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Opanowanie
uk adów p ynnych

Gdy w latach 90. ubieg ego wieku zacz em konstruowa  witryny, ich uk ad powstawa  na ba-
zie tabeli. Najcz ciej wymiary pojedynczych sekcji ka dej strony by y wyra ane w procen-
tach. Przyk adowo, lewa kolumna nawigacji mog a wype nia  20 procent strony, podczas gdy
obszar tre ci 80 procent. W przesz o ci nie by o tak wielkich ró nic mi dzy obszarami opera-
cyjnymi przegl darek jak obecnie, wi c te uk ady by y dobrze skalowane w w skim wyborze
ekranów. Nikogo nie obchodzi o, e pojedyncze zdania wygl da y odrobin  inaczej na ró -
nych ekranach. Jednak e z biegiem czasu uk ady CSS sta y si  norm , bo pozwala y na od-
zwierciedlenie zasad typograficznych stosowanych w materia ach drukowanych. Zmiana ta
oznacza a znaczne zmniejszenie liczby uk adów konstruowanych na podstawie proporcji — za-
miast nich powstawa y ich sztywne odpowiedniki, których wymiary definiowano w pikselach.

Podobnie jak inne wa ne osi gni cia, aktualnie ten rodzaj projektowania prze ywa renesans.
W przeci gu ostatnich lat miniaturowe samochody, trwa a fryzura (chcia oby si …) oraz jeansy
dzwony powróci y do ask. Nadszed  czas, by równie  uk ady proporcjonalne zosta y odkryte
na nowo.

W tym rozdziale:
 dowiesz si , czemu uk ady proporcjonalne s  tak wa ne w filozofii RWD,
 nauczysz si  wyra a  elementy zbudowane w sta ej szeroko ci warto ciami

procentowymi,
 nauczysz si  definiowa  elementy typografii wyra one w pikselach w jednostkach em,
 zrozumiesz, jak umie ci  elementy we w a ciwych kontekstach,
 nauczysz si  p ynnie przeskalowywa  obrazy,
 dowiesz si , jak dopasowa  wielko  grafik do wymiarów ekranu,
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 zrozumiesz, w jaki sposób uzupe niaj  si  zapytania medialne i p ynne uk ady stron
oraz grafik,

 stworzysz uk ad skalowalny od podstaw w oparciu o system siatek CSS.

Uk ady sta e nie s  przystosowane
do nowych wyzwa
Jak ju  wspomnia em, od czasów uk adów tabelarycznych nie mia em zbyt wielu okazji, by
wykorzystywa  projekty proporcjonalne. Zwykle klienci prosz  mnie o stworzenie uk adu
najbli ej odzwierciedlaj cego graficzny model w obr bie 950 – 1000 pikseli. Je eli zbudowa -
bym projekt w oparciu o proporcjonalne warto ci (np. 90%), szybko dosta bym skarg : „Ale to
wygl da inaczej na moim monitorze!”. Witryny skonstruowane na bazie sta ych wymiarów
wyra onych w pikselach pozwala y na atwe dopasowanie uk adu do prototypu.

Nawet w dzisiejszych czasach, gdy u ywa o si  zapyta  medialnych celem stworzenia ulep-
szonej wersji uk adu, dopasowuj cej si  do szeroko ci popularnych urz dze , np. iPada lub
iPhone’a (o czym przekona e  si  w rozdziale 2., „Zapytania medialne: obs uga zró nicowa-
nych obszarów operacyjnych”), wymiary uk adu w dalszym ci gu mog y by  wyra one w pik-
selach, poniewa  znali my wielko  obszaru operacyjnego. Cho  znajd  si  tacy, którzy ch t-
nie wy l  klientowi rachunek za ka dym razem, gdy najdzie go ochota, by doda  nowy bajer do
strony, nie jest to podej cie dobrze przygotuj ce witryn  na przysz o . Na rynku pojawiaj  si
coraz to nowsze typy obszarów operacyjnych, wi c musimy znale  jaki  sposób, by przygoto-
wa  si  na nadej cie nieznanego.

Czemu uk ady proporcjonalne s  tak wa ne
w metodologii RWD?
Mimo e zapytania medialne s  bardzo przydatne, maj  pewne ograniczenia. Dowolny sta y
projekt witryny korzystaj cy z zapyta  medialnych do dopasowania si  do ró nych obszarów
operacyjnych b dzie po prostu przechodzi  z jednego zestawu regu  do drugiego, bez adnej
animacji pomi dzy stanami. Jak pami tasz, w przyk adzie z rozdzia u 2., „Zapytania medialne:
obs uga zró nicowanych obszarów operacyjnych”, obszar operacyjny zmienia  si  w obr bie
sta ych zakresów zapyta  i wymaga  przewijania strony w poziomie dla niestandardowych
rozdzielczo ci (które mog  obowi zywa  w nowych, nieznanych dot d urz dzeniach). My
jednak chcemy, by nasz uk ad przewija  si  i wygl da  dobrze we wszystkich obszarach opera-
cyjnych, a nie tylko tych zdefiniowanych w zapytaniu medialnym. Ci cie! (Rozumiesz? Ci cie!
Takie filmowe powiedzenie w sam raz dla naszej filmowej witryny… Prawda? Nie? Ju  id  po
swój p aszcz…). Musimy przemieni  nasz sta y uk ad wyra ony w pikselach w uk ad p ynny zbu-
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dowany w oparciu o proporcjonalne jednostki. Pozwoli to elementom dynamicznie dopasowywa
si  wzgl dem obszaru operacyjnego do momentu, gdy do akcji wkroczy zapytanie medialne
i zmodyfikuje uk ad.

Symbioza uk adu proporcjonalnego i zapyta  medialnych

Wspomnia em wcze niej artyku  autorstwa Ethana Marcotte’a na temat metodologii RWD, który opubli-
kowano w witrynie A List Apart (http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/). Cho  na-
rz dzia, których u y  w omawianym przyk adzie (p ynny uk ad, obrazy i zapytania medialne), nie by y
wcale nowe, prawdziw  sensacj  by o nowatorskie wykorzystanie wszystkich tych technik do stworze-
nia spójnej ca o ci. Dla wielu projektantów witryn ten artyku  by  kluczem do wiata nowych mo liwo-
ci. Przedstawia  sposób, który czerpie to, co najlepsze, z dwóch wiatów: stworzenie p ynnego uk adu

bazuj cego na projekcie proporcjonalnym przy jednoczesnym ograniczeniu rozstawienia elementów za
pomoc  zapytania medialnego. Wykorzystanie tych aspektów razem jest fundamentem metodologii RWD,
dzi ki której powstaje co  znacznie wi kszego ni  suma cz ci sk adowych.

Transformacja sta ego uk adu
w projekt proporcjonalny
W najbli szej przysz o ci wszystkie gotowe kompozyty, które otrzymasz lub stworzysz, b d
mia y sta  szeroko . Aktualnie w oprogramowaniu w rodzaju Adobe Photoshop i Fireworks
wymiary elementów, wielko  marginesów itp. wyra amy w pikselach. Dane te wprowadza-
my pó niej w arkuszach stylów CSS. To samo dotyczy rozmiarów tekstu. W naszym ulubio-
nym programie graficznym klikamy fragment tekstu, zapisujemy wielko  fontu (te  wyra on
w pikselach) i przenosimy j  do odpowiednich regu  CSS. W jaki wi c sposób mo emy prze-
mieni  nasz uk ad sta y w proporcjonalny?

