
Podstawowa składnia i semantyka 
DOCTYPE 

Problem : chcesz stworzyć stronę w HTML5 

Rozwiązanie: Określ  DOCTYPE HTML5 na początku strony 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>HTML5</title> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html> 
 

Zwróć uwagę ,że DOCTYPE nie rozróżnia wielkości liter. 

 

Omówienie : Document Type Definition lub DOCTYPE, informuje przeglądarki o walidatory , do jakiej 

wersji HTML jest zapisywana strona. Poprzednie wersje  HTML określały numer, takie jak DOCTYPE dla 

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

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

W wersji HTML5 wersja została usunięta z DOCTYPE. Dzięki temu HTML5 może być kompatybilny 

wstecz pod względem składni i, miejmy nadzieję, ułatwia przejście do HTML5. Powiedzmy ,że masz 

stronę która jest zgodna z HTML 4, ale chcesz przejść  na HTML5. Zacznij od zmiany DOCTYPE i nie tylko 

posiadasz  poprawną witrynę, ale także prawidłową witrynę HTML5. Ponadto, wszystkie przeglądarki 

rozpoznają skrócony DOCTYPE i renderują  w ścisłym trybie standardowym 

 

Zbiór Znaków 

 

Problem : Musisz zdefiniować kodowanie znaków swojej strony internetowej 

Rozwiązanie: W nagłówku dokumentu, dodaj deklarację meta dla zbioru znaków 
<meta charset="UTF-8" /> 

Omówienie : Kodowanie znaków informuje przeglądarki i walidatory o tym jakiego zestawu znaków 

użyć przy renderowaniu stron internetowych. Jeśli nie zadeklarujesz zestawu znaków w kodzie HTML, 

przeglądarki najpierw próbują  określić zestaw znaków z nagłówka odpowiedzi serwera http (w 

szczególności nagłówka „Content-Type”). Zestaw znaków zadeklarowany w  nagłówkach odpowiedzi 

jest zwykle wybierany w stosunku do zestawu znaków  określonego w dokumencie i dlatego jest 

preferowaną metodą. Jednak jeśli nie możesz kontrolować ,jakie nagłówki  wysyła twój serwer, 

deklaracja zestawu znaków w dokumencie HTML jest najlepszą opcją. Jeśli zestaw znaków nie jest ani 

zadeklarowany w dokumencie ani w nagłówkach odpowiedzi, przeglądarka może wybrać dla Ciebie i 

może być niewłaściwy dla potrzeb Twojej witryny. Może to nie tylko powodować problemy z 

renderowaniem ,ale także stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. W poprzednich wersjach HTML zestaw 

znaków musiał być zadeklarowany z dodatkowymi atrybutami i wartościami: 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

Ale podobnie jak DOCTYPE, HTML5 tyko potrzebuje minimum informacji wymaganych przez 

przeglądarki, Ponownie, pomaga to w zgodności wstecznej i ułatwia jej implementację. 

 

Znaki Specjalne 



W tym przykładzie, strona została określona jako Unicode (UTF-8) , ponieważ jest to wszechstronne 

kodowanie, które pokrywa większość potrzeb twórców stron internetowych. Czasami jednak musisz 

dołączyć znak spoza kodowania. W przypadku tych znaków należy określić je za pomocą Numeric 

Character Reference (NCR) lub jako nazwana jednostka, aby pomóc przeglądarce poprawnie je 

renderować. Jeśli chciałbyś na przykład użyć symbolu praw autorskich , na przykład , możesz dołączyć 

w kodzie HTML jako NCR : 

&#169; 

lub możesz dołączyć nazwaną jednostkę: 

&copy; 

 

Język 

 

Problem : Chcesz określić podstawowy język swojej strony 

Rozwiązanie : Dodaj atrybut lang i właściwą wartość do otwierającego elementu html 

<html lang=”pl”> 

 

Omówienie: Przeglądarki, czytniki ekranu i inni agenci użytkownika, używają atrybutu lang aby 

dowiedzieć  się , w jakim języku powinna być interpretowana treść. Powyższy przykład określa język 

polski za pomocą wartości pl. Określenie podstawowego języka dokumentu nie jest wymagane w 

przypadku HTML5 ani żadnej z poprzednich wersji. Jest to jednak dobra praktyka, zarówno pod 

względem użyteczności jak i dostępności. 

 

Optymalizacja skryptów i linków 

 

Problem: Chcesz odwołać się do JavaScript i dołączyć linki do zewnętrznych plików CSS na swojej 

stronie najprościej jak to możliwe 

Rozwiązanie : Dołącz deklaracje skryptów i linków, ale bez atrybutu type: 

 

<link rel="stylesheet" href="styles.css" /> 
<script src="scripts.js"></script> 

 

HTML5 wymaga tylko minimalnej ilości informacji potrzebnych agentom użytkownika. W poprzednich 

wersjach HTML, zarówno linki CSS jak i skrypty wymagały atrybutu type aby wskazać język. Jeśli 

zapomniałeś wpisać typ, większość przeglądarek zakładała poprawną wartość. Ma to sens, ponieważ 

w rzeczywistości istnieje tylko jeden standardowy język skryptowy i tylko jeden język stylizacji w 

Internecie. HTML5 sprawia, że type jest oficjalnie opcjonalny, ale wciąż sprawdza starsze dokumenty , 

które zawierają atrybut 

 

Dodawanie struktury dokumentu za pomocą nowych elementów HTML5 

 

Problem: Chcesz zdefiniować swoją strukturę dokumentu  za pomocą  nowych elementów header, 

footer, nav, aside, section i article. 

Rozwiązanie : Sprawdź zawartość i strukturę dokumentu, aby określić , które z nowych elementów 

będzie działał na Twojej stronie: 

<header> : służy do zawarcia nagłówka (-ów) dla strony i/lub sekcji. Może również zawierać dodatkowe 

informacje, takie jak logo i pomoce nawigacyjne 

<footer> : Zawiera informacje o stronie i/lub sekcji, takie jak kto ją napisał, linki do powiązanych 

informacji i oświadczenia o prawach autorskich 



<nav> : Zawiera główne linki nawigacyjne dla strony i , choć nie jest to wymagane, jest często zawierany 

przez nagłówek 

<aside> : Zawiera informacje związane z otaczającą treścią, ale także  istnieje niezależnie, taki jak pasek 

boczny, czy wyróżniony blok tekstu, 

<section> : Jest najbardziej ogólnym z nowych elementów strukturalnych, które mogą zawierać treść 

pogrupowaną tematycznie lub powiązane 

<article> : Jest używany dla samodzielnych treści, które mogą być wykorzystane niezależnie od strony 

jako całości, taka jak wpis na blogu 

 

Prosta struktura blogu z nagłówkiem, nawigacją , paskiem bocznym, wpisami na blogu i stopką : 

 

<header> 
<h1><abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>5 </h1> 
<nav> 
<ul> 
<li><a href="/Archive/">Archiwum</a></li> 
<li><a href="/About/">O nas</a></li> 
</ul> 
</nav> 
</header> 
<article> 
<h2><code>nav</code> Nie jest dla  <em>Wszystkich</em> Links</h2> 
<p>Chociaż element <code>nav</code> często zawiera linki, nie oznacza to ,że <em>wszystkie</em> 
łącza </article> 
<article> 
<h2>Mamy <code>DOCTYPE</code>. Co Teraz?</h2> 
<p>HTML5 nie jest propozycja wszystko albo nic. Możesz wybierać i wybrać to co ci najbardziej pasuje 
</article> 
<aside> 
<h2>HTML5 Gdzieindziej</h2> 
<p>Nakieruj swoje poprawki HTML5na zasoby :</p> 
<ul> 
<li><a href="http://lovinghtml5.com">Kocham HTML5</a></li> 
<li><a href="http://semanticsally.com">Semantyczna Sally</a></li> 
</ul> 
</aside> 
<footer> 
<p>Copyright &copy; 2017 <a href="http://html5funprofit.com">HTM5, for Fun &amp; Profit</a>. All 

rights </footer> 

 

Omówienie : Te nowe elementy strukturalne zostały opracowane w oparciu o rzeczywiste praktyki . 

Przegląd ponad miliarda stron ujawnił konwencje nazewnicze, których autorzy znaczników już używali 

do budowania i opisu swojej treści ,za pomocą klas i identyfikatorów 

 

 Header 

 Footer 

 Nav 

Nowe elementy w HTML5 po prostu próbują odzwierciedl to co autorzy już robią. 



Elementy Strukturalne 

Korzystanie z elementów strukturalnych pomaga uczynić znacznik bardziej semantycznym, ale pomaga 

również zdefiniować główne punkty orientacyjne w dokumencie. Zastanów się, jak ważne jest aby 

użytkownicy czytników ekrany i osoby które poruszają się za pomocą klawiatury, będą mogli przejść do 

różnych  obszarów strony, takich jak nawigacja. Wcześniej próbowaliśmy zapewnić taką funkcjonalność 

za pomocą „linków pomijania” i skrótów, ale HTML5 ustanawia formalne elementy  charakterystyczne, 

które można wykorzystać. Specyfikacja Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet 

Applications  (WAIARIA) udostępnia jak używać  HTML5 z rolami orientacyjnymi ARIA . 

Kiedy używać elementów strukturalnych 

Skąd wiesz kiedy używać tych nowych elementów? Ponownie skup się na treści i rozważ semantykę 

każdego elementu. Na przykład , większość ma obszar zwany „nagłówkiem” składającym się z logo, 

może nazwy firmy i sloganu. I z pewnością brzmi to dobrze jako nagłówek. Możesz mieć również 

section i aside w dokumencie, ze swoim zbiorem nagłówków i nawigacją, dla której nagłówek jest 

również całkowicie odpowiedni. To samo dotyczy stopki. Podczas gdy większość stron ma treść 

odpowiednią dla nowego elementy stopki – autor, prawa autorskie, powiązane informacje – sections, 

articles i asides mogą zawierać te same informacje A , z kolei , można użyć stopki. Lub rozważmy nav. 

Możesz mieć wiele grup linków na swojej stronie, z których niektóre służą do nawigacji ,a inne są 

zewnętrzne. Jednak  nav jest odpowiednia tylko do głównych stron nawigacyjnych, a nie linków do 

wyszukiwania lub listy linków 

Kiedy używać elementów div 

Jak widać na przykładzie znaczników blogu, nowe elementy strukturalne mogą zastąpić wiele nie-

semantycznych kontenerów div, do używania których się przyzwyczaiłeś. Ale div jest nadal stosowane 

w HTML5.  Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował elementu zawierającego wyłącznie do celu 

stylizacji, div jest elementem do zastosowania. Nie chcemy używać jednego z nowych elementów 

strukturalnych aby służył jako haczyk na twój CSS. Nie o to chodzi w znacznikach semantycznych. 

