
Technologie internetowe w 

programowaniu

Tomasz Xięski

Roman Simiński

Wprowadzenie



Komputer centralny

Wielodostępny, wielozadaniowy.

Współdzielone zasoby — procesor, pamięć, dysk,  

peryferia.

Realizuje całość przetwarzania i składowania danych.

Terminale

Tylko wprowadzanie i wizualizacja danych.  

Brak procesora, pamięci, dysku.

Brak przetwarzania danych.

System scentralizowany — komputer centralny + pasywne terminale
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Serwery — np. plików, wydruków

Serwery głównie udostępniają zasoby, rzadziej  

świadczą usługi.

Przetwarzanie danych ukierunkowane na czynności  

administracyjne (np. tworzenie kopii bezpieczeństwa).

Nikłe lub żadne wsparcie przetwarzania aplikacyjnego.

Sieć komputerowa

Główna funkcja — pasywna transmisja danych na  

niewielkie odległości.

Stacje robocze

Wprowadzanie,  wizualizacja i przetwarzanie danych.

Często uboga konfiguracja — stacje bezdyskowe,  

ubogie peryferia.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem dysków  

sieciowych.

„Wczesny” system sieciowy — serwery zasobów + stacje robocze
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Serwery zasobów i usług

Serwery  udostępniają zasoby i świadczą usługi.

Serwery usług realizują przetwarzanie danych zgodnie  

z przeznaczeniem danego serwera.

Pojawiają się serwery aplikacji — ukierunkowane na  

przetwarzanie danych zgodne ze specyfiką działalności  

biznesowej.

Sieć komputerowa

Lokalna transmisja danych z wykorzystaniem urządzeń  

aktywnych.

Stacje robocze

Wprowadzanie,  wizualizacja i przetwarzanie danych.

Zwykle pełna konfiguracja, zarówno praca lokalna jak i  

wykorzystanie zasobów i usług sieciowych.

System sieciowy — serwery zasobów + serwery usług + stacje robocze
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Rozproszony system sieciowy — dedykowane serwery usług + sieci

lokalne
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Lokalne sieci komputerowe to środek multiplikacji stanowisk roboczych.

Usługi lokalne mają charakter administracyjny — wydruki, kopie bezpieczeństwa.

Stanowiska robocze współpracują z serwerami korporacyjnymi, centralizującymi  

składowanie i biznesowe przetwarzanie danych.

Mimo pozornej centralizacji, w obrębie serwerów korporacyjnych istnieć może  

rozproszenie zarówno w warstwie składowania danych (rozproszone bazy danych),  

jak i w zakresie ich przetwarzania (rozproszenie usług).

Istotną rolę odgrywa komunikacja sieciowa z wykorzystaniem sieci rozległych.

Podsumowanie architektur

6Copyright © Roman Simiński



Przetwarzanie na komputerze centralnym w

ujęciu klasycznym

Komputer centralny zajmuje się zarówno realizacją operacji systemowych jak  

i aplikacyjnych.

Przetwarzanie danych odbywa się z pełnym wykorzystaniem zasobów komputera  

centralnego.

Terminal nie uczestniczy w przetwarzaniu danych.
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Pozornie wydaje się, że systemy scentralizowane są aktualnie popularne. Rzeczywiście,  

głównie z powodu wysokich kosztów zakupu i utrzymania dużych komputerów, wybiera się  

rozwiązania tańsze.

Jednak duże korporacje wykorzystują komputery mainframe i superkomputery np. do  

realizacji dużych centrów biznesowych świadczących, np. świadczących usługi typu  

outsourcing.

Przetwarzanie na komputerze centralnym, wady, zalety

Centralizacja zasobów oraz usług ułatwia zarządzanie.

Wygodne w przypadku systemów ukierunkowanych na przetwarzanie wsadowe.  

Wymagana wysoka wydajność i niezawodność komputera centralnego.

Dawniej — awaria komputera centralnego unieruchamia cały system.  

Dawniej — potencjalne problemy ze skalowalnością.

Dawniej — potencjalne problemy z otwartością i wymianą danych z innymi  

systemami.
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Wczesna aplikacja sieciowa: stacja robocza + zdalne,

współdzielone zasoby

Serwer plików realizuje rolę zdalnego, współdzielonego dysku.

Całość funkcji związanych z logiką przetwarzania danych realizuje stacja robocza.  

Oprogramowanie na stacji roboczej realizuje również funkcje obsługi bazy danych.  

Sieć komputerowa obciążona jest transmisją nie zawsze potrzebnych danych.
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Dwuwarstwowa architektura klient-serwer

Serwer przechowuje dane oraz zajmuje się ich obsługą — tworzeniem, odczytem,  

aktualizacją i usuwaniem.

Klient przesyła zlecenia wykonania określonej operacji na danych, ta jest  

wykonywana przez oprogramowanie warstwy serwera.

Całość funkcji związanych z logiką przetwarzania danych realizuje warstwa kliencka,  

jednak sieć obciążana jest tylko transmisją niezbędnych danych.
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Dwuwarstwowa architektura klient-serwer ― role warstw

Warstwa klienta zajmuje się zatem:

obsługą interakcji z użytkownikiem (wprowadzanie i wizualizacja danych),  

realizacja przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regułami aplikacji.

Warstwa serwera zajmuje się zatem:  

fizycznym przechowywaniem danych,

wykonywaniem operacji na danych, zlecanych przez warstwę kliencką.
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Dwuwarstwowa architektura klient-serwer ― podsumowanie

Architektura klient-serwer ma charakter logiczny — warstwa kliencka i serwerowa  

może pracować na różnych lub na tym samym komputerze.

Klient porozumiewa się z serwerem za pośrednictwem określonego protokołu  

wymiany informacji, obie warstwy mogą nie znać swej specyfiki fizycznej.

Warstwa serwerowa może być rozproszona fizycznie i logicznie.

W architekturze dwuwarstwowej warstwa serwera realizowana jest zwykle przez  

serwer bazy danych.

Jednak:

umiejscowienie logiki przetwarzania informacji w warstwie klienckiej utrudnia  

tworzenie spójnych, kompleksowych systemów informatycznych.

Próba przeniesienia logiki przetwarzania informacji do warstwy serwerowej  

utrudnia i komplikuje jej funkcjonowanie.
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Trójwarstwowa architektura klient-serwer ― koncepcja
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Klient w trójwarstwowej architekturze klient-serwer

W ortodoksyjnej architekturze trójwarstwowej warstwa klienta powinna realizować  

wyłącznie funkcje prezentacji i komunikacji z użytkownikiem – tzw. chudy klient  

(ang. thin client).

Zwykle jednak warstwa kliencka realizuje wstępne przetwarzanie danych (np.  

weryfikację ich poprawności) oraz inne funkcje, które — obciążając serwer aplikacji

– spowodowałyby obniżenie efektywności działania aplikacji jako całości.

Czasem funkcje warstwy klienckiej przejmuję sporą część przetwarzania danych —

taki klient nazywany jest grubym (ang. fat client).
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Warstwa aplikacji w trójwarstwowej architekturze klient-serwer

Warstwa środkowa realizuje funkcje przetwarzania danych zgodnie z ustalonymi  

założeniami aplikacji.

Tutaj zdefiniowane są wszystkie operacje istotne dla danej aplikacji — serwer  

aplikacji dostarcza usług realizujących przetwarzanie danych na poziomie danej  

dziedziny.

Trzecia warstwa realizuje zwykle funkcje przetwarzania danych właściwe dla  

warstwy serwerowej w modelu dwuwarstwowym.

Jednak:

W ramach serwera aplikacji pojawia się wiele różnorodnych modułów, cześć z nich  

ma charakter ogólny lub administracyjny (np. komunikacja, autoryzacja,  

szyfrowanie, kopie zapasowe).

Moduły realizujące właściwe przetwarzanie danych mogą być złożone i posiłkować  

się wieloma dodatkowymi komponentami.
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Architektura trójwarstwowa ― zamieszanie terminologiczne

Warstwa prezentacji  

Warstwa kliencka

Warstwa aplikacji

Warstwa logiki biznesowej  

Warstwa reguł biznesowych  

Warstwa pośrednicząca

Warstwa danych  

Warstwa bazy danych

Warstwa dostępu do danych
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Rozbudowana warstwa aplikacji

Wielowarstwowe architektury klient-serwer

Od monolitu do aplikacji wielowarstwowej (N-tier)
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Historyczna motywacja

Technologie internetowe rozwijają się poza komercyjnym obiegiem.  

Giganci rozwiązań komercyjnych nie doceniają potencjału Internetu.

