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ROZDZIAŁ I
WSTĘP
Rozwój technologii informacyjnych oraz miniaturyzacja elektroniki spowodowały, że zasoby
Internetu mogą być przeglądane już nie tylko za pomocą komputerów klasy PC, wyposażonych
w duży monitor, klawiaturę, mysz i stałe łącze. Coraz częściej do tego celu używa się również
urządzenia przenośne, które udostępniając łączność z siecią komórkową, dotykowy ekran
i zaawansowane usługi multimedialne, pełnią coraz więcej funkcji w życiu codziennym. Ilość
użytkowników przeglądających sieć WWW poprzez urządzenia inne niż konwencjonalny
komputer ciągle rośnie, jednak większość stron internetowych, z uwagi na przyzwyczajenia
projektantów nie jest pod tym kątem zoptymalizowana.

W niniejszej pracy zaproponowano sposoby projektowania, dzięki którym zapewnia się
kompatybilność

prezentacji

dokumentów

HTML

z

różnego

rodzaju

urządzeniami

przeznaczonymi do przeglądania sieci Web. Idea projektu oraz zastosowane w niniejszej pracy
rozwiązania są wynikiem praktyki autora pracy w tworzeniu stron internetowych jako niezależny
wykonawca oraz przeglądu publikacji na temat ich projektowania. Wykonany projekt
zamieszczono na płycie CD, która została dołączona do pracy.

1.1 Cel i zakres pracy
Celem niniejszej pracy jest opracowanie i realizacja projektu dynamicznej strony internetowej
zgodnej z ideą Responsive Web Design, opartego o aktualne rozwiązania, jakie daje HTML5
oraz CSS3. Niezbędnym elementem opracowania będzie stworzenie arkusza stylu i struktury
dokumentu wraz z kodami źródłowymi skryptów. Część pracy będzie związana z integracją
szablonu z popularnym systemem zarządzania treścią, jakim jest WordPress. Ten krok ma na
celu efektywne zademonstrowanie funkcjonalności i elastyczności projektu. Na potrzeby strony
demonstracyjnej stworzono przykładową treść, czyli teksty i grafiki naśladujące zawartość
typowej witryny WWW.
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W celu uzasadnienia stosowania opracowanych rozwiązań, poruszone zostaną kwestie związane
z użytecznością stron WWW, przedstawione zostaną statystyki odwiedzin popularnych portali
z uwzględnieniem wykorzystywanych przez użytkowników platform, a także scharakteryzowane
zostaną aktualnie panujące tendencje dotyczące projektowania interfejsów użytkownika.

1.2 Część teoretyczna
Wprowadzeniem w zaproponowane rozwiązania będzie usystematyzowanie pojęć oraz
charakterystyka narzędzi i języków umożliwiających, jak również wspomagających tworzenie
funkcjonalnych stron internetowych. Wyjaśnione zostaną także różnice pomiędzy stosowanymi
językami

skryptowymi.

Ponadto,

krótko

omówiona

zostanie

specyfika

szeroko

wykorzystywanego, hipertekstowego języka znaczników, w skrócie: HTML.

W części teoretycznej zostanie umieszczona introdukcja do podejścia projektowania zgodnego
z założeniami Responsive Web Design. Niezbędne będzie również ustalenie, w jaki sposób
strony o skalowalnym układzie treści, rozwiązują trudności, jakie napotyka użytkownik podczas
korzystania z tradycyjnych stron internetowych, przy użyciu urządzeń mobilnych oraz
komputerów wyposażonych w ekrany dotykowe. Dodatkowo, wyjaśniona zostanie istota
działania zaprojektowanego w niniejszej pracy modelu strony internetowej, a także sposobów
implementacji rozszerzeń użytkowych.

1.3 Projekt
Część praktyczna pracy dotyka kilku odrębnych zagadnień, dlatego będzie podzielona na trzy
zasadnicze części. Pierwsza będzie dotyczyć procesu wytwórczego układu strony, który będzie
skoncentrowany na implementacji szeregu rozwiązań, jakie stosuje się podczas projektowania
stron elastycznych przy pomocy HTML5, formatowania CSS3 oraz języków skryptowych. Wraz
z opisem proponowanych technik modelowania witryn, pokazana zostanie strategia
projektowania stron, znana pod nazwą progressive enhacement, która dotyka problemów
kompatybilności z przeglądarkami internetowymi, a także rekomenduje stosowanie tzw. zasad
dobrych praktyk. Natomiast druga część będzie poświęcona zagadnieniom związanym
2

z optymalizacją zawartości serwisów WWW. Z kolei w trzeciej części, zaprojektowane
rozwiązania zostaną poddane krótkim testom. Wprowadzona zostanie również przykładowa
treść, co zostanie zrealizowane dzięki wybranemu systemowi zarządzania treścią.

1.4 Notacja
Poniżej zamieszczono konwencję formatowania tekstu, zastosowaną w niniejszej pracy.
Zastosowane formatowanie ma na celu odróżnić treść pracy, od często przytaczanych
fragmentów kodów HTML, a także arkuszy CSS oraz skryptów napisanych w języku PHP
i JavaScript.

Podstawowa treść pracy
odnośnik do bibliografii

/ścieżka dostępu do plików w projekcie
kod źrodłowy
<!-- komentarz w kodzie HTML -->
/* komentarz w kodzie CSS, PHP i JavaScript */
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ROZDZIAŁ II
STRONY INTERNETOWE
e
Nie sposób omówić techniczne i użytkowe aspekty stron internetowych, bez wyjaśnienia ogólnej
zasady działania sieci Internet. Sieć WWW stanowią komputery i urządzenia wyposażone
w kartę sieciową, która umożliwia ich wzajemną komunikację. Komputer, który udostępnia
informacje jest serwerem zaś urządzenie z przeglądarką internetową, czyli oprogramowaniem
dającym możliwość eksploracji tych zasobów, określa się jako klienta. Zasoby te są dostępne za
pomocą stron internetowych, czyli dokumentów zawierających informacje w postaci tekstu,
grafiki i obiektów multimedialnych1. Komunikacja przebiega zgodnie z zestawem reguł, które są
zawarte w protokole HTTP.

1.5 Protokół HTTP
Próba wyświetlenia strony, poprzez bezpośrednie wpisanie jej lokalizacji w pasku adresu
przeglądarki internetowej lub poprzez kliknięcie na link, wysyła do serwera żądanie HTTP.
Z kolei serwer w odpowiedzi przesyła odpowiednią zawartość2 o ile oczywiście podana
lokalizacja faktycznie istnieje i została udostępniona przez administratora, dzięki konfiguracji
praw dostępu. Po załadowaniu danych przez przeglądarkę, użytkownik może już z nich
swobodnie korzystać. Jeżeli podczas komunikacji wystąpią błędy, zostają wówczas zwracane
kody HTTP. Dla przykładu, kod 404 informuje o tym, że serwer nie odnalazł żądanego pliku.

1.6 Hipertekst
Strony internetowe tworzone są za pomocą hipertekstu. W przeciwieństwie do zwykłego tekstu,
który ma swój początek i koniec, jak na przykład w dowolnej książce lub w niniejszej pracy –
hipertekst nie narzuca kolejności czytanych informacji i umożliwia odczyt za pomocą ścieżki
indywidualnie wybranej przez Internautę. To właśnie z tego powodu, strony internetowe
1
2

Pfaffenberger B., Schafer S., White C., HTML, XHTML i CSS Biblia, Helion, Gliwice 2009, s. 31.
Ibid., s. 32.
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przeglądamy na urządzeniach elektronicznych i niemożliwe jest odtworzenie ich funkcjonalności
na nośnikach fizycznych. Ponadto, odpowiedzialność za stworzenie konstrukcji przystosowanej
pod specyficzne wymagania danej witryny i zapewnienie jej możliwie najwyższej dostępności
spoczywa na projektancie serwisu internetowego. Organizację danych na stronie wykonuje się za
pomocą specjalnych znaczników. Samo słowo znacznik wywodzi się z rzemiosła drukarskiego
i oznacza symbole, które w rękopisie informowały o tym – jak wydrukować poszczególne części
tekstu3.

1.7 HTML
HTML (ang. HyperText Markup Language) jest hipertekstowym językiem znaczników, służącym
do tworzenia stron internetowych. Język, za pomocą którego opisujemy strony, jak i opisany
wcześniej protokół HTTP – zostały wynalezione przez fizyka i programistę Tima Berners-Lee4.
Obecnie, kontrolę nad rozwijaniem HTMLa sprawuje konsorcjum W3C 5.

1.7.1 Rys historyczny
Twórca idei przekazywania informacji drogą internetową za pomocą HTMLa oparł go o SGML
(ang. Standard Generalized Markup Language), który był wykorzystywany do prezentacji
danych na różnych platformach systemowych. Co ciekawe, już w SGMLu istniał pomysł
rozdzielenia struktury dokumentu, od jego formy prezentacji. Dzięki takiemu zabiegowi,
dokumenty mogły być rozwijane niezależnie przez twórców stron zajmujących się odpowiednią
strukturą, a także przez projektantów sprawujących pieczę nad odpowiednim stylem wizualnym.
Dodatkowym atutem takiego podejścia jest porządek treści i wyższej jakości dostępność danych.

HTML w wersji 1.0 nie posiadał praktycznie żadnych możliwości formatowania tekstu. Znikome
było także wsparcie dla grafiki, a wręcz żadne, dla tabel oraz formularzy. Wbrew pozorom, nie
stanowiło to jednak żadnych ograniczeń, bowiem brak było wówczas skanerów i programów do
3

Ibid., s. 33.
Ibid., s. 33.
5
Ibid., s. 37.
4

5

obróbki grafiki. Używanymi przeglądarkami były Mosaic oraz Lynx, które były uruchamiane
w trybie tekstowym – w systemie UNIX.

Kolejny HTML, tym razem w wersji 2.0 umożliwiał już określenie kolorów i grafiki tła dla
dokumentów WWW. Dodano w nim również funkcjonalność formularzy, która była wówczas
przełomem. Ponadto, organizację danych umożliwiały tabele. Od momentu opracowania
standardu w wersji drugiej, powołane zostało konsorcjum W3C, kierowane przez autora
specyfikacji HTML.

W wersji trzeciej oznaczanej oficjalnie symbolem HTML 3.2, wprowadzono kaskadowe arkusze
stylów – w skrócie CSS (ang. Cascading Style Sheets) poziom pierwszy – jednak brak
właściwego wsparcia dla tej innowacyjności ze strony przeglądarek, uniemożliwił niestety jego
szersze użytkowanie. Dopiero w wersji czwartej HTMLa, arkusze przejęły całkowitą kontrolę
nad formatowaniem dokumentów, a zamieszczanie formatowania wewnątrz plików HTML było
wręcz tępione przez konsorcjum W3C w ramach troski o poprawny rozwój sieci WWW. Takie
podejście organizacji przez lata nie ulegało zmianom i tak pozostało po dzień dzisiejszy 6.

Przed opracowaniem najnowszej wersji specyfikacji HTML, zaczęto także dalej rozwijać
XHTML, którego struktura była zgodna ze specyfikacją XML służącą do reprezentowania
danych w sposób niezależny od platformy, elastyczny i strukturalizowany. Konsorcjum W3C
postanowiło kontynuować równoległe rozwijanie XHTML 1.0 oraz HTML 4 jako XHTML 1.1
i HTML 5.