Wa ne równanie
By  mo e w Twoich oczach jestem zbyt wielkim fanem Ethana Marcotte’a, lecz czuj , e mu-
sz  po raz kolejny uchyli  mu kapelusza (lub odda  kolejny uk on w jego stron  albo pa
przed nim na kolana). W ksi ce autorstwa Dana Cederholma — Handcrafted CSS — Ethan
Marcotte wspó tworzy  rozdzia  po wi cony p ynnym siatkom projektowym. W nim opisa
prosty i niezawodny wzór s u cy do transformacji warto ci pikselowych w uk adzie sta ym na
warto ci procentowe w projekcie proporcjonalnym:

element docelowy : kontekst = wynik

Równanie to jest niepozorne, czy  nie? Szybko jednak oka e si , e jest ono Twoim najlepszym
przyjacielem. Zamiast rozprawia  o teoriach, wykorzystajmy ten wzór w praktyce, zamieniaj c
jednostki wymiarów witryny Zwyci zc  nie jest… na procenty.
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Jak pami tasz, w rozdziale 2., „Zapytania medialne: obs uga zró nicowanych obszarów opera-
cyjnych”, ustanowili my struktur  kodu naszej strony:

<div id="wrapper">
   <!-- nag ówek i nawigacja -->
   <div id="header">
      <div id="navigation">
         <ul>
            <li><a href="#">nawigacja1</a></li>
            <li><a href="#">nawigacja2</a></li>
         </ul>
      </div>
   </div>
   <!-- pasek boczny -->
   <div id="sidebar">
      <p>obszar paska bocznego</p>
   </div>
   <!-- tre ci  -->
   <div id="content">
      <p>obszar g ównej zawarto ci strony</p>
   </div>
   <!-- stopka -->
   <div id="footer">
      <p>stopka</p>
   </div>
</div>

W dalszej cz ci dodali my tre ci, ale tym, co nas interesuje w tej chwili, s  wymiary elemen-
tów strukturalnych (nag ówka, nawigacji, paska bocznego, tre ci i stopki) w arkuszach CSS.
Ni ej pomin em wiele regu  formatowania, by my mogli skupi  nasz  uwag  na strukturze:

#wrapper {
   margin-right: auto;
   margin-left: auto;
   width: 960px;
}
#header {
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   width: 940px;
}
#navigation {
   padding-bottom: 25px;
   margin-top: 26px;
   margin-left: -10px;
   padding-right: 10px;
   padding-left: 10px;
   width: 940px;
}
#navigation ul li {
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display: inline-block;
}
   #content {
   margin-top: 58px;
   margin-right: 10px;
   float: right;
   width: 698px;
}
#sidebar {
   border-right-color: #e8e8e8;
   border-right-style: solid;
   border-right-width: 2px;
   margin-top: 58px;
   padding-right: 10px;
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   float: left;
   width: 220px;
}
#footer {
   float: left;
   margin-top: 20px;
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   clear: both;
   width: 940px;
}

Wszystkie wymiary s  obecnie wyra one w pikselach. Zacznijmy od elementu po o onego naj-
bardziej na zewn trz struktury uk adu i zmie my jednostki jego wymiarów na procenty, korzy-
staj c ze wzoru element docelowy : kontekst = wynik.

Wszystkie nasze tre ci s  zawarte w elemencie div, oznaczonym identyfikatorem #wrapper.
Z kodu CSS atwo odczyta , e jego marginesy s  ustawione automatycznie i sam element ma
960 pikseli. Jak zdefiniowa , jak wielk  cz  obszaru operacyjnego powinien zajmowa  taki
zewn trzny komponent div?

Definiowanie kontekstu w elementach proporcjonalnych
Potrzebujemy czego , co pomie ci wszystkie proporcjonalne elementy (tre ci, pasek boczny,
stopk  itd.), staj c si  dla nich kontekstem, który zawrzemy w naszym projekcie. Z tego powodu
musimy wyznaczy  proporcjonaln  warto  szeroko ci komponentu #wrapper w stosunku do
wymiarów obszaru operacyjnego. Na razie przeprowad my eksperyment, ustawiaj c szeroko
na 96 procent, i zobaczmy, co si  stanie. Oto poprawiona regu a komponentu #wrapper:
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#wrapper {
   margin-right: auto;
   margin-left: auto;
   width:  96%;  /* Dotyczy po o onego najbardziej na zewn trz elementu DIV */
}

A oto jak nasza strona prezentuje si  w oknie przegl darki:

Na razie nie jest le! Warto  96 procent sprawdza si  ca kiem dobrze, cho  mogliby my wy-
bra  100 albo 90 procent — dowoln  wielko , która wyznaczy aby wygodne granice w obsza-
rze operacyjnym.
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Schodz c w dó  struktury witryny, szybko zauwa ymy, e zmiana uk adu na proporcjonalny
staje si  coraz bardziej skomplikowana. Najpierw przyjrzyjmy si  strukturze nag ówka. Przy-
pomnij sobie wzór: element docelowy : kontekst = wynik. Nasz element docelowy (#header
div) znajduje si  wewn trz elementu div #wrapper (kontekstu). Dlatego ustalamy, e #header
(element docelowy) ma szeroko  940 pikseli, po czym dzielimy t  warto  przez szeroko  kontek-
stu (komponentu #wrapper), która mia a warto  960 pikseli, i otrzymujemy wynik 0,979166667.
Warto  t  wyra amy w procentach, przesuwaj c dwie pierwsze cyfry u amka przed przecinek
dziesi tny, i otrzymujemy warto  procentow  97,9166667. Zapiszmy j  w regule CSS:

#header {
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   width: 97,9166667%; /*  940 : 960 */
}

Zauwa my, e elementy #navigation i #footer maj  t  sam  szeroko , wi c bez problemu mo-
emy zamieni  warto ci wyra one w pikselach na procenty.

Na koniec, zanim otworzymy stron  w przegl darce, zajmijmy si  elementami #content i #wrapper.
Z uwagi na fakt, i  kontekst pozosta  ten sam (960 pikseli), wystarczy, e podzielimy szeroko
elementu docelowego przez jego rozpi to . Nasz element #content ma aktualnie 698 pikseli,
wi c podzielmy to przez 960, a otrzymamy wynik równy 0,727083333. Przesu my przecinek
dziesi tny o dwa miejsca, a otrzymamy 72,7083333 procenta — jest to nowa, procentowa szero-
ko  komponentu div z identyfikatorem #content. Z kolei nasz panel boczny ma szeroko  220
pikseli, lecz musimy te  pami ta  o szerokiej na 2 piksele kraw dzi. Nie chcemy, by grubo
prawej kraw dzi rozszerza a si  lub zw a a, wi c w dalszym ci gu b dzie ona mia a 2 pikse-
le. Z tego wzgl du nale y uj  odrobin  z szeroko ci paska bocznego. Odj em wi c 2 piksele i
przeprowadzi em obliczenia wed ug naszego równania. Podzieli em szeroko  elementu docelo-
wego (czyli po poprawce 218 pikseli) przez rozpi to  kontekstu (960 pikseli) — otrzyma em wy-
nik 0,227083333. Przenosz  przecinek dziesi tny o dwa miejsca i dostaj  22,7083333 procenta
szeroko ci paska bocznego. Po zmodyfikowaniu wszystkich warto ci nasz arkusz CSS prezen-
tuje si  w nast puj cy sposób:

#wrapper {
   margin-right: auto;
   margin-left: auto;
   width: 96%; /* Dotyczy po o onego najbardziej na zewn trz elementu DIV */
}
#header {
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   width: 97.9166667%; /* 940 : 960 */
}
#navigation {
   padding-bottom: 25px;
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   margin-top: 26px;
   margin-left: -10px;
   padding-right: 10px;
   padding-left: 10px;
   width: 72.7083333%; /* 698 : 960 */
}
#navigation ul li {
   display: inline-block;
}
#content {
   margin-top: 58px;
   margin-right: 10px;
   float: right;
   width: 72.7083333%; /* 698 : 960 */
}
#sidebar {
   border-right-color: #e8e8e8;
   border-right-style: solid;
   border-right-width: 2px;
   margin-top: 58px;
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   float: left;
   width: 22.7083333%; /* 218 : 960 */
}
#footer {
   float: left;
   margin-top: 20px;
   margin-right: 10px;
   margin-left: 10px;
   clear: both;
   width: 97.9166667%; /* 940 : 960 */
}

Poni szy zrzut ekranu przedstawia wygl d strony w oknie przegl darki Firefox, którego obszar
operacyjny ma szeroko  powy ej 1000 pikseli:

Dobrze nam idzie. Zast pmy teraz wszystkie deklaracje 10 px w a ciwo ci padding i margin
w arkuszu warto ciami wzi tymi ze wzoru element docelowy : kontekst = wynik. Wszystkie kom-
ponenty o szeroko ci 10 pikseli maj  ten sam kontekst, a ich rozpi to  wyra ona w procentach
wynosi 1,0416667.
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A tych liczb to nie mo na zaokr gli ?

Niektórzy krytycy metodologii RWD (np. autor artyku u http://tripleodeon.com/2010/10/not-a-mobile-
web-merely-a-320px-wide-one/) twierdz , e wprowadzanie liczb w rodzaju 0.550724638 em we-
wn trz arkusza stylów jest mieszne. Mo esz sam si  zastanawia , czy nie warto by oby ich zaokr -
gli ? Odpowied  brzmi: przegl dark  nale y informowa  z jak najwi ksz  dok adno ci . Dzi ki temu
b dzie ona w stanie precyzyjniej wy wietla  wszystkie elementy. Tak na marginesie, je li w szkole nie
zasypia e  zbyt cz sto na lekcjach matematyki, z pewno ci  s ysza e  o z otej proporcji (http://pl.
wikipedia.org/wiki/Z oty_podzia ). Ta matematyczna proporcja charakteryzuje ka d  dyscyplin  naukow
i wynosi 1:1,61803398874989 (je li chcesz pozna  jej 10 000 miejsce po przecinku, zajrzyj na stron
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/phi10000dps.txt). Nie jest to równa liczba,
lecz ma ona wielkie znaczenie. Je li z ota proporcja mo e by  wyra ona w taki sposób, czemu nie nasze
projekty witryn?
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Wszystkie elementy w dalszym ci gu prezentuj  si  bardzo dobrze w tym samym rozmiarze
obszaru operacyjnego. Jedyny problem stanowi nawigacja. Je li odrobin  zmniejsz  szeroko
obszaru operacyjnego, linki rozwin  si  w dwóch wierszach:

Co wi cej, je li rozszerz  okno, margines pomi dzy linkami nie b dzie zwi ksza  si  propor-
cjonalnie. Rzu my okiem na regu y CSS definiuj ce nawigacj  i spróbujmy ustali , czemu tak
si  dzieje:

#navigation {
   padding-bottom: 25px;
   margin-top: 26px;
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   margin-left: -1.0416667%; /* 10 : 960 */
   padding-right: 1.0416667%; /* 10 : 960 */
   padding-left: 1.0416667%; /* 10 : 960 */
   width: 97.9166667%; /* 940 : 960 */
   background-repeat: repeat-x;
   background-image: url(../img/atwiNavBg.png);
   border-bottom-color: #bfbfbf;
   border-bottom-style: double; border-bottom-width: 4px;
}
#navigation ul li {
   display: inline-block;
}
#navigation ul li a {
   height: 42px;
   line-height: 42px;
   margin-right: 25px;
   text-decoration: none;
   text-transform: uppercase;
   font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
   font-size: 27px;
   color: black;
}

Na pierwszy rzut oka wydaje si , e za ca y chaos jest odpowiedzialna trzecia regu a dla se-
lektora #navigation ul li a, który ma margines równy 25 pikseli. Naprawmy to, stosuj c na-
sze równanie. Element #navigation mia  szeroko  940 pikseli, wi c ostateczny wynik pro-
centowy jest równy 2,6595745. Zmie my wi c nasz  regu  w nast puj cy sposób:

#navigation ul li a {
   height: 42px;
   line-height: 42px;
   margin-right: 2.6595745%; /* 25 : 940 */
   text-decoration: none;
   text-transform: uppercase;
   font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
   font-size: 27px;
   color: black;
}

To nie by o takie trudne! Sprawd my, co pokazuje nam nasza przegl darka…

A niech to! Nie o to nam chodzi o. Linki nie rozchodz  si  ju  w dwóch wierszach, lecz nie
znamy w a ciwej proporcji marginesów. Linki nawigacyjne zlewaj  si  w jedno d ugie s owo,
którego pró no szuka  w s owniku.
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Zawsze nale y pami ta  o kontek cie
Analizuj c uwa nie nasz wzór (element docelowy : kontekst = wynik), atwo zrozumie , cze-
mu tak si  dzieje. Naszym problemem w tym miejscu jest kontekst. Rzu  okiem na kod:

<div id="navigation">
   <ul>
      <li><a href="#">O witrynie</a></li>
      <li><a href="#">Streszczenie</a></li>
      <li><a href="#">Fotosy</a></li>
      <li><a href="#">Wideo</a></li>
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      <li><a href="#">Cytaty</a></li>
      <li><a href="#">Quiz</a></li>
   </ul>
</div>

Jak zauwa ysz, elementy <a href="#"> znajduj  si  wewn trz znacznika <li>. To one s  kon-
tekstem dla naszego proporcjonalnego marginesu. Gdy przyjrzymy si  regule CSS tych
znaczników, oka e si , e nie zdefiniowali my dla nich szeroko ci:

#navigation ul li { display: inline-block; }

Jak wi kszo  problemów, tak i ten mo na rozwi za  na wiele sposobów. Mogliby my zade-
klarowa  pewn  szeroko  dla elementu <li>, ale musieliby my wyrazi  j  w pikselach lub
w procentach nadrz dnego komponentu (#navigation) — adne z tych rozwi za  nie jest do
elastyczne, by odpowiednio sformatowa  tekst, który pojawia si  w nawigacji.