Rozwój rozwiązań dla Internetu to najczęściej efekt pracy grup pasjonatów i firm  

nie nastawionych na działalność komercyjną.

Powstaje wiele różnorodnych i niespójnych rozwiązań.

Popularność oraz wieloraka użyteczność Internetu zwraca uwagę dużych firm  

komercyjnych.

Następuje okres prób monopolizowania rynku oprogramowania i dyktowania

„jedynie słusznych” rozwiązań.

Demokratyczna i ceniąca wolność społeczność Internetu opiera się monopolistą.
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Historyczna motywacja

Protokół HTTP oraz rozwój WWW otwiera nowe możliwości.

Internet w sensie informatycznym staje się globalna platformą budowania  

aplikacji klient-serwer, medium łączącym staje się protokół HTTP.

Internet w sensie użytkowym staje się hipermedialnym środowiskiem prowadzenia  

działalności biznesowej i rozrywkowej.

Rozwój zastosowań komercyjnych wymusza rozwój narzędzi realizacji — rozwijają  

się one w sposób niekontrolowany i często niespójny.

Niekontrolowany rozwój narzędzi zapobiega jednak monopolizacji rynku.

Jednak:

Tworzenie aplikacji internetowych to zmaganie się z technologią oryginalnie  

opracowaną dla niewyrafinowanej wymiany prostych informacji.

Wydaje się, że tworzenie aplikacji internetowych to „inna bajka” niż tworzenie  

klasycznych systemów informatycznych.
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Technologie internetowe są rdzennie rozwiązaniami klasy klient-serwer.

Podstawą funkcjonowania tych technologii są protokoły internetowe.

Protokoły pozwalają na odseparowanie specyfiki współpracujących ze sobą platform  

sprzętowo-systemowych oraz oprogramowania.

Technologie internetowe są rdzennie heterogeniczne — nastawione są na współpracę  

różnych platform.

Protokoły internetowe
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Koncepcja architektury oprogramowania typu klient–serwer
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HTTP służy do przenoszenia zasobów za pośrednictwem sieci Internet, zasoby te mogą  

być plikami dowolnego typu uzupełnionymi informacjami o ich zawartości.

Protokół HTTP — informacje podstawowe

Podstawowym protokołem wymiany informacji wykorzystywanym w środowisku  

WWW jest protokół HTTP.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol — jest wykorzystywanym od 1990 r.  

protokołem sieciowym, pracującym w warstwie aplikacji, przeznaczonym do  

wymiany dokumentów w rozproszonym, hipermedialnym środowisku WWW.

Dokumenty wymieniane za pośrednictwem protokołu HTTP mogą mieć dowolną  

postać — protokół jest otwarty i pozwala na transmisję informacji różnego typu.

Ostatnia wersja protokołu to HTTP Version 1.1, opisana jest w RFC 2068,  

poprzednia wersja 1.0, opisana jest w RFC 1945.
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Protokół HTTP w pigułce

Działa pomiędzy klientem a serwerem, służy do transmisji zasobów pomiędzy nimi.

Głównie służy do pobierania informacji z serwera, można również przekazywać  

informacje od klienta do serwera.

Domyślnie działa na porcie 80.
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Klient Serwer

Żądanie – metoda, zasób, protokół + dodatkowe  
informacje

Odpowiedź – linia statusu, informacje o obiekcie,  
obiekt

Protokół HTTP — żądanie/odpowiedź

Protokół HTTP pracuje w trybie żądanie/odpowiedź.

Żądanie wysyłane przez klienta do serwera zawiera metodę żądania, adres URI,  

informację o wersji protokołu, informację o typie zawartości, kliencie, oraz  

potencjalną treść przekazywaną do serwera.

Serwer odpowiada przesyłając linię statusu, zawierającą wersję protokołu, kod  

wykonania żądania, po czym następują informacje o zasobie udostępnianym przez  

serwer i potencjalnie sam obiekt reprezentujący ów zasób.
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GET / HTTP/1.1

User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10  

Host: www.us.edu.pl

Accept: text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1  

Accept-Language: pl-PL,pl;q=0.9,en;q=0.8

Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8, utf-16, *;q=0.1  

Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0  

If-Modified-Since: Mon, 22 Mar 2010 11:53:38 GMT

If-None-Match: "ef2338c38b7b7d9739be040a85884035"

Cookie: has_js=1; SESSe166440fe3eabecd2c9ef8af8e29b3b1=kq3d7eq996fdd3a66s700ado0aac4gas;  
SESS34e31b9168569386097c08ac6c3a2f98=a49n8qfi3gv98nc82i0do6bml1asq4c7

Cookie2: $Version=1  

Connection: Keep-Alive,TE

TE: deflate, gzip, chunked, identity, trailers

Żądanie – metoda, zasób, protokół + dodatkowe  
informacje

Protokół HTTP — postać przykładowego żądania
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HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 22 Mar 2010 12:00:31 GMT

Server: Apache

X-Powered-By: PHP/5.2.12

Last-Modified: Mon, 22 Mar 2010 12:00:08 GMT  

ETag: "3729d000406f19d3fae147bc294c7f1d"  

Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT  

Cache-Control: must-revalidate

Content-Encoding: gzip  

Content-Length: 7307

Keep-Alive: timeout=5,max=100  

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html;charset=utf-8

Odpowiedź – linia statusu, informacje o obiekcie,  
obiekt

Protokół HTTP — postać przykładowej odpowiedzi
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Klient protokołu HTTP

Rolę warstwy klienckiej w aplikacjach WWW realizuje zwykle przeglądarka  

internetowa.

Jednak klientem protokoły HTTP może być zupełnie inny program

Przeglądarka inicjuje połączenie z serwerem i wysyła do niego żądanie, które  

zazwyczaj dotyczy przesłania pewnego zasobu.

Otrzymuje ona za pośrednictwem protokołu HTTP pewną treść, którą zazwyczaj jest

dokument HTML wraz ze stylami CSS oraz dodatkowymi plikami (np. graficznymi).

Przeglądarka zajmuje się odebraniem przesłanych treści oraz ich wizualizacją.
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W ortodoksyjnej postaci przeglądarka realizuje funkcję tzw. cienkiego klienta (ang.

thin client), którego zadaniem jest wyłącznie:

prezentacja treści otrzymywanych za pośrednictwem protokołu HTTP  

oraz

obsługa interakcji z użytkownikiem.

Nowoczesne przeglądarki są rozbudowanymi programami o dużych możliwościach.

Jednak kwintesencją ich działania jest właśnie wizualizacja otrzymanych treści i prosta

interakcja z użytkownikiem.

Przeglądarka jako cienki klient protokołu HTTP
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Serwer protokołu HTTP to oprogramowanie działające serwerze internetowym.

Zadaniem serwera HTTP jest obsługa żądań przesyłanych przez klientów tego  

protokołu — czyli zazwyczaj przeglądarki internetowej.

Serwer HTTP udostępnia dokumenty (strony) WWW — dlatego nazywany jest  

popularnie serwerem WWW.

Przy okazji …

Internet to zdecentralizowany, globalny system połączeń pomiędzy sieciami  

komputerowymi.

WWW jest to zbiorem powiązanych ze sobą zasobów i dokumentów HTML,

połączonych hiperłączami, ulokowanych na różnych serwerach internetowych,

udostępnianych z pośrednictwem protokołu HTTP.

Zatem Internet to globalna sieć komputerowa, WWW to sieć dokumentów HTML

dostępnych za pośrednictwem usług działających w sieci Internet.

Serwer protokołu HTTP — serwer WWW — i mały terminologiczny

misz-masz
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Internet, WWW, HTTP, HTML...
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Notatnik, Pajączek, Zajączek,  

EZHtml, Notepad++,  

FrontPage, Word ...

Protokół transferu plików do/z  

serwera internetowego

Oprogramowanie obsługi  

transferu plików

Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer FTP

Model przeglądarka — serwer

Dokument HTML (łącznie z różnymi dodatkami) jest opracowywany przez autora na  

lokalnym komputerze, następnie umieszczany na dysku serwera internetowego,  

działającego pod kontrolą sieciowego systemu operacyjnego.

Serwer internetowy
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Serwer internetowy
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Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer FTP

Adres

Stacja robocza

Przeglądarka WWW

Żądanie HTTP via Internet

Statyczny model współpracy przeglądarka — serwer

Przeglądarka WWW wysyła żądanie do serwera WWW po wprowadzeniu przez  

użytkownika adresu dokumentu HTML.

