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Projektowanie
elastycznych witryn w CSS3

ebdesignerzy musieli stawi  czo o powa nemu wyzwaniu ju  wtedy,
kiedy tylko zacz li umieszcza  materia y na stronach internetowych.
Projektanci materia ów drukowanych mogli polega  na pewnych za o-

eniach dotycz cych wygl du swoich dokumentów na papierze i sposobu, w jaki
odbiorcy si  nimi pos ugiwali, jednak w sieci panowa o pod tym wzgl dem zu-
pe ne bezprawie. Ta sama strona HTML, w zale no ci od przegl darek i prefe-
rencji u ytkowników, mog a zosta  wt oczona do male kiego okienka albo mo-
g a wisie  po rodku ogromnego okna, zatem tworzenie rozbudowanych layoutów
by o ryzykowne. Layout, który wygl da  idealnie w jednym oknie, móg  si  ca kowi-
cie roz o y  w oknie o innych wymiarach.

Dzi  to zró nicowanie jest jeszcze wi ksze. Webdeweloperzy musz  bra  pod
uwag  nie tylko ró ne wymiary przegl darek na komputerach, ale tak e rozmiary
ró nych urz dze , takich jak tablety i smartfony. Layouty jednocze nie zwi k-
szy y swoj  z o ono  — dzi  na wi kszo ci witryn stykamy si  z ró norakimi
menu, pomocami nawigacyjnymi, paskami bocznymi i podobnymi elementami.
Je li Twoim celem jest utworzenie jednej witryny, która ma wygl da  równie es-
tetycznie w ró nych warunkach, poradzenie sobie z takimi szczegó ami b dzie
nie lada wyzwaniem.

Poniewa  webdesignerzy ju  dawno przenie li kod odpowiedzialny za uk ad
strony i formatowanie do plików CSS, mo na oczekiwa , e standard ten zapew-
nia jakie  rozwi zanie omówionego powy ej problemu. Rzeczywi cie, CSS3 ob-
s uguje zapytania medialne, które pozwalaj  stronie na prze czanie stylów w za-
le no ci od wielko ci okna lub urz dzenia, na którym jest wy wietlana.

Zapytania medialne s  praktycznie nieodzowne w projektowaniu stron na urz -
dzenia mobilne. Je li nawet nie przypuszczasz, e ktokolwiek b dzie odwiedza
Twoje strony na smartfonie, zapytania dadz  pewno , e layout b dzie si  do-
stosowywa  do rodowiska pracy u ytkownika, np. usuwaj c dodatkowe kolumny,
gdy zabraknie na nie miejsca, albo przenosz c linki nawigacyjne z góry strony

W

7
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Podstawy projektowania
elastycznego

228

na bok. Taka elastyczno  wi e si  z popularn  filozofi  webdesignu, nosz c
nazw  projektowania elastycznego (ang. responsive design), któr  omówimy w tym
rozdziale.

Podstawy projektowania elastycznego
Od pocz tku istnienia sieci zró nicowanie wymiarów okien by o przyczyn  wielu
k opotów. Z biegiem lat webdesignerzy opracowali szereg mniej lub bardziej ele-
ganckich, komplementarnych technik, pozwalaj cych na sprostanie wymogom
projektowania elastycznego.

Przed zapoznaniem si  z zapytaniami medialnymi warto przyjrze  si  ukazanym
tutaj tradycyjnym metodom. Wszystkie s  nadal wa ne, ale — jak si  przekonasz
— nie stanowi  pe nego rozwi zania. Znaj c ich ograniczenia, b dziesz móg
zrozumie , w jaki sposób CSS3 wype nia wszystkie luki.

P ynny layout
Najprostszym sposobem zabezpieczenia strony przy zmianach wymiarów okna
jest utworzenie layoutu proporcjonalnego, czyli takiego, który zajmuje ca  do-
st pn  powierzchni , niezale nie od jej wielko ci. Opracowanie proporcjonalnego
layoutu jest — w teorii — ca kiem proste. Podstawow  zasad  jest podzielenie stro-
ny na kolumny o szeroko ciach okre lanych warto ciami procentowymi, a nie pik-
selowymi. Powiedzmy, e Twoja strona ma nast puj cy, dwukolumnowy uk ad:

<body>
  <div class="leftColumn">
    ...
  </div>

  <div class="rightColumn">
    ...
  </div>
</body>

Regu y stylów layoutu o sta ych wymiarach mog  wygl da  nast puj co:
.leftColumn {
  width: 275px;
  float: left;
}

.rightColumn {
  width: 685px;
  float: left;
}

body {
  margin: 0px;
}

Tymczasem regu y stylów w zdefiniowanym proporcjonalnie uk adzie strony
wygl daj  tak:
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.leftColumn {
  width: 28.6%;
  float: left;
}

.rightColumn {
  width: 71.4%;
  float: left;
}

body {
  margin: 0px;
}

Lewa kolumna ma tutaj szeroko  28.6%, wobec czego zajmuje 28,6% szeroko ci
swojego kontenera, elementu <body>. W tym przyk adzie element <body> po-
zbawiony jest marginesów, a zatem rozci ga si  na ca  szeroko  okna przegl -
darki, przy czym lewa kolumna obejmuje 28,6% tego obszaru.

Jak mo na si  domy li , warto ci procentowe obydwu kolumn wynosz  cznie
równo 100%. Kolumny rozci gaj  si  i kurcz , aby dopasowa  si  do szeroko ci
okna przegl darki. Layouty proporcjonalne nazywane s  p ynnymi, poniewa
zamieszczona w nich tre  g adko dostosowuje si  do dost pnej przestrzeni.

Uwaga: W tym przyk adzie szeroko  lewej kolumny (28,6%) wyliczono, dziel c sta  szeroko
kolumny (275 pikseli) przez szeroko  ca ego uk adu (wynosz c  960 pikseli, co jest cz stym stan-
dardem). Poniewa  projektowanie wi kszo ci uk adów zaczyna si  zwykle na ustalonych szeroko-
ciach, webdeweloperzy s  przyzwyczajeni do wykonywania takich oblicze  przy tworzeniu p ynnych

layoutów.

Rzecz jasna, dostosowanie szeroko ci samych kolumn nie wystarczy. Musisz
równie  wzi  pod uwag  marginesy, odst py i obramowania. Pocz tkuj cy webde-
weloperzy cz sto wprowadzaj  w swoich pierwszych p ynnych layoutach ustalone
marginesy i odst py (o warto ciach pikselowych), a jednocze nie proporcjonalnie
okre laj  wymiary kolumn. Wskutek tego kolumny zajmuj  jedynie przestrze
pozosta  po odj ciu szeroko ci marginesów od ca ej szeroko ci strony. Procen-
towe warto ci szeroko ci kolumn s  jednak wyliczane na podstawie ca ej szero-
ko ci strony, bez uwzgl dnienia marginesów. Ta rozbie no  mo e powodowa
problemy z wy wietlaniem strony w w skich oknach, bo marginesy o warto ciach
pikselowych zabieraj  miejsce proporcjonalnie zdefiniowanym kolumnom.

Zastanówmy si  nad poni szymi stylami:
.leftColumn {
  width: 27%;
  margin: 5px;
  float: left;
}

.rightColumn {
  width: 68%;
  margin: 5px;
  float: left;
}

Te dwie kolumny zajmuj  cznie 95% szeroko ci, pozostawiaj c dodatkowe 5%
na marginesy. To wystarczy dla okien o rednich i du ych rozmiarach, ale w nie-
wielkim oknie pozosta e 5% nie pomie ci marginesów o ustalonej szeroko ci.
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Aby zilustrowa  ten problem, nadaj obydwu kolumnom dwa ró ne kolory za
pomoc  w asno ci background, a nast pnie pozmieniaj wymiary okna, tak jak na
rysunku 7.1.

Rysunek 7.1. Kolumny o pro-
porcjonalnie okre lonej szero-
ko ci i marginesy o sta ej sze-
roko ci nie cz  si  dobrze.
Kiedy okno jest za ma e, mar-
ginesy wypychaj  drug  ko-
lumn  z uk adu

Rozwi zaniem tego problemu jest nadanie proporcjonalnej szeroko ci wszyst-
kim marginesom, znajduj cym si  pomi dzy proporcjonalnymi kolumnami. Je li
zatem kolumny pozostawiaj  5% wolnego miejsca, mo esz je przypisa  margi-
nesom. Podziel t  szeroko  na trzy obszary o szeroko ci 1,66% — jeden na lewym
kra cu okna, drugi na prawym i trzeci pomi dzy kolumnami.

.leftColumn {
  width: 27%;
  margin-left: 1.66%;
  margin-right: 1.66%;
  background: #FFFFCC;
  float: left;
}

.rightColumn {
  width: 68%;
  margin-right: 1.66%;
  background: #CCFFCC;
  float: left;
}

Na rysunku 7.2 wida  efekt okre lenia szeroko ci zarówno kolumn, jak i margi-
nesów proporcjonalnie przy u yciu warto ci procentowych.

Proporcjonalne marginesy mog  Ci nie odpowiada , je li potrzebujesz innego
efektu. Je eli nie chcesz, by marginesy zmienia y wielko  stosownie do rozmiaru
okna przegl darki, mo esz spróbowa  obej  to zachowanie. Mo esz np. zamie ci
dodatkowy element w jednej z proporcjonalnych kolumn i nada  mu w asne mar-
ginesy lub odst py o ustalonej szeroko ci. Poniewa  element ten umieszczony jest
w obr bie zdefiniowanego ju , w pe ni proporcjonalnego uk adu, b dzie si  stale
znajdowa  na swoim miejscu, niezale nie od wielko ci okna.
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Rysunek 7.2. Layout strony
b dzie poprawnie skalowany do
ka dego rozmiaru, je li szeroko-
ci okre lone zostan  proporcjo-

nalnie z wykorzystaniem warto-
ci procentowych

Obramowania sprawiaj  podobne problemy. Obramowanie nadane kolumnom
zajmuje pewn  ilo  miejsca i mo e roz o y  uk ad tak samo jak marginesy o usta-
lonej szeroko ci z rysunku 7.1. W takiej sytuacji problemu nie mo na rozwi za
poprzez wyliczenie proporcji, gdy  szeroko ci obramowania nie mo na okre la
w procentach. Najprostszym rozwi zaniem jest wykorzystanie techniki wspo-
mnianej powy ej: osad  element <div> w kolumnie o procentowo okre lonej
szeroko ci i nadaj mu obramowanie. Ta sprawdzona metoda wprawdzie nieco
za mieca kod (zmuszaj c do utworzenia dodatkowej warstwy layoutu), ale dzi ki
temu uk ad strony mo e dzia a  sprawnie w oknie o dowolnym rozmiarze.

P ynne obrazy
Wielokolumnowy, proporcjonalny uk ad strony jest podstaw  elastycznego pro-
jektu. Kiedy jednak przychodzi czas na zaj cie si  sam  zawarto ci  kolumn na
stronie, pojawia si  wiele innych kwestii, które trzeba wzi  pod uwag .

Jedn  z nich s  obrazy. Pola obrazów standardowo dopasowuj  si  do swojej za-
warto ci, czyli dok adnie, co do piksela, przyjmuj  wymiary obrazu. Takie usta-
wienie mo e jednak wywo ywa  problemy w mniejszych oknach. Je li brakuje
miejsca na wy wietlenie ca ego obrazu, wylewa si  on z kolumny i rozchodzi na
inne elementy, zakrywaj c je i wywo uj c niechlujne wra enie.

Rozwi zanie tego problemu jest proste. Wystarczy nada  ka demu obrazowi mak-
symaln  szeroko  równ  szeroko ci jego kontenera:

img {
  max-width: 100%;
}
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W I Z J E  P R Z Y S Z O C I

W asno  box-sizing i funkcja calc()
Omówione w tym punkcie problemy z layoutami s  do
tego stopnia powszechne, e w CSS3 mo na znale
mnóstwo potencjalnych rozwi za . Oto dwa z najbar-
dziej obiecuj cych, cho  nie bez wad.

 Box-sizing. Obramowania standardowo zamiesz-
czane s  po zewn trznej stronie elementów, przez
co trzeba bra  pod uwag  ich obszar w oblicze-
niach proporcji layoutu. W CSS3 pojawi a si  jednak
w a ciwo  box-sizing, której wystarczy nada
warto  border-box, aby obramowanie znala-
z o si  w obr bie pola elementu. Obramowanie
wygl da wtedy tak samo, ale obliczenia wielko ci
takich komponentów ulegaj  zmianie. Oznacza to
tyle, e kolumna szeroka na 67% zajmuje 67%
szeroko ci kontenera, niezale nie od szeroko ci
swojego obramowania.