Zamiast tego mogliby my poprawi  znacznik <li>, zmieniaj c w a ciwo  display na inline.

#navigation ul li {
   display: inline;
}

Wybór opcji display: inline; (która sprawia, e elementy <li> trac  swój blokowy status) powodu-
je, e komponenty nawigacji s  wy wietlane w poziomie nawet we wcze niejszych wersjach In-
ternet Explorera (6 i 7), które mia y problemy ze zinterpretowaniem w a ciwo ci inline-
block. Musz  jednak przyzna , e jestem wielkim zwolennikiem w asno ci inline-block, po-
niewa  daje ona wi ksz  kontrol  nad marginesami i wype nieniem w nowych przegl dar-
kach, wi c na razie zostawi  j  bez zmian (by  mo e pó niej dodam style dla IE 6 i 7), a zamiast
tego przenios  regu  marginesu ze znacznika <a> (który nie ma jasnego kontekstu) do bloku
<li>. Oto jak prezentuj  si  regu y po poprawkach:

#navigation ul li {
   display: inline-block;
   margin-right: 2.6595745%;  /* 25  :  940 */
}
#navigation ul li a {
   height: 42px;
   line-height: 42px;
   text-decoration: none;
   text-transform: uppercase;
   font-family: Arial, "Lucida Grande",
   Verdana, sans-serif;
   font-size: 27px;
   color: black;
}
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Poni szy zrzut ekranu pokazuje, jak strona wygl da w przegl darce o obszarze operacyjnym
szerokim na 1200 pikseli:

Nawigacja jest ju  prawie gotowa, lecz nadal mamy problem z jej zawijaniem si  do dwóch linijek,
w momencie zmniejszenia si  obszaru operacyjnego do wielko ci 768 pikseli, gdy zapytanie
medialne, które przygotowali my w rozdziale 2., „Zapytania medialne: obs uga zró nicowa-
nych obszarów operacyjnych”, nadpisze aktualne style nawigacji. Nim przejdziemy do jej na-
prawienia, zmieni  wszystkie jednostki wielko ci elementów typografii z pikseli na em. Gdy to si
nam powiedzie, przyjrzymy si  kolejnemu s oniowi w sk adzie porcelany, czyli kwestii skalo-
wania obrazów wraz z projektem.
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Wykorzystywanie jednostek em
zamiast pikseli w kontek cie typografii
Dawno, dawno temu projektanci witryn wykorzystywali g ównie jednostki em zamiast pikseli
do definiowania elementów typograficznych, poniewa  wczesne wersje Internet Explorera
nie by y w stanie przybli a  tekstu zdefiniowanego w pikselach. Od jakiego  czasu nowocze-
sne przegl darki potrafi  omin  t  niedogodno . Czemu wi c u ywanie jednostek em jest
lepszym, je li nie wymaganym rozwi zaniem? S  ku temu dwa oczywiste powody: po pierw-
sze, wszystkie osoby u ywaj ce Internet Explorera 6 (tak, te dwa indywidua) automatycznie
otrzymuj  opcj  przybli ania tekstu; po drugie, znacznie u atwia to Twoj  prac . Warto  jed-
nostki em zale y od rozmiarów jej kontekstu. Je li zdefiniujemy wielko  fontu w ca ym ele-
mencie body i ustalimy regu y typograficzne, u ywaj c jednostek em, nasza pierwsza deklara-
cja b dzie mia a wp yw na wszystkie style. Zalet  jest fakt, e przy prawid owych
ustawieniach, je li klient poprosi Ci  o powi kszenie fontów, wystarczy zmieni  parametry
deklaracji dla elementu body, by typografia w ca ej witrynie uleg a modyfikacji.

U ywaj c znanego nam równania element docelowy : kontekst = wynik, zamierzam zamieni
ka d  warto  wyra on  w pikselach na warto  em. Warto zauwa y , e we wszystkich nowo-
czesnych przegl darkach warto  font-size domy lnie jest równa 16 pikseli (chyba e j  sam
nadpisa e ). Z tego powodu wykorzystanie dowolnej z poni szych regu  do znacznika body za-
owocuje takim samym wynikiem:

font-size: 100%;
font-size: 16px;
font-size: 1em;

Aby lepiej zrozumie  ten mechanizm, zwró  uwag  na definicj  wielko ci fontu w tytule wi-
tryny ZWYCI ZC  NIE JEST… u góry po lewej stronie:

#logo {
   display: block;
   padding-top: 75px;
   color: #0d0c0c;
   text-transform: uppercase;
   font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
   font-size: 48px;
}
#logo span { color: #dfdada; }

Podzielmy wi c: 48 : 16 = 3. Nasze style maj  wi c nast puj c  posta :

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

Ten sam mechanizm sprawdzi si  w ka dym przypadku. Je li w którym  momencie na stronie
zapanuje chaos, mo e to wynika  ze zmiany w kontek cie. Dla przyk adu spójrz na ten oto
fragment strony:

<h1>Rok w rok, <span>kiedy ogl dam ceremoni  rozdania Oscarów,
przepe nia mnie gorycz...</span></h1>

Nasz nowy uk ad bazuj cy na jednostkach em zosta  zdefiniowany w CSS nast puj co:

#content h1 {
   font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;
   text-transform: uppercase;
   font-size: 4.3125em; } /* 69 : 16 */
#content h1 span {
   display: block;
   line-height: 1.052631579em; /* 40 : 38 */
   color: #757474;
   font-size: .550724638em; /* 38 : 69 */
}

Zwró  uwag  na zadeklarowan  wielko  fontu elementu <span> (38 px) w stosunku do dekla-
racji w elemencie rodzica (69 px). Zauwa  te , e w a ciwo  line-height (równa tu 40 px)
zale y od wielko ci samego fontu (czyli 38 px).

em — co to takiego?

Jednostka em wzi a si  ze sposobu wymawiania litery „M”, który zosta  przeniesiony na form  pisem-
n . Dawniej litera „M” by a wykorzystywana do ustalenia wielko ci danego fontu, poniewa  jest naj-
wi ksz  (i najszersz ) z liter. Obecnie jednostka em oznacza proporcj  szeroko ci i wysoko ci danej litery
w odniesieniu do wielko ci danego fontu.

Struktura naszej strony jest ju  elastyczna i uda o nam si  zmieni  wszystkie jednostki wiel-
ko ci kroju pisma na em. W dalszym ci gu jednak nie wiemy, jak przeskalowa  obrazy wraz ze
zmian  wielko ci obszaru operacyjnego, wi c warto si  tym teraz zaj .
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P ynne obrazy
atwo dokona  przeskalowania obrazów w p ynnym uk adzie strony w nowoczesnych prze-

gl darkach (w tym w IE 7+). Wystarczy tylko zadeklarowa  nast puj c  regu  CSS:

img {
   max-width: 100%;
}

W rezultacie wszystkie obrazy wype ni  100 procent zawieraj cego je elementu. Co wi cej,
ten sam atrybut i w a ciwo  sprawdz  si  w skalowaniu innych typów medialnych:

img,object,video,embed {
   max-width: 100%;
}

Wi kszo  z nich stanie si  skalowalna, z pewnymi istotnymi wyj tkami, jak filmy zagnie -
d one w elemencie <iframe>, lecz zajmiemy si  nimi pó niej w rozdziale 4., „HTML5 i pro-
jekty elastyczne”. Na razie skupimy si  na obrazach — mechanizm pozostaje ten sam niezale nie
od typu multimediów.

