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 TYDZIE 3. MAKSYMALIZUJ ZASI}G ZA POMOCk WITRYN MOBILNYCH

Dysponujesz juĝ strukturÈ, na której moĝesz rozwijaÊ
swoje strategiczne podejĂcie do mobilnoĂci, oraz
zrozumiaïeĂ funkcjonowanie najbardziej podstawowego
mobilnego kanaïu marketingowego, SMS-ów. W tym
momencie nadszedï czas, by skoncentrowaÊ siÚ na swojej
witrynie mobilnej, naszym zdaniem bÚdÈcej
najwaĝniejszym elementem caïej strategii mobilnej. To
dziÚki niej bÚdzie ïÈczyÊ siÚ z TobÈ wiÚkszoĂÊ Twoich
klientów. To takĝe docelowe miejsce, do którego majÈ
przyciÈgaÊ klientów inne inicjatywy, w tym SMS-y,
mobilne kampanie reklamowe, kody QR i mobilne
e-maile. W tym rozdziale oprowadzimy CiÚ po opcjach
projektowania i rozwijania strony mobilnej oraz
przedstawimy Ci najlepsze porady dotyczÈce testowania,
optymalizacji wyszukiwania i mierzenia swojego sukcesu.

Poniedziałek. Ustal podejście do tworzenia strony
Pod koniec 2010 roku Mary Meeker, sïawna wówczas analityk w Morgan
Stanley, przewidziaïa, ĝe do 2014 roku mobilny ruch internetowy przewyĝszy
ten z urzÈdzeñ stacjonarnych. Jak na razie jej prognozy siÚ sprawdzajÈ.
Pragniemy przypomnieÊ Ci, ĝe pani Meeker mówiïa o perspektywie globalnej
— istniejÈ na Ăwiecie obszary, gdzie urzÈdzenia mobilne sÈ duĝo szerzej
dostÚpne dla populacji niĝ staïe ïÈcze internetowe, przez co moĝemy szybciej
dojĂÊ do przewidzianego przez Mary Meeker punktu. Nie ulega wÈtpliwoĂci,
ĝe zmiana ta zachodzi na globalnym poziomie i nadszedï czas na ponowne
przemyĂlenie swojej strategii zwiÈzanej ze stronÈ internetowÈ, majÈc
w pamiÚci urzÈdzenia mobilne.
Weěmy pod uwagÚ stan obecny — wedïug wiodÈcej firmy zajmujÈcej
siÚ badaniami internetu, comScore (www.comscore.com), z urzÈdzeñ mobilnych
pochodzi okoïo 10% ruchu internetowego w USA (dane z czerwca 2012
roku), ale liczby, które obserwujemy wĂród naszych klientów, sÈ jeszcze
wyĝsze. W wielu branĝach, od motoryzacji po produkty szybkozbywalne
(CPG, ang. consumer packaged goods), na witrynach stacjonarnych ruch
mobilny odpowiada za 10 – 20% caïego ruchu. Raptem rok temu odsetek
ten wynosiï zaledwie 5 – 10%.
Na pierwszy rzut oka wzrost o 50% wydaje siÚ zdumiewajÈcy, ale jeĂli
pomyĂlisz o czynnikach oddziaïujÈcych na rynek, zaskoczenie nie bÚdzie juĝ
tak duĝe. Nowoczesne, oferujÈce lepsze doĂwiadczenia podczas przeglÈdania
stron, smartfony i tablety sÈ szerzej dostÚpne i na ich zakup moĝe sobie
pozwoliÊ wiÚcej osób niĝ kiedykolwiek wczeĂniej, co zachÚca do regularnego
korzystania z tych urzÈdzeñ. Wedïug eMarketera 48% osób w Stanach
Zjednoczonych bÚdzie do koñca 2012 roku posiadaczami smartfonów,
a zgodnie z badaniami Google’a i Ipsos, w paědzierniku 2011 roku 69%
wïaĂcicieli smartfonów w USA codziennie korzystaïo z internetu. Starsze,
pozbawione przeglÈdarki, urzÈdzenia sÈ skazane na zapomnienie w mrokach
historii. Analitycy przewidujÈ, ĝe do 2013 roku z sieciÈ bÚdzie siÚ ïÈczyÊ
85% urzÈdzeñ mobilnych. JednoczeĂnie rozwijane i wprowadzane przez
operatorów z obietnicÈ dziesiÚciokrotnie szybszej transmisji danych
w porównaniu z obecnymi standardami 3G i 3.5G, sÈ sieci mobilne 4G.
Ten dynamiczny wzrost uĂwiadamia marketingowcom rosnÈce
znaczenie konsumentów mobilnych, a mimo to przeglÈd pierwszych
dwudziestu amerykañskich firm z listy Fortune 500 pokazuje, ĝe w czerwcu
2012 roku mniej niĝ poïowa z nich posiadaïa witryny zoptymalizowane
pod kÈtem urzÈdzeñ mobilnych. Nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe ten stan rzeczy
ulegnie zmianie, i to szybko. SÈdzimy, ĝe rok 2012 i poczÈtek roku 2013
bÚdÈ punktem
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Wszystko o 4G
Z pewnością wiele słyszałeś o 4G, ale, jak większość z nas, nie do końca wiesz, co to jest.
4G to ogólny termin określający czwartą generację standardów technologii
bezprzewodowej, oferujący wysoką prędkość transmisji danych, która przeniesie
użytkowników mobilnych na kolejny poziom. Obecnie o oficjalny tytuł 4G rywalizują
dwa standardy — Long Term Evolution (LTE) oraz WiMax. Przewidywane prędkości
sieci 4G zakładają przeciętnie 1 Gb/s (jeden gigabit na sekundę), ale aktualne iteracje
każdego ze standardów są dużo wolniejsze. Kiedy więc usłyszysz gdzieś o dostępie do 4G,
pamiętaj o tym, że nie jest to (jeszcze) 4G w swojej najczystszej postaci. Ale i tak jest to
sieć znacznie szybsza niż obecne 3G.

zwrotnym, podczas którego marki zmieniÈ strategiÚ dotyczÈcÈ witryn
internetowych, by przyjÈÊ w swoje progi konsumentów mobilnych.
Jednak nie istnieje ĝaden standardowy punkt startu — wystÚpuje ich wiele,
a odpowiedni wybór zaleĝy od Twojej marki, obecnej technologii stosowanej
na stronie, celów i klientów. Przyjrzyjmy siÚ wiÚc, jakie moĝliwoĂci stojÈ przed
TobÈ otworem.
W tym rozdziale podzielimy siÚ z TobÈ naszymi przemyĂleniami
dotyczÈcymi rozwoju witryn mobilnych oraz przedstawimy komentarze
ekspertów, Shivy Vannavady (prezesa Technology Center of Excellence)
i Nicholasa Roshona (starszego analityka w Natural Search) z zajmujÈcej
siÚ marketingiem cyfrowym agencji iCrossing. PrzemyĂlenia Shivy i Nicholasa
pobrzmiewajÈ w caïym tym rozdziale.
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Możliwości rozwoju mobilnego
Przed TobÈ peïna gama opcji dotyczÈcych rozwoju Twojej witryny mobilnej,
a kaĝda decyzja bÚdzie wymagaÊ innego podejĂcia. Omówimy je wszystkie,
a potem krok po kroku przeprowadzimy CiÚ przez ich porównanie i proces
wyboru podejĂcia odpowiedniego dla Twojej branĝy.
W pełni hostowana strona mobilna
W peïni hostowana strona jest w caïoĂci lub niemal w caïoĂci niezaleĝna od
strony stacjonarnej, i hostowana jest na serwerach wykonawcy. NajprostszÈ
formÚ w peïni hostowanej strony stanowi witryna, do której dostarczasz treĂci,
zwykle tekst i grafiki, wykonawcy, a on buduje z nich prostÈ, opartÈ
na szablonie stronÚ i hostuje jÈ na wïasnych serwerach. Bardziej skomplikowana
wersja moĝe integrowaÊ treĂÊ lub usïugi z TwojÈ stronÈ stacjonarnÈ poprzez
interfejs programowania aplikacji (API, ang. application programming
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interface), ale wiÚkszoĂÊ tego typu stron funkcjonuje jako samodzielne
jednostki. UrzÈdzenia mobilne odwiedzajÈce TwojÈ stronÚ stacjonarnÈ,
czy to przez bezpoĂrednie podanie adresu URL, czy dziÚki wyszukiwaniu,
sÈ wówczas wykrywane przez skrypt i przekierowywane do hostowanej strony
mobilnej. Ten proces nazywa siÚ wykryciem urzÈdzenia i przekierowaniem.

Wykrycie urządzenia i przekierowanie
Kiedy przeglądarka, chcąc wyświetlić stronę, wysyła do Twojej witryny zapytanie,
równocześnie wysyła także identyfikator zwany user agent. Skrypt działający
na stronie wykrywa user agent i zwraca treść przeznaczoną na konkretne urządzenie.

W peïni hostowana strona byïa jednÈ z pierwszych dostÚpnych opcji
podczas tworzenia strony mobilnej i wciÈĝ jest popularna z kilku powodów:
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x

w peïni hostowane strony mogÈ byÊ tworzone szybko i ograniczonym
kosztem,

x

w peïni hostowane strony wymagajÈ od Ciebie niewielkiego
zaangaĝowania technicznego, albo nawet w ogóle go nie wymagajÈ.

Z zasady w peïni hostowane strony budowane sÈ na bazie masowo
tworzonych szablonów i kodu, dziÚki czemu Twoja witryna jest zazwyczaj
w stanie wystartowaÊ w ciÈgu kilku tygodni w zamian za poniesiony z góry
umiarkowany koszt i niewygórowane miesiÚczne opïaty za hosting.
W wiÚkszoĂci przypadków nie zachodzi ĝadna (lub zachodzi niewielka)
interakcja pomiÚdzy wykonawcÈ a zespoïem technicznym prowadzÈcym
TwojÈ witrynÚ. Przekazujesz aktywa, a resztÈ zajmuje siÚ wykonawca,
tworzÈc nowÈ stronÚ na bazie dostarczonych przez Ciebie treĂci i biblioteki
aktywów do ponownego wykorzystania.
JeĂli zaleĝy Ci na czasie i marketingu za rozsÈdnÈ cenÚ, w peïni
hostowana strona moĝe byÊ dla Ciebie dobrym wyborem. W niektórych
przypadkach — jeĂli masz juĝ stronÚ (przykïadowo zbudowanÈ w caïoĂci we
Flashu), którÈ trudno przenieĂÊ na urzÈdzenia mobilne — wrÚcz jedynym.
To takĝe idealne rozwiÈzanie, jeĂli, nie opierajÈc jej na istniejÈcej wczeĂniej
wersji stacjonarnej, chcesz stworzyÊ prostÈ, samodzielnÈ stronÚ mobilnÈ
(zwanÈ mikrostronÈ), której zadaniem bÚdzie na przykïad wspieranie mobilnej
kampanii reklamowej.
Istnieje jednak kilka wad tego rozwiÈzania:
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x

ograniczona rentownoĂÊ (ROI, ang. return on investment),

x

ograniczenia w projekcie wyglÈdu,
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x

wyzwania zwiÈzane z utrzymaniem strony,

x

ograniczenia zwiÈzane z SEO — strony hostowane to czÚsto najgorszy
wybór z perspektywy SEO, poniewaĝ zwykle wykorzystujÈ powtarzalne
szablony i domeny zewnÚtrznych firm.

W przypadku w peïni hostowanej strony nie kupujesz witryny, tylko
usïugÚ. GdybyĂ ostatecznie zdecydowaï siÚ na wspóïpracÚ z innym wykonawcÈ
lub na bardziej wyszukane podejĂcie, nie miaïbyĂ ĝadnych lub prawie ĝadnych
namacalnych aktywów do ponownego wykorzystania. WiÚkszoĂÊ wykonawców
w peïni hostowanych stron korzysta z gotowych szablonów, by tworzyÊ strony
szybko i niedrogo. W wyniku tego sÈ one zwykle ograniczone pod wzglÚdem
oferowanej personalizacji wyglÈdu i funkcji. Docelowo moĝesz otrzymaÊ
stronÚ, która prezentuje siÚ podobnie do wielu innych witryn, a do tego
oferuje niĝszy poziom funkcjonalnoĂci, niĝ przewidywaïeĂ. Wykonawca
hostuje TwojÈ treĂÊ, a przez to sprawuje nad niÈ caïkowitÈ kontrolÚ. JeĂli
chcesz dokonaÊ zmian na stronie, musisz dostarczyÊ mu swoje ĝÈdanie
i czekaÊ, aĝ korekty zostanÈ zaimplementowane. W peïni hostowana strona
pozwoli Ci zatem szybko wystartowaÊ, ale nie bÚdzie to inwestycja w coĂ,
co moĝna potem wykorzystaÊ do innych celów, a prawdopodobnie zostaniesz
w jakimĂ stopniu zmuszony do rezygnacji ze swoich wizji dotyczÈcych wyglÈdu
i funkcji strony. Co wiÚcej, treĂÊ strony nie pozostanie pod TwojÈ kontrolÈ —
zmiany lub aktualizacje zaleĝne bÚdÈ od grafiku wykonawcy, a nie Twojego.
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Strona z odwrotnym proxy
Strona z odwrotnym proxy jest wariantem modelu strony w peïni hostowanej.
W tym przypadku wykonawca wykorzystuje odwrotne proxy, by na bieĝÈco
dostosowywaÊ TwojÈ istniejÈcÈ witrynÚ internetowÈ do urzÈdzeñ mobilnych.
PomyĂl o tym jak o pewnego rodzaju tïumaczeniu. Mechanizm wykrywa
wysyïane do Twojej witryny ĝÈdanie mobilnej strony internetowej i „w locie”
przeformatowuje jÈ, by powstaïa wersja dopasowana do urzÈdzenia mobilnego.
Twoja strona stacjonarna przekierowuje wtedy urzÈdzenie mobilne do mobilnej
wersji strony hostowanej przez wykonawcÚ. ChoÊ wiÚc ostateczna strona
jest hostowana gdzieĂ indziej, nie sÈ to w peïni niezaleĝne elementy.
Strona z odwrotnym proxy pozostanie zaleĝna od swojego ěródïa, czyli Twojej
witryny stacjonarnej, a wszelkie treĂci i funkcje bÚdÈ podlegaÊ (w granicach
rozsÈdku) synchronizacji.
KorzyĂci pïynÈce z mobilnej strony z odwrotnym proxy to przede
wszystkim:
x
x

niskie lub Ărednie koszty poczÈtkowe,
minimalny wysiïek,
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x

szybkie umieszczenie strony na rynku.

Struktura kosztów strony z odwrotnym proxy przypomina tÚ dla
w peïni hostowanej strony, na którÈ skïada siÚ opïata z góry za zbudowanie
witryny oraz comiesiÚczny koszt hostingu i utrzymania. Jednakĝe z uwagi
na to, ĝe strony z odwrotnym proxy oferujÈ z reguïy wiÚksze moĝliwoĂci
personalizacji i funkcji, koszty sÈ nieco wyĝsze. Strony z odwrotnym proxy
sprawiajÈ niewielkie kïopoty, poniewaĝ w gruncie rzeczy na bieĝÈco
przeksztaïcajÈ TwojÈ istniejÈcÈ stronÚ. Istnieje minimalna potrzeba
angaĝowania zespoïu technicznego zajmujÈcego siÚ utrzymaniem Twojej
strony, poniewaĝ wykonawca wïaĂciwie nie ingeruje w Twój kod. Ten niski
poziom zaleĝnoĂci technicznej jest bardzo pociÈgajÈcy dla menedĝerów
marketingu, którzy czÚsto nie zgadzajÈ siÚ z pracownikami dziaïu technicznego,
kiedy chcÈ wprowadziÊ na stronie nowy element. W tym przypadku od swojego
zespoïu technicznego nie bÚdziesz wymagaÊ wiele, poniewaĝ koniecznoĂÊ
dodawania nowego kodu nie istnieje lub jest minimalna — co bÚdzie zwiÈzane
z dodaniem najwyĝej kilku znaczników do istniejÈcej witryny — dziÚki
czemu czas wprowadzenia na rynek wynosi zwykle zaledwie od czterech
do szeĂciu tygodni.
Tego typu strony majÈ teĝ jednak kilka wad, których naleĝy byÊ
Ăwiadomym:
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x

ograniczona rentownoĂÊ dïugoterminowa,

x

ograniczenia w tworzeniu doĂwiadczenia uĝytkownika,

x

wyzwania zwiÈzane z utrzymaniem strony,

x

ograniczenia zwiÈzane z SEO — strony z odwrotnym proxy radzÈ sobie
pod tym wzglÚdem lepiej niĝ strony w peïni hostowane, ale wciÈĝ
pozostajÈ dalekie od ideaïu.

Podobnie jak w przypadku w peïni hostowanej strony, zakup strony
z odwrotnym proxy nie jest tym samym co kupno strony mobilnej — pïacisz
jedynie za usïugÚ. JeĂli nie jesteĂ zadowolony z wykonawcy i decydujesz siÚ
skorzystaÊ z usïug kogoĂ innego albo teĝ zbudowaÊ bardziej wyszukanÈ
witrynÚ, nie dysponujesz ĝadnymi namacalnymi aktywami, które mógïbyĂ
wykorzystaÊ. Wykonawcy stron z odwrotnym proxy sÈ zwykle w stanie
zapewniÊ uĝytkownikowi mobilnemu bogatsze doĂwiadczenia w porównaniu
z wykonawcami stron w peïni hostowanych, ale takĝe oni muszÈ liczyÊ siÚ
z ograniczeniami. ChoÊ niektórzy potrafiÈ tworzyÊ wïasne treĂci i funkcje,
wiÚkszoĂÊ wykonawców wykorzystuje tylko elementy obecne na Twojej stronie
stacjonarnej. Niemoĝliwe jest takĝe ïatwe przeniesienie treĂci wykonanych
we Flashu, a transformacja stron, które sÈ wizualnie zïoĝone i (lub) zawierajÈ
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wiele grafik, moĝe sprawiaÊ kïopoty. Teoretycznie, jako ĝe strona z odwrotnym
proxy w czasie rzeczywistym zajmuje siÚ tïumaczeniem Twojej strony
stacjonarnej, obydwie zawsze bÚdÈ ze sobÈ zsynchronizowane pod wzglÚdem
treĂci. Jednak dokonywanie zïoĝonych zmian w interfejsie uĝytkownika lub
funkcjach moĝe (i czÚsto tak siÚ dzieje) zakïóciÊ proces translacji. W zwiÈzku
z tym, aby obie strony dziaïaïy, zazwyczaj musisz powiadamiaÊ wykonawcÚ
z kilkutygodniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach, jakich chcesz
dokonaÊ na stronie stacjonarnej. Lubimy myĂleÊ o odwrotnym proxy jak
o kolejnym kroku w kierunku strony w peïni hostowanej. JeĂli szukasz
na rynku bardziej wyszukanego projektu mobilnego, który bÚdzie
synchronizowaÊ siÚ z TwojÈ stronÈ stacjonarnÈ, ale nie jesteĂ gotowy
na zaawansowane rozwiÈzanie, bÚdzie to dla Ciebie Ăwietna opcja. Nawet
jeĂli Twoja treĂÊ wciÈĝ podlega czyjejĂ kontroli, masz moĝliwoĂÊ szybko
zaprezentowaÊ stronÚ na rynku i wiele siÚ nauczyÊ przed zainwestowaniem
w bardziej zïoĝony projekt.
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Obawy związane z domeną
w przypadku hostowanych stron mobilnych
Kiedy korzystasz z zewnętrznego hosta (pełnego lub proxy) dla swojej strony mobilnej,
strona pozostaje na serwerze sprzedawcy, a adres URL odpowiada adresowi domeny
sprzedawcy. Na przykład mobilna strona www.kiwi-market.com mogłaby znajdować
się pod adresem mobilevendor.kiwi-market.com. Większość wykonawców dodaje do
domeny alias, dzięki czemu klienci i wyszukiwarki internetowe postrzegają stronę jako
umieszczoną pod Twoim URL, ale w zamian za to często naliczana jest dodatkowa opłata.

