
  

Spotkania z TypeScript

Wykład 3:
HTML5: wielki, choć niepozorny



  

Dlaczego HTML5?
● Dostrzeżono jak ogromnej transformacji uległ Web w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat
● Zamiast prostych, prezentacyjnych stron...

– Konieczność obsługi różnego typu urządzeń (PC, smartfon, 
tablet)

– Coraz bardziej złożone webaplikacje (również mobilne)
– Coraz więcej multimediów (odtwarzacze, gry, streaming video, 

VoIP...)



  

Dlaczego HTML5?
● Standard HTML5 umożliwia:

– Dynamiczne renderowanie grafiki rastrowej/wektorowej/3D
(gry, złożone wizualizacje)

– Odtwarzanie audio/video poprzez osadzony element
– Współpraca z peryferiami: kamera, GPS, akcelerometr…
– Komunikacja oparta na socketach (zarówno z serwerem,

jak i P2P)
– i wiele, wiele więcej….



  

Grafika

Grafika i multimedia
Swobodne renderowanie w oknie przeglądarki



  

Grafika
● Jak pracować z grafiką w HTML5:

– <img> (manipulowanie przygotowanymi grafikami)
– <canvas> (grafika rastrowa)
– <svg> (grafika wektorowa)
– WebGL (grafika 3D – OpenGL ES)



  

<canvas>
● Idea: osadzenie na stronie bitmapy, na której będzie 

można rysować z poziomu JavaScript
● Umożliwia rysowanie podstawowych kształtów w pełnej 

gamie kolorów, a także modyfikację poszczególnych 
pikseli

● Podstawowy element wykorzystywany w renderingu



  

<svg>
● Scalable Vector Graphics: format grafiki wektorowej 

należący do rodziny XML
● HTML5 zapewnia pełną integrację tego formatu z 

dokumentem
● Możliwość manipulowania składowymi obiektami poprzez 

interfejs DOM
● Przydatny w wykresach i złożonych wizualizacjach



  

<canvas> vs <svg>

<canvas> vs <svg>
Przykład wykorzystania



  

WebGL
● Umożliwia renderowanie grafiki 3D w oknie przeglądarki z 

poziomu JavaScript
● Stanowi implementację OpenGL ES 2.0
● Do renderowania wykorzystuje obiekt <canvas>
● Istnieją liczne frameworki ułatwiające pracę z WebGL, 

na przykład three.js



  

WebGL

WebGL
Przykład wykorzystania



  

Multimedia
● Co jeśli chcemy osadzić na stronie film lub plik audio?
● Kontrolki wbudowane w przeglądarkę:

– <audio>
– <video>

● Możliwość interakcji poprzez UI, jak i z poziomu JavaScript



  

WebAudio
● Przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym:

– Określanie pozycji dźwięku i obserwatora
Efekt Dopplera + stereo 3D

– Możliwość tworzenia filtrów górno/dolnoprzepustowych
– Praca z surowymi wartościami PCM i analiza częstotliwościowa 

(FFT)
– Źródłem może być zarówno plik, jak i.. mikrofon
– + wiele innych możliwości



  

WebAudio

WebAudio
Na przykładzie WebAudioPlayground



  

Komunikacja

Komunikacja
Protokoły wymiany danych



  

Komunikacja
● Zdalną wymianę danych można przeprowadzić na kilka 

sposobów:
– XMLHttpRequest – podstawa AJAX, wykonywanie dodatkowych 

żądań HTTP z poziomu JS w sposób asynchroniczny
– WebSocket – implementacja „gniazda TCP“ dla przeglądarek do 

komunikacji real-time z serwerem
– WebRTC – komunikacja browser-browser z użyciem P2P (VoIP,  

wymiana plików)



  

AJAX
● AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
● Oparty na asynchronicznych żądaniach HTTP 

wykonywanych przez JavaScript
● Pozwala na aktualizację pewnych elementów treści, bez 

przeładowywania całej strony
● Odpowiedź serwera: prosty XML/JSON/… zawierający 

żądaną treść, zamiast całej zawartości



  