 Funkcja calc(). Je li musisz zestawi  wymiary pro-
porcjonalne z ustalonymi, przeprowadzenie stosow-
nych oblicze  mo esz powierzy  funkcji calc()
w CSS3, a nast pnie wykorzysta  ich wyniki w lay-
oucie. Wyobra  sobie, e musisz utworzy  ko-
lumn  szerok  na 67% kontenera bez 5 pikseli,

które maj  by  przeznaczone na marginesy. Nie-
uwa ny webdeweloper mo e omin  ten problem,
zw aj c kolumn  do 65%, co prowadzi do wi-
docznej na rysunku 7.1 niespójno ci w rozmiesz-
czeniu elementów. W CSS3 mo na jednak nada
w asno ci width warto  calc(67%-5px), dzi -
ki której kolumna ma tak  szeroko , jak  powinna
— i ani piksela wi cej.

W obu przypadkach wprowadzone rozwi zanie mo e
jednak pogorszy  sytuacj . Ustawienie box-sizing
nie dzia a w IE 7, a w Firefoksie wymaga u ycia przedrost-
ka -moz- (jak wspomniano w rozdziale 6., w punkcie
„Style w a ciwe konkretnym przegl darkom”). Funkcja
calc() nie dzia a w IE 7, IE 8 i przegl darce Andro-
ida sprzed Chrome, a starsze wersje Safari wymagaj
podania przedrostka -webkit-. Problemom z ob-
s ug  mo na wprawdzie zaradzi  za pomoc  wype nie ,
ale na razie atwiej unika  korzystania z tych funkcji
w ogóle, dopóki wi cej ludzi nie przeniesie si  na no-
wocze niejsze przegl darki.

Jak zwykle, warto  100% odnosi si  do kontenera elementu. W tym przypadku jest
to kolumna, w której zawarty jest obraz, a nie ca a strona. Twój obraz mo e teraz
osi gn  albo swój maksymalny rozmiar, albo rozmiar ograniczony wielko ci  swoje-
go kontenera, w zale no ci od tego, która z tych warto ci jest mniejsza (rysunek 7.3).

Wskazówka: Je li zdecydujesz si  utworzy  margines wokó  obrazu, dopilnuj, by warto ci procen-
towe w asno ci margin-left, margin-right, oraz max-width sumowa y si  do 100% (a ju  na pewno
nie przekracza y tej warto ci).

Jednym ograniczeniem p ynnych obrazów jest to, e przegl darka musi pobra
obraz w pe nej wielko ci, niezale nie od wymiarów, w jakich ma by  wy wietla-
ny. Wi e si  to z niewielkim, cho  i tak zb dnym zu yciem czasu i transferu, co
jest niedogodne dla u ytkowników urz dze  mobilnych. Niestety, CSS nie poradzi
sobie z tym problemem samodzielnie. Istniej  jednak pewne rozwi zania, w ra-
mach których wykorzystuje si  po czenie kodów dzia aj cych po stronie serwera,
serwisów internetowych oraz bibliotek JavaScriptu. Je li zamierzasz dostarcza
u ytkownikom urz dze  mobilnych bogat  w pliki graficzne stron  internetow ,
powiniene  rozwa y  skorzystanie z technik, których omówienie znajdziesz w arty-
kule Smashing Magazine pod adresem http://tinyurl.com/responsive-img. (Trzeba
jednak przyzna , e wielu deweloperów w ogóle nie zawraca sobie tym g owy). Na
szcz cie, istnieje równie  sposób na rozwi zanie analogicznego, cho  du o po-
wa niejszego problemu z wymiarami filmów na urz dzeniach mobilnych (o którym
przeczytasz w ramce na ko cu tego rozdzia u).
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Rysunek 7.3. Ka dy obraz mo e
wyrwa  si  spod kontroli, je eli
nie okre li si  jego p ynno ci (gó-
ra). Je li jednak ograniczysz jego
szeroko  do szeroko ci konte-
nera, obraz b dzie wy wietlany
w odpowiednich wymiarach (dó )

P ynna typografia
Skoro utworzy e  ju  p ynny layout z obrazami o w a ciwie okre lonych wymia-
rach, czas zaj  si  tekstem w kolumnach. Niedo wiadczeni webdeweloperzy
cz sto wybieraj  dla swojego tekstu adekwatny, ustalony rozmiar (okre lany warto-
ciami pikselowymi) i na tym poprzestaj . Takie sztywno okre lane wielko ci

nie przystaj  jednak do modelu skalowalnego projektowania uk adów stron, po-
niewa  tekst, który wygl da dobrze na ekranie komputera, jest niemal niewi-
doczny na urz dzeniach mobilnych. Cho  u ytkownik zawsze mo e przybli y
widok i przeczyta  tekst, celem projektowania skalowalnego jest utworzenie strony
pasuj cej do ka dego okna, która nie wymaga cz stego przybli ania i przewijania
w poziomie.

I znowu rozwi zanie polega na unikaniu ustalonych jednostek miary w rodzaju
pikseli i punktów. Zamiast tego wielko  tekstu nale y ustala  wzgl dnie, korzy-
staj c z warto ci procentowych i firetów. Najpopularniejszym wyborem jest firet,
znany równie  jako jednostka em, której nazwa odnosi si  do wielkiej litery M.

Uwaga: Firet od dawna s u y do okre lania szeroko ci w typografii drukowanej. Poj cie em dash (z ang.
pauza) pierwotnie odnosi o si  do poziomego znaku o szeroko ci równej wielkiej literze M danego kroju.
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Warto ci procentowe pozwalaj  na uzyskanie takiego samego wyniku: wielko
tekstu okre lana jest wzgl dem domy lnej wielko ci tekstu przegl darki. Je li wy-
bierzesz rozmiar tekstu równy 110% lub 1.1em, otrzymasz pismo o 10% wi ksze
od zwyczajnego, nieobstylowanego tekstu. Wybierz rozmiar tekstu równy 50%
lub 0.5em, aby zmniejszy  znaki o po ow .

Cho  nie jest istotne, czy skorzystasz z warto ci procentowych czy firetów, naj-
bardziej elastyczne layouty bazuj  na jednej, okre lonej konwencji. W wi kszo ci
z nich wielko  bazowa tekstu na stronie wynosi 100% (wskazuj c, e jest to
punkt odniesienia dla pozosta ych rozmiarów), a wielko  tekstu innych elemen-
tów jest dodatkowo zwi kszana lub zmniejszana firetami:

body {
  font-size: 100%
}

p {
  font-size: 0.9em
}

h1 {
  font-size: 2em
}

Do wiadczeni webdeweloperzy nie poprzestaj  na tym, lecz u ywaj  firetów przy
definiowaniu wszystkich innych wielko ci w swoich layoutach. Je li np. gdzie
w g bi Twojego layoutu znajduje si  drobny margines lub odst p, lepiej zdefinio-
wa  go przy u yciu firetów, a nie pikseli. Takiego rodzaju wymiary s  wtedy do-
pasowane do wielko ci tekstu. Jest to do  subtelny czynnik, ale pozwala na do-
k adniejsze wycyzelowanie strony.

Wyobra  sobie np., e utworzy e  dwupoziomowy layout, w którym element <div>
osadzony jest w lewej kolumnie. S u y on do utworzenia dodatkowych odst pów
dooko a tre ci bez prze amywania proporcjonalnego uk adu kolumn:

<body>
  <div class="leftColumn">
    <div class="leftColumnContent">
      ...
    </div>
  </div>

  <div class="rightColumn">
    ...
  </div>
</body>

Mo esz okre li  obramowanie, marginesy i odst py elementu <div> w lewej
kolumnie przy u yciu warto ci pikselowych. Taki layout jest sprawny i te  po-
winien by  p ynny. Jednak lepiej u y  firetów, jak w poni szym przyk adzie:

.leftColumn {
  width: 28.6%;
  background: #FFFFCC;
  float: left;
}

.rightColumn {
  width: 71.4%;
  background: #CCFFCC;
  float: left;
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}

.leftColumnContent {
  border: 0.07em solid gray;
  margin: 0.3em;
  padding: 0.2em 0.3em 0.4em 0.4em;
}

Uwaga: Najwi ksz  korzy ci  z u ywania firetów do okre lania obramowa , marginesów i odst -
pów cz sto jest to, e elementy te nie robi  si  za du e w ma ych oknach i nie dominuj  nad layo-
utem na urz dzeniach mobilnych.

W I Z J E  P R Z Y S Z O C I

CSS3: od em do rem
Gdy webdesignerzy u ywaj  tekstu w z o onych, skalo-
walnych layoutach, musz  si  mierzy  z pewnym dzi-
wactwem. Jednostki tekstowe o proporcjonalnych war-
to ciach, takie jak firety i procenty, okre laj  wielko
pisma w odniesieniu do kontenera. Nie sprawia to pro-
blemów w prostych przyk adach ukazanych w punkcie
„P ynna typografia”, poniewa  kontenerem jest element
<body>, w którym zawarta jest ca a strona, b d  in-
ny element, dziedzicz cy jego ustawienia fontu. Bólu
g owy mo na dosta  dopiero przy okre laniu propor-
cjonalnych wielko ci na wielu poziomach layoutu.

Za ó my np., e utworzy e  element <div> i nada e
jego tekstowi wielko  1.1em. Nast pnie zamieszczasz
w elemencie nag ówek <h1> o wielko ci 2em. Pewnie
spodziewasz si , e tekst nag ówka b dzie dwukrotnie
wi kszy od tekstu domy lnego, ale w rzeczywisto ci
jest on dwukrotnie wi kszy od tekstu kontenera, któ-
rego wielko  wynosi 1.1em. Zatem nag ówek jest
2,2 razy wi kszy od tekstu domy lnego.

Aby zapobiec wyst pieniu efektu kumulacji, musisz
zachowa  rygor przy doborze miejsc, w których nada-

jesz tekstowi wielko . Najlepiej robi  to tylko na jednym
poziomie layoutu. W CSS3 pojawi a si  nowa jednostka,
która pozwala na omini cie tego problemu. Jest to rem
(skrót od „root em”, czyli em elementu g ównego do-
kumentu). Jednostka rem jest w zasadzie tak  sam
jednostk  wzgl dn  jak em, z tym e — niezale nie od
swojego po o enia w arkuszu stylów — jej warto
zawsze jest obliczana w odniesieniu do wielko ci tekstu
elementu <html>, a nie kontenera. Wobec tego war-
to  2rem zawsze jest równa dwukrotno ci wielko ci
domy lnego tekstu, niezale nie od tego, gdzie si  j
wprowadzi.

Jednostki rem s  zdumiewaj co dobrze obs ugiwane
— dzia aj  w ka dej nowoczesnej przegl darce. Pro-
blemy sprawiaj  jedynie dobrze znani maruderzy, czyli
przegl darki IE 8 i IE 7, które w ogóle nie rozumiej  tych
jednostek. Cho  wype nienie tej luki przy u yciu Java-
Scriptu jest mo liwe (http://tinyurl.com/rem-polyfill),
wi kszo  rozs dnych webdeweloperów woli unika
dodawania kolejnych skryptów, eby tylko mo na by o
korzysta  z nowych jednostek, i decyduje si  dalej
u ywa  nieco niewygodnych jednostek em.

Oczywi cie, typografia nie ko czy si  na definiowaniu wielko ci tekstu. Aby
utworzy  tekst, który pozostanie czytelny na ró norakich wy wietlaczach, mu-
sisz te  wzi  pod uwag  szeroko  wiersza, marginesy, interlini , a nawet roz-
mieszczenie tekstu w kolumnach (co przedstawiono w punkcie „Wielokolum-
nowy tekst” rozdzia u 6.). adnym z tych elementów nie mo na si  zaj , je li
u ywa si  zwyczajnych, p ynnych layoutów i okre la wielko ci warto ciami pro-
porcjonalnymi. Mo esz jednak utworzy  bardziej elastyczne arkusze stylów, pre-
cyzuj ce takie szczegó y za pomoc  zapyta  medialnych. Wkrótce dowiesz si
wi cej na ten temat, ale najpierw trzeba rozpatrzy  kwesti  automatycznego
skalowania stron na telefonach komórkowych.
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Widok strony: obs uga layoutu na smartfonach
Strona z dwiema kolumnami, któr  omówili my wcze niej, teoretycznie mog a-
by si  zmie ci  w oknie o dowolnym rozmiarze. W praktyce jednak trzeba wzi
pod uwag  inne utrudnienie zwi zane z korzystaniem z ma ych urz dze  mobil-
nych: rozmiar widoku strony (ang. viewport).

Apple wprowadzi  kiedy  widoki strony po to, eby iPhone’y sensownie wy wie-
tla y zwyczajne strony internetowe, które nie by y oparte na technikach ela-
stycznego projektowania. Zamiast wy wietla  niewielki fragment du ej strony
internetowej, przegl darki mobilne, takie jak Safari, pokazuj  ca  stron  w po-
mniejszeniu, by uchwyci  na ekranie wi cej tre ci. Taki oddalony obszar wy wie-
tlania okre la si  w a nie mianem widoku strony.