Pamiętaj tylko ,aby skupić się na swoich treściach i unikaniu niepotrzebnego użycia div, gdy np. inny 

element jest bardziej semantyczny. Na przykład, jeśli masz akapit tekstu, używamy elementu p a nie 

div. Oba dają formatowanie na poziomie bloku, ale p jest bardziej semantyczne dla tego konkretnego 

celu 

Stylizacja elementów strukturalnych 

Wszystkie współczesne przeglądarki renderują treść zawartą w nowych  elementach, jednak niektóre 

przeglądarki ich nie rozpoznają i traktują je jako elementy śródliniowe. To domyślne renderowanie 

może powodować poważne problemy ze stylizacją. Na szczęście nie trzeba wiele naprawiać.  Po prostu 

trzeba poinformować  przeglądarki aby traktowały elementy jako elementy blokowe 

header, footer, nav, article, aside, section { 
display: block; 
} 

Dzięki tej pojedynczej deklaracji CSS  możesz z powodzeniem stylizować elementy strukturalne. Cóż, 

prawie. W wersjach Internet Explorera (IE) przed IE 9, trzeba dodać trochę skryptu JavaScript do 

swojego dokumentu , aby IE rozpoznał elementy i pozwolił na stylizację: 

<script> 

document.createElement('header'); 

document.createElement('footer'); 



document.createElement('nav'); 

document.createElement('article'); 

document.createElement('aside'); 

document.createElement('section'); 

</script> 

 

Za każdym razem kiedy dodajesz nowy element HTML5 do swojego dokumentu, musisz dodać 

document.createElement jeśli chcesz współpracować z Internet Explorerem przed wersją 9 

 

Wybór między article a section 

 

Problem : Nie wiesz cyz article czy section jest najwłaściwszym elementem do użycia na stronie 

Rozwiązanie : Skupmy się na zawartości i semantycznych definicjach article i section 
 

<article> 

article można uznać za wyspecjalizowaną formę section. Jest przeznaczony dla zwartości które może 

być samodzielna od wszystkich treści, takich jak „syndykacyjne” treści, takie jak posty na blogu.  article 

jest odpowiedni dla innych rodzajów treści, w tym: 

 

 Wideo i towarzyszący mu trnaskrypt 

 Artykuły z wiadomościami 

 Komentarze na blogu 

Jak zauważyłeś z pewności, użyliśmy wcześniej  article  dla zawarcia pojedynczego posta na blogu:  

<article> 
<h2><code>nav</code> Nie jest dla  <em>Wszystkich</em> Links</h2> 
<p>Chociaż element <code>nav</code> często zawiera linki, nie oznacza to ,że <em>wszystkie</em> 
łącza </article> 
<article> 
<h2>Mamy <code>DOCTYPE</code>. Co Teraz?</h2> 
<p>HTML5 nie jest propozycja wszystko albo nic. Możesz wybierać i wybrać to co ci najbardziej pasuje 
</article> 
 
<section> 
section, jest tym samym, najbardziej ogólnym z nowych elementów strukturalnych przeznaczonych do  
prostego grupowania powiązanej treści.  Jednak nie jest ogólny element kontenerowy, taki jak div. 
Treści ,które są grupowane, muszą być powiązane. Ta definicja może oznaczać  dodanie sekcji jaki 
elementu nadrzędnego dla obu instancji artykułu 
 
<section> 
<article> 
<h2><code>nav</code> Nie jest dla  <em>Wszystkich</em> Links</h2> 
<p>Chociaż element <code>nav</code> często zawiera linki, nie oznacza to ,że <em>wszystkie</em> 
łącza </article> 
<article> 
<h2>Mamy <code>DOCTYPE</code>. Co Teraz?</h2> 
<p>HTML5 nie jest propozycja wszystko albo nic. Możesz wybierać i wybrać to co ci najbardziej pasuje 
</article> 
</section> 



Ten przykład spełnia podstawowe kryteria dla sekcji : pogrupowane treści są połączone tematycznie. 
Ale chwila. Specyfikacja precyzuje ponadto: „Ogólna zasada jest taka ,że element section jest właściwy 
tylko jeśli zawartość elementu będzie wyraźnie wyszczególniona w zakresie dokumentu”. Zarys 
dokumentu odnosi się do nowego modelu zawartości sekcji  HTML5, gdzie każdy z nowych elementów 
strukturalnych tworzy własny, niezależny zarys. Ten kontur jest generowany przez nagłówki (h1-h6) 
zawarte w każdym elemencie. Tak więc, w oparciu o ten kontekst, jeśli chcesz użyć section, zawartość 
powinna mieć naturalny nagłówek. Biorąc pod uwagę te dodatkowe wyjaśnienia, zmodyfikujemy  
znacznik, aby uwzględnić nagłówek sekcji 
 
<section> 
<h1>Najczęstsze Posty Na Blogu</h1> 
<article> 
<h2><code>nav</code> Nie jest dla  <em>Wszystkich</em> Links</h2> 
<p>Chociaż element <code>nav</code> często zawiera linki, nie oznacza to ,że <em>wszystkie</em> 
łącza </article> 
<article> 
<h2>Mamy <code>DOCTYPE</code>. Co Teraz?</h2> 
<p>HTML5 nie jest propozycja wszystko albo nic. Możesz wybierać i wybrać to co ci najbardziej pasuje 
</article> 
</section> 
 
Omówienie : Różnica między sekcją a artykułem może być myląca , i gdy specyfikacja ewoluuje, ścieżka 
nie wydaje się być bardziej wyraźna. Jednak  w większości przypadków, zastosowanie tych wskazówek 
powinno pomóc: 

 Nie używaj section po prostu jaki haczyka stylizacji. Zamiast tego użyj div i spans 

 Nie używaj section jeśli header, footer, aside lub article są bardziej semantycznie odpowiednie 
dla zawartości 

 Nie używaj nagłówka , chyba ,że ma naturalny nagłówek 
 
Sprawdzenie Swojego Dokumentu 
 
Problem : Chcesz podejrzeń zarys treści dokumentu 
Rozwiązanie : Uruchom stronę za pomocą narzędzia HTML5 Outliner  : 
http://gsnedders.html5.org/outliner/ 
 
Omówienie :  HTML5 ma algorytm zarysu, który oblicza strukturę dokumentu internetowego. Algorytm 
ten jest oparty na sekcjach zdefiniowanych przez nowe elementy strukturalne. W odniesieniu do zarysu 
głównego dokumentu, section i aside, każde wprowadza nową sekcję w zarysie, podczas gdy nagłówek 
(-i) wewnątrz każdej z nich tworzą treść konspektu .Nazywa się to dzieleniem jawnym. Przeanalizujemy 
następujący przykład znaczników 
 
<section> 
<h1>Najczęstsze Posty Na Blogu</h1> 
<article> 
<h2><code>nav</code> Nie jest dla  <em>Wszystkich</em> Links</h2> 
<p>Chociaż element <code>nav</code> często zawiera linki, nie oznacza to ,że <em>wszystkie</em> 
łącza </article> 
<article> 
<h2>Mamy <code>DOCTYPE</code>. Co Teraz?</h2> 
<p>HTML5 nie jest propozycja wszystko albo nic. Możesz wybierać i wybrać to co ci najbardziej pasuje 
</article> 
</section> 

http://gsnedders.html5.org/outliner/


 
Zostanie wygenerowany poniższy zarys dokumentu: 
 

1. Najczęstsze Posty Na Blogu 
a. nav Nie jest dla  Wszystkich Links  
b. Mamy DOCTYPE. Co Teraz? 

 
Poziom nagłówków 
 
Niezależnie od wersji, nagłówki w HTML są uszeregowane, przy czym h1 jest najwyższy a h6 najniższym. 
Przed HTML5, ten ranking pomógł uporządkować zarys dokumentu. Jednak w przypadku języka HTML5 
znaczenie pozycji nagłówka w określaniu konturu jest korygowane przez elementy podziału. 
Zmodyfikujmy poprzedni przykład tak, aby odzwierciedlał h6 jako główny nagłówek sekcji, a h1 główny 
nagłówek artykułu: 
 
<section> 
<h6>Najczęstsze Posty Na Blogu</h6> 
<article> 
<h2><code>nav</code> Nie jest dla  <em>Wszystkich</em> Links</h2> 
<p>Chociaż element <code>nav</code> często zawiera linki, nie oznacza to ,że <em>wszystkie</em> 
łącza </article> 
<article> 
<h1>Mamy <code>DOCTYPE</code>. Co Teraz?</h1> 
<p>HTML5 nie jest propozycja wszystko albo nic. Możesz wybierać i wybrać to co ci najbardziej pasuje 
</article> 
</section> 
 
 Ponieważ HTML5 używa elementów strukturalnych section i aside , aby wiedzieć kiedy nowy zarys 
sekcji zaczyna (nie nagłówki), nadal otrzymujemy dokładnie taki sam zarys jak w oryginalnym 
przykładzie: 
 

1. Najczęstsze Posty Na Blogu 
a. nav Nie jest dla  Wszystkich Links  
b. Mamy DOCTYPE. Co Teraz? 

 
 
Niejawne dzielenie 
 
Ponieważ elementy strukturalne nie są wymagane w HTML5 pozycja nagłówka nadal wpływa na 
strukturę dokumentu jeśli elementy ciecia nie są używane. Jest to znane jako dzielenie niejawne. 
Ponadto ,niejawne i jawne dzielenie może być użyte razem w celu utworzenia zarysu dokumentu. 
Sekcja niejawna zaczyna się  od nowego nagłówka w stosunku do poprzedniego nagłówka. Jeśli 
nagłówek jest niższy niż jego poprzednik, otwiera w podglądzie nową podsekcję. Jeśli nagłówek ma 
wyższą rangę, zamyka poprzednią sekcję i otwiera nową. Stwórzmy nowy przykład, aby zobaczyć ,w 
jaki sposób ranking nagłówków obsługuje sekcje niejawne: 
 
<sekcja> 
<h1> Masz <kod> DOCTYPE </ code>, teraz co? </ h1> 
<h2> Uproszczone <link> link </ code> i i <code> skrypt </ code> y </ h2> 
<p> Elastyczna i uproszczona składnia HTML5 ... </ p> 
<h2> Połączenia na poziomie bloku </ h2> 
<p> W HTML5, <code> a </ code> może zawierać blok ... </ p> 



<h3> Patrząc w tył </ h3> 
<p> We wcześniejszych wersjach HTML trzeba było ... </ p> 
<h2> Dodaj strukturę </ h2> 
<p> HTML5 daje nam kilka nowych elementów do dodania ... </ p> 
</ section> 
 
W tym przykładzie użyto pozycji nagłówka, a nie jawnych elementów dzielenia, aby wygenerować 
następujący zarys: 
 
1. Masz <kod> DOCTYPE, teraz co? 
a. Uproszczone linki i skrypty 
b. Połączenia na poziomie bloku 
 Tip#2 Patrząc w tył 
c. Dodaj strukturę 
 
Dlaczego Jest To Ważne? 
 
