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Projektowanie
responsywnych tekstów
Gdy mówimy o responsywnych nagïówkach, tak naprawdÚ mówimy o elastycznych tekstach.
A zatem sztywne wielkoĂci czcionek równieĝ powinny zostaÊ zastÈpione dynamicznymi. Róĝnica miÚdzy takimi implementacjami wykonywanymi przed kilkoma laty a dzisiejszymi rozwiÈzaniami polega na tym, ĝe dawniej rozwaĝaliĂmy tylko dwa sposoby prezentowania treĂci:
na ekranie i na papierze. I choÊ czasy siÚ zmieniajÈ, to problemy z odpowiednim dopasowaniem tekstu pozostajÈ nadal takie same.
Powszechnie uwaĝa siÚ, ĝe typografia jest podstawÈ naszych projektów i osiÈ wszystkich stylów
CSS, poniewaĝ gïównym zadaniem stron internetowych jest przekazywanie uĝytkownikowi
informacji bÚdÈcej odpowiedziÈ na jego pytania. Dobrze jest zatem zrezygnowaÊ z tworzenia
dziesiÚciu rodzajów nagïówków, a to oznacza, ĝe trzeba dobrze zaplanowaÊ tych kilka, które
znajdÈ siÚ na naszej stronie.
W tym rozdziale nauczymy siÚ:
Q konwertowaÊ tekst na jednostki wzglÚdne,
Q zmieniaÊ odstÚpy w akapitach i elementach blokowych,
Q modyfikowaÊ rodzinÚ czcionek w celu uzyskania ïadnych i responsywnych
nagïówków,
Q automatycznie zarzÈdzaÊ rozmiarami czcionek.
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Konwertowanie tekstu
na jednostki wzglÚdne
JednÈ z najwiÚkszych zalet uĝycia jednostek wzglÚdnych jest efekt kaskadowy wywoïywany
w momencie, gdy uĝytkownik zmienia podstawowÈ wielkoĂÊ czcionki w przeglÈdarce. W takiej
sytuacji wszystkie rozmiary czcionek zmieniajÈ siÚ proporcjonalnie.
Dzisiaj niemal wszystkie przeglÈdarki majÈ domyĂlnÈ wielkoĂÊ elementu bazowego <html>
ustalonÈ na 16 pikseli. WartoĂÊ ta moĝe zostaÊ jednak zmieniona w ustawieniach przeglÈdarki,
co pozwala uĝytkownikowi powiÚkszyÊ tekst, ĝeby byï ïatwiejszy do odczytania.
Zanim zaczniemy mówiÊ o najczÚĂciej stosowanych jednostkach miary, muszÚ opowiedzieÊ
o dwóch szczególnych jednostkach, których popularnoĂÊ caïy czas szybko wzrasta. Chodzi mi
o jednostki vw (viewport width — szerokoĂÊ widoku) i vh (viewport height — wysokoĂÊ widoku).
Jednostki odnoszÈce siÚ do widoku strony nie sÈ obsïugiwane we wszystkich przeglÈdarkach,
dlatego dobrze jest zajrzeÊ na strony http://www.w3.org/TR/css3-values/ lub http://caniuse.com/
viewport-units. Warto przyjrzeÊ siÚ tym jednostkom, poniewaĝ uïatwiajÈ one skalowanie wielkoĂci czcionek w zaleĝnoĂci od wielkoĂci okna przeglÈdarki.
Najpopularniejsze jednostki stosowane na stronach internetowych przedstawiaÊ bÚdÚ w kolejnych punktach.

Jednostka wzglÚdna — procentowa
WartoĂci procentowe wyraĝane sÈ wzglÚdem elementu nadrzÚdnego, dlatego najczÚĂciej stosuje siÚ je do definiowania struktury strony, tak jak zrobiliĂmy to w rozdziale 2. Nie ma jednak
ĝadnych przeciwwskazañ, ĝeby jednostki tej uĝyÊ teĝ do zdefiniowania wielkoĂci czcionki. ProszÚ przyjrzeÊ siÚ poniĝszemu przykïadowi:
body {
font-size: 100%; /* bazowe 16px /*
}
p {
font-size: 87.5%; /* 14px ÷ 16 */
}

CzÚĂÊ twórców stron definiuje wielkoĂÊ czcionki w elemencie body na 62,5 procenta (10 pikseli), co uïatwia póěniejsze obliczenia. W takiej sytuacji przypisanie elementom strony wielkoĂci czcionki o wartoĂci 150% spowoduje, ĝe bÚdÈ one miaïy wielkoĂÊ 15 pikseli, natomiast
wartoĂÊ 190% odpowiadaÊ bÚdzie wielkoĂci 19 pikseli itd. Metoda ta pozwala na ïatwiejsze
okreĂlenie wielkoĂci czcionek na stronie, dziaïa ona jednak tylko na pierwszym poziomie kaskady okreĂlajÈcej wielkoĂci czcionek.
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Jednostka wzglÚdna — em
Jednostka em powiÈzana jest z wyliczonÈ wielkoĂciÈ czcionki elementu nadrzÚdnego. W poniĝszym przykïadzie chcemy zdefiniowaÊ w elemencie potomnym czcionkÚ o wielkoĂci 20 pikseli:
body {
font-size: 1em; /* bazowe 16px /*
}
p {
font-size: 1.25em; /* 20px ÷ 16 */
}