Technika ta opiera si  na kompromisie. Z jednej strony sprawia, e strona wy-
gl da tak, jak wygl da aby na komputerze, ale przez to jednocze nie wi kszo
zwyczajnego tekstu staje si  nieczytelna. Nie trzeba przewija  ekranu, ale trzeba
cz ciej przybli a  i oddala  widok. Technika ta u atwia poruszanie si  po stronie,
ale utrudnia odczytywanie tre ci.

Uwaga: Cho  widoki strony wprowadzi  Apple, obecnie korzystaj  z nich wszyscy inni producenci
oprogramowania na urz dzenia mobilne. Ró nice dotycz  jedynie wielko ci widoków i obszarów
stron, jakie s  wt aczane w ich obr b.

Je li tworzysz tradycyjn  witryn  na przegl darki komputerowe, nie musisz si
przejmowa  ustawieniami widoków strony urz dze . One same dopilnuj , by
Twoja strona wygl da a w miar  dobrze na male kim ekranie telefonu (cho  trzeba
przyzna , e pomniejszona strona nie jest dla u ytkowników szczególnie wygodna).
Z drugiej strony, je li chcesz zaanga owa  si  w projektowanie elastyczne i utwo-
rzy  witryn  przyjazn  dla urz dze  mobilnych, musisz wprowadzi  zmiany
w opcjach widoków stron. Musisz poleci  przegl darkom mobilnym, by nie skalo-
wa y strony automatycznie. Mo na to wykona , zamieszczaj c nast puj cy
element <meta> w sekcji <head> dokumentu:

<meta content="initial-scale=1.0" name="viewport">

Powy szy znacznik wskazuje urz dzeniom mobilnym, by wy wietla y stron  w jej
rzeczywistej skali, bez oddalania obrazu. Nowy iPhone umie ci Twoj  stron
w rzeczywistym rozmiarze w oknie o szeroko ci 320 pikseli. Bez takiego dosto-
sowania skali iPhone przypisa by stronie 980 pikseli szeroko ci i wy wietli  j
w pomniejszeniu, by zmie ci a si  w oknie. Ró nic  wida  na rysunku 7.4.

Uwaga: Zapewne wiesz, e istnieje wiele symulatorów online, pozwalaj cych na sprawdzenie wy-
gl du strony na ró nych urz dzeniach mobilnych. Na http://mobiletest.com mo na np. porówna
wygl d strony na najnowszych iPhone’ach, iPadach i urz dzeniach z Androidem. W wi kszo ci z nich
nie mo na jednak odtworzy  automatycznego skalowania. Innymi s owy, strona w symulatorze mo e
dzia a  tak, jakby  przypisa  wej ciowej skali warto  1.0 w ukazanym powy ej elemencie <meta>.
Je li tego nie zrobi e , nie uzyskasz trafnego odwzorowania tego, co zobaczysz na samym urz -
dzeniu, wi c pozosta  czujny na takie szczegó y.
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Rysunek 7.4. Po lewej: iPhone w ramach
automatycznego skalowania traktuje wi-
doczny p ynny uk ad jak stron  zoptyma-
lizowan  na potrzeby strony internetowej.
Tekst jest nieczytelny bez przybli enia
obrazu.

Po prawej: Po wy czeniu skalowania
strona wy wietlana jest w swojej w a ci-
wej postaci. Kolejnym krokiem jest zatem
uproszczenie wygl du layoutu na ma ych
ekranach przy u yciu zapyta  medialnych

Dostosowywanie layoutu
przy u yciu zapyta  medialnych
Dostosowywanie layoutu

Wiesz ju , jak utworzy  p ynny layout, który rozszerza si  i cie nia, aby dopa-
sowa  si  do okna przegl darki o dowolnych wymiarach. Przyjmuj c takie podej-
cie, zapewniasz, e strona b dzie pasowa  do ka dego okna. Nie zyskujesz jed-

nak pewno ci, e w ka dym oknie b dzie wygl da  dobrze.

Skonstruowane w prosty sposób p ynne layouty cz sto psuj  si  w skrajnych wa-
runkach. W ma ym oknie liczne kolumny staj  si  enuj co w skie, cie niaj c
tekst i obrazy do nieczytelno ci. W bardzo du ym oknie kolumny staj  si  przy-
gn biaj co szerokie — trudno nie zgubi  si , próbuj c odczytywa  rozci gni te na
pó  strony wiersze.

Jednym sposobem na rozwi zanie tych problemów jest okre lenie ogranicze
rozci gania i cie niania layoutu. Wykona  to mo na przy u yciu w asno ci
max-width i min-width. Je li strona zostanie rozci gni ta ponad swój górny limit,
po jej prawej pojawi si  dodatkowy margines. Je li strona zostanie cie niona do
rozmiaru mniejszego od dolnego limitu, kolumny zachowaj  swoj  minimaln
szeroko , a przegl darka wy wietli paski przewijania. Ustawienia minimalnej
i maksymalnej szeroko ci zapewniaj  podstawow  ochron  przed wy wietlaniem
u omnych layoutów. Trzeba jednak przyzna , e jednocze nie zmniejszaj  ela-
styczno  uk adu strony. Je li np. Twoja strona nie mo e zmniejszy  si  do
rozmiarów okna iPhone’a, nie b dzie zbyt przydatna dla u ytkowników korzy-
staj cych z urz dze  mobilnych.
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Lepszym rozwi zaniem jest subtelne zmodyfikowanie struktury layoutu przy
zmianie wielko ci strony. Do bardzo ma ego okna pasowa by przyk adowo uprosz-
czony layout bez pasków bocznych czy paneli z reklamami. Z kolei bardzo du e
okno daje sposobno  do powi kszenia tekstu lub podzielenia go na wiele ko-
lumn (punkt „Wielokolumnowy tekst” rozdzia u 6. ).

Odpowiedzi  na to zapotrzebowanie s  zapytania medialne. Ta w asno  CSS3
pozwala dynamicznie zmienia  formatowanie dla ró nych urz dze  i ustawie
wy wietlania. U yta w odpowiedni sposób pozwoli Ci poprawnie wy wietla  strony
na szerokich monitorach komputerów stacjonarnych i iPhone’ach — bez mody-
fikowania linijki kodu HTML.

Zapytania medialne
Zapytania medialne dzia aj  w oparciu o jedn  z cech charakterystycznych urz -
dzenia, które obs uguj  (takich jak wielko  ekranu, rozdzielczo , liczba wy wie-
tlanych kolorów itd.). W oparciu o te dane mo esz na o y  ró ne style czy nawet
inny ich arkusz.

Zapytanie medialne jest, najpro ciej rzecz ujmuj c, osobn  sekcj  arkusza stylów.
Zaczyna si  od terminu @media, po którym znajduje si  warunek w nawiasie, a na-
st pnie seria powi zanych stylów w nawiasie klamrowym. Oto jego typowa struktura:

@media (media-feature-name: value) {
  /* Tutaj znajduj  si  nowe style. */
}

Zapytanie medialne przypomina instrukcj  warunkow  w JavaScripcie. Je li bie-
ca przegl darka spe nia warunki okre lone w nawiasie, zawarte w zapytaniu

style staj  si  obowi zuj ce. Je eli jednak przegl darka nie spe nia tych warun-
ków, style s  ignorowane.

Uwaga: Style znajduj ce si  poza sekcj  @media nadawane s  zawsze, niezale nie od okoliczno ci.
Warunkowe style zapytania medialnego s  nadawane jako dodatek do innych stylów. Z tego
wzgl du style warunkowe cz sto musz  nadpisywa  pozosta e ustawienia, np. ukrywaj c co , co
by o poprzednio widoczne, przenosz c sekcj  do nowego miejsca, nadaj c tekstowi now  wielko  itp.

Aby skorzysta  z zapytania medialnego, musisz si  zorientowa , jakiego rodzaju
warunki mo na utworzy . Standard zapyta  pozwala na sprawdzenie ró nych
szczegó ów, zwanych w a ciwo ciami mediów (ang. media features). Mo esz
np. sprawdzi  szeroko  obszaru wy wietlania strony, a nast pnie podmieni
style, gdy stanie si  on mniejszy od jakiej  warto ci. W tabeli 7.1 znajduje si  lista
najcz ciej u ywanych w a ciwo ci mediów. (Istniej  te  autorskie, eksperymen-
talne w a ciwo ci mediów, które nie s  powszechnie obs ugiwane i z tego wzgl du
nie znalaz y si  w tabeli).
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Tabela 7.1. W a ciwo ci, które przydaj  si  najbardziej przy tworzeniu zapyta  medialnych

Nazwa w a ciwo ci Warto Zwykle s u y do...
width

min-width

max-width

Szeroko  obszaru wy wietlania
(lub drukowania).

zmiany layoutu, by dostosowa
go do bardzo w skich (takich jak
smartfon) albo bardzo szerokich
wy wietlaczy.

height

min-height

max-height

Wysoko  obszaru wy wietlania. zmiany layoutu, by dostosowa
go do bardzo wysokich
lub krótkich wy wietlaczy.

device-width

min-device-width

max-device-width

Pe na szeroko  ekranu
komputera lub innego
urz dzenia (b d  pe na
szeroko  zadrukowywanego
arkusza).

dostosowania layoutu tak,
by reagowa  na konkretne
urz dzenia, takie jak smartfony.

device-height

min-device-height

max-device-height

Pe na wysoko  ekranu
lub arkusza.

dostosowania layoutu tak,
by reagowa  na konkretne
urz dzenia, takie jak smartfony.

orientation Jedna z dwóch warto ci:
landscape lub portrait.

zmiany layoutu na potrzeby
ró nych orientacji (poziomej
i pionowej) ekranu.

device-aspect-ratio

min-device-aspect-
-ratio

max-device-aspect-
-ratio

Proporcje obszaru wy wietlania,
np. format obrazu 1/1 jest
idealnym kwadratem.

dostosowania stylów, by
pasowa y do ekranów o ró nych
wymiarach (cho  do  szybko
wynikaj  z tego dalsze
komplikacje).

color

min-color

max-color

Liczba bitów koloru. 1-bitowa
g bia koloru odpowiada
obrazowi czarno-bia emu,
podczas gdy nowoczesne
wy wietlacze standardowo maj
24-bitow  g bi  koloru, która
przek ada si  na miliony barw.

okre lania poziomu obs ugi
kolorów (np. w wersji strony
internetowej do druku).

K C I K  W S P O M N I E

Typy mediów CSS
Ciekawe jest to, e ju  w edycji CSS 2.1 twórcy standardu
poczynili pierwsz  prób  rozwi zania problemu urz -
dze  mobilnych — wprowadzili tzw. typy mediów. By
mo e zdarzy o Ci si  wcze niej z nich korzysta  w celu
dodania oddzielnego arkusza stylów dla druku stron.

<head>
  ...
  <!-- U ywa tego arkusza do wy wietlania strony
       na ekranie -- >
  <link  rel="stylesheet" media="screen"
    href="styles.css">
  <!-- U ywa tego arkusza do wydrukowania
       strony. -->

  <link rel="stylesheet" media="print"
    href="print_styles.css">
</head>

Atrybut media przyjmuje równie  warto  handheld
— co dotyczy ma oekranowych telefonów komórkowych
z ograniczonym dost pem do Internetu. Wi kszo  mo-
bilnych urz dze  zwraca uwag  na ten atrybut i u ywa
odr bnego arkusza — je li istnieje. Niestety, atrybut
media nie funkcjonuje do ko ca sprawnie i nie wystarcza,
by poradzi  sobie z wyborem i ró norodno ci  urz dze ,
które obecnie istniej . Metoda ta dzia a wci  wy mieni-
cie, je li chodzi o wydruki.
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Utworzenie prostego zapytania medialnego
Wi kszo  w a ciwo ci mediów wyst puje w kilku wersjach i pozwala na okre-
lenie górnych i dolnych limitów. Limity te s  wa ne, poniewa  wi kszo  zapy-

ta  medialnych odnosi si  do sprecyzowanych zakresów warto ci.

Przed wykorzystaniem zapyta  medialnych wybierz w asno , któr  b dziesz anali-
zowa . Je li np. chcesz utworzy  nowy zestaw stylów, który ma obowi zywa  dla
w skich okien, powiniene  wybra  w a ciwo  max-width i okre li  stosowny limit.
W omawianym przyk adzie nowy zestaw stylów wchodzi w ycie, je li szeroko
okna przegl darki jest mniejsza ni  480 pikseli:

@media (max-width: 480px) {
  ...
}

Wskazówka: Aktualnie najpopularniejszymi zapytaniami s  max-device-width (u ywane do for-
matowania stron na urz dzenia przeno ne), max-width (wykorzystywane do zmiany uk adu w zale no-
ci od rozmiaru okna) oraz orientation (stosowane w celu zmiany wygl du strony w zale no ci od u o-
enia smartfona w pionie lub poziomie).