Strona mobilna na platformie w chmurze
ChoÊ wciÈĝ wymaga to skorzystania z usïug zewnÚtrznego wykonawcy,
platforma w chmurze jest bardziej zaawansowanym podejĂciem do witryn
mobilnych niĝ poprzednie dwie moĝliwoĂci. Tworzysz faktycznÈ zawartoĂÊ
strony, zwykle przy uĝyciu hipertekstowego jÚzyka znaczników (HTML5),
jÚzyka JavaScript oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), doïÈczajÈc do nich
znaczniki i usïugi internetowe bÚdÈce wïasnoĂciÈ zarzÈdcy platformy
w chmurze. Docelowo hostujesz stronÚ we wïasnym Ărodowisku .com,
a z usïug zewnÚtrznego wykonawcy korzystasz wtedy, gdy potrzebujesz
wykryÊ uĝytkowników mobilnych i zmodyfikowaÊ elementy Twojej strony,
by dziaïaïy dobrze na konkretnych urzÈdzeniach.
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WiÚkszoĂÊ usïug w platformach w chmurze wyewoluowaïo z modelu
w peïni hostowanej strony. Usïugodawcy uĂwiadomili sobie, ĝe wiele marek
chce i potrzebuje hostowaÊ wïasnÈ stronÚ oraz niÈ zarzÈdzaÊ, dlatego
przygotowali swój zestaw usïug, które moĝna eksportowaÊ poprzez API.
Jest to stosunkowo nowa moĝliwoĂÊ na rynku, ale z kilku powodów
zapowiada siÚ bardzo obiecujÈco.
Oto kilka zalet strony mobilnej na platformie w chmurze:
x

ekspansywny zasiÚg,

x

personalizacja treĂci i doĂwiadczenia uĝytkownika,

x

sprawowanie kontroli nad strukturami URL na potrzeby SEO.

NarzÚdzia i usïugi, które oferujÈ zarzÈdzajÈcy platformÈ w chmurze,
umoĝliwiajÈ Ci translacjÚ Twojej strony, by w równym stopniu zaspokajaïa
ona potrzeby uĝytkowników poczÈtkujÈcych i zaawansowanych. W wielu
przypadkach ïatwo moĝesz utworzyÊ wielostopniowe doĂwiadczenie
uĝytkownika i „w locie” przeksztaïcaÊ stronÚ, bazujÈc na moĝliwoĂciach danego
urzÈdzenia. CaïoĂciowy layout strony — jak równieĝ grafiki, filmy i pliki
o formacie wymagajÈcym pobrania — mogÈ byÊ automatycznie dostosowywane
w czasie rzeczywistym do prawie kaĝdego sprzÚtu. Umoĝliwia to przeĝywanie
bogatych doĂwiadczeñ medialnych przez najwiÚkszÈ moĝliwÈ liczbÚ
uĝytkowników. JeĂli dysponujesz zasobami technicznymi pozwalajÈcymi Ci
zbudowaÊ treĂÊ na swojej stronie oraz masz nieco czasu, by zainwestowaÊ
w budowÚ tej witryny, platforma w chmurze moĝe okazaÊ siÚ dla Ciebie
bardzo dobrÈ opcjÈ. Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich innych
rozwiÈzañ, mobilna strona na platformie w chmurze ma takĝe wady,
na przykïad:
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x

zwiÚkszony koszt utrzymania,

x

zmniejszona elastycznoĂÊ w zmienianiu swojego podejĂcia,

x

wysoki poziom starañ w porównaniu z rozwiÈzaniami z odwrotnym
proxy czy peïnym hostingiem,

x

zwiÚkszony wysiïek podczas utrzymania.

W przypadku platformy w chmurze budujesz i hostujesz stronÚ mobilnÈ
(co wymaga odpowiedniego nakïadu inwestycji), ale takĝe wykupujesz
od wykonawcy miesiÚcznÈ lub rocznÈ usïugÚ, co wiÈĝe siÚ z dodatkowymi
kosztami. Podobnie jak w wypadku stron z odwrotnym proxy czy peïnym
hostingiem, pïacisz za usïugÚ, bez której witryna nie bÚdzie dziaïaÊ. JeĂli
póěniej zdecydujesz siÚ zmieniÊ wykonawcÚ lub stworzyÊ bardziej wyszukanÈ
stronÚ, moĝe bÚdziesz w stanie wykorzystaÊ kilka elementów z tego projektu,
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ale to raczej maïo prawdopodobne. KluczowÈ zaletÈ platformy w chmurze
jest moĝliwoĂÊ bycia wïaĂcicielem treĂci i obsïugiwania wielu poziomów
urzÈdzeñ. By jednak wyciÈgnÈÊ z tej okazji jak najwiÚcej, musisz posiadaÊ
wewnÚtrzny projekt i zasoby techniczne, pozwalajÈce na osiÈgniÚcie
swoich zamierzeñ, a takĝe poĂwiÚciÊ czas i wysiïek, by je urzeczywistniÊ.
Platforma w chmurze wymaga, byĂ utrzymywaï w dobrym stanie wïasnÈ
zawartoĂÊ mobilnÈ, co wymaga delegowania bieĝÈcych zasobów technicznych
do utrzymywania aktualnego stanu strony i jej pïynnego dziaïania.
Platformy w chmurze sÈ idealne — moĝemy nawet powiedzieÊ,
ĝe konieczne — w dwóch szczególnych przypadkach:
x
kiedy chcesz dotrzeÊ do bardzo szerokiego grona uĝytkowników,
od posiadaczy telefonów specjalistycznych po wïaĂcicieli tabletów;
x

gdy Twoja strona jest bardzo zïoĝona pod wzglÚdem wizualnym
i (lub) zawiera grafiki i filmy, które muszÈ byÊ renderowane „w locie”
dla kaĝdego typu uĝytkownika.
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Zwaĝywszy na róĝnorodnoĂÊ urzÈdzeñ, platforma w chmurze moĝe
okazaÊ siÚ najïatwiejszym i jedynym sposobem dotarcia do wszystkich,
do których chcesz dotrzeÊ, o ile nie budujesz wïasnej infrastruktury
do renderowania zawartoĂci mobilnej na bieĝÈco. JeĂli masz markÚ o Ăwiatowej
rozpoznawalnoĂci, zaoferowanie najlepszego z moĝliwych doĂwiadczenia
na róĝnorodnej gamie urzÈdzeñ moĝe byÊ dla Ciebie priorytetowe. W takim
przypadku wykorzystanie platformy w chmurze moĝe okazaÊ siÚ dla Ciebie
jedynÈ praktycznÈ opcjÈ. Jak wspomnieliĂmy wczeĂniej, wiÚkszoĂÊ
wykonawców platform w chmurze zaczynaïa jako wykonawcy w peïni
hostowanych stron, tak wiÚc wielu z nich bÚdzie chÚtnych, by nie tylko
hostowaÊ TwojÈ witrynÚ mobilnÈ, lecz takĝe jÈ zbudowaÊ. Jednak ich
prawdziwa wartoĂÊ tkwi w moĝliwoĂci objÚcia szerokiego spektrum
uĝytkowników poprzez bogatÈ zawartoĂÊ mobilnÈ, co umoĝliwi Ci zachowanie
kontroli nad swojÈ stronÈ mobilnÈ.
Strona mobilna oparta na systemie zarządzania treścią (CMS)
JeĂli dysponujesz witrynÈ stacjonarnÈ opartÈ na systemie zarzÈdzania treĂciÈ
(CMS, ang. content management system), Twoja droga do strony mobilnej moĝe
byÊ duĝo prostsza, niĝ myĂlisz. WiÚkszoĂÊ najpopularniejszych platform
CMS oferuje obecnie peïnÈ obsïugÚ stron mobilnych. Jeĝeli Twoja strona
bazuje na CMS-ie jednej z najlepszych komercyjnych platform, moĝesz
opracowaÊ szablony strony mobilnej i zintegrowaÊ je ze swoim holistycznym
Ărodowiskiem .com. Potem naleĝy po prostu doïÈczyÊ wykrycie urzÈdzenia,
by przekierowywaÊ uĝytkowników mobilnych do odpowiadajÈcej ich
urzÈdzeniom domeny .com.
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Strony oparte na CMS-ie majÈ kilka zalet:
x

peïna kontrola nad strukturÈ URL i SEO,

x

scentralizowane zarzÈdzanie treĂciÈ,

x

ïatwiejsze utrzymywanie,

x

lepsza rentownoĂÊ dïugoterminowa.

Do stron w peïni hostowanych i z odwrotnym proxy moĝna dodaÊ aliasy
URL, natomiast witryny oparte na CMS-ie umoĝliwiajÈ Ci sprawowanie
caïkowitej kontroli nad treĂciÈ i adresami URL. TreĂci mobilne mogÈ
wspóïdzieliÊ te same adresy, co treĂci na stronie stacjonarnej, a to
umoĝliwia czerpanie zysków wiÈĝÈcych siÚ z naturalnym wyszukiwaniem
URL Twojej strony .com. Jednakĝe niektóre CMS-y bÚdÈ automatycznie
przypisywaÊ stronie stacjonarnej i mobilnej róĝne struktury URL, co moĝe
spowodowaÊ problemy z SEO, które wkrótce omówimy. Jako ĝe Twoje
strony .com i mobilne sÈ hostowane w ramach tego samego CMS-u, jesteĂ
w stanie pïynnie aktualizowaÊ obydwie, zachowujÈc synchronizacjÚ miÚdzy
zawartoĂciÈ. Osoby zarzÈdzajÈce stronÈ w peïni hostowanÈ pozostawiÈ CiÚ
na ïasce swoich grafików aktualizacji, zaĂ strony oparte na CMS-ie umoĝliwiajÈ
Ci sprawowanie peïnej kontroli nad tym, kiedy i jak Twoja strona jest
zarzÈdzana i aktualizowana. Wykorzystanie tej samej bazy danych, usïug
i treĂci na stronie wyĂwietlanej na wielu platformach, pozwoli Ci na
zmaksymalizowanie w perspektywie czasu wartoĂci inwestycji w swój
biznes. JeĂli masz juĝ stronÚ .com opartÈ na CMS-ie, pozostanie przy tym
rozwiÈzaniu moĝe okazaÊ siÚ efektywnÈ i skutecznÈ drogÈ dla strony mobilnej.
By to zrobiÊ, bÚdziesz musiaï jednak posiadaÊ dostÚp do zasobów technicznych
— albo wewnÚtrzny, albo poprzez firmÚ partnerskÈ, co moĝe okazaÊ siÚ
prawdziwym wyzwaniem.
IstniejÈ takĝe inne potencjalne zagroĝenia. RozwaĝajÈc uruchomienie
strony mobilnej opartej na CMS-ie, pamiÚtaj o jej nastÚpujÈcych wadach:
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x

koszt,

x

czas wprowadzenia na rynek,

x

wsparcie dla wielu urzÈdzeñ.

W przypadku stron opartych na CMS-ie tworzysz prawdziwe, namacalne
aktywa i integrujesz je ze Ărodowiskiem .com. Prawie zawsze wymaga
to wiÚkszych poczÈtkowych nakïadów finansowych w stosunku do czasu,
niezaleĝnie od tego, czy korzystasz z wïasnych wewnÚtrznych zasobów, czy teĝ
pïacisz firmie partnerskiej. RozwiÈzania oparte na wykonawcach sprawiÈ,
ĝe szybciej znajdziesz siÚ na rynku, poniewaĝ korzystajÈ oni z prefabrykowanych
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szablonów stron i bibliotek kodu. W tym przypadku jednak projektujesz,
rozwijasz i testujesz unikalne strony, co bÚdzie wymagaÊ bardziej intensywnego
poziomu czasu i wysiïku — zwykle miesiÚcy zamiast tygodni — by wejĂÊ
na rynek. NajwiÚkszÈ przeszkodÈ w projektowaniu stron mobilnych jest
rozdrobnienie rynku urzÈdzeñ. Rodzaje sprzÚtu znacznie siÚ miÚdzy sobÈ
róĝniÈ, choÊby wsparciem jÚzyka JavaScript, formatami multimediów
i rozmiarami ekranu. Wypracowanie jednego rozwiÈzania, które wïaĂciwie
speïnia potrzeby wszystkich odbiorców, moĝe byÊ wyzwaniem w przypadku
strony opartej na CMS-ie, a w wielu wypadkach moĝe wrÚcz okazaÊ siÚ
niemoĝliwe bez znaczÈcych inwestycji w projekt i starañ technicznych.
Potrzebne mogÈ okazaÊ siÚ wielokrotne iteracje Twojej strony mobilnej,
a niekiedy takĝe i dodatkowe usïugi Ăwiadczone przez zarzÈdcÚ platformy
w chmurze. CzÚĂciej niĝ rzadziej podczas tworzenia strony opartej na CMS-ie
bÚdziesz musiaï skoncentrowaÊ wysiïki na najbardziej zaawansowanych
uĝytkownikach i nowoczesnej stronie lub teĝ zbudowaÊ elementarnÈ witrynÚ,
do której kaĝdy bÚdzie mieÊ dostÚp. ¿adna z tych sytuacji nie jest idealna.
W kolejnym podrozdziale omówimy konieczne decyzje dotyczÈce
zaawansowanych i podstawowych uĝytkowników.
Strona oparta na CMS-ie ma wiele zalet — sprawujesz caïkowitÈ
kontrolÚ nad swojÈ treĂciÈ i tworzysz namacalne aktywa, na których moĝesz
bazowaÊ w przyszïoĂci. Jednakĝe musisz byÊ gotowy od samego poczÈtku
zainwestowaÊ wiÚcej czasu, pieniÚdzy i wysiïku, oraz dysponowaÊ projektem
i zasobami technicznymi, pozwalajÈcymi utworzyÊ treĂÊ i niÈ zarzÈdzaÊ. Dïuĝej
trwa pojawienie siÚ na rynku, a koszty mogÈ wymknÈÊ siÚ spod kontroli, jeĂli
próbujesz wesprzeÊ wiele poziomów zaawansowanych i prostszych urzÈdzeñ.
Jeĝeli interesuje CiÚ dotarcie niemal wyïÈcznie do uĝytkowników iOS
i Androida, prawdopodobnie wystarczy Ci jedna zaawansowana strona.
W takim przypadku strona oparta na CMS-ie jest idealnym rozwiÈzaniem,
o ile posiadasz odpowiednie zasoby do jej zbudowania. Jeĝeli TwojÈ stronÚ
odwiedzajÈ posiadacze róĝnorodnych urzÈdzeñ, warto, przynajmniej na
poczÈtku, rozwaĝyÊ wybór strony w peïni hostowanej, z odwrotnym proxy
lub na platformie w chmurze. PamiÚtaj jednak przy tym, ĝe liczba prostszych
urzÈdzeñ na rynku systematycznie maleje.
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Projekt responsywny
Projekt responsywny to obecnie jeden z najgorÚtszych tematów w cyfrowym
Ăwiecie, co jest jak najbardziej uzasadnione. Oferuje on markom moĝliwoĂÊ
przygotowania takiej treĂci strony internetowej, która bÚdzie swobodnie
przepïywaÊ przez wiele urzÈdzeñ — zdolnoĂÊ ta bÚdzie wciÈĝ zyskiwaÊ na
waĝnoĂci wraz z pojawianiem siÚ na rynku kolejnych modeli sprzÚtu.
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Kwestie zwiÈzane z wyglÈdem projektu responsywnego omówimy
w jutrzejszym rozdziale, a teraz przyjrzyjmy siÚ mu jako jednej z opcji
tworzenia strony mobilnej.
Przede wszystkim musisz zrozumieÊ, czym jest projekt responsywny.
Wymaga on zbudowania jednej strony z wykorzystaniem HTML5 i zapytañ
medialnych CSS3, tak by mogïa ona na bieĝÈco modyfikowaÊ swój wyglÈd
zgodnie z szerokoĂciÈ ekranu urzÈdzenia, z którego uĝytkownik chce
wywoïaÊ danÈ witrynÚ. O ile nie jesteĂ gotowy przemodelowaÊ od podstaw
caïej swojej strony .com, projekt responsywny nie bÚdzie jednak raczej
czymĂ dla Ciebie.
WiÚkszoĂÊ marek, z którymi wspóïpracujemy, nie znajduje siÚ
w poïoĝeniu, w jakim moĝliwe byïyby radykalne przemodelowanie i caïkowita
zmiana architektury strony .com, lecz po prostu szuka sposobu na mobilne
przeniesienie wybranej czÚĂci istniejÈcych treĂci. Moĝliwe jest takĝe przeïoĝenie
responsywnego podejĂcia na istniejÈcÈ stronÚ stacjonarnÈ, która nie zostaïa
zaprojektowana w ten sposób. Jednak takie dziaïania zakoñczÈ siÚ
powodzeniem jedynie wtedy, gdy strona od samego poczÈtku byïa doĂÊ
oszczÚdna i dobrze zaprojektowana — a nie da siÚ ukryÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ witryn
nie speïnia tego kryterium. Ale jeĂli jesteĂ w trakcie tworzenia zupeïnie nowej
strony albo caïkowicie przebudowujesz istniejÈcÈ, warto rozwaĝyÊ wykonanie
projektu responsywnego. WiÈĝe siÚ z nim oczywiĂcie kilka zalet i wad, których
naleĝy byÊ Ăwiadomym.
WĂród korzyĂci pïynÈcych z projektu responsywnego moĝna wymieniÊ:
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x

ekonomiczny projekt,

x

obniĝone dïugoterminowe koszty utrzymywania,

x

optymalne SEO.

