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Kennismaken met jQuery
Mobile
Het web wordt meer en meer mobiel. De verwachting is dat medio 2015
websites voor het grootste deel via mobiele apparaten bezocht worden.
Het aandeel van gewone desktopcomputers en laptops neemt af. Het is
niet handig om een normale website te bekijken op het veel kleinere
scherm van een mobiele telefoon. U moet dan constant zoomen, verschuiven en vaak te kleine teksten aantikken. jQuery Mobile is een framework
dat websites optimaliseert voor weergave op een mobiel apparaat. Dit
betekent dat er standaardelementen zijn voor de gebruikersinterface,
zoals pagina’s, knoppen, lijsten en pictogrammen. In dit boek leert u hoe
u perfecte mobiele websites maakt met dit moderne framework.

In dit hoofdstuk:
Wat jQuery Mobile is en wat het niet is.
Welke voorkennis u nodig hebt om mobiele websites te maken.
Welke kenmerken een jQuery Mobile-site heeft.
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Wat is jQuery Mobile?
jQuery Mobile is een CSS- en JavaScript-framework waarmee u
geoptimaliseerde websites maakt voor mobiele apparaten. Met
‘mobiele apparaten’ worden in dit geval smartphones, tablets en
zelfs (oude) feature phones bedoeld. Door de HTML-code die u
schrijft te voorzien van jQuery Mobile-specifieke kenmerken,
wordt een site automatisch omgezet naar een mobiel design.
Naar keuze verdeelt u de site in handige pagina’s met de informatie, gebruikt u grote knoppen die makkelijk te bedienen zijn en
plaatst u navigatiebalken die het hoofdmenu van de site of app
weergeven. In totaal kent jQuery Mobile enkele tientallen widgets
die elk een bepaald user-interface-element vormgeven.
jQuery Mobile is in 2010 ontstaan als afsplitsing van het algemene
jQuery-project. Het is los van jQuery zelfstandig verder ontwikkeld. De versienummers lopen ook niet gelijk. Het jQuery Mobileteam heeft onder andere ondersteuning gekregen (in de vorm
van donaties of medewerkers) van bedrijven als Adobe, Nokia,
Mozilla en HP. jQuery Mobile zelf is net als jQuery volledig gratis
te gebruiken. U hoeft er niet voor te betalen.

jQuery Mobile en jQuery UI
Iets eerder dan jQuery Mobile had het project
jQuery UI zich al losgemaakt van het ‘hoofdproject’ jQuery. Zoals jQuery UI een bibliotheek
biedt met user-interfacecomponenten voor
desktopgebruik, biedt jQuery Mobile een bibliotheek met user-interfaceonderdelen voor
mobiel gebruik. U gebruikt ze niet samen in een
project. jQuery UI is echt voor desktopgebruik,
jQuery Mobile is voor mobiel gebruik. Beide zijn
afhankelijk van de aanwezigheid van jQuery om
goed te kunnen werken.
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jQuery Mobile API
Daarnaast is jQuery Mobile voorzien van een uitgebreide JavaScript API waarmee u de site kunt laten reageren op events, zoals
het tappen op een knop, het wisselen van pagina, het laden van
de app en nog veel meer. jQuery Mobile breidt het jQuery-eventmodel uit met eigen (mobiele) events waar u als programmeur
desgewenst op kunt inspringen.

jQuery Mobile op internet
Op www.jquerymobile.com vindt u de homepage van jQuery Mobile. Dit is ook het adres
voor downloads, documentatie of thema’s.

