ma ona wielkie znaczenie. JeĂli zïota proporcja moĝe byÊ wyraĝona w taki sposób, czemu nie nasze
projekty witryn?
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Wszystkie elementy w dalszym ciÈgu prezentujÈ siÚ bardzo dobrze w tym samym rozmiarze
obszaru operacyjnego. Jedyny problem stanowi nawigacja. JeĂli odrobinÚ zmniejszÚ szerokoĂÊ
obszaru operacyjnego, linki rozwinÈ siÚ w dwóch wierszach:

Co wiÚcej, jeĂli rozszerzÚ okno, margines pomiÚdzy linkami nie bÚdzie zwiÚkszaï siÚ proporcjonalnie. RzuÊmy okiem na reguïy CSS definiujÈce nawigacjÚ i spróbujmy ustaliÊ, czemu tak
siÚ dzieje:
#navigation {
padding-bottom: 25px;
margin-top: 26px;
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margin-left: -1.0416667%; /* 10 : 960 */
padding-right: 1.0416667%; /* 10 : 960 */
padding-left: 1.0416667%; /* 10 : 960 */
width: 97.9166667%; /* 940 : 960 */
background-repeat: repeat-x;
background-image: url(../img/atwiNavBg.png);
border-bottom-color: #bfbfbf;
border-bottom-style: double; border-bottom-width: 4px;
}
#navigation ul li {
display: inline-block;
}
#navigation ul li a {
height: 42px;
line-height: 42px;
margin-right: 25px;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
font-size: 27px;
color: black;
}

Na pierwszy rzut oka wydaje siÚ, ĝe za caïy chaos jest odpowiedzialna trzecia reguïa dla selektora #navigation ul li a, który ma margines równy 25 pikseli. Naprawmy to, stosujÈc nasze równanie. Element #navigation miaï szerokoĂÊ 940 pikseli, wiÚc ostateczny wynik procentowy jest równy 2,6595745. Zmieñmy wiÚc naszÈ reguïÚ w nastÚpujÈcy sposób:
#navigation ul li a {
height: 42px;
line-height: 42px;
margin-right: 2.6595745%; /* 25 : 940 */
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
font-size: 27px;
color: black;
}

To nie byïo takie trudne! Sprawděmy, co pokazuje nam nasza przeglÈdarka…
A niech to! Nie o to nam chodziïo. Linki nie rozchodzÈ siÚ juĝ w dwóch wierszach, lecz nie
znamy wïaĂciwej proporcji marginesów. Linki nawigacyjne zlewajÈ siÚ w jedno dïugie sïowo,
którego próĝno szukaÊ w sïowniku.
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Zawsze naleĝy pamiÚtaÊ o kontekĂcie
AnalizujÈc uwaĝnie nasz wzór (element docelowy : kontekst = wynik), ïatwo zrozumieÊ, czemu tak siÚ dzieje. Naszym problemem w tym miejscu jest kontekst. RzuÊ okiem na kod:
<div id="navigation">
<ul>
<li><a href="#">O witrynie</a></li>
<li><a href="#">Streszczenie</a></li>
<li><a href="#">Fotosy</a></li>
<li><a href="#">Wideo</a></li>
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<li><a href="#">Cytaty</a></li>
<li><a href="#">Quiz</a></li>
</ul>
</div>

Jak zauwaĝysz, elementy <a href="#"> znajdujÈ siÚ wewnÈtrz znacznika <li>. To one sÈ kontekstem dla naszego proporcjonalnego marginesu. Gdy przyjrzymy siÚ regule CSS tych
znaczników, okaĝe siÚ, ĝe nie zdefiniowaliĂmy dla nich szerokoĂci:
#navigation ul li { display: inline-block; }

Jak wiÚkszoĂÊ problemów, tak i ten moĝna rozwiÈzaÊ na wiele sposobów. MoglibyĂmy zadeklarowaÊ pewnÈ szerokoĂÊ dla elementu <li>, ale musielibyĂmy wyraziÊ jÈ w pikselach lub
w procentach nadrzÚdnego komponentu (#navigation) — ĝadne z tych rozwiÈzañ nie jest doĂÊ
elastyczne, by odpowiednio sformatowaÊ tekst, który pojawia siÚ w nawigacji.
Zamiast tego moglibyĂmy poprawiÊ znacznik <li>, zmieniajÈc wïaĂciwoĂÊ display na inline.
#navigation ul li {
display: inline;
}

Wybór opcji display: inline; (która sprawia, ĝe elementy <li> tracÈ swój blokowy status) powoduje, ĝe komponenty nawigacji sÈ wyĂwietlane w poziomie nawet we wczeĂniejszych wersjach Internet Explorera (6 i 7), które miaïy problemy ze zinterpretowaniem wïaĂciwoĂci inlineblock. MuszÚ jednak przyznaÊ, ĝe jestem wielkim zwolennikiem wïasnoĂci inline-block, poniewaĝ daje ona wiÚkszÈ kontrolÚ nad marginesami i wypeïnieniem w nowych przeglÈdarkach, wiÚc na razie zostawiÚ jÈ bez zmian (byÊ moĝe póěniej dodam style dla IE 6 i 7), a zamiast
tego przeniosÚ reguïÚ marginesu ze znacznika <a> (który nie ma jasnego kontekstu) do bloku
<li>. Oto jak prezentujÈ siÚ reguïy po poprawkach:
#navigation ul li {
display: inline-block;
margin-right: 2.6595745%; /* 25 : 940 */
}
#navigation ul li a {
height: 42px;
line-height: 42px;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
font-family: Arial, "Lucida Grande",
Verdana, sans-serif;
font-size: 27px;
color: black;
}
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Poniĝszy zrzut ekranu pokazuje, jak strona wyglÈda w przeglÈdarce o obszarze operacyjnym
szerokim na 1200 pikseli:

