
Prezent świąteczny czyli co ma HTML5 do 
mikołaja i Symfony



 Dodaj do \StudAd\web\bundles\ensstudad\images
obrazek pobrany z: 
http://www.tomaszx.pl/materialy/santa.png.

 Dokonaj zmian w 
StudAd\src\Ens\StudAdBundle\Resources\config\
routing.yml:

 Stwórz pustą stronę 
StudAd\src\Ens\StudAdBundle\Resources\views\
Default\swieta.html.twig

http://www.tomaszx.pl/materialy/santa.png


 Stary DOCTYPE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 Nowy DOCTYPE
<!DOCTYPE html>



 Canvas – prostokątna przestrzeń umożliwiająca 
rysowanie bitmap.

 Domyślne wymiary to 300 px x 150 px.

<canvas>

Zaaktualizuj swoją przeglądarkę

</canvas>

IE 9.0 +
ONLY



<canvas id="linia" style="border: 1px solid;" width="200" 
height="200">

</canvas>

<script>

function rysujLinie() {

// Pobierz element canvas i jego kontekst

var canvas = document.getElementById('linia');

var context = canvas.getContext('2d');

// Rysuj „ścieżkę” zgodnie z podanymi współrzędnymi

context.beginPath();

context.moveTo(70, 140);

context.lineTo(140, 70);

// Faktycznie „wylej” linię na canvas

context.stroke();

}

window.addEventListener("load", rysujLinie, true);

</script>





<script>

function rysujLinie() {
var canvas = document.getElementById(linia');

var context = canvas.getContext('2d');

// Zapisz aktualny stan

context.save();

// Przesuń kontekst w prawo i w dół

context.translate(70, 140);

// Narysuj linię, ale odnosząc się do punktu (0,0)

context.beginPath();

context.moveTo(0, 0);

context.lineTo(70, -70);

context.stroke();

// Przywróć zapamiętany stan

context.restore();

}

window.addEventListener("load", rysujLinie, true);

</script>



function tworzChoinke(context) {

// Główna część choinki

context.beginPath();

context.moveTo(-25, -50);

context.lineTo(-10, -80);

context.lineTo(-20, -80);

context.lineTo(-5, -110);

context.lineTo(-15, -110);

// Góra choinki

context.lineTo(0, -140);

context.lineTo(15, -110);

context.lineTo(5, -110);

context.lineTo(20, -80);

context.lineTo(10, -80);

context.lineTo(25, -50);

// Zamknij figurę

context.closePath();

}

function rysuj(context) {

var canvas = 

document.getElementById('ch');

var context = 

canvas.getContext('2d');

context.save();

context.translate(130, 250);

tworzChoinke(context);

context.stroke();

context.restore();

}



// Zwiększ grubość linii

context.lineWidth = 4;

// Zaokrąglij miejsca złączenia ścieżek

context.lineJoin = 'round';

// Zmień kolor na brązowy

context.strokeStyle = '#663300';

// Wyświetl

context.stroke();

// Ustaw kolor wypełnienia na zielony i wypełnij 
ścieżki

context.fillStyle = '#339900';

context.fill();

// Zmień wypełnienie na kolor  brązowy

context.fillStyle = '#663300';

// Narysuj wypełniony prostokąt – podstawę choinki

context.fillRect(-5, -50, 10, 50);



// Zapisz stan i zacznij rysować ścieżkę

context.save();

context.translate(-10, 350);

context.beginPath();

// Pierwsza część krzywej

context.moveTo(0, 0);

context.quadraticCurveTo(170, -50, 260, -190);

// Druga część krzywej krzywa

context.quadraticCurveTo(310, -250, 410,-250);

// Narysuj krzywą brązową

context.strokeStyle = '#663300';

context.lineWidth = 20;

context.stroke();

// Wróć do poprzedniego stanu

context.restore();





 Obrazki
context.drawImage(img,x,y,width,height);

 Łuk
context.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, 
antiClockwise);

 Krzywa kwadratowa
context.quadraticCurveTo(controlX, controlY, endX, endY);

 Krzywa Beziera
context.bezierCurveTo(controlX1, controlY1, controlX2, 
controlY2, endX, endY);

 Koło
context.arc(x, y, radius, 0 , 2 * Math.PI, false);

 Półkole
context.arc(x, y, radius, startAngle, startAngle + Math.PI, 
antiClockwise);