Wiedza o tym, jak wygląda zarys dokumentu , może pomóc Ci zdecydować  nie tylko nagłówka jakiego 
poziomu użyć ,ale także pomaga w wyborze elementów konstrukcyjnych.  Pamiętasz ,że sekcja 
powinna mieć naturalny nagłówek? Sprawdzanie zarysu dokumentów pokazuje ,czy zaniedbałeś 
dołączenie nagłówka, co może skłonić cię do ponownego rozważenia, czy dany element był najbardziej 
odpowiedni dla Twoich treści. Ponadto zarys dokumentu, który dokładnie odzwierciedla hierarchię 
treści, może pomóc  użytkownikom urządzeń pomocniczych w poruszaniu się po witrynie. Niestety 
,żadna przeglądarka nie zaimplementowała tych zarysów, ani żadnych technologii wspomagających 
wykorzystywanych w nawigacji. Mimo to sprawdzenie czy zarys dokumentu powinien być częścią 
procesu rozwoju, pomaga znacząco przy podejmowaniu decyzji, które elementy i poziomy nagłówków 
mają zostać użyte. 
 
Modyfikowanie Zarysu Dokumentu 
 
Problem :  Masz główny tytuł strony i slogan oznaczony nagłówkami (h1 i h2, odpowiednio), ale nie 
chcesz aby slogan był zawarty w zarysie dokumentu 
 
Rozwiązanie : Zawieramy oba nagłówki w elemencie hgroup: 
 
<hgroup> 
<h1> HTML5 dla Zabawy & amp; Zysk </ h1> 
<h2> Wskazówki, triki i zasoby </ h2> 
</ hgroup> 
 
Omówienie : hgroup ukrywa wszystkie nagłówki,  wyjątkiem najwyższych w rankingu, w zarysie 
dokumentu. W powyższym przykładzie jedyna treść, jaka pojawiłaby się w zarysie dokumentu będzie 
„HTML5 dla Zabawy i Zysku” z h1. Nawet cofnięcie kolejności źródłowej dwóch nagłówków wciąż tylko 
pobiera zawartość h1 o najwyższym rankingu do zarysu dokumentu: 
 
<hgroup> 
<h2> HTML5 dla Zabawy & amp; Zysk </ h2> 
<h1> Wskazówki, triki i zasoby </ h1> 
</ hgroup> 
 
Podkreślanie Tekstu 
 



Problem : Chcesz dodać nacisk lub położyć akcent do treści tekstowej 
Rozwiązanie : Zawrzyj tekst jaki chcesz podkreślić za pomocą elementu em : 
<p>Nazywam się <em>Janka</em> , a nie Janek</p> 
Omówienie : Po przeczytaniu tego przykładu możesz się zastanawiać co jest tu nowego , skoro em jest 
od czasu HTML4. Różnica polega na tym ,że HTML5 nieznacznie przedefiniowuje em dla tekstu ze 
„stresem emfatycznym”. 
Redefiniowanie <i> 
Kolejną zmianą w semantyce poziomu tekstu HTML5 jest to ,że element i nie jest już używany za 
prezentacyjny. Możesz teraz użyć i dla wskazania tekstu, który jest w alternatywnym głosie lub 
nastroju, lub w jakiś sposób odsunąć od normalnej prozy . Na przykład oznaczenie taksonomiczne, 
termin techniczny, myśl, fraza idiomatyczna lub inny tekst, którego typowa prezentacja jest pochylona: 
<p> Salcia pomyślała: <i> kiedy IE6 umrze? </ i>. </ p> 
Pomimo nowego rozróżnienia semantycznego, przeglądarki zazwyczaj renderują em i i jako kursywę. 

Oczywiści, możesz zmienić domyślny styl dowolnego elementu za pomocą CSS. 

 

Dodawanie Ważności Do Tekstu 

 

Problem : Chcesz wskazać zakres tekstu , który jest ważny 

Rozwiązanie : Otaczamy ważny tekst elementem strong 

<p> <strong> Rejestracja jest wymagana </ strong> dla tego wydarzenia. </ p> 

Omówienie: W poprzedniej wersji HTML, strong był używany do wskazania silnego nacisku. Teraz w 

HTML5 strong wskazuje ważność, taką jak alerty i ostrzeżenia 

Redefiniowanie <b> 

Podobnie jak w przypadku odrzucanego rodzeństwa i,  element b powraca  w HTML5. Nie uważany już 

za element prezentacyjny , b , jest używany do stylistycznego odsuwania testu od normalnej prozy bez 

żadnego dodatkowego znaczenia. Na przykład b może być używane dla słów kluczowych, nazw 

produktów lub innych treści, których tekst byłby zazwyczaj niepowtarzalny w porównania do 

otaczającego testu, takiego jak akapit: 

<p> <b> Dawno, dawno temu </ b> był człowiek, który stracił rozum. </ p> 

Różnica między  strong a b jest teraz bardziej semantycznie jasna ,ale obie są zwykle renderowane w 

przeglądarkach z większą gramaturą czcionki. Oczywiście, CSS pozwala ci zmienić domyślny styl w razie 

potrzeby. 

 

Podświetlenie Tekstu Dla Odniesienia 

 

Problem : Chcesz podświetlić  wyszukiwane  hasła na liście wyników wyszukiwania 

Rozwiązanie : Otaczamy wyszukany termin elementem mark 

<p> Twoje wyszukiwanie <mark>maciarewicz </ mark> dało 923 wpisy: </ p> 

mark jest całkowicie nowym elementem w HTML5. Chociaż najczęściej używany scenariusz do jego 

użycia jest prawdopodobny w przypadku wyszukiwania haseł, może być szerzej stosowany w 

przypadku tekstu, który jest „zaznaczony lub podświetlony w celach porównawczych ze względu na 

jego znaczenie w innym tekście”. mark nie dodaje dodatkowego semantycznego znaczenia  lub 

podkreśleniu tekstu który zawiera  ,ale obecne przeglądarki domyślnie wyświetlają zawartość na 

żółtym tle, co można zmienić za pomocą CSS 

 

Zaznaczenia Małego Druku 

 

Problem : Chcesz ustawić oświadczenia prawne i  oświadczenie o prawach autorskich jako drobny druk 

Rozwiązanie : Otocz treść jaka ma być mała elementem small 



<p> <small> Właściciel tego bloga nie ponosi odpowiedzialności za Twój umysł. Proszę spożywać na 

własne ryzyko. </ <P> <small> Prawa autorskie i kopiowanie; 2017 ABC Blog. Wszelkie prawa 

zastrzeżone. </ Small> </ p> 

Omówienie : HTML5  predefiniował wcześniej prezentacyjne small jako semantycznie odpowiednie dla 

treści zazwyczaj rozpatrywanej jako „mały druk”.  

 

Definiowanie Akronimów i Skrótów 

 

Problem : Chcemy podać  rozszerzone definicje skrótów i akronimów 

Rozwiązanie : Otocz akronim lub skrót z abbr, i dołącz definicję , jako wartość title 

<abbr title="Accessible Rich Internet Applications">ARIA</abbr> 

Omówienie : W poprzednich wersjach  HTML mieliśmy zarówno element abbr jak i acronym. Te dwa 

elementy spowodowały wiele kontrowersji. Częścią problemu jest to ,że przed wersją 7, IE nie 

wyświetlał wartości title abbr jako etykiety narzędziowej. Aby obejść to ograniczenie użyteczności, 

autorzy po prostu zaczęli używać acronym, niezależnie od tego czy treść była akronimem czy też nie.  

 

Dodawanie Linków Do Zawartości Na Poziomie Bloku 

 

Problem :  Chcesz zawiną logo strony i główny nagłówek za pomocą jednego hiperłączą 

Rozwiązanie : Otocz zarówno logo jak i  nagłówek elementem  a: 

 

 <a href="http://html5funprofit.com"> 
<h1>HTML5, dla Zabawy &amp; Zysku</h1> 
<img src="logo.png" alt="HTML5 dla Zabawy i Zysku" /> 
</a>> 
Omówienie :  Poprzednie wersje HTML ograniczały się do treści inline. Tak więc, jeśli masz różne 

elementy, które muszą być połączone z tym samym zasobem, musisz pojedynczo określić a dla 

każdego: 

<h1> <a href="http://html5funprofit.com"> HTML5 dla Zabawy & amp; Zysku </a> </ h1> 

<a href="http://html5funprofit.com"> <img src = "logo.png" alt = "HTML5 Zabawa i Zysk" /> </a>  

Teraz w HTML5, elementy  mogą zawierać elementy na poziomie bloku. Możesz nadal używać a, 

podobnie jak w przeszłości, ponieważ zawiera treści inline. Jedyne ,czego nie można zagnieździć 

wewnątrz a jest kolejne a. 

 

Oznaczanie Rysunków I Podpisy 

 

Problem : Chcesz umieścić ilustrację z podpisem na swojej stronie 

Rozwiązanie : Zawrzyj obraz ilustracyjny i tekst podpisu wewnątrz figcaption: 

 

<figure> 

<img src="chart.png" alt="Wykres rosnącej niesamowitości " /> 

<figcaption> Rosnąca ilość niesamowitości tego bloga.</figcaption> 

</figure> 
Omówienie : figure i figcaption to dwa nowe elementy wprowadzone w HTML5. Chociaż powyższy 

przykład odnosi się do ilustracji (img), figure nie jest ograniczony to tego typu zawartości. Można go 

użyć do określenie przykładów kodu, zdjęć,  wykresów , audio i tabeli danych, aby wymienić tylko kilka. 