Aby przeprowadzi  prosty test, u yj zapytania medialnego do wprowadzenia wi-
docznej zmiany. Poni szy kod zmienia kolor t a kolumny:

@media (max-width: 480px) {
  .leftColumn {
    background: lime;
  }
}

Sprawd , czy zapytanie medialne dzia a. Zmniejsz powoli okno swojej przegl -
darki. Gdy obszar wy wietlania stanie si  w szy ni  480 pikseli, nowy styl uak-
tywni si , a kolumna zmieni barw  na limonkow . Wszystkie pozosta e regu y
stylów okre lone dla klasy leftColumn (np. jej rozmiar i po o enie) wci  obowi -
zuj , poniewa  zapytanie mediów ich nie nadpisuje.

Uwaga: Przegl darki, które nie rozpoznaj  zapyta  medialnych (np. Internet Explorer 8), po prostu
zignoruj  nowe style i b d  nak ada  stare, niezale nie od tego, jak zmieni si  wielko  okna.

Je eli chcesz, mo esz doda  pomocnicz  sekcj  zapyta , która zniesie te nowsze
regu y po jeszcze bardziej radykalnym zmniejszeniu wielko ci okna. Przyk adowo
sekcja ta u y aby nowego formatowania, gdy szeroko  przegl darki spad a poni ej
250 pikseli.

@media (max-width: 250px) {
  ...
}

Uwa aj na to, e nowe style uniewa niaj  wcze niej na o one — czyli wszystkie
w asno ci ustawione w zwyk ej deklaracji i w zapytaniu medialnym dla sekcji
mniejszych ni  450 pikseli. Je li wydaje Ci si  to zbyt skomplikowane, nie martw
si . W dalszej cz ci rozdzia u dowiesz si , jak pracowa  z bardziej z o onymi me-
dialnymi zapytaniami. Najpierw jednak zajmiemy si  praktyczniejszym przyk adem.
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Layout przyjazny dla urz dze  mobilnych
Zapytania medialne s  fundamentem witryny wygl daj cej równie przyzwoicie
w przegl darce na komórce, jak w przegl darce komputerowej. Wystarczy po nie
zwyczajnie si gn .

Na rysunku 7.5 widnieje podrasowana wersja strony ApocalypseSite.html, któr
pami tasz z rozdzia u 2. Pierwotna strona oparta by a na sztywnym layoucie
o ustalonych szeroko ciach kolumn. Do utworzenia zmodyfikowanej wersji za-
stosowano wszystkie przedstawione w tym rozdziale techniki. Zbudowana jest
na p ynnym layoucie z elementami o proporcjonalnie okre lonych wymiarach
(punkt „P ynny layout”), który dopasowuje si  do ka dej szeroko ci okna. Margi-
nesy, odst py, obramowania i wielko ci tekstu okre lone s  w nim firetami,
dzi ki czemu wszystkie te komponenty zachowuj  spójne wymiary na ró nych
urz dzeniach (punkt „P ynna typografia”). Obraz nag ówka strony rozszerza si
i kurczy, dopasowuj c si  do dost pnego obszaru, a obraz reklamy w pasku bocz-
nym, dzi ki zastosowaniu techniki p ynnych obrazów, nigdy nie wychodzi poza
swoje pole (punkt „P ynne obrazy”). U yto tu równie  metody z elementem <meta>,
by zapobiec oddalaniu obrazu w przegl darkach mobilnych (punkt „Widok strony:
obs uga layoutu na smartfonach”).

Rysunek 7.5. Widoczna tutaj
strona oparta jest na najlep-
szych technikach elastycznego
projektowania. Le cy
u jej podstaw kod CSS
mo esz pobra  ze strony
helion.pl/ksiazki/htm5n2.htm

Mówi c krótko, nowa strona ApocalypseSite.html jest przystosowana do prze-
gl dania na komórkach. Jej layout wci  jednak nie jest przyjazny urz dzeniom
przeno nym. Jest tak, poniewa  bez wzgl du na to, jak mocno dwie umieszczone
obok siebie kolumny si  cie ni , nie zmieszcz  si  schludnie w ma ym oknie.
Musisz u y  zapytania medialnego, eby zaradzi  temu efektowi.

Zanim zaczniesz modyfikowa  swój arkusz stylów, musisz zastanowi  si , jak
mobilna wersja Twojej strony ma w a ciwie wygl da . Strony na komórki zwy-
kle zw aj  si  do pojedynczej kolumny. Paski boczne s  wtedy albo ukrywane

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/htm5n2
http://helion.pl/rf/htm5n2


C Z  I I   F I L M Y ,  O B R A Z K I  I  I N N E  C U D E K A

Dostosowywanie layoutu

242

zupe nie, albo przenoszone nad lub pod tre  g ówn . Na rysunku 7.6 widnieje
uporz dkowana wersja ApocalypseSite.html na iPhone’a.

Rysunek 7.6. Oto dwa zrzuty
ekranowe mobilnej wersji strony
ApocalypseSite.html. Strona za-
czyna si  od niewielkiego nag ów-
ka, pod którym znajduje si  tre
artyku u (obrazek po lewej). Pasek
boczny z linkami do artyku ów
i reklam  znajduje si  po stopce
artyku u (obrazek po prawej)

Utworzenie mobilnej wersji ApocalypseSite.html jest zaskakuj co proste. Zmniej-
szenie nag ówka witryny i dopasowanie tekstu nast puje automatycznie za spra-
w  u ycia p ynnych obrazów i jednostek em. Pozostaje jedynie sprawi , by zapytanie
medialne przestawi o kolumny.

Wygl d obydwu kolumn by  pierwotnie zdefiniowany nast puj cymi regu ami:
.NavSidebar {
  float: left;
  width: 22%;
  font-size: small;
}
.Content {
  float: left;
  width: 78%;
}

Pasek boczny sp ywa na lewo i ma szeroko  22%. Pole z tre ci  g ówn  znajduje
si  zaraz obok niego i ma szeroko  78%.

Poniewa  layout przestaje dzia a  sprawnie na w skich ekranach, warto skorzy-
sta  z popularnej w a ciwo ci mediów max-width. Jak dowiedzia e  si  w po-
przednim punkcie, max-width sprawdza bie c  szeroko  strony w oknie prze-
gl darki. Je li warto  ta jest niewielka, wy wietlanie dwóch kolumn jest
nieodpowiednim rozwi zaniem.

Oto zapytanie medialne, za spraw  którego pola przestaj  p ywa , a kolumny
przyjmuj  ca  dost pn  szeroko  okna:
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@media (max-width: 568px) {
  .NavSidebar {
    float: none;
    width: auto;
  }

  .Content {
    float: none;
    width: auto;
  }
}

Powy sze style nadawane s  jako dodatek do zdefiniowanych ju  stylów. Z tego
wzgl du konieczne mo e by  przywrócenie zmodyfikowanym w asno ciom ich
domy lnych warto ci. W tym przyk adzie style zapyta  medialnych przywracaj
warto  none w asno ci float i warto  auto w asno ci width (cho  równie do-
brze mo na by jej nada  warto  100%). S  to warto ci domy lne, ale podane
pierwotnie regu y stylów paska bocznego zmodyfikowa y je. Zauwa  te , e pier-
wotne regu y stylów NavSidebar okre la y wielko  tekstu. Zapytanie medialne nie
zmienia tej regu y, wobec czego ona nadal obowi zuje.

To zapytanie medialne, mówi c ci le, okre la style odnosz ce si  do ka dego
w skiego okna, niezale nie od tego, czy jest to okno przegl darki na komórce,
czy pomniejszone okno przegl darki komputerowej. To zupe nie sensowne roz-
wi zanie, ale style mo na dodatkowo uszczegó owi  i utworzy  osobne regu y dla
male kich okien na komputerach oraz osobne dla urz dze  mobilnych. Warun-
ki dla ma ych okien okre la si  w a ciwo ci  max-width, a do wykrywania urz -
dze  mobilnych u ywa si  w a ciwo ci max-device-width (o których wspo-
mniano w tabeli 7.1).

Wskazówka: Okre lenie punktu, w którym nast puje prze czenie na uproszczony layout, nale y do
Ciebie, ale warto zdecydowa  si  na granic  568 pikseli. Wynika to z tego, e 568 pikseli to szero-
ko  strony na zorientowanym poziomo iPhonie. Dotyczy to równie  urz dze  dzia aj cych na sys-
temie Android (tabela 7.2).

W tym przyk adzie trzeba wprowadzi  jeszcze jedn  poprawk . W pierwotnej
wersji strony sekcja NavSidebar zamieszczona by a w kodzie HTML przed sek-
cj  Content. Dzi ki temu obydwie mog y sp ywa  w lewo, a NavSidebar znajdo-
wa  si  przy lewej kraw dzi strony. Po usuni ciu przypisanych warto ci float
wersja mobilna witryny musi wy wietla  sekcje w takiej kolejno ci, w jakiej s
umieszczone w pliku, przez co NavSidebar znajduje si  na górze strony, a dopie-
ro pod nim wy wietlana jest sekcja Content. Taki layout mo e zniech ca  u yt-
kowników komórek, poniewa  przewijanie linków i reklam przed dotarciem do
w a ciwej tre ci strony nie jest szczególnie wygodne.

Rozwi zaniem jest opracowanie kodu spe niaj cego wymogi mobilnej wersji
strony, aby dopiero potem zdefiniowa  dodatkowe regu y CSS, tworz ce bardziej
rozbudowany, wielokolumnowy layout. Ta wzorcowa technika jest zgodna z pro-
jektowaniem ukierunkowanym na urz dzenia przeno ne (ang. mobile-first).

W omawianym przyk adzie zastosowanie jej wi e si  z zamieszczeniem sekcji
Content przed sekcj  NavSidebar. Rozwi zuje to problem z mobiln  wersj  prze-
gl darki, ale jednocze nie w pe nej wersji strony spycha pasek boczny do prawej
kolumny. Aby naprawi  t  usterk , postaraj si , by sekcja Content sp ywa a w prawo:
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.Content {
  float: right;
  width: 78%;
}

Sekcja Content powraca teraz na swoje miejsce po prawej, a NavSidebar trzyma
si  lewej strony, dzi ki czemu przywrócony zostaje pe nowymiarowy layout z ry-
sunku 7.5.

P O R A D N I K  I N Y N I E R A

Ukrywanie i zast powanie sekcji
Je li jeste  szczególnie ambitny, mo esz wprowadzi
o wiele wi cej zmian, aby odró ni  wersj  strony na
urz dzenia mobilne od jej pe nego wydania. Mo esz
np. skorzysta  z w asno ci CSS display do ukrywania
i wy wietlania ca ych sekcji strony.

Najpierw jednak musisz wzi  pod uwag  wady takie-
go rozwi zania. Je li chcesz podmieni  du e fragmenty
strony, prawdopodobnie uzyskasz rozbudowany kod,
o którego utrzymanie, spójno  i przetestowanie na
ró nych urz dzeniach b dziesz musia  pó niej zadba .
Co wi cej, przegl darki pobieraj  obrazy zamieszczone
w ukrytych sekcjach, cho by i mia y ich nigdy nie
wy wietli . W przypadku urz dze  mobilnych takie
zachowanie mo e powa nie obni y  wydajno  i nie-
potrzebnie obci y  cze.

Istnieje jednak sytuacja, w której podmiana sekcji jest
wskazana: dzieje si  tak, kiedy pojawia si  konieczno
zast pienia rozbudowanego systemu nawigacyjnego
skromniejsz , prostsz  wersj  na urz dzenia przeno-
ne. Dostarczanie u ytkownikom mobilnym rozwija-

nych list nawigacyjnych zamiast niepor cznych drze-
wek linków jest standardow  praktyk . (Istnieje nawet
sprytna technika, pozwalaj ca na przekszta cenie rz du
odno ników w rozwijan  list ; znajdziesz j  na stronie
http://css-tricks.com/convert-menu-to-dropdown).

Czasami proste sztuczki i drobne zmiany nie wystar-
czaj . Konieczne mo e si  okaza  bardziej radykalne
przekszta cenie mobilnej wersji witryny. Masz do wy-
boru szereg rozwi za  o ró nych stopniach z o ono ci
i zaawansowania. Mo esz utworzy  ca kowicie osobn
witryn  na urz dzenia przeno ne i umie ci  j  w innej
domenie („New York Times” tak w a nie robi ze swoj
wersj  na urz dzenia mobilne http://mobile.nytimes.
com). Wymaga to du ego nak adu pracy i uruchomienia
na serwerze systemu zarz dzania tre ci , eby zasoby
dost pne na stronie mobilnej pokrywa y si  z zaso-
bami standardowej witryny. Innym sposobem jest na-
pisanie dzia aj cego po stronie serwera kodu, który
sprawdza ka de danie, identyfikuje przegl dark , z któ-
rej u ytkownik korzysta, i przesy a odpowiednie tre ci.
To rozwi zanie jest idealne, je li dysponujesz odpo-
wiednim czasem i umiej tno ciami.