Fazy informacyjna oraz kreatywnego projektowania bÚdÈ w przypadku
takiej strony stosunkowo zïoĝone, gdyĝ rozwaĝane sÈ róĝnorodne potrzeby
konsumentów na wielu platformach. SpÚdzisz wiÚcej czasu, planujÈc tworzÈc
treĂÊ. Jednakĝe gruntowne, wczeĂniejsze zaplanowanie caïego ekosystemu
na urzÈdzenia mobilne i stacjonarne oznacza mniej czasu spÚdzonego póěniej
na nadganianiu braków i próbie obsïuĝenia uĝytkowników mobilnych po
fakcie. W tym przypadku nie pïacisz za zewnÚtrzne usïugi hostowania
i utrzymania dodatkowych treĂci. Projekt responsywny to jedyne
podejĂcie do stron mobilnych, które pozwoli Ci zaoferowaÊ treĂÊ pasujÈcÈ
do urzÈdzeñ wszystkim uĝytkownikom z poziomu jednego adresu URL
— bez poddomen, podkatalogów czy unikalnych mobilnych adresów
URL. Pojedynczy adres URL pozwoli Twojej stronie mobilnej skorzystaÊ
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z moĝliwoĂci wyszukiwania stacjonarnego, które wypracowaïeĂ wczeĂniej,
co zapewnia optymalnÈ, wieloplatformowÈ widzialnoĂÊ w stacjonarnych
i mobilnych wynikach wyszukiwania. Z tego powodu projekt responsywny
jest podejĂciem numer jeden do tworzenia stron mobilnych promowanym
przez Google.
Nie oznacza to jednak, ĝe projekt responsywny stanowi panaceum
na wszystkie kïopoty z mobilnoĂciÈ. PomijajÈc fakt, ĝe musisz byÊ w stanie
zaczÈÊ tworzenie od poczÈtku, istnieje jeszcze kilka wad, o których trzeba
pamiÚtaÊ:
x

zasiÚg,

x

czas wczytywania,

x

ograniczenia dotyczÈce wyglÈdu.
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O zasiÚgu naleĝy wspomnieÊ w kontekĂcie rozdrobnienia wĂród
urzÈdzeñ, które okazuje siÚ prawdziwym wyzwaniem, poniewaĝ nie kaĝde
urzÈdzenie mobilne wspiera technologie wykorzystywane w projekcie
responsywnym. JeĂli do Twoich odbiorców naleĝÈ nie tylko posiadacze
najnowszych, obsïugujÈcych HTML5 i CSS3, smartfonów i tabletów, sam
projekt responsywny nie wystarczy. W podejĂciu tego typu nie tworzysz
strony mobilnej; tworzysz jednÈ witrynÚ, która dziaïa zarówno na
urzÈdzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Zapytania medialne CSS3
umoĝliwiÈ Ci, jeĝeli sobie tego ĝyczysz, opracowanie odmiennego wyglÈdu
dla róĝnych urzÈdzeñ, ale to wciÈĝ bÚdzie jedna strona. Dlatego teĝ, nawet
jeĂli nie pokazujesz uĝytkownikowi pewnych obrazków czy elementów
strony, przeglÈdarka mobilna i tak musi wczytaÊ caïÈ witrynÚ — co moĝe
byÊ bardzo wyczerpujÈce dla urzÈdzeñ mobilnych, poniewaĝ prÚdkoĂci danych
oferowane przez operatorów sieci sÈ duĝo wolniejsze od tych zapewnianych
przez dostawców internetu stacjonarnego. Uĝytkownicy mogÈ byÊ zmuszeni
czekaÊ na poĝÈdanÈ zawartoĂÊ przez dïugi czas, a jak dobrze wiemy,
odbiorcy mobilni nie wykazujÈ przesadnej cierpliwoĂci w stosunku do
wydïuĝonego wczytywania strony. Moĝesz zmieniÊ wyglÈd swojej strony
i do pewnego stopnia zróĝnicowaÊ go na poszczególnych urzÈdzeniach, ale
nie jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ tego samego poziomu dowolnoĂci co w przypadku
oddzielnej strony mobilnej opartej na projekcie responsywnym. W wielu
przypadkach i tak bÚdziesz chciaï opracowaÊ dodatkowe, nakïadajÈce siÚ
na stronÚ responsywnÈ, treĂci i funkcje obecne tylko na stronie mobilnej,
aby odpowiednio obsïugiwaÊ uĝytkowników mobilnych.
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Wtorek. Określ swoje podejście do projektu
Na pierwszy rzut oka istotne znaczenie witryny mobilnej wydaje siÚ oczywiste.
Twoja strona jest wizytówkÈ marki, wiÚc powinna byÊ ïatwa do znalezienia
i uĝytkowania, przydatna i angaĝujÈca na kaĝdym urzÈdzeniu, z którego
korzysta konsument. Mimo to wciÈĝ zadawane jest nam to samo pytanie:
„Czy najpierw wykonaÊ stronÚ mobilnÈ, czy teĝ aplikacjÚ?”.

Strona mobilna kontra aplikacja mobilna
ChcielibyĂmy odpowiedzieÊ na to pytanie, umieszczajÈc je w kontekĂcie
omawianej w rozdziale 2., „Tydzieñ 1. Opracuj swojÈ strategiÚ mobilnÈ”,
Ăcieĝki zakupowej klienta. Podczas tworzenia strategii mobilnej dla
naszych konsumentów zawsze zadajemy im kilka kluczowych pytañ,
by lepiej zrozumieÊ okolicznoĂci, w jakich mogliby oni uznaÊ mobilnÈ
stronÚ bÈdě aplikacjÚ za bardziej poĝÈdanÈ. Na przykïad rozmawiajÈc
z klientami fikcyjnego Kiwi Marketu, zadalibyĂmy nastÚpujÈce pytania:
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GdybyĂ na swoim urzÈdzeniu mobilnym szukaï informacji o Kiwi
Markecie, od czego byĂ zaczÈï?
Czy najpierw szukaïbyĂ w internecie mobilnym, liczÈc na znalezienie
strony mobilnej?
Czy najpierw szukaïbyĂ w sklepie z aplikacjami, liczÈc na znalezienie
aplikacji mobilnej Kiwi Marketu?
Czy pobraïbyĂ aplikacjÚ mobilnÈ Kiwi Marketu, gdyby taka istniaïa?
JeĂli tak, to jak byĂ z niej korzystaï? Czy uĝywaïbyĂ jej zamiast
strony internetowej? Czy korzystaïbyĂ z niej inaczej niĝ ze strony?
Klienci niezmiennie udzielajÈ nam tych samych odpowiedzi, niezaleĝnie
od tego, czy robiÈ zakupy spoĝywcze, kupujÈ samochód, rezerwujÈ pokój
w hotelu, czy szukajÈ innego typu informacji dotyczÈcych marki.
W poczÈtkowych, zapoznawczych fazach budowania ĂwiadomoĂci i rozwaĝania
zakupu, a nawet w jego trakcie, preferujÈ korzystanie z internetu mobilnego.
Z kolei po kupnie i zostaniu lojalnym klientem czÚĂciej preferujÈ aplikacjÚ,
jeĂli takowa jest dostÚpna.
Kiedy prosimy ich o uzasadnienie swoich preferencji, sïyszymy:
„Kiedy po raz pierwszy szukam produktu lub usïugi, prawie zawsze
korzystam z Google’a, Yahoo! lub Binga. Niezaleĝnie od tego, czy uĝywam
stron tych wyszukiwarek, czy ich aplikacji mobilnych, wynikami sÈ zawsze
witryny — mój nawyk mobilnego wyszukiwania w 99,9% przypadków
doprowadza mnie do strony mobilnej”.
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„JeĂli planujÚ poïÈczyÊ siÚ z danÈ markÈ tylko kilka razy lub moja
interakcja z niÈ bÚdzie przerywana, np. bÚdzie zachodziÊ raz czy dwa
razy w miesiÈcu, zamierzam korzystaÊ raczej ze strony mobilnej”.
„JeĂli moja interakcja z zaïoĝenia ma byÊ czÚstsza, czy to na krótszÈ,
czy na dïuĝszÈ metÚ, preferujÚ aplikacjÚ, jeĂli jest dostÚpna, a przy jej braku
korzystam ze strony mobilnej”.
„Kiedy juĝ nawiÈĝÚ ïÈcznoĂÊ z markÈ, wolÚ aplikacje, poniewaĝ
doĂwiadczenie uĝytkownika wyglÈda w nich lepiej. Jest w nich mniej treĂci,
których nie chcÚ lub nie potrzebujÚ, i wydajÈ siÚ lepiej przystosowane do
moich konkretnych potrzeb jako istniejÈcego klienta w przeciwieñstwie do
stron, które z reguïy sÈ nastawione raczej na uczynienie kogoĂ klientem. Co
wiÚcej, aplikacja czÚsto pozwala mi zapisywaÊ dane i mieÊ do nich dostÚp
takĝe w trybie offline”.
Aplikacja mobilna odgrywa istotnÈ rolÚ w relacji pomiÚdzy markÈ
a konsumentem po nawiÈzaniu tej relacji. Z reguïy konsumenci postrzegajÈ
korzystanie z aplikacji jako oznakÚ zaangaĝowania i muszÈ poznaÊ CiÚ trochÚ
lepiej, zanim bÚdÈ gotowi pobraÊ TwojÈ aplikacjÚ. Nie oznacza to, ĝe aplikacje
nigdy nie odgrywajÈ ĝadnej roli podczas wczeĂniejszych faz przyswajania
i nabierania ĂwiadomoĂci (w niektórych przypadkach jest wrÚcz przeciwnie),
ale waĝne jest rozumienie ich pozycji w caïym ekosystemie i relacji ze stronami
mobilnymi. WiÚcej na ten temat powiemy w rozdziale 5., „Tydzieñ 4.
Maksymalizuj zaangaĝowanie w aplikacje mobilne”.
Coraz szerzej w powszechnej ĂwiadomoĂci zakorzenia siÚ myĂl, ĝe strona
.com powinna byÊ pierwszym elementem, o który trzeba zadbaÊ, kiedy wchodzi
siÚ na rynek mobilny, i prawie zawsze naleĝy siÚ zajÈÊ niÈ przed tworzeniem
aplikacji. Istnieje ku temu kilka kluczowych powodów.
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ZasiÚg. Technicznie rzecz ujmujÈc, do najszerszego grona klientów docierajÈ
SMS-y, jednak przy ograniczeniu do 160 wyïÈcznie alfanumerycznych
znaków, nie jest to kanaï bogaty w informacje. Z internetu mobilnego
regularnie korzysta okoïo 39% populacji USA (122 miliony osób).
Szacunki wykazujÈ, ĝe zbliĝona liczba osób uĝywa aplikacji mobilnych;
pamiÚtaj jednak, ĝe rynek aplikacji podlega rozdrobnieniu z uwagi na
róĝne platformy. MusiaïbyĂ opracowaÊ aplikacje na iOS i na kilka wersji
Androida, by chociaĝ trochÚ zbliĝyÊ siÚ do tych 122 milionów osób, do których
moĝesz trafiÊ dziÚki pojedynczej stronie mobilnej.
WidocznoĂÊ. Najpopularniejszym kanaïem wyszukiwania, a zarazem
najpopularniejszÈ stronÈ mobilnÈ w Stanach Zjednoczonych, jest
Google. Zgodnie z badaniami comScore w marcu 2012 roku stronÚ
Google’a odwiedziïo ze swojego urzÈdzenia 97% posiadaczy smartfonów.
Co równie interesujÈce, wiÚkszoĂÊ tych konsumentów korzystaïo z aplikacji,
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by dotrzeÊ na strony Google’a. Potwierdza to nasze spostrzeĝenie, ĝe kiedy
uĝytkownik mocno zaangaĝuje siÚ w relacjÚ z markÈ, czÚsto preferuje
aplikacjÚ. PamiÚtaj jednak, ĝe pomijajÈc Mapy Google, wiÚkszoĂÊ
wyników zwracanych konsumentom przez strony Google’a to witryny.
Mobilna strona dobrze zoptymalizowana pod kÈtem wyszukiwania bÚdzie
stale osiÈgaÊ najwyĝszÈ moĝliwÈ liczbÚ odwiedzin konsumentów mobilnych.
Wysiïek i utrzymanie. ChoÊ do zaprojektowania, wykonania i utrzymania
strony mobilnej potrzeba stosunkowo wielu planów i sporych kosztów,
wysiïek zwiÈzany z wykonaniem aplikacji jest znacznie wiÚkszy. Obecnie
musiaïbyĂ przygotowaÊ aplikacjÚ na iPhone’a, jej wariacje na iPoda touch
i iPada oraz kilka wersji na Androida. Zaleĝnie od technografii swoich
odbiorców, mógïbyĂ rozwaĝyÊ takĝe BlackBerry i Windows Phone.
Projektowanie, tworzenie i utrzymywanie aplikacji na tych wszystkich
platformach, a do tego zachowywanie optymalnej widocznoĂci programu
w róĝnych sklepach z aplikacjami, wymaga wysiïku nieporównywalnie
wiÚkszego od potrzebnego do utworzenia jednej solidnej witryny mobilnej.
PodsumowujÈc, dobrze jest uznaÊ mobilnÈ stronÚ internetowÈ
za priorytet. Pozwala Ci ona na najlepsze wspieranie potrzeb tak wielu nowych
i obecnych klientów, jak to moĝliwe, przy równoczesnym niskim poziomie
wysiïku w porównaniu z aplikacjÈ. DodatkowÈ korzyĂciÈ zwiÈzanÈ z mobilnymi
witrynami jest moĝliwoĂÊ uĝywania ich przez konsumentów, którzy wciÈĝ
sÈ posiadaczami telefonów funkcjonalnych.
OczywiĂcie, istniejÈ wyjÈtki od zasady „najpierw strona mobilna”. Moĝesz
znaleěÊ siÚ w sytuacji, gdy bÚdziesz mieÊ do czynienia z rynkiem lub grupÈ
demograficznÈ czÚĂciej niĝ internet mobilny wykorzystujÈcÈ SMS-y, co sprawi,
ĝe idealnym punktem wyjĂcia bÚdzie wysyïanie wiadomoĂci tekstowych.
Moĝesz teĝ dysponowaÊ zawartoĂciÈ (przykïadowo grÈ), która lepiej pasuje
do aplikacji. Ale dla wiÚkszoĂci konsumentów stykajÈcych siÚ z markÈ,
zwïaszcza w Stanach Zjednoczonych, witryna mobilna stanowi punkt startowy.
Jaki jest wiÚc nastÚpny krok, skoro juĝ o tym wiesz?
Gdy technologia mobilna byïa czymĂ nowym, uĝytkownicy o wiele
dïuĝej zachowywali cierpliwoĂÊ. WiÚkszoĂÊ z nas cieszyïa siÚ, jeĂli strona w ogóle
dziaïaïa na telefonie! Spodziewano siÚ dïugiego czasu wczytywania — staïy
element stanowiïy zepsute linki i grafiki oraz brakujÈce wtyczki. Nasze
oczekiwania ewoluowaïy jednak wraz z rozwojem technologii, a obecnie
duĝo trudniej nas zadowoliÊ.
Google przenikliwie zbadaï nasze oczekiwania. Zwaĝywszy na to, jak
zorientowany na wyszukiwanie jest uĝytkownik internetu mobilnego, kto
miaïby byÊ lepiej poinformowany niĝ najpopularniejsza na Ăwiecie
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wyszukiwarka? Przeprowadzone w czerwcu 2011 roku badania Google’a
wykazaïy, ĝe:
x

61% uĝytkowników raczej nie wraca na strony mobilne, które sprawiaïy
kïopoty na ich telefonie,

x

40% stwierdziïo, ĝe odwiedza wówczas stronÚ konkurencyjnej firmy,

x

19% negatywnie odbiera markÚ, jeĂli nie usatysfakcjonowaïo ich
przeglÈdanie jej strony internetowej na urzÈdzeniu mobilnym,

x

57% uĝytkowników twierdzi, ĝe nie poleciïoby nikomu marki z kiepsko
zaprojektowanÈ stronÈ mobilnÈ.