W sieci dostÚpna jest przydatna strona http://pxtoem.com, która uïatwia wykonywanie takich
obliczeñ. Poniĝszy rysunek wyjaĂnia, jak uĝywaÊ tego narzÚdzia. W lewej kolumnie naleĝy
podaÊ wielkoĂÊ bazowÈ czcionki, wówczas w Ărodkowej kolumnie ukaĝÈ siÚ wyniki obliczeñ.
W prawej kolumnie natomiast moĝna dokonywaÊ podobnych obliczeñ dla wielkoĂci czcionek
spoza zakresu od 6 do 24 pikseli.

Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝeby podczas wykonywania konwersji jednostek obok ostatecznie obliczonej wartoĂci zawsze dopisywaÊ wartoĂÊ w pikselach (mówiïem juĝ o tym w rozdziale 2.).
MówiÚ o tym jeszcze raz, poniewaĝ obsïuga wielkoĂci czcionek na stronie zwiÈzana jest ze stosowaniem wielu kaskadowych stylów, czego przykïadem moĝe byÊ poniĝszy rysunek:
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Jednostka wzglÚdna — rem
Jednostka rem pochodzi ze specyfikacji CSS3 i jest skrótem od root em (bazowe em), czyli jest
jednostkÈ okreĂlanÈ wzglÚdem gïównego elementu dokumentu HTML. Oznacza to, ĝe zmiana wielkoĂci czcionki w elemencie <html> spowoduje przeskalowanie czcionek wzglÚdem elementu bazowego strony, a nie elementów nadrzÚdnych. To jedyna róĝnica w stosunku do jednostek em.
Przyjrzyjmy siÚ teraz, jak moĝna wielkoĂci z poprzednich przykïadów przeksztaïciÊ na jednostki rem:
body {
font-size: 1em; /* bazowe 16px /*
}
section,
section li strong {
font-size: 14px; /* definicja dla IE8 i wczeĞniejszych */
font-size: 0.875rem; /* 14px ÷ 16 */
}
section li {
font-size: 12px; /* definicja dla IE8 i wczeĞniejszych */
font-size: 0.750rem; /* 12px ÷ 16 */
}

Taki sposób dziaïania moĝe zaoszczÚdziÊ nam sporo pracy i uïatwiÊ analizÚ kodu, jeĝeli strona
wymagaÊ bÚdzie wiÚkszej iloĂci pustego miejsca (w zaleĝnoĂci od gÚstoĂci prezentowanych
treĂci).
Spróbuj zaczynaÊ projekty od przygotowania danych typografii wszystkich gïównych elementów struktury, zanim jeszcze zostanÈ one zaprojektowane. Moĝna to zrobiÊ, tworzÈc dokument
szablonu, w którym zapisane sÈ wszystkie najwaĝniejsze elementy HTML wraz z odpowiednim
arkuszem stylów przygotowanym na potrzeby projektu witryny.

Poprawianie wymiarowania elementów
za pomocÈ wïaĂciwoĂci box-sizing
Na poniĝszym rysunku zilustrowany zostaï model znany pod nazwÈ box-model (model polowy), w którym okreĂlenie caïkowitej szerokoĂci elementu wymaga obliczeñ uwzglÚdniajÈcych
jego obramowanie i dopeïnienie. Model ten powoli przestaje byÊ stosowany:
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W poniĝszym przykïadzie przedstawiam sposób uĝycia modelu polowego do podzielenia dostÚpnej przestrzeni miÚdzy dwa elementy div, z których kaĝdy ma dopeïnienie wielkoĂci 5%
oraz obramowanie o gruboĂci 2 pikseli. W efekcie obliczenie szerokoĂci tych elementów wcale
nie jest proste:
div.splitted {
padding: 0 5%;
border: 2px solid black;
float: left;
width: ?; /* wartoĞü rzeczywista= 50% - 10% - 4px */
}

W specyfikacji CSS3 znalazïa siÚ wïaĂciwoĂÊ box-sizing, której moĝna przypisaÊ wartoĂÊ border-box, co oznacza, ĝe wartoĂÊ szerokoĂci (wïaĂciwoĂÊ width) obejmuje juĝ w sobie wielkoĂci
dopeïnienia i obramowania. Wprawdzie wïaĂciwoĂÊ ta dobrze funkcjonuje juĝ w ósmej wersji
Internet Explorera, nie jest jednak obsïugiwana w jego wczeĂniejszych wersjach. Jeĝeli musisz zapewniÊ stronie obsïugÚ tych dwóch przeglÈdarek, to moĝesz wykorzystaÊ dodatek, który zaïata te braki. Jest on dostÚpny pod adresem https://github.com/Schepp/box-sizing-polyfill.
Zobaczmy teraz, jak ta zmiana wpïywa na obliczenia wykonywane w naszym przykïadzie:
div.splitted {
padding: 0 5%;
width: 50%;
border: 2px solid black;
float: left;
}