32Copyright © Roman Simiński



Serwer internetowy
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Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer FTP

Stacja robocza

Przeglądarka WWW

Odpowiedź HTTP via Internet

Treść

Wizualizacja

Interakcja

Statyczny model współpracy przeglądarka — serwer

Dokument jest lokalizowany, pobierany przez serwer WWW i przesyłany do  

przeglądarki jako odpowiedź na żądanie HTTP. Przeglądarka interpretuje i dokonuje  

wizualizacji dokumentu, obsługuje interakcję z użytkownikiem.
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Serwer internetowy
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Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer FTP

Stacja robocza

Przeglądarka WWW

Odpowiedź HTTP via Internet

Treść

Wizualizacja

Interakcja

Interpr. JavaScript

Wtyczki multimed.

Statyczny model współpracy przeglądarka — serwer

Prezentowane dokumenty są statyczne. Można je „ożywić” poprzez wprowadzenie  

elementów programowania w JavaScript i/lub elementów wykorzystujących  

technologie wywodzące się z pakiety Flash.
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Serwer internetowy
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Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer FTP

Stacja robocza

Przeglądarka WWW

Odpowiedź HTTP via Internet

Treść

Wizualizacja,  

interakcja,  

wtyczki, JavaScript

Aplety

Statyczny model współpracy przeglądarka — serwer

Czasem ze względu na stopień skomplikowania lub bezpieczeństwo operacje  

wykonywane po stronie przeglądarki są trudne do oprogramowania w  

JavaScript/JScript czy ActionScript. Używa się wtedy programów uruchamianych  

w środowisku przeglądarki — są to tzw. aplety, najpopularniejszy język to Java.
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Technologie wykorzystywane po stronie klienta — elementy

podstawowe

Podstawowym nośnikiem informacji jest (X)HTML. Definiuje on strukturę logiczną

oraz treść prezentowanych informacji.

Wygląd dokumentu określają style, ujęte w kaskadowe arkusze stylów CSS. Definiują  

one wszystkie wizualne elementy dokumentu.

CSS wykorzystuje elementy graficzne — tła, ozdobniki, przyciski, zakładki. Są to  

najczęściej bitmapowe pliki graficzne gif, jpg, png oraz wstawki wykorzystujące  

grafikę wektorową — SVG, różne wcielenia plików pakietu Flash lub jego aktualne  

odpowiedniki.

W środowisku przeglądarki można programować — służą do tego języki skryptowe  

JavaScript i JScript (Microsoft) interpretowane przez przeglądarki oraz ActionScript  

interpretowany przez wtyczkę dla plików Flash.

JavaScript w połączeniu z DOM (Document Object Model) umożliwia dynamiczne  

zarządzanie zawartością strony — kiedyś nazywano to DHTML (Dynamic HTML).

W środowisku przeglądarki mogą być wykonywane aplety,  najpopularniejsze są

aplety Javy, interpretowane przez jej maszynę wirtualną.
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Technologie wykorzystywane po stronie klienta — RIA

Każda akcja użytkownika wymagająca modyfikacji — nawet niewielkiej — części  

strony wymaga przeładowania całej strony.

To trwa, jest zwykle widoczne (i denerwujące) dla użytkownika oraz generuje ruch  

sieciowy.

Jednocześnie wiele serwisów internetowych prezentuje swoje treści z wykorzystaniem  

niewielkiej liczby stron, czasem wręcz pojedynczej strony — tzw. one-screen-

application.

Doprowadziło to do powstania koncepcji RIA (ang. Rich Internet Application) —

rozbudowanych aplikacji działających w środowisku przeglądarki.

Dla niektórych RIA to pojęcie marketingowe.

Koncepcja RIA wywodzi się z pakietu Macromedia Flash (aktualnie Adobe Flex),  

realizują ja też pakiety Silverlight, OpenLaszlo.

Aktualnie koncepcję RIA realizuje się wykorzystując HTML i AJAX.
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Serwer internetowy Stacja robocza

Przeglądarka WWW

HTTP via Internet

Wizualizacja,  

interakcja,  

wtyczki, JavaScript

Aplety

Serwer internetowy Stacja robocza

Przeglądarka WWW

HTTP via Internet

Wizualizacja,  

interakcja,  

wtyczki, JavaScript

Aplety

Sieciowy system operacyjny

Serwer bazy  

danych

Serwer WWW

Serwer FTP

Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer FTP
Wersja bez serwera bazy danych

Wersja z serwerem bazy danych

Statyczna strona WWW wykorzystuje dwuwarstwowy model

klient-serwer
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Serwer internetowy

Serwer FTP

Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Stacja robocza

Przeglądarka WWW

HTTP via Internet

Wizualizacja,  

interakcja,  

wtyczki, JavaScript

Aplety

Serwer bazy  

danych

Server  

side

Rozwarstwienie warstwy serwera — model klient-serwer, warstwy 

2 i ½

Aby zawartość serwisu mogła się często zmieniać, treść musi być generowana po  

stronie serwera przez działające tam oprogramowanie (server side).

Gdy klient zażąda dokumentu, oprogramowanie warstwy serwera pobiera aktualną  

zawartość z zasobów dyskowych serwera oraz bazy danych, buduje dynamicznie  

treść dokumentu HTML i przekazuje do warstwy klienta.

Jeżeli dane na serwerze zostaną zmodyfikowane, następne odwołanie do dokumentu  

spowoduje ponowne zbudowanie aktualnej treści.

Oprogramowanie server side, tworzy kolejną, połowiczną warstwę modelu.
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„Cienki klient”Warstwa  

danych

Warstwa  

klienta

Sieć komputerowa

Klient

Wizualizacja  

Interakcja

Sieciowy  

system

operacyjny

Serwer bazy  

danych

Warstwa  

aplikacji

Sieciowy  

system

operacyjny

Oprogramo-

mowanie  

serwera  

aplikacji

Sieć komputerowa

Rozwarstwienie warstwy serwera — model trójwarstwowy model

klient-serwer

Oprogramowanie działające po stronie serwera może być bardzo rozbudowane.

Przejmuje ono na siebie wszystkie ważne funkcje przetwarzania danych zgodnie  

z tzw. modelem biznesowym.

Oprogramowanie to realizuje funkcje warstwy aplikacji i staje się trzecią warstwą

w trójwarstwowym modelu klient-serwer.
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Warstwa  

danych

Warstwa  

klienta

Klient

Wizualizacja

Interakcja

Serwer bazy  

danych

Warstwa  

aplikacji

Oprogramo-

mowanie

serwera  

aplikacji

Warstwa  

prezentacji

Oprogramo-

mowanie

serwera  

prezentacji

Rozwarstwienie warstwy serwera — model wielowarstwowy 

model klient-serwer

Oprogramowanie warstwy aplikacji powinno być niezależne od tego, na jakim  

urządzeniu pracuje warstwa klienta. Tworzenie ostatecznej postaci dokumentu  

powinno być z niej wyłączone.

Przygotowaniem ostatecznej wersji prezentowanych treści, odpowiednio do  

charakteru klienta zajmuje się warstwa prezentacji.

Serwery korporacyjne
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Serwer internetowy Stacja robocza

Przeglądarka WWW

HTTP via Internet

Wizualizacja,  

interakcja,  

wtyczki, JavaScript

Aplety

Sieciowy system operacyjny

Serwer WWW

Serwer bazy  

danych

Serwer FTP

Warstwa  

aplikacji

Warstwa  

prezentacji

Architektura wielowarstwowa a serwisy WWW

Poszczególne warstwy mogą działać na różnych fizycznych komputerach, mogą też  

działać na jednej maszynie.

W przypadku serwisów WWW zwykle działają na jednej maszynie.

W typowych przypadkach warstwa aplikacji i prezentacji działa w środowisku serwera  

WWW, podział nie zawsze jest jasny i zależy od umiejętności programistów.
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Technologie realizacji aplikacji wielowarstwowych w 

środowisku internetowym

Historycznie najstarsza technologia — CGI.

Aktualnie najpopularniejsze podejście — (W/L)AMP: Apache + MySQL + PHP w  

środowisku Windows lub Linux.

Technologia JSP — Java Server Pages (Sun, Java + biblioteki).  

Technologia ASP — Active Server Pages (Microsoft i ASP.NET).  

Język Ruby i platforma Rails.
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http://www.w3.org/History/1989/proposal.html

Prehistoria WWW

Tim Berners-Lee, anglik, absolwent Oxfordu. W trakcie  

pracy w CERN (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych)

w Genewie napisał na własny użytek pierwszy program  

"Enquire" służący do przetrzymywania informacji,

korzystający z wielu wewnętrznych powiązań.