Nawigacja jest juĝ prawie gotowa, lecz nadal mamy problem z jej zawijaniem siÚ do dwóch linijek,
w momencie zmniejszenia siÚ obszaru operacyjnego do wielkoĂci 768 pikseli, gdy zapytanie
medialne, które przygotowaliĂmy w rozdziale 2., „Zapytania medialne: obsïuga zróĝnicowanych obszarów operacyjnych”, nadpisze aktualne style nawigacji. Nim przejdziemy do jej naprawienia, zmieniÚ wszystkie jednostki wielkoĂci elementów typografii z pikseli na em. Gdy to siÚ
nam powiedzie, przyjrzymy siÚ kolejnemu sïoniowi w skïadzie porcelany, czyli kwestii skalowania obrazów wraz z projektem.
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Wykorzystywanie jednostek em
zamiast pikseli w kontekĂcie typografii
Dawno, dawno temu projektanci witryn wykorzystywali gïównie jednostki em zamiast pikseli
do definiowania elementów typograficznych, poniewaĝ wczesne wersje Internet Explorera
nie byïy w stanie przybliĝaÊ tekstu zdefiniowanego w pikselach. Od jakiegoĂ czasu nowoczesne przeglÈdarki potrafiÈ ominÈÊ tÚ niedogodnoĂÊ. Czemu wiÚc uĝywanie jednostek em jest
lepszym, jeĂli nie wymaganym rozwiÈzaniem? SÈ ku temu dwa oczywiste powody: po pierwsze, wszystkie osoby uĝywajÈce Internet Explorera 6 (tak, te dwa indywidua) automatycznie
otrzymujÈ opcjÚ przybliĝania tekstu; po drugie, znacznie uïatwia to TwojÈ pracÚ. WartoĂÊ jednostki em zaleĝy od rozmiarów jej kontekstu. JeĂli zdefiniujemy wielkoĂÊ fontu w caïym elemencie body i ustalimy reguïy typograficzne, uĝywajÈc jednostek em, nasza pierwsza deklaracja bÚdzie miaïa wpïyw na wszystkie style. ZaletÈ jest fakt, ĝe przy prawidïowych
ustawieniach, jeĂli klient poprosi CiÚ o powiÚkszenie fontów, wystarczy zmieniÊ parametry
deklaracji dla elementu body, by typografia w caïej witrynie ulegïa modyfikacji.
UĝywajÈc znanego nam równania element docelowy : kontekst = wynik, zamierzam zamieniÊ
kaĝdÈ wartoĂÊ wyraĝonÈ w pikselach na wartoĂÊ em. Warto zauwaĝyÊ, ĝe we wszystkich nowoczesnych przeglÈdarkach wartoĂÊ font-size domyĂlnie jest równa 16 pikseli (chyba ĝe jÈ sam
nadpisaïeĂ). Z tego powodu wykorzystanie dowolnej z poniĝszych reguï do znacznika body zaowocuje takim samym wynikiem:
font-size: 100%;
font-size: 16px;
font-size: 1em;

Aby lepiej zrozumieÊ ten mechanizm, zwróÊ uwagÚ na definicjÚ wielkoĂci fontu w tytule witryny ZWYCI}ZCk NIE JEST… u góry po lewej stronie:
#logo {
display: block;
padding-top: 75px;
color: #0d0c0c;
text-transform: uppercase;
font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
font-size: 48px;
}
#logo span { color: #dfdada; }

Podzielmy wiÚc: 48 : 16 = 3. Nasze style majÈ wiÚc nastÚpujÈcÈ postaÊ:
#logo {
display: block;
padding-top: 75px;
color: #0d0c0c;
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text-transform: uppercase;
font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
font-size: 3em; /* 48 : 16 = 3 */
}

Ten sam mechanizm sprawdzi siÚ w kaĝdym przypadku. JeĂli w którymĂ momencie na stronie
zapanuje chaos, moĝe to wynikaÊ ze zmiany w kontekĂcie. Dla przykïadu spójrz na ten oto
fragment strony:
<h1>Rok w rok, <span>kiedy oglÈdam ceremoniÚ rozdania Oscarów,
´przepeïnia mnie gorycz...</span></h1>

Nasz nowy ukïad bazujÈcy na jednostkach em zostaï zdefiniowany w CSS nastÚpujÈco:
#content h1 {
font-family: Arial, Helvetica,
text-transform: uppercase;
font-size: 4.3125em; } /* 69 :
#content h1 span {
display: block;
line-height: 1.052631579em; /*
color: #757474;
font-size: .550724638em; /* 38
}

Verdana, sans-serif;
16 */
40 : 38 */
: 69 */

ZwróÊ uwagÚ na zadeklarowanÈ wielkoĂÊ fontu elementu <span> (38 px) w stosunku do deklaracji w elemencie rodzica (69 px). Zauwaĝ teĝ, ĝe wïaĂciwoĂÊ line-height (równa tu 40 px)
zaleĝy od wielkoĂci samego fontu (czyli 38 px).
em — co to takiego?
Jednostka em wziÚïa siÚ ze sposobu wymawiania litery „M”, który zostaï przeniesiony na formÚ pisemnÈ. Dawniej litera „M” byïa wykorzystywana do ustalenia wielkoĂci danego fontu, poniewaĝ jest najwiÚkszÈ (i najszerszÈ) z liter. Obecnie jednostka em oznacza proporcjÚ szerokoĂci i wysokoĂci danej litery
w odniesieniu do wielkoĂci danego fontu.