1.7.2 HTML5
Obecnie stosuje się już piątą wersję specyfikacji języka, która jest w literaturze zapisywana
często w formie HTML5 (bez spacji pomiędzy HTML, a oznaczeniem wersji). W chwili pisania
niniejszej pracy, oficjalnie znajduje się ona jeszcze w fazie rozwojowej i jest określana mianem
6

Ibid, s. 36
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„żyjącego standardu”. HTML, którego wersję oznaczamy cyfrą 5, w przeciwieństwie do
XHTMLa, jest przygotowany z myślą o kompatybilności wstecznej, co oznacza, że projekty
stworzone według starszych standardów, będą zgodne także z nową specyfikacją7. W tej
najnowszej specyfikacji wprowadzone zostały nowe tagi, które powodują, że kod dokumentów
jest bardziej semantyczny8, ponieważ składa się z większej ilości naturalnie brzmiących
nagłówków, takich jak header, footer, article, nav, section, details, figure itp.

Najświeższa odsłona standardu udostępnia nowe narzędzia, pozwalające na natywną obsługę
funkcji zgodnych z ideą elastycznych stron internetowych, takich jak odtwarzacze multimedialne
czy mechanizm walidacji formularzy. Aby wcześniej uzyskać ten sam efekt w starszych wersjach
HTMLa, stosowano skrypty napisane w języku JavaScript 9. Najpopularniejsze przeglądarki
obsługują już niektóre funkcje tej nowej specyfikacji, dlatego projekt wykonany w ramach
niniejszej pracy, będzie korzystał właśnie z omawianej tu, ciągle jeszcze doskonalonej
specyfikacji HTML5.

Każdy dokument wykonany zgodnie ze standardem HTML5, powinien mieć następującą
budowę10:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
</head>
<body>

7

MacDonald M., HTML5: The Missing Manual, O'Reilly, Sebastopol 2013, s. 5.
Frain B., Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, Packt Publishing, Birmingham 2012, s. 103.
9
Gasston P., The Modern Web Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript, No Starch
Press, San Francisco 2013. s. 141.
10
MacDonald M., HTML5..., op. cit., s. 15.
8
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<!-- Treść strony -->
</body>
</html>

Znacznik doctype deklaruje typ dokumentu. Z kolei następny informuje o języku, w jakim został
on stworzony. W sekcji head koniecznie deklaruje się stronę kodową oraz tytuł dokumentu. Po
zamknięciu nagłówka, znajduje się kolejna sekcja o nazwie body, która jest odpowiedzialna za
zawartość strony, widoczną w polu roboczym przeglądarki.

1.8 Kaskadowe arkusze stylów
Kaskadowe Arkusze Stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie: CSS) narodziły się wraz
z ogłoszeniem rekomendacji języka HTML 3.2 11. Za pomocą arkuszy stylów możliwe jest
określenie sposobu prezentacji strony internetowej i to w taki sposób, że formatowanie jest
oddzielone od jej treści, dzięki czemu kod jest czytelny oraz prostszy w modyfikowaniu
i rozbudowie. Kod taki zawiera listę stylów, które określają prezentację poszczególnych
komponentów dokumentu HTML, takich jak: nagłówki, akapity i listy punktowane.

1.8.1 CSS3
Elastyczne układy stron w dużej mierze korzystają z rozwiązań najnowszej specyfikacji
kaskadowych arkuszy stylów poziomu trzeciego, w skrócie oznaczanej symbolem CSS3. Mimo,
że specyfikacja ta w dalszym ciągu pozostaje w fazie rozwojowej, i tak jest już szeroko
wykorzystywana z powodu wielostronnych korzyści, jakie daje jej zastosowywanie, a także
dzięki równoległemu rozwojowi współpracującej z nią specyfikacji języka HTML5. Wbudowane
w niej elementy, pozwalające na tworzenie gradientów, przejść i animacji, umożliwiają
tworzenie złożonych efektów wizualnych i zużywają o wiele mniej transferu danych, jak i mocy
obliczeniowej, w porównaniu do dotychczas stosowanych rozwiązań, opartych o obiekty

11

Pfaffenberger B., Schafer S., White C., HTML..., s. 36.
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graficzne oraz język JavaScript, czy technologię Flash. CSS3 daje też możliwość umieszczania
zapytań medialnych wewnątrz arkusza (ang. media queries), co stanowi podstawę
funkcjonowania elastycznych układów stron internetowych.
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ROZDZIAŁ III
APLIKACJE INTERNETOWE
KACJE INTERNETOWE
Projektowanie witryn według idei Responsive Web Design, które oprócz płynnego układu,
posiadają również zaawansowane funkcje obsługujące nowe metody prezentacji zawartości oraz
wprowadzania danych, wymaga rozwiązań wykraczających poza technologię HTML i CSS.
Zaproponowany projekt strony internetowej zawiera elementy opracowane za pomocą języków
skryptowych JavaScript i PHP.

1.9 JavaScript
JavaScript to język programowania dosyć wcześnie stworzony przez firmę Netscape, bo już
w 1995 roku. Nie jest to jednak produkt rozwijany przez jedną firmę 12, przy czym specyfikacja
jednej z jego odmian jest obecnie utrzymywana przez firmę Ecma International – mowa
o ECMAScript13. Kod JavaScript zamieszczony na stronie WWW, działa po stronie klienta, czyli
w przeglądarce internetowej, dzięki czemu, interakcja aplikacji z użytkownikiem przebiega bez
opóźnień związanych

z odświeżaniem

dokumentów, a

także

i

samym

połączeniem

internetowym14. Stosuje się go na stronach internetowych, w celu dodawania zaawansowanych
efektów oraz interaktywnych animacji i zaawansowanych aplikacji. Poza dokumentami HTML,
skrypty JavaScript znajdują zastosowanie również w oprogramowaniu wielu firm, w tym Apple
i Adobe. Język ten, wykorzystuje się także do budowania natywnych aplikacji mobilnych,
przeznaczonych na system Adroid, iOS lub Windows Phone. Konwersję projektów opartych
o typowe rozwiązania webowe umożliwiają takie narzędzia jak PhoneGap 15. API tego
oprogramowania umożliwia uzyskać dostęp z poziomu tak zbudowanych aplikacji, do
zaawansowanych funkcji sprzętowych, takich jak: aparat fotograficzny, GPS, mikrofon, głośniki,
a nawet akcelerometr.

12

McFarland D., JavaScript & jQuery: The Missing Manual, O'Reilly, Sebastopol 2011, s. 11.
Ibid. s. 3.
14
Ibid., s. 2.
15
Stark J., Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript, O'Reilly, Sebastopol 2012, s. 121.
13
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W projekcie wykonywanym w ramach niniejszej pracy, JavaScript będzie wykorzystany do
obsługi ekranu dotykowego urządzeń mobilnych, a także do stworzenia interaktywnej galerii
zdjęć oraz do programowania dynamicznych elementów nawigacji.

1.10 JjQuery
Aby projektantom stron internetowych ułatwić posługiwanie się tym stosunkowo trudnym
językiem, opracowano bibliotekę o nazwie jQuery. Jest to rozbudowana biblioteka
umożliwiająca tworzenie zaawansowanych efektów przy pomocy łatwego w użyciu API, która
dodatkowo rozwiązuje problem występowania różnic w interpretowaniu kodu JavaScript przez
różne przeglądarki16. Aplikacje stworzone w oparciu o takie rozwiązania są dzięki temu bardziej
dostępne i kompatybilne z większą ilością różnych przeglądarek.

1.11 PHP
Obiektowy język programowania PHP służy do pisania programów mających zastosowanie na
zaawansowanych stronach internetowych. Dzięki niemu można pobierać informacje od klientów
serwera WWW a także manipulować nimi i wykorzystać je w celu dostosowywania treści strony
w zależności od sytuacji. Język PHP wykorzystuje się najczęściej do generowania kodu strony
internetowej w czasie rzeczywistym i jej integracji z bazą danych. W przeciwieństwie do poleceń
napisanych w JavaScript, skrypty PHP nie działają w przeglądarce, są natomiast wykonywane po
stronie serwera WWW.

Język PHP został stworzony przez Rasmusa Lerdorfa 17 i początkowo służył jedynie do zliczania
odwiedzin Internautów na pojedynczych stronach internetowych. Z czasem był wykorzystywany
do tworzenia prywatnych stron internetowych wśród społeczności programistów, którym nie
wystarczały standardowe narzędzia takie jak: HTML, CSS i JavaScript. Ten stopniowo
rozszerzany wynalazek szybko zyskał popularność, głównie ze względu na większe możliwości
16
17

http://jquery.com/ (dostęp: 13.09.2014 r.)
McLaughlin B., PHP & MySQL: The Missing Manual, O'Reilly, 2012, s. 2.
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jakie oferował w zakresie generowania stron, w stosunku do szeroko wówczas używanego
języka C.

W niniejszej pracy wykorzystano język PHP do wykonania podstawowej integracji szablonu
z systemem zarządzania treścią WordPress. Poza wykorzystaniem gotowego oprogramowania,
opracowano również rozszerzenia, które będą między innymi ułatwiać publikowanie treści na
przykładowych podstronach.
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ROZDZIAŁ IV
JAKOŚĆ UŻYTKOWA STRON WWW
Projektowanie stron WWW (ang. web development) odnosi się do ogółu prac związanych
z opracowywaniem szaty graficznej witryny oraz z projektowaniem kodu HTML. W praktyce,
oznacza to, że web developer posiada szerokie umiejętności w zakresie projektowania
graficznego oraz organizowania struktury informacji jak i programowania dla potrzeb witryn
internetowych. W zaawansowanych projektach, tworzeniem serwisów zajmują się całe zespoły,
których członkowie są odpowiedzialni za swój wąski obszar. Wśród takich osób można
wymienić m.in. specjalistów od interfejsu graficznego, a także programowania PHP, baz danych
oraz bezpieczeństwa.

Zadaniem projektanta jest zapewnienie łatwego dostępu do wszystkich informacji zawartych na
stronie oraz tzw. wysokiej jakości użytkowej (ang. usability). Jakość ta określa, w jakim stopniu
projekt danej strony, już przy pierwszej wizycie zapewnia przeciętnemu użytkownikowi sieci
Web, dostęp do zawartych tam informacji18, a także jak szybko można dostać się do każdej
podstrony serwisu. Istotnym aspektem tworzenia witryn dla potrzeb Internetu, oczywiście poza
przestrzeganiem aktualnie rekomendowanych standardów, pozostaje zapewnienie użytkownikom
przede wszystkim ogólnie rozumowanej wygody. Ponieważ globalny ruch internetowy przy
udziale urządzeń innych niż komputer klasy PC, a w szczególności urządzeń mobilnych, stale
rośnie19, ich obsługa ze strony dostawców serwisów i aplikacji internetowych stanowi obecnie
jeden z najistotniejszych problemów.

2.1 Urządzenia z funkcją przeglądarki WWW
Od roku 2008 obserwuje się gwałtowny wzrost ilości urządzeń umożliwiających dostęp do
zasobów sieci WWW20, przy czym, niektóre z nich nie są standardowymi komputerami klasy

18

http://accessibility.psu.edu/usability (dostęp: 15.12.2014 r.)
https://support.google.com/webmasters/answer/6101188 (dostęp 13.12.2014 r.)
20
Gasston P., The Modern..., op. cit. s.2.
19
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PC. Według badań firmy Gemius, będącej europejskim prekursorem w dziedzinie badań
Internetu21 – strony internetowe są coraz częściej wyświetlane na urządzeniach przenośnych typu
tablet, telefon komórkowy i systemy TV. Procentowy udział odsłon wykonywanych
z komputerów PC, w stosunku do udziału odsłon dokonywanych z innych urządzeń, przedstawia
wykres 1.