Nim przyst pimy do dzia ania, zastanówmy si  nad kolejnymi krokami. Musimy zaplanowa
dzia ania z wyprzedzeniem — wstawiane obrazy powinny by  do  du e, by zmie ci  si
w obr bie szerokiego obszaru operacyjnego. To zmusza nas do rozwa enia jeszcze jednej kwe-
stii. Niezale nie od szeroko ci obszaru operacyjnego u ytkownicy b d  musieli ci gn  du y
obraz, nawet je li ekran b dzie w stanie pomie ci  jedynie 25 procent grafiki. Jest to wa ne za-
gadnienie z punktu widzenia przepustowo ci cza, wi c wkrótce po wi cimy mu wi cej
uwagi. Na razie skoncentrujmy si  na skalowaniu obrazów.

Skalowanie obrazów w obr bie obszaru operacyjnego
Spójrz na nasz pasek boczny zawieraj cy plakaty dwóch fantastycznych filmów i dwóch ki-
czowatych szmir (nawet nie próbuj o tym dyskutowa ). Kod struktury paska aktualnie pre-
zentuje si  nast puj co:

   <!-- pasek boczny -->
   <div id="sidebar">
      <div class="sideBlock unSung">
         <h4>Zapomniani bohaterowie...</h4>
         <a href="#"><img src="img/midnightRun.jpg" alt="midnight_run"
         width="99" height="135" /></a>
         <a href="#"><img src="img/wyattEarp.jpg" alt="wyatt-earp" width="99"
         height="135" /></a>
      </div>
      <div class="sideBlock overHyped">
         <h4>Przereklamowane badziewie...</h4>
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         <a href="#"><img src="img/moulinRouge.jpg" alt="MoulinRouge"
         width="99" height="135" /></a>
         <a href="#"><img src="img/kingKong.jpg" alt="kingkong" width="99"
         height="135" /></a>
      </div>
</div>

Cho  doda em deklaracj  max-width: 100% dla elementu img w obszarze operacyjnym, nic si
nie zmieni o — obrazy nie s  przeskalowywane, gdy powi kszam obszar operacyjny.

Jest tak dlatego, e w kodzie HTML zadeklarowa em szeroko  i wysoko  danego obrazu:

<img src="img/wyattEarp.jpg" alt="Wyatt Earp" width="99" height="135" />

Kolejny szkolny b d! Poprawiam wi c kod, usuwaj c ze znacznika obrazów atrybuty height
i width.

<img src="img/wyattEarp.jpg" alt="Wyatt Earp" />.
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Zobaczmy, co si  stanie, gdy od wie ymy okno:

To dzia a! Pojawia si  jednak kolejny problem. Obrazy s  przeskalowywane tak, aby wype ni
100% szeroko ci elementu rodzica, wi c wype niaj  sob  ca  szeroko  paska bocznego. Jak
zawsze, jest wiele metod, eby to naprawi .

W a ciwe regu y dla w a ciwych obrazów
Móg bym doda  do ka dego elementu obrazu dodatkow  klas , co ma miejsce w poni szym
fragmencie:

<img class="side!mage" src="img/wyattEarp.jpg" alt="Wyatt Earp" />

Teraz wystarczy oby ustali  w tej klasie okre lon  szeroko . Zamiast tego wol  pozostawi
kod witryny w spokoju i wykorzysta  CSS, aby nadpisa  ju  zdefiniowan  w asno  max-width
regu  dotycz c  obrazów w pasku bocznym:
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img {
   max-width: 100%;
}
.sideBlock img {
   max-width: 45%;
}

Poni szy rysunek prezentuje wygl d naszej strony po zmianach:

Wykorzystanie tego mechanizmu CSS pozwala uzyska  dodatkow  kontrol  nad szeroko ci
obrazów i innych typów multimediów. W rozdziale 5., „CSS3: selektory, typografia i tryby
barw” dowiesz si , w jaki sposób nowe selektory CSS3 pozwalaj  nam odwo a  si  do dowolne-
go elementu bez potrzeby stosowania dodatkowego kodu czy korzystania z biblioteki jQuery
do wykonania niewdzi cznej roboty.

Postanowi em, e obrazy w panelu bocznym b d  mia y 45 procent szeroko ci elementu rodzi-
ca, poniewa  wiem, e pomi dzy nimi powinienem wstawi  drobny margines — je li oba ob-
razy zajm  90 procent ca kowitej rozpi to ci, b d  mia  wystarczaj co du o miejsca (10 procent),
by wykona  zadanie.
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Obrazy w pasku bocznym prezentuj  si  znakomicie, wi c usu my atrybuty width i height ze
statuetki Oscara. Jednak e je li nie zdefiniujemy proporcjonalnej warto ci parametru width, ob-
raz nie b dzie si  skalowa , wi c nale y ustawi  odpowiednie w a ciwo ci w arkuszu CSS,
wed ug dobrze nam znanej formu y: element docelowy : kontekst = wynik.

.oscarMain {
   float: left;
   margin-top: -28px;
   width:  28,9398281%;  /* 698 : 202 */
}

Nak adanie hamulców na uk ad p ynny
Nasze obrazy skaluj  si  dobrze w odpowiedzi na rozszerzanie i zw anie obszaru operacyj-
nego. Je li jednak rozszerzymy okno zbyt mocno, naszym oczom uka e si  niezbyt przyjemny
widok. Rzu  okiem na statuetk  Oscara w rozdzielczo ci 1600 px:

Obraz w pliku oscar.png ma szeroko  202 pikseli. Je li jednak rozszerzymy okno do rozpi to-
ci 1600 pikseli, wy wietlana grafika b dzie mia a szeroko  ponad 270 pikseli. Mo emy jed-

nak atwo „na o y  hamulce” na obraz, ustanawiaj c kolejn  regu :
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.oscarMain {
   float: left;
   margin-top: -28px;
   width: 28,9398281%;   /* 698 : 202 */
   max-width: 202px;
}

Regu a ta pozwoli grafice rozszerza  si , lecz nigdy nie przekroczy ona szeroko ci zdefinio-
wanej w znaczniku max-width. Gdy zdefiniujemy t  warto , strona b dzie prezentowa  si
podobnie, jak na poni szym zrzucie ekranu:

Wszechstronna w asno  max-width
Kolejnym hamulcem dla nieograniczonego rozszerzania si  strony jest na o enie w asno ci
max-width na element #wrapper:

#wrapper {
   margin-right: auto;
   margin-left: auto;
   width: 96%; /* Dotyczy po o onego najbardziej na zewn trz elementu DIV */
   max-width: 1414px;
}
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W rezultacie uk ad witryny b dzie zajmowa  96 procent obszaru operacyjnego, lecz nigdy nie
przekroczy granicy 1414 pikseli (zdecydowa em si  ustawi  j  w tym miejscu, poniewa  w wi k-
szo ci przegl darek ko czy to szereg chor giewek we w a ciwym momencie, tak e adna
z nich nie jest przeci ta w rodku). Nast puj cy zrzut ekranu pokazuje, jak nasza strona pre-
zentuje si  w obszarze operacyjnym szerokim na 1600pikseli:

Naturalnie to zaledwie kilka opcji. Dowodz  one jednak wszechstronno ci p ynnego uk adu
i pokazuj , jak atwo mo na kontrolowa  przep yw strony przy u yciu kilku deklaracji.