MówiÈc wprost, projekt strony ma znaczenie. Na szczÚĂcie dysponujemy
szerszÈ gamÈ opcji niĝ kiedyĂ, takĝe niĝ w chwili przeprowadzenia badania
przez Google’a. Pierwsze witryny mobilne, które zaczÚïy pojawiaÊ siÚ okoïo
2005 roku, byïy wirtualnymi szkieletami z minimalnÈ iloĂciÈ tekstu, maleñkimi
miniaturami obrazków i funkcjami ograniczajÈcymi siÚ do click-to-call czy
click-to-email. Ale rosnÈce zaawansowanie urzÈdzeñ mobilnych i postÚpujÈca
standaryzacja technologii multiplatformowych, jak HTML5 czy CSS3, oferujÈ
nam obecnie znacznie bogatszÈ paletÚ projektu. Pytanie, jakie musisz sobie
zadaÊ, okreĂlajÈc swoje podejĂcie do projektu, brzmi: „Jak bogate doĂwiadczenie
masz realnÈ szansÚ zapewniÊ swoim uĝytkownikom?”.
Powszechnie zaakceptowano fakt, ĝe strona mobilna moĝe i powinna byÊ
inna od swej wersji stacjonarnej. W koñcu ludzie nie odwiedzajÈ Twojej
strony z poziomu smartfona, by przeczytaÊ roczny raport.
Najprawdopodobniej szukajÈ szybkich treĂci zwiÈzanych z dziaïaniem.
Twoim celem powinno byÊ wykorzystanie kontekstu, którego domyĂlasz siÚ
na podstawie faktu, ĝe konsumenci wchodzÈ na TwojÈ stronÚ z urzÈdzenia
mobilnego, co z reguïy wiÈĝe siÚ ze zbieraniem informacji, dzieleniem siÚ
treĂciami ze spoïecznoĂciÈ, szukaniem drogi do Ciebie i nawiÈzywaniem
z TobÈ bezpoĂredniego kontaktu.
Rzecz w tym, ĝe uĝytkownik mobilny, czy to na smartfonie, czy
na tablecie, znajduje siÚ, zarówno dosïownie, jak i w przenoĂni, w innym miejscu
niĝ ten sam uĝytkownik oglÈdajÈcy stronÚ stacjonarnÈ. Twoim zadaniem jest
uczynienie podróĝy konsumenta mobilnego szybszÈ, ïatwiejszÈ, przyjemniejszÈ
i wreszcie owocnÈ.
Na podejĂcie do tworzenia strony, które wybieraïeĂ wczoraj, bez
wÈtpienia wpïywa to, co chciaïbyĂ osiÈgnÈÊ dziÚki projektowi. Jednak wszystko
wskazuje na to, ĝe czynniki takie jak koszt, wewnÚtrzne zasoby, stan Twojego
Ărodowiska .com i czas, w jakim chcesz wprowadziÊ stronÚ na rynek, odgrywajÈ
równie istotnÈ (lub waĝniejszÈ) rolÚ jak wyglÈd, którego sobie ĝyczysz. Twoim
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gïównym zmartwieniem jest zapewne zbudowanie przyzwoitej strony
mobilnej tak szybko, jak to moĝliwe, a zarazem za rozsÈdnÈ cenÚ.
Niekoniecznie musisz to robiÊ kosztem wyglÈdu, ale Ăcieĝka rozwoju, którÈ
wybraïeĂ, bÚdzie mieÊ wpïyw na to, jaki projekt moĝesz przygotowaÊ.
Aby najlepiej opisaÊ te moĝliwoĂci, podzieliliĂmy je na kategorie zgodnie
z trzema róĝnymi typami interfejsu uĝytkownika (UI):
Uniwersalny UI. Prosty, czÚsto oparty na szablonie layout, który bÚdzie
dostÚpny dla najszerszego moĝliwego grona uĝytkowników.
UI na smartfonie. Bardziej wyszukany, skoncentrowany na dotyku layout,
w peïni funkcjonalny jedynie dla posiadaczy najnowszych smartfonów.
UI na tablecie. PodejĂcie hybrydowe, w którym prezentacja treĂci jest niemal
identyczna jak w stacjonarnym UI. Niweluje pewne bariery funkcjonalnoĂci
powiÈzane z interfejsem dotykowym i lekko modyfikuje TwojÈ stronÚ gïównÈ
oraz nawigacjÚ, by zaspokoiÊ potrzebÚ szybkiej konsumpcji treĂci
uĝytkowników tabletów.
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Uniwersalny UI
Uniwersalny UI przeszedï od najbardziej podstawowych stron w 2005
roku dïugÈ drogÚ, ale wciÈĝ pozostaje bardzo prosty. Nawigacja prezentowana
jest zwykle w formie list menu, obrazki ograniczone sÈ do minimum, a liczba
dostÚpnych funkcji jest znikoma (rysunek 4.1). PoczÈtkowo to podejĂcie byïo
koniecznoĂciÈ, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ urzÈdzeñ nie radziïa sobie z niczym bardziej
wyszukanym. Obecnie taki projekt ma za zadanie wspieraÊ potrzeby jak
najwiÚkszego grona uĝytkowników za pomocÈ pojedynczego interfejsu
uĝytkownika.

Rysunek 4.1. Strona mobilna Nissana jest przykładem uniwersalnego mobilnego UI
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Z uniwersalnym UI spotkasz siÚ najczÚĂciej na stronach w peïni
hostowanych lub z odwrotnym proxy. Witryny tego typu rzadko, o ile
w ogóle, oferujÈ wysoce atrakcyjne lub funkcjonalne doĂwiadczenie
uĝytkownika. Zwykle projektuje siÚ je w tym celu, by daïo siÚ na nie dostaÊ
z najsïabszego urzÈdzenia w sprzÚtowym ekosystemie. Nie oznacza to,
ĝe usïugodawcy nie sÈ w stanie zapewniÊ bardziej wyszukanego podejĂcia
— czÚsto mogliby to zrobiÊ, ale wymagaïoby to duĝego wysiïku,
by zaprojektowaÊ, wykonaÊ i wspieraÊ wiele iteracji strony przeznaczonej
na bardziej zaawansowane i prostsze urzÈdzenia. WiÚkszoĂÊ marek, które
zdecydowaïy siÚ wspóïpracowaÊ z wykonawcÈ w peïni hostowanej strony,
wybraïa to rozwiÈzanie, by korzystaÊ z takich zalet, jak szybki czas znalezienia
siÚ na rynku i niski koszt, które bazujÈ na wykorzystaniu szablonowego
wyglÈdu, pasujÈcego do kaĝdego rozmiaru — co oznacza tendencjÚ w kierunku
bardzo prostej i szablonowej strony.
Uniwersalne podejĂcie jest dobre z tego wzglÚdu, ĝe moĝesz obsïuĝyÊ
wïaĂciwie kaĝdego uĝytkownika dziÚki pojedynczej, prostej stronie. Oznacza
takĝe niewielki wysiïek i niskie koszty, ale w zamian musisz zdecydowaÊ siÚ
na ustÚpstwa w projekcie i funkcjach. ChcÈc uczyniÊ stronÚ dostÚpnÈ dla
wszystkich, podejmujesz ryzyko odstraszenia bardziej wymagajÈcych
uĝytkowników.
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UI na smartfonie
UI na smartfonie przeznaczone jest dla bardziej zaawansowanej grupy
urzÈdzeñ z ekranem dotykowym. CechujÈ je intuicyjne funkcje, nawigacja
przypominajÈca tÚ w aplikacjach, zïoĝona funkcjonalnoĂÊ, a czÚsto takĝe
rozbudowane grafiki oraz inne multimedia (rysunek 4.2).

Rysunek 4.2. Strona mobilna Toyoty jest przykładem efektywnego UI na smartfonie
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To podejĂcie takĝe ma pewne wady. WiÚkszoĂÊ uĝytkowników
ze stosunkowo nowoczesnymi urzÈdzeniami obejrzy TwojÈ stronÚ, ale,
w zaleĝnoĂci od stopnia jej zïoĝonoĂci, moĝe nie byÊ w stanie poprawnie
z niej korzystaÊ. Posiadacze starszych modeli mogÈ w ogóle nie byÊ
w stanie jej wyĂwietliÊ.
UI na smartfonie generuje problem bïÚdnego koïa. JesteĂ w stanie
zapewniÊ wspaniaïe doĂwiadczenie zaawansowanym uĝytkownikom,
którzy prawdopodobnie naleĝÈ do dominujÈcego odsetka Twoich
klientów, co naleĝy uwzglÚdniÊ. Zgodnie z naszymi doĂwiadczeniami
wiÚkszoĂÊ marek, z którymi wspóïpracowaliĂmy, otrzymuje ponad 90%
ruchu z tabletów i smartfonów z urzÈdzeñ opartych na iOS lub Androidzie.
Jednakĝe wybranie projektu skupionego wokóï smartfonów oznacza
wykluczenie okreĂlonego procentu uĝytkowników posiadajÈcych starsze
telefony funkcjonalne, zwïaszcza gdy chcesz dotrzeÊ do szerokiego,
miÚdzynarodowego grona odbiorców.
Zauwaĝ, ĝe liczby, którymi siÚ posïugujemy, to wyniki uĂrednione
— w przypadku niektórych klientów procent ruchu z urzÈdzeñ z iOS
i Androidem jest znacznie wyĝszy, a u innych znacznie niĝszy. Trudno wiÚc
przywoïaÊ jakÈĂ uniwersalnÈ zasadÚ postÚpowania; sam musisz oceniÊ, co bÚdzie
lepsze dla Twoich konsumentów. ZachÚcamy CiÚ, byĂ pamiÚtaï o tym,
ĝe w 2012 roku prawie 50% uĝytkowników mobilnych w USA stanowili
posiadacze smartfonów (ich liczbÚ szacuje siÚ na 116 milionów). WziÈwszy
pod uwagÚ szybkoĂÊ przyswajania nowych urzÈdzeñ, liczba ta bÚdzie bardzo
szybko rosïa. RównoczeĂnie w nadchodzÈcych latach spadaÊ bÚdzie liczba
starszych urzÈdzeñ na rynku.
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UI na tablecie
„Czy moja strona stacjonarna nie bÚdzie dziaïaÊ na iPadzie?”.
To kolejne pytanie, jakie sïyszymy niemal codziennie. Odpowiedě brzmi:
tak i nie. Najpopularniejszy model tabletu, iPad, nie obsïuguje Flasha. JeĂli
Twoja strona korzysta z tej technologii, by dostarczaÊ treĂci, musisz rozwaĝyÊ,
czy chcesz pogodziÊ siÚ z faktem, ĝe uĝytkownicy tabletów bÚdÈ widzieli duĝe
puste przestrzenie i wiadomoĂci o brakujÈcej wtyczce. JeĂli nie, zastanów siÚ
nad tym, jak moĝesz usunÈÊ te treĂci na tabletach lub w jaki sposób moĝesz
je zastÈpiÊ.
Jest to powaĝniejszy problem, jeĂli Twoja strona jest w caïoĂci oparta
na Flashu. W takim przypadku musisz rozwaĝyÊ przekierowywanie
uĝytkowników tabletów na TwojÈ stronÚ mobilnÈ. Raczej nie speïni ona
oczekiwañ posiadaczy tabletów. Ta grupa uĝytkowników angaĝuje siÚ
w aktywnoĂci na dïuĝej niĝ posiadacze smartfonów i konsumuje wiÚksze iloĂci
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treĂci, dlatego teĝ z duĝym prawdopodobieñstwem strona przeznaczona
na telefony komórkowe nie sprosta ich wymaganiom. JeĂli zdecydujesz siÚ
przekierowaÊ stronÚ mobilnÈ na tablety, dobrze bÚdzie takĝe zapewniÊ link
do peïnej strony stacjonarnej, o ile nie jest ona w caïoĂci zbudowana we Flashu.
To przynajmniej wywoïa u posiadaczy tabletów wraĝenie, ĝe majÈ moĝliwoĂÊ
dotarcia do szerszej gamy treĂci, jeĂli strona mobilna okaĝe siÚ niewystarczajÈca
dla ich potrzeb.
PomijajÈc Flash, strony stacjonarne oznaczajÈ na tabletach takĝe
wyzwania innego typu. Elementy nawigacji zaprojektowane z myĂlÈ
o komputerach stacjonarnych mogÈ zakïócaÊ dziaïanie funkcji witryny
na tablecie. ChoÊ iPad wciÈĝ jest dominujÈcym modelem na rynku tabletów,
tak naprawdÚ istnieje duĝo róĝnych urzÈdzeñ tego typu, a ich przeglÈdarki
inaczej radzÈ sobie z popularnymi elementami nawigacji, co oznacza, ĝe nawet
jeĂli Twoja strona stacjonarna dziaïa na jednym tablecie, na innym moĝe
byÊ bardzo trudna w obsïudze. Kiedy na przykïad obracasz niektóre tablety
do poïoĝenia pionowego, elementy nawigacji projektowane z myĂlÈ o stronie
stacjonarnej mogÈ nakïadaÊ siÚ na siebie, a to z kolei prowadzi do czÚstych
bïÚdów podczas nawigowania po niej. W innych przypadkach najechanie
na element moĝe wywoïaÊ funkcjÚ „kopiuj i wklej”, co sprawi, ĝe nawigacja
bÚdzie niemoĝliwa.
Wynika z tego, ĝe musisz ostroĝnie oceniaÊ prezentowanie siÚ Twojej
strony stacjonarnej na iPadzie i innych urzÈdzeniach tego typu, aby okreĂliÊ,
na ile dobrze — lub ěle — sobie radzi. Moĝliwe, ĝe bÚdziesz mógï wykorzystaÊ
witrynÚ stacjonarnÈ w jej okreĂlonym ksztaïcie albo wystarczÈ korekty
w strukturze nawigacji. Z drugiej strony konieczna moĝe okazaÊ siÚ inwestycja
w unikalne podejĂcie. Jedynym sposobem, by skutecznie tego dokonaÊ, jest
ocenienie znaczenia uĝytkowników tabletów (zwykle bazuje siÚ na ich odsetku
w ruchu na stronie stacjonarnej) przez pryzmat tego, jak Twoja witryna radzi
sobie na tablecie. Jak pokazano na rysunku 4.3, „The Guardian UK” jest
przykïadem efektywnego UI na tablecie.
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Rysunek 4.3. Strona internetowa
„The Guardian UK” jest przykładem
efektywnego UI na tablecie
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A co wtedy, gdy zdecydujesz siÚ na oddzielnÈ stronÚ mobilnÈ? Jest
jeszcze zbyt wczeĂnie, by móc okreĂliÊ, jakie rozwiÈzanie idealnie sprawdzi
siÚ na tabletach. Wiemy, ĝe uĝytkownicy tabletów majÈ tendencje do dïuĝszego
przebywania na stronie i konsumowania dïuĝszych treĂci, oraz sÈ bardziej
skïonni do robienia zakupów niĝ uĝytkownicy stacjonarni. Upewnienie
siÚ, ĝe pokonujesz bariery zwiÈzane z funkcjonalnoĂciÈ i tworzysz UI, które
wspiera konsumpcjÚ treĂci, jest Ăwietnym pierwszym krokiem, ale nasze
zrozumienie tego, czym powinno byÊ doĂwiadczenie sieciowe na tablecie,
bÚdzie jeszcze przez jakiĂ czas ewoluowaÊ.

Środa. Podejmij kluczowe decyzje deweloperskie
Niektórzy ludzie wciÈĝ nazywajÈ strony mobilne stronami WAP,
ale to archaiczna terminologia. Skrót WAP oznacza protokóï aplikacji
bezprzewodowych (ang. wireless application protocol) — jest to technologia,
której od wielu lat nie ma juĝ w powszechnym uĝytku. Tak naprawdÚ prawie
kaĝdy smartfon i tablet potrafi obsïugiwaÊ wiÚkszoĂÊ, pomijajÈc Flash,
nowoczesnych technologii. To wspaniaïa wiadomoĂÊ, poniewaĝ pozwala Ci
robiÊ z TwojÈ stronÈ mobilnÈ praktycznie wszystko to, co ze stronÈ stacjonarnÈ
— oczywiĂcie w granicach rozsÈdku. Wiele spoĂród tych rzeczy, które ludzie
chÚtnie wykonujÈ na komputerach stacjonarnych, nie ma sensu w kontekĂcie
mobilnym, ale tak czy inaczej moĝesz je wprowadziÊ, jeĂli tego chcesz.
Rodzi siÚ wtedy pytanie, jak podejĂÊ do tego od strony technicznej.
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HTML5 i CSS3. Zaspokajanie potrzeb zaawansowanych użytkowników
Kiedy projektujesz interfejs witryny mobilnej, najbezpieczniej jest wykorzystaÊ
stopniowe ulepszanie, czyli projekt strony, w którym koncentrujesz siÚ
na utworzeniu podstawowego poziomu zawartoĂci dostÚpnego dla wszystkich
uĝytkowników, a potem dodajesz kolejne warstwy bardziej zaawansowanych
treĂci, z których moĝna korzystaÊ z poziomu danego urzÈdzenia zgodnie z jego
moĝliwoĂciami. DoĂwiadczenie jest wiÚc dostarczane zaleĝnie od urzÈdzenia
dziÚki wykorzystaniu narzÚdzi wykrywajÈcych funkcje danego sprzÚtu — jak
rozmiar ekranu czy obsïuga jÚzyka JavaScript — i na podstawie tego
renderowana jest zawartoĂÊ. JeĂli jednak marzy Ci siÚ prawdziwie innowacyjny
layout mobilny, powinieneĂ wykorzystaÊ HTML5 w poïÈczeniu z CSS3.
Te technologie sieciowe nowej generacji wciÈĝ podlegajÈ standaryzacji,
ale obecnie znajdujÈ siÚ w takim punkcie, ĝe sÈ powszechnie dostÚpne, a wiele
ich funkcji obsïugujÈ zarówno stacjonarne, jak i mobilne przeglÈdarki.
Kluczowym sïowem jest „wiele” — a wiÚc nie wszystkie. HTML5 i CSS3
udostÚpniajÈ funkcje, które sÈ wysoce wartoĂciowe dla uĝytkowników
mobilnych, takie jak geolokalizacja, przechowywanie danych w pamiÚci
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w trybie offline, bieĝÈce odtwarzanie treĂci wideo i audio, by wymieniÊ tylko
kilka. Kiedy HTML5 i CSS3 bÚdÈ w peïni ustandaryzowane i otrzymajÈ
wsparcie wszystkich przeglÈdarek, umoĝliwiÈ Ci tworzenie stron mobilnych,
które sÈ w stanie zapewniaÊ bogate, angaĝujÈce doĂwiadczenie na tym samym
poziomie co aplikacje. Ale aktualnie obsïuga tych funkcji jest podzielona
na wiele róĝnych przeglÈdarek obecnych w mobilnym ekosystemie. JeĂli
wybierzesz zastosowanie HTML5 i CSS3, moĝesz stworzyÊ imponujÈcÈ stronÚ,
ale musisz posiadaÊ gruntownÈ wiedzÚ o funkcjach obsïugiwanych przez
urzÈdzenie, na którym ma dziaïaÊ ta strona. GdybyĂmy przedstawili tu listÚ
wspieranych w danej chwili funkcji, to do momentu publikacji tej ksiÈĝki na
pewno te informacje byïyby juĝ przestarzaïe, poniewaĝ obsïuga okreĂlonych
standardów przez poszczególne urzÈdzenia zmienia siÚ bardzo szybko. Dlatego
teĝ w dodatku do ksiÈĝki uwzglÚdniliĂmy spis ěródeï, które pomogÈ
Ci zrozumieÊ stopieñ obsïugi HTML5 w przeglÈdarkach mobilnych, aktualny
w chwili, gdy pisaliĂmy te sïowa.
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Projekt responsywny kontra rozwój wielopoziomowy
Najpopularniejszym obecnie podejĂciem do projektowania stron mobilnych
jest rozwój oddzielnych, róĝnorodnych rozwiÈzañ dla uĝytkowników
smartfonów, komputerów stacjonarnych i, w niektórych przypadkach,
tabletów. Zwykle oznacza to tworzenie oddzielnego kodu dla stron mobilnych.
Odwrotnie jest w przypadku projektu responsywnego, gdzie doĂwiadczenie
na telefonach, tabletach i komputerach stacjonarnych powstaje dziÚki uĝyciu
tego samego kodu. Strony, które rozwijasz dziÚki wielopoziomowemu
podejĂciu, sÈ cenne, poniewaĝ podczas ich projektowania caïy czas myĂlano
o konkretnym urzÈdzeniu. Unikalne narzÚdzia i treĂci mogÈ byÊ projektowane
z myĂlÈ o wykorzystaniu moĝliwoĂci danego urzÈdzenia i czerpaniu peïni
korzyĂci z treĂci mobilnych. W wyniku takiego podejĂcia mogÈ powstaÊ
unikalne layouty, jak na przykïad te z rysunku 4.4.