Również w CERN rozpoczął prace nad  

systemem dwukierunkowego  

wywoływania procedur, co stanowiło  

podwaliny protokołu HTTP.

W 1989 wystąpił z propozycją projektu  

opartego na na "Enquire" —

nazwanego potem World Wide Web.

Po otrzymaniu odpowiedzi: „Vague,  

but exciting” Tim B-L kontynuuje  

pracę nad zalążkami WWW.

Źródło: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/#Bio, http://info.cern.ch/ 44Copyright © Roman Simiński
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Prehistoria WWW

T B-E napisał pierwszy serwer HTTPD i pierwszą aplikację kliencką,  

"WorldWideWeb" — przeglądarkę i edytor hipertekstu typu WYSIWYG działającą w  

środowisku NeXTStep.

Pierwszą opublikowaną przez Tima Bernersa-Lee stroną WWW była:

http://info.cern.ch/

Źródło: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/#Bio, http://info.cern.ch/ 45Copyright © Roman Simiński
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Prehistoria WWW

Pierwszy serwer i przeglądarka działa na  

komputerach NeXTStep, "WorldWideWeb" został  

udostępniony w sieci CERN w październiku 1990  

roku, a w Internecie latem 1991.

Do 1993 Tim Berners-Lee zajmował się nadal  

rozwojem sieci WWW tworząc np. specyfikacje  

URL/URI, HTTP oraz HTML.

W 1994 roku Tim Berners-Lee powołał  

do życia Organizację W3C w  

Laboratorium Informatyki w Instytucie  

Technologii Massachusetts, której jest  

dyrektorem.

Jest autorem książki "Weaving the  

Web" ("Tkając Sieć") mówiącej

o początkach i przyszłości WWW.
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Prehistoria HTML

Właściwie nie było specyfikacji HTML 1.0. „Pierwszy” HTML to zbiór szkiców języka  

autorstwa Tima Bernersa-Lee i Dana Connolly. W tym czasie tworzenie dokumentów  

HTML było znane wąskiemu gronu specjalistów, którzy eksperymentują ze  

znacznikami. Pierwsza ustandaryzowana specyfikacja to HTML 2.0.

Specyfikacja HTML 2.0 (RFC 1866) została opracowana przez HTML Working Group  

organizacji IETF (Internet Engineering Task Force). Jest to pierwsza oficjalna  

specyfikacja HTML, obowiązująca do 1997 roku.

Rozpoczyna się HTML'owa wolnoamerykanka. Powstają specyficzne znaczniki dla  

przeglądarki Netscape Navigator (NET — Netscape Extension Tags). Producenci  

innych przeglądarek nie pozostają dłużni — dodają własne znaczniki, co prowadzi do  

narastającej niezgodności dokumentów HTML.

Próba opracowania standardu HTML 3.0 kończy się niepowodzeniem. Propozycja  

wersji 3.0 jest zbyt złożona, producenci przeglądarek nie chcą jej w pełni  

implementować.
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Prehistoria HTML

Wersja 3.1 nigdy nie ujrzała światła dziennego. Wersja 3.2 została zaproponowana w  

1997  przez konsorcjum W3C.

Powstaje wersja 4.0 a potem 4.1. Ta ostatnia jest przez długi czas (od 1999 r.) jest  

ostatnią oficjalną wersją specyfikacji HTML.

Wersja 4.1 Wprowadza trzy poziomy zgodności (strict, transitional, frameset)  

starając się oddzielić treść dokumentu od jego wyglądu poprzez zastosowanie CSS.

W 2000 roku W3C rekomenduje język XHTML 1.0 jako wersje rozwojową HML.  

specyfikacja XHTML 1.0 nie wprowadza nowych elementów w stosunku do HTML  

4.1, ukierunkowana jest głównie uporządkowanie języka poprzez dostosowanie go do  

rygorów języka XML.

Następna propozycja W3C — XHTML 2.0 — radykalnie zrywa z przeszłością,  

rezygnując ze zgodności wstecznej z HTML. Projekt zaczyna oddalać się od  

rzeczywistości i rzeczywistych potrzeb twórców aplikacji internetowych.
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HTML — rebelia

Proponowany prze W3C kierunek rozwoju XHTML 2.0 spotkał się z dezaprobatą  

wiodących twórców przeglądarek. Kierunek W3C to oparcie WWW na języku XML.

W 2004 roku Ian Hickson (Opera Software) proponuje rozszerzenie HTML  

sprzyjające tworzeniu aplikacji WWW. Propozycja została odrzucona przez W3C.

„Rebelianci” zakładają Web Hypertext Application Technology Working Group  

(WHATWG). Prace WHATWG dzielą się na dwa projekty: Web Forms 2.0 i Web  

Apps 1.0, które mają rozszerzyć język HTML. Po pewnym czasie projekty łączą się  

tworząc propozycję HTML5.

W3C decyduje się na reanimację HTML Working Group, która rozpoczyna pracę  

nad językiem HTML 5, biorąc jako podstawę opracowaną przez WHATWG  

specyfikacje HTML5.

Pod koniec 2009 projekt XHTML 2.0 upada. W3C pracuje nad HTML 5 a WHATWG  

opracowuje HTML5.
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HTML5 — dwie wersje?

http://www.whatwg.org/
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HTML5 — dwie wersje?

http://www.whatwg.org/ http://www.w3.org/

Najważniejszy jest „żywy”  
standard HTML

Wersje i numery nie są ważne,  
ważne, że to działa

w przeglądarkach

Najważniejsza jest standaryzacja,  
opracowanie standardu to proces długi  

i mozolny

Ważne są numery, wersje i specyfikacje
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HTML — po co programiście?

Internet
Warstwa  

klienta

Warstwa  

serwera

Protokół HTTP — żądania, odpowiedzi + transmisja  
zasobów, zwykle plików HTML i dodatków.

HTML definiuje układ warstwy dialogowej (interfejsu) aplikacji  

internetowej. Jego elementy pozwalają prezentować treść oraz  

realizować prostą interakcję z użytkownikiem.

Jeżeli warstwa klienta jest „cienka” (przeglądarka), to HTML jest  

niezbędny, nawet jeżeli stanowi otoczkę innych elementów (np.  

apletów).

HTML współpracuje z CSS — kaskadowymi arkuszami stylów,  

które określają wizualne właściwości dokumentu HTML.
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Wykorzystanie stylów pozwala na:

elastyczne stosowanie wspólnych lub zindywidualizowanych właściwości wizualnych  

w wielu dokumentach HTML;

zapewnia globalna kontrolę nad wyglądem wielu dokumentów;  

pozwala na lokalną redefinicję stylów z wykorzystaniem kaskadowości;

Pozwala różnicować wygląd dokumentów w zależności od medium prezentacji.

Zewnętrzny  

arkusz stylów
Przeglądarka WWW

Zawartość strony WWW  
zinterpretowana przez  
przeglądarkę internetową w  
oparciu o zawartość pliku  
HTML.

HTML + CSS = narzędzie opisu warstwy wizualnej aplikacji WWW

Strony serwisu  

WWW

Treść i układ  

logiczny strony

Wygląd

i formatowanie
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HTML5 — początki

HTML5 jest kontynuatorem „tradycji” HTML 4, oferuje zgodność wsteczną.

XHTML wprowadził więcej porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie by w HTML5  

wykorzystywać dobre praktyki wymuszane przez XHTML.

Jednak w HTML5 nie trzeba stosować porządnej notacji XHTML, można tak:

<!doctype html>

<title>HTML5</title>

<p>Dokument HTML5</p>

Tak to widzi dobra przeglądarka: Tak to pokaże dobra przeglądarka:

Taki dokument jest uznawany przez  

walidatory za poprawny!
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HTML5 — gubimy nie zawsze zrozumiały tłuszczyk

HTML 4.01 Strict DTD

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

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

XHTML 1.0 Strict DTD

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

HTML5

<!doctype html>

Specyfikacja <!doctype html> jest konieczna ale też wystarczająca dla porządnych  

przeglądarek.
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HTML5 vs. HTML4

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

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<head>

<title>Tytuł dokumentu</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

Nagłówek

Treść

dokumentu</title>2

<!doctype html>

<html>

<head>

<title>Tytuł

</head>

<body>

</body>

</html>

Nagłówek

Treść

HTML4

HTML5
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HTML5 vs. XHTML1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

dokumentu</title>

<head>

<title>Tytuł

</head>

<body>

</body>

</html>

Nagłówek

Treść

dokumentu</title>2

<!doctype html>

<html>

<head>

<title>Tytuł

</head>

<body>

</body>

</html>

Nagłówek

Treść

XHTML1

HTML5
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<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="pl" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

</head>

HTML4/XHTML1

Polskie znaki a HTML5

Polskie znaki są prawidłowo wyświetlanie, jeśli kodowanie pliku z kodem HTML  

strony zgadza się z kodowaniem ustawionym w przeglądarce internetowej.