Wczytywanie ró nych obrazów
dla ró nych ekranów
Nasze obrazy s  skalowane w oknie przegl darki i kontrolujemy dok adnie ich wielko  dla
rozpi to ci okna. Wcze niej w tym rozdziale zauwa yli my podstawowy problem zwi zany ze
skalowaniem grafik. Wielko  ich plików musi by  du a, aby by y dobrze wy wietlane na
stronach. Je li nie s , b d  wygl da  szkaradnie. Z tego wzgl du pliki obrazów s  zwykle
wi ksze, ni  jest to konieczne, by zosta y wczytane w oknie przegl darki.
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Wiele osób próbowa o rozwi za  ten problem poprzez wczytanie mniejszych obrazów pasuj -
cych do mniejszych wy wietlaczy. Pierwszym wartym uwagi rozwi zaniem jest us uga oferowana
przez zespó  Filament Group zwana „Responsive Images” (http://filamentgroup.com/lab/
responsive_images_experimenting_with_context_aware_image_sizing/). Ostatnio jednak zacz em
u ywa  udost pnianego przez Matta Wilcoxa narz dzia „Adaptive Images”(http://adaptive-
images.com). Rozwi zanie zespo u Filament Group wymaga o dokonania zmian w kodzie
HTML strony. Rozwi zanie Matta jest bardziej wszechstronne i dodatkowo automatycznie
tworzy mniejsze wersje obrazów na podstawie wymiarów zdefiniowanych w kodzie HTML.
Pozwala ono na zmniejszenie wielko ci obrazów i przes anie w a ciwej grafiki w zale no ci od
liczby punktów kontrolnych wymuszaj cych zmian  uk adu strony. Sprawd my wi c, ile jest
warta us uga Adaptive Images.

Konfigurowanie us ugi Adaptive Images
Rozwi zanie Adaptive Images wymaga serwera Apache 2 z zainstalowanym rodowiskiem
PHP 5.x oraz bibliotek  GD Lib. Musisz wi c dysponowa  odpowiednim serwerem, by sko-
rzysta  z oferowanych przez nie funkcji. Pobierz plik .zip i przyst pmy do dzia ania.
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Rozpakuj archiwum i umie  skrypt adaptive-images.php wraz z plikiem .htaccess w katalogu
g ównym witryny. Je li ju  masz plik .htaccess w katalogu g ównym, nie nadpisuj go. Zamiast
tego post puj zgodnie z instrukcjami z pliku instructions.htm, który dodano do archiwum.

Teraz w katalogu g ównym stwórz folder i nadaj mu nazw  ai-cache.

U yj funkcji swojego ulubionego klienta FTP i ustaw prawa dost pu do pliku na 777.

Teraz umie  poni szy fragment kodu JavaScript w komponencie <head> wszystkich stron, na
których skorzystasz z funkcji adaptacyjnych obrazów.

<script> document.cookie='resolution='+Math.max(screen.width,screen.height)+';
path=/';</script>
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Zwró  uwag , e je eli nie u ywasz HTML5 (standard ten wykorzystamy w nast pnym roz-
dziale) i je eli chcesz, by strona by a automatycznie poddawana walidacji, musisz doda  atry-
but type. Dlatego te  nasz kod powinien prezentowa  si  nast puj co:

<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.max
(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>

Kod JavaScript musi znajdowa  si  w elemencie head (najlepiej je li jest to pierwszy element
<script> w dokumencie), poniewa  powinien zadzia a , zanim strona zostanie w pe ni wczy-
tana, przed wys aniem da  o przes anie obrazów. Poni szy przyk ad pokazuje jego pozycj
w komponencie <head> strony:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport"  content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
<title>Zwyci zc  nie jest…</title>
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.
max(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>

<link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
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Przenoszenie obrazów t a do innej lokalizacji
W przesz o ci zwykle umieszcza em wszystkie swoje obrazy (zarówno te u ywane do defi-
niowania t a w CSS jak i grafiki zagnie d ane w kodzie HTML) w tym samym folderze, który
nazywa em images lub img. Jednak w przypadku narz dzia Adaptive Images lepiej jest, je li
obrazy t a, na które powo ujesz si  w CSS (lub inne grafiki, których wielko ci nie chcesz mo-
dyfikowa ), zostan  przeniesione do innego katalogu. Narz dzie Adaptive Images domy lnie
definiuje odr bny folder assets, przeznaczony do przechowywania obrazów, które nie powin-
ny zosta  zmniejszone. Je eli nie chcesz, by Twoje grafiki zosta y zmienione, przenie  je do
tego folderu. Aby zdefiniowa  inny folder docelowy w pliku .htaccess, wprowad  nast puj c
modyfikacj :

<IfModule mod_rewrite.c>
  Options +FollowSymlinks
  RewriteEngine On
  # Adaptive-Images --------------------------------------------------
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !assets
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !bkg
  # Wy lij danie o przes anie dowolnego pliku GIF, JPG lub PNG, który
  NIE ZOSTA  zachowany w wymienionych wy ej katalogach, do skryptu
  adaptive-images.php, aby wybra  jego wersj  maj c  w a ciwy rozmiar.
  RewriteRule \.(?:jpe?g|gif|png)$ adaptive-images.php
  # END Adaptive-Images ----------------------------------------------
</IfModule>

W tym przyk adzie zadeklarowali my, e nie chcemy, by nasze skalowalne obrazy by y od-
czytywane z katalogów assets lub bkg. W odwrotnym przypadku, je li chcesz otwarcie zadekla-
rowa , e skalowalne obrazy znajduj  si  w danym katalogu, usu  z regu y wykrzyknik. Przy-
k adowo, je li chcia bym, by moje obrazy znajdowa y si  w podfolderze zwyciezca_nie_jest,
w pliku .htaccess nale y wprowadzi  tak  oto zmian :

<IfModule mod_rewrite.c>
  Options +FollowSymlinks RewriteEngine On
  # Adaptive-Images --------------------------------------------------
  RewriteCond %{REQUEST_URI} zwyciezca_nie_jest
  # Wy lij danie o przes anie dowolnego pliku GIF, JPG lub PNG, który
  NIE ZOSTA  zachowany w wymienionych wy ej katalogach, do skryptu
  adaptive-images.php, aby wybra  jego wersj  maj c  w a ciwy rozmiar.
  RewriteRule \.(?:jpe?g|gif|png)$ adaptive-images.php
  # END Adaptive-Images ----------------------------------------------
</IfModule>

Tyle wystarczy. To, czy narz dzie dzia a, sprawdzisz, umieszczaj c du y obraz na stronie i uru-
chamiaj c j  na smartfonie. Gdy otworzysz folder ai-cache w swoim ulubionym kliencie FTP,
powiniene  zauwa y  pliki i foldery z nazwami wzi tymi od punktów kontrolnych transformacji
Twojego uk adu, np. 480 (patrz zrzut poni ej).
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Narz dzie Adaptive Images dzia a nie tylko w statycznych witrynach. Mo na go u ywa  rów-
nie  w po czeniu z systemami zarz dzania tre ci ; istnieje sposób na w czenie tego mechani-
zmu nawet w sytuacji, gdy przegl darka u ytkownika nie uruchomi kodu JavaScript. Korzy-
staj c z rozwi zania Adaptive Images, mo esz przes a  ró ne grafiki w zale no ci od wielko ci
ekranu urz dzenia klienta i zaoszcz dzi  na transferze danych w urz dzeniach, które nie od-
nosz  korzy ci z wczytywania domy lnych du ych obrazów.