Struktura naszej strony jest juĝ elastyczna i udaïo nam siÚ zmieniÊ wszystkie jednostki wielkoĂci kroju pisma na em. W dalszym ciÈgu jednak nie wiemy, jak przeskalowaÊ obrazy wraz ze
zmianÈ wielkoĂci obszaru operacyjnego, wiÚc warto siÚ tym teraz zajÈÊ.
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Pïynne obrazy
atwo dokonaÊ przeskalowania obrazów w pïynnym ukïadzie strony w nowoczesnych przeglÈdarkach (w tym w IE 7+). Wystarczy tylko zadeklarowaÊ nastÚpujÈcÈ reguïÚ CSS:
img {
max-width: 100%;
}

W rezultacie wszystkie obrazy wypeïniÈ 100 procent zawierajÈcego je elementu. Co wiÚcej,
ten sam atrybut i wïaĂciwoĂÊ sprawdzÈ siÚ w skalowaniu innych typów medialnych:
img,object,video,embed {
max-width: 100%;
}

WiÚkszoĂÊ z nich stanie siÚ skalowalna, z pewnymi istotnymi wyjÈtkami, jak filmy zagnieĝdĝone w elemencie <iframe>, lecz zajmiemy siÚ nimi póěniej w rozdziale 4., „HTML5 i projekty elastyczne”. Na razie skupimy siÚ na obrazach — mechanizm pozostaje ten sam niezaleĝnie
od typu multimediów.
Nim przystÈpimy do dziaïania, zastanówmy siÚ nad kolejnymi krokami. Musimy zaplanowaÊ
dziaïania z wyprzedzeniem — wstawiane obrazy powinny byÊ doĂÊ duĝe, by zmieĂciÊ siÚ
w obrÚbie szerokiego obszaru operacyjnego. To zmusza nas do rozwaĝenia jeszcze jednej kwestii. Niezaleĝnie od szerokoĂci obszaru operacyjnego uĝytkownicy bÚdÈ musieli ĂciÈgnÈÊ duĝy
obraz, nawet jeĂli ekran bÚdzie w stanie pomieĂciÊ jedynie 25 procent grafiki. Jest to waĝne zagadnienie z punktu widzenia przepustowoĂci ïÈcza, wiÚc wkrótce poĂwiÚcimy mu wiÚcej
uwagi. Na razie skoncentrujmy siÚ na skalowaniu obrazów.

Skalowanie obrazów w obrÚbie obszaru operacyjnego
Spójrz na nasz pasek boczny zawierajÈcy plakaty dwóch fantastycznych filmów i dwóch kiczowatych szmir (nawet nie próbuj o tym dyskutowaÊ). Kod struktury paska aktualnie prezentuje siÚ nastÚpujÈco:
<!-- pasek boczny -->
<div id="sidebar">
<div class="sideBlock unSung">
<h4>Zapomniani bohaterowie...</h4>
<a href="#"><img src="img/midnightRun.jpg" alt="midnight_run"
´width="99" height="135" /></a>
<a href="#"><img src="img/wyattEarp.jpg" alt="wyatt-earp" width="99"
´height="135" /></a>
</div>
<div class="sideBlock overHyped">
<h4>Przereklamowane badziewie...</h4>
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<a href="#"><img src="img/moulinRouge.jpg" alt="MoulinRouge"
´width="99" height="135" /></a>
<a href="#"><img src="img/kingKong.jpg" alt="kingkong" width="99"
´height="135" /></a>
</div>
</div>

ChoÊ dodaïem deklaracjÚ max-width: 100% dla elementu img w obszarze operacyjnym, nic siÚ
nie zmieniïo — obrazy nie sÈ przeskalowywane, gdy powiÚkszam obszar operacyjny.

Jest tak dlatego, ĝe w kodzie HTML zadeklarowaïem szerokoĂÊ i wysokoĂÊ danego obrazu:
<img src="img/wyattEarp.jpg" alt="Wyatt Earp" width="99" height="135" />

Kolejny szkolny bïÈd! Poprawiam wiÚc kod, usuwajÈc ze znacznika obrazów atrybuty height
i width.
<img src="img/wyattEarp.jpg" alt="Wyatt Earp" />.
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Zobaczmy, co siÚ stanie, gdy odĂwieĝymy okno:

To dziaïa! Pojawia siÚ jednak kolejny problem. Obrazy sÈ przeskalowywane tak, aby wypeïniÊ
100% szerokoĂci elementu rodzica, wiÚc wypeïniajÈ sobÈ caïÈ szerokoĂÊ paska bocznego. Jak
zawsze, jest wiele metod, ĝeby to naprawiÊ.

