Responsive tabeller
Responsive tabeller en ny funksjonalitet som er implementert på portalen. Responsive
tabeller bør benyttes for brede tabeller for å sikre at de vises best mulig på små skjermer
(lesebrett/smarttelefoner). Det er nå to forskjellige måter å legge inn en tabell i et innlegg:
1. I menylinjen for Legg til nytt innlegg/Rediger innlegg i kontrollpanelet: [Tabell] ->
[Sett inn tabell]. Eventuelt bruk [Tabell]-knappen i menylinjen.
Dette er samme måte som tidligere. Metoden fungerer bra når innlegget leses i
nettleser på PC, også for store (brede) tabeller. Men på mindre skjermer, for
eksempel på smarttelefon, vil ikke tabellen vises riktig. Da vil du bare se et utsnitt av
tabellen på skjermen. For å se kolonnene til høyre må man scrolle horisontalt, men
da forsvinner den venstre delen av tabellen utenfor skjermen.
2. For å bøte på dette, har vi nå fått en mulighet til å lage Responsive tabeller, det vil si
tabeller som innretter (tilpasser) seg etter skjermstørrelsen på den enheten du
bruker for å lese nettsidene (PC, nettbrett, smarttelefon, etc.). I kontrollpanelet vil du
nå finne en modul som heter TablePress som benyttes til å lage en responsiv tabell. I
menyen [TablePress] -> [Add New Table] fyller du inn opplysninger som navn på
tabellen, antall rader og kolonner, og trykker [Add Table]. I neste bilde fyller du inn
innholdet i de forskjellige cellene i tabellen og trykker [Save Changes]. Tabellen vil nå
få et eget identitetsnummer, for eksempel [table id=4 /]. Deretter går du inn i
(redigerer) selve innlegget og skriver (limer inn) tabellens ID-nummer der du vil ha
plassert denne tabellen slik: [table id=4 /]. Legg merke til at det har dukket opp en ny
knapp på menylinjen: [Insert a Table from TablePress]. Her får du opp en liste over
aktuelle tabeller, og kan "lime inn" koden direkte med riktig tabell-ID ved å klikke på
[Insert Shortcode].
Det finnes tre forskjellige varianter av responsive tabeller i TablePress, disse har
forskjellig måte å tilpasse seg til mindre skjermer:




flip: Overskriftsraden "flipper" ned og blir første (venstre) kolonne. Denne
ligger fast mens resten av tabellen kan scrolles horisontalt.
scroll: Dette er kort og godt en måte som gjør en tabell som er for stor for
skjermen "scrollbar" (horisontalt).
collapse: Denne metoden skjuler kolonner som ellers ville ha "falt utenfor"
skjermen, men innholdet i disse kolonnene kan slås av og på ved hjelp av (+)og (-)-knapper.

Kommandoen du skriver i innlegget for å sette inn en responsiv tabell med én av disse
egenskapene er henholdsvis:

[table id=<n> responsive=flip /]
[table id=<n> responsive=scroll /]
[table id=<n> responsive=collapse /]
der <n> er tabell-identiteten. Hvis du sløyfer "responsive=flip/scroll/collapse", dvs. bare
kommandolinjen [table id=<n> /], vises tabellen som type 'scroll' på mindre skjermer.
Tips: Hvis du skal legge inn en stor tabell, kan det lønne seg å lage denne i Excel først, og
så importere Excel-filen til TablePress: [TablePress] -> [Import a Table] -> [File Upload].
Dette fungerer veldig bra. Hvis du for eksempel legger inn en egen fyllfarge i
overskriftsraden i Excel, vil denne "følge med" over i tabellen i TablePress.