Skromniejsza metoda polega na zastosowaniu narz dzia
JavaScriptu, pozwalaj cego dynamicznie modyfikowa
strony, w zale no ci od wy wietlacza. Jednym z nich jest
Modernizr; za pomoc  jego metody Modernizr.mq()
mo na testowa  zawarte w kodzie zapytania medialne
(http://modernizr.com/docs). Korzystanie z takiego
narz dzia jest efektywniejsze od u ywania zapyta
medialnych, ale prowadzi do zwi kszenia z o ono ci
uk adu strony.

Na tym etapie mo esz rozwa y  dodanie kolejnego zapytania medialnego, aby
dostosowa  style tak e do bardzo szerokich okien, np. dziel c tekst na wiele ko-
lumn (przy u yciu w asno ci CSS opisanych w rozdziale 6., w punkcie „Wieloko-
lumnowy tekst”) dla zachowania jego czytelno ci.

Wskazówka: Szukasz inspiracji? Skorzystaj z gotowych, elastycznych szablonów, których jest w sieci
pe no. Zacznij od przejrzenia http://html5up.net, www.typeandgrids.com lub http://responsify.it.
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Zapytania medialne — wy sza szko a jazdy
Czasem do na o enia konkretnych stylów powinno doj  po spe nieniu kilku od-
miennych warunków. Taki scenariusz przedstawiono w poni szym przyk adzie:

@media (min-width: 400px) and (max-width: 700px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien szerszych ni  400 pikseli i w szych od 700 pikseli. */
}

Takie zapytanie sprawdza si , gdy trzeba wprowadzi  kilka zestawów wzajemnie
wykluczaj cych si  stylów, lecz nie chce si  mie  k opotów z nak adaniem warstw
regu . Rzu  okiem na ten przyk ad:

/* Style uniwersalne */
@media (min-width: 600px) and (max-width: 700px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien szerszych ni  600 pikseli i w szych od 700 pikseli. */
}
@media (min-width: 400px) and (max-width: 599.99px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien szerszych ni  400 pikseli i w szych od 600 pikseli. */
}
@media (max-width: 399.99px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien w szych ni  400 pikseli. */
}

Od tej pory, gdy okno przegl darki zmaleje do 380 pikseli, uruchomione zostan
dwa zestawy regu : style standardowe i style z ko cowego bloku @media. To, czy
takie rozwi zanie upraszcza, czy komplikuje Ci ycie, zale y od tego, co pragniesz
osi gn . Je eli korzystasz z wielu stylów i cz sto je zmieniasz, zaprezentowane tu
podej cie znacznie u atwi prac .

Pami taj jednak, e nawet tutaj musisz zwraca  uwag , które w asno ci si  nak a-
daj . Je eli np. w dwóch miejscach ustawisz maksymaln  i minimaln  szeroko
elementu na 400 pikseli, otrzymasz punkt, w którym oba style b d  na siebie
nachodzi . Troch  niezr cznym rozwi zaniem jest u ycie u amków, np. 399,99
pikseli, jak to mia o miejsce w poprzednim przyk adzie.

Innym pomys em jest wykorzystanie s owa klucza not. Mi dzy obiema meto-
dami nie ma adnej widocznej ró nicy, ale by  mo e podej cie w tym przyk adzie
b dzie Ci lepiej odpowiada :

/* Style standardowe */
@media (not max-width: 600px) and (max-width: 700px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien szerszych ni  600 pikseli i w szych od 700 pikseli. */
}
@media (not max-width: 400px) and (max-width: 600px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien szerszych ni  400 pikseli i w szych od 600 pikseli. */
}
@media (max-width: 400px) {
  /* Nak ada formatowanie dla okien w szych ni  400 pikseli. */
}

Istnieje jeszcze jeden sposób na zniesienie formatowania, którego nie podano
w przeanalizowanych przyk adach. Ka d  sekcj  zapyta  medialnych (@media)
otwieraj  standardowe, uniwersalne regu y. W zale no ci od wielu czynników,
mo e si  okaza , e lepiej b dzie ca kowicie rozdzieli  segmenty arkusza (tak aby np.
urz dzenia mobilne korzysta y z oddzielnego arkusza niezale nych stylów). W tym
celu zapyta  medialnych nale y u y  w zewn trznych arkuszach. Temu zagadnie-
niu po wi cono nast pny punkt.
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Zast powanie ca ego arkusza stylów
Je li w gr  wchodz  jedynie drobne usprawnienia strony, blok @media oka e si
przydatny w grupowaniu oddzielnych zestawów stylów w jednym pliku. Je eli
jednak chcesz wprowadzi  znaczne zmiany, mo e si  okaza , e atwiej b dzie Ci
zarz dza  formatowaniem, kiedy utworzysz odr bny arkusz stylów. Odwo uj c
si  do niego, mo esz zadeklarowa  zapytanie medialne.

<head>
  <link rel="stylesheet" href="standard.css">
  <link rel="stylesheet" media="(max-width: 568px)"
href="small_styles.css">
  ...
</head>

Przegl darka ci gnie drugi arkusz (small_styles.css), lecz nie u yje go dopóty, dopóki
szeroko  jej okna nie spadnie poni ej maksymalnej warto ci parametru width.

W poprzednim przyk adzie nowe style usun y starsze, ju  na o one. W niektórych
przypadkach lepiej utworzy  ca kowicie oddzielne, niezale ne arkusze. W tym celu
dodaj do standardowego arkusza zapytanie medialne, upewniaj c si  w ten sposób,

e zostanie uruchomione tylko dla okien o du ych rozmiarach.
<link rel="stylesheet" media="(min-width: 568.01px)" href="standard.css">
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 568px)"
href="small_styles.css">

Problem z tym rozwi zaniem polega na tym, e przegl darki, które nie obs uguj
zapyta  medialnych, zignoruj  oba arkusze. W starszych wersjach Internet Explorera
usuniesz ten problem, dodaj c standardowy plik CSS raz jeszcze, wewn trz spe-
cjalnego komentarza.

<link rel="stylesheet" media="(min-width: 568.01px)" href="standard.css">
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 568px)"
href="small_styles.css">
<!--[if lt IE 9]>
  <link rel="stylesheet" href="standard.css">
<![endif]-->

Nie jest to rozwi zanie doskona e. Starsze wersje Firefoksa (wcze niejsze ni  3.5)
nie rozpoznaj  zapyta  medialnych, komentarz warunkowy ich nie dotyczy. Pro-
blem ten da si  rozwi za  po rozpoznaniu przegl darki i „podmienieniu” strony
przy u yciu kodu JavaScript, lecz nie jest to zbyt eleganckie wyj cie. Na szcz cie,
starsze wersje Firefoksa s  coraz rzadziej u ywane.

Notabene, mo esz po czy  medialne zapytania z typami opisanymi w ramce
„Typy mediów CSS”. Zacznij od przypisania atrybutowi media typu, ale nie wpisuj
go w nawiasach. Oto sposób na zadeklarowanie druku strony o ustalonej wielko ci.

<link rel="stylesheet" media="print and (min-width: 25cm)"
 href="NormalPrintStyles.css" >
<link rel="stylesheet" media="print and (not min-width: 25cm)"
 href="NarrowPrintStyles.css" >

Rozpoznawanie urz dze  mobilnych
Jak ju  wiesz, komputery stacjonarne od urz dze  mobilnych odró nisz, stosuj c
zapytanie medialne z w asno ci  max-device-width. Rodzi si  pytanie, jakich
szeroko ci w tym celu u y .
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Telefony komórkowe wykryjesz, sprawdzaj c, czy parametr max-device-width jest
mniejszy ni  568 pikseli. Jest to najlepsza, najlepiej potwierdzona zasada. Regu a ta
rozpoznaje iPhone’y i wspó czesne telefony dzia aj ce w oparciu o system Android:

 <link rel="stylesheet" media="(max-device-width: 568px)"
  href="mobile_styles.css">

Je li jeste  pasjonatem techniki, w Twoim mózgu powinna zapali  si  czerwona
lampka. W ko cu, aktualna generacja urz dze  mobilnych u ywa ma ych ekranów
o wysokiej rozdzielczo ci. Przyk adowo iPhone 5 wy wietla siatk  640×1136 pikseli
na raz. Dlatego te  mo e Ci si  wyda , e dla niego w asno  max-device-width
powinna by  wi ksza. Co zaskakuj ce, tak nie jest.

Rozwa  jako przyk ad urz dzenie iPhone 5. Informuje ono przegl dark , e sze-
roko  jego ekranu wynosi 320 pikseli w orientacji pionowej, pomimo e jego
ekran w rzeczywisto ci sk ada si  z dwukrotnie wi kszej liczby pikseli fizycz-
nych. Dzi ki temu strony internetowe nie przesy aj  swoich pe nych, kompute-
rowych wersji na wy wietlacze iPhone’a o szeroko ci 640 pikseli. Cho  iPhone
niew tpliwie mo e wy wietli  tak  wersj  strony, niewielki rozmiar jego pikseli
uniemo liwia by u ytkownikowi jej odczytanie.

Wi kszo  urz dze  w dalszym ci gu tak si  zachowuje. Dodaj  one wspó czyn-
nik korekcji, tzw. stosunek pikseli. W iPhonie (w wersji 4. i nowszych) ka dy pik-
sel z perspektywy CSS jest równy dwóm pikselom na ekranie, a wi c stosunek
pikseli jest równy 2. W zasadzie atwo utworzy  zapytanie medialne, które wykryje
iPhone’a 4, ale zignoruje starsze wersje tego telefonu:

<link rel="stylesheet"
 media="(max-device-width: 480px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)"
 href="iphone4.css">

W tabeli 7.2 widniej  szeroko ci niektórych z najpopularniejszych urz dze .
Pami taj, e cz sto trzeba si  liczy  z korekcj  stosunku pikseli. Tak jest w przy-
padku iPada, którego wszystkie wersje zg aszaj  szeroko  768 pikseli, pomimo

e liczba pikseli fizycznych uleg a podwojeniu w iPadzie 3.

Tabela 7.2. Standardowe szeroko ci urz dze

Urz dzenie Szeroko  urz dzenia
(w orientacji pionowej)

Szeroko  urz dzenia
(w orientacji poziomej)

Apple iPhone 4 320 480

Apple iPhone 5 320 568

Apple iPad 768 1024

Samsung Galaxy S4 360 640

Google Nexus 4 384 640

Kindle Fire 600 1024

Wskazówka: Na rynek stale wychodz  nowe urz dzenia. Aktualne informacje o nich znajdziesz na
serwisach w rodzaju www.mobitest.me/devices).
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Zidentyfikowanie iPada jest wyzwaniem innego typu. U ytkownicy mog  go obraca ,
co powoduje wy wietlenie tre ci w pionie lub w poziomie. Cho  zmienia to parametr
max-width, obrócenie urz dzenia nie wp ywa na w asno  max-device-width.
W obu orientacjach — horyzontalnej i wertykalnej — iPad komunikuje, e jego
szeroko  wynosi 768 pikseli. Na szcz cie, nie ma przeciwwskaza , by po czy
w a ciwo ci max-device-width i orientation — pozwoli to dynamicznie zmieni
obstylowanie dokumentu w zale no ci od pozycji urz dzenia.

<link rel="stylesheet"
 media="(max-device-width: 768px) and (orientation: portrait)"
 href="iPad_portrait.css">

<link rel="stylesheet"
 media="(max-device-width: 768px) and (orientation: landscape)"
 href="iPad_landscape.css">

Oczywi cie, sposób ten sprawdza si  nie tylko w iPadach. Gad ety wyposa one
w wy wietlacz o podobnej szeroko ci (w tym przypadku 768 pikseli lub mniej)
otrzymaj  ten sam zestaw regu .

Uwaga: Zapytania medialne nie zmieni  zwyk ej strony w przyjazn  dla u ytkowników komórek. Nale y
wzi  pod uwag  takie czynniki jak wra enia u ytkownika. Dobrym pomys em mo e okaza  si  rozbicie
tre ci na mniejsze cz ci (w rezultacie nie trzeba b dzie tak cz sto przewija  strony). Zaleca si  równie
unikanie efektów i elementów interakcji, z których trudno skorzysta  w interfejsie dotykowym (np.
wyskakuj cych menu).