WïaĂciwe reguïy dla wïaĂciwych obrazów
Mógïbym dodaÊ do kaĝdego elementu obrazu dodatkowÈ klasÚ, co ma miejsce w poniĝszym
fragmencie:
<img class="side!mage" src="img/wyattEarp.jpg" alt="Wyatt Earp" />

Teraz wystarczyïoby ustaliÊ w tej klasie okreĂlonÈ szerokoĂÊ. Zamiast tego wolÚ pozostawiÊ
kod witryny w spokoju i wykorzystaÊ CSS, aby nadpisaÊ juĝ zdefiniowanÈ wïasnoĂÊ max-width
reguïÈ dotyczÈcÈ obrazów w pasku bocznym:
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img {
max-width: 100%;
}
.sideBlock img {
max-width: 45%;
}

Poniĝszy rysunek prezentuje wyglÈd naszej strony po zmianach:

Wykorzystanie tego mechanizmu CSS pozwala uzyskaÊ dodatkowÈ kontrolÚ nad szerokoĂciÈ
obrazów i innych typów multimediów. W rozdziale 5., „CSS3: selektory, typografia i tryby
barw” dowiesz siÚ, w jaki sposób nowe selektory CSS3 pozwalajÈ nam odwoïaÊ siÚ do dowolnego elementu bez potrzeby stosowania dodatkowego kodu czy korzystania z biblioteki jQuery
do wykonania niewdziÚcznej roboty.
Postanowiïem, ĝe obrazy w panelu bocznym bÚdÈ miaïy 45 procent szerokoĂci elementu rodzica, poniewaĝ wiem, ĝe pomiÚdzy nimi powinienem wstawiÊ drobny margines — jeĂli oba obrazy zajmÈ 90 procent caïkowitej rozpiÚtoĂci, bÚdÚ miaï wystarczajÈco duĝo miejsca (10 procent),
by wykonaÊ zadanie.

90

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 3. • Opanowanie ukáadów páynnych

Obrazy w pasku bocznym prezentujÈ siÚ znakomicie, wiÚc usuñmy atrybuty width i height ze
statuetki Oscara. Jednakĝe jeĂli nie zdefiniujemy proporcjonalnej wartoĂci parametru width, obraz nie bÚdzie siÚ skalowaÊ, wiÚc naleĝy ustawiÊ odpowiednie wïaĂciwoĂci w arkuszu CSS,
wedïug dobrze nam znanej formuïy: element docelowy : kontekst = wynik.
.oscarMain {
float: left;
margin-top: -28px;
width: 28,9398281%;
}

/* 698 : 202 */

Nakïadanie hamulców na ukïad pïynny
Nasze obrazy skalujÈ siÚ dobrze w odpowiedzi na rozszerzanie i zwÚĝanie obszaru operacyjnego. JeĂli jednak rozszerzymy okno zbyt mocno, naszym oczom ukaĝe siÚ niezbyt przyjemny
widok. RzuÊ okiem na statuetkÚ Oscara w rozdzielczoĂci 1600 px:

Obraz w pliku oscar.png ma szerokoĂÊ 202 pikseli. JeĂli jednak rozszerzymy okno do rozpiÚtoĂci 1600 pikseli, wyĂwietlana grafika bÚdzie miaïa szerokoĂÊ ponad 270 pikseli. Moĝemy jednak ïatwo „naïoĝyÊ hamulce” na obraz, ustanawiajÈc kolejnÈ reguïÚ:
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.oscarMain {
float: left;
margin-top: -28px;
width: 28,9398281%;
max-width: 202px;
}

/* 698 : 202 */

Reguïa ta pozwoli grafice rozszerzaÊ siÚ, lecz nigdy nie przekroczy ona szerokoĂci zdefiniowanej w znaczniku max-width. Gdy zdefiniujemy tÚ wartoĂÊ, strona bÚdzie prezentowaÊ siÚ
podobnie, jak na poniĝszym zrzucie ekranu:

Wszechstronna wïasnoĂÊ max-width
Kolejnym hamulcem dla nieograniczonego rozszerzania siÚ strony jest naïoĝenie wïasnoĂci
max-width na element #wrapper:
#wrapper {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
width: 96%; /* Dotyczy poïoĝonego najbardziej na zewnÈtrz elementu DIV */
max-width: 1414px;
}
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W rezultacie ukïad witryny bÚdzie zajmowaï 96 procent obszaru operacyjnego, lecz nigdy nie
przekroczy granicy 1414 pikseli (zdecydowaïem siÚ ustawiÊ jÈ w tym miejscu, poniewaĝ w wiÚkszoĂci przeglÈdarek koñczy to szereg chorÈgiewek we wïaĂciwym momencie, tak ĝe ĝadna
z nich nie jest przeciÚta w Ărodku). NastÚpujÈcy zrzut ekranu pokazuje, jak nasza strona prezentuje siÚ w obszarze operacyjnym szerokim na 1600pikseli:

Naturalnie to zaledwie kilka opcji. DowodzÈ one jednak wszechstronnoĂci pïynnego ukïadu
i pokazujÈ, jak ïatwo moĝna kontrolowaÊ przepïyw strony przy uĝyciu kilku deklaracji.

Wczytywanie róĝnych obrazów
dla róĝnych ekranów
Nasze obrazy sÈ skalowane w oknie przeglÈdarki i kontrolujemy dokïadnie ich wielkoĂÊ dla
rozpiÚtoĂci okna. WczeĂniej w tym rozdziale zauwaĝyliĂmy podstawowy problem zwiÈzany ze
skalowaniem grafik. WielkoĂÊ ich plików musi byÊ duĝa, aby byïy dobrze wyĂwietlane na
stronach. JeĂli nie sÈ, bÚdÈ wyglÈdaÊ szkaradnie. Z tego wzglÚdu pliki obrazów sÈ zwykle
wiÚksze, niĝ jest to konieczne, by zostaïy wczytane w oknie przeglÈdarki.