Dla dokumentów polskojęzycznych standardem było kodowanie iso-8852-2 zwane  

również Latin-2.

Obecnie standardem jest kodowanie utf-8, które zawiera znaki dla wszystkich  

alfabetów łacińskich (i nie tylko). Porządne przeglądarki uznają utf-8 za domyślne  

kodowanie.

<html lang=pl>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

HTML5
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HTML 5 — powszechnie znane nowe elementy

Różnice w stosunku do poprzedników (HTML4/XHTML):

Uproszczenie — w zakresie tego co wcześniej zbędne lub nadmiernie zagmatwane.

Rozszerzenie — o elementy praktycznie potrzebne, nieistniejące wcale bądź  

obsługiwane poza językiem HTML.

Zestawienie powszechnie wskazywanych nowości:

Nowe znaczniki semantyczne, pozwalające na czytelne (dla ludzi, przeglądarek  

i wyszukiwarek) wyodrębnienie logicznych i funkcjonalnych części dokumentu.

Znacznik canvas pozwalający na programowe rysowanie w obrębie dokumentu, bez  

stosowania wtyczek.

Znaczniki video i audio pozwalające na bez wtyczkowe umieszczanie w dokumencie  

dźwięku i sekwencji wideo wraz z możliwością programowego sterowania tą  

zawartością.

Nowe atrybuty znacznika input: tel, search, url, email, datetime, ...
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HTML 5 — mniej znane nowe elementy

Mniej znane nowości:

Możliwość umieszczania grafiki SVG bezpośrednio w kodzie HTML, znacznik

<svg>. . .</svg>.

Możliwość umieszczania wzorów MathML bezpośrednio w kodzie HTML, znacznik

<math>. . .</math>.

Oznacza to, że kody wzorów matematycznych oraz rysunków SVG mogą być zapisane  

bezpośrednio w kodzie HTML.

Dekorowanie grafiki SVG z wykorzystaniem stylów, programowe manipulowanie za  

pośrednictwem JavaScript.

Dostępne API do obsługi Drag-and-Drop.

Przechowywanie historii przeglądania, z możliwością zmiany url przeglądarki bez  

przeładowania strony.

Możliwość pracy aplikacji w trybie offline.
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HTML 5 a SVG

<!doctype html>

<html lang=pl>

<head>

<title>Dokument testowy HTML</title>

<meta charset=utf-8>

</head>

<body>

<svg width="300px" height="300px">

<text x="50" y="30" font-size="24">SVG w HTML5</text>

<text x="50" y="180">To jest obraz wektorowy SVG</text>

<circle cx="125" cy="100" r="50" fill="blue"  

stroke="yellow" stroke-width="3" />

</svg>

</body>

</html>

SVG
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HTML 5 a MathML

<!doctype html>

<html lang=pl>

<head>

<title>Dokument testowy HTML</title>

<meta charset=utf-8>

</head>

<body>

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">

<mrow>

<msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup>

<mo>+</mo>

<msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>

<mo>=</mo>

<msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup>

</mrow>

</math>

</body>

</html>

MathML
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HTML5 a JavaScript

Rozwój języka HTML5 i CSS zmienił wzajemne relacje pomiędzy HTML a językiem  

JavaScript.

Z jednej strony: zminimalizowana została rola języka JavaScript jako narzędzia

upiększania i dynamizowania wizualnego zamieszczanych treści.

Z drugiej strony: kreatywne użycie nowych elementów HTML5 (np. canvas, video,  

audio) nie jest możliwe bez wykorzystania JavaScript i DOM.

ed(2);

function setDuration() {

var duration = document.getElementById("player").duration;  
document.getElementById("durInfo").innerHTML = "Całość: "

+ duration.toFix
document.getElementById("bar").max = duration;

}
function showInfo() {

var player = document.getElementById("player");  
var info = document.getElementById("currInfo"); 
var bar = document.getElementById("bar");
info.innerHTML = "Aktualnie: " + player.currentTime.toFixed(2);
bar.value = player.currentTime;

}
. . .
<video id="player" src = "wildlife.ogg" controls  

ontimeupdate="showInfo()"  
ondurationchange="setDuration()">

Ta przeglądarka nie odtwarza wideo.
</video>
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Nowe znaczniki semantyczne — header, section, nav

<!doctype html>

<html>

<head>

</head>

<body>

<header>

</header>

<nav>

</nav>

<section>

</section>

<aside>

</aside>

<footer>

</footer>

</body>

</html>

Znacznik <header> opisuje nagłówek elementu, w którym został  

zdefiniowany. W tym przypadku oznacza nagłówek całej strony,  

ale może być używany w poszczególnych sekcjach dokumentu.

Nie używamy tego znacznika wewnątrz znaczników <footer>,

<address>, innego znacznika <header>.

Sekcja <nav> zwiera zwykle hiperłącza do poszczególnych sekcji  

strony. Zakłada się, że <nav> zawiera główne linki nawigacyjne  

na stronie.

Znacznik <section> definiuje blok dokumentu, który może  

zawierać wszelkie adekwatne znaczniki, w tym również  

wielokrotnie zagnieżdżone bloki <section>.
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<!doctype html>

<html>

<head>

</head>

<body>

<header>

</header>

<nav>

</nav>

<section>

</section>

<aside>

</aside>

<footer>

</footer>

</body>

</html>

Nowe znaczniki semantyczne — aside, footer

Znacznik <aside> definiuje dodatkową, „poboczną” treść w  

stosunku do głównej treści prezentowanej w dokumencie.

Zazwyczaj w obrębie znacznik <aside> umieszczany jest jako  

panel boczny — np. z linkami powiązanymi z prezentowaną  

treścią.

Znacznik <footer> definiuje stopkę strony, zawierającą zazwyczaj  

informacje o autorze stron, prawach autorskich, licencjach,  

informacje kontaktowe. zwyczajowo nagłówek jest elementem  

domykającym układ strony od dołu.
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Nowe znaczniki semantyczne — article

. . .

<section>

<article>

<header>

<h2>Tytuł nagłówka artykułu</h2>

dodatkowa treść i np. link: <a href="#">więcej...</a></p>

reprezentuje pewną  zamkniętą całość,

od całej strony, np. wpis

<p>Jakaś

</header>

<p>Znacznik

która mo

blogowy,

</article>

</section>

. . . Przy okazji — znacznik <mark> wyróżnienia fragmentu tekstu.

<mark>article</mark>

że być

trak

artykuł, k

towana niezależnie

omentarz.</p>
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Nowe znaczniki semantyczne — details i summary

. . .

<section>

<details >

<summary>Czytaj więcej...</summary>

<p>Znaczniki <em>details</em> i <em>summary</em>.</p>

<p>Aktualnie zaimplementowane jedynie w Chrome.</p>

</details>

</section>

. . .

Znacznik <details> określa dodatkową informację, którą użytkownik może zobaczyć lub  

ukryć na życzenie.

Sterowanie pokazywaniem/ukrywaniem  zawartości <details>steruje atrybut boolowski

open.

Znacznik <summary> określa widoczny nagłówek sekcji <details>.

Na razie tylko Chrome
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Nowe znaczniki semantyczne — figure i figurecaption

<figure>
<img src="globus.jpg" alt="Globus" width="50" height="50" />
<figcaption>To jest globus</figcaption>

</figure>
. . .
<figure>

<figcaption>To jest globus</figcaption>
<img src="globus.jpg" alt="Globus" width="50" height="50" />

</figure>

Znacznik <figure> opisuje zawartość taką jak ilustracja, zdjęcie, rysunek, diagram, fragment  

kodu programu. Znacznik<figcaption> określa legendę elementu w <figure>, może  

stanowić nagłówek lub podpis.
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Element <canvas> w HTML 5

Canvas ― czyli płótno ― to prostokątna przestrzeń w ramach okna aplikacji, na  

której można programowo rysować dowolne elementy graficzne.

Koncepcja prostokątnego elementu canvas nie jest nowa, występuje np.  

w środowisku C++ Buildera, Delphi, VisualStudio.

Element canvas został wprowadzony przez firmę Apple (komponent Mac OS X  

WebKit), zaimplementowany później w Safari, silniku Gecko, Operze.