Wykres 1.
Procentowy udział odsłon wykonywanych z PC w stosunku do innych urządzeń.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: http://www.ranking.pl/pl/rankings/pc-vsnonpc.html
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http://ranking.pl/pl/about-gemius.html, (dostęp 2014-08-31 r.)
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2.1.1 Komputery stacjonarne i laptopy
System komputera klasy PC charakteryzuje stosunkowo duża moc obliczeniowa oraz szybkie
połączenie z Internetem. Jest szeroko wykorzystywany w różnego rodzaju pracy biurowej,
a także w szkołach, na uczelniach i w gospodarstwach domowych 22. Najczęstszą rozdzielczością
ekranów monitorów, używanych przez użytkowników Internetu, łączących się z polskimi
witrynami jest 1366x768 pikseli23, a najpopularniejszymi przeglądarkami w tej klasie urządzeń
są: Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft Internet Explorer24. Znaczna część polaków
używa starszych wersji przeglądarek25, przy czym takie samo zjawisko ma miejsce również
w przypadku ludzi z całego świata. Fakt ten wymusza więc na projektantach witryn
internetowych dbania o poprawną prezentację treści stron, także w starszych wersjach
oprogramowania klienta26.

2.1.2 Telefon komórkowy
Szacuje się, że pomiędzy 2014 a 2015 rokiem, liczba użytkowników korzystających z zasobów
Internetu za pomocą telefonów komórkowych przekroczy liczbowo tych, którzy odwiedzają
strony WWW z komputerów stacjonarnych27. Tego typu urządzenia, choć coraz popularniejsze,
mają jednak często w pewnym względzie ograniczoną funkcjonalność, ponieważ system
smarfona charakteryzuje zarówno stosunkowo mała pamięć operacyjna, jak i mała moc
obliczeniowa. Połączenie internetowe uzyskane za pomocą sieci komórkowej jest zazwyczaj
wolniejsze i narażone na chwilowe rozłączania 28. Zaletą korzystania z telefonów komórkowych
jest za to dostęp do różnych funkcji niedostępnych w innych urządzeniach. Mowa tu o takich
rozwiązaniach jak np.: ekran dotykowy, nawigacja GPS oraz żyroskop.

22

Gasston P., The Modern..., s. 2.
http://ranking.pl/pl/rankings/screen-resolutions.html (dostęp: 31.08.2014 r.)
24
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html (dostęp: 31.08.2014 r.)
25
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers.html dostęp (dostęp: 31.08.2014 r.)
26
Gasston P., The Modern..., s. 3.
27
Ibid., s. 3.
28
Ibid., s. 4.
23
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2.1.3 Tablety
Przejściową formą urządzenia, pomiędzy smartfonem a laptopem, umożliwiającą przeglądanie
Internetu – obecnie są tzw. tablety. Większość takich modeli komunikuje się z siecią za pomocą
WiFi. Najczęściej urządzenia te są wykorzystywane w domach 29 i w podróży. Przyciągają
użytkowników, ponieważ oferują większy ekran, a wprowadzanie danych i sama obsługa
urządzenia

odbywa

się

za

pomocą

wygodnego

w

użyciu

ekranu

dotykowego.

Najpopularniejszym systemem operacyjnym sprzedawanych w Polsce tabletów jest Android.

2.1.4 Smart TV i konsole wideo
Ekran telewizora jest od lat najczęściej wykorzystywanym ekranem w domu, przy czym
najczęściej służy do pasywnego oglądania tego, co oferują stacje telewizyjne. Nowe modele
odbiorników, tzw. Smart TV, są wyposażone między innymi w przeglądarkę internetową.
Prognozuje się nawet, że już w 2016 roku na całym świecie będzie się korzystać z około stu
milionów30 takich telewizorów. Ponieważ większość obecnie dostępnych zestawów TV
obsługuje standard Full HD, a nawet 4K, strony internetowe na telewizorach są i będą
wyświetlane w rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli. Nawigację zapewniają urządzenia
wskazujące, będące w postaci pilota, mającego analogiczne możliwości do standardowej myszy
komputerowej.

Oczywistą funkcją podłączanych do telewizorów konsol do gier, jest typowe dostarczanie
rozrywki, głównie dzięki różnego rodzaju grom komputerowym. Już w zeszłej dekadzie
podłączano te systemy do Internetu aby umożliwiały prowadzenie rozgrywek sieciowych
przeznaczonych dla wielu graczy (tzw. tryb Multiplayer). Skoro konsole mogły łączyć się
w sieci, ich twórcy postanowili więc instalować w nich przeglądarki internetowe, co
diametralnie poszerzyło funkcjonalność tych coraz popularniejszych urządzeń. Nawigację na
stronach WWW umożliwia w tym przypadku dedykowany do systemu kontroler lub
standardowa klawiatura komputerowa.

29
30

Ibid., s. 5.
Ibid., s. 5.
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2.2 Obsługa urządzeń przenośnych
Obsługa urządzeń przenośnych wymaga osobnego omówienia, ponieważ szybki rozwój IT oraz
miniaturyzacja elektroniki użytkowej sprawiły, że korzystanie z takich urządzeń jak laptop,
smartfon, czy tablet – stało się obecnie powszechne. Pewnego rodzaju moda na posiadanie takich
urządzeń, radykalnie zmieniła dotychczasowe przyzwyczajenia i sposób korzystania z sieci
Internet. Z tego powodu – strony internetowe, a także aplikacje webowe oraz technologie z nimi
związane, a tym samym samym metody ich projektowania – ulegają stałym systematycznym
zmianom i ulepszeniom.
W chwili obecnej, popularyzowana jest idea tworzenia witryn WWW, w której nacisk kładzie się
na udostępnienie jej na wielu platformach, dbając przy tym o jak najwyższą użyteczność
interfejsu i obsługę przeglądarek dostępnych przede wszystkim w różnego rodzaju urządzeniach
mobilnych31. Oprócz samego systemu operacyjnego oraz przeglądarki, bierze się pod uwagę
także inne cechy urządzenia, takie jak: wymiary, rozdzielczość wyświetlacza, a nawet
obsługiwaną głębię kolorów. Idea układów elastycznych nie rozwiązuje jednak wszystkich
problemów, z jakimi borykają się projektanci stron internetowych. Rzadziej poruszaną
w publikacjach, lecz nie mniej istotną kwestią do rozwiązania, jest obsługa alternatywnych
metod wprowadzania danych (takich jak np. ekrany dotykowe) czy optymalizacja mająca na celu
zmniejszenie ilości wykorzystywanych zasobów urządzenia.

Według badań firmy Google, które zostały wykonane pod przewodnictwem Sterling Research
i SmithGeiger (są to niezależne firmy analizujące rynek) – aż 75% użytkowników preferuje
serwisy przyjazne platformom mobilnym 32. Co ciekawe – 96% konsumentów przyznało
również, że napotkało serwisy, które ewidentnie nie były przystosowane do ich urządzeń. Co
więcej –

74% z nich oświadczyło, że chętniej powracają na strony dostosowane pod ich

urządzenia. Natomiast aż 61% wyraziło niechęć do kontynuowania wizyty na stronach, które
okazały się być w ogóle nieprzystosowanymi do ich urządzeń. Wniosek z tych badań jest raczej
jednoznaczny, ponieważ korzyści jakie odnoszą wydawcy, wspierając obsługę swoich stron na
platformach mobilnych – są aż nadto oczywiste.
31
32

Gasston P., The Modern..., s. 2.
http://googlemobileads.blogspot.com/2012/09/mobile-friendly-sites-turn-visitors.html (dostęp: 14.12.2014 r.)
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2.2.1 Wygoda użytkowników
Wysoką jakość użytkową układu strony internetowej, zapewnia się przestrzegając kilku zasad
w czasie jego projektowania. Do najczęściej zalecanych praktyk można zaliczyć – dobieranie
odpowiedniego rozmiaru elementów dotykowych, czyli linków i przycisków, tak aby można
było je użyć z łatwością na ekranie dotykowym 33. Małe oraz położone blisko siebie elementy,
trudniej jest precyzyjnie dotknąć, co w konsekwencji może powodować nieprawidłowe
kliknięcia i zniechęcać tym użytkowników. Wytyczne na temat interfejsu użytkownika
w systemie Android34 zalecają więc, aby minimalny rozmiar elementu dotykowego wynosił ok.
7 mm, co odpowiada 48 pikselom CSS (przy założeniu, że widok strony nie jest skalowany).
Natomiast odstęp powinien wynosić minimum 5 mm czyli ok. 32 piksele. Dzięki zastosowaniu
tych wytycznych, użytkownicy będą mogli bezproblemowo i celnie trafić w wybrane elementy.

Jedną z najistotniejszych części projektowania prezentacji strony WWW, jest również zadbanie
o czytelność czcionek. Zalecaną praktyką jest użycie tzw. skali typograficznej 35, co polega na
deklarowaniu wielkości czcionki w odniesieniu do rozmiaru podstawowego, określonego za
pomocą pikseli CSS. Na czytelność tekstu wpływa również wysokość linii, która zachowuje
pionową przestrzeń pomiędzy znakami tekstu i wynosi domyślnie 1.2 em.

Większość z przytoczonych w tym rozdziale wątków dotyczy projektowania zgodnego
z podejściem Responsive Web Design. Szczegółowy opis rozwiązań zaproponowanych
w projekcie wykonanym w ramach niniejszej pracy znajduję się w następnym rozdziale, pod
tytułem „Projektowanie Elastyczne”.

2.2.2 Optymalizacja strony i jej zawartości
Telefony komórkowe korzystają zazwyczaj z transmisji danych pakietowych, która ma mniejszą
przepustowość w porównaniu z szerokopasmowym łączem komputera PC i jest stosunkowo
33

https://developers.google.com/speed/docs/insights/SizeTapTargetsAppropriately (dostęp: 14.12.2014 r.)
https://developer.android.com/design/style/metrics-grids.html (dostęp: 14.12.2014 r.)
35
https://developers.google.com/speed/docs/insights/UseLegibleFontSizes (dostęp: 14.12.2014 r.)
34
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kosztowna. Dlatego przy projektowaniu szablonu warto zadbać o to aby:

2.3



minimalizować kod JavaScript36 i CSS w plikach produkcyjnych;



umieścić krótkie skrypty JS bezpośrednio w kodzie strony;



tworzyć CSS w taki sposób aby zawierał jak najmniej deklaracji;



zoptymalizować rozmiar grafik poprzez stosowanie odpowiednich formatów zapisu37.

Metoda stopniowego ulepszania

Strategia projektowania stron internetowych, oparta o pewną zasadę zapewniania wysokiej ich
dostępności na starszych przeglądarkach i urządzeniach nosi nazwę progressive enhacement.
W myśl tej zasady, najpierw opracowuje się w pełni funkcjonalny serwis za pomocą
podstawowych oraz szeroko wspieranych narzędzi i dokładaniu niejako kolejnych warstw
wzbogacających funkcje i prezentację serwisu WWW w nowszych, bardziej zaawansowanych
przeglądarkach. Przykładową i zgodną z tym podejściem praktyką jest dołączanie zewnętrznych
plików CSS, zastępując w ten sposób umieszczanie reguł odpowiedzialnych za styl wewnątrz
dokumentu HTML. Innym przykładem może być takie posługiwanie się skryptami JavaScript,
aby strona była w pełni czytelna nawet wtedy, gdy całkowicie wyłączymy ich obsługę.

