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1
PodkrÚcanie Bootstrapa
Bootstrap uïatwia tworzenie interfejsów webowych. Jest frameworkiem sïuĝÈcym do rozwijania stron i aplikacji internetowych. Zostaï utworzony przez Marka Otta i Jacoba Thorntona
w 2011 r., gdy byli oni zatrudnieni w Twitterze. Dzisiaj jest frameworkiem open source i staï
siÚ jednym z najbardziej popularnych frameworków przeznaczonych do pracy nad stronami
i aplikacjami internetowymi. Moĝna z niego korzystaÊ za darmo — zarówno do celów prywatnych, edukacyjnych, jak i komercyjnych. Z tego powodu szybko zyskaï popularnoĂÊ. Dzisiaj
tysiÈce organizacji polegajÈ na Bootstrapie, wïÈczajÈc w to NASA, Walmarta i Bloomberga.
Zgodnie z informacjami dostÚpnymi na http://BuiltWith.com ponad 10% najwiÚkszych stron internetowych na Ăwiecie zostaïo wykonanych z uĝyciem Bootstrapa (http://trends.builtwith.
com/docinfo/Twitter-Bootstrap). Zatem znajomoĂÊ Bootstrapa jest waĝnÈ umiejÚtnoĂciÈ i bÚdzie
stanowiÊ solidny dodatek do zestawu umiejÚtnoĂci kaĝdego web dewelopera.
Gïówne skïadowe frameworku opierajÈ siÚ na JavaScripcie i CSS-ie. Dostarcza on deweloperom wszystkie niezbÚdne komponenty do tworzenia w peïni funkcjonalnego interfejsu
webowego. W trakcie lektury tej ksiÈĝki poznasz najwaĝniejsze elementy Bootstrapa i nauczysz
siÚ, jak uĝywaÊ frameworku w celu wykonania od zera kompletnej strony. Poniewaĝ dostÚpnych
jest wiele ksiÈĝek poĂwiÚconych CSS-owi, HTML-owi i JavaScriptowi, zakïadamy, ĝe masz
podstawowÈ wiedzÚ o tych jÚzykach.
Niniejszy rozdziaï rozpoczniemy od wprowadzenia do projektu demo: Moja Fotka. Ten projekt
bÚdzie nam towarzyszyÊ przez caïÈ ksiÈĝkÚ i sïuĝyÊ jako praktyczny punkt odniesienia.
NastÚpnie omówimy framework Bootstrap, wymienimy jego elementy i porównamy aktualnÈ
wersjÚ z poprzedniÈ (Bootstrap 3).
Jakby tego byïo maïo, ten rozdziaï pomoĝe Ci takĝe w przygotowaniu Ărodowiska programistycznego. Aby pracowaÊ na tej samej bazie, przeprowadzimy CiÚ przez proces instalowania odpowiednich narzÚdzi i szczegóïowo omówimy sposoby na zintegrowanie Bootstrapa z projektem.
Bardziej zaawansowani czytelnicy mogÈ ominÈÊ tÚ czÚĂÊ i przejĂÊ do rozdziaïu 2. „Deklarowanie stylu”.
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PodsumowujÈc, w tym rozdziale:
Q zapoznamy siÚ z projektem demo — stronÈ dla fotografów;
Q dowiemy siÚ, co nowego pojawiïo siÚ w ostatniej wersji Bootstrapa i czym róĝni

siÚ ona od poprzedniej;
Q nauczymy siÚ, w jaki sposób wïÈczyÊ Bootstrapa do swojego projektu.

Wprowadzenie do projektu demo
Z tej ksiÈĝki nauczymy siÚ tworzyÊ kompletne strony w Bootstrapie, od zera. Rozpoczniemy
od prostego ukïadu w rozdziaïach 2. „Deklarowanie stylu” i 3. „Tworzenie layoutu”. NastÚpnie
poprawimy go i rozbudujemy w kolejnych rozdziaïach. Koncepcja naszej strony jest prosta:
chcemy przygotowaÊ witrynÚ dla fotografów. DziÚki naszemu projektowi (hipotetyczni)
uĝytkownicy bÚdÈ mogli zaoferowaÊ swoje towary i usïugi. W trakcie tworzenia strony bÚdziemy
uĝywaÊ tych samych narzÚdzi i bibliotek, z których korzystajÈ profesjonalni programiĂci.
WybraliĂmy konkretne wtyczki i narzÚdzia gïównie ze wzglÚdu na ich powszechne stosowanie.
Nauka sposobu ich zastosowania i zintegrowania zaoszczÚdzi nam sporo pracy przy rozwijaniu
stron internetowych w przyszïoĂci. NarzÚdziami, które bÚdÈ nam towarzyszyÊ podczas procesu
projektowania Mojej Fotki, sÈ: node package manager (npm) oraz grunt.
DziÚki procesowi tworzenia Mojej Fotki nauczymy siÚ, jak zastosowaÊ wszystkie podstawowe
koncepcje dotyczÈce interfejsów uĝytkownika oraz komponenty konieczne do zbudowania
w peïni funkcjonalnej strony. Nauczymy siÚ m.in.:
Q Uĝywania systemu siatkowego Bootstrapa, aby zorganizowaÊ informacje na
swojej stronie.
Q Budowania przypiÚtego, posiadajÈcego efekt przewijania, nawigacyjnego paska
z oznaczeniem marki.
Q Korzystania z karuzeli, aby wyĂwietliÊ róĝne zdjÚcia zaimplementowane za pomocÈ

karuzeli i jumbotrona (jumbotron sïuĝy do wyĂwietlania istotnych treĂci). Trzeba
zaznaczyÊ, ĝe karuzele cieszÈ siÚ coraz mniejszÈ sympatiÈ. Jednakĝe nadal sÈ
powszechnie uĝywane i stanowiÈ waĝny element Bootstrapa. Nie jesteĂmy ani
zwolennikami, ani przeciwnikami karuzeli, poniewaĝ jej efektywnoĂÊ zaleĝy raczej
od tego, w jaki sposób jej uĝyto, niĝ od tego, czy uĝyto jej w ogóle.
Q Tworzenia wïasnych kart, które pozwolÈ uĝytkownikom na nawigacjÚ poprzez

kolejne treĂci.
Q Zastosowania okienek modalnych Bootstrapa.
Q Wykorzystania przypiÚtej stopki.
Q Wykonywania formularzy z moĝliwoĂciÈ wprowadzania danych dziÚki kontrolkom

wejĂcia (pole tekstowe, obszar tekstowy, przyciski) i stosowania wejĂciowych stylów
walidacyjnych Bootstrapa.
Q Najbardziej efektywnego wykorzystania klas kontekstowych.
Q Tworzenia indywidualnie stylizowanych wiadomoĂci ostrzegawczych.
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Q Ekspresowego budowania tabel interaktywnych do wyĂwietlania informacji

o produktach.
Q Korzystania z rozwijanych menu, wïasnych czcionek i ikon.
Q Tworzenia okruszków, aby wspomóc nawigacjÚ.
Q Uĝywania podpowiedzi dla pól tekstowych.
Q Efektywnego uĝycia klas pomocniczych, aby przyspieszyÊ proces zaprojektowania

strony internetowej.
Q Kontroli wyrównania i layoutu za pomocÈ flexboksa.
Q Tworzenia interfejsów, które wspierajÈ czytniki ekranowe.

