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Tworzenie sekcji
z formularzem
kontaktowym

W tym rozdziale objaśnię, jak stworzyć kolejną sekcję naszej jednostronicowej witryny, która
może być rozwinięta na wiele sekcji. Sekcja ta będzie wyświetlała formularz kontaktowy, ale
można ją będzie łatwo zaadaptować do wyświetlania informacji, jak to omówiliśmy w po-
przednich rozdziałach.

W rozdziale omówione zostaną następujące tematy:

 kotwiczenie sekcji w pełnym nurcie witryny jednostronicowej;

 formularze Bootstrapa/HTML-a

 pole formularza Bootstrapa/HTML do wprowadzania jednej linii;

 pole formularza Bootstrapa/HTML do wprowadzania wielu linii;

 przycisk Bootstrapa/HTML;

 responsywne formularze;

 debugowanie i testowanie responsywnego projektu.

Przykłady sekcji kontaktowych
na witrynach jednostronicowych
Chociaż formularze kontaktowe występują w różnej postaci, większość z nich wykorzystuje
ten sam wypróbowany i przetestowany układ, który zazwyczaj jest następujący:
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 pole do wprowadzenia imienia;

 pole do wprowadzenia adresu e-mail;

 pole pozwalające wprowadzać tekst wiadomości;

 przycisk zatwierdzający wysłanie formularza.

Można dodać więcej sekcji, ale prawie wszystkie formularze kontaktowe będą posiadały po-
wyższe elementy.

Jeżeli chodzi o różne sekcje wyświetlane przez witryny jednostronicowe, liczba wariacji jest
niezliczona. W rozdziale 4., „Tworzenie sekcji z wprowadzeniem”, zaimplementowaliśmy
sekcję z wprowadzeniem zawierającą obraz szerokości całego ekranu i osadzony na nim tekst.
Wykorzystanie podobnego układu dla innych sekcji jest dobrym podejściem, ale przyjrzyj-
my się kilku innym często wykorzystywanym układom.

Spójrzmy na kilka przykładów formularzy kontaktowych.

Richman
Ten przykład widzieliśmy już wcześniej — jest prosty, ale bardzo efektywny w komuniko-
waniu użytkownikowi, jakie informacje są potrzebne do przesłania formularza.
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Choć pola różnią się od tych opisanych w poprzednim punkcie, tak naprawdę mają za zada-
nie pozyskać te same informacje:

 kim jesteś;

 jak się z Tobą skontaktować;

 Twój problem lub zapytanie.

Link do strony: http://richman-kcm.com/.

Bueno
Ten przykład jest prostszy i zawiera dokładnie te komponenty, o których wspomniałem
wcześniej:

Jako ozdobę formularza dodano również obrazek.

Link do strony: https://bueno.co/#contact.
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This also
Ten przykład jest całkowicie inny, ponieważ nie jest formularzem. Zawiera informacje o tym,
gdzie można znaleźć firmę w prawdziwym świecie:

Oprócz mapy zawiera również adresy e-mail różnych oddziałów.

Link do strony: http://thisalso.com/contact.
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Design museum
To kolejny przykład bez formularza kontaktowego. Zawiera tylko proste informacje teleadre-
sowe wraz z mapą, ale tym razem wykorzystano darmowe, dobrze wszystkim znane i potężne
API Map Google:

Jeżeli przewiniesz stronę w dół, znajdziesz informacje kontaktowe dotyczące innych
oddziałów.

Link do strony: http://designmuseum.org/plan-your-visit/contact-information.
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Choice screening
Chociaż ten przykład jest podobny do pierwszych dwóch (również zawiera formularz z polami
do wypełnienia), tutaj do podania jest znacznie więcej informacji i nie jest to wcale nic złego:

Informacje, o jakie poprosisz na swoim formularzu kontaktowym, będą uzależnione od cha-
rakteru strony.

Link do strony: https://www.choicescreening.com/contact-choice-screening.
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Implementacja sekcji kontaktowej
Stworzymy teraz dla naszej strony sekcję kontaktową, którą będziesz mógł łatwo modyfiko-
wać i wykorzystywać wielokrotnie.

Co będzie zawierała sekcja kontaktowa?
Sekcja kontaktowa będzie bardzo podobna do przykładów ze stron firmy Richman i organi-
zacji Bueno, ale będzie ją można łatwo zmienić zgodnie ze stylem pozostałych przykładów.