93

Kup książkę

Poleć książkę

Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3

Wiele osób próbowaïo rozwiÈzaÊ ten problem poprzez wczytanie mniejszych obrazów pasujÈcych do mniejszych wyĂwietlaczy. Pierwszym wartym uwagi rozwiÈzaniem jest usïuga oferowana
przez zespóï Filament Group zwana „Responsive Images” (http://filamentgroup.com/lab/
responsive_images_experimenting_with_context_aware_image_sizing/). Ostatnio jednak zaczÈïem
uĝywaÊ udostÚpnianego przez Matta Wilcoxa narzÚdzia „Adaptive Images”(http://adaptiveimages.com). RozwiÈzanie zespoïu Filament Group wymagaïo dokonania zmian w kodzie
HTML strony. RozwiÈzanie Matta jest bardziej wszechstronne i dodatkowo automatycznie
tworzy mniejsze wersje obrazów na podstawie wymiarów zdefiniowanych w kodzie HTML.
Pozwala ono na zmniejszenie wielkoĂci obrazów i przesïanie wïaĂciwej grafiki w zaleĝnoĂci od
liczby punktów kontrolnych wymuszajÈcych zmianÚ ukïadu strony. Sprawděmy wiÚc, ile jest
warta usïuga Adaptive Images.

Konfigurowanie usïugi Adaptive Images
RozwiÈzanie Adaptive Images wymaga serwera Apache 2 z zainstalowanym Ărodowiskiem
PHP 5.x oraz bibliotekÈ GD Lib. Musisz wiÚc dysponowaÊ odpowiednim serwerem, by skorzystaÊ z oferowanych przez nie funkcji. Pobierz plik .zip i przystÈpmy do dziaïania.
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Rozpakuj archiwum i umieĂÊ skrypt adaptive-images.php wraz z plikiem .htaccess w katalogu
gïównym witryny. JeĂli juĝ masz plik .htaccess w katalogu gïównym, nie nadpisuj go. Zamiast
tego postÚpuj zgodnie z instrukcjami z pliku instructions.htm, który dodano do archiwum.
Teraz w katalogu gïównym stwórz folder i nadaj mu nazwÚ ai-cache.

Uĝyj funkcji swojego ulubionego klienta FTP i ustaw prawa dostÚpu do pliku na 777.
Teraz umieĂÊ poniĝszy fragment kodu JavaScript w komponencie <head> wszystkich stron, na
których skorzystasz z funkcji adaptacyjnych obrazów.
<script> document.cookie='resolution='+Math.max(screen.width,screen.height)+';
´path=/';</script>
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ZwróÊ uwagÚ, ĝe jeĝeli nie uĝywasz HTML5 (standard ten wykorzystamy w nastÚpnym rozdziale) i jeĝeli chcesz, by strona byïa automatycznie poddawana walidacji, musisz dodaÊ atrybut type. Dlatego teĝ nasz kod powinien prezentowaÊ siÚ nastÚpujÈco:
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.max
´(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>

Kod JavaScript musi znajdowaÊ siÚ w elemencie head (najlepiej jeĂli jest to pierwszy element
<script> w dokumencie), poniewaĝ powinien zadziaïaÊ, zanim strona zostanie w peïni wczytana, przed wysïaniem ĝÈdañ o przesïanie obrazów. Poniĝszy przykïad pokazuje jego pozycjÚ
w komponencie <head> strony:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
<title>ZwyciÚzcÈ nie jest…</title>
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.
´max(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>
<link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
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Przenoszenie obrazów tïa do innej lokalizacji
W przeszïoĂci zwykle umieszczaïem wszystkie swoje obrazy (zarówno te uĝywane do definiowania tïa w CSS jak i grafiki zagnieĝdĝane w kodzie HTML) w tym samym folderze, który
nazywaïem images lub img. Jednak w przypadku narzÚdzia Adaptive Images lepiej jest, jeĂli
obrazy tïa, na które powoïujesz siÚ w CSS (lub inne grafiki, których wielkoĂci nie chcesz modyfikowaÊ), zostanÈ przeniesione do innego katalogu. NarzÚdzie Adaptive Images domyĂlnie
definiuje odrÚbny folder assets, przeznaczony do przechowywania obrazów, które nie powinny zostaÊ zmniejszone. Jeĝeli nie chcesz, by Twoje grafiki zostaïy zmienione, przenieĂ je do
tego folderu. Aby zdefiniowaÊ inny folder docelowy w pliku .htaccess, wprowadě nastÚpujÈcÈ
modyfikacjÚ:
<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
# Adaptive-Images -------------------------------------------------RewriteCond %{REQUEST_URI} !assets
RewriteCond %{REQUEST_URI} !bkg
# WyĂlij ĝÈdanie o przesïanie dowolnego pliku GIF, JPG lub PNG, który
´NIE ZOSTA zachowany w wymienionych wyĝej katalogach, do skryptu
´adaptive-images.php, aby wybraï jego wersjÚ majÈcÈ wïaĂciwy rozmiar.
RewriteRule \.(?:jpe?g|gif|png)$ adaptive-images.php
# END Adaptive-Images ---------------------------------------------</IfModule>

W tym przykïadzie zadeklarowaliĂmy, ĝe nie chcemy, by nasze skalowalne obrazy byïy odczytywane z katalogów assets lub bkg. W odwrotnym przypadku, jeĂli chcesz otwarcie zadeklarowaÊ, ĝe skalowalne obrazy znajdujÈ siÚ w danym katalogu, usuñ z reguïy wykrzyknik. Przykïadowo, jeĂli chciaïbym, by moje obrazy znajdowaïy siÚ w podfolderze zwyciezca_nie_jest,
w pliku .htaccess naleĝy wprowadziÊ takÈ oto zmianÚ:
<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymlinks RewriteEngine On
# Adaptive-Images -------------------------------------------------RewriteCond %{REQUEST_URI} zwyciezca_nie_jest
# WyĂlij ĝÈdanie o przesïanie dowolnego pliku GIF, JPG lub PNG, który
´NIE ZOSTA zachowany w wymienionych wyĝej katalogach, do skryptu
´adaptive-images.php, aby wybraï jego wersjÚ majÈcÈ wïaĂciwy rozmiar.
RewriteRule \.(?:jpe?g|gif|png)$ adaptive-images.php
# END Adaptive-Images ---------------------------------------------</IfModule>