Po ustandaryzowaniu przez WHATWG (Web Hypertext Application Technology  

Working Group) stał się standardowym elementem HTML5.

Jest to komponent, którego wykorzystanie wymaga programowej obsługi.  

Użycie elementu <canvas> w dokumencie HTML włącza go do DOM, co pozwala  

na wygodne manipulowanie tym elementem z poziomu języka JavaScript.
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Element <canvas> według W3C

Element<canvas> jest jedynie pojemnikiem na grafikę, którą należy tworzyć  

programowo z wykorzystaniem języka skryptowego.

Tekst zawarty wewnątrz znaczników <canvas> oraz </canvas> zostanie  

wyświetlony (powinien zostać wyświetlony) w przeglądarkach nie obsługujących  

tego elementu.

Internet Explorer 9 sprawnie obsługuje elementu <canvas>, wcześniejsze  

niekoniecznie, ale istnieje sposób na obejście tego problemu.

Element <canvas> posiada dwa atrybuty:

Atrybut Wartość Znaczenie

height

width

W pikselach

W pikselach

Wysokość płótna

Szerokość płótna
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Definicja elementu <canvas>

Z uwagi na to, że element <canvas> będzie obsługiwany programowo, zwykle  

określa się jego id=”nazwa” aby można się do niego łatwo odwoływać z kodu  

JavaScript.

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100">  
Element canvas nie jest obslugiwany
</canvas>

Gdy któryś z atrybutów nie zostanie określony, przyjęte zostaną odpowiednio  

wartości domyślne:  dla wysokości, oraz  dla szerokości.

Ponieważ obsługa canvas staje się standardowym elementem, we większości  

przypadków definicja tego elementu jest upraszczana do:

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
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Jak wygląda <canvas>?

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>

Tak zdefiniowane płótno jest niewidocznym, przeźroczystym elementem.

Można stylizować płótno wykorzystując CSS, ale zwykle realizuje się to  

programowo.

<style type="text/css">  
canvas#myCanvas
{

border : solid 1px blue;  
background-color: teal;

}
canvas#mySecondCanvas
{

border : solid 1px red;  
background-color: yellow;

}
</style>
. . .
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
<canvas id="mySecondCanvas" width="200" height="100"></canvas>
. . .
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Co zrobić z <canvas>?

Pobranie referencji do elementu canvas:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

Wersja skrócona:

Wszystkie operacje związane z rysowaniem na płótnie realizowane są za  

pośrednictwem kontekstu płótna (ang. context)― samo płótno nie posiada  

zdolności do rysowania czegokolwiek.

Kontekst to obiekt wiązany z konkretnym płótnem, zdolny do realizacji operacji  

rysowania. Utworzenie obiektu kontekstu dla danego płótna:

var ctx = canvas.getContext("2d");

var ctx = document.getElementById("myCanvas").getContext("2d");

73



Kontekst 2D

Kontekst 2D operuje na płaskiej, kartezjańskiej powierzchni o wymiarach  

zgodnych z wymiarami płótna, z którym kontekst jest powiązany.

Środek układu współrzędnych (, ) położony jest w lewym górnym rogu płótna,  

współrzędne x narastają w prawo, y w dół.

(0,0) x

y
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Kontekst 2D ― skąd czerpać informacje?

Pełny, choć niekoniecznie łatwy do przyswojenia opis kontekstu 2D znaleźć  

można na: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#dom-canvas-getcontext
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Kontekst zna swoje płótno

Kontekst posiada właściwość canvas, która jest referencją na płótno, dla którego  

kontekst pracuje.

Może się przydać w przypadku skrótowego odwołania do kontekstu:

var ctx = document.getElementById("myCanvas").getContext("2d");

var infoPar = document.getElementById( "info" );

infoPar.innerHTML = "Canvas:<br \/>Wysokość: " + ctx.canvas.height; 
infoPar.innerHTML += "<br \/>Szerokość: " + ctx.canvas.width;

Albo przy przekazywaniu kontekstu do funkcji:

function canvasInfo(ctx)
{

var infoPar = document.getElementById( "info" );

infoPar.innerHTML = "Canvas:<br \/>Wysokość: " + ctx.canvas.height; 
infoPar.innerHTML += "<br \/>Szerokość: " + ctx.canvas.width;

}

function draw(){

var ctx = document.getElementById("myCanvas").getContext("2d");  
canvasInfo(ctx);

}
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Kontekst 2D ― przydział z kontrolą i rysowanie prostokąta

W przypadku braku obsługi elementu canvas i jego kontekstu, wykonanie  

operacji rysowania nie będzie możliwe. Prosta metoda detekcji:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

if(canvas.getContext) {
var ctx = canvas.getContext("2d");
//. . . można rysować . . .

}

Rysowanie wypełnionego prostokąta z uwzględnieniem domyślnych parametrów  

kontekstu + dodatkowe zabezpieczenie:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

if(canvas && canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");  
ctx.fillRect(25,25,150,50);

}
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Rysowanie prostokąta z wypełnieniem i rysowanie konturu

Rysowanie prostokąta wypełnionego i  konturu prostokątnego:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillRect( 10, 10, 100, 100 );

ctx.strokeRect(10, 10, 100, 100);
}

Parametr Znaczenie

x Współrzędna x lewego górnego narożnika

y Współrzędna y lewego górnego narożnika

width Szerokość prostokąta w pikselach

height Wysokość prostokąta w pikselach

context.fillRect( x, y, width, height );  
context.strokeRect( x, y, width, height );  
context.clearRect( x, y, width, height );
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Definiowaniestylu wypełnienia i stylu linii

Właściwości fillStyle i stokeStyle pozwalają odpowiednio na określenie rodzaju  

wypełnienia rysowanych kształtów i rodzaju linii dla konturów:

jednolitym kolorem,  

gradientowe,

wzorcem bitmapowym.

Kolor wypełnienia jednolitego można definiować na różne sposoby (zgodnie z  

zasadami obowiązującymi dla HTML i CSS), używając:

predefiniowanych nazw kolorów,  

zapisu szesnastkowego kolorów RGB,

specyfikacji składowych koloru rgb().  

modelu hsl().
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Przy okazji — przypomnienie zasad definiowania kolorów sRGB i RGBA

Predefiniowane nazwy kolorów (wybrane): aqua, black, blue, fuchsia, gray,  

green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow,  więcej:

http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp

Zapis szesnastkowy z prefiksem # i zapis rgb():

Zapis Przykład Znaczenie

#rgb #f0a Trzycyfrowy zapis, każda cyfra jest powielana #ff00aa

#rrggbb #ff00aa Klasyczny zapis, po dwie cyfry na kanał

rgb(int,int,int) rgb( 255,0,170) Każda składowa określana liczba całkowitą: 0 .. 255

rgb(float,float,float) rgb( 100%,0%,66%) Każda składowa określana liczba float: 0.0% .. 100.0%

Dla RGBA (A — kanał przeźroczystości) stosuje się zapis rgba():

Zapis Przykład Znaczenie

rgb(int,int,int, float) rgb( 255,0,170, 1) Przeźroczystość: 0 (pełna) .. 1 (brak)

rgb(float,float,float, float) rgb( 100%,0%,66%, 0.5) Przeźroczystość: 0 (pełna) .. 1 (brak)
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ctx.fillStyle = "DodgerBlue";  
ctx.fillStyle = "#1E90FF";  
ctx.fillStyle = "rgb(30,144,255)";  
ctx.fillStyle = "rgba(30,144,255,1)";

Przykład zmiany kanałów G i B przy maksymalnym natężeniu kanału R:

Różne style wypełnienia

Uwaga — obsługa kanału przeźroczystości zależy od przeglądarki.