Sekcja kontaktowa będzie się składała z następujących elementów:

 pole do wprowadzenia imienia;

 pole do wprowadzenia adresu e-mail;

 pole pozwalające wprowadzać tekst wiadomości.

Wykorzystamy wiele technik omówionych w poprzednich rozdziałach, włącznie z systemem
siatki Bootstrapa. Zanim jednak przejdziemy dalej, sugeruję, abyś przejrzał wszystkie przy-
kłady, które omówiliśmy wcześniej, i zmieniając rozmiar przeglądarki, sprawdził, jak re-
sponsywna strona reaguje na te zmiany.

Tworzenie kontenera dla sekcji kontaktowej
Najpierw zaimplementujmy prosty kontener, który będzie zawierał formularz kontaktowy.
Następnie wykorzystamy go do stworzenia łącza na pasku nawigacji. Pod sekcją zespołu do-
daj poniższy kod:

119  <div class="container-fluid" id="ContactSection">
120    <div class="row">
121      <div class="col-12 text-center">
122        <h1>Kontakt</h1>
123      </div>
124    </div>
125  </div>

Omówmy, co powoduje powyższy kod:

 Linia 119: Tworzymy płynny kontener, pozwalając mu rozciągnąć się na całą
szerokość przeglądarki. Jeżeli chcesz, możesz zmienić go na zwykły kontener.
Identyfikator zostanie wykorzystany do przygotowania łącza na pasku nawigacji.

 Linia 120: Tworzymy wiersz, w którym będą przechowywane nasze elementy.

 Linia 121: Tworzymy element div szeroki na 12 kolumn dla wszystkich
rozmiarów ekranów i centrujemy zawarty w nim tekst.

 Linia 122: Tworzymy prosty nagłówek dla sekcji kontaktowej.
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Powyższy kod spowoduje wyświetlenie na stronie poniższego wyniku:

Poleć książkęKup książkę
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Sekcja kontaktowa zlewa się z sekcją zespołu, ponieważ mają to samo tło i kolor. Na witry-
nach jednostronicowych bardzo często wykorzystuje się różne kolory tła (lub obrazy) dla po-
szczególnych sekcji. Jedną z bardziej popularnych metod jest stosowanie ciemnych i jasnych
kolorów tła. Sekcja zespołu ma już białe tło, zmieńmy zatem kolor sekcji kontaktowej na czarny.

Dodaj poniższy kod do pliku index.css:

44  #ContactSection
45  {
46    background-color: #000000;
47    color: #FFFFFF;
48  }

Omówmy powyższy kod:

 Linia 45: Ustawiamy czarny kolor tła sekcji.

 Linia 46: Ustawiamy biały kolor tekstu wewnątrz sekcji.

Kolory zostaną zmienione jak poniżej:

Być może zwróciłeś uwagę na to, że w nagłówku tej sekcji u góry jest mniej przestrzeni niż
w sekcji zespołu. Jest tak dlatego, że jumbotron w Bootstrapie ma automatycznie przypisane
marginesy. Zróbmy coś podobnego dla pozostałych sekcji.

Zaktualizuj poprzednio wpisany kod CSS, aby zawierał marginesy i dopełnienie u góry i u dołu
sekcji kontaktowej:

44  #ContactSection
45  {
46      background-color: #000000;
47      color: #FFFFFF;
48      margin-top: 2rem;
49      margin-bottom: 2rem;
50      padding-top: 2rem;
51      padding-bottom: 2rem;
52  }

Wybrałem 2rem, bo taka wartość jest przypisywana dla jumbotrona, ale możesz zmienić
wartość na dowolną inną. Wynik wygląda tak:
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Zakotwiczenie sekcji kontaktowej na pasku nawigacji
Podobnie jak w poprzednim rozdziale, dodamy link do sekcji kontaktowej na pasku nawigacji.
Pozwoli to użytkownikowi przejść do sekcji kontaktowej bez konieczności przewijania strony.

Na pasku nawigacji znajdują się tylko dwa elementy, które zostały już przypisane do sekcji
wprowadzającej i sekcji zespołu. Będziemy musieli utworzyć nowy element — dodaj poniższy
kod do istniejących elementów paska nawigacji:

23  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarTogglerDemo02">
24          <ul class="navbar-nav mr-auto mt-2 mt-md-0">
25            <li class="nav-item navLi active">
26              <a class="nav-link navButton" href="#HomeSection">Główna <span
                class="sr-only">(aktaulna)</span></a>
27            </li>
28
29            <li class="nav-item navLi">
30              <a class="nav-link navButton" href="#TeamSection">Zespół</a>
31            </li>
32
33            <li class="nav-item navLi">
34              <a class="nav-link navButton" href="#ContactSection">Kontakt</a>
35            </li>
36          </ul>

Mamy teraz w menu link prowadzący do sekcji kontaktowej:

Kod JavaScriptu, który dodaliśmy wcześniej, sprawia, że strona automatycznie przewija się
do wybranej sekcji.