Jak widaÊ, teraz nie ma juĝ problemów z obliczeniem szerokoĂci elementu i przeanalizowaniem wielkoĂci pustych przestrzeni oddzielajÈcych elementy na ekranie. Dodatkowo wiele osób
definiuje wielkoĂÊ dopeïnienia za pomocÈ jednostek em, poniewaĝ pozwala to uniknÈÊ czÚĂci
obliczeñ zwiÈzanych z proporcjami.
div.splitted {
padding: 0 0.5em;
width: 50%;
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border: 2px solid black;
float: left;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}

Aktualnie czÚĂÊ przeglÈdarek nadal wymaga stosowania podanych wyĝej przedrostków, dlatego
nie moĝna ich pominÈÊ. Poza tym w podobny sposób moĝna definiowaÊ dopeïnienie elementów w pionie, na przykïad tak:
div.splitted {
padding-top: 1em;
}

Dopasowywanie rodziny czcionek
do potrzeb nagïówków responsywnych
Odpowiednie czcionki pozwalajÈ na przygotowanie dla uĝytkowników naprawdÚ fascynujÈcych
stron oraz zachowanie spójnego stylu caïej witryny bez koniecznoĂci przygotowywania setek
obrazków na potrzeby nagïówków.
Czcionki trzeba wybieraÊ naprawdÚ ostroĝnie, poniewaĝ ich ksztaït wpïywa na odbiór treĂci przez uĝytkowników. ½le dobrana czcionka moĝe spowodowaÊ, ĝe po przejrzeniu jednej lub dwóch stron uĝytkownik opuĂci witrynÚ.

Reguïa CSS @font-face pozwala projektantom na wykorzystanie niestandardowych czcionek,
które nie sÈ zainstalowane na komputerach uĝytkowników, dziÚki czemu umoĝliwia szybkie
dopasowanie wyglÈdu nagïówków. WielkÈ zaletÈ zastosowania reguïy @font-face jest to, ĝe
nie wymaga ona stosowania obrazków w nagïówkach, a jednoczeĂnie zachowuje elastycznoĂÊ
niezbÚdnÈ na stronach responsywnych.
Reguïa @font-face obsïugiwana jest przez IE8 oraz wersje wczeĂniejsze, pod warunkiem ĝe wykorzystywane sÈ czcionki typu EOT. Poza tym Safari iOS 4.1 oraz wersje wczeĂniejsze obsïugujÈ wyïÈcznie
czcionki SVG. W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu opowiem, jak moĝna rozszerzyÊ obsïugÚ czcionek w tych
przeglÈdarkach.

Na stronie http://www.google.com/fonts moĝna przejrzeÊ ogromnÈ bibliotekÚ czcionek wraz
z informacjÈ o ich autorach. Zalecam przeczytaÊ informacje licencyjne kaĝdej czcionki przed
jej uĝyciem, aby zyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe moĝna uĝyÊ jej komercyjnie.
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Podstawowym zadaniem uĝycia wïaĂciwoĂci @font-face jest zdefiniowanie reguïy stylu. Za pomocÈ wïaĂciwoĂci font-family definiowana jest nazwa czcionki, której moĝna uĝyÊ w dalszej
czÚĂci dokumentu, natomiast wïaĂciwoĂÊ src okreĂla miejsce, w którym czcionka ta jest przechowywana. Z kolei wïaĂciwoĂÊ font-weight (nie trzeba jej uĝywaÊ w przypadku normalnych
czcionek, ale jest niezbÚdna, jeĝeli chcemy uĝyÊ czcionek pogrubionych lub cienkich) definiuje
wagÚ czcionki. Przykïad takiej reguïy podajÚ poniĝej:
@font-face {
font-family: "Kite One";
src: url(/fonts/KiteOne-Regular.ttf);
}

Teraz moĝna juĝ uĝyÊ nowej czcionki, wykorzystujÈc standardowÈ skïadniÚ:
p {
}

font-family: "Kite One", Helvetica, Arial, sans-serif;

IstniejÈ jednak lepsze metody. Przyjrzyjmy siÚ teraz sposobom uĝycia takich narzÚdzi, jak Font
Squirrel, Fit Text, Slabtext, Lettering i Responsive Measure.