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");  
for( var i = 0; i < 10; ++i ) {
ctx.fillStyle = "rgb(255," + i * 25 + "," + i * 25 + ")";
ctx.fillRect(10 * i, 0, 10, 100);

}
}
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Różne style wypełnienia + wykorzystanie przeźroczystości wypełnienia

Zmiana przeźroczystości:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");  
for( i = 0; i < 10; ++i ) {

ctx.fillStyle = "rgba(30,144,255," + (1 - i/10) +")";
ctx.fillRect(10 * i, 10 * i, 50, 50);

}
}

Trzy prostokąty:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  

if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

"rgb(255, 0, 0)";
0, 80, 80);

ctx.fillStyle =
ctx.fillRect(0,
ctx.fillStyle = "rgba(0,

ctx.fillRect(39, 39, 80,
ctx.fillStyle = "rgba(0,
ctx.fillRect(80, 80, 80,

255, 0, 0.5)";
80);
0, 255, 0.5)";
80);

}
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Różne kolory linii + wykorzystanie przeźroczystości linii

Zmiana koloru linii:

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

if(canvas.getContext) {
var ctx = canvas.getContext("2d");;  
ctx.strokeStyle = "red";  
ctx.strokeRect(20, 20, 120, 120);  
ctx.strokeStyle = "green";  
ctx.strokeRect(40, 40, 80, 80);  
ctx.strokeStyle = "blue";  
ctx.strokeRect(60, 60, 40, 40);

}

Zmiana przeźroczystości linii:

canvas#myCanvas
{
border : solid 1px gray;
background-color: yellow;

}

var canvas = document.getElementById("myCanvas");

if(canvas.getContext) {
var ctx = canvas.getContext("2d");

for(var i = 1; i <=8; ++i) {

ctx.strokeStyle = "rgba(255, 0, 0, " + 1/i + ")";  
ctx.strokeRect(10*i, 10*i, 160-20*i, 160-20*i);

}
}
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Wykorzystanie globalnej przeźroczystości kontkstu ― globalAlpha

Właściwość globalAlpha pozwala na określenie przeźroczystości dla aktualnie  

wykonywanych operacji rysowania, obowiązuje aż do ustalenia innej wartości.

Wartość rzeczywista:   ,  — pełna przeźroczystość,  — brak przeźroczystości.

ctx.fillStyle = "orange";  
ctx.fillRect(0, 0, 80, 80);

ctx.fillStyle = "lawngreen";  
ctx.fillRect(80, 0, 80, 80);

ctx.fillStyle = "blue";  
ctx.fillRect(0, 80, 80, 80);

ctx.fillStyle = "red";  
ctx.fillRect(80, 80, 80, 80);

ctx.fillStyle = 'white';  

ctx.globalAlpha = 0.2;

var w = ctx.canvas.width;  
var h = ctx.canvas.height;  
for( var i = 1; i <= 8; ++i)

ctx.fillRect(i*10, i*10, w-(2*i*10), h-(2*i*10));
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Czyszczenie obszaru prostokątnego

Funkcja clearRect czyści zadany obszar prostokątny poprzez „odsłonięcie” pikseli  

w kolorze tła elementu canvas:

ctx.fillStyle = "orangered";  
ctx.fillRect(0, 0, 40, 40);

ctx.fillStyle = "orange";  
ctx.fillRect(40, 40, 40, 40);

canvas#myCanvas
{
border : solid 1px gray;

background-color: yellow;
}
. . .

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.clearRect(20, 20, 40, 40);
}

Parametry clearRect maja takie same znaczenie jak fillRect i strokeRect.
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Wzorce gradientowe

Można definiować wzorce gradientowe, używane do rysowania wypełnień  

i obrysów.

Aktualnie dostępne są gradienty liniowe i radialne.

Do ustalania wzorca gradientu wykorzystuje się trzy funkcje:

createLinearGradient( x0, y0, z1, y1 )  

createRadialGradient( x0, y0, r0, x1, y1, r1 )  

addColorStop( position, color )
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Tworzenie wzorca liniowego ― funkcja createLinearGradient

createLinearGradient( x0, y0, x1, y1 )

Funkcja tworzy nowy obiekt reprezentujący wzorzec wypełnienia liniowego.  

Parametry x0 and y0 to współrzędne punktu początkowego gradientu, parametry

x1 and y1 punktu końcowego.

Funkcja addColorStop() pozwala na ustalenie kolorów przejścia tonalnego, aby  

wzorzec gradientowy miał sens, trzeba będzie jej użyć przynajmniej dwa razy.

87



Tworzenie wzorca liniowego ― funkcja addColorStop

addColorStop( position, color )

Funkcja określa kolor przejściowy oraz jego pozycje w gradiencie – uwaga to jest  

metoda obiektu reprezentującego wzorzec gradientu a nie metoda kontekstu.

Parametr position to wartość pomiędzy 0.0 a 1.0, gdzie 0.0 określa pozycję  

początkową gradientu a 1.0 pozycję końcową, parametr color reprezentuje kolor  

zadany wg standartów HTML.

. . .
var ctx = canvas.getContext("2d");
var linearGrad = ctx.createLinearGradient( 0, 0, 300, 0 );

linearGrad.addColorStop( 0, "yellow" );  

linearGrad.addColorStop( 1, "red" );

ctx.fillStyle = linearGrad;  
ctx.fillRect(0, 0, 300, 150);
. . .
<canvas id="myCanvas" width="300" height="150">
</canvas>
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Tworzenie wzorca liniowego ― funkcja addColorStop

Dla danego wzorca gradientu można dodawać wiele kolorów przejścia na  

dowolnych pozycjach.

. . .
var linearGrad = ctx.createLinearGradient( 0, 0, 300, 0 );

linearGrad.addColorStop( 0, "lavender " );

linearGrad.addColorStop( 0.3, "cornflowerblue " );  

linearGrad.addColorStop( 0.6, "lightseagreen " );  

linearGrad.addColorStop( 1, "turquoise" );  

ctx.fillStyle = linearGrad;

ctx.fillRect(0, 0, 300, 150);
. . .
<canvas id="myCanvas" width="300" height="150">
</canvas>
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Czasem sekwencja wywołań addColorStop przydaje się niejeden raz...

<script>

function setGradientColors(gradient) {  
gradient.addColorStop(0, "lavender ");  
gradient.addColorStop(0.3, "cornflowerblue ");  
gradient.addColorStop(0.6, "lightseagreen ");  
gradient.addColorStop(1, "turquoise");  
return(gradient);

}

function draw() {

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");  
var
var

vertGrad  
horizGrad

150, 0 );
0, 150 );

ctx.fillStyle

ctx.fillRect(0,  
ctx.fillStyle =

= ctx.createLinearGradient( 0, 0,
= ctx.createLinearGradient( 0, 0,

= setGradientColors( vertGrad );  
0, 150, 150);
setGradientColors( horizGrad );

ctx.fillRect(150, 0, 150, 150);
}

}
</script>
</head>
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="150"></canvas>

</body>
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Tworzenie wzorca radialnego ― funkcja createRadialGradient

createRadialGradient( x0, y0, r0, x1, y1, r1 )

Funkcja tworzy nowy obiekt reprezentujący wzorzec wypełnienia kolistego.  

Parametry x0 and y0 to współrzędne środka okręgu początkowego o promieniu

r1, parametry x1 and y1 środka okręgu końcowego o promieniu r2.

Funkcja addColorStop() pozwala na ustalenie kolorów przejścia tonalnego, aby  

wzorzec gradientowy miał sens, trzeba będzie jej użyć przynajmniej dwa razy.

Uwaga — koncepcja gradientu radialnego elementu canvas odbiega od  

intuicyjnego rozumienia wypełnień radialnych z popularnych programów  

graficznych — tamte bazują na pojedynczym okręgu.

91



149, 149, 150 );

. . .

<script>  
function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

var radialGrad = ctx.createRadialGradient( 149, 149, 30,

radialGrad.addColorStop(0, "yellow");  
radialGrad.addColorStop(1, "green");

ctx.fillStyle = radialGrad;  
ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);

}
}
</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300">
</canvas>

</body>
. . .

Tworzenie wzorca radialnego ― dwa okręgi

Przejścia tonalne rozpoczynają się od obrysu jednego okręgu i następują do obrysu  

drugiego:
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149, 149, 150 );

. . .

<script>  
function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

var radialGrad = ctx.createRadialGradient( 179, 129, 30,

radialGrad.addColorStop(0, "yellow");  
radialGrad.addColorStop(1, "green");

ctx.fillStyle = radialGrad;  
ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);

}
}
</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300">
</canvas>

</body>
. . .

Tworzenie wzorca radialnego ― dwa okręgi

Okręgi nie muszą posiadać wspólnego środka:
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80, 80, 40 );

. . .

<script>  
function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

var radialGrad = ctx.createRadialGradient( 50, 50, 30,

radialGrad.addColorStop(0, "yellow");  
radialGrad.addColorStop(1, "green");

ctx.fillStyle = radialGrad;  
ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);

}
}
</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300">
</canvas>

</body>
. . .

Tworzenie wzorca radialnego ― dwa okręgi

W przypadku, gdy pomiędzy okręgami nie zachodzi relacja zawierania, gradient  

radialny nie wygląda zbyt dobrze.
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119, 0, 149, 149, 150 );

. . .