P ynne siatki i zapytania medialne
tworz  jedno
Jak pami tasz, wcze niej w tym rozdziale poruszyli my problem rozchodzenia si  elementów
nawigacji pomi dzy wiele wierszy, gdy obszar operacyjny osi gn  pewn  szeroko . Problem
zostanie rozwi zany, je eli pos u ymy si  zapytaniem medialnym. Nasze linki rozpadaj  si
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na szeroko ci 1060 pikseli i wygl daj  znów dobrze w szeroko ci 768 pikseli (w miejscu, gdzie
nasze wcze niej zdefiniowane zapytanie medialne wesz o do akcji), wi c czemu nie mieliby my
zdefiniowa  dodatkowych stylów fontów w zakresie:

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

Jak wida , zmieniamy wielko  fontu w zale no ci od szeroko ci obszaru operacyjnego i w re-
zultacie wszystkie elementy naszej nawigacji zawsze pozostaj  na swoim miejscu, od rozpi to-
ci 769 pikseli po niesko czono . Jest to oczywisty dowód silnej symbiozy mi dzy zapytaniami

medialnymi a projektami p ynnymi — zapytania medialne ograniczaj  niedostatki uk adów
p ynnych, a projekty p ynne u atwiaj  przej cie z jednego uk adu witryny do innego.

System siatek CSS
Rozwi zania siatek CSS stanowi  kontrowersyjny temat. Niektórzy projektanci je uwielbiaj ,
inni ich nienawidz . Nim zostan  zasypany gór  emaili z pogró kami, przyznam, e sam je-
stem niezdecydowany. Cho  rozumiem deweloperów, którzy twierdz , e s  one zb dne i ge-
neruj  niepotrzebny kod, doceniam ich warto , gdy  znacznie u atwiaj  tworzenie prototy-
pów uk adów.

Istnieje kilka rozwi za  generowania arkusza siatek CSS, które charakteryzuj  si  ró nym po-
ziomem wsparcia dla idei RWD:

 Semantic (http://semantic.gs);
 Skeleton (http://getskeleton.com);
 Less Framework (http://lessframework.com);
 1140 CSS Grid (http://cssgrid.net);
 Columnal (http://www.columnal.com).

Z tych wszystkich rozwi za  wed ug mnie najlepszym jest system siatek Columnal, poniewa
generuje on p ynn  siatk  oraz zapytania medialne i wykorzystuje podobne zestawy klas do
960.gs, bardzo popularnego sta ego systemu siatek, który jest znany wi kszo ci deweloperów.
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Alpha, Omega i inne powszechnie spotykane klasy siatek
Wiele systemów siatek u ywa pewnych wspólnych nazw klas wykorzystywanych w definiowaniu uk a-
dów. atwo odgadn  funkcj  klas row (rz d, szereg) i container (kontener, pojemnik), lecz istnieje wiele
innych ich wariantów. Dlatego te  warto zaznajomi  si  bli ej z dokumentacj  systemu siatek — mo e
to znacznie u atwi  Ci ycie. Jednymi z najcz ciej wykorzystywanych nazw klas w systemach siatek CSS
s  alpha i omega — opisuj  one odpowiednio pierwszy i ostatni element w szeregu (klasy alpha i omega
usuwaj  wype nienie i margines). Cz sto spotyka si  te  klas  col_x, gdzie x oznacza liczb  kolumn
uk adu, które dany element powinien zajmowa  (np. col_6 oznacza 6 kolumn).

B yskawiczne konstruowanie strony w systemie siatek
Za ó my, e nie skonstruowali my jeszcze p ynnej siatki ani nie napisali my adnych zapyta
medialnych. Dostali my do r k oryginalny plik PSD z projektem uk adu strony g ównej Zwyci zc
nie jest… i powiedziano nam, e mamy jak najszybciej odwzorowa  jego struktur  w HTML i CSS.
Sprawd my, czy system siatek Columnal pomo e nam sprosta  temu wyzwaniu.

W naszym oryginalnym pliku PSD atwo zauwa ymy, e uk ad opiera si  na 16 kolumnach.
Niestety system siatek Columnal obs uguje tylko 12 kolumn, wi c spróbujmy na o y  12 ko-
lumn na plik PSD, zamiast oryginalnych 16.

Po pobraniu archiwum ZIP i wypakowaniu jego zawarto ci stworzymy duplikat naszej witry-
ny i w sekcji <head> strony odwo amy si  do pliku columnal.css zamiast do main.css. Aby
stworzy  wizualn  struktur  przy u yciu uk adu Columnal, nale y odnie  si  do odpowied-
nich klas w kodzie HTML. Oto pe ny kod naszej strony przed wprowadzeniem tych zmian:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport"  content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
<title>Zwyci zc  nie jest…</title>
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.max
(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>

<link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="wrapper">
   <!-- nag ówek i nawigacja -->
<div id="header">
      <div id="logo">Zwyci zc  <span>nie</span> jest...</div>
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      <div id="navigation">
         <ul>
            <li><a href="#">Witryna</a></li>
            <li><a href="#">Streszczenie</a></li>
            <li><a href="#">Fotosy</a></li>
            <li><a href="#">Wideo</a></li>
            <li><a href="#">Cytaty</a></li>
            <li><a href="#">Quiz</a></li>
         </ul>
      </div>
   </div>
   <!-- tre ci -->
   <div id="content">
      <img class="oscarMain" src="img/oscar.png" alt="atwi_oscar" width="202"
      height="531" />
      <h1>Rok w rok, <span>kiedy ogl dam ceremoni  rozdania Oscarów,
      przepe nia mnie gorycz...</span></h1>
      <p>…na my l, e takie filmy jak King Kong, Moulin Rouge czy Monachium
      otrzymuj  statuetk , a prawdziwe fenomeny kina przegrywaj .
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      Typowe dla Hollywood.</p>
<p>Poka emy, które filmy s  warte zachodu. </p>
   <a href="#">te filmy powinny wygra  &raquo;</a>
   </div>
   <!-- pasek boczny -->
   <div id="sidebar">
      <div class="sideBlock unSung">
         <h4>Zapomniani bohaterowie...</h4>
         <a href="#"><img src="img/midnightRun.jpg" alt="midnight_run"
         width="99" height="135" /></a>
         <a href="#"><img src="img/wyattEarp.jpg" alt="wyatt-earp" width="99"
         height="135" /></a>
      </div>
      <div class="sideBlock overHyped">
         <h4>Przereklamowane badziewie...</h4>
         <a href="#"><img src="img/moulinRouge.jpg" alt="MoulinRouge"
         width="99" height="135" /></a>
         <a href="#"><img src="img/kingKong.jpg" alt="kingkong" width="99"
         height="135" /></a>
      </div>
   </div>
   <!-- stopka -->
   <div id="footer">
      <p>Uwaga: liczy si  tylko nasza opinia. Ty si  mylisz, nawet je li wydaje
      Ci si , e masz racj . Takie s  fakty. Pogód  si  z tym.</p>
   </div>