NarzÚdzie Font Squirrel do generowania czcionek
Font Squirrel to Ăwietne narzÚdzie pozwalajÈce na przeksztaïcenie dowolnej czcionki dla komputera stacjonarnego na wersjÚ sprawdzajÈcÈ siÚ w sieci. Oprócz tego udostÚpniana jest usïuga generowania prawidïowego kodu oraz plików na podstawie danych czcionki. I to wszystko
caïkowicie za darmo1!
Na stronie http://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator znajdziemy dodatkowe informacje o gïównych funkcjach tego narzÚdzia, takie jak:
Q Font Squirrel nie wymaga dogïÚbnej znajomoĂci jÚzyka CSS,
Q w trybie eksperta udostÚpnia dodatkowe opcje poprawiania szybkoĂci
ïadowania strony,
Q wygenerowane pliki i kod dziaïajÈ równieĝ w starszych przeglÈdarkach,
Q wszystkie udostÚpniane zasoby sÈ caïkowicie darmowe.

Jak to zrobiÊ?
Na poczÈtek trzeba otworzyÊ stronÚ Font Squirrel i kliknÈÊ przycisk Add fonts, a nastÚpnie
wybraÊ czcionkÚ, którÈ chcemy uĝyÊ na wïasnej stronie i dla której mamy odpowiedniÈ licencjÚ. W kolejnym kroku dobrze jest na poczÈtek zaznaczyÊ opcjÚ Basic (wersja prosta) i pobraÊ
wygenerowane pliki.
1

Darmowa jest jedynie usïuga. PamiÚtaj, ĝe kaĝda czcionka ma swojÈ licencjÚ, dlatego tak waĝne jest
jej przeczytanie przed zastosowaniem czcionki na swojej stronie.
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Po rozpakowaniu zawartoĂci pobranego pliku trzeba na poczÈtku pliku CSS dopisaÊ poniĝszy
kod, który pozwoli nam skorzystaÊ z plików czcionek i uĝyÊ ich zaleĝnie od sytuacji:
@font-face{
font-family: 'kite_oneregular';
src: url('kiteone-regular-webfont.eot');
src: url('kiteone-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('kiteone-regular-webfont.woff') format('woff'),
url('kiteone-regular-webfont.ttf') format('truetype'),
url('kiteone-regular-webfont.svg#kite_oneregular) format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

Za kaĝdym razem gdy bÚdziemy chcieli wykorzystaÊ nowÈ czcionkÚ, wystarczy tylko podaÊ jej
nazwÚ zdefiniowanÈ w regule @font-face, na przykïad tak jak poniĝej:
p {
}

font-family: 'kite_oneregular', Helvetica, Arial, sans-serif;

A wracajÈc do strony pobierania Font Squirrel, mamy teĝ moĝliwoĂÊ obrania tylko podzbioru
znaków danej czcionki, co bardzo zmniejsza wielkoĂÊ pliku. W tym celu naleĝy zaznaczyÊ opcje
Optimal lub Expert. W ramach testów trzy razy przygotowaliĂmy tÚ samÈ czcionkÚ Kite One,
za kaĝdym razem wybierajÈc innÈ opcjÚ (Basic, Optimal i Expert). Wyniki tego eksperymentu
pokazujÈ, ĝe wielkoĂÊ pliku jest wprost proporcjonalna do liczby znaków zapisanych w pliku
czcionki oraz liczby zawartych w nim dodatkowych zasobów.
Ustawienie Basic nie zmienia liczby znaków w czcionce, ale juĝ opcja Optimal ogranicza liczbÚ znaków do mniej wiÚcej 256. W szczególnych przypadkach, w których czcionka Kite One
miaïaby mniej znaków, nie sÈ wprowadzane ĝadne optymalizacje.
NajwiÚkszy potencjaï do zmniejszania plików uzyskujemy po wybraniu trybu Expert, zaznaczeniu opcji Basic Latin i rÚcznemu podawaniu poszczególnych znaków.
Spróbujmy teraz wygenerowaÊ czcionkÚ, wykorzystujÈc tryb Expert narzÚdzia Font Squirrel:
1. Kliknij przycisk Add Fonts i wybierz plik czcionki, z którym chcesz pracowaÊ.
2. W sekcji Rendering usuñ zaznaczenie z opcji Fix Vertical Metrics.
3. W sekcji Font Formats zaznacz opcjÚ SVG, tak jak pokazano na poniĝszym rysunku.
4. W sekcji Subsetting wybierz pozycjÚ Custom subsetting.
5. W sekcji Language zaznacz opcjÚ Polish.
6. W sekcji Unicode Tables zaznacz opcjÚ Basic Latin.
W tym miejscu zakïadam, ĝe w tekstach uĝywane bÚdÈ wyïÈcznie znaki alfabetu polskiego. Jeĝeli uĝywasz
innych jÚzyków, wybierz potrzebne w nich znaki.
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Czasami w tekstach bardzo waĝne sÈ takie znaki, jak cudzysïowy lub apostrofy,
dlatego dobrze jest skopiowaÊ je i wkleiÊ w polu Single Characters, tak jak na
poniĝszym rysunku:

