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Responzivní web
Jan Sequens, Global Vision, a.s.

Co je mobilní verze webové stránky?• „Dříve“ byly možnosti mobilních telefonů značně omezené (monochromatický display, paměť, procesor) a mobilní telefony pracovaly s vlastním protokolem „wap“ - mobilní verze byly většinou prostý text doplněný obrázky• Před 6-ti lety (2010) neexistoval iPad…• Mobilní verze je obvykle zcela jiná verze webové stránky – uživateli obvykle předává jiná data a optimalizuje tak rychlost načtení stránky na pomalých mobilních připojeních• Nepřizpůsobuje se ale plynule různým typů zařízení (mobil, tablet, phablet) a nereflektuje tak trend používání mobilních zařízení
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Co je responzivní webová stránka?
• Responzivní webová stránka je „přizpůsobivá“ -> „response“
• Responzivní webová stránka, reaguje (response = odezva) na aktuální velikost průhledu zařízení uživatele a svoje zobrazení (rozložení prvků, velikost obrázků, velikost ovládacích prvků, písma…) plynule přizpůsobí tak, aby bylo pro uživatele co nejpříjemnější
• Samotné přizpůsobení probíhá na úrovni webového prohlížeče
• V případě využití dalších technologií (ajax, html5), lze optimalizovat také datovou náročnost a zrychlit načítání stránky uživateli
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Mobile First
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Je „už“ čas?

Lidé jsou mobilní
• V ČR se v roce 2015 prodalo

• 3,4 mil. Mobilních telefonů z toho ¾ (2,5 mil.) bylo „chytrých“ - GfK Point of Sales (POS) Measurement – data z více jak 90 trhů pro kalendářní rok 2015 a GfK prognózy pro rok 
2016.

• 900 tis. ks tabletů
• „jen“ 1,1 mil. PC (desktop + notebook) – dle IDC
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Data jsou všude

Statistiky nelžou – nebo ano?
• Dle výzkumu „NetMonitor“ bylo v prosinci 2015 v ČR 15,5% návštěvnosti (měřených stránek) realizováno z mobilních zařízení, dle stejné metodiky bylo v roce 2014 z mobilních zařízení realizováno 11% návštěv- http://www.m-

journal.cz/cs/aktuality/jiz-15---zobrazeni-stranek-v-cr-pochazi-z-mobilnich-zarizeni__s288x11898.html• Dle měření 350 webových stránek provozovaných Global Vision, bylo v květnu 2016 z mobilních zařízení (dle Google analytics, mobil + tablet) realizováno 34% návštěv, přičemž extrémy sahaly od 20% do 55%
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Vyhledávače jsou (skoro) mobile friendly
• Od dubna 2015 Google zvýhodňuje ve výsledcích mobilního vyhledávání webové stránky, které jsou optimalizovány pro mobily a poradí si i s dynamickým obsahem generovaným na straně uživatele (AJAX)
• Optimalizaci pro Google (přívětivost pro mobilní telefony) lze ověřit na URL: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
• Seznam.cz je pozadu ve sledování responzibility a také v indexaci obsahu generovaného pomocí Java Scriptu

Jak na to…
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Technologie

• Responzivní web řeší zobrazení webu pro klienta (uživatele)
• Responzivní web není otázkou typu CMS, ale otázkou HTML „šablon“ webu
• Responzivní web je řešen především pomocí tzv. „media queries“ (css), Java Scriptu a HTML5 atributů

Grid system
• Komponenty webové stránky jsou v šabloně rozděleny do pomyslných řádků a sloupců• Grid systém zajišťuje, aby při daných breakpointech (šířce zařízení) měla komponenta určitou poměrnou šířku• Bootstrap dělí šířku webu na 12 sloupců• Komponenta může mít šířku 1-12 „sloupců“ a každý takovýto sloupec může být opět rozdělen na 12 sloupců 
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Technologie – tvorba layoutu
• Oblíbené je použití open-source css/js frameworků pro tvorbu grid-layoutu

• Bootstrap – robustnější
• Base – zaměřený na základní styly a grid system• Grid system Frameworky ulehčují práci kodérovi (testování, vývoj) a mnohdy zajišťují kontinuitu vizuálu webu napříč komponentami (Bootstrap)