Dlaczego jest tak wiele różnych rodzajów treści? Ponieważ specyfikacja określi ich liczbę dosyć ogólnie: 



„…jednostka treści, opcjonalnie z podpisem, która jest zazwyczaj niezależna , zazwyczaj określona jako 

jednostka pojedyncza z głównego przepływu dokumentu i może być odsunięta od głównego przepływu 

dokumentu bez wpływu na znaczenie dokumentu”. Aby dowiedzieć się , który element jest najbardziej 

odpowiedni dla treści, zastanów się , czy treść jest niezbędna do zrozumienia otaczającej treści. Jeśli 

nie jest to istotne, tylko powiązane, użyj aside. Pamiętaj o dwóch rzeczach: 

 figcaption jest opcjonalny i może znajdować się w dowolnym miejscu na ilustracji przed lub po 

zawartości ilustracji 

 To ,że ten przykład używa obrazu, nie oznacza to ,że wszystkie obrazy muszą być zawarte na 

ilustracji 

Oznaczanie Dat I Godzin 

Problem : Chcesz zakodować zawartość data – czas dla maszyn, ale zachować czytelność dla ludzi 

Rozwiązanie : Owiń informacje data-czas przyjazne dla człowieka  w element time, i określ informacje 

odczytywalne dla maszyny poprzez atrybut datetime: 

<p>Published: <time datetime="2017-01-15">January 15, 2017</time></p> 

W zależności od daty i czasu spróbuj określić , następujące podejście są równie ważne: 

Tylko Czas 

<p> Klasa rozpoczyna się od <czas datetime = "08:00"> 8:00 </ time>. </ p>  

Data i czas (wymaga specyfikacji strefy czasowej) 

<p> Rejestracja rozpoczyna się <czas datetime = "2011-01-15T08: 00-07: 00"> 15 stycznia 2011 o 8:00, 

Góra Kalwaria 

Widoczny format do odczytu maszynowego (bez daty i godziny) 

<p> Opublikowano: <czas> 2011-01-15 </ czas> </ p> 

Omówienie : Zanim przejdziemy do omawiania tego nowego elementu, najpierw napiszmy o 

czytelności maszyny. Jest to po  prostu pojęcie wzbogacania treści internetowych o dodatkowe, 

semantyczne informacje,  które maszyny (wyszukiwarki, agenci użytkownika itp.) mogą analizować aby 

uzyskać większe znaczenie z treści. Następnie porozmawiajmy o dacie  i czasie w Internecie.  Dla 

czytelności maszyny, data-czas ma być określony w międzynarodowym standardowym formacie ISO 

8601. Dla daty, format to RRRR-MM-DD. W przypadku pory dnia format to hh : mm : ss. Łącząc datę i 

czas, dołączasz  reprezentację numeryczną z T : RRRR-MM-DDThh:mm:ss. OK, wróćmy z powrotem do 

elementu time: jak widać na przykładach, możesz podać daty, czas i datę-czas. To czego doświadcza 

człowiek to zawartość zawarta w czasie. to co odczytuje maszyna to wartość datetime ISO8601. 

Co z Mikroformatami? 

W tym momencie zastanówmy się nad mikroformatami, które są wzorcami projektowymu opartymi 

na HTML dla wyrażania semantyki  odczytywalnej przez maszynę. Na przykład mikroformat hCalendar 

jest używany do wskazywania informacji o dacie i godzinie. Ani HTML5 ani element time nie negują 

użycia mikroformatów. Nadal możesz z nich korzystać. W rzeczywistości element time byłby 

doskonałym semantycznym haczykiem dla dodawania hCalendar. Jednak obecne parsery 

mikoformatów  nie rozpoznają elementu time, więc nie można ich używać razem. To niefortunne dla 

wielbicieli POSH  i mikroformatów, ale taka jest rzeczywistości Wraz z rozwojem nowych technologii 

starsze technologie reagują,  projektanci i programiści ,muszą rozważyć zalety ,wady i przyszłość. 



Publikowanie Daty 

Inną , nową funkcją związaną z datą w HTML5 jest atrybut pubdate dla czasu. Dodanie tego atrybutu 

wskazuje ,że czas jest rzeczywistą datą publikacji strony lub artykułu na stronie: 

<p> Opublikowano: <czas datetime = "2011-01-09" pubdate> 9 stycznia 2011 r. </ time> </ p> 

Pomaga to w odróżnieniu dat publikacji od innych wystąpień na stronie lub wewnątrz artykułu. 

Ustawienie Etapu Dla Natywnego Zwijania i Rozwijania 

Problem: Chcemy udostępnić treści, które mogą się rozwijać i zwijać za pomocą funkcji  (gdy 

przeglądarki je obsługują) 

Rozwiązanie : Zawarcie całej zawartości w elemencie details, i wskazanie obszaru zawartości, który jest 

„fokusowalny” z summary: 

<details> 

<summary> Nadchodzące tematy </ summary> 

<p> Na nowy rok mamy świetny zestaw artykułów! </ p> 

<ul> 

<li> Zrozumienie algorytmu konturu </ li> 

<li> Kiedy używać <code> hgroup </ code> </ li> 

<li> Semantyka maszynowa z mikrodanymi </ li> 

</ ul> 

</ details> 

Omówienie : Tworzy to solidną strukturę semantyczną dla  bardzo powszechnego zachowania , do 

którego używamy JavaScript. Element summary wskazuje , która treść jest „formantem:, który rozwija 

lub zwija treść szczegółową po użyciu fokusu. A jeśli chcesz mieć pewność ,że szczegóły zostały 

domyślnie rozwinięte, możesz doda® atrybut open 

<details open> 

Kontrolowanie  Numerowania List  

Problem : Chcesz aby uporządkowana lista miała numerację inną niż domyślna zaczynająca się od 1. 

Rozwiązanie : Określamy jeden z atrybutów kontroli semantycznej na ol lub li. Na przykład, aby 

rozpocząć listę numerowaną od trzech, umieść  atrybut start w ol i określ 3 jako wartość 

<ol start = "3"> 

<li> Jabłka </ li> 

<li> Pomarańcze </ li> 

<li> Banany </ li> 

</ ol> 



Omówienie : start był już od jakiegoś czasu, ale został wycofany jako prezentacyjny.  HTML5 rozpoznaje 

teraz wartość kontrolowanej numeracji i wita ją z powrotem. A ta „zmiana kolejności” poprzez start 

działa tak samo we wszystkich przeglądarkach. Tak, uwzględniono IE6. Kolejnym atrybutem dla 

kontrolowania numerowania listy uporządkowanej  jest atrybut reversed, który porządek listy, na 

przykład odliczanie od 10: 

<ol rversede> 

<li> Jabłka </ li> 

<li> Pomarańcze </ li> 

<li> Banany </ li> 

</ ol> 

Niestety, żadna z obecnych przeglądarek nie obsługuje jeszcze tego atrybutu. Możesz także podać 

dokładną wartość liczbową dla każdego li, która może się przydać, jeśli coś pozycjonujesz. 

<p> Wyniki są dla twoich ulubionych owoców i mamy remis na pierwsze miejsce! </ p> 

<ol> 

<li value = "1"> Banany </ li> 

<li value = "1"> Pomarańcze </ li> 

<li value = "2"> Jabłka </ li> 

</ ol>  

Atrybut value dla li jest również obsługiwany przez wszystkie obecne przeglądarki 

Ukrycie Zawartości Do Pokazania Później 

Problem : Masz zawartość, którą chcesz ukryć, dopóki użytkownik się nie zaloguje 

Rozwiązanie : Dodaj atrybut hidden do elementu zawierającego zawartość , która ma być tymczasowo 

ukryta 

<p hidden> Jako specjalną ofertę dla członków użyj kodu rabatowego ABC i zaoszczędź 10% na 

wszystkich zakupach </p> 

Omówienie : Atrybut hidden jest jednym z bardziej kontrowersyjnych dodatków do HTML5. Zgodnie z 

definicją , hidden powinien być stosowany do treści, które nie są lub nie są już istotne dla bieżącego 

widoku użytkownika i jako takie nie powinny być renderowane przez przeglądarki. Jednak model 

obiektowy dokumentu (DOM)  i maszyny takie jak wyszukiwarki, mogą mieć nadal dostęp do treści. 

Oznacza to ,że jeśli treść staje się odpowiednia dla użytkownika, może być na przykład kierowany za 

pomocą JavaScript i wyświetlana po usunięciu atrybutu. Tam gdzie są obawy, znajduje się 

nieporozumienie i nadużycie tego atrybutu. Nie należy go nadużywać do tymczasowego 

pokazywania/ukrywania, co można napotkać przy użyciu zwartości z zakładkami i tym podobnych. 

Ponadto mamy już rozwiązania CSS, które dotyczą wyświetlania treści takie jak display: none i visibility 

: hidden. Wartość hidden jest semantyczna , szczególnie w porównaniu z alternatywą CSS. Jeśli ten 

atrybut pozostaje w tej specyfikacji, być może z biegiem czasu, obawy mogą okazać się nieuzasadnione 

Tworzenie Części Strony Do Edycji 



Problem : Chcesz umożliwić użytkownikowi bezpośrednią edycję treści w przeglądarce 

Rozwiązanie : Dodaj atrybut contenteditable  do elementu zawierającego treść do edycji: 

<article contenteditable> 

<h2> Zatrzymaj sekcję <code> </ code> Abuse! </ h2> 

<p> Jako najbardziej ogólny element konstrukcyjny HTML5  <code>section </ code> jest często 

niepoprawnie używana </ article> 

Omówienie : Atrybut ten jest dobrze obsługiwany przez dzisiejsze przeglądarki ,w tym IE. W 

rzeczywistości contenteditable pojawił się po raz pierwszy w IE 5.5 i został włączony przez inne 

przeglądarki. Pierwotnie miał obsługiwać edycję w przeglądarce, a przykład edytor WYSIWYG. Jednak 

samodzielnie pozwala użytkownikom tylko na edycję treści. Nie ma żadnej funkcjonalności dla 

zapisywania tych edycji, ani nie generuje formantów edycji powszechnie spotykanych  w edytorach 

WYSIWYG. W przypadku tego typu edycji należy uwzględnić kod JavaScript i korzystać z lokalnego 

interfejsu API. Dobrym przykładem użycia contenteditable, jest pokazanie jak powinien wyglądać tekst 

po stylizacji z regułami CSS lub zbiór z określonym typem czcionki, umożliwiają jednocześnie 

użytkownikom edytowanie własnego tekstu 

Konfiguracja Etapu Natywnego Przeciągania I Upuszczania 

Problem : Chcesz umożliwić użytkownikom przeciąganie i upuszczanie treści na Twojej stronie 

internetowej 

Rozwiązanie : Dodaj atrybut draggable do elementu, który powinien być przeciągalny 

<h2 draggable> Połączenia na poziomie bloku </ h2>   

Omówienie : draggable, podobnie jak contenteditable, ma dobrą obsługę przeglądarek i był pierwotnie  

wprowadzony do IE. Domyślnie pewne elementy są już przeciągalne : a i img. Jednak proste dodanie  

draggable do elementów nie tworzy samodzielnego scenariusza „przeciągnij i upuść”. Aby osiągnąć 

pożądaną funkcjonalność przeciągania i upuszczania potrzebujesz JavaScript aby: 

1.Powiedzieć przeglądarce , gdzie może przeciągnąć element („strefa” upuszczania) 

2.Poinformować przeglądarce co zrobić z elementem po jego upuszczeniu 

 

 



Progresywne Znaczniki i Techniki 
 

WPROWADZENIE 

 

Jako programista internetowy możesz chcieć wdrożyć nowe funkcje HTML5 na swojej stronie 

internetowej. Jednak HTML5 to wciąż rozwijająca się  technologia a obsługa wielu jego funkcji przez 

przeglądarkę jest w najlepszym wypadku niecodzienna. Twoje podekscytowanie perspektywą witryny 

HTML5 może zostać złagodzone przez następujące pytania: 

 Jak mogę dostosować przeglądarki , które jeszcze nie obsługują wielu elementów HTML5? 