7. Skontroluj obraz wygenerowany w sekcji Subset Preview i w razie potrzeby
wprowadě poprawki.
8. Po potwierdzeniu, ĝe przesyïasz czcionkÚ, do której masz prawa, kliknij po prostu
przycisk DOWNLOAD YOUR KIT.
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Wtyczka FitText
FitText jest popularnÈ wtyczkÈ do biblioteki jQuery, która elastycznie ustala wielkoĂÊ czcionek.
Jest narzÚdziem o ciÈgle rosnÈcej popularnoĂci, poniewaĝ bardzo uïatwia tworzenie elastycznych czcionek. Jego dziaïanie polega na takim skalowaniu tekstu nagïówka, ĝeby wypeïniï on
caïÈ szerokoĂÊ elementu nadrzÚdnego. Jeĝeli chcesz zobaczyÊ przykïad dziaïania tej wtyczki,
ĝeby siÚ przekonaÊ, na jak wielkÈ elastycznoĂÊ ona pozwala, to zajrzyj na stronÚ samej wtyczki
pod adresem http://fittextjs.com.

Jak to zrobiÊ?
Po pobraniu plików wtyczki z serwerów Github (http://github.com/davatron5000/FitText.js) do
swojej strony HTML wstaw poniĝszy kod:
<h1 id="responsive_headline">Nagïówek uĝywajÈcy FitText</h1>

Teraz na samym koñcu kodu HTML (przed zamykajÈcym znacznikiem </body>) trzeba jeszcze
doïÈczyÊ bibliotekÚ jQuery i wtyczkÚ Fittext. Na koniec naleĝy jeszcze uruchomiÊ kod wtyczki obsïugujÈcej nasz nagïówek:
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script src="jquery.fittext.js"></script>
<script>
$("#responsive_headline").fitText();
</script>

DomyĂlnie wtyczka ustali wielkoĂÊ czcionki na 1/10 szerokoĂci elementu. IstniejÈ dwie metody zmiany tego ustawienia: skonfigurowanie mechanizmu kompresji lub zdefiniowanie minimalnego i maksymalnego rozmiaru.
Jeĝeli skorzystamy z kompresora, to musimy podaÊ wartoĂÊ kompresji. Na przykïad wartoĂÊ
1.2 spowoduje delikatniejsze zmiany wielkoĂci tekstu, natomiast wartoĂÊ 0.8 sprawi, ĝe zmiany wielkoĂci tekstu bÚdÈ bardziej skokowe:
<script>
$("#responsive_headline").fitText(1.2);
</script>

Moĝemy teĝ zmodyfikowaÊ ten domyĂlny mechanizm kontroli wielkoĂci tekstu, definiujÈc jego
minimalnÈ i maksymalnÈ wielkoĂÊ. W ten sposób zyskujemy wiÚkszÈ kontrolÚ niezbÚdnÈ w sytuacjach, w których chcemy zachowaÊ hierarchiÚ nagïówków, na przykïad tak jak poniĝej:
<script>
$("#responsive_headline").fitText(1,{ minFontSize: '20px',
maxFontSize: '40px' });
</script>
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Wtyczka SlabText
SlabText jest wtyczkÈ umoĝliwiajÈcÈ tworzenie Ălicznych i caïkowicie responsywnych nagïówków. DziÚki niej kaĝdy moĝe bardzo ïatwo przygotowaÊ robiÈce wraĝenie nagïówki. Skrypt
dzieli kaĝdy nagïówek na wiersze, a nastÚpnie kaĝdy z nich powiÚksza tak, ĝeby wypeïniï przestrzeñ dostÚpnÈ w poziomie. Idealna liczba znaków w wierszu wyliczana jest automatycznie
przez podzielenie dostÚpnej szerokoĂci przez wielkoĂÊ czcionki w pikselach.
Poniĝej wymieniam najwaĝniejsze funkcje tej wtyczki:
Q Jest w peïni responsywna i przygotowana do wspóïpracy z urzÈdzeniami
mobilnymi.
Q Opcja Color Control wybiera dla nagïówka kolor tïa, tekstu oraz cienia.
Q Opcje z grupy Extra Options pozwalajÈ na ustalenie dopeïnienia i zdefiniowanie
dïugoĂci cienia. Z kolei opcja Image Overlay umoĝliwia zaïadowanie obrazka
i umieszczenie go w tle nagïówka za pomocÈ wïaĂciwoĂci CSS3.
Q Opcja Font Control pozwala wybraÊ czcionkÚ i ustaliÊ wszystkie jej parametry.
Q Opcja Clonable tworzy dowolnÈ liczbÚ klonów danej sekcji tekstu.
Q Wtyczka pozwala na rÚczne zïamanie wiersza.
Q Zminimalizowana wersja wtyczki zajmuje tylko 4 KB.
Q Nagïówki zajmujÈce sporo przestrzeni w poziomie lepiej zapeïniajÈ okno
dowolnej przeglÈdarki.
Q Trzeba siÚ upewniÊ, ĝe skrypt zostanie wywoïany dopiero po zaïadowaniu
wszystkich czcionek z reguïy @font-face.
Kod wtyczki moĝna pobraÊ pod adresem http://github.com/freqDec/slabText/ i od razu rozpoczÈÊ eksperymentowanie.