Rysunek 4.4. Rozwój wielopoziomowy strony Toyota.com na smartfonie, tablecie i komputerze stacjonarnym
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Naszym zdaniem naleĝy podkreĂliÊ to, ĝe rozwój wielopoziomowy
ewoluowaï jako Ărodek tymczasowy. Kiedy uĝytkownicy mobilni zaczÚli
stanowiÊ znaczny odsetek osób odwiedzajÈcych stronÚ stacjonarnÈ, marki
uĂwiadomiïy sobie, ĝe muszÈ znaleěÊ sposób, by ich istniejÈce strony dziaïaïy
na urzÈdzeniach mobilnych.
Projekt responsywny to nowe podejĂcie do holistycznego projektowania
stron, wywodzÈce siÚ z rozwoju urzÈdzeñ mobilnych i innych nietradycyjnych
platform. W najĂciĂlejszej definicji projekt responsywny wykorzystuje HTML5
i CSS3, by utworzyÊ pojedynczÈ bazÚ kodu, renderowanego w nieco inny
sposób zaleĝnie od trzymanego w rÚkach urzÈdzenia. Ostatecznie urzÈdzenia
mobilne i stacjonarne wczytujÈ tÚ samÈ stronÚ — treĂÊ ma po prostu inny
ukïad, zaleĝny od tego, jaki sprzÚt wysyïaï zapytanie.
Z tego powodu doĂwiadczenia uĝytkownika mobilnego wywoïywane
przez projekt responsywny sÈ nieco bardziej podobne do doĂwiadczeñ
zapewnianych przez strony stacjonarne niĝ przez oddzielne strony mobilne.
Spójrz na przykïad na rysunek 4.5, który prezentuje róĝny sposób renderowania
treĂci strony „The Boston Globe” dziÚki podejĂciu responsywnemu.
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Rysunek 4.5. Projekt responsywny strony „The Boston Globe” na smartfonie, tablecie i komputerze
stacjonarnym

IstniejÈ korzyĂci pïynÈce z podejĂcia responsywnego, a najbardziej
oczywistÈ z nich jest strona, która raz napisana dziaïa na kaĝdym urzÈdzeniu,
co zapewnia oszczÚdnoĂÊ kosztów i utrzymania. Profity dotyczÈ takĝe SEO,
poniewaĝ caïa treĂÊ znajduje siÚ wewnÈtrz jednego adresu URL i moĝesz cieszyÊ
siÚ spokojem, gdyĝ caïa Twoja strona dziaïa dobrze zarówno na urzÈdzeniach
stacjonarnych, jak i mobilnych.
Jednakĝe istniejÈ takĝe wady takiego projektu, a wĂród nich:
x

objÚtoĂÊ strony,

x

nadanie priorytetów wyglÈdowi i treĂci.

Kiedy ta sama treĂÊ wczytywana jest przez wszystkie urzÈdzenia
— niezaleĝnie od tego, czy wykorzystujÈ one danÈ czÚĂÊ kodu, czy nie —
moĝe to stanowiÊ dla sprzÚtu mobilnego spore obciÈĝenie. Czas wczytywania
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akceptowalny dla uĝytkownika stacjonarnego prawdopodobnie bÚdzie nie
do przyjÚcia przez tÚ samÈ osobÚ korzystajÈcÈ z urzÈdzenia mobilnego.
Im bardziej zïoĝone doĂwiadczenie, tym trudniej wczytaÊ je na sprzÚcie
mobilnym. Jeszcze bardziej skomplikowane moĝe okazaÊ siÚ opracowanie
na urzÈdzenia mobilne layoutu, który ma speïniÊ wymogi estetyczne
i funkcjonalne oraz wykorzystaÊ moĝliwoĂci i formÚ danego modelu. ChoÊ
wiÚc projekt responsywny wydaje siÚ niezwykle obiecujÈcy, takĝe w jego
przypadku istniejÈ okreĂlone ograniczenia. Mimo to w obrÚbie spoïecznoĂci
skupionych wokóï projektowania cyfrowego oraz technologii trwaja juĝ
prace nad tymi ograniczeniami. Aby najlepiej przedstawiÊ wady i zalety
projektu responsywnego, zwróciliĂmy siÚ do Shivy Vannavady, prezesa
Technology Center of Excellence w zajmujÈcej siÚ marketingiem cyfrowym
agencji iCrossing. Poniĝej moĝesz przeczytaÊ, czego siÚ dziÚki niemu
dowiedzieliĂmy.
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Shiva Vannavada o Responsive+
Projekt responsywny jest pomysłowym i skutecznym rozwiązaniem w środowisku
ciągle zmieniających się i nowo powstających urządzeń. Jednak tradycyjny projekt
responsywny ze zoptymalizowanym, opartym na zapytaniach medialnych CSS3,
interfejsem wiąże się także z potencjalnymi wyzwaniami:
x większe rozmiary plików, zwłaszcza w przypadku prędkości połączeń mobilnych,
x potrzeba dodawania funkcji (rozszerzeń) dla konkretnego urządzenia,
x potrzeba ustalenia priorytetów treści w oparciu o scenariusze użytkowania
na danym urządzeniu.
Zajęcie się wszystkimi potrzebami powiązanymi z projektem responsywnym szybko
dodaje w plikach HTML, JavaScriptu i CSS znaczną ilość kodu, co bezpośrednio wiąże
się z trudniejszym utrzymaniem kodu oraz dłuższym czasem poświęconym na
budowanie strony i zapewnianie jakości, kiedy trzeba przetestować wszystkie urządzenia.
Aby przezwyciężyć te trudności, iCrossing opracował podejście do projektu z wykorzystaniem
znanych technik, struktur i najlepszych praktyk, które po odpowiednim zastosowaniu
polepszają zdolność utrzymania i działanie tradycyjnego projektu responsywnego. Podziel
się tymi informacjami ze swoim zespołem technicznym, a może zostaniesz bohaterem!
W rozwiązaniu projektowym Responsive+ wykorzystuje się rozpoznanie urządzenia
po stronie serwera, by dopasować podstawową stronę HTML do danej klasy sprzętu.
Do tego dopasowania zaliczamy dobieranie grafik, kodu JavaScript i plików CSS
dla odpowiednich urządzeń, jak również wykorzystywanie zalet danego typu urządzenia,
kiedy jest to dogodne.
Podstawowe rozwiązanie w podejściu Response+ składa się z następujących elementów:
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Klasyfikacja urządzeń. Zamiast zwracać się do każdego urządzenia oddzielnie, należy
opracować klasyfikację urządzeń i przypisać do nich konkretne modele sprzętu,
aby zajmować się nimi na bardziej ogólnym poziomie. W klasyfikacji pomoże użycie
narzędzi wykrywania urządzeń, takich jak ScientiaMobile WURFL (Wireless Universal
Resource FiLe — bezprzewodowy uniwersalny plik źródłowy), API lub DeviceAtlas.
Można na przykład pogrupować urządzenia zgodnie z ich funkcjami albo formą:
x

stacjonarne (tradycyjny PC, laptop, inne urządzenia stacjonarne),

x

mobilne (smartfony, iOS, Android i podobne),

x

tablety (iPady, tablety z Androidem, Kindle),

x

dotykowe (urządzenia z obsługą dotykową).

Posługując się tą logiczną klasyfikacją, aby zwracać się do danego urządzenia, możesz
podzielić wiele plików CSS, Java Script, a nawet treści zawierające grafiki, na moduły.
Kiedy w sieci rozpowszechnią się nowe możliwości, takie jak obsługa za pomocą głosu
czy gestów, lista może powiększać się wraz z pojawianiem się odpowiednich API.
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Moduły responsywne. Pliki JavaScriptu i CSS powinny być rozwijane w sposób
modułowy, by wspierać Twoją klasyfikację urządzeń. Struktura plików CSS dla projektu
Responsive+, oparta na wymienionym wyżej podziale urządzeń na formy, zawierałaby:
x

base.css (normy, kolory linków, rodzaje fontów),

x

phone.css (layout na smartfony),

x

tablet.css (layout na tablety),

x

desktop.css (layout na komputery stacjonarne).

Każdy plik z wyjątkiem base.css zawiera zapytania medialne odpowiednie dla danej
grupy urządzeń, wliczając w to ustawienia dla trybu pionowego i poziomego. Kiedy
nowe modele sprzętu będą potrzebowały własnego layoutu, konieczne będzie dodanie dla
tych urządzeń kolejnego pliku. Mówiąc wprost, dzielisz CSS na moduły w oparciu o typ
sprzętu (czy jego klasyfikację).
Struktura plików JavaScriptu w projekcie Responsive+ wyglądałaby następująco:
x

core.js,

x

module.js,

x

module.capability.js (dla każdej docelowej zdolności).

JavaScript dzieli się na moduły poprzez asynchroniczne definicje modułów (Twój zespół
techniczny zna je pod nazwą AMD). Zamiast tworzyć podział zgodny z klasyfikacją
urządzeń, rozróżnia się możliwości sprzętowe. Kiedy istnieje potrzeba, by dodać kolejną
zdolność, wystarczy utworzyć nowy plik reprezentujący daną zmianę.
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Szkielet UI. W tym przypadku iCrossing opracowało świetny sposób, by połączyć pliki
CSS i JavaScriptu w oparciu o klasyfikację urządzeń. Wykonanie zoptymalizowanego
i nastawionego na cel interfejsu użytkownika (UI) jest niezwykle istotnym elementem
podejścia Responsive+. Dla urządzeń z każdej grupy do klienta wysyłane są jedynie
potrzebne mu pliki. Automatyzowane przez zdarzenia typu build-time narzędzia po stronie
serwera, takie jak Apache Ant czy skrypty RequireJS, zmniejszają rozmiar pliku i łączą
potrzebne pliki z plikami od nich zależnymi. Kiedy na przykład Twój zespół techniczny
tworzy UI, spaja ze sobą pliki CSS dla danej grupy urządzeń w następujący sposób:
tablet.min.css = base.css+tablet.css
phone.min.css = base.css+phone.css
desktop.min.css = base.css+desktop.css
full.min.css = połączona wersja wszystkich zapytań w stanie nienaruszonym
dla pozostałych urządzeń
Urządzenia otrzymują jedynie ten plik CSS, który jest im potrzebny.
W przypadku JavaScriptu wbudowany skrypt potrafi usunąć potrzebę posiadania
Require.js (czy podobnego skryptu zarządzającego AMD) i obsługi AMD w przypadku tych
urządzeń, które otrzymują zależności modułowe jako pojedynczy, łączony plik.
Pozwala to na usprawnienie działania w przeglądarkach z powolną pamięcią
podręczną i bezprzewodowym łączem o problemach z wysoką latencją.
Struktura szablonów po stronie serwera. Ostatni element zaawansowanego
rozwiązania ma wykorzystywać bibliotekę szablonów po stronie serwera, obsługującą
podstawową logikę wyświetlania i formującą UI na podstawie klasyfikacji urządzenia.
Szczegóły tego ostatniego komponentu zależą tak naprawdę od typu strony, jaką
budujesz. Jeśli ma to być mała, szybka strona, prawdopodobnie wystarczy kodowanie
PHP, ASP.NET czy JavaServer Pages (JSP), ale dla projektów na większą skalę najlepiej
ustawić wzorzec model-widok-kontroler (MVC) i wymusić wyraźniejszy podział
między logiką biznesu (informacjami, do których ma mieć dostęp użytkownik końcowy)
a logiką wyglądu (kodem określającym to, w jaki sposób informacje są wyświetlane). Aby
kod po stronie serwera pozostawał bardziej przejrzysty i łatwiejszy do utrzymania,
wybierz silnik szablonów w oparciu o wykorzystywaną przez Ciebie technologię stosów.
W przypadku Java: Freemarker
(http://freemarker.sourceforge.net/docs/dgui_quickstart_template.html).
W przypadku .NET: Razor
(http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2010/07/02/introducing-razor.aspx).
W przypadku PHP: Smarty (www.smarty.net/crash_course).
Podążając zgodnie z podejściem Responsive+, Twój zespół techniczny będzie w stanie
zoptymalizować rozmiar całej strony i problemy związane z jej funkcjonowaniem,
jednocześnie czerpiąc pełnię korzyści z metodologii projektu responsywnego, który działa
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na wszystkich rodzajach urządzeń. Zauważ, że w iCrossing nie twierdzimy, iż
samodzielnie wynaleźliśmy koło — o komponentach po stronie serwera w Responsive+
po raz pierwszy mówił Anders M. Anderson (http://prezi.com/tgh0nmubj0xs/ressresponsive-design-serverside-components/), omawiający koncepcję połączenia
projektu responsywnego witryny z elementami po stronie serwera, co pozwoliłoby na
zastosowanie zaawansowanych rozwiązań responsywnych działających na każdym
rodzaju urządzeń. My jedynie zoptymalizowaliśmy tę metodologię i przygotowaliśmy
jej odwzorowanie w architekturze, które naszym zdaniem czyni to rozwiązanie
skalowanym, możliwym do utrzymania i łatwym do zaimplementowania dzięki
użyciu dowolnej technologii po stronie serwera.

Kontrola jakości i testy funkcjonalności
174
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Testowanie swoich treĂci mobilnych, zarówno w celu poszukiwania bïÚdów,
jak i ogólnego sprawdzenia jakoĂci, jest z caïÈ pewnoĂciÈ frustrujÈcym
momentem. ChciaïbyĂ upewniÊ siÚ, ĝe Twoja treĂÊ dziaïa tak, jak
powinna, na kaĝdym urzÈdzeniu docelowym, ale faktyczne przetestowanie
wszystkich tych urzÈdzeñ wydaje siÚ niemoĝliwe. W teorii dobrym pomysïem
byïoby przeprowadzenie testów w firmie, ale kupienie tabletów i telefonów
w celu wykonania analizy oznaczaïoby ogromnÈ inwestycjÚ, a w dodatku
niewyczerpane ěródïo kosztów z uwagi na szybkoĂÊ pojawiania siÚ nowych
urzÈdzeñ na rynku. Na szczÚĂcie moĝemy udzieliÊ Ci kilku porad dotyczÈcych
pokonania przeszkód zwiÈzanych z mobilnÈ kontrolÈ jakoĂci.

Zakup sprzętu
Zalecamy zakup ograniczonej iloĂci sprzÚtu do osobistego testowania. ZdobÈdě
modele cieszÈce siÚ wĂród uĝytkowników najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ.
W wiÚkszoĂci przypadków bÚdÈ to iPod touch, iPhone 3 (choÊ ich liczba
stale maleje), iPhone 4, iPhone 4S oraz iPhone 5, a takĝe nowsze urzÈdzenia
oparte na Androidzie w wersjach 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0 i 4.1. Moĝesz
potrzebowaÊ takĝe kilku iPadów (po jednym z kaĝdej iteracji) oraz Kindle’a
Fire i Samsunga Galaxy Tab. O ile Twoja marka drastycznie nie odbiega
od przyjÚtych norm, te urzÈdzenia powinny okazaÊ siÚ wystarczajÈcym
zestawem testowym i reprezentowaÊ sprzÚt uĝywany przez wiÚkszoĂÊ
odwiedzajÈcych.

Narzędzia zdalnego testowania
Wielu deweloperów polega podczas testowania treĂci mobilnych na
róĝnych urzÈdzeniach na sieciowych symulatorach. Naszym zdaniem
takie symulatory czÚsto nie potrafiÈ dostarczyÊ aktualnego obrazu tego, jak
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dany sprzÚt naprawdÚ radzi sobie po podïÈczeniu do sieci. Na szczÚĂcie
istniejÈ modele do zdalnego testowania urzÈdzeñ, które umoĝliwiÈ Ci
skuteczne przetestowanie róĝnych modeli i operatorów.
Wykonawcy testów samoobsïugowych. Ci wykonawcy oferujÈ narzÚdzia
do symulatorów sieciowych umoĝliwiajÈce zdalnÈ kontrolÚ nad prawdziwymi
urzÈdzeniami podïÈczonymi do sieci operatorów. WiÚkszoĂÊ z nich dysponuje
rozlegïÈ bibliotekÈ urzÈdzeñ i pozwoli Ci opracowaÊ i przeprowadziÊ
oskryptowane przez Ciebie testy. JeĂli dysponujesz wewnÚtrznymi zasobami,
by opracowaÊ plany i przeprowadziÊ testy, jest to moĝliwoĂÊ, dziÚki której
szybko i skutecznie przetestujesz wszystkie modele sprzÚtu i sieci.
Wykonawcy peïnych testów. Ci wykonawcy projektujÈ i rozwijajÈ plan testów
zgodnie z Twoimi celami i specyfikÈ marki. WiÚkszoĂÊ idzie o krok dalej niĝ
testy jakoĂciowe i przeprowadza takĝe testy funkcjonalnoĂci w formie
zogniskowanych wywiadów grupowych wĂród uĝytkowników odpowiadajÈcych
danej demografii i technografii. Wykonawcy peïnych testów sÈ Ăwietnym
wyborem, jeĝeli chcesz upewniÊ siÚ, ĝe Twoja treĂÊ jest pozbawiona
bïÚdów, a osoby, do których chcesz dotrzeÊ, dobrze jÈ odbierajÈ.
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Czwartek. Spraw, by można było znaleźć Twoją stronę
dzięki mobilnej optymalizacji wyszukiwarek (SEO)
Czwartek. Spraw, by można było znaleźć Twoją stronę