Oprócz nauki korzystania z Boostrapa 4 proces tworzenia Mojej Fotki wprowadzi nas do kilku
zewnÚtrznych bibliotek, takich jak Scrollspy (dla przewijanych animacji), SalvattoreJS (biblioteka
uzupeïniajÈca naszÈ bootstrapowÈ siatkÚ), Animate.css (dla piÚknych animacji CSS-owych,
takich jak efekt wygaszania) oraz DataTables (pozwala na ekspresowe wyĂwietlenie danych
w formie tabelarycznej).
Sama strona bÚdzie siÚ skïadaïa z róĝnych czÚĂci:
Q Powrót,
Q O stronie,
Q Usïugi,
Q Galeria,
Q Kontakt.

Budowanie kaĝdej z tych sekcji ma na celu naukÚ, jak korzystaÊ z roĝnych zestawów elementów
zewnÚtrznych bibliotek. Przykïadowo: podczas pracy nad czÚĂciÈ powitalnÈ nauczymy siÚ, jak
korzystaÊ z jumbotrona, okienek dialogowych oraz z róĝnych czcionek i stylów, a sekcja O stronie
pomoĝe w zrozumieniu, jak uĝywaÊ kart. CzÚĂÊ Usïugi stanowi wprowadzenie do niestandardowych kart — dowiemy siÚ tutaj, jak dziÚki kartom w Bootstrapie wyĂwietliÊ wiele róĝnych
usïug oferowanych przez naszÈ stronÚ.
Aby kontynuowaÊ rozwijanie sekcji Usïugi, bÚdziesz potrzebowaÊ bogatego materiaïu wizualnego, ĝeby przykïadowe usïugi dostÚpne na stronie naprawdÚ siÚ wyróĝniaïy. OsiÈgniesz to,
gdy opanujesz responsywny rdzeñ Bootstrapa oraz karuzelÚ i wtyczki jQuery. W sekcji Kontakt
zademonstrujemy, jak uĝywaÊ formularzy i funkcji pomocniczych — dowiesz siÚ, jak za pomocÈ
Bootstrapa utworzyÊ stylowe formularze HTML-a, jak korzystaÊ z pól formularzy i grup wejĂciowych i jak poradziÊ sobie z wyĂwietleniem rezultatu sprawdzenia poprawnoĂci danych.
Z koñcowej czÚĂci ksiÈĝki dowiesz siÚ, jak zoptymalizowaÊ swojÈ stronÚ i zintegrowaÊ jÈ z popularnym frameworkiem JavaScriptu, AngularJS (https://angularjs.org/) i Reactem (https://reactjs.org/).
Na rynku dostÚpne siÚ caïe ksiÈĝki poĂwiÚcone AngularJS, wiÚc omówimy jedynie podstawy
niezbÚdne do samej integracji.
Skoro juĝ zapoznaïeĂ siÚ z krótkim przeglÈdem Mojej Fotki, przyjrzyjmy siÚ Bootstrapowi 4
bardziej szczegóïowo i wyjaĂnijmy, czym róĝni siÚ od poprzedniej wersji (zob. rysunek 1.1).
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Rysunek 1.1. Przedsmak tego, co zostanie zrobione: strona Moja Fotka

Co oferuje Bootstrap 4
Od pierwszego twitterowego wydania Bootstrapa, z 19 sierpnia 2011 r., wiele siÚ zmieniïo.
W skrócie: pierwsza wersja Bootstrapa byïa zbiorem reguï CSS-u, które dawaïy programistom
moĝliwoĂÊ opracowania ukïadu strony, utworzenia formularzy, przycisków oraz poprawiaïy
ogólny wyglÈd i nawigacjÚ strony. JeĂli chodzi o te fundamentalne cechy, Bootstrap 4 jest
ciÈgle podobny do swoich poprzedników — tak samo uĝywa siÚ frameworku do wykonania
szkieletu i interfejsu posiadajÈcego spójny styl. JeĂli chodzi o to ostatnie, osiÈgamy ten efekt
poprzez zastosowanie stylów Bootstrapa dla przycisków, formularzy i innych elementów interfejsu uĝytkownika.
Utrzymaïy siÚ podstawowe elementy Bootstrapa, jednakĝe w pozostaïej czÚĂci kompletnie siÚ on
zmieniï. Framework wprowadza nowe klasy pomocnicze i nowe komponenty, a jednoczeĂnie
przestaje wspieraÊ inne. Równieĝ wyglÈd pojedynczych komponentów zostaï zmodyfikowany — tak samo, jak zmieniï siÚ sposób definiowania i tworzenia zewnÚtrznych wtyczek. Deweloperzy Bootstrapa 4 wycofali teĝ wsparcie dla niektórych ze starszych przeglÈdarek, a dodali
dla innych — ĂciĂlej mówiÈc: dla przeglÈdarki systemu Android 5.0 Lollipop i WebView.
Podczas omawiania gïównych elementów Bootstrapa w kolejnych podrozdziaïach powiemy sobie
takĝe o tych zmianach.

Ukïad
Prawdopodobnie najwaĝniejszÈ i najczÚĂciej wykorzystywanÈ moĝliwoĂciÈ frameworku jest
jego zdolnoĂÊ do rozplanowania i zorganizowania elementów na stronie. U podstawy tej funkcjonalnoĂci znajduje siÚ system siatkowy Bootstrapa: szereg klas CSS i media queries, które
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pozwalajÈ na proste zdefiniowanie pozycji poziomej i pionowej elementów na stronie, jednoczeĂnie z uwzglÚdnieniem róĝnic w ich rozmiarach. Korzystanie z systemu siatkowego jest tak
proste jak przypisanie elementom kilku klas i okreĂlenie wielkoĂci (rozmiaru ekranu, przy którym
element zostanie przeskalowany). Nie ma potrzeby dodawania magicznego JavaScriptu ani
pisania wïasnych reguï CSS-u. W Bootstrapie 4 system siatkowy zostaï caïkowicie odĂwieĝony
i rozbudowano go o jednÈ nowÈ rozdzielczoĂÊ. To oznacza, ĝe w przeciwieñstwie do Bootstrapa 3
system siatkowy oferuje rozdzielczoĂci dla supermaïych, maïych, Ărednich, duĝych i bardzo duĝych wyĂwietlaczy. W rozdziale 2. „Deklarowanie stylu” obszernie omówimy wielkoĂci, responsywne wartoĂci graniczne i system siatkowy Bootstrapa.
Razem z systemem siatkowym Bootstrap oferuje takĝe:
Q responsywne kontenery;
Q responsywne wartoĂci graniczne (z ang. breakpointy) dla poprawy widocznoĂci

layoutu na róĝnych wielkoĂciach ekranu;
Q obiekty multimedialne, które pozwalajÈ na wykonanie wïasnych komponentów
strukturalnych;
Q klasy pomocnicze pozwalajÈce na manipulowanie elementami w responsywny
sposób. Przykïadowo: moĝesz skorzystaÊ z klas pomocniczych layoutu, ĝeby ukrywaÊ
elementy w zaleĝnoĂci od rozmiaru ekranu.
Bootstrap 4 otrzymaï takĝe wsparcie dla trybu CSS3, który nazywa siÚ flexbox — pozwala on
na ïatwiejsze pozycjonowanie elementów przy uwzglÚdnieniu róĝnych rozmiarów ekranu.
Jak poradziÊ sobie z wyrównaniem elementów za pomocÈ flexboksa, powiemy w rozdziale 8.
„NarzÚdzia”.