Afbeelding 1.1 De homepage van jQuery Mobile. Start hier voor de officiële downloads,
documentatie en meer.
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Universele weergave
De code die u met jQuery Mobile schrijft, is universeel voor alle
mobiele apparaten. Dat betekent dat de site er op een iPhone net
zo uitziet als op een Android-telefoon of een Windows Phone. U
hoeft daarom de mobiele site maar één keer te maken om alle
populaire smartphoneplatforms te kunnen bedienen. Met aanvullende tools zoals PhoneGap kunt u zelfs besluiten de mobiele site
om te zetten naar een standalone app, die u desgewenst in de
diverse app stores zou kunnen publiceren (Google Play, Apple
App Store en de Windows Phone Store).
Native apps versus webapps
Er zijn vele kasten te vullen met boeken over het verschil tussen
native apps en webapps, welke variant beter zou zijn en welke de
toekomst zou hebben. Dat herhalen we hier niet, we volstaan met
een korte, puntsgewijze uiteenzetting van de belangrijkste kenmerken.
• Native apps worden geprogrammeerd in de programmeertaal

die bij dat platform hoort. iPhone-apps schrijft u in Object C
en/of Swift, Android-apps schrijft u in Java, Windows Phoneapps schrijft u in C#. Dit betekent dus dat u een app drie keer
moet programmeren als u de drie bekendste varianten (iOS,
Android en Windows Phone) wilt aanbieden.
• Een webapp schrijft u maar één keer (in HTML, CSS en Java-

Script). Als framework gebruikt u jQuery Mobile om de app te
optimaliseren voor weergave op mobiel.
• Native apps worden gepubliceerd in de app stores van de

diverse fabrikanten.
• Webapps staan op uw eigen webserver, of bij een ISP. De

bezoeker gebruikt zijn browser (Safari, Chrome of Internet
Explorer) om de app/site te gebruiken.
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• Native apps hebben een specifieke look-and-feel voor het

betreffende platform en maken optimaal gebruik van de hardware. Webapps hebben vaak een meer algemene look-andfeel. Alleen met aanvullende bibliotheken is het mogelijk
gebruik te maken van bijvoorbeeld de hardware van de telefoon (hoewel HTML5 hiervoor steeds meer mogelijkheden
biedt).

Afbeelding 1.2 De drie mobiele platforms die er op dit moment toe doen, in volgorde van marktaandeel: Android (ca. 65%), iOS (ca. 18%) en Windows Phone (ca. 10%).

In dit boek leert u webapps maken. U gebruikt jQuery Mobile om
de app te optimaliseren voor mobiel gebruik, maar op de achtergrond is het eigenlijk een ‘gewone’ website. jQuery Mobile-sites
zijn voor elk platform geschikt.

Benodigde voorkennis
Dit boek maakt deel uit van de Web Development Library
(www.webdevelopmentlibrary.nl). In elk deel wordt een op zichzelf staande techniek besproken die te maken heeft met webdevelopment. Andere, gerelateerde technieken worden bekend
verondersteld. Zo betaalt u alleen voor datgene wat u echt nodig
hebt.
In dit boek gaan we in op jQuery Mobile. Het is een uitbreiding
van jQuery, geen vervanging. U gebruikt jQuery Mobile altijd in
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combinatie met jQuery. De bibliotheek jQuery is op zijn beurt
weer een uitbreiding voor JavaScript. We gaan er dan ook van uit
dat u voldoende ervaring hebt met JavaScript. Variabelen, statements, lussen en objecten worden niet apart besproken.
Bovendien wordt jQuery Mobile, zoals u inmiddels hebt begrepen, gebruikt in de context van een website. U moet daarom kennis hebben van HTML en CSS. Tags, attributen, CSS-selectors, classes en id’s worden bekend verondersteld.
Tips voor meer leesvoer
Kan uw HTML-, JavaScript- of jQuery-voorkennis wel een opfrisbeurt gebruiken? Lees dan eerst de volgende titels (van dezelfde
auteur):
•