2.4 Obsługa HTML5 i CSS3 w starszych przeglądarkach
Aby móc stosować ciągle opracowywany standard HTML5 i udostępnić tworzone strony dla
użytkowników korzystających ze starszych wersji przeglądarek – należy najpierw zapewnić
obsługę nowych znaczników, ponieważ te nie są wspierane w sposób natywny. Najczęściej do
tego celu wykorzystuje się komponenty JavaScript, zastępujące nowe znaczniki tak, aby mogły
być rozpoznane i ostylowane 38. Popularnym narzędziem do zapewnienia poprawnego
wyświetlenia się strony WWW stworzonej za pomocą HTML5 na starszych przeglądarkach jest

36

Souders S., High performance Web Sites. Essential Knowledge For Frontend Engineers, O'Reilly, Sebastopol
2007, s. 69.
37
Snider L., Photoshop CS6: The Missing Manual, O'Reilly, Sebastopol 2012, s. 725.
38
Frain B., Responsive..., s. 98.
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biblioteka JavaScript o nazwie Modernizr. Narzędzie to jest uruchamiane podczas ładowania się
strony i jest w stanie wykryć, które elementy są wspierane w przeglądarce, a które nie. Jeżeli na
stronie istnieją jakieś elementy niewspierane, wtedy zastępuję się je za pomocą JavaScriptu.
Dzięki temu, skrypty, które mają wspierać starsze przeglądarki są uruchamiane tylko wtedy, gdy
zajdzie taka konieczność. Drugim pomocnym skryptem jest HTML5Shiv, opracowany przez
Sjoerda

Visschera39.

Umożliwia

on

nadawanie

stylu

nowym

elementom

HTML5

w niewspierających je przeglądarkach z rodziny Internet Explorer.

Zasada działania kaskadowych arkuszy stylów, sama w sobie zapewnia łatwy sposób na obsługę
nowych elementów CSS ze strony przeglądarek. Przeglądarka przetwarzajac plik arkusza
napotykając niezrozumiałą regułę – po prostu ją pomija40, dlatego projektując arkusz należy dbać
tylko o poprawną kolejność reguł CSS, umieszczając najpierw wspierane od dawna właściwości,
zaś na samym końcu te nowe. Opisaną sytuację obrazuje poniższy kod:

.klasa {
color: #aacc88;
color: rgba(50, 70, 30, 0.75);
}

Definiowanie kolorów za pomocą rgba, jest możliwe dopiero od wersji trzeciej CSS, dlatego
wlaściwość rgba jest umieszczona dopiero po właściwości color, której wartość została
określona standardowo, czyli za pomocą formatu heksadecymalnego, poprzedzonego znakiem
kratki.

39
40

http://www.paulirish.com/2011/the-history-of-the-html5-shiv/ (dostęp: 24.01.2015 r.)
Gustafson A., Adaptive Web Design, Easy Readers, Chattanooga 2011, s. 45.
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ROZDZIAŁ V
PROJEKTOWANIE ELASTYCZNE
Jedną z propozycji, będącą odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie obsługi różnorodności
wyświetlaczy używanych do przeglądania zasobów Internetu, jest technika projektowania znana
pod nazwą Responsive Web Design. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez Ethana
Marcotte'a w artykule41 o dokładnie takiej samej nazwie. Poruszył on w nim zagadnienia
dotyczące projektu elastycznej siatki, elastycznych obrazów oraz zapytań medialnych i połączył
je w całość. Podejście do takiego projektowania ma też inne nzwy takie jak: układ płynny (ang
fluid design), projekt elastyczny (ang. elastic layout), projekt adaptacyjny ( ang. adaptive
layout), układ wieloplatformowy (ang. cross-device design), czy też nazwa użyta w tytule
niniejszej pracy oraz w polskim tłumaczeniu książki Fraina, czyli „projekt skalowalny”. Jak
zauważył Marcotte, to nowe podejście do projektowania, znacznie wykracza poza konsekwentne
stosowanie mechanizmu zapytań medialnych i wymaga zupełnie innego sposobu tworzenia
serwisów WWW.

3.1 Zapytania medialne
Zapytania medialne (ang. media queries) to wyrażenia logiczne, których wartość w danym
momencie decyduje, czy dany blok kodu zawierający reguły CSS będzie na stronie
zastosowywany, czy też nie. Za pomocą właściwości medialnych (ang. media features), można
sprawdzić wiele różnych właściwości sprzętu i wykorzystać je w kodzie 42.

Zapytania medialne możemy umieścić w znaczniku meta, odpowiedzialnym za załadowanie
pliku CSS, lub bezpośrednio w kodzie arkusza. Przykładowym takim zapytaniem może być
poniższe wyrażenie wewnątrz znacznika:

41
42

http://alistapart.com/article/responsive-web-design (dostęp: 24.01.2015 r.)
Pearce James, Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Helion, Gliwice
,2012, s. 217.
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<link rel="stylesheet" href="smartphone.css" media="screen and (maxwidth: 1024px)">

W ten sposób załadujemy plik o nazwie smartphone.css wyłącznie wtedy, gdy strona będzie
wyświetlana na ekranie, a rozmiar pola widoku nie przekroczy wartości granicznej, czyli w tym
przypadku – 1024 pikseli w szerokości. Z zapytań medialnych możemy korzystać w arkuszach
stylu dzięki wyrażeniu @media, a w programach JavaScript za pomocą metody matchMedia().
Odpowiednie zapytania umieszcza się wtedy jako parametr tej metody.

3.2 Układ skalowalny
Projektowanie stron o układzie skalowalnym, polega na wykorzystywaniu możliwości modułu
zapytań

medialnych

CSS3 43

i

warunkowego

zastosowywania

poszczególnych

reguł

określających prezentację dokumentów HTML. Za pomocą punktów granicznych określanych w
zapytaniach medialnych, możliwa jest zmiana układu strony, w zależności od możliwej do
zagospodarowania przestrzeni pola widoku.

Przeglądarki WWW urządzeń mobilnych skalują prezentację strony internetowej tak, aby ta
zmieściła się w całości na ekranie. W większości przypadków, przeglądanie standardowej
witryny na małym ekranie i tak wiąże się z nieustannym przybliżaniem, oddalaniem
i przesuwaniem widoku, co przy dłuższej wizycie, zdecydowanie powoduje znaczny dyskomfort.
Sytuację, w której strona posiadająca zdefiniowaną stałą szerokość spowodowała zeskalowanie
widoku, prezentuje rysunek 1.

43

Ibid., s. 217.
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Rysunek 1.
Nieskonfigurowane pole widoku w przeglądarce.

Źródło: opracowanie własne.

Projekt adaptacyjny jest zaś wyświetlany w skali 1:1 – ma on w założeniu efektywnie
wykorzystać dostępną przestrzeń pola widoku przeglądarki, tak, jak pokazano to na rysunku 2.
Konieczne jest zatem skonfigurowanie widocznego obszaru strony, w zależności od ilości
dostępnego miejsca możliwego do zagospodarowania.
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Rysunek 2.
Poprawnie skonfigurowane pole widoku w przeglądarce.

Źródło: opracowanie własne.

Aby strona była czytelna i jednocześnie, aby nie wymuszać konieczności przewijania jej
w poziomie, należy:


skonfigurować pole widoku za pomocą metatagu viewport;
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definiować szerokość elementów strony w jednostkach relatywnych, czyli procent i em;



użyć zapytań medialnych, aby mieć większą kontrolę nad wyglądem poszczególnych
elementów w przypadku różnych wielkości wyświetlaczy;



udostępnić zdjęcia i wideo w kilku rozmiarach tak, aby zapewnić odpowiedni kompromis
pomiędzy ich jakością i użytecznością, w zależności od urządzenia renderujacego.

Ponadto, dodaje się funkcjonalności zapewniające wyższą dostępność interfejsu i zawartości
strony internetowej, np. za pomocą konwersji jednych elementów w inne – przykładowo listy
wypunktowane w elementy rozwijalne. Stosuje się ponadto techniki mające wspierać dostępne
metody wprowadzania, jakie udostępnia dane urządzenie. Spójność zawartości na tak
skonfigurowanych stronach, uzyskuje się za pomocą rozmieszczania oraz skalowania
poszczególnych części układu, a także tworząc dodatkowe i ukrywając nieprzydatne w danym
momencie elementy.

Jak wcześniej zaznaczono, większość wymienionych powyżej operacji można wykonać przy
pomocy technologii HTML5 i CSS3. Do niektórych zadań zostanie wykorzystany język
JavaScript.

3.3 Siatka CSS
Stosowanie tak zwanego systemu siatek CSS, w wielu przypadkach przyspiesza organizowanie
elementów w dokumencie HTML44. Stworzenie siatki polega na podzieleniu strony na
niewidoczne kolumny i wiersze45, w których możemy rozlokować kolejne teksty, grafiki i inne
obiekty. Podobną koncepcję wykorzystuje się w drukarstwie, do rozmieszczania kolejnych
elementów w publikacjach, niezależnie od ich rodzaju i treści. Mogąc scalać kolejne komórki,
dzielić je, a taże zmieniać ich wielkość, mamy możliwość dowolnego rozmieszczania elementów
na stronie internetowej za pomocą prostej metody, która dodatkowo nie wymaga pisania wielu
linijek kodu.
44
45

Frain B., Responsive..., s. 63.
Rahman S., Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!, Helion 2015, s. 25.
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Szablonowi opartemu o siatkę CSS łatwo jest nadać możliwość skalowania, gdyż wystarczy
nadać elastyczność samej siatce i wówczas wszystkie elementy potomne będą zachowywały się
tak, jak sama siatka. Dodatkowym atutem siatek CSS jest możliwość całkowitego zastąpienia
tabel, które powinny być używane tylko do reprezentacji danych tabelarycznych. Dzięki temu,
strona zawiera mniej kodu, nie zostaje zaburzona hierarchia danych, a kolejność elementów na
stronie zgadza się z porządkiem jaki można zauważyć w kodzie strony, co z kolei ułatwia
rozbudowę i edycję złożonych serwisów WWW.

3.4 Wartości graniczne
Wartości graniczne, na podstawie których są wczytywane kolejne partie arkusza, powinny zostać
określone na podstawie zawartości witryny i zapewniać przede wszystkim możliwie najwyższą
czytelność zawartości strony internetowej 46. Niemniej jednak, istnieją pewne konwenanse
doboru wartości progowych i odzwierciedlają one najczęściej używane rozmiary pola widoku
w urządzeniach z przeglądarką internetową. Popularny framework służący do projektowania
szablonów elastycznych Twitter Bootstrap, proponuje następujące wartości47:


1200 pikseli dla dużych ekranów;



992 pikseli dla najczęściej używanych ekranów średniej wielkości48;



768 pikseli dla tabletów.

W nowszych wydaniach Bootstrapa, punkty graniczne są sukcesywnie powiększane, co wiąże
się z coraz wyższymi rozdzielczościami ekranów stosowanych w urządzeniach elektronicznych.

3.5 Metoda mobile first
Metoda projektowania znana pod nazwą mobile first, polega na tworzeniu projektu witryny,
46

https://developers.google.com/web/fundamentals/layouts/rwd-fundamentals/how-to-choose-breakpoints?hl=pl
(dostęp 2015.01.24 r.)
47
http://getbootstrap.com/css/ (dostęp: 24.01.2015 r.)
48
Rahman S., Bootstrap..., s. 33.
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najpierw dla najmniejszych urządzeń i jego stopniowej rozbudowie, mając na uwadze coraz
większe ekrany49. W praktyce oznacza to, że najpierw określa się uniwersalne właściwości
prezentacji, takie jak: kolorystyka, typografia oraz ikonografia, a dopiero później dodaje się
zapytania medialne, odpowiedzialne za załadowanie dodatkowych reguł CSS, odnoszących się
do większych pól widoku. Zastosowanie tej metody opracowywania projektu zmusza projektanta
do stosowania bardziej elastycznych rozwiązań50, w wyniku czego otrzymuje się lepszą
wydajność produktu końcowego. Od początku bowiem podejmuje się wszelki wysiłek
zmierzający do tego, aby sprostać warunkom ograniczonych możliwości urządzenia.