Nadawanie treĂciom stylu
Jak juĝ wspomniano, jednym z gïównych celów Bootstrapa jest utrzymanie spójnego interfejsu
uĝytkownika. To znaczy, ĝe za pomocÈ Bootstrapa da siÚ zaprojektowaÊ strony, które bÚdÈ siÚ
podobnie prezentowaÊ niezaleĝnie od rodzaju przeglÈdarki internetowej. Inaczej mówiÈc, jak
zaznaczono w oficjalnej dokumentacji Bootstrapa:
czÚĂÊ zadania postawionego przed Bootstrapem sprowadza siÚ do dostarczenia eleganckiej, spójnej i prostej bazy, na której moĝna by dalej budowaÊ.
Róĝne przeglÈdarki majÈ róĝne domyĂlne style elementów, dlatego Bootstrap nadpisuje ustawienia przeglÈdarek, dajÈc gwarancjÚ, ĝe róĝne elementy w róĝnych przeglÈdarkach bÚdÈ wyĂwietlane w sposób jednolity. Nadpisywanie jest moĝliwe poprzez zastosowanie zestawu reguï
CSS-u znanych zbiorczo pod nazwÈ Reboot. Te reguïy sÈ modyfikacjÈ Normalize (biblioteki zewnÚtrznej uĝywanej przez Bootstrapa 3, wykonanej samodzielnie przez twórców Bootstrapa).
OpierajÈc siÚ na tej bibliotece, Bootstrap 4 dostarcza zestaw podstawowych stylów, które pozwalajÈ efektywnie poprawiÊ ogólny wyglÈd elementów powszechnie uĝywanych do tworzenia interfejsu uĝytkownika. Przykïadem elementów, które moĝna wystylizowaÊ, sÈ przyciski (rysunek 1.2),
pola wejĂciowe, nagïówki (rysunek 1.3), akapity, tekst, rysunki, tabele i kontrolery nawigacji.
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Rysunek 1.2. SzeĂÊ stylów przycisków, które dostarcza Bootstrap, to: btn-primary, btn-secondary, btn-danger,
btn-link, btn-info i btn-warning. IstniejÈ równieĝ dodatkowe style, niepokazane tutaj (btn-light, btn-dark oraz
przyciski z obrysem: btn-outline)

Dodatkowo Bootstrap oferuje style stanu, które moĝna stosowaÊ do wszelkich kontrolerów wejĂcia, np. do wyïÈczonych przycisków lub do wïÈczonych.

Rysunek 1.3. Style typograficzne Bootstrapa. Na rysunku moĝemy zobaczyÊ stylizacjÚ róĝnych nagïówków

Trzeba nadmieniÊ, ĝe domyĂlny rozmiar czcionki w Bootstrapie 4 jest o 2 px wiÚkszy niĝ w poprzedniej wersji — powiÚkszyï siÚ z 14 px do 16 px. W konsekwencji tekst (taki jak treĂÊ
elementu body oraz nagïówki) bÚdzie nieco wiÚkszy, jednakĝe zmiana rozmiaru nie bÚdzie siÚ
rzucaïa w oczy. WyĂwietlanemu tekstowi moĝna teraz przypisaÊ czcionkÚ z zestawu rodzimych
(znanych takĝe pod nazwÈ systemowych, co odnosi siÚ do domyĂlnej kolekcji czcionek dostÚpnej
w systemie operacyjnym) zamiast czcionek webowych. Uĝywanie czcionek rodzimych ma
nastÚpujÈce zalety:
Q poprawiona zostaje prÚdkoĂÊ renderowania tekstu, poniewaĝ przeglÈdarka nie

musi juĝ ĂciÈgaÊ plików czcionki;
Q zapewnia to wiÚkszÈ spójnoĂÊ wyglÈdu i jednolite wraĝenia wizualne, poniewaĝ

treĂÊ tekstowa odpowiada teraz tej dostÚpnej w systemie operacyjnym, pod którym
pracuje przeglÈdarka.

Komponenty
Bootstrap oferuje olbrzymiÈ kolekcjÚ podstawowych komponentów dla interfejsu uĝytkownika (UI), które pozwalajÈ na utworzenie kaĝdego typu interfejsu w bardzo krótkim czasie.
¥ciĂle mówiÈc, Bootstrap oferuje okienka modalne, pasek postÚpu, paski nawigacyjne, podpowiedzi, wyskakujÈce okna, karuzele, ostrzeĝenia, rozwijane menu, grupy wejĂciowe, karty, paginacje, zakïadki, formularze, grupy list, okruszki i jumbotrona (zob. rysunek 1.4). Wszystkie
z tych komponentów, jak równieĝ rozwijane elementy — np. akordeony — sÈ od razu gotowe
do uĝycia.
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Dodatkowo, ĝeby speïniaïy okreĂlonÈ funkcjÚ, moĝna je stylizowaÊ na jeden z czterech kolorów
kontekstowych omówionych w poprzednim podrozdziale.

Rysunek 1.4. Róĝne komponenty Bootstrapa 4 w dziaïaniu. Na rysunku widzimy jumbotrona, kartÚ,
przykïadowy tekst, pasek postÚpu i kilka przycisków

Czytelnicy zaznajomieni z Bootstrapem 3 zauwaĝÈ, ĝe na rysunku 1.4 nie ma paneli, studni i miniatur. To dlatego, ĝe te komponenty zostaïy zastÈpione nowymi — zakïadkami. Jeĝeli obca Ci
jest koncepcja studni: studnie sÈ komponentem UI, który pozwala deweloperom podkreĂliÊ
tekst poprzez dodanie do niego zacienionej ramki. Z drugiej strony panel równieĝ sïuĝy
uwydatnianiu informacji, ale poprzez okreĂlenie odstÚpu tekstu od ramki (padding) i zastosowanie zaokrÈglonych obramowañ. Jednakĝe ani panele, ani studnie nie dostosowujÈ siÚ do
róĝnego rodzaju treĂci.
LukÚ tÚ wypeïniajÈ karty. SÈ mniej restrykcyjne i zapewniajÈ wiÚkszÈ elastycznoĂÊ w doborze
typu treĂci, np. obrazków, list czy tekstu. PozwalajÈ takĝe na dodanie stopek i nagïówków
(zob. rysunek 1.5).
Równieĝ formularze zostaïy caïkowicie przebudowane i teraz umoĝliwiajÈ konfiguracjÚ róĝnych
opcji ukïadu (zob. rysunek 1.6) oraz majÈ walidacyjne klasy wejĂcia (rysunek 1.7).
DziÚki zastosowaniu tych klas programista moĝe zostaÊ szybko poinformowany o bïÚdnych
danych wejĂciowych albo potwierdziÊ uĝytkownikowi pomyĂlne przesïanie formularza. W przeszïoĂci wymagaïo to korzystania z zewnÚtrznych bibliotek lub rÚcznej implementacji. Rozmiar
moĝna dostosowaÊ równieĝ pojedynczym kontrolerom formularzy — jak np. przyciskom —
opcja, która wydaje siÚ trywialna, ale czÚsto jest poĝÈdana.
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Rysunek 1.5. Komponent karta zastÈpiï studnie, miniatury i panele