Web Development Library – JavaScript, ISBN 9789059407589

•

Web Development Library – jQuery, ISBN 9789059407596

•

Handboek (X)HTML, CSS en JavaScript, ISBN 9789059404144

Editor en browser
U moet kunnen werken met code. De keuze voor een editor is vrij.
Bekende tools voor webdevelopment zijn bijvoorbeeld Adobe
Dreamweaver, Notepad++, Visual Studio of Sublime Text. Maar
elke andere teksteditor waarmee u platte tekst als .html- of .jsbestand kunt opslaan is geschikt. Wij kennen nog steeds developers die zweren bij Kladblok of vi.
Als browser adviseren we om uw werk te testen in Chrome of
Safari. Ze zijn beschikbaar voor Windows en Mac OS en beschikken over uitstekende developer tools (F12). Hiermee kunt u code
inspecteren, breekpunten zetten, uitvoer bekijken in de console
en meer.
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Afbeelding 1.3 Gebruik een editor waarin u zich thuis voelt. Hier een voorbeeld van Sublime Text,
maar elke andere webeditor is geschikt.

Gebruik het tabblad Emulation in de Developer Tools van Chrome om een mobiel
apparaat te simuleren. Dit vergemakkelijkt het test- en ontwikkelwerk op een desktopcomputer.

Afbeelding 1.4
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De huidige versie van Chrome kent bovendien een handige emulatiemodus. Hiermee kunt u binnen de browser de schermafmetingen en andere variabelen instellen voor tal van mobiele apparaten. Zo hoeft u niet over tientallen apparaten te beschikken om
te zien hoe uw jQuery Mobile-site eruitziet. U kunt dit eenvoudig
via een keuzemenu instellen.

Waarom niet Firefox?
Veel webdevelopers gebruiken Mozilla Firefox
als standaardbrowser. Is deze niet geschikt om
jQuery Mobile-sites mee te ontwikkelen? Jawel,
maar denk vooral aan het platform waarmee uw
sites uiteindelijk bezocht zullen worden. Dat zal
in de meeste gevallen een Android-device (met
Google Chrome) of een Apple-device (met Safari
als standaardbrowser) zijn. Firefox is wel
beschikbaar voor het mobiele platform, maar
wordt veel minder gebruikt (<3%). Om eventuele verschillen in browserweergave voor te
zijn, kunt u het best testen in de browser die uw
klanten uiteindelijk ook gebruiken. In de meeste
gevallen zal dat Chrome of Safari zijn.

Oefenbestanden downloaden
Alle codevoorbeelden en -fragmenten die in de tekst worden besproken zijn als voorbeeldbestanden te downloaden. Het adres
hiervoor is www.webdevelopmentlibrary.nl (klik op Downloads
en kies de titel jQuery Mobile). Het zijn vaak geen complete,
spectaculaire webapps. Soms gaat het maar om enkele regeltjes
code, maar dat kan net genoeg zijn om u op weg te helpen. In de
codevoorbeelden staat vaak aanvullend commentaar.
De oefenbestanden zijn oplopend per hoofdstuk genummerd. In
een echt project zult u zelf bijvoorbeeld met een homepage wer-
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ken die index.html heet. De oefenbestanden hebben namen als
script_0201.html, script_0202.html (uitgebreid met nieuwe
opties), script_0203.html (nog verder uitgebreid) en zo verder.
Bij de codeblokken in de tekst van dit boek wordt meestal
genoemd wat het nummer van het bijbehorende oefenbestand is.

jQuery Mobile en andere mobile frameworks
Omdat u dit boek leest, gaan we ervan uit dat u de keuze hebt
gemaakt voor jQuery Mobile als mobiel framework. Een uitstekende keuze wat ons betreft. Maar misschien twijfelt u nog, of
hebt u collega’s of vrienden die andere frameworks aanraden
(‘jQuery Mobile? Man, dat is toch niks, waarom gebruik je niet
XYZ!’). Natuurlijk er zijn op internet talloze andere frameworks te
vinden die mobiele sites en -apps beloven op basis van HTML5 en
CSS. Sommige zijn zeker zo goed, uitgebreid en bekend als jQuery
Mobile. We noemen er een aantal:
• Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap is een CSS-framework
voor responsive webdesign (www.getbootstrap.com). Sinds

Bootstrap 3.0 is het ook een mobile first-framework. Dit betekent dat u met één codebasis zowel desktopsites als mobiele
sites kunt maken, waarbij de mobiele weergave het uitgangspunt vormt. Dit kan erg goed werken.
• Zurb Foundation

Het framework Foundation is net als Twitter Bootstrap een framework voor compleet, responsive webdesign (foundation.zurb.com). In het framework zijn widgets
beschikbaar voor knoppen, lijsten, panels, menu’s en meer.