3.6 Obrazy i wideo
Osobnego omówienia wymagają obrazy, jak również nagrania wideo umieszczane na stronach
WWW. Treści te są przechowywane w postaci plików, które muszą być najpierw ściągnięte
(w przypadku filmów przynajmniej częściowo), aby mogły zostać poprawnie wyświetlone
w przeglądarce. Skalowanie zdjęć, które przeglądarka wykonuje automatycznie, chcąc
dopasować je do ekranu, wiąże się z kilkoma konsekwencjami. Po pierwsze – cześć informacji
jest niedostępna dla użytkownika. Po drugie – skalowaniem zdjęcia zajmuje się przeglądarka, co
wiąże się z zużywaniem zasobów urządzenia. Mimo tego, przeglądarka wczytuje oryginalny plik
w całości, co jest równoznaczne z marnotrawieniem transmisji danych.

W części praktycznej pracy zaproponowano alternatywny i uproszczony sposób serwowania
różnych wersji plików, w zależności od wielkości ekranu jakim dysponuje użytkownik strony.
Jest to prostsza alternatywa do rozbudowanego i szeroko stosowanego skryptu Adaptive Images,
który stworzył Matt Wilcox51. Prostota skryptu z niniejszej pracy wymaga jednak, aby wersje
zdjęć i filmów, różniące się od siebie jakością i rozmiarem (w konsekwencji również
i wielkością samego pliku), dostarczył autor treści lub personel techniczny witryny.

49

Gasston P., The Modern..., s. 58.
Hales W., HTML5 and JavaScript Web Apps, O'Reilly, Sebastopol 2012, s. 8.
51
http://adaptive-images.com/details.htm (dostęp: 16.12.2014 r.)
50
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ROZDZIAŁ VI
SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ
Obecnie, szablony serwisów internetowych w formie statycznych plików HTML nie są szeroko
wykorzystywane. Aby szablon był przydatny dla wydawców stron internetowych, należy go
zintegrować z systemem zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS).

Zadaniem systemu zarządzania treścią jest udostępnienie możliwości łatwego edytowania
zawartości strony internetowej, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, podobnie jak to
ma miejsce przy tworzeniu dokumentów w edytorze tekstu. Dla zrealizowania tego zadania,
platformy CMS oddzielają treść serwisu, od jego prezentacji i struktury. Teksty i odnośniki do
plików graficznych są zapisywane w bazie danych. Przy każdej nowej wizycie na stronie WWW,
bazy te są odpytywane za pomocą zapytań SQL, a kod HTML jest tworzony w sposób
dynamiczny52.

4.1 WordPress
System WordPress jest obecnie bardzo popularnym systemem zarządzania treścią. Mimo, że
został zaprojektowany głównie do obsługi blogów 53, jego mechanizm działania pozwala na
dopasowanie go do specyficznych potrzeb. Rozpowszechniany jest na licencji GNU Public
License. Szablony dla tego systemu najczęściej tworzy się poprzez modyfikowanie gotowych już
szablonów54, które są dostarczane wraz z kolejnymi wersjami systemu. W niniejszej pracy
odstąpiono od tej reguły i sam szablon strony powstał niezależnie.

52

MacDonald M., WordPress: The Missing Manual, O'Reilly, Sebastopol 2012, s. 13.
Cole A., WordPress. Tworzenie własnych motywów, Helion, Gliwice 2011, s.28.
54
MacDonald M., WordPress..., s. 19.
53
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ROZDZIAŁ VII
PROJEKT
Jak wspomniano we wstępie, tworzenie projektu składa się z kilku etapów. Aby zatem
zrealizować cel i omówić temat pracy, należy wytworzyć:


strukturę dokumentu HTML będącą podstawą strony, która przedstawia organizację
informacji i po części determinuje jej wygląd;



arkusz stylu będący opisem prezentacji dokumentu – jest to realizacja wcześniej
przygotowanego projektu graficznego i zaimplementowanie rozwiązań dedykowanych
stronom elastycznym;



skrypty PHP zapewniające obsługę mechanizmu systemu CMS;



przykładową treść służąca wyłącznie prezentacji wytworzonego szablonu i nie mająca
jakiegokolwiek znaczenia merytorycznego.

Dwa pierwsze elementy projektuje się w oparciu o wymagania stawiane projektantom. Dla
celów dydaktycznych założono, że celem projektu jest stworzenie witryny promującej ideę
Responsive Web Design, zawierającą zbiór artykułów i materiałów multimedialnych na temat
tego – jak tworzyć strony przyjazne urządzeniom mobilnym. Treść strony oraz zamieszczone
materiały

służą

tylko

do

demonstracji

funkcjonowania

poszczególnych

rozwiązań

i merytorycznie nie mają żadnego znaczenia. Tematem pracy jest sam szablon i funkcjonalność
jego poszczególnych elementów np. galerii, formularzy, czy obiektów multimedialnych
a zastosowany na stronie układ podstron i organizacja treści – celowo naśladują najczęściej
obecnie stosowane konwencje w projektowaniu interfejsu stron WWW. Użyte grafiki pochodzą
z portali Imcreator.com oraz Lifeofpix.com, które zawierają legalne i darmowe zbiory zdjęć,
przeznaczone do dowolnego użytku.

5.1 Narzędzia
Do wykonania projektu posłużono się edytorem tekstu Notepad++, który jest rozpowszechniany
na licencji GNU GPL. Natomiast zdjęcia wyrenderowanych dokumentów, zostały wykonane
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przy pomocy darmowej przeglądarki internetowej Google Chrome. Debugowanie kodu
umożliwia nam konsola JavaScript tej samej przeglądarki. Wyświetla ona napotkane błędy
w kodzie i umożliwienie programiście proste przetestowanie funkcji, co z kolei znacznie ułatwia
pisanie skryptów.

5.2 Kod HTML
Profesjonalni projektanci serwisów internetowych nigdy nie budują swoich prac od zera 55.
Korzystanie z gotowych frameworków CSS3, znacznie przyspiesza pracę56 i daje możliwość
koncentracji na istotnych dla danego przedsięwzięcia sprawach. Zastosowanie ich w niniejszej
pracy byłoby sporym ułatwieniem jednak projekt wówczas nie niósł by znaczącej wartości
dydaktycznej, a przecież arkusz stylu i konstrukcja dokumentu to główne zagadnienie niniejszej
pracy.

Na rysunku 3. zaprezentowano ogólny szkic struktury HTML, który ilustruje rozmieszczenie
oraz hierarchię poszczególnych znaczników.

55
56

Pfaffenberger B., Schafer S., White C., HTML..., s. 600.
LaGrone B., HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook, Packt Publishing, Birmingham 2013, s. 79.
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Rysunek 3.
Graficzna prezentacja hierarchii znaczników w dokumencie HTML.

Źródło: opracowanie własne.

Jest to podstrona, która może zawierać przykładowo artykuły na wzór bloga tematycznego.
Skorzystano z nowych nagłówków o semantycznych brzmieniach, takich jak: header, main,
footer, article itp. Dzięki temu kod będzie krótszy, przejrzysty, oraz łatwiej jest odnaleźć
poszczególne nagłówki zamykające i to nawet w bardzo rozbudowanych projektach57.

57

http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.pdf (dostęp: 14.09.2014 r.)
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Aby kod dokumentu HTML można było uznać za poprawny, musi on koniecznie posiadać
pewne stałe elementy58, niezależnie od treści witryny i funkcji jaką pełni. Mowa tutaj
o następujących znacznikach:


deklarujących typ dokumentu;



ujmujących tytuł podstrony;



określających nagłówek.

Zgodność ze standardami uzyskuje się dodając do nagłówka znaczniki meta, zawierające
dodatkowe informacje na temat danej strony. Nagłówek jest określony następującym szablonem:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Skalowalne Układy Stron Internetowych</title>
</head>

Znacznik body otwiera wszystkie elementy, które tworzą widoczną część dokumentu.
Dodatkowe znaczniki div z odpowiednio przypisanymi klasami oraz identyfikatorami, ułatwiają
selekcję i dodawanie reguł CSS. Nagłówek reprezentowany przez główny znacznik header,
zawiera nazwę strony w postaci logo, link do strony głównej oraz nawigację. W takiej postaci
stosowany jest na większości stron 59:

<body>
<div id="wrapper">
<header id="header" class="container">
<h1><a href="#" rel="index">RWD</a></h1>
58
59

Pfaffenberger B., Schafer S., White C., HTML..., s. 72.
Bruce L., Sharp R., Introducing HTML5, New Riders, Berkeley 2011, s. 13
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Podstawową nawigację zapewnia menu główne, w postaci łączy w liście wypunktowanej:

<nav id="menu">
<ul>
<li><a href="#">Link 1</a></li>
<li><a href="#">Link 2</a></li>
<li><a href="#">Link 3</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

Znacznik main to kolejna nowość jaka będzie wprowadzona w specyfikacji HTML5. Zastępuje
on powszechnie stosowany div z przypisanym identyfikatorem lub klasą content. W nim ma
znajdować się zasadnicza treść podstrony60, przy czym może on zostać użyty tylko jeden raz:

<main id="main" class="container">
<article class="post">
[...]
</article>
</main>

Znacznikiem aside objęte mają być elementy, które mogą być pomocne podczas czytania
artykułów, ale nie są dla niego kluczowe. Dlatego wykorzystano je do umieszczenia odnośników
prowadzących do innych wpisów. Na końcu umieszczono stopkę, którą reprezentuje znacznik
footer. Zawiera ona zwykle informację o autorze, lub o prawach autorskich. Na samym końcu
zlokalizowane są znaczniki zamykające, przed którymi mogą czasem znajdować się jeszcze
dodatkowe skrypty:
60

http://html5doctor.com/the-main-element/ (dostęp: 14.09.2014 r.)
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<aside id="aside" class="container">
[...]
</aside>
<footer id="footer" class="container">
<p>RWD - praca inżynierska. Autor: Paweł Mansfeld.</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>

Pełny kod dokumentu z przykładową zawartością znajduje się w pliku /static/artykul.html na
płycie CD dołączonej do niniejszej pracy. Zapisując stworzony kod w pliku z rozszerzeniem
.html

uzyskuje się statyczny szablon strony internetowej. Strona główna oraz podstrony

z materiałami wideo, galerią i formularzem mają podobną budowę, z tą różnicą, że nie zawierają
bocznego elementu aside, który we wpisach pełni rolę dodatkowej nawigacji.

5.2.1 Pliki zewnętrzne
W sekcji head znajdują się odniesienia do plików zewnętrznych, zawierających kod skryptów
oraz arkusze CSS.

<link href="css/reset.css" rel="stylesheet">
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
<script src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="js/fixed-header.js"></script>
<script src="js/responsive-menu.js"></script>
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Umieszczanie arkuszy stylów i kodów skryptowych w zewnętrznych plikach ma trzy zalety.
Pierwszą, oczywistą zaletą jest wygoda edycji powtarzających się bloków kodu. Edytując kod
w pliku zewnętrznym, zmiany zachodzą we wszystkich dokumentach, które się do nich odnoszą.
Po drugie – raz załadowana zawartość jest przechowywana w pamięci urządzenia, co znacznie
przyspiesza wyświetlanie się poszczególnych podstron w przyszłości. Kolejna korzyść, to
możliwość pominięcia tych plików przez przeglądarki mające wyłączoną obsługę JavaScript.