Rysunek 1.6. Formularze moĝna dostosowaÊ za pomocÈ róĝnych opcji ukïadu — na poprzednim rysunku
moĝna zobaczyÊ trzy formularze: jeden z etykietÈ nad polem wejĂciowym, jeden z elementami uïoĝonymi
w linii i jeden z etykietÈ po lewej stronie pola wejĂciowego

Rysunek 1.7. Nowe style walidacyjne danych wejĂciowych wskazujÈ pomyĂlne przetworzenie danych

WyglÈd kontrolerów formularzy moĝna dopasowaÊ, utrzymujÈc jednoczeĂnie spójnoĂÊ danych
wejĂciowych na róĝnych przeglÈdarkach — uĝyjemy do tego klasy custom-* (zob. rysunek 1.7).
MówiÈc w skrócie: te klasy pozwalajÈ zastÈpiÊ domyĂlne pola wyboru (checkbox), przyciski
opcji (radio), listy rozwijane (select) i pola przesyïania plików (file upload) przy zachowaniu
spójnego wyglÈdu — zob. rysunek 1.8.
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Rysunek 1.8. Dopasowane do potrzeb kontrolki, które zastÚpujÈ domyĂlne kontrolery przeglÈdarek, aby zapewniÊ
konsekwencjÚ w UI miÚdzy przeglÈdarkami

Wsparcie urzÈdzeñ mobilnych
Podobnie jak jego poprzednik, Bootstrap 4 pozwala na tworzenie stron przyjaznych urzÈdzeniom
mobilnym bez duĝych nakïadów dodatkowej pracy. Bootstrap domyĂlnie jest zaprojektowany
tak, aby pracowaï z róĝnymi rozdzielczoĂciami i rozmiarami ekranu — od telefonu, poprzez
tablet, do komputera. WïaĂciwie Bootstrapowi przyĂwieca filozofia najpierw mobilne, co oznacza, ĝe jego komponenty powinny siÚ wyĂwietlaÊ i funkcjonowaÊ bez zastrzeĝeñ na najmniejszym dostÚpnym rozmiarze ekranu. StojÈca za tym idea jest prosta. Wyobraěmy sobie tworzenie
strony internetowej bez pamiÚtania o maïych ekranach mobilnych. W takim przypadku „napakujemy” swojÈ stronÚ duĝÈ liczbÈ przycisków, etykiet i tabel. Prawdopodobnie odkryjemy
problemy z uĝytecznoĂciÈ takiej strony dopiero, gdy jakiĂ uĝytkownik wejdzie na niÈ z urzÈdzenia mobilnego i jedyne, co bÚdzie w stanie zobaczyÊ, to maïÈ stronÚ peïnÈ przycisków i formularzy. Na tym etapie bÚdziemy musieli poprawiÊ caïy interfejs, ĝeby mógï siÚ wyĂwietlaÊ na
maïych ekranach. WïaĂnie z tego powodu Bootstrap promuje podejĂcie oddolne, wymuszajÈc na deweloperach pracÚ nad prawidïowym wyĂwietlaniem interfejsu na najmniejszym dostÚpnym ekranie, zanim rozpocznÈ pracÚ na wiÚkszych rozmiarach ekranów.

Klasy pomocnicze
PomijajÈc gotowe elementy, Bootstrap oferuje duĝy wybór klas pomocniczych, które dostarczajÈ najczÚĂciej spotykane funkcjonalnoĂci w celu zredukowania liczby powtarzajÈcych siÚ
reguï stylizacji. Przykïady tych narzÚdzi zawierajÈ m.in. klasy szybkiej stylizacji obramowañ,
usuwanie opïywania, tworzenie typowej ikony zamkniÚcia, definiowanie kolorów, zmiana opcji
wyĂwietlania i widocznoĂci elementów oraz dopasowanie rozmiaru i odstÚpów. Niektóre z tych
klas pomocniczych istniaïy juĝ w wersji 3, inne sÈ caïkiem nowe lub zostaïy zaadaptowane, zmodyfikowane i zmieniono im nazwÚ. BÚdziemy korzystaÊ z tych klas podczas studiowania materiaïu zawartego w ksiÈĝce, a caïÈ naszÈ niepodzielnÈ uwagÚ zyskajÈ w rozdziale 8. „NarzÚdzia”,
np. reguïy wyrównywania tekstu, ukrywania elementu lub ustawiania kontekstowego koloru
dla ostrzeĝeñ.

Wspierane przeglÈdarki
Framework wspiera wszystkie najnowsze, stabilne wersje wspóïczesnych przeglÈdarek zarówno
na desktopach jak i urzÈdzeniach mobilnych: Firefoksa, Chrome’a, Opery, Safari, Internet
Explorera 10-11 i Microsoft Edge’a. Co wiÚcej:
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Alternatywne przeglÈdarki, które uĝywajÈ ostatniej wersji WebKita, Blinka lub Gecko,
czy to bezpoĂrednio, czy teĝ API przeglÈdarek udostÚpnianych przez system operacyjny,
nie sÈ wspierane wprost. Jednakĝe Bootstrap powinien (w wiÚkszoĂci przypadków)
dziaïaÊ prawidïowo równieĝ i w tych przeglÈdarkach. Bardziej szczegóïowe informacje
znajdujÈ siÚ poniĝej.
(ěródïo: oficjalna dokumentacja Bootstrapa 4)
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe w przeciwieñstwie do swojego poprzednika Bootstrap 4 nie wspiera
juĝ Internet Explorera w wersji 9 i wczeĂniejszych. Decyzja o wsparciu jedynie nowszych
wersji Internet Explorera byïa rozsÈdna, poniewaĝ Microsoft nie oferuje juĝ pomocy technicznej
ani aktualizacji dla wersji 8 i wczeĂniejszych (stan na styczeñ 2016 r.). Co wiÚcej, jak przekonamy
siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, Bootstrap 4 opiera siÚ na flexboksie, który równieĝ nie jest
wspierany przez starsze przeglÈdarki.
Ponadto Internet Explorer 8 (i wczeĂniejsze) nie wspiera jednostek rem, co oznacza, ĝe Bootstrap 4 musiaïby zapewniÊ rozwiÈzanie problemu. To implikowaïoby wiele dodatkowej pracy
dla programistów i potencjalnych nieĂcisïoĂci. Poza tym tworzenie responsywnych stron dla
Internet Explorera 8 (i wczeĂniejszych) jest trudne, bo przeglÈdarka nie obsïuguje media
queries w CSS-ie. BiorÈc pod uwagÚ te trzy rzeczy, porzucenie wsparcia dla Internet Explorera
byïo najbardziej rozsÈdnÈ decyzjÈ.