Wyszukiwanie jest podstawowÈ formÈ aktywnoĂci mobilnej. Konsumenci
mobilni wyszukujÈ informacje poprzez przeglÈdarkÚ, aplikacje, SMS-y,
a nawet wizualne interfejsy, jak Google Goggles i rozszerzona
rzeczywistoĂÊ. Powszechnie przyjmuje siÚ jednak, ĝe wiÚkszoĂÊ mobilnego
ruchu dotyczÈcego wyszukiwania odbywa siÚ, przynajmniej obecnie, za
poĂrednictwem mobilnych przeglÈdarek, dlatego teĝ upewnienie siÚ, ĝe
zawartoĂÊ Twojej strony mobilnej jest odpowiednio indeksowana, ma
najwyĝszy priorytet.
Na caïe szczÚĂcie w nadchodzÈcych dniach mobilnego internetu, przy
tak niewielkiej zawartoĂci dostosowanej do urzÈdzeñ mobilnych w obiegu,
szansÚ na zajÚcie wysokiej pozycji w rankingu mobilnym daje juĝ dobrze
zoptymalizowana witryna stacjonarna. Wiele powiÈzanych z wyszukiwaniem
uzyskanych aktywów zostanie przeniesionych ze sprzÚtu stacjonarnego,
a wiÚkszoĂÊ tych samych podstawowych, najlepszych dotyczÈcych SEO
praktyk, bÚdzie odnosiÊ siÚ takĝe do mobilnoĂci. Naleĝy jednak zwróciÊ
uwagÚ na kilka unikalnych róĝnic.
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Mobilne silniki wyszukiwania i indeksowanie
Ekosystemem mobilnym rzÈdzÈ Google, Yahoo! i Bing. Najprawdopodobniej
jednak wiÚkszoĂÊ Twojego ruchu z wyszukiwañ mobilnych pochodzi
z Google’a. Liczne raporty branĝowe z ostatnich kilku lat wskazujÈ, ĝe Google
i jego iteracje odpowiadajÈ za 95% mobilnego wyszukiwania z tendencjÈ
zwyĝkowÈ, tak wiÚc Twoim gïównym zmartwieniem w tym zakresie pozostaje
najwiÚkszy silnik.
WiÚkszoĂÊ wïaĂcicieli treĂci szybko uĂwiadomiïa sobie, ĝe Google,
ale teĝ Yahoo! i Bing, nie oferujÈ na liĂcie mobilnych wyników wyszukiwania
na smartfonach wyïÈcznie mobilnych treĂci. Tak naprawdÚ nie mogïyby
tego robiÊ — nie wystarczyïoby treĂci mobilnej bÚdÈcej aktualnie w obiegu.
Co wiÚcej, wïaĂciciele treĂci szybko zauwaĝyli, ĝe ich strony stacjonarne
o wysokim miejscu w rankingu na liĂcie wyników wyszukiwania i z dïugÈ
historiÈ przewyĝszajÈ wykonane przez nich strony mobilne korzystajÈce
z oddzielnych adresów URL. Dla wïaĂcicieli treĂci powszechnÈ praktykÈ
szybko staïo siÚ przekierowywanie mobilnych klikniÚÊ z domeny stacjonarnej
do mobilnej wersji swojej witryny. Niosïo to ze sobÈ znaczne profity,
poniewaĝ mogli czerpaÊ korzyĂci z uzyskanej wczeĂniej przez stacjonarny
adres URL pozycji w wyszukiwarce. Musieli jedynie zatroszczyÊ siÚ
o przygotowanie mobilnych treĂci i ustawienie przekierowania. JeĂli Twoja
strona stacjonarna plasuje siÚ wysoko w wynikach wyszukiwania, ta pozycja
w rankingu zostanie przeniesiona takĝe do realiów mobilnych.
Jednakĝe z czasem Google zwiÚkszyï starania, aby zmodyfikowaÊ wyniki
wyszukiwania otrzymywane przez uĝytkowników mobilnych. Obecnie wyĝszy
priorytet majÈ treĂci zorientowane lokalnie, dlatego teĝ naturalne wyniki
dla tych samych zapytañ mogÈ róĝniÊ siÚ od siebie w zaleĝnoĂci od danego
urzÈdzenia. Waĝne jest zrozumienie mechanizmu, w jaki Google dobiera
wyniki dla konkretnego sprzÚtu. Starsze modele, niebÚdÈce smartfonami,
otrzymujÈ prawie wyïÈcznie treĂci dostosowane do potrzeb mobilnych.
Smartfony, takie jak iPhone i telefony z Androidem, otrzymujÈ wyniki zarówno
z indeksu mobilnego, jak i stacjonarnego. NiegdyĂ Google doradzaï
wïaĂcicielom treĂci, jak odpowiednio indeksowaÊ treĂci mobilne, co byïo
mylÈce. Od pewnego czasu, jako ĝe smartfony mogÈ (przynajmniej w teorii)
wyĂwietlaÊ strony stacjonarne, sugeruje siÚ, iĝ Google wyĂwietla uĝytkownikom
mobilnym wyniki mobilne i stacjonarne, dlatego nie jest konieczne tworzenie
oddzielnego rozwiÈzania mobilnego. Spowodowaïo to niemaïe zamieszanie
dotyczÈcego tego, czy tworzÈcy dla Google’a mobilny indeks robot
indeksujÈcy, Googlebot-Mobile, powinien mieÊ dostÚp do witryn mobilnych
zaprojektowanych z myĂlÈ o takich smartfonach jak iPhone. Na skutek tych
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niejasnoĂci istniejÈ obecnie trzy oddzielne roboty indeksujÈce, które Google
wykorzystuje do zbierania informacji o stronach:
Googlebot — emuluje uĝytkownika stacjonarnego i indeksuje treĂci
przeznaczone w szczególnoĂci na komputery stacjonarne i laptopy.

x

Googlebot Mobile — emuluje starsze urzÈdzenia i telefony funkcjonalne,
oraz indeksuje mniej skomplikowane treĂci mobilne przeznaczone
w szczególnoĂci do konsumpcji na urzÈdzeniach nieposiadajÈcych
przeglÈdarki z peïnÈ obsïugÈ HTML.

x

Googlebot Mobile for Smartphones — robot indeksujÈcy, który pojawiï
siÚ w grudniu 2011 roku i powstaï specjalnie po to, by emulowaÊ
smartfony i indeksowaÊ unikalne treĂci przygotowane na tego typu
urzÈdzenia — treĂci mniej zïoĝone od tych stacjonarnych, ale
znacznie bardziej wyszukane niĝ te „mobilne”, przeznaczone na
telefony funkcjonalne.
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x

Wymienione wyĝej roboty indeksujÈce wspóïpracujÈ ze sobÈ,
by zinterpretowaÊ w peïni zawartoĂÊ strony danej marki i upewniÊ siÚ, ĝe kaĝda
strona zostaïa odpowiednio zindeksowana, a uĝytkownicy otrzymujÈ treĂÊ
odpowiedniÈ dla ich urzÈdzenia, kiedy tylko to moĝliwe. Obecnie zaleca siÚ
nieblokowanie ĝadnego z robotów i ufanie, ĝe Google zindeksuje witryny
poprawnie. Jest to ogromny krok naprzód w stronÚ mobilnego SEO
i spodziewamy siÚ, ĝe w bliskiej przyszïoĂci Google przedstawi nam kolejne
innowacje zwiÈzane z wyszukiwaniem mobilnym. Na razie podzielimy siÚ
z TobÈ kilkoma wskazówkami dotyczÈcymi rozwoju zawartoĂci strony mobilnej
w taki sposób, by byïa przyjazna dla SEO, a dziÚki temu poprawnie
indeksowana.

Określ strukturę URL
O ile nie wybraïeĂ projektu responsywnego lub strony opartej na CMS-ie,
Twoja mobilna treĂÊ z koniecznoĂci bÚdzie mieÊ innÈ strukturÚ URL.
Niezaleĝnie od tego, czy korzystasz ze strony w peïni hostowanej, z odwrotnym
proxy czy na platformie w chmurze, stacjonarna i mobilna wersja tej samej
witryny nie mogÈ wspóïdzieliÊ ani jednego adresu URL. Wybierz jednÈ
z nastÚpujÈcych opcji.
Domena .mobi. Moĝesz zdecydowaÊ siÚ na hostowanie treĂci mobilnych
na oddzielnej domenie o rozszerzeniu .mobi. Na przykïad dla www.kiwimarket.com miaïaby ona postaÊ www.kiwi-market.mobi. Nie dostrzegamy ĝadnej
wartoĂci takiego rozwiÈzania. Nie istniejÈ dowody na to, ĝe domena
.mobi jest wysoce rozpoznawalna wĂród konsumentów ani by silniki

Kup książkę

Poleć książkę

wyszukiwarek preferowaïy jÈ w jakikolwiek sposób. W najlepszym wypadku
takie rozwiÈzanie nie niesie ze sobÈ ĝadnych korzyĂci; w najgorszym — kiedy
zaczniesz promowaÊ zupeïnie nowÈ domenÚ, moĝe to zmyliÊ uĝytkowników.
Poddomena. Przy tym podejĂciu zawartoĂÊ mobilna przyjmuje strukturÚ
poddomeny Twojej strony stacjonarnej — na przykïad http://m.kiwi-market.com.
Podkategoria. W tym przypadku zawartoĂÊ mobilna jest degradowana
do roli podkategorii gïównego adresu URL strony stacjonarnej — na przykïad
http://kiwi-market.com/mobile. Niektórzy eksperci SEO sÈ zdania, ĝe to podejĂcie
umoĝliwia mobilnej treĂci wykorzystanie zalet zwiÈzanych ze znaczeniem peïnej
domeny, ale opinie na ten temat sÈ podzielone i nie moĝemy jednoznacznie
zgodziÊ siÚ z autorytetami.
PodsumowujÈc, zalecamy wybór poddomeny lub podkategorii.
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Nicholas Roshon z iCrossing mówi o projekcie responsywnym i SEO
Przez długie lata wielu ekspertów SEO nie mogło dojść do porozumienia w kwestii
tego, jak najlepiej opracować strukturę URL dla treści mobilnych — niektórzy byli
zwolennikami projektu responsywnego i wykorzystania jednego adresu URL dla
wszystkich rodzajów treści, inni opowiadali się po stronie oddzielnych stron mobilnych
z unikalnym mobilnym URL. Ta dysputa została ostatecznie zaniechana w czerwcu
2012 roku, kiedy Pierre Far z Google’a ogłosił, że „konfiguracją rekomendowaną
przez Google’a” dla większości webmasterów jest projekt responsywny. Google wciąż
wymienia „strony, które posiadają oddzielne wersje mobilne i stacjonarne” jako
możliwą opcję, ale przekaz pozostaje jasny — z punktu widzenia SEO nic nie jest
lepsze niż projekt responsywny. Wykorzystanie jednego adresu URL dla strony
mobilnej i stacjonarnej oznacza, że wszystkie linki, udostępnienia w mediach
społecznościowych i inne sygnały rankingowe skupione są w tym jednym URL, a nie
podzielone na kilka różnych adresów. Czyni to zarówno treści stacjonarne, jak i mobilne
jeszcze silniejszymi i zwiększa prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w rankingu
wyników wyszukiwania dla obydwu grup użytkowników. Choć projekt responsywny
może okazać się trudniejszy do zaimplementowania, a kwestia doświadczenia
użytkownika lepiej rozwiązywana jest przy zastosowaniu oddzielnych standardów
mobilnych, korzyści SEO płynące z projektu responsywnego są niezaprzeczalne.

Wykrycie urządzenia
Przekierowanie pozostaje zasadÈ numer jeden mobilnego SEO i moĝna
je zaimplementowaÊ na kilka sposobów.
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Przekierowanie po stronie klienta. SÈ to przekierowania na stronie
wykorzystujÈce JavaScript, by skierowaÊ mobilne przeglÈdarki lub urzÈdzenia
do odpowiednich treĂci mobilnych. ¿Èdane treĂci mogÈ znajdowaÊ siÚ
na oddzielnych stronach, ale równie dobrze wystarczy wyĂwietliÊ
zmodyfikowany layout tej samej strony z oddzielnym arkuszem stylów.
Ten typ przekierowania okaĝe siÚ odpowiedni, jeĂli chcesz dotrzeÊ do maïego
podzbioru gïównie zaawansowanych urzÈdzeñ z obsïugÈ JavaScriptu.
Ale z perspektywy SEO przekierowanie po stronie klienta nie jest idealnym
rozwiÈzaniem, poniewaĝ silniki wyszukiwarek nie bÚdÈ uwzglÚdniaÊ tego
typu polecenia przekierowania, co wiÈĝe siÚ z ryzykiem caïkowitego pominiÚcia
Twojej treĂci mobilnej.
Przekierowanie po stronie serwera. Te przekierowania odbywajÈ siÚ po stronie
serwera, co umoĝliwia Ci przekierowanie na bardziej precyzyjnym,
dopasowanym do specyfiki danego urzÈdzenia poziomie, jeĂli tego potrzebujesz.
Zgodnie z wytycznymi Google’a przekierowanie powinno zawsze byÊ
implementowane jako 301, co zapewni permanentne przekierowanie.
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Opracuj strategię mobilnych słów kluczowych
NieocenionÈ pomocÈ podczas opracowywania strategii sïów kluczowych
dla zawartoĂci mobilnej, okaĝe siÚ dostÚpne za darmo w zestawie narzÚdzi
Webmaster narzÚdzie Google Mobile Keyword (rysunek 4.6). PamiÚtaj
o tym, ĝe wiele z Twoich stacjonarnych sïów kluczowych bÚdzie równie
waĝnych w przypadku mobilnym, ale dla treĂci mobilnych moĝesz teĝ
odkryÊ nowe wyrazy i (lub) poïoĝyÊ nacisk na specyficzne sïowa kluczowe.

Rysunek 4.6. Narzędzie Google Mobile Keyword
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Najlepsze praktyki w mobilnym SEO
Większość tradycyjnych praktyk SEO, z którymi zapoznałeś się, tworząc stronę stacjonarną,
działa także w przypadku witryn mobilnych, choć niekiedy w nieco inny sposób.
Możliwość indeksowania przez roboty
Przekierowania 301. Jak napisaliśmy we fragmencie poświęconym przekierowaniom,
wszystkie przekierowania do stron mobilnych zawsze powinny być implementowane
jako 301.
Unikaj problemów związanych z duplikowaniem treści. Jeśli tylko to możliwe,
skrupulatnie unikaj tworzenia wielu adresów URL dla identycznych lub bardzo
podobnych treści. Przykładem duplikowania treści (URL) dla użytkowników
mobilnych są dodatkowe parametry (takie jak ?user=android, ?user=ios,
?user=tablet itp.), ID sesji, URL z oznaczeniami czasowymi, powielanie strony
na wielu domenach, a także inne wersje duplikowania treści (URL). Najlepiej
byłoby wykorzystać wspomniane wcześniej podejście „jeden adres URL”, co jest
możliwe w przypadku projektu responsywnego i strony opartej na CMS-ie.
Robots.txt. Upewnij się, że Twój plik Robots.txt zezwala wszystkim wersjom
robotów Google’a na wejście na Twoją stronę i przeszukiwanie treści — nie blokuj
Googlebot-Mobile na stronie stacjonarnej ani Googlebot na stronie mobilnej.
Każdy robot zostanie automatycznie przekierowany do odpowiedniej zawartości
na podstawie swojego parametru user agent, podobnie jak dzieje się to w przypadku
prawdziwych użytkowników.
Unikaj tworzenia barier indeksowania. Zalicza się do nich Flash, ramki, wyskakujące
okna i inne potencjalne przeszkody utrudniające indeksowanie robotom.
Mapy stron. Twórz i udostępniaj mapy stron dla swojej treści mobilnej.
Unikaj złośliwego ukrywania się. Upewnij się, że treści widziane przez roboty
indeksujące Googlebot, Googlebot-Mobile i Googlebot-Smartphone są takie same
(lub bardzo podobne) jak treści widziane przez urządzenia, na których są dostępne.
Unikaj domen zewnętrznych firm. Jeśli zdecydowałeś się na stronę w pełni
hostowaną lub z odwrotnym proxy, upewnij się, że adresy URL mają aliasy
odpowiadające Twojej domenie, a nie domenie firmy wykonującej zlecenie.
Korzystaj z JavaScriptu tak rzadko, jak to możliwe. Kiedy korzystasz z JavaScriptu,
upewnij się, że nie jest natrętny i że istnieje jasne rozdzielenie między znacznikami,
wyglądem a zachowaniem.
Prędkość stron. Mierz ilość czasu, jakiego potrzeba stronie na wczytanie się, ponieważ
jest to czynnik wpływający na ranking stron mobilnych i stacjonarnych w wynikach
wyszukiwania. Dla przeglądarki Chrome Google oferuje wtyczkę Page Speed, która
oceni Twoje witryny w skali 1 – 100. Zalecamy, byś na każdej stronie próbował

ROZDZIA 4: TYDZIE 3. MAKSYMALIZUJ ZASI}G ZA POMOCk WITRYN MOBILNYCH 

180

Kup książkę

Poleć książkę

osiągnąć wynik co najmniej 90. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników
telefonów i tabletów, którzy często dysponują wolniejszym łączem, a więc
współczynnik ten odgrywa wówczas większą rolę.
Istotne elementy na stronie
Słowa kluczowe. Dodaj do każdej strony 2 – 3 odnoszące się do często
wyszukiwanych fraz pasujących do treści witryny słowa kluczowe, a następnie
dopasuj je do potrzeb użytkowników mobilnych, jeśli to możliwe.
Tytuły stron. Ogranicz tytuł do 35 – 44 znaków; zacznij od słów kluczowych.
Treść strony. Użyj opisowych linków nawigacyjnych i pisz w sposób zachęcający
do działania.
Wewnętrzne linki. Używaj statycznych linków, które można indeksować;
optymalizuj teksty kotwicy; dodaj statyczną nawigację do wszystkich podstron;
linkuj do mapy strony ze wszystkich miejsc, do których trafia konsument.
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Znaczniki na stronie. Korzystaj z rozbudowanych znaczników tekstowych,
by uczynić swoją lokalizację, numer telefonu i adres e-mail klikalnymi.
Grafiki. Dodaj do wszystkich grafik tekst zastępczy i upewnij się, że jest on zwięzły
i trafny.
Istotne elementy poza stroną
Linki. Zdobądź linki od odpowiednich mobilnych i stacjonarnych stron tematycznych.
Upewnij się, że prowadzą one do najlepiej pasującej w ramach Twojej witryny
podstrony, by zdobyć dobry współczynnik linkowań.
Wzajemne linki. Zbuduj świadomość treści i dodaj linki nawigacyjne prowadzące
z treści mobilnych na stronę stacjonarną.
Załóż profil w Miejscach Google i Bing Local Pages. Załóż i zweryfikuj te profile,
jeśli Twój biznes posiada fizyczną lokalizację, ponieważ lokalne wyniki wyszukiwania
często otrzymują na telefonach funkcjonalnych i smartfonach dodatkowe punkty.