Responzivní zobrazení a optimalizace pro mobilní zařízení
• „Responzivní design“ řeší v podstatě pouze „poskládání“ webu na zařízení uživatele
• Optimalizace pro mobilní zařízení řeší specifika používání mobilních zařízení, především datové limity, rychlost přenosu dat, odezvu, rychlost procesorů mobilních zařízení
• Ne vždy platí: mobilní < stolní

• mobilní telefony mají nezřídka kdy FULL HD a vyšší rozlišení (1920x1080px), nejčastější rozlišení používaných notebooků je přitom „jen“ 1366x768px
• Mobilní zařízení potom sice zobrazuje obsah v „mobilním layoutu“ – např. 1 sloupec, ale fotografie určené pro mobilní zařízení už jsou neostré (nemají dostatečné rozlišení)
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Optimalizace výkonu
• Navzdory nástupu rychlých mobilních sítí (3G, LTE) je vhodné řešit kromě vzhledu také náročnost webových  stránek (datová, výkonnostní)
• Animace, nevhodně použitý JavaScript, velké obrázky a zbytečné soubory zpomalují načítání a zpracování stránky v zařízení
• Využití možností HTML5 <picture>, CSS3 media queries pro optimalizaci přenesených dat
• AJAX načítání obsahu (pozor na SEO)

Co nepřehlédnout
• Výška hlavičky a loga
• Mobilní verze menu – viditelné a přehledné
• Velikost textu – ani velká ani malá
• Odsazení obsahu
• Tabulky a přeskládání obsahu
• Důsledně zmenšovat obrázky
• Touch friendly
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Kompatibilita
• Všechny hlavní moderní webové prohlížeče, podporují běžně používané techniky responzivního webu (IE11, Edge, FireFox, Chrome, Opera, Safari) a to jak v desktopové tak v mobilní variantě• Na druhou stranu často není podpora ideální (Android 2 integrovaný prohlížeč)• Bohužel prostředí webových prohlížečů je stále dost nehomogenní – výsledné zobrazení stránek se neliší jen podle prohlížeče, nebo rozlišení monitoru, ale také dle operačního systému, verze prohlížeče i lokálního nastavení uživatele• Mít střídmé nároky na kompatibilitu se staršími prohlížeči (i mobilními)• Používání knihoven, které podporují kompatibilitu (html5shiv, respond)

Podíl prohlížečů 6/2015 – 6/2016
• IE 6, 7, 8 a 9 měli v červnu 2016 dohromady 2,65% (u toho 1,06 IE9)• Z absolutních hodnot se pak můžeme dostat na „zajímavá“ čísla – 5000 návštěv měsíčně = 132 uživatelů, kteří uvidí „rozbitou“ stránku
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Testování
• Při testování funkčnosti v různých zařízeních je nejlepší testovat na reálných zařízeních -> pro běžného uživatele/klienta/vývojáře nemožné• Desktopové prohlížeče nabízejí různé úrovně „emulování“ jiných zařízení (obvykle ale jen pomocí změny rozlišen a viewportu)• Existují aplikace na testování mnoha zařízení a kombinací OS/prohlížeč v reálných „virtual machines“, kde v okně prohlížeče tester vidí reálnou podobu webu v prohlížeči běžícím pod virtuálním PC – např. www.browserstack.com - trial zdarma – na základní vyzkoušení postačuje

Nejlepší cena / výkon = šablona
• Na trhu existuje nespočet hotových webových šablon pro moderní, přehledné a responzivní webové stránky
• Šablonu lze pořídit zdarma (https://html5up.net/) nebo za cenu okolo 20$ -themeforest.net, templatemonster.com a další
• Lze pořídit čisté HTML 5 šablony i šablony pro rozšíření open-source CMS –WordPress, Drupal, Joomla…
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Tak jak?

• Možnost využití služeb pro „naklikání“ webu (Wix, Webnode, Google Weby…) – zvládne i běžný uživatel PC
• Web od profesionála (možnost využití šablony může zásadně snížit náklady)
• CMS (open-source) + šablona
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Díky za pozornost


