
Audio i Video w HTML5



 Kiedyś…

<object width="320" height="204" 

classid="CLSID:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-

444553540000" 

codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs

/swflash.cab#version=4,0,0,0"> 

<param name="movie" value="video.mp4"> 

<param name="quality" value="high">

<param name="scale" value="exactfit">

<param name="menu" value="true"> 

<param name="bgcolor" value="#000000">

Przeglądarka nie jest w stanie tego wyświetlić

</object> 

http://www.asdala.de/netz/html/video.html

http://www.asdala.de/netz/html/video.html


Popularne kontenery:
 Audio Video Interleave (.avi)

 Flash Video (.flv)

 MPEG 4 (.mp4)

 Matroska (.mkv)

 Ogg (.ogv)



Przykłady popularnych kodeków:

 Video = H.264, H.263, VP6, MPEG-4, MPEG-2

 Audio = AAC, MP3, Vorbis

 Metadata = XML, RDF, XMP

One Codec to rule them all, One Codec to find them,

One Codec to bring them all and in the goodness bind them





 Przez JavaScript:

 Wykorzystanie samego znacznika:

 Flash fallback:

var hasVideo = !!(document.createElement('video').canPlayType);

if (hasVideo)

alert(‘Działa!’);

else

alert(‘Nie działa ’);

<video src="video.webm" controls>

Twoja przeglądarka nie wspiera tego formatu… Czyżby IE6 ?

</video>

<video src="video.webm" controls>

<object data="videoplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash">

<param name="movie" value="video.swf"/>

</object>

Twoja przeglądarka nie wspiera tego formatu… 

</video>



<video width="320" height="240" controls="controls">
<source src="forrest_gump.mp4" type="video/mp4">
<source src="forrest_gump.ogg" type="video/ogg">
<track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
<track src="subtitles_no.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norwegian">

</video>

http://dev.w3.org/html5/webvtt/

Ale istnieją gotowe frameworki, które rozwiązują problem…

http://dev.w3.org/html5/webvtt/


<!DOCTYPE html>
<html>
<audio controls src="duck.ogg">

Dźwięk gumowej kaczuszki.
</audio>
</html>

<audio autoplay>
<source src="duck.ogg">
<source src="duck.mp3">

Dźwięk gumowej kaczuszki. 
</audio>

<audio controls>
<source src="duck.ogg" type="audio/ogg; codecs=vorbis">
<source src="duck.mp3" type="audio/mpeg">

Dźwięk gumowej kaczuszki.
</audio>

Lista wartości atrybutu type: http://tools.ietf.org/html/rfc4281

http://tools.ietf.org/html/rfc4281


Funkcja Opis

load() Ładuje plik i przygotowuje go do odtworzenia. Zwykle 
używane tylko jeśli element jest tworzony dynamicznie.

play() Odtwarza (i ewentualnie ładuje) dany plik. Odtwarzanie 
odbywa się od początku chyba, że wcześniej wywołano 
metodę pause(). 

pause() Pauzuje odtwarzanie. Uwaga: nie ma metody stop()!

canPlayType(typ) Sprawdza, czy przeglądarka odtworzy podany typ MIME.

Atrybut Znaczenie

duration Czas trwania pliku (w sekundach) lub NaN jeśli nieznane

paused Zwraca true jeśli plik w stanie pauzy (lub jeszcze nie odtwarzany

ended Zwraca true jeśli zakończono odtwarzanie pliku

startTime Zwraca najwcześniejszą wartość od jakiej można zacząć 
odtwarzanie. Zazwyczaj 0.0, chyba że to plik streamowany.

error Zwraca kod błędu jeśli taki wystąpił

currentSrc Zwraca ścieżkę do aktualnie załadowanego pliku.



Atrybut Znaczenie

autoplay Zwraca czy plik ma ustawioną właściwość autoplay (lub 
odtwarza go zaraz po załadowaniu)

loop Zwraca czy plik ma ustawioną właściwość loop (lub ustawia by 
był powtarzany)

currentTime Zwraca ile sekund minęło od momentu rozpoczęcia
odtwarzania. Umożliwia przejście do konkretnej pozycji w pliku

controls Zwraca czy kontrolki są widoczne (lub je pokazuje)

volume Zwraca aktualny poziom głośności lub ustawia go w zakresie od 
0.0 do 1.0

muted Wycisza odtwarzanie lub określa aktualny stan

autobuffer Wymusza próbę załadowania pliku przed jego odtworzeniem. 
Jeśli właściwość autoplay jest ustawiona, wartość tego atrybutu 
jest ignorowana.



<html>

<audio id="dzwiek">

<source src="duck.ogg">

</audio>

<button id="przelacz" onclick="przelaczDzwiek()">Play</button>

<script type="text/javascript">

function przelaczDzwiek() {

var music = document.getElementById("dzwiek");

var guzik = document.getElementById("przelacz");

if (music.paused) {

music.play();

guzik.innerHTML = "Pause";

}

else {

music.pause();

guzik.innerHTML ="Play";

}

}

</script>

</html>



Atrybut Znaczenie

poster Określa obrazek jaki zostanie wyświetlony, gdy video ściąga 
lub dopóki użytkownik nie uruchomi odtwarzania

width, height Pobiera lub ustawia wysokość i szerokość okna odtwarzacza 
video

 Co dalej?

 Projekt odtwarzacza video, z możliwością 
przejścia bezpośrednio do zadanego 
fragmentu filmu.

http://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp

http://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp


LIVE 
DEMO

video.html

/html5.html


 Zapoznaj się z kodem aplikacji odtwarzacza, a w 
szczególności metodami clearInterval(), 
setInterval(), drawImage() oraz innymi 
wyliczeniami dokonywanymi w skrypcie.

 Spróbuj udoskonalić odtwarzacz, by w każdym 
momencie umożliwiał przesuwanie po klatkach.

 Napisz odtwarzacz audio, który co 30 sekund 
zmienia odtwarzany utwór na losowy (z np. 
pięciu dostępnych utworów) oraz rozpoczyna 
jego odtwarzanie od losowego miejsca –
niekoniecznie od początku.

http://www.w3schools.com/jsref/jsref_random.asp

http://www.w3schools.com/jsref/jsref_random.asp