Tyle wystarczy. To, czy narzÚdzie dziaïa, sprawdzisz, umieszczajÈc duĝy obraz na stronie i uruchamiajÈc jÈ na smartfonie. Gdy otworzysz folder ai-cache w swoim ulubionym kliencie FTP,
powinieneĂ zauwaĝyÊ pliki i foldery z nazwami wziÚtymi od punktów kontrolnych transformacji
Twojego ukïadu, np. 480 (patrz zrzut poniĝej).
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NarzÚdzie Adaptive Images dziaïa nie tylko w statycznych witrynach. Moĝna go uĝywaÊ równieĝ w poïÈczeniu z systemami zarzÈdzania treĂciÈ; istnieje sposób na wïÈczenie tego mechanizmu nawet w sytuacji, gdy przeglÈdarka uĝytkownika nie uruchomi kodu JavaScript. KorzystajÈc z rozwiÈzania Adaptive Images, moĝesz przesïaÊ róĝne grafiki w zaleĝnoĂci od wielkoĂci
ekranu urzÈdzenia klienta i zaoszczÚdziÊ na transferze danych w urzÈdzeniach, które nie odnoszÈ korzyĂci z wczytywania domyĂlnych duĝych obrazów.

Pïynne siatki i zapytania medialne
tworzÈ jednoĂÊ
Jak pamiÚtasz, wczeĂniej w tym rozdziale poruszyliĂmy problem rozchodzenia siÚ elementów
nawigacji pomiÚdzy wiele wierszy, gdy obszar operacyjny osiÈgnÈï pewnÈ szerokoĂÊ. Problem
zostanie rozwiÈzany, jeĝeli posïuĝymy siÚ zapytaniem medialnym. Nasze linki rozpadajÈ siÚ
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na szerokoĂci 1060 pikseli i wyglÈdajÈ znów dobrze w szerokoĂci 768 pikseli (w miejscu, gdzie
nasze wczeĂniej zdefiniowane zapytanie medialne weszïo do akcji), wiÚc czemu nie mielibyĂmy
zdefiniowaÊ dodatkowych stylów fontów w zakresie:
@media screen and
#navigation ul
}
@media screen and
#navigation ul
}
@media screen and
#navigation ul
}

(min-width: 1001px) and (max-width: 1080px) {
li a { font-size: 1.4em; }
(min-width: 805px) and (max-width: 1000px) {
li a { font-size: 1.25em; }
(min-width: 769px) and (max-width: 804px) {
li a { font-size: 1.1em; }

Jak widaÊ, zmieniamy wielkoĂÊ fontu w zaleĝnoĂci od szerokoĂci obszaru operacyjnego i w rezultacie wszystkie elementy naszej nawigacji zawsze pozostajÈ na swoim miejscu, od rozpiÚtoĂci 769 pikseli po nieskoñczonoĂÊ. Jest to oczywisty dowód silnej symbiozy miÚdzy zapytaniami
medialnymi a projektami pïynnymi — zapytania medialne ograniczajÈ niedostatki ukïadów
pïynnych, a projekty pïynne uïatwiajÈ przejĂcie z jednego ukïadu witryny do innego.

System siatek CSS
RozwiÈzania siatek CSS stanowiÈ kontrowersyjny temat. Niektórzy projektanci je uwielbiajÈ,
inni ich nienawidzÈ. Nim zostanÚ zasypany górÈ emaili z pogróĝkami, przyznam, ĝe sam jestem niezdecydowany. ChoÊ rozumiem deweloperów, którzy twierdzÈ, ĝe sÈ one zbÚdne i generujÈ niepotrzebny kod, doceniam ich wartoĂÊ, gdyĝ znacznie uïatwiajÈ tworzenie prototypów ukïadów.
Istnieje kilka rozwiÈzañ generowania arkusza siatek CSS, które charakteryzujÈ siÚ róĝnym poziomem wsparcia dla idei RWD:
Q Semantic (http://semantic.gs);
Q Skeleton (http://getskeleton.com);
Q Less Framework (http://lessframework.com);
Q 1140 CSS Grid (http://cssgrid.net);
Q Columnal (http://www.columnal.com).

Z tych wszystkich rozwiÈzañ wedïug mnie najlepszym jest system siatek Columnal, poniewaĝ
generuje on pïynnÈ siatkÚ oraz zapytania medialne i wykorzystuje podobne zestawy klas do
960.gs, bardzo popularnego staïego systemu siatek, który jest znany wiÚkszoĂci deweloperów.
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Alpha, Omega i inne powszechnie spotykane klasy siatek
Wiele systemów siatek uĝywa pewnych wspólnych nazw klas wykorzystywanych w definiowaniu ukïadów. atwo odgadnÈÊ funkcjÚ klas row (rzÈd, szereg) i container (kontener, pojemnik), lecz istnieje wiele
innych ich wariantów. Dlatego teĝ warto zaznajomiÊ siÚ bliĝej z dokumentacjÈ systemu siatek — moĝe
to znacznie uïatwiÊ Ci ĝycie. Jednymi z najczÚĂciej wykorzystywanych nazw klas w systemach siatek CSS
sÈ alpha i omega — opisujÈ one odpowiednio pierwszy i ostatni element w szeregu (klasy alpha i omega
usuwajÈ wypeïnienie i margines). CzÚsto spotyka siÚ teĝ klasÚ col_x, gdzie x oznacza liczbÚ kolumn
ukïadu, które dany element powinien zajmowaÊ (np. col_6 oznacza 6 kolumn).