Dodanie formularza kontaktowego
Dodajmy teraz kilka pól do formularza. Zaczniemy od tego, co poniżej:

 Adres e-mail — pole do wprowadzania pojedynczej linii.

 Imię — pole do wprowadzania pojedynczej linii.

Pole do wprowadzania pojedynczej linii pozwala na wprowadzenie tylko jednej linii, co doskonale
sprawdza się dla prostych danych jak te powyżej.
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Do wiersza nagłówka, który zaimplementowaliśmy w poprzednim punkcie, dodaj poniż-
szy kod:

119  <div class="container-fluid" id="ContactSection">
120    <div class="row">
121      <div class="col-12 text-center">
122        <h1>Kontakt</h1>
123      </div>
124    </div>
125
126    <form>
127      <div class="row">
128        <div>
129          <label for="contactEmail">Adres e-mail</label>
130          <input type="email" class="form-control" id="contactEmail"
             placeholder="Wprowadź adres e-mail">
131          <small class="form-text">Nigdy nie przekażemy Twojego adresu nikomu
             innemu.</small>
132        </div>
133
134        <div>
135          <label for="contactName">Imię</label>
136          <input type="text" class="form-control" id="contactName" placeholder=
             "Wprowadź imię">
137        </div>
138      </div>
139    </form>
140  </div>

Omówmy nowy kod linia po linii:

 Linia 126: Dodajemy formularz, który będzie zawierał wszystkie pola. Można go
łatwo rozbudować do w pełni funkcjonalnego formularza z wykorzystaniem języka
serwerowego takiego jak PHP.

 Linia 127: Tworzymy wiersz dla wszystkich elementów formularza kontaktowego.
Nie ma tu nic specjalnego, robiliśmy to już milion razy.

 Linia 128: Tworzymy element div, który będzie zawierał wszystkie elementy
związane z adresem e-mail.

 Linia 129: Dodajemy element label zawierający etykietę informującą
użytkownika, że w polu należy wpisać adres e-mail.

 Linia 130: Dodajemy pole wraz z walidacją do wpisania e-maila.

 Linia 131: Tworzymy krótki tekst zapewniający użytkownika, że adres e-mail
pozostanie wyłącznie do naszej dyspozycji i jest poufny.

 Linia 134: Tworzymy element div, który będzie zawierał wszystkie elementy
związane z imieniem.

 Linia 135: Dodajemy etykietę informującą, że pole jest przeznaczone
do wprowadzenia imienia.

 Linia 136: Dodajemy pole do wprowadzenia imienia.
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Cały ten kod zostanie wyrenderowany jak poniżej:

Pewnie myślisz teraz, że to wcale nie wygląda tak, jak przykłady, którym przyglądaliśmy się
wcześniej — i masz rację. Formularz nie wykorzystuje dostępnego miejsca. Na szczęście
wystarczy dodać klasy kolumn do każdego z elementów div zawierających poszczególne
składowe formularza, jak poniżej:

126    <form>
127      <div class="row">
128        <div class="col-md-6">
129          <label for="contactEmail">Adres e-mail</label>
130          <input type="email" class="form-control" id="contactEmail"
             placeholder="Wprowadź adres e-mail">
131          <small class="form-text">Nigdy nie przekażemy Twojego adresu nikomu
             innemu.</small>
132        </div>
133
134        <div class="col-md-6">
135          <label for="contactName">Imię</label>
136          <input type="text" class="form-control" id="contactName"
             placeholder="Wprowadź imię">
137        </div>
138      </div>
139    </form>

To sprawia, że pola będą miały połowę szerokości wiersza na ekranach o średnim rozmiarze
lub większych i szerokość całego wiersza na małych i bardzo małych.