Sass zamiast Less
Less i Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) sÈ rozszerzeniami jÚzyka CSS — tzn. sÈ jÚzykami,
które rozszerzajÈ sïownictwo CSS-u, ĝeby uczyniÊ prostszym tworzenie wielu olbrzymich i kompleksowych arkuszy stylów. Mimo ĝe Less i Sass sÈ diametralnie róĝnymi jÚzykami, to sposób,
w jaki rozszerzajÈ CSS, jest taki sam — oba opierajÈ siÚ na preprocesorze. Podczas gdy tworzymy swojÈ wersjÚ, preprocesor jest uruchomiony i parsuje skrypt Less/Sass, zamieniajÈc
instrukcje Less lub Sass na czysty CSS.
Less jest oficjalnym jÚzykiem Bootstrapa 3, a Bootstrap 4 zostaï napisany od nowa, caïkowicie
w Sassie. Less i Sass sÈ skompilowane w CSS do pliku bootstrap.css. JednoczeĂnie zostaïa utworzona wersja zminiaturyzowana — bootstrap.min.css — oraz pliki map. To ten plik CSS-u,
do którego bÚdziemy siÚ odwoïywaÊ przez caïÈ ksiÈĝkÚ (z wyjÈtkiem rozdziaïu 3. „Tworzenie
layoutu”). W konsekwencji nie musisz znaÊ Sassa, ĝeby nadÈĝyÊ za ksiÈĝkÈ. Jednakĝe zachÚcamy,
abyĂ przerobiï 20-minutowy kurs wprowadzajÈcy do Sassa, jeĝeli jest to dla Ciebie kompletna nowoĂÊ. Moĝesz byÊ pewny, ĝe jeĂli znasz CSS, nie bÚdziesz potrzebowaÊ niczego wiÚcej.
Skïadnia jÚzyka jest bardzo zbliĝona do normalnego CSS-u, a jego podstawowe koncepcje sÈ
podobne do zawartych w dowolnym jÚzyku programowania.

Od pikseli do root emów
W przeciwieñstwie do swojego poprzednika Bootstrap 4 nie uĝywa juĝ pikseli (px) jako jednostki
miary typograficznej. Korzysta za to z root emów (rem). Rozumowanie stojÈce za wyborem
rem jest oparte na powszechnym problemie z pikselami: strony uĝywajÈce pikseli mogÈ nie
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renderowaÊ siÚ poprawnie lub nie tak, jak zakïadano, poniewaĝ uĝytkownicy zmieniajÈ wielkoĂÊ
czcionek przeglÈdarki. Wykorzystanie jednostki miary, która jest powiÈzana z korzeniem
strony, pomaga w rozwiÈzaniu tego problemu, gdyĝ elementowi bazowemu zostanÈ nadane
wymiary relatywnie do bazowej czcionki przeglÈdarki internetowej. W efekcie strona zostanie
przeskalowana odpowiednio do korzenia.
Typograficzne jednostki miary
UjmujÈc to prosto: typograficzne jednostki miary determinujÈ rozmiar elementów i czcionki. NajczÚĂciej
uĝywanymi jednostkami sÈ px i em. Pierwsze jest skrótem od piksel i jako punkt odniesienia, konieczny
do podania dokïadnego rozmiaru czcionki, wykorzystuje piksel. To znaczy, ĝe dla wyĂwietlacza o rozdzielczoĂci 96 punktów na cal (dots per inch — dpi) 1 px bÚdzie równy faktycznemu pikselowi na ekranie.
W przypadku wyĝszych rozdzielczoĂci piksel referencyjny spowoduje przeskalowanie piksela tak, aby
pokrywaï siÚ z rozdzielczoĂciÈ wyĂwietlacza. Przykïadowo: czcionka o rozmiarze 100 px oznacza, ĝe
czcionka ma dokïadnie rozmiar 100 pikseli (na wyĂwietlaczu 96 dpi) bez wzglÚdu na inne elementy na
stronie.
Em jest jednostkÈ miary powiÈzanÈ z rodzicem elementu, do którego jest przypisywana. Przykïadowo:
jeĂli mielibyĂmy dwa zagnieĝdĝone elementy div: zewnÚtrzny element z czcionkÈ o wielkoĂci 100 px
i wewnÚtrzny z czcionkÈ o wielkoĂci 2 em, to czcionka wewnÚtrznego elementu zostaïaby przetransponowana do wielkoĂci 200 px (w tym przypadku 1 em = 100 px). Problem z uĝywaniem jednostki,
która jest powiÈzana z elementem nadrzÚdnym, polega na tym, ĝe wzrasta stopieñ skomplikowania
caïego kodu — zagnieĝdĝanie elementów utrudnia obliczenia wielkoĂci.
Ostatnio wprowadzona jednostka rem ma na celu zlikwidowanie wad em i px oraz poïÈczenie ich
mocnych stron. Rem nie jest juĝ relatywny do elementu nadrzÚdnego, ale do korzenia strony.

Mieszanie prefiksów
Poniewaĝ przy automatycznym dodawaniu prefiksów do reguï CSS-u Bootstrap 4 polega na
narzÚdziu zwanym Autoprefixer, domieszki z prefiksami dla róĝnych przeglÈdarek okazaïy
siÚ niepoĝÈdane w wersji 3.2 i zostaïy teraz caïkowicie usuniÚte. Dodatkowo równieĝ poniĝsze
domieszki zostaïy usuniÚte (ěródïo: dokumentacja Bootstrapa 4 — https://getbootstrap.com/
docs/4.0/migration/):
animation, animation-delay, animation-direction, animation-duration,
´animation-fill-mode, animation-iteration-count, animation-name,
´animation-timing-function, backface-visibility, box-sizing, content-columns,
´hyphens, opacity, perspective, perspective-origin, rotate, rotateX, rotateY,
´scale, scaleX, scaleY, skew, transform-origin, transition-delay,
´transition-duration, transition-property, transition-timing-function,
´transition-transform, translate, translate3d, user-select.

Ikony
Do Bootstrapa 3 doïÈczono Glifikony — ïadnÈ kolekcjÚ ponad 250 czcionek gotowych do uĝycia.
W teorii sÈ wspaniaïe, jednak praktyka przynosi kilka problemów:
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Q ikony mogÈ spowodowaÊ awariÚ czytników z syntezatorami mowy, poniewaĝ bÚdÈ

siÚ one staraïy przeczytaÊ ikonÚ;
Q w przypadku czcionek wspierajÈcych czytanie ikony siÚ nie wyĂwietlajÈ;
Q jeĝeli ikony siÚ nie wyĂwietlÈ, przeglÈdarka zastÈpi je domyĂlnÈ czcionkÈ; kontrolki
korzystajÈce z tych ikon bÚdÈ w najlepszym wypadku wyglÈdaÊ zabawnie.
Te trzy problemy poïÈczone z chÚciÈ uczynienia Bootstrapa 4 prostszym w uĝyciu doprowadziïy
programistów do decyzji o usuniÚciu glifikon (aczkolwiek nie przeszkadza to w samodzielnym
doïÈczeniu ikon przez uĝytkowników).