5.2.2 Fonty
Przy projektowaniu typografii witryn internetowych, często korzysta się z krojów pisma
dostępnych w systemie, usprawiedliwiając to między innymi oszczędnością transferu danych.
Jednak używanie czcionek systemowych ma zasadniczą wadę – na różnych systemach mamy
dostępne zwykle inne zestawy czcionek i rządzą nimi odmienne zasady nazewnictwa. Aby strona
wyglądała zawsze identycznie, powinno się stosować czcionki, które są ładowane za pomocą
plików umieszczonych w Internecie lub są dostarczane razem ze stroną:

<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300"
rel="stylesheet" type="text/css">

Powyższy przykład prezentuje użycie serwisu Google Fonts, który umożliwia dodawanie fontów
udostępnianych na zasadach Open Source. Raz załadowana czcionka pochodząca z lokalizacji
zewnętrznej może być użyta przez przeglądarkę wielokrotnie – to dlatego powinno się unikać
wykonywania kopii plików z fontami na własnych serwerach – zapobiegamy w ten sposób
ponownemu pobieraniu fontu, gdy identyczny plik już istnieje w pamięci przeglądarki.

5.3 Przykładowy projekt graficzny
Mimo, że prezentacja praktycznie w całości zostanie określona za pomocą stylów, projekt
w wersji obrazkowej będzie pełnił rolę pomocniczą przy opracowywaniu kodu CSS. Do tego
zadania posłużono się oprogramowaniem Photoshop firmy Adobe. Szablon naśladuje obecne
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tendencje panujące w dziedzinie projektowania stron internetowych. Ilustrację jednej z podstron
przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4.
Podgląd projektu graficznego podstrony z pojedynczym artykułem.

Źródło: opracowanie własne.

Jest to prezentacja typowej strony internetowej z informacjami w postaci tekstu, grafiki oraz
elementami niezbędnymi do poruszania się po serwisie. Nagłówek zawierający logo oraz menu
główne wyróżniono ciemniejszym kolorem tła, aby elementy te były dobrze widoczne.
Natomiast biały kolor odnośników, ma na celu poprawić ich widoczność. Link odpowiadający
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aktualnie przeglądanej zawartości, zaznaczono kolorem zielonym. Podobne zabiegi ułatwiają
orientację czytelnika, szczególnie w trakcie pierwszej wizyty na podstronie.

Treść artykułu wraz z panelem bocznym sformatowano kolumnowo w proporcji 2:1, dzięki
czemu tekst wpisu zajmuje dwie trzecie dostępnej szerokości. Biorąc pod uwagę maksymalną
dostępną szerokość, która wynosi 1170 pikseli CSS, oraz rozmiar tekstu – na jeden wiersz
artykułu przypadnie więc ok. 90 znaków. Ograniczenie maksymalnej szerokości pola tekstowego
ma zapewnić komfortowy odbiór informacji, zwiększając tym samym ich czytelność 61. U dołu
strony znajduje się zaznaczona ciemnoniebieskim kolorem tła stopka. Najczęściej zawiera ona
najważniejsze informacje wspólne dla całej strony, jak np. dane wydawcy, czy informacje
prawne serwisu.

5.4 CSS
Kod CSS rozdzielono na kilka plików, celem ich uporządkowania. W pliku style.css
umieszczono główne reguły, odpowiedzialne za prezentację strony WWW. Plik grid.css zawiera
natomiast kod prostej siatki, która umożliwi łatwe rozmieszczenie wszystkich elementów
w dokumencie. Z kolei trzeci plik o nazwie reset.css stanowi zbiór reguł, który ma na celu
wyzerowanie stylu domyślnego.

5.4.1 Zerowanie domyślnych wartości
Już na początku procesu tworzenia kodu CSS można zapewnić jednolitą prezentację witryny
w różnych przeglądarkach, globalnie resetując marginesy wewnętrzne i zewnętrzne najczęściej
używanych elementów. W tym samym celu określono także inne właściwości:

html, body, div, span, [...]
section, time, mark, audio, video {
61

http://webtypography.net/2.1.2 (dostęp 16.02.2015 r.)
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margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
font-size: 100%;
font: inherit;
vertical-align: baseline;
}
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
display: block;
}
body {
line-height: 1;
}
ol, ul {
list-style: none;
}

5.4.2 Główny arkusz stylów
Arkusz ten ma w założeniu spełniać regułę mobile first, dlatego najpierw określono reguły
uniwersalne oraz te, które odnoszą się do urządzeń o najniższej wydajności. Istotne z punktu
widzenia tematyki pracy oraz najważniejsze z nich – krótko opisano poniżej. Arkusz rozpoczyna
się deklaracją odnosząca się do znacznika body:

body {background:#fff; color:#555; font-family:Open Sans, sans-serif;
font-weight:300; font-size:1em;
}
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Następnie opisano styl paragrafów, nagłówków oraz odnośników:

p {padding:12px 0 12px 0;}
a {color:#555; text-decoration:none;}
a:hover {color:#50bb50;}
h1, h2, h3{font-weight:400; margin:10px 0 5px 0;}

Zastosowana w układzie siatka CSS przy węższych polach widoku ma rozmiary kolumn,
zdefiniowane za pomocą jednostek relatywnych. Dlatego aby wszelkie obrazy mieściły się
w kontenerach z zachowaniem oryginalnego współczynnika proporcji i aby nigdy nie
przekraczały swojego rzeczywistego rozmiaru – wystarczy określić dwie właściwości:

img {max-width:100%; height:auto;}

Zgodnie z częścią teoretyczną pracy, powiększono dotykowe (oraz klikalne) pola odnośników
menu głównego i przycisków, ułatwiając tym samym korzystanie z nich na ekranach
dotykowych. Z kolei marginesy mają uchronić użytkownika przed niechcianymi kliknięciami:

#main-menu a {
padding:15px;
}
#main-menu ul li {
display:inline; margin-left:20px;
}
.button {
margin:20px 0 25px; padding:8px 15px 8px;
}
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Arkusz zawiera przykład użycia zapytania medialnego z deklaracją tła z grafiką, dla elementu
z klasą .slider. Umieszczenie tej deklaracji wewnątrz zapytania powoduje, że nie będzie ona
zastosowana, gdy użytkownik skorzysta z urządzenia, którego przeglądarka nie będzie wstanie
wyświetlić więcej, niż 767 pikseli CSS. Wyłączenie tej właściwości zwalnia przeglądarkę
z dodatkowego przetwarzania i konieczności pobrania pliku z obrazem, dlatego warstwę div
z taką klasą, można użyć dla urozmaicenia wyglądu poszczególnych podstron, nie narażając
urządzeń mobilnych na dodatkową konsumpcję zasobów:

@media screen and (min-width:767px){
.slider {
background: #434442 url(../img/slide2.jpg) right no-repeat;
background-position:center center;}}

5.4.3 Menu podrzędne
Działanie podmenu zrealizowano całkowicie za pomocą CSS. W tym celu, ukrywa się
zagnieżdżone listy nieuporządkowane, a wyświetlamy je dopiero wtedy, gdy użytkownik
witryny najedzie wskaźnikiem myszy na zawierający je element listy nadrzędnej:

nav ul ul {
display: none;
margin-left:15px;
}
nav ul li:hover > ul {
display: block;
}

Pozycja przyjmowana przez listę podrzędną jest uzależniona wyłącznie od pozycji rodzica,
w tym przypadku jest to element głównego menu, który ją zawiera. Elementy tej listy będą zaś
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pozycjonowane relatywnie:

nav ul ul {
background: #fff;
position: absolute;
}
nav ul ul li {
float: none;
position: relative;
}

Biorąc pod uwagę, że podmenu wyświetla się nad innymi elementami, które będą miały wygląd
uzależniony od preferencji użytkownika szablonu i treści strony – należy zapewnić jego dobrą
widoczność. Wystarczy w tym celu ustalić stałe kolory dla jego tła oraz zawartości:

nav ul ul li a {
color: #aaa !important;
}
nav ul ul li a:hover {
color:#fff !important;
background: #73ba40;
}

Skorzystano przy tym z polecenia !important, które blokuje dziedziczenie stylów z nadrzędnych
elementów62, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie wyglądu każdego elementu witryny
z osobna, niezależnie od hierarchii znaczników.

62

Danowski B., ABC Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS), Helion, Gliwice 2002, s. 58.
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5.4.4 System siatki CSS
Istnieje wiele gotowych rozwiązań realizujących tzw. system siatki CSS, w niniejszym projekcie
zastosowano jednak własny mechanizm. Zaprojektowana siatka składa się z dwunastu kolumn,
których wymiary są określone za pomocą jednostek procentowych. Taki zabieg pozwala na
automatyczne nadanie „płynności” całemu układowi strony WWW, co z kolei przypomina
działanie układów proporcjonalnych.

Fundamentem tak stworzonej siatki jest kontener zajmujący całą szerokość rodzica. Aby strona
była wygodna w odczycie dla użytkowników, postanowiono ograniczyć maksymalną szerokość
do 1170 pikseli.

.container {
width:100%;
max-width:1170px;
margin: 0 auto;
}

Kolejnym elementem budującym siatkę CSS jest wiersz, który podobnie jak w tabeli przy edycji
tekstu, będzie zawierał poszczególne „komórki” przechowujące zawartość strony internetowej:

.row {
clear: both;
}

Aby w możliwie najprostszy sposób zapewnić odstęp pomiędzy kolejnymi kolumnami, każdej
z nich prawy margines o wartości 3%. Każda ostatnia komórka w wierszu ma wyzerowany
margines za pomocą pseudo-klasy last-child, dzięki temu, poprawnie przylega ona do prawej
krawędzi kontenera siatki. Kolejne kolumny wraz z zawartością muszą pływać po lewej stronie
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aby było możliwe „doklejanie” ich w wierszu.

.col-1, .col-2, .col-3, .col-4,
.col-5, .col-6, .col-7, .col-8,
.col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {
float: left;
margin: 0 3% 0 0;
}

Szerokość kolejnych wierszy ustalono według wzoru:
w=

102
∗n−3 % ,
12

gdzie w to ustalana szerokość kolumny, natomiast n – to jej kolejny numer.

Tak wyliczone wartości umieszczamy w kodzie arkusza za pomocą jednostek procentowych.

.col-1 {width: 5.5%;}
.col-2 {width: 14%;}
[...]
.col-11 {width: 90.5%;}
.col-12 {width: 99%;}

5.5 Rozszerzenia JavaScript / jQuery
Niniejszy podrozdział prezentuje użyte w projekcie skrypty, które mają na celu zwiększyć
funkcjonalność oraz dostępność strony. Dla zapewnienia krzyżowej kompatybilności, posłużono
się biblioteką jQuery.
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5.5.1 Stały nagłówek
Tak zwany stały nagłówek (w momencie pisania pracy) jest popularnym rozwiązaniem
ułatwiającym szybkie przeglądanie zasobów strony WWW. Chęć skorzystania przez
użytkownika z menu głównego nie wiąże się z koniecznością przewinięcia widoku do samej
góry. Dla zaoszczędzenia miejsca na ekranie, nagłówek zmniejsza się w momencie przewijania
widoku w dół. Wyłączono jednak tę funkcję dla pól widoku o szerokości mniejszej niż 768
pikseli CSS, ponieważ przy tak małych polach zajmowałby zbyt znaczną część dostępnego
miejsca.

Metoda scrollTop() przekazuje do zmiennej scroll informację – o ile pikseli zostało przewinięte
pole widoku. Instrukcja warunkowa wykonuje się, jeżeli do zmiennej zwrócono wartość większą
od 128.