 Jakie są obecnie najlepsze  praktyki w zakresie kodowania zgodnie ze standardami 

międzyprzeglądarkowymi, kompatybilne z witryną HTML5? 

W tej części nauczysz się jak przetestować obsługiwane funkcje HTML5 w ramach przeglądarki i 

najnowsze techniki dostosowywane do tych funkcji, które nie są . Nauczysz się jak szybko rozpocząć 

pracę z szablonem  HTML5, który zawiera wszystkie najnowsze sztuczki , techniki i najlepsze praktyki 

wdrażania technologii HTML5. Dowiesz się, jak sprawdzać poprawność dokumentów HTML5  a nawet 

jak kodować dokumenty XHTML/ HTML4 w celu przyszłej rozbudowy HTML5. Po zapoznaniu się z 

technikami tej części będziesz miał pewność ,że możesz zintegrować nowoczesne technologie 

internetowe HTML5 na swoich stronach internetowych , nawet gdy technologia przeglądarki wciąż ją 

dogania. 

 

Dodawanie większej ilości znaczeń semantycznych 

Problem : chcesz poprawnie znakować treści 

Rozwiązanie: Zastosuj znaczniki w sposób semantyczny. Znaczniki semantyczne to znaczniki opisujące 

zawartość a nie treść. Oznacza to kodowanie akapitów za pomocą elementu p, tytułów z elementami 

nagłówków itd. 

Omówienie : Czasami odnosimy do tego jako Plain Old Semantic Markup (POSH), znaczników 

semantycznych wykluczających elementy prezentacji takie jak czcionka lub tabela dla układu. POSH 

koncentruje się treści. Jeśli masz akapit, użyj p. Nagłówek? h1. Chodzi o to aby użyć elementu który 

najlepiej opisuje treść. Zapoznaj się ze zmianami w HTML5, aby Twój kod pozostał zarówno 

semantyczny jak i poprawny: HTML5 przedefiniował kilka elementów  i całkowicie odpuścił inne, takie 

jak frame, frameset czy noframes. Zniknęły również elementy prezentacji i atrybuty, jak te 

 

 



Wybieranie stylu znaczników 

 

Problem : Chcesz wiedzie jakiego rodzaju stylu kodowania składni użyć. 

Rozwiązanie : Jedną ze zmian wprowadzonych przez HTML5 jest składnia łagodniejsza  .Dzięki 

uproszczeniu DOCTYPE, wszystkie style kodowania są poprawne. HTML i XHTML są mile widziane na 

imprezie: 

 Nazwy znaczników dużymi literami 

 Opcjonalne cudzysłowy dla atrybutów 

 Opcjonalne wartości dla atrybutów 

 Opcjonalnie zamknięte puste elementy 

Więc jeśli chcesz pisać bez stresu, bez martwienia się o wielkość liter, cytaty lub atrybuty, możesz być 

ufny, składnia się sprawdzi. W związku z tym, warto zauważyć ,że poprawną składnia niekoniecznie 

równa się dobrej składni i ,że wielu programistów posiada pewne „najlepsze praktyki”, które nadają 

klarowności kodowi. Mogą one obejmować: 

 Koduj nazwy znaczników małymi literami. Duże litery są trudniejsze do odczytania ni małe, a 

odróżnienie kodu od zawartości w ten sposób jest niepotrzebne. Każdy przyzwoity edytor 

tekstu będzie kodował kolorowo dokument HTML aby wizualnie można było odróżniać 

znaczniki 

 Obejmij wszystkie wartości atrybutów w cudzysłowach. Mogą istnieć przypadki w których 

musisz używać cudzysłowów. Np. jeśli istnieje więcej niż jedna wartość, to zrobienie tego 

uniwersalnie pomoże wyeliminować błędy kodowania i nada spójny wygląd. 

 Zamknij wszystkie elementy z zawartością. Wiedząc gdzie kończy się div po prostu tworzy się 

wyraźniejszy kod, a robienie tego konsekwentnie poprawia przejrzystość , i sprawia ,ze kod jest 

łatwiejszy w utrzymaniu 

Omówienie : Bez względu na to jakiego stylu kodowania używasz , najważniejsza jest spójność 

stosowania ścisłej składni pomaga szybciej identyfikować błędu w znacznikach. Główną zaletą jest to 

,że ścisła składnia jest łatwiejsza do standaryzacji dla zespołów programistycznych. Standardowa 

konwencja może zaoszczędzić godziny w czasie opracowywania , szczególnie w przypadku dużych 

projektów z rozproszonymi członkami  zespołu . Ostatecznie jednak w HTML5 nie ma dobrego ani złego 

stylu. Podążaj za style, który pomaga konsekwentnie rozwijać kod i wydajnie rozwiązywać problemy.  

Zrozumienie obsługi HTML5 przez przeglądarki 

Problem: Chesz sprawdzić czy przeglądarka lub określona wersja przeglądarki obsługuje funkcje HTML5 

Rozwiązanie:  Specyfikacja HTML5 wciąż się rozwija. Chociaż przeglądarki  implementują fragmenty 

specyfikacji przed jej ukończeniem, obsługa w nowoczesnych przeglądarkach nie jest ani w 100% 

kompletna , ani nie powinna być.  

Omówienie: Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dzisiejsze najnowsze przeglądarki obsługują HTML5 w 

pewnym stopniu. Używanie HTML5 nie jest absolutną propozycją. Nie musisz używać sadzonych treści 

ani gniazd internetowych aby używać nowych elementów strukturalnych i na odwrót. Nie musisz 

nawet używać nowych elementów strukturalnych aby mieć prawidłowy dokument HTML5; 

potrębujesz tylko definicji typu dokumentu. Wybier funkcja, które są ważne dal Ciebie i zostaw resztę. 

Lub poeksperymentuj z resztą aby zobaczyć czy możesz znaleźć praktyczne wdrożenie dla siebie lub 

swoich projektów 

Internet Explorer rozpoznaje elementy HTML5 



Problem: Internet Explorer nie stosuje CSS do elementów , których nie rozpoznają. Niestety, Internet 

Explorer (sprzed IE9) nie rozpoznaje jeszcze większości elementów HTML5. Wdrożenie HTML5 jest 

trudne , ponieważ Internet Explorer nie wyrenderuje żadnego CSS, który zastosujesz do tych nowych 

elementów 

Rozwiązanie : Sprytne rozwiązanie tego problemu, przypisywane Sjoerda Visschera 

(http://intertwingly.net/blog/2008/01/22/Best-Standards-Support#c1201006277), i znana jako 

technika shim, polegająca na tworzeniu elementu DOM o tej samej nazwie co element HTML5, którego 

chcesz użyć. Po utworzeniu tego elementu Internet Explorer zastosuje do niego CSS. Na przykład 

załóżmy , że tworzysz następujący prosty nagłówek treści, który zawiera element nawigacji 

<header> 
<h1>Riddles of the Sphinx</h1> 
<nav> 
<ul> 
<li><a href="index.html">Home</a></li> 
<li><a href="/about/">About</a></li> 
<li><a href="/blog/">Blog</a></li> 
<li><a href="/contact/">Contact Me</a></li> 
</ul> 

</nav> 
</header> 
 
Potem stylizujemy te elementy 
 

header { 
width: 600px; 
height: 25px; 
background-color: #ccffff; 
border: 2px solid #66cc99; 
padding: 10px; 
} 
nav { 
width: 100%; 
float: left; 
list-style: none; 
} 
nav li { 
float: left; 
padding-right: 7px; 
} 

Kiedy przeglądamy tę stronę w IE 8, CSS nie jest stosowany. Aby program Internet Explorer rozpoznał 

te elementy  wystarczy dodać następujący skrypt do nagłówka dokumentu HTML (upewnij się ,że 

dodajesz go do nagłówka dokumentu, ponieważ elementy muszą być zadeklarowane przed 

renderwoaniem strony: 

<script> 

document.createElement ("header"); 

document.createElement ("nav"); 

http://intertwingly.net/blog/2008/01/22/Best-Standards-Support#c1201006277


 

document.createElement ("footer"); 

</ script> 

 Następnie deklarujemy trzy elementy HTML5, które użyliśmy na stronie – header, nav i footer – jako 

elementy DOM. Teraz kiedy przeglądamy stronę w IE, przeglądarka widzi te elementy i stosuje CSS. 