Szablony
Bootstrap 4 dostarcza kolekcjÚ szablonów premium. W czasie pisania ksiÈĝki dostÚpne byïy trzy
róĝne szablony:
Q Dashboard — zawiera komponenty premium dla stron administracyjnych

i analitycznych;
Q Marketing — dla generycznych stron marketingowych i e-commerce;
Q Application — zawiera komponenty i narzÚdzia do budowy generycznych

aplikacji webowych (zob. rysunek 1.9).

Rysunek 1.9. Szablon premium, Application, ze strony https://themes.getbootstrap.com/

Kaĝdy z tych tematów bezproblemowo wspóïpracuje z Bootstrapem 4 i prezentuje wszystkie
jego zalety. Licencja do wielokrotnego wykorzystania tych szablonów kosztuje 49 dolarów, rozszerzona licencja natomiast ma cenÚ 499 dolarów i pozwala na redystrybucjÚ oraz odsprzedanie.
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Kosmetyka
ProgramiĂci poïoĝyli szczególny nacisk na dopasowanie Bootstrapa 4 do indywidualnych
potrzeb uĝytkownika. Zostaïo wprowadzonych wiele nowych zmiennych, aby w prosty sposób
moĝna byïo dokonaÊ poĝÈdanych zmian. Za pomocÈ zmiennych Sass $enabled-*- (do znalezienia w node_modules/bootstrap/scss/_variables.scss) moĝna teraz wïÈczyÊ lub wyïÈczyÊ
dane ustawienia globalne CSS-u.

Przygotowanie projektu
Teraz, kiedy wiemy, czego siÚ spodziewaÊ po Bootstrapie, przygotujmy nasz projekt:
1. Utwórzmy nowy katalog projektu i nazwijmy go MojaFotka. To bÚdzie gïówny
katalog naszego projektu.
2. Utwórzmy pusty plik index.html i wstawmy do niego poniĝszy kod:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
´shrink-to-fit=no">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<title>MojaFotka</title>
</head>
<body>
<div class="alert alert-success"> Witaj, Ăwiecie!
</div>
</body>
</html>

ZwróÊmy uwagÚ na trzy znaczniki meta. Pierwszy z nich informuje przeglÈdarkÚ,
ĝe dokument jest kodowany w utf-8. Jako ĝe Bootstrap optymizuje swoje treĂci dla
urzÈdzeñ mobilnych, konieczny jest kolejny znacznik meta, aby wesprzeÊ skalowanie
okna roboczego. Ostatni znacznik meta wymusza na przeglÈdarce renderowanie
dokumentu za pomocÈ trybu renderowania ostatniego dokumentu dostÚpnego
podczas korzystania z Internet Explorera.
3. Otwórzmy w przeglÈdarce plik index.html. Powinna siÚ ukazaÊ pusta strona
z napisem Witaj, Ăwiecie.
Nadszedï czas, aby zaïÈczyÊ Bootstrapa. Jego trzon stanowi sïawny arkusz stylów
CSS-u. Bootstrap demonstruje potÚĝne cechy CSS-u przy zachowaniu prostej
w uĝyciu skïadni. Poniewaĝ jest to arkusz stylów, doïÈczamy go do projektu tak
samo jak kaĝdy inny wykonany samodzielnie arkusz stylów — tzn. otwieramy
index.html i linkujemy bezpoĂrednio do arkusza.
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Skalowanie okna roboczego
Termin okno robocze (viewport) odnosi siÚ do rozmiaru wyĂwietlacza dostÚpnego dla renderowania treĂci
strony. Metaznacznik viewport pozwala zdefiniowaÊ ten dostÚpny rozmiar. Skalowanie viewportu za
pomocÈ metaznacznika zostaïo po raz pierwszy wprowadzone przez Apple, a w trakcie pisania ksiÈĝki
jest wspierane przez wszystkie gïówne przeglÈdarki.
Za pomocÈ parametru width moĝemy zdefiniowaÊ dokïadnÈ szerokoĂÊ okna roboczego (viewportu)
uĝytkownika. Przykïadowo <meta name="viewport" content="width=320"> wyda instrukcjÚ przeglÈdarce, aby ustawiïa szerokoĂÊ okna na 320 px. UmiejÚtnoĂÊ kontrolowania szerokoĂci okna jest przydatna w trakcie tworzenia stron przyjaznych urzÈdzeniom mobilnym. DomyĂlnie przeglÈdarki mobilne
bÚdÈ próbowaïy zmieĂciÊ caïÈ stronÚ w swoim oknie, pomniejszajÈc wszystko tak dalece, jak to moĝliwe.
To pozwala uĝytkownikom oglÈdaÊ strony, które nie byïy przeznaczone do uĝytku mobilnego, i wchodziÊ
w interakcjÚ z nimi. Jednakĝe Bootstrapowi przyĂwieca filozofia „najpierw urzÈdzenia mobilne”, wiÚc
pomniejszanie bÚdzie stanowiïo niepoĝÈdany skutek uboczny. Przykïadowo: punkty graniczne (które omówimy w rozdziale 2. „Deklarowanie stylu”), nie bÚdÈ juĝ dziaïaïy jak trzeba, poniewaĝ bÚdÈ musiaïy
sobie radziÊ z pomniejszonym odpowiednikiem na stronie. Dlatego jednoznaczne zdefiniowanie szerokoĂci
okna jest tak waĝne. Gdy wpiszemy content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no”, informujemy przeglÈdarkÚ, ĝe:
Q

chcemy, aby szerokoĂÊ okna byïa równa faktycznej szerokoĂci okna na urzÈdzeniu;

Q

nie chcemy ĝadnego poczÈtkowego powiÚkszenia;

Q

nie chcemy, aby treĂÊ zostaïa zmniejszona w celu zmieszczenia jej w oknie.

Na tym etapie bÚdziemy uĝywaÊ instalacji Bootstrapa hostowanej na oficjalnym Content Delivery Network (CDN)1. WïÈczymy w tym celu nastÚpujÈcy znacznik HTML do sekcji head dokumentu HTML (sekcja head w dokumencie odnosi siÚ do treĂci zawartej pomiÚdzy <head>
znacznikiem otwierajÈcym i </head> zamykajÈcym):
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/
´4.0.0/css/bootstrap.min.css">

Bootstrap polega na jQuery, frameworku JavaScriptu, który stanowi abstrakcjÚ pozwalajÈcÈ
na uproszczenie najczÚstszych operacji JavaScriptu (takich jak selekcja elementów i obsïuga
zdarzeñ). Jeĝeli chciaïbyĂ wykorzystaÊ Bootstrapa jedynie do nadania stronie szkieletu, nie
musisz doïÈczaÊ plików JS. Te pliki potrzebne sÈ jedynie, gdy wykorzystuje siÚ któryĂ z nastÚpujÈcych komponentów:
Q ostrzeĝenia,
Q przyciski,
Q karuzele,
Q zwijana treĂÊ,
Q rozwijane listy,
1

Polecamy tÚ metodÚ równieĝ, gdyby opisywany przez autora proces instalowania poszczególnych
komponentów z róĝnych powodów okazaï siÚ niemoĝliwy na komputerze Czytelnika lub nie przyniósï
oczekiwanych rezultatów. Dotyczy to nie tylko linku do samego Bootstrapa, ale takĝe np. do zbioru
Font Awesome (https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css), o którym
bÚdzie mowa w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. — przyp. tïum.
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Q paski nawigacyjne,
Q podpowiedzi,
Q Scrollspy.