Na większych ekranach formularz będzie wyglądał tak:

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page54976~rf/reswed
http://helion.pl/page54976~rt/reswed


Rozdział 6. • Tworzenie sekcji z formularzem kontaktowym

113

A na mniejszych tak:

Nasz formularz kontaktowy jest już prawie gotowy. Wprowadź poniższy kod, aby dodać pole
do wprowadzania wiadomości:

126    <form>
127      <div class="row">
128        <div class="col-md-6">
129          <label for="contactEmail">Adres e-mail</label>
130          <input type="email" class="form-control" id="contactEmail"
placeholder="Wprowadź adres e-mail">
131          <small class="form-text">Nigdy nie przekażemy Twojego adresu nikomu
innemu.</small>
132        </div>
133
134        <div class="col-md-6">
135          <label for="contactName">Imię</label>
136          <input type="text" class="form-control" id="contactName"
placeholder="Wprowadź imię">
137        </div>
138
139        <div class="col-12">
140          <label for="contactMessage">Wiadomość</label>
141          <textarea class="form-control" id="contactMessage"
rows="5"></textarea>
142        </div>
143      </div>
144    </form>

Wynik jest następujący:
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Ostatnim elementem, który musimy dodać, jest przycisk zatwierdzający wysłanie formularza,
co zrobimy, dodając poniższy kod:

126    <form>
127      <div class="row">
128        <div class="col-md-6">
129          <label for="contactEmail">Adres e-mail</label>
130          <input type="email" class="form-control" id="contactEmail"
             placeholder="Wprowadź adres e-mail">
131          <small class="form-text">Nigdy nie przekażemy Twojego adresu nikomu
             innemu.</small>
132        </div>
133
134        <div class="col-md-6">
135          <label for="contactName">Imię</label>
136          <input type="text" class="form-control" id="contactName"
             placeholder="Wprowadź imię">
137        </div>
138
139        <div class="col-12">
140          <label for="contactMessage">Wiadomość</label>
141          <textarea class="form-control" id="contactMessage" rows="5"></textarea>
142        </div>
143
144        <div class="col-12">
145          <button type="submit" class="btn btn-primary col-12">Wyślij
             wiadomość</button>
146        </div>
147      </div>
148    </form>

Omówmy kod przycisku linia po linii:

 Linia 144: Tworzymy po prostu element div zawierający przycisk.

 Linia 145: Tworzymy przycisk, wykorzystując wbudowane w Bootstrapa klasy
do zmiany wyglądu przycisku i rozciągnięcia go na szerokość 12 kolumn
(pełna szerokość kontenera nadrzędnego).

Więcej informacji o przyciskach i ich wyglądzie w Bootstrapie znajdziesz pod adresem: https://getboot
strap.com/docs/4.1/components/buttons/.

Wynik będzie następujący:
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Formularz wygląda dobrze, ale nie świetnie. Dodanie przestrzeni pomiędzy obszarem do
wprowadzania wiadomości a przyciskiem zatwierdzającym wysłanie poprawi wizualną przej-
rzystość formularza. Najpierw dodaj identyfikator ContactButtonContainer do elementu div
nadrzędnego dla przycisku, jak poniżej:

126    <form>
127      <div class="row">
128        <div class="col-md-6">
129          <label for="contactEmail">Adres e-mail</label>
130          <input type="email" class="form-control" id="contactEmail"
             placeholder="Wprowadź adres e-mail">
131          <small class="form-text">Nigdy nie przekażemy Twojego adresu nikomu
             innemu.</small>
132        </div>
133
134        <div class="col-md-6">
135          <label for="contactName">Imię</label>
136          <input type="text" class="form-control" id="contactName"
             placeholder="Wprowadź imię">
137        </div>
138
139        <div class="col-12">
140          <label for="contactMessage">Wiadomość</label>
141          <textarea class="form-control" id="contactMessage" rows="5">
             </textarea>
142        </div>
143
144        <div class="col-12" id="ContactButtonContainer">
145          <button type="submit" class="btn btn-primary col-12">Wyślij
             wiadomość</button>
146        </div>
147      </div>
148    </form>

Wizualnie strona pozostanie taka sama jak poprzednio, ponieważ musimy jeszcze dodać
style dla tego elementu div. Dodaj poniższy kod do pliku index.css:

54  #ContactButtonContainer
55  {
56      margin-top: 10px;
57  }

Otrzymamy doskonały efekt:
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Ukończyliśmy właśnie sekcję kontaktową, jak również całą naszą witrynę jednostronicową.

Podsumowanie
W tym rozdziale stworzyliśmy nową sekcję zawierającą formularz kontaktowy i dodaliśmy ją
do witryny jednostronicowej. W następnym rozdziale rozpoczniemy nowy projekt: utwo-
rzymy blog.
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