N I E O S Z L I F O W A N Y  D I A M E N T

Zapytania medialne i wideo
Najbardziej oczywist  ró nic  mi dzy witrynami dla kom-
puterów osobistych a tworzonymi z my l  o urz dzeniach
przeno nych jest sposób wykorzystania nagra  wideo.
Witryna dla telefonu komórkowego b dzie wy wietla
plik wideo w mniejszym oknie, odczytuj c mniejszy plik.
Powód takiego zachowania powinien by  jasny — telefo-
ny komórkowe maj  zarówno wolniejsze i bardziej kosz-
towne po czenie z sieci , jak i znacznie mniejsz  moc
obliczeniow  potrzebn  do odtworzenia nagrania.

Korzystaj c z omówionych wcze niej technik zapyta
medialnych, mo esz atwo zmieni  wielko  elementu
<video>, tak by dopasowa  si  do mobilnego ekranu.
Podanie odr bnego linku do „odchudzonej” wersji na-
grania wideo stanowi o wiele wi kszy problem.

HTML5 podaje rozwi zanie: do cza atrybut media
bezpo rednio do elementu <source>. Jak dowiedzia-
e  si  w rozdziale 5., element <source> s u y do za-
deklarowania pliku multimediów, który ma zosta  od-
tworzony przez komponent <video>. Dodaj c atrybut
media, mo esz przypisa  okre lony typ pliku do rodzaju
urz dzenia.

W ni ej przedstawionym przyk adzie plik butterfly_
mobile.mp4 jest przekazywany sprz tom wyposa onym
w ma y ekran. Inne urz dzenia pobieraj  plik butterfly.
mp4 lub butterfly.ogv, w zale no ci od obs ugiwanego
formatu wideo.

<video controls width="400" height="300">
  <source src="butterfly_mobile.mp4"
   type="video/mp4"
   media="(max-device-width: 480px)">
  <source src="butterfly.mp4"
  type="video/mp4">
  <source src="butterfly.ogv"
  type="video/ogg">
</video>

Oczywi cie, do Ciebie nale y zakodowanie oddzielnej
kopii nagrania dla u ytkowników telefonów. Narz dzia
do zapisywanie multimediów s  na ogó  wyposa one
w profile, które u atwiaj  ca y proces. Mog  np. zawiera
opcje kodowania filmu w profilu „iPad video”. W Twojej
gestii le y te  upewnienie si , e u ywasz formatu pli-
ków w a ciwego dla danego urz dzenia (zwykle jest to
format H.264), oraz przygotowanie kilku wariantów
pliku dla ka dej przegl darki.
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<header>, 66, 74, 94
<hr>, 38, 45

<html>, 33, 39
<i>, 46
<iframe>, 44, 152
<img>, 38, 276
<input>, 123, 137, 402

kompatybilno
przegl darek, 139

multiple, 329
pobieranie pliku, 326
ukryty, 326

<ins>, 98
<legend>, 122
<li>, 78
<link>, 36, 422
<main>, 83, 94
<mark>, 98
<menu>, 149
<meta>, 236
<meter>, 146
<nav>, 60, 76, 87, 94
<nobr>, 47
<object>, 173
<ol>, 47
<option>, 145
<output>, 96
<progress>, 146
<s>, 45
<script>, 436, 440
<section>, 78, 79, 87, 94
<select>, 123
<small>, 45
<source>, 169

media, 248
<span>, 63, 96, 107, 426
<strong>, 46
<summary>, 80
<textarea>, 123
<time>, 60, 95

pubdate, 96

<title>, 33
<track>, 184, 185
<ul>, 78
<video>, 49, 159, 161, 279

obs uga, 169
<wbr>, 47
3D Walker, 309

A
accuracy, 395
action, 121
adaptacyjny streaming

wideo, 159
adresy

danych, 332
e-mail, 139
IP, 390
URL, 104, 140, 269

cz  fragmentaryczna,
412

affiliation, 108
agregacja, 90
Ajax, 366
akceleracja sprz towa, 300
all, 206
alt, 181
alternatywna tre , 170,

171, 273
animowanie

ikony, 305
p ótna, 297
wielu obiektów, 299

aplikacja graficzna, 264
malowanie po p ótnie,

267
przygotowanie narz dzi,

265
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aplikacja graficzna
zachowywanie p ótna,

268
aplikacje offline, 345, 347

cache'owanie plików, 346
manifest, 347
nie dzia a poza sieci , 352
obs uga w przegl darkach,

355
problemy, 352
samowystarczalne, 334

aplikacje sieciowe, bogate,
249

applicationCache, 361
status, 361

arc(), 256
argumenty, 449
ARIA, 100
aria-invalid, 100
aria-required, 100
arkusze stylów, 36, 421

budowa, 422
komentarze, 425
zaawansowane, 425
zast powanie ca ego

arkusza, 246
at, 203
atrybuty, 38

cudzys ów, 39
zdarzenia, 454, 455
zmiennych, 441

Audacity, 170
audio, 159

dynamicznie tworzone
i modyfikowane, 159

obs uga, 167
autocapitalize, 136
autocomplete, 136
autocorrect, 136
autofocus, 126
autoIncrement, 338
automatyczne przywracanie

po czenia, 381
autoplay, 161

B
background, 230
background-color, 432
background-image, 198
background-position, 198
background-repeat, 198, 331
background-size, 331
baner, 75

bazy danych, 333
lokalne, 333
na serwerach i u klienta,

333
nazywanie, 336
przegl danie wszystkich

zapisów, 340
przeszukiwanie

pojedynczego zapisu,
342

sprawdzanie wersji, 337
tradycyjne

programowanie, 337
tworzenie, 336
tworzenie zapisów, 338
usuwanie zapisu, 343

b d  praktyczny, 31
bevel, 255
biblioteka

graficzna, 260
modularna, 136
-prefix-free, 195

binary large object, 328
blob, 328
body, 431
bookmarklet, 85
border, 432
border-box, 232
border-colors, 190
border-radius, 189, 196
border-thickness, 190
box-shadow, 199, 206
box-sizing, 232
brak wsparcia przegl darek,

158
brukuj cie ki, 30
butt, 253

C
cache'owanie, 346, 347

ograniczenia, 355
praktyczne techniki, 356
stron z a cuchami

zapyta , 348
tradycyjne, 347
uzyskiwanie dost pu

do plików, 356
Canvas Demos, 309
Canvas-text, 272
caption, 184
Caption Maker, 183
Captionator, 186
chapters, 184
ciasteczka, 313

cienie, 199
dodawanie, 280
inne ozdobniki, 280

Cisco, 157
class, 423
className, 455
code, 395
color, 239, 423, 432
column-count, 224
column-rule, 224
column-span, 224

all, 224
column-width, 224
Content, 243
contentEditable, 150
controls, 159, 162
cookies, 313, 319
coords, 395
CSS, 36, 187, 421

podstawy, 421
CSS3, 187
cubic-bezier, 210
currentTime, 179
cursor.value, 341
cytaty, 70
czas, 95, 142

serwera, 377
czyszczenie pami ci

podr cznej, 354

D
dane

d ugowieczne, 314
du y blok, 328
krótkotrwa e, 314
magazynowanie, 315, 334
procedury konwersji, 321
typy, 444
usuwanie, 319
w adresie URL, 268

dane semantyczne
ekstrakcja

w przegl darce, 109
ignorowane

przez Google, 114
data, 95, 409

formaty, 143
database, 336
data-url, 342
datetime, 95
debugowanie, 445
descriptions, 184
designMode, 150, 152
destination, 263
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device-aspect-ratio, 239
device-height, 239
device-width, 239
display, 244

block, 72
none, 75, 107

doctype, 34
document, 453
Document Object Model, 31
dokument HTML5, zmiana

na XHTML5, 42
dost pno , 60, 181

p ótno, 274
drobny druk, 45
dropBox, 330
durationBar, 179
dziedziczenie, 426

E
ease-in, 210
ease-in-out, 210
ease-out, 210
echo, 369
edytory

audio, 170
HTML na stronie, 149

edytowanie HTML-u, 150,
152

efekty
d wi kowe, 174
przej cia, 204

eksploracja danych, 99
elementy

blokowe, 426
puste, 38
sekcji, 87
standaryzowane, 47
warstwy prezentacji, 43

elementy semantyczne, 60,
65, 94
dodawanie do strony, 73
kompatybilno

z przegl darkami, 71
prawid owe

wykorzystanie, 83
s u ce do tworzenia

struktury strony, 94
stylizacja, 72
zast powanie

komponentu <div>,
426

elipsa, 63, 257
else, 447
em, 224, 233, 235

em dash, 233
enableHighAccuracy, 396
EOT, 214, 215
event, 456
Event-Machine, 387
ExplorerCanvas, 271

F
Fabric.js, 260
FALLBACK, 357
figury, 254
File API, 325, 355

obs uga przegl darek,
332

filename, 407
fillStyle, 254, 282
Firefogg, 170
firety, 233, 235
Flash, 32, 158, 170

z mechanizmem
awaryjnego adowania
filmu, 173

FlashCanvas, 272
FlashCanvas Pro, 273
float, 243
Flowplayer, 171
Flowplayer HTML5, 174
focus, 125, 126
Font Squirrel, 217
font-family, 430
fonty

awaryjne, 430
formaty, 214
wielko , 432

fonty dla witryny, 216
konwersja na font

sieciowy, 216
pobieranie z Font

Squirrel, 217
przygotowanie, 218
zasady licencjonowania,

219
fonty sieciowe, 188

bezpieczne, 430
Google, 221

for, 447
formatowanie, 45

elementów przy u yciu
klas, 423

komendy, 151
kontrolek walidacyjnych,

130
nag ówków, 64, 66
panelu bocznego, 79

pojedynczego
komponentu, 428

rysunków, 69
stopki, 82
zawarto ci dokumentu,

63
znaków wodnych, 125

formnovalidate, 129
formularze

nowe elementy, 144
sieciowe, 120
uzupe nianie kodu, 135
wykrywanie b dów, 127

formularze HTML, 119
modernizacja, 121
ograniczenia, 124

from, 201, 203
funkcje, 437

addLink(), 339
addValue(), 324
alert(), 436
askServer(), 369
calc(), 232
canvasClick(), 295
changeColor(), 266
changeThickness(), 266
checkForCollision(),

306, 308
clearCanvas(), 268
clearInterval(), 297
connect(), 386
definiowania obiektu,

450
draw(), 267
drawFrame(), 298, 300
drawImage(), 277
drop(), 331
flush(), 378
goToNewSlide(), 373,

415
goToNextSlide(), 417
gradient(), 200
ignoreDrag(), 331
importScripts(), 406
linear-gradient(), 201
matrix(), 211
nazwy, 441
nextSlide(), 373
Number(), 319, 321
obs uguj ce, 441
open(), 336
otrzymywanie danych,

449
plotScore(), 289
previousSlide(), 373
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funkcje
processFiles(), 326, 331
processKey(), 305
radial-gradient(), 202, 203
repeating-linear-

gradient(), 203
repeating-radial-

gradient(), 203
rgb(), 253, 432
rgba(), 195, 196, 262
rotate(), 210, 211
scale(), 211
scaleX(), 211
scaleY(), 211
setInterval(), 297, 375
setTimeout(), 297, 375
showLinks(), 336
showMessage(), 441
skew(), 211
skewX(), 211
skewY(), 211
sleep(), 378
startDrawing(), 267
stopDrawing(), 267
storageChanged(), 325
time(), 378
transaction.objectStore(),

340
translate(), 211
translateX(), 211
translateY(), 211
-webkit-linear-gradient(),

201
wplatane, 457
zwracanie danych, 449
zwrotne, 393

G
geolokalizacja, 389, 390

adres IP, 390
Bluetooth, 392
dzia anie, 390
generowanie mapy, 397
GPS, 391
Manual Geolocation, 392
monitorowanie ruchu

u ytkownika, 399
obs uga

w przegl darkach, 400
odnajdywanie

wspó rz dnych
u ytkownika, 392

okre lanie dok adno ci
wspó rz dnych, 395

plik cookie, 392
RFID, 392
smartfon, 391
ustawienia, 396
usuwanie b dów, 394
wykorzystanie, 392

GET, 370
GitHub, 272
globalAlpha, 263
GlobalStats, 51
g ówna tre , 83
Goldwave, 170
Google Analytics, 53
Google Location Services,