Poniewaĝ bÚdziemy korzystaÊ ze wszystkich wymienionych powyĝej elementów, musimy
doïÈczyÊ do Bootstrapa plik JavaScriptu, a najpierw musimy doïÈczyÊ jQuery. Oba wïÈczenia
powinny zostaÊ wprowadzone przed znacznikiem zamykajÈcym </body>.
Dodajmy do dokumentu HTML nastÚpujÈce linijki:
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/
´1.12.9/umd/popper.min.js">
</script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js">
</script>

Te skrypty oczywiĂcie mogïyby zostaÊ wgrane na górze strony. Jednakĝe wgrywanie ich na
dole dokumentu jest uwaĝane za najlepszÈ praktykÚ i przyspiesza ïadowanie strony oraz pozwala
ominÈÊ problemy z JavaScriptem, które nie pozwoliïyby stronie siÚ wczytaÊ. Dzieje siÚ tak
dlatego, ĝe przeglÈdarki nie ĂciÈgajÈ równolegle wszystkich zaleĝnoĂci (aczkolwiek pewna liczba
zapytañ tworzona jest asynchronicznie, w zaleĝnoĂci od przeglÈdarki i domeny). Konsekwentnie:
wymuszenie na przeglÈdarce wczesnego ĂciÈgniÚcia zaleĝnoĂci zablokuje renderowanie strony
do czasu ĂciÈgniÚcia tych elementów. Co wiÚcej: upewnienie siÚ, ĝe skrypty zostaïy zaïadowane,
zagwarantuje, ĝe w momencie odwoïania siÚ do operacji Document Object Model (DOM)
w skrypcie mamy pewnoĂÊ, ĝe elementy strony zostaïy juĝ zrenderowane. W rezultacie moĝemy
ominÈÊ sprawdzanie, czy dane elementy istniejÈ.
Czym jest Content Delivery Network?
Celem Content Delivery Network (CDN) jest udostÚpnienie uĝytkownikom treĂci o najwyĝszym poziomie dostÚpnoĂci. To znaczy, ĝe CDN stara siÚ udostÚpniÊ treĂci tak, ĝeby nigdy (lub bardzo rzadko)
nie byïy one niedostÚpne. W tym celu treĂci sÈ zazwyczaj przechowywane na duĝych, zdecentralizowanych serwerach. CDN w zasadzie pozwala podïÈczyÊ siÚ do arkusza stylów Bootstrapa, zwalniajÈc
uĝytkownika z koniecznoĂci jego samodzielnego hostowania.

Teraz naleĝy zapisaÊ zmiany i ponownie uruchomiÊ index.html w przeglÈdarce. añcuch
Witaj, Ăwiecie powinien teraz mieÊ zielone tïo (rysunek 1.10).

Rysunek 1.10. Witaj, Ăwiecie z uĝyciem Bootstrapa 4

Teraz, kiedy mamy juĝ Boostrapa w naszym projekcie, otwórzmy konsolÚ przeglÈdarki (na
Chromie pod Windowsem to skrót Ctrl+Shift+I; na MacOS X moĝesz nacisnÈÊ Cmd+Alt+I).

27

Kup książkę

Poleć książkę

Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaü znakomite aplikacje internetowe

Do wyĂwietlenia wyskakujÈcych okienek i podpowiedzi Bootstrap wymaga zewnÚtrznej biblioteki Popper, wiÚc konsola poinformuje o bïÚdzie (rysunek 1.6). Ilustruje to rysunek 1.11.

Rysunek 1.11. NarzÚdzia deweloperskie Chrome’a moĝna otworzyÊ, wybierajÈc kolejno z menu: WiÚcej narzÚdzi,
a nastÚpnie klikajÈc NarzÚdzia dla programistów. Po prawej stronie pojawi siÚ nowe okno. Na karcie Konsola
wyĂwietli siÚ bïÈd z powodu braku elementu zaleĝnego

Popper dostÚpny jest poprzez CloudFlare CDN i skïada siÚ z pliku CSS-u oraz JavaScriptu.
ZaleĝnoĂÊ jest bibliotekÈ, która pozwala na proste pozycjonowanie podpowiedzi oraz wyskakujÈcych okien i zajmuje ok. 6 KB. Trzeba zaznaczyÊ, ĝe dla Bootstrapa wymagana jest wersja
1.12.9, aczkolwiek framework wciÈĝ bÚdzie dziaïaï prawidïowo (z wyjÈtkiem podpowiedzi
oraz wyskakujÈcych okienek), jeĝeli biblioteka zostanie doïÈczona w nieprawidïowej wersji:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<title>MojaFotka</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="alert alert-success">
Witaj, Ăwiecie!
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js">
</script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.
´js/ 1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/
´bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
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CDN jest wartoĂciowym udogodnieniem, jednakĝe istnieje kilka powodów, dla których czasami
korzystanie z zewnÚtrznego CDN moĝe nie byÊ poĝÈdane:
Q CDN przynosi dodatkowÈ przyczynÚ moĝliwej awarii, poniewaĝ polegasz na
zewnÚtrznych serwerach;
Q prywatnoĂÊ i bezpieczeñstwo uĝytkowników mogÈ byÊ zagroĝone, gdyĝ nie ma
gwarancji, ĝe dostawca CDN nie przemyci zïoĂliwego kodu do hostowanych
bibliotek, jak równieĝ nie ma pewnoĂci, ĝe CDN nie bÚdzie ĂledziÊ uĝytkowników;
Q niektóre CDN mogÈ byÊ blokowane przez dostawców w róĝnych regionach
geograficznych;
Q jeĂli bÚdziesz polegaÊ na zdalnym CDN, prace offline nie bÚdÈ moĝliwe;
Q nie bÚdziesz mógï optymalizowaÊ plików hostowanych na CDN; ta utrata kontroli
moĝe mieÊ wpïyw na zachowanie przeglÈdarki (aczkolwiek czÚĂciej niĝ rzadziej
dostajesz zoptymalizowanÈ wersjÚ biblioteki poprzez CDN).
Zamiast polegaÊ na CDN, moĝna samodzielnie ĂciÈgnÈÊ jQuery, Poppera i pliki projektu
Bootstrap. NastÚpnie moĝna skopiowaÊ te biblioteki do gïównego katalogu projektu i podlinkowaÊ je do plików dystrybucyjnych. PrzewagÈ tego sposobu jest to, ĝe rÚczne utrzymywanie kolekcji zaleĝnoĂci moĝe szybko staÊ siÚ kïopotliwe i prawie niemoĝliwe, gdy zwiÚkszÈ siÚ rozmiar
i stopieñ skomplikowania strony.
Dlatego nie bÚdziemy ĂciÈgaÊ Bootstrapa samodzielnie. Zamiast tego polecimy NPM, by to zrobiï.
NPM jest systemem zarzÈdzania pakietami — narzÚdziem, którego moĝna uĝyÊ do zarzÈdzania
zaleĝnoĂciami swojej strony. Automatycznie ĂciÈga, organizuje i (na komendÚ) uaktualnia
zaleĝnoĂci strony. Aby zainstalowaÊ NPM, naleĝy przejĂÊ do https://www.npmjs.com/get-npm.
Kiedy NPM zostanie zainstalowany, trzeba otworzyÊ terminal, przejĂÊ do gïównego katalogu
swojego projektu (tego, który zostaï przygotowany wczeĂniej) i przejÈÊ kontrolÚ nad instalacjÈ
Bootstrapa:
npm init
npm install bootstrap