Piątek. Zdefiniuj swoje analizy mobilne
Mobilni analitycy — lub mówiÈc bardziej precyzyjnie, brak takowych — byli
niegdyĂ jednym z najwiÚkszych czynników odstraszajÈcych, jeĂli chodzi
o tworzenie treĂci mobilnych. Zgodnie z badaniami webtrends
(http://www.webtrends.com), wiodÈcej platformy analizujÈcej w sieci, 63%
Ăwiatowych marek nie rozumie, w jaki sposób ich konsumenci wchodzÈ
w interakcje z treĂciami poprzez urzÈdzenia mobilne. Trudno uzasadniÊ
inwestowanie w treĂÊ, której nie potrafisz w prawidïowy sposób zmierzyÊ.
Sïabe lub nieistniejÈce wsparcie JavaScriptu na urzÈdzeniach mobilnych
sprawiïo, ĝe spójne Ăledzenie zachowañ uĝytkowników staïo siÚ ogromnym
wyzwaniem.
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Na szczÚĂcie obsïuga JavaScriptu zdaje siÚ poprawiaÊ wraz z rozwojem
zaawansowania urzÈdzeñ mobilnych. Moĝesz obecnie zebraÊ wiÚkszoĂÊ tych
samych danych (jeĂli nie wszystkie), jakie Ăledzisz na stronie stacjonarnej.
W przypadku urzÈdzeñ ze sïabÈ obsïugÈ JavaScriptu lub jej brakiem,
Google i inni dostawcy analiz zaimplementowali liczne moĝliwoĂci obejĂcia
i wykorzystania do zbierania danych grafik czy skryptów po stronie serwera.
W obecnej chwili sytuacja analiz mobilnych wciÈĝ nie jest tak prosta
jak w przypadku analiz stacjonarnych, ale nie jest teĝ równie problematyczna i
niespójna jak jeszcze rok wczeĂniej. Nie ma powodów, dla których miaïaby
ona hamowaÊ Twoje wysiïki zmierzajÈce do rozwoju witryny mobilnej.
Na zakoñczenie tego rozdziaïu doradzimy Ci, od czego zaczÈÊ.

Oszacuj liczbę internautów mobilnych na stronie stacjonarnej
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WiÚkszoĂÊ analiz komercyjnych i tych, do których dostÚp jest wolny, wspiera
obecnie w swoich standardowych wersjach Ăledzenie urzÈdzeñ mobilnych.
NaleĝÈ do nich:
x

Google Analytics,

x

Adobe SiteCatalyst,

x

webtrends,

x

IBM Coremetrics,

x

Yahoo! Analytics.

Najprawdopodobniej korzystasz juĝ z jednego czy kilku spoĂród tych
rozwiÈzañ. Jak pisaliĂmy w rozdziale 2., dostarczajÈ one cennych danych,
które bÚdÈ ksztaïtowaÊ TwojÈ stronÚ mobilnÈ. Dane, jakie moĝesz wyïuskaÊ
na podstawie aktualnych odwiedzin internautów mobilnych, uwzglÚdniajÈ:
Odsetek uĝytkowników mobilnych. To bardzo waĝny wspóïczynnik; dowiesz
siÚ z niego, ile caïoĂciowego ruchu na stronie generowane jest dziÚki
uĝytkownikom mobilnym. Statystyki branĝowe podpowiadajÈ nam, ĝe obecna
Ărednia wynosi okoïo 10%, ale wiemy, ĝe dla wielu marek, które obsïugujÈ
klientów mobilnych, moĝe to byÊ wyĝszy wynik. To najwaĝniejsza liczba,
jeĂli chodzi o wewnÚtrznÈ motywacjÚ w Twojej organizacji do budowania
strony mobilnej.
Rodzaje urzÈdzeñ. Te dane powiedzÈ Ci, na ile zaawansowani sÈ Twoi
uĝytkownicy mobilni i o jakich urzÈdzeniach powinieneĂ pamiÚtaÊ, projektujÈc
wyglÈd, rozwiÈzania i funkcje swojej witryny mobilnej.
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Wspóïczynnik odrzuceñ. To Ăwietny wskaěnik tego, na ile satysfakcjonujÈca
(bÈdě nie) jest Twoja strona stacjonarna na urzÈdzeniach mobilnych, a wiÚc
i tego, jak szybko powinieneĂ opracowaÊ jej wersjÚ dedykowanÈ dla urzÈdzeñ
mobilnych.
NajczÚĂciej odwiedzane strony. DziÚki tym danym zyskasz obraz tego,
co chcieliby na Twojej stronie robiÊ mobilni uĝytkownicy. Te informacje mogÈ
byÊ jednak mylÈce. CzÚsto w przypadku stron stacjonarnych, które sïabo radzÈ
sobie na urzÈdzeniach mobilnych, uĝytkownicy mogÈ klikaÊ róĝne elementy
w desperacji albo teĝ dlatego, ĝe ĝadna inna opcja nie jest dla nich dostÚpna.
Zawsze powinieneĂ raz jeszcze sprawdziÊ te dane podczas wspomnianych
we wczeĂniejszej czÚĂci tego rozdziaïu testów funkcjonalnoĂci, a takĝe, jeĂli
to moĝliwe, zestawiÊ je z personami i Ăcieĝkami zakupowymi klientów
opracowanymi podczas tworzenia strategii.
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Zintegrowanie analiz ze stroną mobilną
Obecnie masz do swojej dyspozycji duĝo wiÚkszÈ gamÚ opcji sïuĝÈcych
do Ăledzenia swoich stron mobilnych niĝ stacjonarnych. W wiÚkszoĂci
przypadków moĝesz obstawaÊ przy uĝywaniu obecnych rozwiÈzañ
stacjonarnych, by oznaczyÊ stronÚ mobilnÈ, ale na rynku istniejÈ takĝe
rozwiÈzania sïuĝÈce do analizy wyïÈcznie stron mobilnych.
KwestiÈ dyskusyjnÈ pozostaje opïacalnoĂÊ inwestowania w oddzielne
narzÚdzia mobilne do analizy witryny mobilnej. RozwiÈzanie dopasowane
do strony mobilnej zapewni Ci zwykle najdokïadniejsze dane dotyczÈce
rodzajów urzÈdzeñ, z których odwiedzajÈcy wchodzÈ na TwojÈ stronÚ, ich
operatorów oraz konkretnych zachowañ wïaĂciwych dla posiadaczy danego
sprzÚtu. Miïo zebraÊ wszystkie te informacje, ale jeĂli dopiero zaczynasz
dziaïalnoĂÊ w Ărodowisku mobilnym, moĝesz poradziÊ sobie bez nich.
Naszym zdaniem, jeĝeli kierujesz swojÈ zawartoĂÊ do miÚdzynarodowego
grona odbiorców lub bardzo róĝnorodnej pod wzglÚdem posiadanych
urzÈdzeñ grupy, i (lub) dostarczasz zïoĝone multimedialne treĂci (wideo,
dzwonki, gry itp.), konieczna bÚdzie dedykowana analiza mobilna.
W innym przypadku wystarczy Ci to, co oferujÈ Google i Yahoo!, lub
wystarczÈ komercyjne narzÚdzia do analizy stacjonarnej z obsïugÈ stron
mobilnych. OczywiĂcie, w idealnym Ăwiecie przeprowadziïbyĂ obie analizy
i porównaï ich wyniki. Ale w prawdziwym Ăwiecie jest to z reguïy niemoĝliwe
z uwagi na koszty.
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Oznaczanie stron opartych na CMS-ie lub projekcie responsywnym
JeĂli zdecydowaïeĂ siÚ na stronÚ opartÈ na CMS-ie lub projekt responsywny,
zintegrowanie z niÈ Google Analytics, Omniture (www.omniture.com, obecnie
znane jako Adobe SiteCatalyst), webtrends czy innego komercyjnego pakietu
z obsïugÈ stron mobilnych powinno okazaÊ siÚ doĂÊ proste. Musisz oznaczyÊ
swojÈ treĂÊ tak samo jak w przypadku kaĝdej innej witryny, postÚpujÈc zgodnie
z instrukcjami wykonawcy, ale z jednÈ róĝnicÈ — jeĂli liczba starszych
smartfonów i telefonów funkcjonalnych okaĝe siÚ znacznie wyĝsza niĝ
przeciÚtnie, dodaj skryptowanie znaczników obrazów jako zastÚpstwo
dla kiepskiej obsïugi JavaScriptu lub jej braku.
Oznaczanie stron z odwrotnym proxy lub w chmurze
JeĂli zdecydowaïeĂ siÚ na stronÚ w chmurze, moĝesz skorzystaÊ z pakietu
narzÚdzi do analizy sieci, by ĂledziÊ odwiedzajÈcych na stronie mobilnej.
Moĝliwe, ĝe takĝe od swojego dostawcy bÚdziesz w stanie uzyskaÊ dodatkowe
dane. Jeĝeli wybraïeĂ rozwiÈzanie z peïnym hostowaniem bÈdě odwrotnym
proxy, podczas zbierania danych bÚdziesz w peïni zaleĝny od swojego dostawcy.
Niektórzy sÈ w stanie dodaÊ (lub wyraĝajÈ takÈ chÚÊ) znaczniki zewnÚtrznych
firm (Google, webtrends itp.) za dodatkowÈ opïatÈ.
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Dane, które możesz zdobyć
Niezaleĝnie od tego, czy korzystasz z narzÚdzi do analizy stacjonarnej
obsïugujÈcych urzÈdzenia mobilne, programów dedykowanych dla analiz
mobilnych czy teĝ z usïug dostarczanych przez wykonawcÚ Twojej witryny
mobilnej, moĝesz spodziewaÊ siÚ zebrania standardowego zestawu danych.
Wszystkie narzÚdzia do analizy obsïugujÈce urzÈdzenia mobilne powinny
dostarczyÊ Ci nastÚpujÈcych podstawowych informacji:
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x

liczba wejĂÊ na stronÚ,

x

liczba unikalnych odwiedzin,

x

caïkowita liczba odsïon,

x

liczba stron odwiedzanych podczas wizyty,

x

czas trwania wizyty,

x

wspóïczynnik odrzuceñ,

x

nowi odwiedzajÈcy,

x

powracajÈcy odwiedzajÈcy,

x

ruch z naturalnych wyników wyszukiwania,

Poleć książkę

x

ruch z pïatnych wyników wyszukiwania,

x

ruch bezpoĂredni,

x

ruch przekierowany,

x

odwiedziny zakoñczone konwersjÈ,

x

odwiedziny zakoñczone transakcjÈ,

x

strony docelowe,

x

sïowa kluczowe,

x

modele i marki urzÈdzeñ,

x

przeglÈdarki mobilne,

x

mobilne systemy operacyjne,

x

rozdzielczoĂci ekranu.
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Dane dotyczÈce operatora nie zawsze bÚdÈ dostÚpne, ale równieĝ mogÈ
okazaÊ siÚ niezwykle przydatne. Weě to pod uwagÚ, wybierajÈc
preferowane rozwiÈzanie. Co wiÚcej, nie wszystkie narzÚdzia do analizy
oferujÈ ten sam poziom wsparcia, choÊ wiÚkszoĂÊ jest w stanie dostarczyÊ
doĂÊ dokïadnych danych mobilnych, w kontekĂcie zarówno szczegóïowego
podziaïu na modele urzÈdzeñ (na przykïad rozróĝnienia miÚdzy iPhone’em
4S a iPhone’em 5), jak i (lub) rodziny urzÈdzeñ (przykïadowo smartfony
z Androidem z systemem operacyjnym w wersji Cupcake).

Ustal mobilne KPI i mierz sukces
Twoim ostatecznym celem zawsze bÚdzie rozwijanie swojego biznesu, czy to
poprzez ĂwiadomoĂÊ, lojalnoĂÊ, czy sprzedaĝ bezpoĂredniÈ. Sposób mierzenia
celów na stronie mobilnej prawdopodobnie bÚdzie róĝniï siÚ od pomiaru na
stronie stacjonarnej. ZachÚcamy CiÚ, byĂ zaczÈï od kluczowych wskaěników
efektywnoĂci (KPI) na stronie stacjonarnej i uczyniï z nich bazÚ dla planu
mobilnego, bÚdÈc gotowym modyfikowaÊ je zgodnie z przewidywanym
zachowaniem uĝytkowników mobilnych. Na przykïad w przypadku fikcyjnego
klienta, Kiwi Marketu, strona stacjonarna firmy zostaïa zaprojektowana przede
wszystkim w celu niesienia pomocy klientom podczas skïadania zamówieñ
na dostarczane im zakupy lub teĝ tworzenia i zamawiania cateringu na róĝne
wydarzenia.
KPI na stronie stacjonarnej Kiwi Marketu uwzglÚdniajÈ:
x

liczbÚ unikalnych odwiedzin miesiÚcznie,

x

liczbÚ powracajÈcych odwiedzin miesiÚcznie,
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x

wspóïczynnik odrzuceñ,

x

rejestracjÚ nowych klientów,

x

logowania zarejestrowanych klientów,

x

zïoĝone zamówienia,

x

porzucone zamówienia,

x

zapisy na newsletter.

Naleĝy zrozumieÊ, ĝe strona stacjonarna jest w tym przypadku wirtualnÈ
wersjÈ Kiwi Marketu i ma zapewniaÊ podobne doĂwiadczenia jak odwiedziny
w sklepie. Kluczowym celem jest wiÚc skïonienie uĝytkowników do tego,
by zostali zarejestrowanymi klientami, dodali informacje na temat swojej osoby
i dane karty kredytowej, oraz regularnie powracali na stronÚ — a wszystkie te
zachowania sÈ doĂÊ typowe dla uĝytkowników stron stacjonarnych.
Z kolei postÚpowanie posiadaczy smartfonów wyglÈda nieco inaczej.
Nasza przykïadowa persona, Michelle, moĝe logowaÊ siÚ na swoje konto
na stronie Kiwi Marketu i skïadaÊ zamówienie za poĂrednictwem smartfona,
ale zwaĝywszy na to, co wiemy o zachowaniach zakupowych i wïaĂcicielach
smartfonów (z badañ przytoczonych w rozdziale 2.), duĝo bardziej
prawdopodobne jest to, ĝe wykonuje inne czynnoĂci. Dlatego teĝ
w przypadku strony mobilnej Kiwi Marketu KPI mogïyby to wyglÈdaÊ
nastÚpujÈco:
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x

liczba unikalnych odwiedzin miesiÚcznie,

x

liczba powracajÈcych odwiedzin miesiÚcznie,

x

wspóïczynnik odrzuceñ,

x

rozmowy telefoniczne z obsïugÈ klienta lub sïuĝÈce zïoĝeniu zamówienia,

x

liczba wyĂwietleñ lokalizacji sklepów.

Gïówny cel Kiwi Marketu jest w obu przypadkach taki sam
— zwiÚkszyÊ rozmiar i czÚstotliwoĂÊ zakupów Michelle. Obydwie strony
pomogÈ osiÈgnÈÊ to zamierzenie na róĝne sposoby. Strona stacjonarna sprawia,
ĝe ïatwiej robiÊ zdalne zakupy; strona mobilna uïatwia robienie zakupów
w fizycznym sklepie i w biegu, co pomaga podczas kupowania w sieci
i osobiĂcie, a takĝe zarzÈdza caïoĂciÈ doĂwiadczeñ klienta. Obydwie witryny
majÈ róĝne, ale równie waĝne role do odegrania w caïym ekosystemie,
w którym trzeba monitorowaÊ te same podstawowe KPI, takie jak liczba
unikalnych czy powracajÈcych odwiedzin i wspóïczynnik odrzuceñ, ale kaĝda
wymaga takĝe mierzenia wskaěników dopasowanych do jej kontekstu.
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Przeszkody w pomiarach mobilnych
Naleĝy jednak pamiÚtaÊ o tym, ĝe urzÈdzenia mobilne wiÈĝÈ siÚ takĝe
z wïaĂciwymi im przeszkodami w pomiarach, które musimy omówiÊ.
Niespójna obsługa JavaScriptu
ChoÊ urzÈdzenia z iOS i Androidem obsïugujÈ JavaScript, wiele innych
mobilnych urzÈdzeñ robi to jedynie w pewnym zakresie, a liczne telefony
funkcjonalne w ogóle nie obsïugujÈ JavaScriptu. Dlatego teĝ jeĂli polegasz
wyïÈcznie na narzÚdziach do analizy opartych na JavaScripcie, napotkasz
nieĂcisïoĂci w raportach. SkutecznÈ drogÈ obejĂcia tego problemu sÈ
znaczniki w grafikach, o których wspominaliĂmy wczeĂniej w tym rozdziale.
Najprawdopodobniej okaĝe siÚ, ĝe urzÈdzenia z peïnÈ obsïugÈ JavaScriptu
bÚdÈ stanowiÊ przewaĝajÈcÈ czÚĂÊ Twojego ruchu mobilnego, ale zalecanym
Ărodkiem ostroĝnoĂci jest uwzglÚdnienie pikseli obrazów jako zaworu
bezpieczeñstwa. To prawda, ĝe istniejÈ starsze urzÈdzenia, niebÚdÈce
w stanie renderowaÊ wszelkich grafik, ale reprezentujÈ one tak znikomy
odsetek wĂród sprzÚtu choÊby amerykañskich posiadaczy urzÈdzeñ
mobilnych, ĝe naszym zdaniem nie naleĝy siÚ nimi przejmowaÊ.
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Problem z ciasteczkami stron trzecich
Zaawansowane smartfony i tablety wspierajÈ obsïugÚ ciasteczek, ale problemem
jest to, jak to robiÈ i w jaki sposób uĝytkownicy mogÈ nimi zarzÈdzaÊ. Niektóre
urzÈdzenia regularnie usuwajÈ ciasteczka, gdy tylko te zajmujÈ zbyt duĝo
miejsca, ale oczywiĂcie uĝytkownicy mogÈ takĝe (i czÚsto siÚ na to
decydujÈ) wyïÈczyÊ zapisywanie ciasteczek z uwagi na obawy dotyczÈce
prywatnoĂci. Wszystko to stanowi dodatkowe uzasadnienie dla zastosowania
znaczników obrazów jako wentylu bezpieczeñstwa.
Najbardziej palÈcy problem dotyczy jednak iPhone’a i ciasteczek stron
trzecich. Przedstawione na rysunku 4.7 domyĂlne ustawienia na wszystkich
urzÈdzeniach z iOS zezwalajÈ jedynie na akceptacjÚ ciasteczek z aktualnie
odwiedzanych stron, zwanych takĝe wïasnymi ciasteczkami. Oznacza to,
ĝe ciasteczka umieszczone na urzÈdzeniu muszÈ zostaÊ rozpoznane jako
naleĝÈce do tej strony, którÈ odwiedza uĝytkownik. Jednakĝe wiele
komercyjnych narzÚdzi do analizowania danych domyĂlnie wykorzystuje
ciasteczka stron trzecich — ciasteczka, które identyfikujÈ dostawcÚ usïugi
równieĝ jako dostawcÚ ciasteczek. NiewÈtpliwie dostrzegasz juĝ problem
— urzÈdzenia z iOS bÚdÈ stanowiÊ znaczny odsetek w Twoim mobilnym
ruchu, a jednoczeĂnie ich ustawienia domyĂlnie odrzucajÈ wszystkie ciasteczka
stron trzecich. Nie sÈ dostÚpne statystyki na temat tego, ilu wïaĂcicieli urzÈdzeñ

Kup książkę

Poleć książkę

Rysunek 4.7. Domyślne ustawienia ciasteczek w iOS na iPhonie

z iOS samodzielnie zmienia ustawienia ciasteczek, ale powinieneĂ
zaïoĝyÊ, ĝe nikt tego nie robi, i z tÈ myĂlÈ podejĂÊ do analiz mobilnych.
Google Analytics zawsze domyĂlnie uĝywa wïasnych ciasteczek, ale jeĂli
korzystasz z innych narzÚdzi czy usïugodawców, waĝne jest podkreĂlenie
potrzeby zastosowania wïasnych ciasteczek, by móc monitorowaÊ
uĝytkowników mobilnych.
PowinniĂmy takĝe zauwaĝyÊ, ĝe istnieje wiele moĝliwoĂci obejĂcia
tego problemu z uĝyciem przekierowañ, które majÈ skïoniÊ iOS do
wykorzystania ciasteczek strony trzeciej na stronie mobilnej, a wiele
spoĂród tych rozwiÈzañ jest skutecznych. Wierzymy jednak, ĝe najlepszym
sposobem dziaïania okaĝe siÚ uĝycie wïasnych ciasteczek. BÚdzie to
wymagaïo zainwestowania pewnych zasobów, poniewaĝ deweloper zostanie
zmuszony do zagïÚbienia siÚ w tÚ kwestiÚ i zmieniania znaczników
umieszczonych na Twojej witrynie — ale bÚdzie to czas dobrze spÚdzony.
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Własne ciasteczka kontra ciasteczka strony trzeciej
Własne ciasteczka to ciasteczka ustawione przez witrynę, którą odwiedzasz — czyli
tę, której adres URL widzisz na pasku adresu przeglądarki. Zawarta w nich informacja
pozwala zidentyfikować ciasteczko, czy to w celach analizy, reklamy, czy w innych,
jako należące do przeglądanej strony. Ciasteczko strony trzeciej ustawione jest przez
inną stronę niż ta aktualnie odwiedzana. Informacja zawarta w ciasteczku strony trzeciej
identyfikuje je jako należące do tejże strony — na przykład serwera reklamowego
czy dostawcy analizy. Te ciasteczka mogą wywoływać obawy związane z zachowaniem
prywatności, ponieważ użytkownicy nie zawsze są świadomi ich obecności.