$(window).scroll(function() {
var scroll = $(window).scrollTop();
if (scroll >= 128) {
$('#header').addClass('header-smaller');
}

Następuje dodanie do znacznika nagłówka, klasy header-smaller, co powoduje zmniejszenie się
marginesów wewnętrznych i w efekcie cały nagłówek staje się mniejszy. Natomiast w przypadku
przewinięcia strony całkowicie do góry powrót do początkowego stylu zapewnia instrukcja else
zawierająca metody removeClass():

else {
$('#header').removeClass('header-smaller');
}
});
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5.5.2 Transformacja menu
Dla jeszcze większego udostępnienia strony internetowej użytkownikom urządzeń mobilnych,
stworzono skrypt transformujący listę linków menu głównego projektowanej strony, na listę
rozwijalną. Korzysta się wówczas z interfejsu przeglądarki odpowiedzialnego za wybór
elementu z listy w formularzu. Dla osiągnięcia tego celu wystarczy dodać znacznik select
wewnątrz znacznika nav:

$("nav").append("<select />");

Każdy odnośnik należy przekształcić w opcję listy rozwijalnej, która pobiera wartość z jego
atrybutu href.

$("nav a").each(function() {
var el = $(this);
$("<option />", {
"value"

: el.attr("href"),

"text"

: el.text()

}).appendTo("nav select");
});

Aby zmiana wyboru listy spowodowała przejście do wskazanej strony, wystarczy obsłużyć
zdarzenie change, przekazując do window.location aktualnie wybraną wartość opcji z listy:

$("nav select").change(function() {
window.location = $(this).find("option:selected").val();
});
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Zachętą dla użytkownika do skorzystania z odmiennego menu jest tekst „Menu...”, jako opcja
domyślnie wybrana i nieklikalna:

$("<option />", {
"selected":"selected",
"value":"",
"text":"Menu..."
}).appendTo("nav select");

5.5.3 Galeria
Częstą potrzebą wydawców stron jest umieszczenie zbioru zdjęć na jednej z podstron w formie
galerii z miniaturami zdjęć lub tzw. pokazu slajdów. Zasada elastycznego projektowania wymaga
w tym przypadku rozwiązania odmiennych sposobów wskazywania, jakie umożliwiają
urządzenia oraz dostarczania różnych wersji zdjęć, różniących się rozmiarem pliku, o czym
wspomniano w części teoretycznej pracy.

W niniejszej pracy zaproponowano skrypt, który bierze pod uwagę wszystkie zdjęcia
umieszczone na stronie w taki oto sposób:
<div id="gallery">
<img src="photo1.jpg">
<img src="photo2.jpg">
<img src="photo3.jpg">
</div>

Przełączenie zdjęć w zaprojektowanym szablonie jest możliwe dzięki przyciskom „wstecz”
i „dalej”. Są one umieszczone blisko siebie i przeznaczone dla tych użytkowników, którzy
korzystają z myszy komputerowej. Alternatywnym sposobem na przeskakiwanie do następnych
zdjęć, jest klikanie na samo zdjęcie. Aby udostępnić równie łatwe przełączenie zdjęć
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użytkownikom smartfonów i tabletów, do którego są przyzwyczajeni z interfejsu Androida lub
iOS – obsłużono zdarzenie swipe, czyli przeciągnięcia palcem po ekranie.

Na początku skrypt odczytuje ilość znaczników img w galerii i przekazuje ją do zmiennej imgs:

var imgs = $(gal).length;

Dzięki temu możemy kontrolować wyświetlanie kolejnych zdjęć za pomocą indeksów (zmienna
i). Funkcja img_show jest odpowiedzialna za wyświetlanie zdjęć. Oprócz tego odczytuje
atrybuty alt i title, które mogą wzbogacić pokaz slajdów o dodatkowe opisy. Tworzy również
licznik zdjęć dla użytkownika:

function img_show(){
$(gal).eq(i).show();
$('.img-alt').text($(gal).eq(i).attr('alt'));
$('.img-title').text($(gal).eq(i).attr('title'));
$('#counter').html('Zdjęcie ' + parseInt(i+1) + ' z ' +
parseInt(imgs));
}

Pokazanie kolejnego zdjęcia polega na ukryciu aktualnie wyświetlanego obrazka, a także
inkrementacji indeksu i oraz wywołaniu funkcji img_show. Przycisk „wstecz” wywołuje
podobną funkcję, która jednak dekrementuje indeks:

function img_next(){
$(gal).eq(i).hide();
if (i<imgs-1)i++; else i=0;
img_show();}
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function img_prev(){
$(gal).eq(i).hide();
if (i!=0)i--; else i=imgs-1;
img_show();}

Z kolei przeciągnięcia obsłużono za pomocą biblioteki jQuery Mobile:

$(gal).on("swipeleft", img_next);
$(gal).on("swiperight", img_prev);

Przyciski „wstecz” i „dalej” wywołują odpowiednie funkcje:

$('.img-next').click(img_next);
$('.img-prev').click(img_prev);

Obsługa klawiatury to kolejna prosta dogodność, przewidziana we wbudowanej przeglądarce
grafiki:

$(document).keydown(function(e) {
switch(e.which) {
case 37: img_prev(); break;
case 39: img_next(); break;
default: return;
}});

Serwowanie zdjęć niższej rozdzielczości dla urządzeń mobilnych jest możliwe dzięki zapytaniu
medialnemu wewnątrz skryptu:
48

var mq = window.matchMedia('screen and (max-width: 768px)');
if (mq.matches){
[…]
}

Jeżeli zapytanie zwraca wartość true, następuje pobieranie atrybutu src wszystkich obrazów
i przekazanie ich do zmiennej galimgsrc. Po dopisaniu do nazw plików ciągu -mobile,
otrzymujemy adres obrazów o obniżonej rozdzielczości:

$('#gallery img').each(function() {
var galimgsrc = $(this).attr('src');
var mobilesrc = galimgsrc.replace('.jpg', '-mobile.jpg');

Na końcu wystarczy podmienić oryginalny atrybut src. Jednak aby zabezpieczyć przypadek,
w którym wydawca nie dostarcza plików o niższej rozdzielczości (ponieważ nie są one
generowane automatycznie) – najpierw sprawdza się, czy faktycznie znajdują się one na
serwerze, co można wykonać za pomocą techniki Ajax:

var $t = $(this);
$.ajax({
url:mobilesrc, type:'HEAD',
error: function() { /* brak akcji */},
success: function() {$t.attr('src', mobilesrc);}
});

Pełny kod źródłowy skryptu zapewniającego funkcję pokazu slajdów w galerii znajduje się na
płycie CD dołączonej do ninieszej pracy. W projekcie zamieszczono go w pliku js/galeria.js
dlatego w sekcji head strony, na której ma ten kod funkcjonować, należy umieścić odpowiednie
odniesienie.
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5.5.4 Multimedia
Podstronie zawierającej multimedia nadano podobny układ, jaki zastosowano w galerii.
Dodatkowe przyciski umieszczone po prawej stronie układu, rozszerzają możliwości sterowania
odtwarzaczem. Przeciągnięcia, które wcześniej powodowały przejście do poprzedniego
i następnego zdjęcia, teraz przewijają o 15 sekund bieżący czas odtwarzania. Podstrona
wyświetla także listę odtwarzania, która umożliwia wybór pliku do odtwarzania. Dodatkową jej
funkcją jest zapewnienie dostępu do treści multimedialnych użytkownikom, których
przeglądarka nie wspiera odtwarzania bezpośrednio na stronie, lub mają wyłączoną obsługę
JavaScript. Aby z tej opcji skorzystać wystarczy wybrać opcję „zapisz link jako...” z menu
kontekstowego.

Skrypt na początku zlicza wszystkie multimedia jakie znajdują się w liście odtwarzania. Jeżeli na
liście miałby się znajdować tylko jeden element, część interfejsu zostaje ukryta:

var mm = '.playlist li a'
var vids = $(mm).length;
if (vids==1){$('.seek, .playlist').hide();}

Funkcja odpowiedzialna za odtwarzanie i zatrzymywanie multimediów jest wywoływana przy
kliknięciu w pole odtwarzacza, a także przy kliknięciu w przycisk „Play / Pauza”, oraz po
kliknięciu w tytuł pliku, znajdujący się na liście odtwarzania:

function playpause(){
var video = document.getElementById('player');
if (video.paused) video.play(); else video.pause();
}

Funkcje odpowiedzialne za przeskakiwanie do oddalonych o 15 sekund momentów, przypięto do
przycisków oraz do zdarzenia przeciągnięcia po ekranie:
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function backward(){
var video = document.getElementById('player);
video.currentTime -= 15;
}

function forward(){
var video = document.getElementById('player');
video.currentTime += 15;
}

Poruszanie się po liście odtwarzania zapewnia funkcja srcswap(). Jest ona wywoływana po
kliknięciu w nazwę pliku, a także w momencie klikania na odpowiednich przyciskach.
Dodatkowo, funkcja ta zaznacza zaznacza na zielono aktywny element znajdujący się na liście,
za pomocą klasy play:

function srcswap(){
$('#player').attr('src', $(mm).eq(v).attr('href'));
$(mm).eq(v).addClass('play');
playpause();
}
$('.playlist li').click(function(e){
e.preventDefault();
$('.play').removeClass('play');
var playpos = $(this);
v = playpos.index();
srcswap();
});
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Pełny kod źródłowy skryptu zapewniającego funkcję odtwarzania plików multimedialnych
znajduje się na płycie CD dołączonej do niniejszej pracy. W projekcie zamieszczono go w pliku
/js/rwdplayer.js dlatego w sekcji head strony na której ma ten kod funkcjonować, należy
umieścić odpowiednie odniesienie.

5.6 Formularze
Aby umożliwić interakcję z użytkownikiem na stronach umieszcza się formularze. W HTML5
można skorzystać z nowych wartości atrybutu type, dzięki którym znacznie ułatwione jest
wprowadzanie danych, przykładowo do pól tekstowych. Dla zaprezentowania działania
formularzy stworzono podstronę z przykładową ankietą

Formularze w HTML5 oferują w sposób natywny walidację wprowadzanych danych, co
znacznie przyspiesza ich tworzenie. Korzyści z takiego rozwiązania czerpie zarówno użytkownik
formularza, jak i wydawca, gdyż kontrolę i zabezpieczenie przed wprowadzeniem błędnych
danych wcześniej realizowano w oparciu o JavaScript, co było trudnym zadaniem w porównaniu
do aktualnie używanych w tym celu, łatwych do zastosowania atrybutów.

Formularz ankiety wymaga wprowadzenia przez użytkownika danych do wszystkich pól. W tym
celu, dodano do znacznika input wystarczy dodać atrybut required. Równie łatwo można
sprawdzić, czy wprowadzony adres e-mail ma prawidłowy format. Wystarczy nadać
odpowiedniemu znacznikowi wartość e-mail w atrybucie type. Przydatną funkcją, która podnosi
poziom komfortu podczas wypełniania formularzy jest funkcja autouzupełniania. Do tego celu
wykorzystuje się atrybut autocomplete:
<form class="forms" autocomplete="on">
<input type="number" min="0" name="age">
<input type="text" name="fname">
<input type="email" name="email" placeholder="email@domena.pl">
<input type="submit" value="Wyślij">
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<input type="reset" value="Wyczyść">
</form>

Dodatkowym

udogodnieniem

dla

użytkownika

jest

wyświetlenie

się

w

niektórych

przeglądarkach odpowiedniego typu klawiatury63 dla poszczególnych pól. Chcąc przykładowo
wprowadzić wiek do przeznaczonego do tego pola, w mobilnych systemach operacyjnych,
zostanie wyświetlona klawiatura dotykowa z cyframi, a w przypadku wcześniej wspomnianego
pola z e-mailem – klawiatura „qwerty” z dodatkowym znakiem „@”.