Zostanie utworzony nowy folder w strukturze projektu:
| node_modules
| bootstrap
| LICENSE
| README.md
| package.json
| dist
| js
| scss

Wszystkie te pliki i katalogi zostanÈ wyjaĂnione póěniej. Na razie moĝemy spokojnie zignorowaÊ wszystko oprócz katalogu dist znajdujÈcego siÚ w node_modules/bootstrap/. Naleĝy
otworzyÊ katalog dist. PowinniĂmy zobaczyÊ dwa podfoldery:
Q css,
Q js.
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Nazwa dist oznacza dystrybucjÚ. Zazwyczaj katalog dystrybucji zawiera gotowy kod, który uĝytkownicy mogÈ wykorzystaÊ. Jak sama nazwa wskazuje, katalog css wewnÈtrz dist zawiera
gotowe do uĝycia arkusze stylów. Podobnie katalog js zawiera pliki JavaScriptu, które komponujÈ Bootstrapa.
Aby siÚ odwoïaÊ do lokalnego pliku CSS-u w naszym index.html, zmodyfikujmy atrybut href
znacznika linku, który siÚ odwoïuje do bootstrap.min.css:
<link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">

To samo zróbmy z plikiem JavaScriptu:
<script src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

Powtórzmy ten proces dla jQuery i Poppera. Aby zainstalowaÊ jQuery za pomocÈ NPM, uĝyjmy
poniĝszej komendy:
npm install jquery@>=3.0.0

Tak jak poprzednio nowy folder zostanie utworzony wewnÈtrz folderu node_modules:
| node_modules
| jquery
| AUTHORS.txt
| LICENSE.txt
| README.md
| bower.json
| dist
| external
| package.json
| src

Tak jak poprzednio interesuje nas tylko zawartoĂÊ folderu dist, który oprócz innych plików
bÚdzie zawieraï skompresowanÈ wersjÚ biblioteki jquery.min.js.
Odwoïajmy siÚ do tego pliku, modyfikujÈc atrybut src skryptu, który w chwili obecnej wskazuje
na jquery.min.js z CDN, zamieniajÈc URL na ĂcieĝkÚ do naszej lokalnej kopii jQuery:
<script src="node_modules/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

Na koniec powtórzmy te kroki dla Poppera:
npm install popper.js@^1.12.9

Gdy instalacja siÚ zakoñczy, powstanie podobna struktura folderów jak poprzednio. Zweryfikujmy zawartoĂÊ node_modules/popper.js/dist i zamieñmy odniesienie do CDN Poppera w pliku
index.html na jego lokalny odpowiednik. Koñcowy plik index.html powinien wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
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<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
´shrink-to-fit=no">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<title>MojaFotka</title>
<link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="alert alert-success">
Witaj, Ăwiecie!
</div>
<script src="node_modules/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="node_modules/popper.js/dist/umd/popper.min.js">
</script>
<script src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js">
</script>
</body>
</html>

Teraz trzeba odĂwieĝyÊ index.html w przeglÈdarce, aby siÚ upewniÊ, ĝe wszystko dziaïa.
Z jakiego IDE i przeglÈdarki powinienem korzystaÊ, gdy przerabiam przykïady z tej ksiÈĝki?
Chociaĝ polecamy IDE firmy JetBrains czy Sublime Text oraz Google Chrome, moĝesz wybraÊ dowolne
narzÚdzie. Nasz gust co do IDE i przeglÈdarki jest subiektywny. Jednakĝe trzeba pamiÚtaÊ, ĝe Bootstrap 4
nie wspiera Internet Explorera 9 i wczeĂniejszych. Jeĝeli zatem korzystasz z IE9, powinieneĂ zaktualizowaÊ
go do najnowszej wersji.

Podsumowanie
Celem tego rozdziaïu byïo wprowadzenie do Bootstrapa 4 i wyjaĂnienie:
Q co nam oferuje;
Q dlaczego powinniĂmy z niego korzystaÊ;
Q jak rozpoczÈÊ pracÚ.

Teraz powinieneĂ rozumieÊ, ĝe Bootstrap pomaga deweloperom w tworzeniu strony, nadawaniu jej struktury i stylizowaniu treĂci. PowinieneĂ takĝe wiedzieÊ, jak zainicjowaÊ prostÈ stronÚ
HTML.
Podczas szerszej dyskusji nakreĂliliĂmy i wyjaĂniliĂmy waĝne koncepcje w tworzeniu stron internetowych, takie jak: typograficzne jednostki miary czy definicjÚ, przeznaczenie i uzasadnienie
uĝycia sieci Content Delivery Network.
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Na koniec zaznajomiliĂmy CiÚ z przykïadowym projektem — Moja Fotka — który bÚdzie
obecny z nami przez resztÚ ksiÈĝki i bÚdziemy z niego korzystaÊ, by zilustrowaÊ sposób korzystania z Bootstrapa, ĝeby zaprojektowaÊ wspóïczesnÈ stronÚ.
Przejděmy teraz do rozdziaïu 2. „Deklarowanie stylu”, ĝebyĂmy mogli wprowadziÊ system
siatkowy Bootstrapa, tworzÈc ogólny ukïad pierwszej strony naszego projektu.
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Typeahead, 142

U
ukïad, 16, 61
ukrywanie treĂci, 225
UnCss, 246
urzÈdzenia mobilne, 21
ustawianie zasobów, 247
usuwanie
CSS-u, 242
komentarzy, 248

V
viewport, 34

W
walidacja formularza, 116
wïasna wtyczka jQuery, 166
wïaĂciwoĂÊ
alignment, 203
display, 203
wrappery, 50
wskaěniki postÚpu, 118
wsparcie urzÈdzeñ mobilnych, 21
wspierane przeglÈdarki, 21

wtyczka, 123, 147
A11yHCM, 166
dodawanie stylu, 174
kod, 171
plik a11yhcm.js, 169
bootpag, 123, 126
DataTables, 139
ostrzegawcza, 154
funkcjonalnoĂci ostrzeĝenia, 158
kod, 155
style ostrzeĝenia, 157
Scrollspy, 93
wtyczki zaawansowane, 179
wykrywanie przeglÈdarki, 124
wypeïnienie, 207
wyrównanie tekstu, 213
wyskakujÈce okienka, 144
wysokoĂÊ elementu, 217
wyĂwietlanie obrazów, 135

Z
zagnieĝdĝanie, 44
zakïadka, 19, 66
zapytania mediów, 37
zasady skracania, 234
zasoby, 247
zmniejszanie rozmiaru tekstu, 215
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