Jak to zrobiÊ?
Na poczÈtek trzeba dopisaÊ do nagïówka header atrybut id, który póěniej zostanie wykorzystany w skrypcie, a nastÚpnie tuĝ przed zamykajÈcym znacznikiem </body> dodaÊ znacznik
<script>. ProszÚ spojrzeÊ na poniĝszy przykïad:
<header>
<h1 class="page-title">Linux rozkazuje: Nowi uĝytkownicy, ciÈgle nowi...
szybcy i wĂciekli!</h1>
</header>

Poniĝej przedstawiam kod, który trzeba dodaÊ do tego samego pliku:
<script>
$(".page-title").slabText();
</script>
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Moĝna teĝ wyïÈczyÊ automatyczne ïamanie tekstu i samodzielnie wprowadziÊ miejsca podziaïu, zmieniajÈc tym samym przekaz dla naszych uĝytkowników:
<header>
<h1 id="specific-title"></h1>
</header>

Taki kod trzeba jeszcze poïÈczyÊ z poniĝszym skryptem:
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery.slabtext.min.js"></script>
<script>
var stS = "<span class='slabtext'>",
stE = "</span>",
txt = [
"Linux rozkazuje:",
"nowi uĝytkownicy,",
"ciÈgle nowi...",
"szybcy i wĂciekli!"];
$("#specific-title").html(stS + txt.join(stE + stS) + stE).slabText();
</script>

Na poniĝszym rysunku zobaczyÊ moĝna obie wersje nagïówka. PierwotnÈ po lewej, a po prawej wersjÚ po modyfikacjach:

Dokïadniejszy opis wszystkich opcji moĝna znaleěÊ pod adresem http://freqdec.github.io/
slabText/.

Lettering
Wtyczka Lettering pozwala na uzyskanie peïnej kontroli nad kaĝdÈ literÈ nagïówka. Opakowuje ona poszczególne znaki, sïowa i wiersze, nadajÈc im klasy i tworzÈc tym samym caïkowicie
zarzÈdzany kod, który umoĝliwia szybki dostÚp do kaĝdego elementu nagïówka z poziomu
pliku CSS. Jest to wtyczka do biblioteki jQuery, co bardzo uïatwia dopasowywanie odstÚpów
miÚdzy literami, nadawanie im specjalnego wyglÈdu itp.
IstniejÈ dwie niesamowicie doskonale zaprojektowane strony, w których wiele pracy wïoĝono
w kaĝdÈ literÚ nagïówka. ProszÚ spojrzeÊ na te przykïady dostÚpne pod adresami http://lost
´worldsfairs.com/moon/ i http://lostworldsfairs.com/eldorado/:
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Jak to zrobiÊ?
Po pobraniu pliku zip ze strony https://github.com/davatron5000/Lettering.js moĝemy rozpoczÈÊ eksperymentowanie od dodania poniĝszego kodu do nowej strony HTML. Uĝyty tutaj
kod zostanie wykorzystany za chwilÚ:
<h1 class="fancy-title">Tytuï strony</h1>
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Nie moĝna zapomnieÊ o dodaniu w znaczniku <head> odwoïania do biblioteki jQuery i do wtyczki
Lettering:
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery.lettering.js"></script>

Na samym koñcu pliku HTML (przed zamykajÈcym znacznikiem </body>) trzeba jeszcze wywoïaÊ skrypt okreĂlajÈcy, na której klasie ma dziaïaÊ nasza wtyczka:
<script>
$(document).ready(function() {
$(".fancy-title").lettering();
});
</script>

Przygotowany w ten sposób kod wygeneruje poniĝszÈ strukturÚ. Wyobraě sobie, ĝe musisz to
zapisaÊ bez pomocy wtyczki:
<h1 class="fancy-title">
<span class="char1">T</span>
<span class="char2">y</span>
<span class="char3">t</span>
<span class="char4">u</span>
<span class="char5">ï</span>
<span class="char6"></span>
<span class="char7">s</span>
<span class="char8">t</span>
<span class="char9">r</span>
<span class="char10">o</span>
<span class="char11">n</span>
<span class="char12">y</span>
</h1>

Tak przygotowanej strukturze moĝna teraz nadawaÊ style. Na przykïad takie:
<style type="text/css">
h1 { font-family: 'Impact'; font-size:50px;
text-transform:uppercase; text-shadow: 1px 1px 2px #666; }
.char1, .word1, .line1 { color: purple; }
.char2, .word2, .line2 { color: orange; }
.char3, .word3, .line3 { color: yellow; }
.char4, .line4 { color: blue; }
.char5 { color: green; }
.char6 { color: indigo; }
.char7 { color: violet; }
.char8 { color: gold; }
.char9 { color: cyan; }
.char10 { color: lime; }
.char11 { color: red; }
.char12 { color: magenta; }
</style>
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Co wiÚcej, jeĝeli nagïówek powinien otrzymaÊ osobne style dla kaĝdego sïowa (nie znaku), to
moĝna o tym poinformowaÊ wtyczkÚ, podajÈc jej parametr "words", tak jak poniĝej:
<script>
$(document).ready(function() {
$(".fancy-title").lettering("words");
});
</script>