• Ionic Framework

Relatief nieuw is Ionic Framework (ionicframework.com). Ook hierin vindt u tal van user-interfacewidgets, maar kenmerkend is dat dit framework vooral geschikt is
voor het maken van standalone apps op basis van HTML5 en
CSS. Het is eigenlijk niet bedoeld voor mobiele websites. Het
werkt hiervoor samen met de bibliotheken AngularJS en
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PhoneGap en gebruikt een vergelijkbare project- en opdrachtstructuur met een eigen command line interface (CLI). De leercurve van Ionic Framework is relatief stijl, maar er kunnen
mooie dingen mee worden gemaakt.
• Sencha Touch

Sencha Touch is een van de oudste alternatie-

ven voor jQuery Mobile (www.sencha.com/products/touch).
Het biedt componenten voor mobiele HTML5-websites en
-apps. Het grote verschil is dat al deze componenten in JavaScript worden geïnitialiseerd en daarna aan de pagina worden
toegevoegd. In jQuery Mobile werkt u met HTML. Sencha
Touch zal daarom meer de typische programmeurs aanspreken die een achtergrond hebben in bijvoorbeeld Java of Objective C en gewend zijn om componenten in code te instantiëren
en bewerken. jQuery Mobile is vooral geschikt als u een webdesignachtergrond hebt en bekend bent met HTML en CSS.
Tevens zijn bij dit boek diverse videodemo’s beschikbaar. Hierin
worden technieken uit de hoofdstukken gedemonstreerd en
komen onderwerpen aan de orde waarvoor in dit boek geen
plaats was. Ga naar www.kassenaar.com/youtube/ voor het
YouTube-kanaal van de auteur.

Afbeelding 1.5 Er zijn tal van andere mobiele frameworks beschikbaar. Twitter Bootstrap en
Sencha Touch zijn ook bekend. Elk framework heeft zijn eigen sterke punten en de ontwikkelaars
hebben unieke keuzen gemaakt om zich te onderscheiden.
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Mobile only en mobile friendly
We noemden hiervoor dat bijvoorbeeld Twitter
Bootstrap en Zurb Foundation mobile friendly
frameworks zijn. Dit betekent dat wordt
gestreefd naar één codebasis voor zowel desktopsites als mobiele sites. jQuery Mobile doet
dat niet. Het heeft gekozen voor een mobile
only-benadering. jQuery Mobile-sites zien er
niet mooi uit op een bureaucomputer. Daar zijn
ze niet voor bedoeld (het lijkt dan gewoon een
gigantische mobiele site). Vaak zijn jQuery
Mobile-projecten dan ook losstaande websites
die zijn gespecialiseerd en geoptimaliseerd voor
één bepaald doel. Ga frameworks niet combineren. Kies dus of Bootstrap of jQuery Mobile. Niet
beide. Dit geldt voor alle hiervoor genoemde
frameworks. Ze kunnen elkaar danig in de weg
zitten.

Versies van jQuery Mobile
Er verschijnen regelmatige grote en kleinere updates van jQuery
Mobile. Onafhankelijk daarvan wordt jQuery zelf natuurlijk regelmatig bijgewerkt. Op het moment van schrijven van dit boek zijn
dit de actuele versies:
• jQuery 1.11 of 2.1 (de 2.x-serie wordt aanbevolen voor mobile

development)
• jQuery Mobile 1.4.3

Dit zijn ook de versies die we in dit boek gebruiken. De verwachting is dat jQuery Mobile 1.5 in het voorjaar van 2015 zal verschijnen. Vernieuwingen, bug fixes en andere wijzigingen ten opzichte
van 1.4 worden dan toegelicht op blog.jquerymobile.com.
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