</div>
</body>
</html>

Na pocz tek musimy potwierdzi , e nasz kontener #wrapper ma zawiera  wszystkie inne ele-
menty, wi c dodajemy mu klas  .container:

<div id="wrapper" class="container">

Schodzimy troch  ni ej, a  dotrzemy do frazy ZWYCI ZC  NIE JEST… w pierwszym rz dzie.
Do czmy wi c klas  .row do mieszcz cego j  elementu:

<div id="header" class="row">

Nasze logo, cho  ma tylko form  tekstow , mie ci si  w rz dzie, który wype nia wszystkie
12 kolumn. Dlatego te  dodajmy do jego komponentu deklaracj  .col_12:

<div id="logo" class="col_12">Zwyci zc  <span>nie</span> jest…</ div>

W nast pnym rz dzie widzimy nawigacj  — tutaj wstawmy klas  .row:

<div id="navigation" class="row">
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Ca y proces nale y powtórzy  dla kolejnych elementów, dodaj c w odpowiednich miejscach
klasy .row i .col_x. Przeskoczymy kawa ek dalej, bo boj  si , e u niesz, gdy ja b d  w kó ko
powtarza  ten proces. W zamian za to rzu  okiem na pe ny kod po zmianach. Zauwa , e musie-
li my przesun  obraz statuetki Oscara i umie ci  go w innej kolumnie. Doda em te  dodatko-
wy element .row wokó  komponentów #content i #sidebar.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport"  content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
<title>Zwyci zc  nie jest…</title>
<script type="text/javascript">document.cookie='resolution='+Math.max
(screen.width,screen.height)+'; path=/';</script>

<link href="css/columnal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="wrapper" class="container">
   <!-- nag ówek i nawigacja  -->
   <div id="header" class="row">
      <div id="logo">Zwyci zc  <span>nie</span> jest...</div>
      <div id="navigation">
         <ul>
            <li><a href="#">Witryna</a></li>
            <li><a href="#">Streszczenie</a></li>
            <li><a href="#">Fotosy</a></li>
            <li><a href="#">Wideo</a></li>
            <li><a href="#">Cytaty</a></li>
            <li><a href="#">Quiz</a></li>
         </ul>
      </div>
   </div>
   <div class="row">

      <!-- tre ci  -->
      <div id="content" class="col_9 alpha omega">
         <img class="oscarMain col_3" src="img/oscar.png" alt="atwi_oscar" />
         <div class="col_6 omega">
         <h1>Rok w rok, <span>kiedy ogl dam ceremoni  rozdania Oscarów,
         przepe nia mnie gorycz...</span></h1>
      <p>…na my l, e takie filmy jak King Kong, Moulin Rouge czy Monachium
      otrzymuj  statuetk , a prawdziwe fenomeny kina przegrywaj .
      Typowe dla Hollywood.</p>
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<p>Poka emy, które filmy s  warte zachodu. </p>
   <a href="#">te filmy powinny wygra  &raquo;</a>
      </div>
      </div>
      <!-- pasek boczny -->
      <div id="sidebar" class="col_3">
         <div class="sideBlock unSung">
            <h4>Zapomniani bohaterowie...</h4>
            <a href="#"><img src="img/midnightRun.jpg" alt="Midnight Run" /></a>
            <a href="#"><img class="sideImage" src="img/wyattEarp.jpg"
            alt="Wyatt Earp" /></a>
         </div>
         <div class="sideBlock overHyped">
            <h4>Przereklamowane badziewie...</h4>
            <a href="#"><img src="img/moulinRouge.jpg" alt="Moulin Rouge" /></a>
            <a href="#"><img src="img/kingKong.jpg" alt="King Kong" /></a>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- stopka -->
   <div id="footer" class="row">
      <p>Uwaga: liczy si  tylko nasza opinia. Ty si  mylisz, nawet je li wydaje
      Ci si , e masz racj . Takie s  fakty. Pogód  si  z tym.</p>
   </div>

</div>
</body>
</html>

Konieczne okaza o si  te  dodanie dodatkowych regu  CSS w pliku custom.css. Jego tre
wygl da nast puj co:

#navigation ul li {
   display: inline-block;
}
#content {
   float: right;
}
#sidebar {
   float: left;
}
.sideBlock {
   width: 100%;
}
.sideBlock img {
   max-width: 45%;
   float:left;
}
.footer {
   float: left;
}
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Po wprowadzeniu modyfikacji rzu my okiem na nasz  stron , by upewni  si , e nasza
struktura dzia a poprawnie i dopasowuje si  do obszaru operacyjnego przegl darki:

Jasne jest, e nad naszym uk adem trzeba b dzie jeszcze troch  popracowa  (wiem, e jest to
wi cej, ni  niedopowiedzenie), lecz je li musisz szybko stworzy  struktur  dokumentu, sys-
tem siatek CSS w rodzaju Columnal jest wart Twojej uwagi.

Podsumowanie
W tym rozdziale dowiedzia e  si , jak mo na zmieni  struktur  uk adu ze sta ej, opartej na
pikselach, na bardziej elastyczn , wyra on  w procentach. Nauczy e  si  te  u ywa  jedno-
stek em zamiast pikseli do definiowania wielko ci kroju tekstu. Wiesz równie , jak sprawi , by ob-
razy by y skalowane w odpowiedzi na zmian  wielko ci obszaru operacyjnego, oraz potrafisz u y-
wa  serwerowego narz dzia s u cego do wysy ania obrazów na urz dzenie klienta w zale no ci
od wymiarów jego ekranu. Eksperymentowali my te  z systemem siatek CSS zgodnym z filozofi
RWD, który umo liwi  nam stworzenie prototypu struktury strony przy minimalnym wysi ku.
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Do tej pory na drodze ku udoskonaleniu umiej tno ci stosowania zasad RWD u ywali my
standardu HTML 4.01. W rozdziale 1., „Podstawy HTML5, CSS3 i projektowania elastycznych
uk adów stron” wspomnia em o oszcz dno ciach, jakie wyp ywaj  z korzystania ze standardu
HTML5. Oszcz dno ci te s  szczególnie wa ne w przypadku uk adów elastycznych, które sta-
wiaj  urz dzenia mobilne na piedestale, poniewa  pozwalaj  na u ywanie przejrzystego, szybkie-
go we wczytywaniu i najbardziej semantycznego kodu z mo liwych. W nast pnym rozdziale
nauczysz si  pos ugiwa  si  kodem HTML5 i wspólnie zmodyfikujemy kod strony, aby mog a
wzi  to, co najlepsze, z najnowszej i najlepszej wersji tego standardu.
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