Omówienie: Chociaż ta technika jest skuteczna, tworzenie elementów DOM dla wszystkich elementów 

HTML5 na stronie może być uciążliwe, szczególnie jeśli wykorzystujesz wiele z nich. Programista 

internetowy Remy Sharp stworzył skrypt który włącza wszystkie elementy HTML5. Zintegrowanie tego 

skryptu ze stroną może być znacznie wygodniejsze niż ręczne kodowanie skrytpu za każdym razem , 

gdy chcesz wrzucić coś z HTML5 na stronę. Możesz pobrać skrypt  z 

http://remysharp.com/2009/01/07/html5-enabling-script/  i zintegrować go z nagłówkiem kodu 

HTML. Możesz też dodać link do skrytpu z repozytorium kodu Google 

<!--[if lt IE 9]> 

<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

<![endif]--> 

Jeśli zawiniesz ten kod w tym warunku, wywoła on skrypt tylko w przeglądarce takiej jak IE8 lub niższej 

(IE9 obsługuje szeroką gamę elementów technologii HTML5) 

Wykrywanie funkcji HTML5 za pomocą JavaScript 

Problem: Chcesz zaimplementować funkcje HTML5 , gdy są obsługiwane przez przeglądarkę ale 

degradować do innego rozwiązani kiedy nie są 

Rozwiązanie: HTML5 jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie, które jako projektantowi , 

mogą ci się spodobać. Niestety , obecnie HTML5 obsługuje ograniczoną  liczbę przeglądarek. Możesz 

zaimplementować niektóre z tych  nowych technologii, ale chcesz też  uwzględnić przeglądarki, które 

jeszcze ich nie obsługują. Moderniz, jest biblioteką JavaScript, która bardzo to ułatwia: wykrywa 

dostępność różnych funkcji HTML5 i CSS3 w przeglądarce użytkownika i pozwala tworzyć  awarie, gdy 

żądana funkcja nie jest dostępna 

Używanie Modernizr 

Aby zobaczyć jak działa Modernizr, przejdźmy do przykładu za pomocą biblioteki JavaScript, w którym 

tworzymy odtwarzacz audio, używając znacznika audio. Jeśli użytkownik przegląda stronę w 

przeglądarce, która nie obsługuje elementu audio, chcemy wyświetlić komunikat o błędzie 

ostrzegający użytkownika o problemie. Oto nasz podstawowy kod HTML dla odtwarzacza 

<img src="vscover.jpg" alt="Veil &amp; Subdue: Courtship of the Black Sultan"/> 

<div id="caption"> 

<div id="audio"> 

<audio> 

<source src="turnthepage.ogg"> 

<source src="turnthepage.mp3" /> 

http://remysharp.com/2009/01/07/html5-enabling-script/


</audio> 

<p><input type=button onclick="playPause()" value=" " tabindex="0" /> &ldquo;Turn the Page&rdquo; 

</div> 

</div><!--end caption--> 

Zawarliśmy obrazek okładki albumu i nasz element audio wraz z dostosowane kontrole. Najpierw 

pobierz bibliotekę JavaScript Modernizr z http://modernizr.com . Dołącz odniesienie do tego pliku w 

<head> dokumentu HTML: 

<script src="js/modernizr-1.6.min.js"></script> 

Po uruchomieniu skrypt wykrywa czy przeglądarka obsługuje element audio, a następnie: 

1. Przypisuje wartość (true lub false) do właściwości JavaScript Modernizr.Audio , oraz 

2. Dodaje klasę do znacznika HTML. Jeśli przeglądarka obsługuje element audio, doda klasę 

„audio”. Jeśli przeglądarka nie wspiera elementu audio, doda klasę „no-audio”. 

Teraz możesz napisać skrypt określający co zrobić, jeśli właściwość Modernizr.audio ma wartość true 

lub false i zakodować style CSS określające elementy, gdy element audio jest obsługiwany i kiedy nie 

jest Napiszmy mały skrypt (możemy umieścić go w nagłówku naszego dokumentu), który działa tylko 

wtedy , gdy element audio jest obsługiwany 

<script> 

if (Modernizr.audio) { 

function playPause() { 

var myAudio = document.getElementsByTagName('audio')[0]; 

if(myAudio.paused) 

myAudio.play(); 

else 

myAudio.pause(); 

} 

} 

</script> 

 

Skrypt ten dodaje funkcje do niestandardowych elementów sterujących dodanych do strony. Skrypt 

ten zostanie aktywowany tylko wtedy , gdy wartość Modernizr.audio będzie prawdziwa (i nie będzie 

marnować zasobów przeglądarki w instancji, która nie obsługuje elementu audio). Następnie byłoby 

miło, gdybyśmy mogli całkowicie pozbyć się spersonalizowanych formantów, gdy przeglądarka nie 

obsługuje elementu audio. Jest to łatwe do zrobienia dzięki usłudze Modernizr, ponieważ możemy 

skorzystać z klasy dodanej do znacznika HTML 

.no-audio #audio { 

display: none; 

} 

.audio #audio input[type="button"] { 

width: 45px; 

height: 29px; 

background: url(button.png); 

border: 0px solid #000; 

float: left; 

http://modernizr.com/


margin-right: 10px; 

} 

 

Kiedy element audio nie jest obsługiwany. Modernizr  dodaje klasę „no-audio” do elementu nagłówka. 

Możemy więc wybrać dla tej klasy w naszym CSS i ustawić wartość wyświetlania dla „none dla 

dowolnego  elementu, który chcemy zniknąć. Tu, byłby div, który nazwaliśmy „audio”, który otacza 

sterowanie. Kiedy element audio jest obsługiwany, zamiast tego dodaje klasę „audio” do elementu 

nagłówka. Możemy więc wybrać także dla tej klasy i wystylizować przycisk sterujący. Następnym 

krokiem jest ustawienie  komunikatu o błędzie, gdy element audio nie jest obsługiwany. Najpierw 

musimy dodać kod HTML tego błędu do naszego kodu HTML a następnie umieścić powiadomienie pod 

divem „audio” 

<div id="error"> 

<p>&ldquo;Turn the Page&rdquo; / <em>Veil &amp; Subdue</em> / Paul Ramey</p> 

<div id="error-box"> 

<p>Too bad! This browser does not support the audio features on this page. Might I suggest installing 

</div> 

</div> 

Korzystając z tej samej podstawowej techniki co powyżej, możemy ukryć ten element div gdy element 

jest obsługiwany i odpowiednio stylizowany, gdy dźwięk nie jest obsługiwany 

.audio #error { 

display: none; 

} 

.no-audio #error-box { 

background-color: #ffffcc; 

padding: 1px 10px; 

color: #000; 

border: 5px solid #ffff66; 

} 

.no-audio #error-box a { 

color: #333; 

} 

Obecnie Modernizr sprawdza ponad 20 funkcji HTML i CSS3. a także zawiera technikę shim, opisaną w 

poprzedniej sekcji. Każda sprawdzona funkcja ma swoje własne klasy CSS i właściwości JavaScript. 

Zapoznaj się z dokumentacją  Modernizr ,która zawiera przykładowy kod dla każdej obsługiwanej 

funkcji.  

 

Omówienie: Modernizr nie jest jedynym narzędziem do oceny i obejścia tego problemu. Tradycyjnie 

„UA-sniffing” lub „browser-sniffing” było używane do określania przeglądarki,  z której użytkownik 

korzystał, Następnie projektant może zaimplementować kod specyficzny dla przeglądarki w celu 

dostosowania strony. Ta metoda jest jednak niewiarygodna na wiele sposobów. Przede wszystkim 

przeglądarka może podrobić ciąg znaków UA, który jest wartością , którą technika browser-sniffing  

podgląda w celu określenia przeglądarki. Ponadto użytkownicy mogą włączyć niektóre  funkcje swoich 

przeglądarek, więc nawet jeśli potrafisz określi poprawną przeglądarkę . nadal nie możesz mieć 

pewności, które funkcje są obsługiwane Ponadto, jeśli użytkownik uruchamia nową przeglądarkę , 

nowszą jej wersję, której nie sprawdziłeś, kod może go nie rozpoznać. Nie wspominając już  tym że na 

Twoje barki spada  kontrola tego. Modernizr unika tych pułapek, ponieważ wykrywa, w szczególności, 

jakie funkcje są obsługiwane, a nie tylko próbuje wykryć przeglądarkę, którą użytkownik przegląda 



stronę. Jest to o wiele bardziej niezawodna metoda , jeśli chcesz precyzyjnie kontrolować sposób 

korzystania z witryny przez użytkownika. 

 

Wykorzystanie HTML5 Boilerplate 

 

Problem: Chcesz rozpocząć praće z HTML5 dzięki solidnemu , działającemu szablonowi 

Rozwiązanie  Użyj  HTML5 Bolierplate, jako punktu wyjścia dla strony. Zawiera nie tylko szablon HTML5  

z uporządkowaną strukturą  folderów i plik CSS, ale zawiera również aktualne sprawdzone metody 

kodowania , poprawki błędów w przeglądarkach i popularne biblioteki JavaScript. Obejmuj on trzy lata 

badań nad najnowszym nowatorskimi technikami kodowania ,dzięki czemu możesz po prostu 

przystąpić do budowania  swojej strony . Oto z kilka ważniejszych funkcji : 

 

 Plik index.html który zawiera: 

 - Poprawne oznaczenia HTML5 

 - Odniesienia do bibliotek JavaScript Modernizr i jQuery (które są dołączone z szablonem) 

 - Instrukcje warunkowe , które dodają klasy do znaczników body w zależności od wersji Internet 

 Explorera, na której strona jest oglądana (dzięki czemu łatwo stworzyć styl IE6  czy IE7) 

 - Podstawowy szkielet strukturalny w obrębie znacznika <body> 

 - skrypt naprawy IE6 .png 

 - skrypt Google Analytics 

 

 Plik CSS zawierający 

 - Globalny reset 

 - Normalizację czcionek (dzięki czemu czcionki są takie same we wszystkich przeglądarkach) 

 - Kilka podstawowych styli dla list itp. 

 - Kilka klas niesemantytcznych (do wymiany obrazu i ukrywania elementów) 

 - Style drukowania 

 - Przestrzeń dla przeglądarki mobilnej i style orientacji (np. iPad wyświetlany poziomo vs 

 pionowo) 

 

 Ikona favicon i Apple touch (które prawdopodobnie będziesz chciał dopasować) 

 Pliki konfiguracyjne serwera WWW 

Choć jest to oszałamiający zestaw najnowocześniejszych  technologii internetowych rozpoczęcie racy 

jest dość proste przy użyciu boilerplate 

Użycie HTML5 Bolierplate 

Najpierw pobierz najnowszą wersję HTML5 Boilerplate. Wypakuj pliki i umieść w katalogu głównym 

projektu WWW . Paul Irish sugeruje aby zacząć od skasowania kilku rzeczy: 



1. Pliku demonstracyjnego (znajdującego się w folderze „Demo”) 

2. Kod Profilera (znajdujący się w dolnej części pliku index.html ,zaczyna się od komentarza “yui 

profiler and profileviewer - remove for production”) 

Użyj pliku index.html jako szablonu dla wszystkich dokumentów HTML. Uszczegóławiamy podstawowe 

elementy podstawowe i kontenery div zawarte w pliku. Lub zaczynamy od zera i tworzymy swoje 

własne: szkielet jest dobrym początkiem , można go wziąć za punkt wyjścia. Będziesz także chciał 

dostosować informacje w nagłówku dokumentu (tytuł, autor itd.). Jako ostatnią modyfikację 

dokumentu HTML, dodaj identyfikator witryny do kodu analitycznego Google na dole pliku (Jeśli nie 

korzystasz z Google Analytics, zechcesz usuną tę sekcję). Następnie spróbuj dostosować plik stylu  .css. 