AJAX



  

AJAX



  

XMLHttpRequest



  

XMLHttpRequest
● Zalety XHR (v2):

– Możliwość wykonania dowolnego żądania za pośrednictwem 
prostego interfejsu

– Możliwy jest nie tylko download, ale również upload danych
– Umożliwia monitorowanie postępu przy transmisji dużych 

plików



  

XMLHttpRequest
● Ograniczenia

– Same-origin policy
Żądania można wykonywać wyłącznie w obrębie tej samej 
domeny. Wyjątki określa serwer HTTP poprzez przez nagłówek 
Access-Control-Allow-Origin.

– Problemy z komunikacją real-time
Podobnie jak w HTTP: połączenie jest zestawiane wyłącznie na 
czas transmisji



  

WebSocket
● Specjalny protokół do komunikacji poprzez gniazdo TCP z 

poziomu przeglądarki
● Tak jak w przypadku HTTP/HTTPS, dostępny jest również 

wariant szyfrowany (WebSocket Secure)
● Komunikacja może odbywać się wyłącznie z serwerem 

WebSocket



  

WebSocket



  

WebSocket



  

WebRTC
● Web Real-Time Communication
● Umożliwia wymianę danych między przeglądarkami na 

zasadzie peer-to-peer
● Przystosowany przede wszystkim do wymiany danych 

multimedialnych (audio, wideo)
● Dostępny również data channel umożliwiający wymianę 

plików, danych binarnych itd.



  

Przechowywanie danych

Przechowywanie danych
Jak przechowywać dane off-line?



  

Przechowywanie danych
● Ciasteczka (cookies) – przechowywanie danych w postaci 

małych plików tekstowych o ograniczonym czasie 
ważności

● WebStorage:
– localStorage
– sessionStorage

● IndexedDB



  

Ciasteczka
● Ciasteczka służą przede wszystkim do przechowywania 

danych po stronie klienta przez serwer
– Klucz sesji, token – dane powiązane z aktualną sesją
– Informacje automatycznego logowania

● Małe pliki tekstowe (do 4 KB, max. 20 na stronę)
● Zwykle krótki czas życia (można ustawić dłuższy czas 

ważności, ale ciasteczka są z zasady dość ulotne)



  

WebStorage
● Kontenery służące do przechowywania danych lokalnych, 

wykorzystywane przez skrypty JavaScript
● Większy dopuszczalny rozmiar ok. 5 MB
● Wyróżniamy dwa rodzaje:

– localStorage – podstawowy, służący do przechowywania 
większej ilości danych po zamknięciu okna przeglądarki

– sessionStorage – przechowywanie danych wyłącznie na czas 
sesji, usuwane po zamknięciu okna



  

IndexedDB
● Przechowywanie obiektów JavaScript w bazie NoSQL
● Dostęp do bazy oparty na indeksach
● Daje największe możliwości, ale przy dość 

skomplikowanym interfejsie
● Początkowa quota wynosi zwykle 50MB (skrypt może 

poprosić przeglądarkę o jej zwiększenie za zgodą 
użytkownika)



  

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych
… czyli zaprzęgnijmy do pracy WebWorkery



  

WebWorker
● Implementacja wątków w JavaScript – umożliwia wykonywanie 

blokującego przetwarzania danych w tle
● Każdy worker ładowany z oddzielnego pliku JavaScript, 

pracujący we własnym, odizolowanym scopie
● Komunikacja poprzez kolejkę wiadomości:

– Worker.send(…) umożliwia wysłanie np. żądania do Workera

– Poprzez zdarzenie Worker.onmessage otrzymamy odpowiedź

– Identyczny interfejs po stronie samego Workera



  

WebWorker

Przykład
Zastosowanie WebWorker do przetwarzania wielu plików



  

Spotkania z TypeScript

Dzięki i do zobaczenia :)
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