Bïyskawiczne konstruowanie strony w systemie siatek
Zaïóĝmy, ĝe nie skonstruowaliĂmy jeszcze pïynnej siatki ani nie napisaliĂmy ĝadnych zapytañ
medialnych. DostaliĂmy do rÈk oryginalny plik PSD z projektem ukïadu strony gïównej ZwyciÚzcÈ
nie jest… i powiedziano nam, ĝe mamy jak najszybciej odwzorowaÊ jego strukturÚ w HTML i CSS.
Sprawděmy, czy system siatek Columnal pomoĝe nam sprostaÊ temu wyzwaniu.
W naszym oryginalnym pliku PSD ïatwo zauwaĝymy, ĝe ukïad opiera siÚ na 16 kolumnach.
Niestety system siatek Columnal obsïuguje tylko 12 kolumn, wiÚc spróbujmy naïoĝyÊ 12 kolumn na plik PSD, zamiast oryginalnych 16.
Po pobraniu archiwum ZIP i wypakowaniu jego zawartoĂci stworzymy duplikat naszej witryny i w sekcji <head> strony odwoïamy siÚ do pliku columnal.css zamiast do main.css. Aby
stworzyÊ wizualnÈ strukturÚ przy uĝyciu ukïadu Columnal, naleĝy odnieĂÊ siÚ do odpowiednich klas w kodzie HTML. Oto peïny kod naszej strony przed wprowadzeniem tych zmian:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
<title>ZwyciÚzcÈ nie jest…</title>
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.max
´(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>
<link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<!-- nagïówek i nawigacja -->
<div id="header">
<div id="logo">ZwyciÚzcÈ <span>nie</span> jest...</div>
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<div id="navigation">
<ul>
<li><a href="#">Witryna</a></li>
<li><a href="#">Streszczenie</a></li>
<li><a href="#">Fotosy</a></li>
<li><a href="#">Wideo</a></li>
<li><a href="#">Cytaty</a></li>
<li><a href="#">Quiz</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- treĂci -->
<div id="content">
<img class="oscarMain" src="img/oscar.png" alt="atwi_oscar" width="202"
´height="531" />
<h1>Rok w rok, <span>kiedy oglÈdam ceremoniÚ rozdania Oscarów,
´przepeïnia mnie gorycz...</span></h1>
<p>…na myĂl, ĝe takie filmy jak King Kong, Moulin Rouge czy Monachium
´otrzymujÈ statuetkÚ, a prawdziwe fenomeny kina przegrywajÈ.
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Typowe dla Hollywood.</p>
<p>Pokaĝemy, które filmy sÈ warte zachodu. </p>
<a href="#">te filmy powinny wygraÊ &raquo;</a>
</div>
<!-- pasek boczny -->
<div id="sidebar">
<div class="sideBlock unSung">
<h4>Zapomniani bohaterowie...</h4>
<a href="#"><img src="img/midnightRun.jpg" alt="midnight_run"
´width="99" height="135" /></a>
<a href="#"><img src="img/wyattEarp.jpg" alt="wyatt-earp" width="99"
´height="135" /></a>
</div>
<div class="sideBlock overHyped">
<h4>Przereklamowane badziewie...</h4>
<a href="#"><img src="img/moulinRouge.jpg" alt="MoulinRouge"
´width="99" height="135" /></a>
<a href="#"><img src="img/kingKong.jpg" alt="kingkong" width="99"
´height="135" /></a>
</div>
</div>
<!-- stopka -->
<div id="footer">
<p>Uwaga: liczy siÚ tylko nasza opinia. Ty siÚ mylisz, nawet jeĂli wydaje
´Ci siÚ, ĝe masz racjÚ. Takie sÈ fakty. Pogódě siÚ z tym.</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

Na poczÈtek musimy potwierdziÊ, ĝe nasz kontener #wrapper ma zawieraÊ wszystkie inne elementy, wiÚc dodajemy mu klasÚ .container:
<div id="wrapper" class="container">

Schodzimy trochÚ niĝej, aĝ dotrzemy do frazy ZWYCI}ZCk NIE JEST… w pierwszym rzÚdzie.
DoïÈczmy wiÚc klasÚ .row do mieszczÈcego jÈ elementu:
<div id="header" class="row">

Nasze logo, choÊ ma tylko formÚ tekstowÈ, mieĂci siÚ w rzÚdzie, który wypeïnia wszystkie
12 kolumn. Dlatego teĝ dodajmy do jego komponentu deklaracjÚ .col_12:
<div id="logo" class="col_12">ZwyciÚzcÈ <span>nie</span> jest…</ div>