Plik CSS w boilerplate ,a miejsce dla podstawowego CSS. Zaczyna się od komentarza 

/* Primary Styles 

Author: 

*/ 

Po dodaniu podstawowego arkusza CSS możesz dodać style orientacji i komórki . Znajdziesz je w sekcji 

zaczynającej się  od komentarza 

/* 

* Media queries for responsive design 

* These follow after primary styles so they will successfully override. 

*/ 

Na koniec, dopasowujemy ikonę favicon i Apple touch. Powinno być to proste, jak zastąpienie 

obecnych ikon zawartych w plikach boilerplate 

Omówienie : Mimo ,że dość proste jest uzyskanie podstawowej strony HTML5 z HTML5 Boilerplate, 

aby naprawdę uzyskać jak najwięcej z boilerplate, będziesz chciał zapoznać się z dokumentacją online, 

aby zrozumieć co się dziej z kodem. Na przykład, jeśli nie rozumiesz klas, które dołącza boilerplate w 

HTML (takich jak  klasy ciała IE lub klasa zastępująca obraz) nie będziesz w stanie wykorzystać tych 

przydatnych fragmentów CSS na swoje stronie. Jeśli nie wiesz jak zaimplementować pakiet IE6.png 

,który jest dołączony do zestawu standardowego, skrypt okazuje się dość bezużyteczny. Dodatkowo 

mogą być pewne rzeczy, których należy się pozbyć, jeśli ich nie używasz. Usuń skrypt IE6. png, jeśli nie 

zależy ci na obsłudze IE6. Ewentualnie usuń plik .htaccess, jeśli nie znajdujesz się na serwerze Appache. 

Wiedząc ,co jest zawarte w boilerplate, można łatwo przyciąć bolierplate aby zawierała tylko to czego 

potrzebujesz. Nie oznacza to ,że musisz spędzać wiele godzin nad dokumentacją, aby zrozumieć 

wszystkie jego wewnętrzne działania. Równie dobrze możesz stworzyć swój własny plan, jeśli będziesz 

przechodził przez te wszystkie kłopoty . Należy jednak zapoznać się z fragmentami, które składają się 

na bolierplate; w ten sposób jeśli jest coś, co Twoim zdaniem może się przydać twojej witrynie, możesz 

przyjrzeć się temu nieco bardziej szczegółowo. 

Walidacja HTML5 

Problem : Chcesz zidentyfikować i wyeliminować błędy kodowania w kodzie HTML 

Rozwiązanie : Walidacja poprawności kodu jest jedną  z kluczowych sprawdzonych metod w tworzeniu 

stron internetowych i jest doskonałym pierwszym krokiem do wyeliminowania błędów kodowania. 

Podczas sprawdzania poprawności nie gwarantuje ,że strona internetowa będzie wyglądać lub 



zachowywać się tak, jak oczekujesz, gwarantuje to ,że wszelkie nieoczekiwane zachowanie  nie jest 

spowodowane nieprawidłowym znacznikiem lub nierozpoznanym selektorem CSS.  Po co sprawdzać? 

Na szczęście (lub niestety, w zależności od Twojej pozycji w sieci), większość przeglądarek 

internetowych próbuje skompensować nieprawidłowe kodowanie. Tak więc, nawet przerażająca  

kolekcja znaczników składająca się z niedopasowanych znaczników  i niewłaściwego zagnieżdżenia 

prawdopodobnie będzie wyglądać dobre w większości przeglądarek. Jednak różne przeglądarki 

obsługują błędy inaczej. Jeśli więc Twój kod nie jest prawidłowy, przeglądarka może spróbować 

zrekompensować błędy w nieoczekiwany sposób. Ponadto przeglądarki mobilne mniej wybaczają 

błędny kod (po prostu nie mają zasobów, aby zrekompensować błędy w sposób, w jaki mogą korzystać  

przeglądarki komputerowe). Tak więc niepoprawna strona, która jest w porządku  w przeglądarce na 

komputerze, może namieszać  w komórce. W świetle nowoczesnych technologii internetowych coraz 

ważniejsze staje się walidowanie kodu i eliminowanie błędów. Czyniąc to idziesz o krok dalej, 

zapewniając ,że Twoja   strona internetowa będzie wyglądać zgodnie z oczekiwaniami w wielu 

środowiskach przeglądania. Na szczęście sprawdzanie poprawności dla HTML5 nie różni się zbytnio od 

sprawdzania poprawności XHTML/ HTML4. Rzeczywiście może się okazać ,że tworzenie prawidłowego 

dokumentu HTML5 jest znacznie łatwiejsze , ponieważ specyfikacje HTML5 są generalnie znacznie 

łagodniejsze niż  jego poprzedników . Jeśli chcesz pisać znaczniki dużymi literami, śmiało. Kod HTML 

będzie nadal sprawdzany. Jeśli jesteś zbyt leniwy aby zamykać znaczniki li, nie musisz czuć się winny 

temu. Walidator nie będzie cię karał – pozostawi to swoim kolegom. Prejdźmu więc do sprawdzenia 

poprawności naszego kodu. Obecnie istnieją dwa popularne walidatory online, z których można 

korzystać: 

 Unikatowy walidator „Unicorn” W3C, który przeprowadza różne testy i może sprawdzić 

poprawność HTML5 i CSS3 : http://validator.w3.org/unicorn/  

 Walidator .nu  HTML5 Validator : http://html5.validator.nu/  

Aby sprawdzić kod, możesz wprowadzić adres URL, przesłać plik HTML, lub po prostu wkleić zawartość 

pliku do walidatora. Po sprawdzeniu kodu, walidator albo zweryfikuje  czy kod jest prawidłowy HTML 

(i CSS, jeśli również to sprawdzasz), czy też wyświetli listę błędów, według numeru linii. Zauważ ,ze 

zwykle będziesz musiał często uruchamiać stronę przez walidator: wiele błędów składniowych (np. 

nieprawidłowo zamknięty znacznik) może generować kaskadę kolejnych błędów, które są 

eliminowane, gdy początkowy błąd zostanie naprawiony  

Omówienie : Walidacja nie jest ostatecznością . Mogą istnieć przypadki ,w których celowo umieścisz 

nieprawidłowy kod w dokumencie HTML. Być może jest jakiś niezbędne  hack, którego nie możesz 

zweryfikować lub istnieje kawałek najnowszego CSS, który nie jest jeszcze szeroko obsługiwany w 

różnych przeglądarkach ( i dlatego nie jest rozpoznawany przez współczesne walidatory). Mogą to być 

doskonale uzasadnione powody  dla których dokument internetowy nie jest sprawdzany . I choć może 

to być kontrowersyjne czy powinieneś uwzględnić technikę hack lub CSS, celowe włączenie fragmentu 

nieprawidłowego kodu może być nadal częścią dobre praktyki tworzenia stron internetowych. 

Sprawdzanie poprawności kodu jest świetnym sposobem na znalezienie niezamierzonych błędów w 

kodowaniu ,a wszystkie rzeczy są równe, prawidłowy dokument HTML5 jest na ogół lepszy niż 

nieprawidłowy. 

Odwzorowanie elementów HTML5 na identyfikator i nazwę klasy 

Problem : Nie jesteś jeszcze gotowy na HTML5 ,ale chcesz zakodować witrynę, aby uaktualnić ją do 

HTML5  w przyszłości bezboleśnie 

Rozwiązanie : Mogą istnieć uzasadnione powody , dla których nie chcesz jeszcze zanurzyć się w HTML5. 

Być możesz martwisz się obsługą przeglądarki. Być może chcesz zachować prostotę i nie chcesz 

http://validator.w3.org/unicorn/
http://html5.validator.nu/


wdrażać niezliczonych skryptów i poprawek koniecznych aby strona HTML5 była kompatybilna ze 

wszystkimi nowoczesnymi przeglądarkami. Jednak nadal doceniasz semantyczny język HTML5 . I 

chciałbyś zakodować swoją stronę aby po nadrobieniu wszystkich nowoczesnych przeglądarek Twój 

kod XHTML / HTML4 był jak najbardziej gotowy HTML5. Na szczęście bardzo proste jest 

odzwierciedlenie struktury semantycznej witryny HTML5 przy użyciu elementów div oznaczonych  id 

HTML5 i nazwami klas. Rzućmy okiem na to jak można to zrobić. Stworzymy prostą stronę bloga. 

Patrząc na tę stronę , możemy wybrać kilka kluczowych elementów strukturalnych: 

 Nagłówek ciała, który zawiera 

 - tytuł bloga i 

 - pasek nawigacyjny 

 

 Sekcja która zawiera 

 - dwa posty bloga 

 

 Stopka 

Gdybyśmy kodowali tę stronę w HTML5, oznaczylibyśmy to za pomocą różnych znaczników <header> 

i <footer>, znacznika <nav> i <article>. Jednak, jeśli użyjemy (X)XHTML4, zamierzamy jak najwierniej 

odwzorować strukturę i nazewnictwo konwencji HTML5 za pompcą elementów div z id i nazwami klas. 