Kup książkę

Poleć książkę

Konwersja ciasteczek stałych na ciasteczka sesyjne
Niektóre urzÈdzenia automatycznie konwertujÈ ciasteczka staïe,
przechowywane w pamiÚci urzÈdzenia, na ciasteczka sesyjne,
które sÈ czyszczone po tym, jak dana sesja uĝytkownika dobiegnie koñca.
ChoÊ nie istnieje proste obejĂcie tego problemu, zwykle dotyczy on
starszych urzÈdzeñ niebÚdÈcych smartfonami. Musisz byÊ Ăwiadomy istnienia
tej kwestii, ale raczej nie bÚdzie to dla Ciebie palÈcym zmartwieniem,
o ile Twoja strona nie jest odwiedzana przez nadspodziewanie licznych
posiadaczy telefonów funkcjonalnych i starszych smartfonów (sprzed ery
iPhone’ów i Androidów).
Nieudane żądania spowodowane przerwanym połączeniem
Innym problemem sÈ nieudane ĝÈdania, do których dochodzi wówczas,
gdy poïÈczenie uĝytkownika z danymi zostaje przerwane. Nie istnieje
proste rozwiÈzanie tej kwestii — to po prostu w Ăwiecie analiz mobilnych
czasami siÚ zdarza.
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Numer identyfikacyjny urządzenia
Być może zetknąłeś się z unikalnym numerem identyfikacyjnym telefonów komórkowych.
Istnieje wiele rodzajów identyfikowania, które różnią się od siebie w zależności od
operatora i modelu urządzenia. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się
wartościowe z uwagi na swoją unikalność, nie zalecamy Ci dołączenia ich do kluczowych
wskaźników — i nie tylko z tego powodu, że trudno je zdobyć. Próba ich zbierania wiąże
się także z poważnymi implikacjami dla kwestii prywatności.

Wdrażaj zdobytą wiedzę (udoskonalenia iteracyjne)
JesteĂmy gotowi dowodziÊ, ĝe to, czego dowiesz siÚ z analiz mobilnych, jest
waĝniejsze niĝ informacje na temat strony stacjonarnej. WciÈĝ znajdujemy
siÚ na poczÈtku poznawania tego, co sprawia, ĝe uĝytkownicy mobilni reagujÈ
w odpowiedni sposób; monitorowanie, w jaki sposób radzi sobie Twoja
witryna mobilna, pomoĝe Ci udoskonaliÊ jej zawartoĂÊ i doĂwiadczenie
uĝytkownika. Niektóre wskaěniki okaĝÈ siÚ kluczowe w zrozumieniu, kim
sÈ Twoi mobilni uĝytkownicy, czego szukajÈ na Twojej stronie i na ile
oferowana zawartoĂÊ speïnia ich potrzeby. Obserwuj uwaĝnie nastÚpujÈce
wspóïczynniki:
x

wspóïczynnik odrzuceñ (caïoĂciowy i z podziaïem na urzÈdzenia),

x

najczÚĂciej odwiedzane strony,
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x

najpopularniejsze modele smartfonów i tabletów,

x

konwersjÚ.

Nie oznacza to, ĝe pozostaïe wskaěniki siÚ nie liczÈ! Ale same liczby
nic nie znaczÈ bez analizy, a niektóre dane, jak te wypisane wyĝej, pozwolÈ
Ci na gïÚbszy wglÈd w to, w jaki sposób moĝesz ulepszyÊ swojÈ witrynÚ
mobilnÈ. Do tego wïaĂnie sïuĝy zbieranie powyĝszych danych.

Podsumowanie
Nawet w naszym, coraz bardziej mobilnym Ăwiecie Twoja strona pozostaje
istotnym wÚzïem komunikacyjnym. W porównaniu do obszernej gamy
urzÈdzeñ mobilnych obecnych aktualnie na rynku i w rÚkach konsumentów,
wysiïki majÈce na celu rozwój stron mobilnych sÈ niemalĝe równie róĝnorodne
— dlatego poĂwiÚciliĂmy wiele miejsca na omówienie wad i zalet
poszczególnych podejĂÊ. Ale pamiÚtaj, ĝe ta przestrzeñ ewoluuje niemal z takÈ
samÈ prÚdkoĂciÈ jak owe urzÈdzenia. Twoim priorytetem powinno byÊ staïe
doksztaïcanie siÚ w tym zakresie, byĂ pozostawaï na bieĝÈco poinformowany
o charakterze swych odbiorców.
UsiïowaliĂmy takĝe rozwiaÊ wyobraĝenie, zgodnie z którym mobilne
witryny i aplikacje to wybór „albo – albo”. Zalecamy skoncentrowanie
siÚ najpierw na stronie mobilnej, gïównie dlatego, ĝe przeglÈdarki sÈ
bardziej uniwersalnym narzÚdziem i dziÚki temu bÚdziesz w stanie
zmaksymalizowaÊ swoje wysiïki deweloperskie na dobrze opracowanej
stronie mobilnej. Zaleĝnie od swojej marki, odbiorców i celów, moĝesz
jednak potrzebowaÊ takĝe aplikacji, zwïaszcza gdy koncentrujesz siÚ na
powtarzalnym angaĝowaniu swoich konsumentów. Tym zajmiemy siÚ
w kolejnym tygodniu, przygotuj siÚ wiÚc na podróĝ po rozszerzajÈcym siÚ
wszechĂwiecie aplikacji.
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blogi, 232, 408
Bluetooth, 73, 332, 367, 372
budowanie marki, 82, 142

C
CEA, Consumer Electronics Association, 317
cechy
smartfonów, 42
tworzenia kampanii, 257

Poleć książkę

 SPIS TRE¥CI

Adobe SiteCatalyst, 182, 235
adres
e-mail, 220
URL, 220
AdWords, 273
agregator, 137
agregatory SMS-ów, 128
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Mobile Ads Blog, 251
Mobile Keyword, 179
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kody kreskowe, 331
2D, 341
DataMatrix, 102, 342
formaty standardowe, 350
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sieÊ reklamowa, 55

Kup książkę

mobilne
innowacje, 388
KPI, 185
reklamy wideo, 267
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witryny mobilnej, 395
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Keyword Tool, 255, 257
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NFC, near-field communication, 34, 89, 199, 325,
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spoïecznoĂciowa Google+, 287
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aplikacji, 48
demand-side, 264
technologiczne, 303
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obecnoĂÊ, 387
obsïuga JavaScriptu, 187
ochrona przed spamem, 129
odkrycia spoïecznoĂciowe, 288
odsetek uĝytkowników mobilnych, 182
oferty, 292
oglÈdanie produktu, 67
ogïoszenia
cyfrowe, 375
reklamowe, 247
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Omniture Site Catalyst, 272
opieka zdrowotna, 76
opinie klientów, 213
opis aplikacji, 218
opïacane media, 225, 227
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SMS-owe, 325, 334
wewnÈtrz aplikacji, 336
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podglÈd mobilny, 269
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podróĝe, 74
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popularnoĂÊ kodów QR, 347
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portfele
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prawa autorskie, 219
preferencje, 384
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profile na Twitterze, 410
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projekt biznesowy
analiza ruchu, 94
ankiety, 99
audyt techniczny, 92
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badania podstawowe, 96
badania wtórne, 100
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plan mobilny, 117
rozmowy z klientami, 98
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wewnÚtrzne badanie rynku, 96
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szkielet UI, 173
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projektowanie e-maili mobilnych, 270, 271
promowanie aplikacji mobilnych, 263
protokóï WAP, 168
prywatnoĂÊ, 63, 282, 320
przeglÈdarki, 56
przeglÈdarki rozszerzonej rzeczywistoĂci, 57
przekierowanie, 229
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aktywacja kampanii, 346
asystent podczas zakupów, 346
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aplikacji, 197
Campbell’s Soup, 88
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geolokalizacyjne, 309
graficzne, 253
in-app, 247, 249
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zawierajÈce kod kreskowy, 346
zewnÚtrzne, 374

Kup książkę

rekomendacje, 238
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pomiÚdzy markÈ a konsumentem, 161
z klientami, 83, 136
rentownoĂÊ, 309
responsywne projektowanie e-maili, 270
rezerwacja miejsc, 75
RFID, radio frequency identification, 329
roboty indeksujÈce, 177
rodzaje
kampanii AR, 361
kuponów, 331
ogïoszeñ, 247
reklam, 249
reklam mobilnych, 264
urzÈdzeñ, 182
ROI, return on investment, 75, 92, 150
rozdrobnienie, 56
rozmiar rynku, 34
rozmowy z klientami, 98
rozpoznawanie
obrazu, 355
twarzy, 389
rozrywka, 67, 76
rozszerzenie click-to-call, 251
rozszerzona rzeczywistoĂÊ, AR, 340, 356–363
rozwój
technologii NFC, 366
urzÈdzeñ mobilnych, 50
wielopoziomowy, 169
witryny mobilnej, 149
ruch
mobilny, 148
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rzeczywistoĂÊ opatrzona przypisami, 358

S
SaaS, software-as-a-service, 222
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Search Engine Land, 299
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SEO, search engine optimization, 65, 151, 175,
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uzyskanych mediów, 232, 233
zawartoĂci aplikacji, 204
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strona
mobilna, 149
.com, 161
koszty, 164
utrzymanie, 162
widocznoĂÊ, 161
zasiÚg, 161
mobilna na CMS-ie
wady, 156
zalety, 156, 157
mobilna responsywna, 157, 169
wady, 159, 170
zalety, 158, 171
mobilna w chmurze, 153, 211
wady, 154
zalety, 154
w peïni hostowana, 149-153
wady, 150
zalety, 150
z odwrotnym proxy, 151
wady, 152
zalety, 151
strony
dotyczÈce Androida, 400
dotyczÈce gier, 401
struktura URL, 177
system operacyjny, OS
Android, 48, 202
BlackBerry, 48, 203
iOS, 48, 201
Windows Mobile, 48
Windows Phone, 203
system zarzÈdzania treĂciÈ, CMS, 93, 155
systemy informacji, 57
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stron mobilnych, 183
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urzÈdzeñ mobilnych, 182
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shopkick, 304
showrooming, 67, 316, 349
sieci
mobilne, 50
osobiste, 368
reklamowe, 303
reklamowe premium, 404
spoïecznoĂciowe, 59, 278, 296
Ălepe, 404
zachÚcajÈce, 262
sieÊ
4G, 51, 148
Wi-Fi, 50
silnik szablonów
Freemarker, 173
Razor, 173
Smarty, 173
Siri, 64
skanowanie kodów, 71, 348, 352
sklep z aplikacjami, 48, 195
skutecznoĂÊ reklamy, 144
sïowa kluczowe, 179, 181
smartfony, 36, 41, 203, 256
SMS, 58, 82, 121–146, 331
agregator, 128, 138
czÚstotliwoĂÊ wiadomoĂci, 133
jako noĂnik marketingowy, 124
jakoĂÊ, 133
kampania marketingowa, 130, 134, 141
konkurs, 144
koszty usïug, 139
pïatnoĂci, 325, 334
rozwój kampanii, 142
skutecznoĂÊ, 145
wymagania operatorów, 140
wysyïanie powiadomieñ, 293
zdobywanie pozwolenia, 129
zïoĝonoĂÊ kampanii, 141
spam, 129
sposób korzystania z telefonu, 43
sprzedaĝ tabletów, 46
Square, 328, 336
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statystyki
aplikacji, 236
odwiedzin, 184
stopniowe ulepszanie, 168
strategia
mobilna, 80, 82
mobilna Coca-Coli, 82, 84
mobilnej kampanii, 242
opïacanych mediów, 225, 227
posiadanych mediów, 229, 230
treĂci aplikacji, 225
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tablety, 46, 60, 256
taktyki
m-handlu, 318
mobilne, 80, 115
optymalizacyjne, 234
Target, 85
targetowanie, 246, 333, 248, 263
technografia
klientów, 201, 206, 244
mobilna, 103, 104
cyfrowa, 383
bliskoĂÊ, 386
obecnoĂÊ, 387
preferencje, 384
przenoĂnoĂÊ, 383
technologie
mobilne, 115, 117
powierzchniowe, 376
rozpoznawania obrazu, 355
telefon funkcjonalny, 35
terminale NFC, 328
testowanie, 222, 232
testy
funkcjonalnoĂci, 174
peïne, 175
samoobsïugowe, 175
typu A/B, 334
zautomatyzowane, 223
transakcje
m-handlowe, 323
oparte na aplikacji natywnej, 324
transmisja mobilna danych, 367–374
treĂci AR, 362
trzeci ekran, 82
tweety, 298
Twitter, 61, 229-231, 297
tworzenie
aplikacji, 239
aplikacji mobilnych, 205
aplikacji natywnych, 201
barier indeksowania, 180
map, 302
persony, 108
strony, 148
typy interfejsu uĝytkownika, 164
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udoskonalenia iteracyjne, 189, 238
udzielanie informacji, 308
UI, 164, 197, 213
UI na smartfonie, 165
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ukïad SoLoMo, 276, 282, 285, 295, 298, 305, 309
unikalne moĝliwoĂci mobilne, 114
uniwersalny UI, 164
urzÈdzenia mobilne,47
aktywnoĂci mobilne, 58
cena, 50
dostÚp do internetu, 52
pïacenie rachunków, 73
rozrywka, 67
udziaï w globalnym ruchu, 52
wiek uĝytkowników, 54
USAA, 74
usïuga Safaricom M-PESA, 74
usïugi
finansowe, 73
geolokalizacyjne, 278
lokalizacyjno-spoïecznoĂciowe, 280
publikacji prasowych, 399
testowania, 222, 398
utrzymanie
projektu responsywnego, 171
strony mobilnej, 162
zainteresowania, 205
uĝycie hotspotów Wi-Fi, 368
uĝytkownik mobilny, 35
uĝywanie
smartfonów, 43
telefonów komórkowych, 44

V
viewport, 270
Vuclip, 77

W
walidacja, 207
walidacja interaktywna, 223
WAP, wireless application protocol, 168
wdroĝenie strategii
posiadanych mediów, 230
uzyskanych mediów, 233
webtrends, 182, 184, 235, 272
wewnÚtrzne badanie rynku, 96
wglÈd
w konkurencjÚ, 96
w odbiorców, 96
wewnÈtrz, 90
white-labeling, 204
wiadomoĂci
MMS, 125, 128, 331
tekstowe, Patrz SMS
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Yelp, 246, 299

Z
Zagat, 287
zainteresowanie
kodami QR, 343
technologiÈ NFC, 364
zniĝkami, 349
zakup, 65
przy uĝyciu smartfonu, 321
przy uĝyciu tabletu, 322
sprzÚtu, 174
zakupy
mobilne, 314
poprzez aplikacjÚ, 322
wspomagane mobilnie, 322
zapamiÚtywalnoĂÊ
marki, 88
wiadomoĂci, 88
zapytania medialne CSS3, 158, 171, 269
zarzÈdzanie
kampaniÈ, 145, 228, 271
programem lojalnoĂciowym, 75
relacjami z klientami, 84, 136, 209
zasiÚg
liderów opinii, 232, 233
programów ofertowych, 297
zasoby badawcze, 392
zastosowania smartfonów, 44
zatwierdzanie aplikacji, 224
zogniskowane wywiady grupowe, 97
zrzuty ekranu, 221
zwrot z inwestycji, 92, 208, 285
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wideo mobilne, 267
Wi-Fi, 332, 367, 371
Windows Mobile, 48
Windows Phone, 203
witryny mobilne, 332
wskaěniki efektywnoĂci, KPI, 185, 272
wspóïczynnik
klikniÚÊ, 87, 256, 309
odrzuceñ, 183
otwierania e-maili, 266
skanowañ, 352
WURFL, Wireless Universal Resource FiLe, 172
wybór
kanaïu mobilnego, 56
platformy, 200
typu mediów, 244
wydarzenia, 412
wydatki na reklamy mobilne, 243, 289
wykrywanie
urzÈdzeñ, 150, 172, 178, 396
viewportu, 269
wymagania sprzÚtowe, 219
wymiana reklam, 263
wyniki wyszukiwania, 258
wysyïanie powiadomieñ, 292
wyszukiwanie, 175, 249, 286
lokalne, 281, 286, 299
mobilne, 64, 245, 250
produktu, 251
usïugi, 251
wyszukiwarki, 286
internetowe, 245
w aplikacjach, 246
wyĂwietlanie ofert, 306
wywiady grupowe, 97
wzorzec MVC, 173
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