W nastÚpnym rzÚdzie widzimy nawigacjÚ — tutaj wstawmy klasÚ .row:
<div id="navigation" class="row">
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Caïy proces naleĝy powtórzyÊ dla kolejnych elementów, dodajÈc w odpowiednich miejscach
klasy .row i .col_x. Przeskoczymy kawaïek dalej, bo bojÚ siÚ, ĝe uĂniesz, gdy ja bÚdÚ w kóïko
powtarzaï ten proces. W zamian za to rzuÊ okiem na peïny kod po zmianach. Zauwaĝ, ĝe musieliĂmy przesunÈÊ obraz statuetki Oscara i umieĂciÊ go w innej kolumnie. Dodaïem teĝ dodatkowy element .row wokóï komponentów #content i #sidebar.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
´"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
<title>ZwyciÚzcÈ nie jest…</title>
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.max
´(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>
<link href="css/columnal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="wrapper" class="container">
<!-- nagïówek i nawigacja -->
<div id="header" class="row">
<div id="logo">ZwyciÚzcÈ <span>nie</span> jest...</div>
<div id="navigation">
<ul>
<li><a href="#">Witryna</a></li>
<li><a href="#">Streszczenie</a></li>
<li><a href="#">Fotosy</a></li>
<li><a href="#">Wideo</a></li>
<li><a href="#">Cytaty</a></li>
<li><a href="#">Quiz</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row">
<!-- treĂci -->
<div id="content" class="col_9 alpha omega">
<img class="oscarMain col_3" src="img/oscar.png" alt="atwi_oscar" />
<div class="col_6 omega">
<h1>Rok w rok, <span>kiedy oglÈdam ceremoniÚ rozdania Oscarów,
´przepeïnia mnie gorycz...</span></h1>
<p>…na myĂl, ĝe takie filmy jak King Kong, Moulin Rouge czy Monachium
´otrzymujÈ statuetkÚ, a prawdziwe fenomeny kina przegrywajÈ.
Typowe dla Hollywood.</p>
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<p>Pokaĝemy, które filmy sÈ warte zachodu. </p>
<a href="#">te filmy powinny wygraÊ &raquo;</a>
</div>
</div>
<!-- pasek boczny -->
<div id="sidebar" class="col_3">
<div class="sideBlock unSung">
<h4>Zapomniani bohaterowie...</h4>
<a href="#"><img src="img/midnightRun.jpg" alt="Midnight Run" /></a>
<a href="#"><img class="sideImage" src="img/wyattEarp.jpg"
´alt="Wyatt Earp" /></a>
</div>
<div class="sideBlock overHyped">
<h4>Przereklamowane badziewie...</h4>
<a href="#"><img src="img/moulinRouge.jpg" alt="Moulin Rouge" /></a>
<a href="#"><img src="img/kingKong.jpg" alt="King Kong" /></a>
</div>
</div>
</div>
<!-- stopka -->
<div id="footer" class="row">
<p>Uwaga: liczy siÚ tylko nasza opinia. Ty siÚ mylisz, nawet jeĂli wydaje
´Ci siÚ, ĝe masz racjÚ. Takie sÈ fakty. Pogódě siÚ z tym.</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

Konieczne okazaïo siÚ teĝ dodanie dodatkowych reguï CSS w pliku custom.css. Jego treĂÊ
wyglÈda nastÚpujÈco:
#navigation ul li {
display: inline-block;
}
#content {
float: right;
}
#sidebar {
float: left;
}
.sideBlock {
width: 100%;
}
.sideBlock img {
max-width: 45%;
float:left;
}
.footer {
float: left;
}
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Po wprowadzeniu modyfikacji rzuÊmy okiem na naszÈ stronÚ, by upewniÊ siÚ, ĝe nasza
struktura dziaïa poprawnie i dopasowuje siÚ do obszaru operacyjnego przeglÈdarki:

Jasne jest, ĝe nad naszym ukïadem trzeba bÚdzie jeszcze trochÚ popracowaÊ (wiem, ĝe jest to
wiÚcej, niĝ niedopowiedzenie), lecz jeĂli musisz szybko stworzyÊ strukturÚ dokumentu, system siatek CSS w rodzaju Columnal jest wart Twojej uwagi.

Podsumowanie
W tym rozdziale dowiedziaïeĂ siÚ, jak moĝna zmieniÊ strukturÚ ukïadu ze staïej, opartej na
pikselach, na bardziej elastycznÈ, wyraĝonÈ w procentach. NauczyïeĂ siÚ teĝ uĝywaÊ jednostek em zamiast pikseli do definiowania wielkoĂci kroju tekstu. Wiesz równieĝ, jak sprawiÊ, by obrazy byïy skalowane w odpowiedzi na zmianÚ wielkoĂci obszaru operacyjnego, oraz potrafisz uĝywaÊ serwerowego narzÚdzia sïuĝÈcego do wysyïania obrazów na urzÈdzenie klienta w zaleĝnoĂci
od wymiarów jego ekranu. EksperymentowaliĂmy teĝ z systemem siatek CSS zgodnym z filozofiÈ
RWD, który umoĝliwiï nam stworzenie prototypu struktury strony przy minimalnym wysiïku.
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Do tej pory na drodze ku udoskonaleniu umiejÚtnoĂci stosowania zasad RWD uĝywaliĂmy
standardu HTML 4.01. W rozdziale 1., „Podstawy HTML5, CSS3 i projektowania elastycznych
ukïadów stron” wspomniaïem o oszczÚdnoĂciach, jakie wypïywajÈ z korzystania ze standardu
HTML5. OszczÚdnoĂci te sÈ szczególnie waĝne w przypadku ukïadów elastycznych, które stawiajÈ urzÈdzenia mobilne na piedestale, poniewaĝ pozwalajÈ na uĝywanie przejrzystego, szybkiego we wczytywaniu i najbardziej semantycznego kodu z moĝliwych. W nastÚpnym rozdziale
nauczysz siÚ posïugiwaÊ siÚ kodem HTML5 i wspólnie zmodyfikujemy kod strony, aby mogïa
wziÈÊ to, co najlepsze, z najnowszej i najlepszej wersji tego standardu.
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