390
Google Web Fonts, 221
GPS, 391
gradienty, 200

liniowy, 200, 201
powtarzalny, 203
promienisty, 200, 202

grafika, 78
do czanie, 67
zapisywanie, 270

grupy tre ci, 80

H
H.264, 163, 165, 167

licencjonowanie
formatu, 168

h5o, 85
HandBrake, 170
handlery zdarze , 336,

341, 441
hCalendar, 102
hCard, 101
height, 162, 239, 250
historia sesji, 389, 411

dawne rozwi zanie, 412
kompatybilno , 417
kwestia URL, 411
rozwi zanie HTML5, 413
znaki #, 413

history, 411, 414
HTML, 29
HTML 5.1, 19
HTML5, 19, 27, 187

elementy
standaryzowane, 47

elementy zaadaptowane,
45

historia, 25
kategorie w a ciwo ci, 28

komponenty usuni te
ze specyfikacji, 43

nowe znaczniki, 44
pryncypia, 29
rozlu nione regu y, 38
sk adnia, 32, 38
zawarto , 28
zmodyfikowane

znaczniki, 46
HTML5 Outliner, 85
HTML5 Shiv, 72
HTML5Forms, 135, 142

I
id, 250, 376, 428
identyfikatory, 428

numeryczne, 338
if, 447
indeksery, 316
indeksy, 333
IndexedDB, 333, 355

czenie z baz  danych,
336

manipulacja danymi, 338
obs uga, 344
przechowywanie

baz danych, 338
przechowywanie

obiektów, 335
zamkni cie tablic, 339
zastosowanie, 333

Infinity, 397
InfoWindow, 399
innerHTML, 455
inset, 200, 206
instrukcja timera, 297
instrukcje warunkowe, 446
interaktywne figury, 291
Internet, 157
iPaint, 271
isDrawing, 267
ISO 8859-2, 35
itemprop, 103, 107
itemReviewed, 113, 114
itemscope, 103, 107
itemtype, 103, 107

J
JavaScript, 36, 435

analizator sk adni XML,
328

atrybut id, 428
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dynamiczne czenie ze
zdarzeniem, 454

identyfikowanie b dów
w kodzie, 445

interakcja ze stron , 452
Internet Explorer, 437
korzystanie, 436
manipulowanie

elementem, 453
obchodzenie

mechanizmu
przesy ania danych, 121

obliczenia, 96, 121
odpowiadanie na

zdarzenia, 440
przeniesienie kodu do

oddzielnego pliku, 439
sk adnia, 441
sterowanie

odtwarzaniem, 174
u ywanie funkcji, 437
w przegl darce, 436
wykrywanie

uaktualnienia, 360
zagnie d anie kodu, 436
zast pczy kod, 49

j zyk, 35
jPlayer, 180
jQuery, 374, 455
JSON, 323

K
Kaazing, 387
kana y, 110

alfa, 195, 262
karetka, 150
kind, 184
KineticJS, 260
klasy, 450

applicationCache, 360
ArticleTitle, 425
Content, 433
FileReader, 327, 332
LeadIn, 433
mikroformatu, 102

klient, 313
WebSocket, 384

klucze, 315
g ówne, 338
nazwy, 318

kod
j zyka, 184
po stronie serwera, 365

przeniesienie z cz ci
g ównej dokumentu,
439

semantyczny, standardy,
99

w oddzielnym pliku, 439
wielokrotne u ycie, 439
zagnie d anie, 436
zestaw funkcji, 438

kodeki
audio, 164
profilu podstawowego, 167
wideo, 164

kodowanie
base-64, 269
mediów, 170
znaków, 35

kolory, 144, 253
kolumny, 228, 426
komentarz

JavaScript, 437
w arkuszach stylów, 425

kompatybilno , 50
wsteczna, 31, 56

komponenty sekcji, 87
kompozycje, 263

z o one, 263
komunikacja z serwerem,

365
historia rozwoju, 366
operacje w tle, 385
utrata czno ci, 376

konflikty nazw, 318
konspekt strony, 85

podstawowy, 86
problemy z tworzeniem,

89
w czenie, 85

kontekst graficzny,
dwuwymiarowy, 251

kontener, 194, 426
multimedialny, 164, 177

kontrolki, 97, 121, 123
adresy e-mail, 139
adresy URL, 140
aktywowanie, 126
atrybuty, 136
dat, 142
kolorów, 144
liczb, 140
adowania plików,

zast powanie, 328
poza obr bem

formularza, 122
telefonów, 140

walidacyjne, 130
konwersja

daty na tekst, 321
liczb na tekst, 321
w asnych obiektów

na tekst, 322
korzenie sekcji, 89
krzywa Béziera, 257
krzywe, 256
kumulacja, 235
kursor bazy danych, 340
kursywa, 45
kwerenda, 340

L
label, 184
labirynt, 303

rysowanie, 304
zapis stanu gry, 317

lang, 36
LatLng, 399
layout, 227

dostosowywanie, 237
firety, 234
modyfikacja struktury,

238
obs uga na smartfonach,

236
ograniczenie rozci gania,

237
p ynny, 228, 229
proporcjonalno  na

wielu poziomach, 235
proporcjonalny, 228
przyjazny dla urz dze

mobilnych, 241
skalowany, 231

left, 201
length, 448
licencjonowana tre , 159
liczby, 140
linear, 210
lineCap, 253
line-height, 433
lineJoin, 255
lineno, 407
lineWidth, 253, 266, 280
linie proste, 252
linki, 78, 338
lista, 123

dost pnych opcji, 144
kroków, 268
rozwijana, 244

litera y obiektu, 451
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local(), 220
localStorage, 314, 317, 321
logika kodu, dodatkowa, 327
lokalizowanie trafie , 291

a barwa pikseli, 307
wspó rz dne, 294

long-lived, 314
loop, 161

a cuch
zapyta , 368
znaków, 442

atwo
edytowania, 60
utrzymania, 60

czenie dokumentów, 90
uki, 257

M
magazyn danych, 317
magazyn lokalny, 314

pobieranie wpisów, 320
przegl darki, 317
przekazywanie danych,

322
tworzenie elementów,

315
usprawnianie, 334

magazyn sesji, 314
tworzenie elementów,

316
magazyn sieciowy, 314, 319

listowanie wszystkich
zachowanych wpisów,
320

obs uga przegl darek, 319
podstawy, 314
problemy, 317
reagowanie na zmiany,

323
sk adnie, 316
usuwanie wpisów, 319
zachowywanie

obiektów, 322
zapisywanie liczb i dat,

321
malowanie, 267
ma e bloki tre ci, 80
manifest, 346

komentarze, 348
korzystanie, 349

przenoszenie na serwer,
349

tryb awaryjny, 357
tworzenie, 347
uaktualnianie, 352, 353

manipulacja danymi, 338
mapa wiedzy wikipedii, 309
mapy obrazów, 274
margin, 207, 432
marginesy, 229
markupToInsert, 341
matrix, 260
max-color, 239
max-device-aspect-ratio, 239
max-device-height, 239
max-device-width, 239,

240, 243, 246
max-height, 239
maximumAge, 396
max-width, 237, 239, 240
media, 246

handheld, 239
mediagroup, 163
menu, 149

rozwijalne, 80
message, 395
messageLog, 379
messageType, 408, 409
meta, 35
metadane, wykorzystanie

przez wyszukiwarki, 110
metadata, 184
metody, 453, 454

abort(), 332
addColorStop(), 285, 286
addEventListener(), 324
asynchroniczne, 327
back(), 411
beginPath(), 254
boing(), 176
canPlayType(), 177
clear(), 319
clearRect(), 268, 294
clearWatch(), 392, 400
click(), 326, 329
close(), 380, 384, 407
closePath(), 254
createImageData(), 276,

307
createLinearGradient(),

283
createObjectStore(), 337
createPattern(), 283
createRadialGradient(),

283

cursor.continue(), 342
database.transaction(),

339
delete(), 339, 343
document.getElement

ById(), 250, 453
doSearch(), 405
drawImage(), 276
fill(), 254, 291
fillEllipse(), 260
fillRect(), 256
fillStroke(), 262
fillStyle(), 262
fillText(), 279, 280
focus(), 126
forward(), 411
get(), 342
getContext(), 251
getCurrentLocation(),

394
getCurrentPosition(),

392, 393, 400
getImageData(), 268,

307
getItem(), 316
go(), 411
jQuery.ajax(), 374
JSON.parse(), 323
JSON.stringify(), 323
key(), 320
lineTo(), 252
localStorage.setItem(),

315
measureText(), 279
Modernizr.mq(), 244
moveTo(), 252
open(), 370
openCursor(), 341
pause(), 175
play(), 175
postMessage(), 404
push(), 448
pushState(), 411, 414
put(), 339, 340
putImageData(), 307
readAsArrayBuffer(), 328
readAsBinaryString(),

328
readAsDataURL(), 328,

329, 331
readAsText(), 327
removeItem(), 319
replaceState(), 416
restore(), 261
save(), 261
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send(), 370, 384
setCenter(), 399
setCustomValidity(),

132
setInterval(), 401
setItem(), 316
setTimeout(), 299, 401
showFileInput(), 329
sk adu obiektów, 339
startEdit(), 153
stopEdit(), 153
stroke(), 252, 254, 291
strokeRect(), 256
strokeText(), 280
swapCache(), 363
terminate(), 407
toDataURL(), 268
update(), 363
validateComments(),

132
watchPosition(), 392,

400
window.indexedDB.

deleteDatabase(),
338

window.location.reload(),
362

miarka, 148
Microdata Tool, 109
miernik, 146
mikrodane, 95, 102

a mikroformaty, 103
generowanie kodu, 109
ignorowane przez

Google, 114
nowa sekcja, 108

mikroformaty, 101
MIME, 350
min-color, 239
min-device-aspect-ratio, 239
min-device-height, 239
min-device-width, 239
min-height, 239
min-width, 237, 239
Miro Video Converter, 170
mitre, 255
mobile-first, 243
model asynchroniczny, 334
modernizacja strony

formularze HTML, 121
tradycyjnej, 61
uzupe nienie danymi

semantycznymi, 105
Modernizr, 53, 190, 244

dodawanie awaryjnych
mechanizmów, 190

dzia anie w asno ci
rysowania, 273

testowanie obs ugi
mechanizmu
walidacji, 134

znaczniki semantyczne,
73

modu y CSS, 187
MP3, 163, 165, 167
multimedia

formaty, 163
grupy, 163
kodowanie, 170
obs uga w

przegl darkach, 165
odtwarzanie, 159
wczytywanie po

za adowaniu strony,
160

zamiana formatów, 168
multiple, 136, 139, 327,

329
muted, 162

N
nag ówek kontroli pami ci

podr cznej, 347
nag ówki, 74, 77, 432
nagrywanie d wi ku i

obrazu, 159
nak adanie stylów, 72
name, 327
napisy, 181
narz dzia do rysowania, 260
navigator.onLine, 359
NavSidebar, 243
NETWORK, 358
new, 292
nie psuj sieci, 30
no-cache, 350
node.JS, 387
not, 245
novalidate, 129
null, 443
numery telefonów, 140

O
obiekty, 450

EventSource, 379
FileReader, 329
LinkRecord, 335
litera y, 451

navigator.geolocation,
392

przechowuj ce dane, 335
szablony, 450
WebSocket, 384
window.indexedDB, 336
XMLHttpRequest, 121,

366, 369, 382, 415
obliczenia, 96, 121, 444

mo liwe tylko na
serwerze, 367

obramowania, 231
obrazy

bitmapowe, 260
p ynne, 231
przenoszenie, 332
wycinanie i zmienianie

wielko ci, 277
obs uga

b dów, 31
canvas, 271
File API, 332
HTML5, 15, 17, 48, 50
IndexedDB, 344
layoutu, 236
magazynu sieciowego, 319
mechanizmu walidacji,

133
Modernizra, 138
multimediów, 165, 169
obrazów, 330
podpisów, 185
ró nych formatów, 169
WebSocket, 382
w asno ci, 53
w asno ci serwerowych

zdarze , 375
wykrywanie, 273
zdarze  po stronie

serwera, 379
odczytywanie plików, 325

graficznych, 329
tekstowych, 326
wielu, jednocze nie, 329

odno niki, 47, 76
odst py, 234
od wie enie, pe ne, 373
odtwarzacz

filmów, 177
Flash, 171
JavaScript, 180

odtwarzanie audio, 159, 175
dynamiczne, 161
zap tlone, 161

Ogg Theora, 165, 167
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Ogg Vorbis, 165, 167
okr g, 257
onclick, 266
opacity, 196, 206
operacje, 444
operatory

arytmetyczne, 444
dodawania, 444
identyczno ci, 447
logiczne, 446

options, 396
optymalizacja

wyszukiwarek, 61, 110
orientation, 239, 240
OTF, 214
overflow, 403
overflow-x, 403