<script>  
function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

var radialGrad = ctx.createRadialGradient( 199,

radialGrad.addColorStop(0, "yellow");  
radialGrad.addColorStop(0.95, "green");  
radialGrad.addColorStop(1, "rgba(255,0,0,0)");

ctx.fillStyle = radialGrad;  
ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);

}
}
</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300">
</canvas>

</body>
. . .

Tworzenie wzorca radialnego ― dwa okręgi

Kolor bliski ostatniej pozycji może być przeźroczysty całkiem lub bardzo:
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Wzorce gradientowe mogą być stosowane dla konturów

. . .

<script>  function draw(){
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

var linearGrad = ctx.createLinearGradient( 0, 0, 300, 0 );

linearGrad.addColorStop(0, "lavender ");  
linearGrad.addColorStop(0.3, "cornflowerblue ");
linearGrad.addColorStop(0.6, "lightseagreen ");  
linearGrad.addColorStop(1, "turquoise");

ctx.strokeStyle = linearGrad;  
ctx.lineWidth = 10;

ctx.strokeRect(9, 9, 280, 130);
}
}
</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300">
</canvas>

</body>
. . .
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Tworzenie wzorca z obrazu

createPattern(image, type);

Funkcja tworzy nowy obiekt reprezentujący wzorzec wypełnienia obrazem.  

Wzorcowy obraz przekazywany jest parametrem image, to referencja na obiekt  

img lub inny obiekt canvas.

Parametr Wartość Znaczenie

image Referencja na obraz Obiekt obrazu dla wzorca

type ”repeat” Wartość domyślna, powtórzenie obrazu na osi x i y

”repeat-x” Powtórzenie obrazu na osi x

”repeat-x” Powtórzenie obrazu na osi y

”no-repeat” Jednokrotne wyświetlenie obrazu

no-repeat repeat-x repeat-y repeat
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Tworzenie wzorca z obrazu ― przykład

Wykorzystanie ukrytego obrazka zapisanego w dokumencie HTML:

<script>  

function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
var image = document.getElementById("myImage");
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

var imgPattern = ctx.createPattern(image, "repeat");  

ctx.fillStyle = imgPattern;

ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);
}
}

</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300"></canvas>
<img style="visibility:hidden" src="smile.jpg" id="myImage" />

</body>
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var image  
image.src

= new Image();
= "smile.jpg";

var imgPattern = ctx.createPattern(image, "repeat");

ctx.fillStyle = imgPattern;  
ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);

}
}

</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300"></canvas>

</body>

Tworzenie wzorca z obrazu ― przykład

Wykorzystanie obrazka utworzonego dynamicznie:

. . .
<script type="text/javascript">

function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");
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Cienie

Element canvas pozwala na stosowanie cienia, służą do tego funkcje:  

shadowColor ― określa kolor cienia, domyślnie to czarny 

shadowOffsetX ― określa przesunięcie cienia w poziomie  

shadowOffsetY  ― określa przesunięcie cienia w pionie

shadowBlur ― siła efektu rozmycia, domyślnie to 

offsetX

offsetY

Kolor cienia

Rozmycie: 0..?
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Cienie ― przykład

. . .
<script type="text/javascript">

function draw(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.fillStyle = "dodgerblue";

"gray";ctx.shadowColor =
ctx.shadowOffsetX
ctx.shadowOffsetY

= 20;
= 20;

ctx.shadowBlur = 5;

ctx.fillRect(50, 30, 150, 50);

}
}

height="300">

</script>
. . .
<body onload="draw()">
<canvas id="myCanvas" width="300"
</canvas>

</body>
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5

20

200
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</script>
function drawText(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.font = "italic bold 20pt Georgia";  
ctx.fillText('Pisanie po canvasie', 10, 30);
ctx.strokeText('Pisanie po canvasie', 10, 60);

}
}
</script>

</head>
<body onload="drawText()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300"></canvas>

</body>

Wyprowadzanie tekstów

fillText( "tekst", x , y )  

strokeText("tekst",x,y)

Funkcja fillText  wypisuje na pozycji x , y tekst.

Funkcja strokeText  wypisuje na pozycji x , y obrys tekstu.
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var linearGrad = ctx.createLinearGradient( 0, 0, 300, 0 );
linearGrad.addColorStop(  
linearGrad.addColorStop(
linearGrad.addColorStop(  
linearGrad.addColorStop(

0, "lavender " );
0.3, "cornflowerblue " );  
0.6, "lightseagreen " );  
1, "turquoise" );

ctx.fillStyle = linearGrad;  
ctx.fillText("Pisanie po canvasie", 10, 70);

}
}
. . .
<body onload="drawText()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300"></canvas>

</body>

Wyprowadzanie tekstów — określanie kolorów

function drawText(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");  ctx.font = "italic bold 
20pt Georgia";  ctx.textBaseline = "top";

ctx.fillStyle = "blue";  ctx.fillText("Pisanie po canvasie", 10,
10);

ctx.fillStyle = "navy";  ctx.fillText("Pisanie po canvasie", 10,
40);
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as");

var linearGrad = ctx.createLinearGradient( 0, 0, 300, 0 );
linearGrad.addColorStop(  
linearGrad.addColorStop(
linearGrad.addColorStop(  
linearGrad.addColorStop(

0, "lavender " );
0.3, "cornflowerblue " );  
0.6, "lightseagreen " );  
1, "turquoise" );

ctx.strokeStyle = linearGrad;  
ctx.strokeText("Pisanie po canvasie", 10, 70);

}
}
. . .
<body onload="drawText()">
<canvas id="myCanvas" width="300" height="300"></canvas>

</body>

Wyprowadzanie tekstów — określanie kolorów

function drawText(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas”);
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");  
ctx.font = "italic bold 20pt Georgia";  
ctx.textBaseline = "top";

ctx.strokeStyle = "blue";  ctx.strokeText("Pisanie 
po canvasie", 10, 10);

ctx.strokeStyle = "navy";  ctx.strokeText("Pisanie 
po canvasie", 10, 40);
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ctx.strokeText("Pisanie po canvasie", 10, 10);
ctx.lineWidth = 2;
ctx.strokeText("Pisanie po canvasie", 10, 50);
ctx.lineWidth = 3;
ctx.strokeText("Pisanie po canvasie", 10, 90);

height="300">

}
}
. . .
<body onload="drawText()">
<canvas id="myCanvas" width="300"
</canvas>

</body>

Wyprowadzanie tekstów — grubość konturu

function drawText(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.font = "bold 22pt Arial";  
ctx.textBaseline = "top";

ctx.strokeStyle = "blue";  
ctx.lineWidth = 1;
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ctx.font = "bold 20px Arial";

ctx.textBaseline = "top";  
ctx.fillText("B", 20, 20);

ctx.textBaseline = "hanging";  
ctx.fillText("B", 40, 20);

ctx.textBaseline = "middle";  
ctx.fillText("B", 60, 20);

ctx.textBaseline = "alphabetic";  
ctx.fillText("B", 80, 20);

ctx.textBaseline = "ideographic";  
ctx.fillText("B", 100, 20);

ctx.textBaseline = "bottom";  
ctx.fillText("B", 120, 20);

}
}

Wyprowadzanie tekstów — linia bazowa

function drawText(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

FireFox

Maxthon
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Wyprowadzanie tekstów — linia bazowa

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Drawing_text_using_a_canvas 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-canvas-element.html#text-styles
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function drawText(){

var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
if(canvas.getContext) {

var ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.font = "bold 20px Arial";

ctx.textBaseline = "top";  
ctx.fillText("B", 20, 20);

ctx.textBaseline = "hanging";  
ctx.fillText("B", 40, 20);

ctx.textBaseline = "middle";  
ctx.fillText("B", 60, 20);

ctx.textBaseline = "alphabetic";  
ctx.fillText("B", 80, 20);

ctx.textBaseline = "ideographic";  
ctx.fillText("B", 100, 20);

ctx.textBaseline = "bottom";  
ctx.fillText("B", 120, 20);

}
}

Wyprowadzanie tekstów — linia bazowa

x

Wyrównania są zależne od kierunku  

tekstu:

ltr (left-to-right) lub rtl (left-to-right)
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Kreatywne wykorzystanie canvas i JS ― zasoby internetowe

Strona poświęcona wykorzystaniu canvas, również w programowaniu gier:

http://www.canvasdemos.com/
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Kreatywne wykorzystanie canvas i JS ― zasoby internetowe

Strona Williama Malone, mnóstwo kreatywnych zastosowań canvas, JS i JQuery:

http://www.williammalone.com/
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Kreatywne wykorzystanie canvas i JS ― zasoby internetowe

Strona z podręcznikami wykorzystania canvas i JS:

http://www.html5canvastutorials.com/
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