Moĝna teĝ pomyĂleÊ o osobnych stylach dla poszczególnych wierszy nagïówka rozdzielanych
znacznikiem <br />:
<h1 class="fancy-title">Tytuï strony <br /> z dïugim tekstem</h1>

W stosunku do poprzedniego przykïadu jedyna róĝnica polega na tym, ĝe podajemy parametr
"lines":
<script>
$(document).ready(function() {
$(".fancy-title").lettering("lines");
});
</script>

Teraz zapewne siÚ zastanawiasz, jak wiele pracy trzeba wïoĝyÊ w przygotowanie stylów, odmierzanie odlegïoĂci i wyliczanie, o ile trzeba powiÚkszyÊ czcionkÚ kaĝdego elementu. Do tych
prac doskonale przyda siÚ narzÚdzie Kern.js.

Kern.js
Kern.js jest narzÚdziem sieciowym doskonale uzupeïniajÈcym funkcje wtyczki Lettering.js, poniewaĝ udostÚpnia ono Ăwietny interfejs pozwalajÈcy na przeciÈganie elementów, dopasowywanie kerningu znaków, ustalanie wysokoĂci wierszy i umiejscowienia liter. A po zakoñczeniu
tych prac wystarczy skopiowaÊ wygenerowany kod CSS i uĝyÊ go w swoim arkuszu stylów.

Jak tego uĝywaÊ?
Na dole strony http://www.kernjs.com/ znajdziesz odsyïacz drag to bookmarks bar to install.
PrzeciÈgniÚcie go na pasek zakïadek uïatwi póěniej wïÈczanie narzÚdzia na naszej stronie.
Aby narzÚdzie to dziaïaïo prawidïowo, do nagïówka naszej strony naleĝy doïÈczyÊ bibliotekÚ
jQuery w wersji 1.7.2 oraz pliki samej biblioteki Kern.js. Jej skrypt moĝna pobraÊ na stronie
https://github.com/bstro/kern.js.
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script src="js/kern.min.js"></script>

Oto lista piÚciu opcji, które pojawiÈ siÚ na górze strony, gdy tylko po jej otwarciu klikniemy
znajdujÈcÈ siÚ w naszej przeglÈdarce zakïadkÚ Kernjs.com:
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Q zmiana kerningu (poziomego odstÚpu miÚdzy literami),
Q zmniejszenie lub zwiÚkszenie rozmiaru czcionki,
Q dopasowanie wysokoĂci wiersza (odstÚp pionowy),
Q dowolne umiejscowienie liter,
Q obrót tekstu o pewien kÈt.
Wszystkie te opcje reprezentowane sÈ za pomocÈ poniĝszych ikon:

Gdy tylko zakoñczysz prace nad nagïówkiem, kliknij przycisk z „fajkÈ”, aby zapisaÊ wszystkie
ustawienia w postaci kodu gotowego do skopiowania na naszÈ stronÚ.
Jeĝeli na stronie masz kilka dopasowanych w ten sposób nagïówków, to musisz uwaĝaÊ, ĝeby
kod jednego z nich nie wpïywaï na drugi. Aby ominÈÊ ten problem, wystarczy elementom nagïówka przypisaÊ specjalnÈ klasÚ, tak jak w poniĝszym przykïadzie:
<h1 class="fancy-title">Tytuï strony</h1>

Responsive Measure
Responsive Measure to prosty skrypt, któremu moĝna przekazaÊ selektor (najlepiej wybierajÈcy element, w którym znajdzie siÚ wïaĂciwa treĂÊ). DziÚki niemu wygenerowana zostanie
idealna definicja wielkoĂci czcionki pozwalajÈca na dopasowanie tekstu do elementu. Brzmi
jak magia? W nastÚpnym podpunkcie opiszÚ sposób uĝycia tego skryptu i dopasowania go do
naszych wymagañ.

Jak to zrobiÊ?
Po pobraniu plików tego projektu ze strony https://github.com/jbrewer/Responsive-Measure/
wstaw poniĝszy kod do sekcji <head> na samym poczÈtku dokumentu DOM:
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery.rm.js"></script>

Na koñcu strony HTML (przed zamykajÈcym znacznikiem </body>) trzeba jeszcze uruchomiÊ
skrypt wywoïujÈcy Responsive Measure. Zanim jednak do tego przystÈpimy, muszÚ omówiÊ
dwie metody sterowania wielkoĂciÈ tekstu:
Q idealLineLength — DomyĂlnie ma wartoĂÊ 66, ale moĝemy jÈ zmieniÊ, okreĂlajÈc
tym samym liczbÚ znaków i spacji, które majÈ siÚ zmieĂciÊ w jednym wierszu. Poza
tym minimalna wielkoĂÊ czcionki ustalona jest na 16 pikseli, natomiast maksymalna
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na 300 pikseli. Parametr sampleText ma pomagaÊ przy obliczaniu liczby znaków
o Ăredniej szerokoĂci znaku.
PamiÚtaj, ĝe wiersze, w skïad których wchodzi od 45 do 75 znaków, powszechnie uznaje siÚ za najlepiej
nadajÈce siÚ do czytania.