P
padding, 207, 432, 433
pami  podr czna, obej cie

w trybie online, 359
panel boczny, 76
parametry, 449
parentElement, 455
pasek narz dzi, 149
pasek post pu, 179

nieoznaczony, 148
pasek stanu, 146, 179
pattern, 132, 134
PersonalityScore, 322
p tle, 447
PHP, 368

tworzenie skryptu, 368
WebSocket, 387

PHP_EOL, 378
piaskownica, 452
pisanie kodu, 17
placeholder, 125
playbackRate, 178
pliki

manifestu, 346
cie ek, 185

p ótno, 249
alternatywne, 273
dost pno , 274
kompatybilno

z przegl darkami, 271
praktyczne

wykorzystanie, 309
wprowadzenie, 250
wspó rz dne, 252
zachowywanie, 268

pobieranie
danych z serwera, 367, 452
nowych tre ci, 371
pliku, 326

podpisy, 181, 185
dodawanie, 184

pogrubienie, 45
pola

formularza, 121, 125
tekstowe, 123
wyboru, 123
wymagane, 128
wyszukiwania, 140

polling, 375
a zdarzenia po stronie

serwera, 380
polyfill, 56
pomocnicza sekcja zapyta ,

240
positionBar, 179
POST, 370
poster, 162
potokowanie, 381
pozycjonowanie

sta e, 81
stron, 110

pó okr g, 256
pracownicy, 389, 401

anulowanie zadania
uruchomionego w tle,
407

bezpiecze stwo, 402
czasoch onne zadanie,

401
inne zastosowania, 409
obs uga b dów, 407
obs uga w

przegl darkach, 410
przekazywanie bardziej

z o onych
wiadomo ci, 407

przyk ady wykorzystania,
409

wykonywanie zada
w tle, 404

wykorzystanie offline, 406
preferencje aplikacji, 318
-prefix-free, 195
preload, 160
programy graficzne, 271
projektowanie elastyczne,

228
projektowanie stron, 187

HTML a CSS, 422
mobilna wersja, 242

technologie, 76
projektowanie

ukierunkowane na
urz dzenia przeno ne,
243

przeci gnij-i-upu , 326, 330
przedrostek autorski, 192

automatyczne
dodawanie, 195

-moz-, 193
-ms-, 193
-o-, 193
-webkit-, 193

przegl d tablicy, 340
przegl darki, 48

dostawcy lokalizacji,
390, 391

ekstrakcja danych
semantycznych, 109

statystyki poziomu
przyj cia, 51

wsparcie obs ugi
HTML5, 50

przej cia, 206
cie , 206
gradienty, 206
p ynne, 374
przezroczysto , 206
transformaty, 207
wykorzystuj ce

transformaty, 212
wywo ywanie

w JavaScripcie, 207
przekszta canie koloru, 204
przep ywowo , 169
przestrzenie nazw

Organization, 108
Person, 105, 108
XML, 103, 104

przesy anie danych, 121
na serwer, 369
w formacie JSON, 376

prze wituj ce t o, 81
przezroczysto , 188, 195,

262
przyciski

formularza, 123
przesy ania omijaj ce

walidacj , 129
radiowe, 123
wyboru napisów, 185
zamykania, 81

pseudoklasy, 204, 428
active, 429
focus, 130, 204
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hover, 194, 204, 429
in-range, 130
invalid, 130
link, 428
optional, 130
out-of-range, 130
required, 130
valid, 130
visited, 428

punkty kontrolne, 257
Python, 387

R
radial-gradient, 192, 193
ramki, 44

redaktorskie, 70
RDFa, 100
rdze , 28
readonly, 340
readwrite, 340
readyState, 370, 386
Recipe View, 115
regu y, 422
rejestr linków, 334
rem, 235
repeat, 283
repeat-x, 283
repeat-y, 283
Request.QueryString, 369
request.result, 337
required, 127
responseText, 371
responsive design, 228
retry, 376
return, 449
reversed, 47
Rich Snippets Testing Tool,

111
roboty, 61
role, 100
root em, 235
rotate, 260
round, 253, 255
rozchodzenie si  cienia, 200
Ruby, 387
rysowanie, 249

klatki filmowej, 279
kompozycje z o one, 263
na p ótnie dla

matematycznych
alergików, 260

obrazów, 276
rozpocz cie nowego

segmentu, 254

tekstu, 278
wykresów, 286

rysunek, 67

S
samoistne tre ci, 80
sandbox, 452
sans-serif, 430
scale, 260
seekable, 179
sekcje, 79

FALLBACK, 357
NETWORK, 358, 359
SETTINGS, 359
strony, 76
ukrywanie, 244
zapyta  medialnych, 245
zast powanie, 244

selektory, 422, 425
.FatFooter, 83
.FloatFigure, 68
atrybutów, 429
identyfikatora, 428
klasy, 427
kontekstowe, 427
pseudoklas, 428
wiele, 426

Semantic Inspector, 109
semantyka, 93

tekstu, 94
SEO, 110
serif, 430
serwery

dedykowany, 383
proxy, 378, 385
sieciowy, 313, 317

czas, 377
WebSocketów, 383, 387
wywo ywanie, 369

sessionStorage, 314, 316,
317, 321

SETTINGS, 359
sformatowane fragmenty,

110
shadowBlur, 281
shadowColor, 281
shadowOffsetX, 281
shadowOffsetY, 281
short-lived, 314
SIL Open Font, 218
Silverlight, 272
size, 327
skalowanie automatyczne,

236

Sketchpad, 271
sk ad obiektów, 339

tworzenie, 340
skrypt serwera, 377
source, 263
source-atop, 263
source-over, 263
spellcheck, 136
sprawdzanie

obs ugi, 53
stanu po czenia, 359

square, 253
src, 454
srclang, 184
stan aplikacji, 313, 318

zapisywanie, 317
standard

audio i video, 164
HTML5, 18

status, 370
step, 141
sterowanie odtwarzaniem,

174
stopie  zamazania, 199
stopka, 81

rozwijana, 81
stosunek pikseli, 247
strefa czasowa, 96
strokeStyle, 253, 280, 282
Structured Data Testing

Tool, 111
struktura strony

klasyczna, 62
konstruowanie przy

u yciu elementu
<div>, 425

nag ówki, 77
w HTML5, 65

struktura zagnie d ona, 107
style, 454, 455

blokowy, 72
warunkowe, 238
za czanie do stron, 421

subtitles, 184
sugerowane odpowiedzi, 144
suwaki, 141
SVG, 215, 272
symulatory wygl du

strony, 236
syndykalizacja, 90
system tworzenia

konspektów, 91
szablony, 450

stron, 76
szpachlówka, 56
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cie ki, 254
kluczowe, 337
napisów, 181

ledzenie rysowanych
elementów, 291

rednik, 436
rodowiska dzia aj ce po

stronie serwera, 76

T
tablica, 448

przegl danie zapisów,
340

przeszukiwanie
pojedynczego zapisu,
342

tworzenie, 337
usuni cie zapisu, 343

TagName, 455
taktowne degradowanie

strony, 49
technika po lizgowych

drzwi, 198
tekst

emfaza, 46
p ynny, 233
rozdzielanie wyrazu, 47
wa ny, 46
zaznaczanie, 98

testowanie wsparcia dla
w asno ci, 55

text-align, 423
text-shadow, 199, 200
this, 292, 451
timeDisplay, 379
timeout, 396
timestamp, 395
title, 126
t o, 197
to, 201, 203
top, 201
transakcje, 338

rodzaj, 340
tworzenie, 339

transform, 209
transformacja strony

w witryn , 76
transformaty, 209, 258

macierzy, 260
obrotów, 260
skali, 260
t umaczeniowe, 260

transform-origin, 212
transition, 205, 210
translate, 260
tre ci awaryjne, 168
tryby

dziwactw, 34
offline, 345
standardów, 34
XHTML, 43

TTF, 214, 215
TTML, 183
tworzenie kolekcji fontów,

223
type, 327

color, 144
date, 142, 143
datetime, 143
datetime-local, 143
email, 137, 139
file, 326
month, 143
number, 140
range, 141
search, 140
tel, 140
text, 429
time, 143
url, 140
week, 143

typografia
p ynna, 233
w sieci, 213

typy
danych, 444
mediów, 239
MIME, 165, 166
tre ci, 166

tytu y sekcji, 78

U
uaktualnianie strony, 452
uk ad strony

dwukolumnowy, 228
proporcjonalny, 229

uk ad wspó rz dnych
domy lny, 261

urz dzenia mobilne
rozpoznawanie, 246
standardowe szeroko ci,

247
user_name, 315
ustawienia u ytkownika,

313
UTF-8, 35
uzupe nianie braków, 55

V
var, 441, 443
vcard, 101
vevent, 102
VideoJS, 180
viewport, 236
VML, 271

W
W3C, 16, 25
WAI, 61
WAI-ARIA, 100
walidacja, 39, 127

obs uga mechanizmu,
133

po stronie klienta, 128
po stronie serwera, 128
proces w HTML5, 127
pustych pól, 132
w asne regu y, 132
wy czenie, 129
wyra e  regularnych, 131

walidator
W3C, 40
XHTML5, 42

warto ci, 423
barw, 432
dziedziczone, 426
stopuj ce, 201

warunek, 446
WAV, 165, 167
Web Applications 1.0, 28
Web Forms 2.0, 28
web storage, 314
WebM, 165, 167
WebSocket, 365, 382

klient, 384
serwery, 383, 387
w sieci, 385
wykonywane zadania, 383

WebVTT, 181
WHATWG, 28
white-space, 47
wiadomo ci, 376

przetwarzanie na stronie,
379

wysy anie, 377
wideo, 157

na urz dzeniach
przeno nych, 248

obs uga, 167
w HTML5, 159

widok strony, 236
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width, 162, 239, 243, 250
wielki obiekt binarny, 328
wielokolumnowy tekst, 223
wielokropek, 63
wizytówka, 101
w asno ci

wype nienia, 433
zaplanowane, 61

w asno ci CSS, 423
kategorie, 424

w asny obiekt, 291
w a ciwo ci, 316, 453, 454

mediów, 238
limity, 240

WOFF, 215
word-wrap, 188
Worker, 404
ws, 384
wska nik, 148
wspó czynnik korekcji, 247
wspó rz dne, 294
wss, 384
wtyczki, 32, 158, 170
wydajno

animacji, 300
zwi kszanie, 334

wydawanie
asynchronicznych da ,
336

wykrywanie
luk w obs udze, 55
obs ugi w asno ci, 53

wype nianie, 55
deseniem, 282
gradientem, 283

wype nienia, 49, 55
ExplorerCanvas, 271
Flash, 171
FlashCanvas, 272
FlashCanvas Pro, 264
formatu, 168
HTML5Forms, 142
technologiczne, 168

wyra enia regularne, 131
wysy anie danych na

serwer, 366, 453
wyszukiwanie

dynamiczne, 121
lepsze wyniki, 111
sugerowane has a, 121

wyszukiwarki
przepisów, 114
wykorzystanie

metadanych, 110
wywo anie funkcji, 438

X
XForms, 119
XHTML, 26, 42
XHTML 2, 27
XHTML5, 42
XML, 328
xor, 263

Y
YouTube, 171

Z
zadania asynchroniczne, 457
zamykaj cy uko nik, 38
zaokr glone rogi, 196
zapo yczanie tre ci, 90
zapytania medialne, 170,

227, 238
i wideo, 248
wiele stylów, 245

zapytania w tle, 370
zapytania wysy ane

na serwer, 367
wywo ywanie serwera,

369
zasady dobrego stylu

w HTML5, 39
zast pczy kod, 49
zdarzenia, 439, 440

dynamiczne czenie, 454
event.oldVersion, 337
findAllItems(), 320
nazwy, 456
onBeforeUnload, 317
onBlur, 442
onCached, 361
onChange, 442
onChecking, 361
onClick, 295, 442
onClose, 384
onDownloading, 361
onDragEnter, 331
onDragOver, 331
onDrop, 331
onError, 332, 337, 339,

361, 384, 407, 442
onFocus, 442
onInput, 132
onKeyDown, 442
onKeyUp, 442
onLoad, 276, 282, 327,

442

onLoadEnd, 332
onMessage, 384, 404
onMouseDown, 267
onMouseMove, 267, 296
onMouseOut, 267, 442
onMouseOver, 440, 442
onMouseUp, 267
onNoUpdate, 361
onObsolete, 361
onOpen, 384
onPopState, 414
onProgress, 179, 332, 361
onReadyStateChange, 370
onSelect, 442
onStorage, 319, 323
onSuccess, 336, 337, 339
onUnload, 442
onUpdateReady, 361
onUpgradeNeeded, 337
po stronie serwera, 380
receiveMessage, 379
request.onError, 337
window.onload, 251, 253
window.onStorage, 323,

324
wplatane, 457

zdarzenia przesy ane
na serwer, 365, 375
format wiadomo ci, 376
przetwarzanie

wiadomo ci
na stronie, 379

wysy anie wiadomo ci,
377

Zencoder, 170
zerwanie po czenia, 381
zmienne, 441

globalne, 443
lokalne, 443
nazwy, 442
operacje na zmiennych,

444
zakres, 443

znaczniki
blokowe, 72
liniowe, 426
ma e litery, 39
nowe, 43

dodawanie do strony,
73

przestarza e, 31
rozpoznawanie, 72
usuni te ze specyfikacji,

43
zamykaj cy, 32
zmodyfikowane, 46
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znak wodny, 124
prawid owy, 126

znaki sieci, 37, 73, 437 dania asynchroniczne, 367
ywy j zyk, 29
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