5.7 Integracja z platformą CMS
Aby móc zarządzać stroną i utworzyć przykładową treść służącą do demonstracji
funkcjonalności zaprojektowanego układu – zintegrowano szablon z popularnym systemem
zarządzania treścią. Proces polega na dopisaniu do szablonu odpowiednich instrukcji w języku
PHP, które zapewnią jego współpracę z mechanizmami platformy CMS.

5.7.1 Instalacja systemu WordPress
Do zaprezentowania wszelkich procesów związanych z instalacją użyto pakietu XAMPP dla
systemu Microsoft Windows. Jest to środowisko dla programistów, które zawiera serwer Apache,
bazę MySQL i interpreter PHP, który można uruchomić na lokalnym komputerze. Proces
instalacji przebiega dokładnie tak samo na dowolnym serwerze.

Plik ściągnięty ze strony wordpress.org, zawierający składniki systemu WordPress, należy
rozpakować do katalogu wskazywanego przez zmienną systemową DOCUMENT_ROOT.
Dzięki temu, serwis będzie dostępny z głównego katalogu WWW. Lokalizację otwiera się za
pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Wtedy, po wybraniu języka instalacji, system prosi
o podanie danych umożliwiających połączenie się z bazą MySQL – rysunek 5. Po wprowadzeniu
63 Schmitt C., Simpson K., HTML5 Cookbook, O'Reilly, Sebastopol 2012.
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na następnym formularzu kilku podstawowych informacji o witrynie (takich jak tytuł witryny
i adres e-mail właściciela serwisu), proces instalacji przebiega automatycznie.

Rysunek 5.
Zrzut ekranu formularza instalacji, służącego do konfiguracji WordPressa.

Źródło: opracowanie własne.

5.7.2 Modyfikacje szablonu
Aby zapewnić wzajemną współpracę stworzonego szablonu z systemem WordPress konieczne
jest dodanie odpowiednich funkcji w języku PHP oraz dokonanie drobnych modyfikacji
w plikach, które szczegółowo opisano poniżej. Opisane czynności pozwolą skorzystać
z zaimplementowanych w środowisku WordPress 4.0 mechanizmów do zarządzania stroną
internetową odpowiedzialne między innymi za generowanie dynamicznych elementów takich
jak: menu, treść poszczególnych podstron, tytuły, metadane, a także widgety.
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5.7.3 Plik style.css
W pliku zawierającym kod CSS należy opisać arkusz, przy pomocy komentarza według
poniższego przykładu. Jest to czynność niezbędna do tego, aby szablon został wykryty 64 i był
możliwy do włączenia z poziomu panelu administratora.

/*
Theme Name: RWD projekt
Theme URI: http://www.mansfeld.pl
Description: Projekt strony wykonany w ramach pracy inżynierskiej.
Author: Paweł Mansfeld
*/

5.7.4 Plik index.html
Stworzony plik zawierający kod HTML podzielono na fragmenty. Uzyskany kod zamieszczono
w plikach z rozszerzeniem .php aby mogły być one przetworzone przez interpreter PHP.


header.php – przechowujący nagłówek strony, a ściślej, początek kodu strony wraz
z sekcją head oraz część ciała zawierającą menu główne, które powtarza się
w identycznej postaci na wszystkich podstronach;



footer.php – który zawiera stałą stopkę;



index.php – będący podstawą każdej z podstron, który zawiera odwołania do powyżej
utworzonych plików;



single.php – który określa szablonu pojedynczego wpisu.

Tak przygotowane pliki należy umieścić na serwerze, w katalogu zawierającym szablony.
Domyślnie jest to wp-content/themes. Po tej czynności szablon nie jest jeszcze kompletny,
natomiast jest już widoczny z poziomu tzw. kokpitu.

64
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W kodzie można użyć funkcji, które będą zwracać dane zgodnie z konfiguracją strony dokonaną
w zapleczu. Np. funkcja bloginfo z odpowiednim parametrem zwraca stronę kodową, ścieżkę
prowadzącą do pliku z kodem CSS, a także tytuł witryny65.

5.7.5 Dynamiczne menu witryny
Aby dodawaniem odnośników do poszczególnych podstron serwisu zajął się system CMS,
należy dodać wsparcie tej funkcjonalności 66 w pliku functions.php. Należy w tym celu umieścić
funkcję rejestrującą nazwę menu:

<?php
function register_my_menu() {
register_nav_menu( 'header-menu', __( 'Header Menu' ) );
add_action( 'init', 'register_my_menu' );
}
?>

Następnie należy umieścić funkcję wp_nav_menu wraz z zarejestrowaną nazwą w nagłówku
strony.

<?
php wp_nav_menu( array(
'menu_class' => 'nav',
'theme_location' => 'header-menu'
));
?>

65
66

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/bloginfo (dostęp: 19.02.2015 r.)
http://codex.wordpress.org/Navigation_Menus (dostęp: 14.11.2014 r.)
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5.7.6 Pętla WordPress
Funkcjonowanie systemu WordPress polega na pętli, która jest odpowiedzialna za wyświetlanie
wszystkich wpisów i innych treści na stronie. Interpreter przechodząc przez tę pętlę wyświetla
np. najnowsze wpisy w porządku chronologicznym albo wcześniej przygotowaną stronę
statyczną. Strona, która w niniejszym projekcie wyświetla zalążki wszystkich wpisów
z obrazkiem tytułowym, do których można przejść za pomocą łącza „czytaj więcej” korzysta z
pętli w ten oto sposób:

<?php if(have_posts()) : ?><?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<article>
<header> <h2>
<a href=" <?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
</h2></header>
<div class="entry-content">
<?php the_post_thumbnail('large'); ?> <?php the_excerpt(); ?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="Czytaj więcej"
class="button">Czytaj więcej</a>
</div>
</article>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

Głównym atutem takiego sposobu generowania poszczególnych części serwisu jest możliwość
dowolnego formatowania danych, w tym celu wystarczy zmieniać zawartość pętli i korzystać ze
zmiennych udostępnionych przez platformę WordPress.
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5.7.7 Makra
Środowisko

WordPress

udostępnia

Shortcode

API,

które

stanowi

zestaw

funkcji

umożliwiających tworzenie własnych makr. Funkcjonalność ta umożliwia wstawianie wewnątrz
treści witryny, kodów HTML lub JavaScript, które wcześniej zostały zdefiniowane w szablonie.
Dzięki temu, osoba tworząca treść witryny, nie potrafiąca posługiwać się językiem HTML, może
w niej wstawiać elementy, które nie występują w standardowym edytorze tekstowym systemu
WordPress.

W projekcie skorzystano z tej funkcjonalności systemu WordPress, aby dać użytkownikowi
szablonu możliwość operowania siatką CSS bezpośrednio w edytorze tekstowym. Makro takie
wywołuje się wcześniej zdeklarowanym poleceniem w nawiasach kwadratowych, które są
zastępowane dynamiczną treścią67, w tym przypadku – znacznikami HTML. Przykład
wstawienia siatki CSS w treść strony, przy użyciu makra, pokazuje poniższy kod:

[row]
[col4] Kolumna 1 [/col4]
[col4] Kolumna 2 [/col4]
[col4] Kolumna 3 [/col4]
[/row]

Deklaracja takiego makra wygląda następująco:

function row_sc($atts, $content = null) {
return "<div class=\"row\">".do_shortcode($content)."</div>";
}
add_shortcode('row', 'row_sc');

67

Brazell A., WordPress…, s. 64.
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function col4_sc( $atts, $content = null ) {
return "<div class=\"col-4\">".do_shortcode($content)."</div>";
}
add_shortcode( 'col-4', 'col4_sc' );

Deklaracje wszystkich makr użytych w projekcie znajdują się w pliku functions.php.

5.8 Testy zaprojektowanego układu
Każda podstrona szablonu została poddana gruntownej analizie pod kątem poprawności kodu
i zgodności ze specyfikacją HTML5. Usługa walidacji znaczników W3C 68 nie wykryła
jakichkolwiek błędów w kodzie strony. Podobnym testom poddano arkusz stylu – oficjalna
usługa walidacji CSS W3C 69, również nie znalazła żadnych błędów. Ponadto, wydajność
stworzonej witryny została przetestowana przez serwis PageSpeed Insights 70, autorstwa firmy
Google. Stało się to możliwe dzięki opublikowaniu stworzonego projektu w Internecie pod
adresem: http://mansfeld.pl/praca-inzynierska/. Wspomniane narzędzie, nie wykryło żadnych
problemów w kwestii wygody użytkowników i uzyskało najlepszy z możliwych do uzyskania
wyników: 100/100.

5.9 Efekt końcowy
Dla zaprezentowania końcowego rezultatu projektu, wykonano zrzuty ekranu, które
zamieszczono na płycie CD dołaczonej do niniejszej pracy. Zawiera ona także szablon w wersji
statycznej oraz eksport bazy danych wraz ze wszystkimi plikami wykonanej witryny. Dzięki
temu, można odtworzyć cały projekt w dowolnej lokalizacji.

68

http://validator.w3.org/
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
70
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
69
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ROZDZIAŁ VIII
PODSUMOWANIE
Projektowanie użytecznych stron internetowych w obecnych czasach jest bardziej złożonym
zadaniem, niż jeszcze parę lat temu z uwagi na szeroki wachlarz problemów, z jakim muszą się
zmierzyć graficy oraz programiści. Wykonany w ramach pracy projekt skutecznie rozwiązuje
jendak większość z nich. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu nowych technik oraz
zaczerpnięciu kilku zasad projektowania interfejsu wprost z aplikacji mobilnych. Ponadto,
wykonany szablon wspiera kilka opcji sterowania: za pomocą myszy komputerowej, ekranu
dotykowego i klawiatury. Ma to zapewnić użytkownikowi przede wszystkim możliwość
poruszania się po stronie, a także wygodę, niezależnie od używanego przez niego urządzenia.

6.1 Wnioski dotyczące projektu
Zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej pracy, zbadano wiele zagadnień związanych
z dostępnością stron internetowych na różnych urządzeniach wyposażonych w przeglądarki Web.
Opracowano szkielet dokumentu HTML, przykładową prezentację graficzną witryny oraz
rozszerzenia w postaci skryptów. W chwili obecnej wykonany projekt jest w pełni
funkcjonalnym szablonem serwisu internetowego, który może być wykorzystany na wiele
sposobów. Jego wersja przeznaczona na system WordPress, jest uproszczoną alternatywą dla
domyślnych motywów, która mimo okrojonych możliwości będzie i tak w wielu przypadkach
w pełni wystarczająca.
Rozszerzenia zawarte w tak stworzonym szablonie, pozwalają każdemu na błyskawiczne
publikowanie multimediów i innych treści w Internecie, które będą dostępne i wygodne
w użyciu, niezależnie od urządzenia jakim w danym momencie dysponuje Internauta. Testy
potwierdziły zgodność kodu z obowiązującymi standardami a także poprawność samego układu
pod kątem zapewnienia maksymalnej wygody użytkownikom. W związku z tym, cel pracy został
całkowicie osiągnięty.
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6.2 Możliwości dalszego rozwoju
Dzięki przestrzeganiu standardów, użyciu popularnych bibliotek oraz stosowania zrozumiałego
nazewnictwa znaczników, atrybutów i zmiennych – niniejszy projekt z łatwością może być
rozwijany oraz przebudowywany przez webmasterów. Skrypty wykonane w ramach omawianej
pracy, poszerzają możliwości prezentacji multimediów w przykładowym serwisie internetowym.
Dzięki prostym sposobom działania, można zastosować je na wielu stronach w postaci tzw.
wtyczek, bez konieczności przebudowywania struktury HTML, co umożliwia umieszczanie ich
w istniejących projektach oraz znacznie skraca czas i zmniejsza koszty projektowania nowych
witryn internetowych.
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