A oto wspomniany wczeĂniej kod wywoïujÈcy bibliotekÚ:
<script>
$('section').responsiveMeasure({
idealLineLength: 45,
minimumFontSize: 16,
maximumFontSize: 300,
sampleText: "n"
});
</script>

Q minimumFontSize i maximumFontSize — Za pomocÈ tych parametrów
moĝna poprawiÊ obsïugÚ wielkoĂci czcionek, na przykïad definiujÈc 13 pikseli
jako minimum i 30 jako maksimum. Poza tym domyĂlna wartoĂÊ parametru
idealLineLength moĝe wpïywaÊ na wyniki obliczeñ. Jeĝeli tak siÚ stanie, moĝesz
to poprawiÊ, definiujÈc wïasnÈ wartoĂÊ, podobnie jak zrobiliĂmy to w poprzednim
przykïadzie.
A poniĝej przykïad wykorzystania tych dwóch parametrów:
<script>
$('section').responsiveMeasure({
minimumFontSize: 13,
maximumFontSize: 30,
sampleText: "n"
});
</script>

mwiczenie 4 — dopasowywanie
nagïówka strony
To Êwiczenie wykonamy w trzech krokach, przy czym kroki drugi i trzeci bÚdÈ juĝ tylko uzupeïnieniem pierwszego:
1. Najpierw uĝyj narzÚdzia Font Squirrel, ĝeby przygotowaÊ sobie specjalnÈ czcionkÚ.
NastÚpnie zastosuj jÈ w znaczniku <h1> umieszczonym na Twojej stronie. Jeĝeli nie
wiesz, której czcionki uĝyÊ, to polecam wykorzystaÊ czcionkÚ „Kite One” dostÚpnÈ
w serwisie Google Font.
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2. Wykorzystaj wtyczkÚ Lettering, tak aby uzyskaÊ peïnÈ kontrolÚ nad kaĝdÈ literÈ,
sïowem i wierszem nagïówka strony. Teraz zmieñ kolor pierwszej litery, zmieniajÈc
w pliku CSS wartoĂÊ wïaĂciwoĂci color dla klasy .char1.
3. Wywoïaj narzÚdzie Kern.js, klikajÈc jego zakïadkÚ w przeglÈdarce. NastÚpnie
kliknij drugi przycisk na pasku narzÚdzi, wybierz pierwszÈ literÚ nagïówka
i zwiÚksz wielkoĂÊ jej czcionki. Teraz kliknij ostatni przycisk na pasku narzÚdzi
i umieĂÊ wygenerowany kod w pliku CSS.

Podsumowanie
W tym rozdziale poznaliĂmy metody tworzenia responsywnego tekstu i wielkoĂci czcionek.
Poza tym poznaliĂmy kilka sposobów zmieniania czcionki na stronie, wykorzystujÈc do tego
takie narzÚdzia, jak Font Squirrel, FitText, SlabText, Lettering i Responsive Measure. Wszystkie te rozwiÈzania pozwalajÈ na uzyskanie kontroli nad tekstem, która jest niezbÚdna podczas
przygotowywania responsywnej strony WWW.
W nastÚpnym rozdziale mówiÊ bÚdziemy o obrazach oraz materiaïach filmowych. Dowiemy
siÚ, jak moĝna przeksztaïciÊ je w responsywne media dopasowujÈce siÚ do róĝnych urzÈdzeñ.
Poza tym poznamy sposoby odtwarzania materiaïów wideo za pomocÈ róĝnych odtwarzaczy
i urzÈdzeñ.
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JavaScript, 203
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Foundation4
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jQuery, Patrz: jQuery
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film, 89, 104, 203
Firefox 3.6, 22, 115
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Fit Text, 77, 80
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Flexible Math, 33
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FlexSlider2, 110, 115
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Focal Point, 93
Font Squirrel, 77, 78, 87
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rozszerzenia, 139
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Internet Explorer 7, 40, 90, 115
Internet Explorer 8, 22, 28, 37,
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Top nav, 53
mikroszablon, 203
MobileHTML5.org, 175
Mobitest, 219
model polowy, 74
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efekty, 115
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rozwiÈzanie zastÚpcze, 176, 177
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linii bazowej, 37
nieresponsywna, 34
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widok, 43
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system
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siatki, 34
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szablon, 74
adresów URI, 96
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