Najpierw spójrzmy na nagłówek 

<div id="header"> 
<h1>living with simplicity</h1> 
<div id="tagline"> 
life. joy. simple. 
</div> 
<div class="nav"> 
<ul> 
<li><a href="about/">About</a></li> 
<li><a href="archives/">Archives</a></li> 
<li><a href="contact/">Contact Me</a></li> 
<li><a href="subscribe/">Subscribe</a></li> 
</ul> 
</div><!--end nav--> 
</div><!--end header--> 

Ostatecznie może to nieznacznie różnić się od tego jak początkowo kodowaliśmy stronę. Pamiętaj 

jednak że odzwierciedliliśmy nazwy elementów HTML5 za pomocą elementów dvi „head” i „nav” . W 

HTML5 , znacznik nagłówka powinien zawierać  znacznik nagłówka (np. h1) i może zawierać również 

elementy nav . Następnie oznaczmy posty na bloga: 

<div class="posts"> 
<div class="article"> 
<div class="header"> 
<h1>10 ways to eat ethically, cheaply, and well</h1> 
<div class="meta">Posted on <span class="date">February 1st, 2011</span></div> 



</div><!--end header--> 
[Post Content] 
<div class="footer"> 
<div class="meta">Tags: <a href="tags/simplicity" rel="tags">simplicity</a>, <a 
href="tags/food">food</</div><!--end footer--> 
</div><!--end article--> 
<div class="article"> 
<div class="header"> 
<h1>adventures in composting</h1> 
<div class="meta">Posted on <span class="date">January 15th, 2011</span></div> 
</div><!--end header--> 
[Post Content] 
<div class="footer"> 
<div class="meta">Tags: <a href="tags/simplicity" rel="tags">simplicity</a>, <a href="tags/green/" 

rel="</div><!--end footer--> 

</div><!--end article--> 
</div><!--end posts-->` 

  

Zauważmy ,że zawarliśmy nasze posty w div, które nazwaliśmy „postami”. Teraz możesz pokusić się o 

nazwę „sekcja” (wraz z odpowiednim znacznikiem section). W końcu zbiór postów na blogu wydaje się 

odpowiadać za  generowani własnej sekcji. Przypomnijmy jednak ,ze element sekcji HTML5  nie jest 

przeznaczony dla żadnego starego div : coś jest słuszną „sekcją” tylko wtedy gdy ma co najmniej jedną 

etykietę (tylko jeśli może reprezentować poziom w obrycie dokumentu HTML). Ten element div nie 

jednak znacznika head, więc nadaliśmy mu alternatywną nazwę semantyczną. Następnie zawijamy 

każdy wpis w element  div, który nazwaliśmy „article” . Odpowiada to znacznikowi article w HTML5. 

Każdy div article  ma z kolei własny nagłówek i stopkę (które ponownie będą pasować do znaczników 

HTML5 header i footer). Co ciekawe, ujęliśmy również każdy  tytuł postu w znaczniki h1. Przed wersją 

HTML5 posiadanie więcej niż jednego znacznika h1 w dokumencie XHTML. HTML było generalnie 

niemile widziane. Aby strona została poprawnie zakreślona w DOM, znaczniki head powinny mieć 

naturalny postęp :h3 po h2m h2 podąża za <h1> , który zawiera tytuł strony . Wraz z pojawieniem się 

HTML5, nie było to już konieczne, ponieważ przeglądarka rozumiała element article, semantycznie,  

mogła być uszeregowana  (i zakreślona) inaczej niż, powiedzmy, elementy nagłówka. Nie musisz już 

polegać na znacznikach head, aby wykonać wszystkie rankingi i opisy informacji w dokumencie = to 

zadanie zostało zastąpione nowymi semantycznie bogatymi elementami. Zatem, każdy z twoich 

elementów, takich jak nagłówek lub artykuł mogą być zaczynać się od własnego znacznika h1. Chociaż 

może wydawać się to dziwne, aby odzwierciedlić tą  nową konwencję kodowania w dokumencie 

XHTML.HTML4, to jednak ułatwi to późniejszą zmianę strony na HTML5. Na koniec zamykamy naszą 

stronę za pomocą elementu div , oznaczonego „footer”, który jest odwzorowany za pomocą znacznika 

footer HTML5: 

<div id="footer"> <p>&copy; 2018 Jan Kowalski</p> </div> 

Teraz kiedy jesteś gotowy na przejście na HTML5, łatwo będzie zmienić wszystkie te elementy div na 

odpowiadające znaczniki HTML5, oszczędzając w ten sposób bólu głowy związanego  z koniecznością 

przeprowadzania poważnej restrukturyzacji strony 

Omówienie : Nie ma żadnej tajemnicy w tej technice mapowania znaczników div HTML5 na 

XHTML/HTML . Rzeczywiście, wielu z was nie musi zmieniać obecnej techniki kodowania. Jednak po 

wybraniu prawidłowych nazw identyfikatorów i klas, które odzwierciedlają znaczniki HTML5 , tak 

właśnie jest najlepiej trzymać się konwencji nazewnictwa (szczególnie jeśli kodujesz wiele stron). W 



ten sposób jeśli nadejdzie czas na przetłumaczenie tych stron na HTML5, nie musisz pamiętać ,że 

nazwałeś swój nagłówek „nagłówkiem”  w jednym dokumencie, ale „głównym nagłówkiem” w innym 

miejscu. Ułatwi to również szybkie wyszukiwanie i zastępowanie za pomocą edytora tekstu w wielu 

dokumentach.  

  

  

 

 

 

 



Formularze 
 

WPROWADZENIE 

 

Formularze są kołem roboczym dowolnej aplikacji internetowej. Niezależnie od tego, czy aktualizujesz 

swój status na Facebooku, płacisz rachunek online, czy zdalnie programujesz rejestrator, formularze 

sprawiają, że magia się zdarza. Obecnie sprawienie, by ta magia była zarówno solidna, jak i 

bezproblemowa, wymaga kilku interesujących i trudnych zastosowań języka HTML i JavaScript. HTML5 

znacznie upraszcza tę pracę - nawet tam, gdzie przeglądarki nie obsługują jeszcze tych nowych funkcji 

formularza HTML5, łatwo jest dodać obsługę JavaScriptu do tych elementów. HTML5 daje nam nowe 

elementy i wartości atrybutów wejściowych dla elementu wejściowego w celu uzyskania nowych pól 

formularza, a także nowe atrybuty, które pozwalają nam usunąć wiele linii Java-Script. Ponieważ jednak 

nie wszystkie przeglądarki obsługują już te nowe funkcje, nadal wymagana jest obsługa JavaScript, aby 

zapewnić zgodność z różnymi przeglądarkami 

Wyświetlanie pola wejściowego wyszukiwania 

Problem 

Chcesz przedstawić użytkownikowi pole wyszukiwania formularza 

Rozwiązanie 

Użyj elementu input z wartością wyszukiwania typu HTML5. 

<form> 
<p><label>Search <input type="search" name="query"></label></p> 

<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Typ wprowadzania danych wyświetla pole wprowadzania tekstu, które może różnić się wizualnie od 

zwykłego pola tekstowego, w oparciu o konwencje stylistyczne platformy. Na przykład Safari na MacOS 

wyświetla pole wyszukiwania z zaokrąglonymi, a nie w ramkach narożnikami. Zarówno Safari, jak i 

Chrome wyświetlają ikonę w polu, aby usunąć bieżącą wartość. Niektóre programy klienckie będą 

wyświetlać pole wprowadzania zwykłego tekstu dla typu wejściowego wyszukiwania, więc obsługa nie 

może być określona tylko przez wygląd. 

Informacje kontaktowe Pola wprowadzania 

Problem 

Chcesz przedstawić użytkownikowi formularz umożliwiający podanie informacji kontaktowych, takich 

jak adres e-mail, adres URL i numer telefonu. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu input z wartościami typu HTML5  e-mail, url i tel: 

<form> 
<fieldset> 



<legend>Contact Information</legend> 
<p><label>E-mail address <input type="email" name="email"></label></p> 

<p><label>Web site <input type="url" name="website"></label></p> 
<p><label>Telephone number <input type="tel" name="phone"></label></p> 
</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Ile razy stworzyłeś pola wprowadzania tekstu, aby zbierać dane, takie jak adres e-mail, a następnie 

musiałem napisać JavaScript, aby zweryfikować dane wejściowe? Nie musisz tego robić z nowymi 

typami danych e-mail i url. Ograniczają one wartość do poprawnego adresu e-mail lub bezwzględnego 

adresu URL. Jeśli użytkownik wprowadzi wartość, która nie jest poprawna, agent użytkownika ostrzega 

użytkownika, a dane formularza nie zostaną przesłane. Typ wejścia telekonferencyjnego nie wymusza 

żadnej określonej składni ze względu na różnorodność formatów numerów telefonów używanych na 

całym świecie. Jednak nowy atrybut wzorca może być użyty do wymuszenia określonej składni. 

Aplikacje użytkownika różnią się pod względem informacji zwrotnej dostarczonej użytkownikowi 

podczas wypełniania formularza. W chwili pisania tego tekstu niektóre przeglądarki zaczynają 

wizualnie zaznaczać pola, które nie sprawdzają poprawności podczas rozmycia, gdy użytkownik 

opuszcza pole wejściowe, ale nie wyświetlają komunikatu o błędzie, dopóki formularz nie zostanie 

przesłany. Inne przeglądarki nie przekazują żadnych opinii, dopóki formularz nie zostanie przesłany 

 

Korzystanie z pól wprowadzania daty i godziny 

Problem 

Chcesz udostępnić użytkownikowi formularz do określenia daty i / lub czasu - na przykład podczas 

planowania spotkania. 

Rozwiązanie 

HTML 5 udostępnia wiele nowych typów danych wejściowych, ułatwiających wprowadzanie daty i 

godziny. To pierwsze rozwiązanie wykorzystuje element wejściowy z wartością datetime typu HTML5 

do wyświetlania widgetu wyboru daty i kontrolki czasu w kombinacji. 

<form> 
<p><label>Appointment Date and Time <input type="datetime" name="dateAndTime"></label></p> 

<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Aby oddzielnie przedstawić pola wprowadzania daty i godziny, użyj osobnych pól wprowadzania przy 

pomocy typu wartości HTML5 date and time  

<form> 
<fieldset> 
<legend>Appointment Request</legend> 
<p><label>Date <input type="date" name="date"></label></p> 
<p><label>Time <input type="time" name="time"></label></p> 
</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 



</form> 

Omówienie 

Rodzina datetime, data i time typów danych wejściowych, która obejmuje również month, week i 

datetime-local, są doskonałym dowodem na to, że nowe funkcje w HTML 5 są oparte na projektach i 

programach internetowych od lat z różnymi bibliotekami JavaScript i inne rozwiązania. Opera jest 

liderem w generowaniu kontrolek daty i czasu - renderowaniu daty kalendarza na podstawie daty i 

kontroli czasu - i wielu oczekuje, że inne przeglądarki w końcu pójdą za ich przykładem. Webkitowe 

przeglądarki desktopowe ostatnio wprowadziły obsługę typów wejść, używając spinnerów dla obu 

typów. Programy użytkownika, które nie obsługują tych typów wejść, powracają do pola 

wprowadzania tekstu. Podobnie jak wszystkie inne dane wejściowe formularza, możesz określić 

wartość, która ma być wyświetlana, gdy strona jest renderowane. Wartość typu wprowadzania danych 

musi być poprawnym łańcuchem dat, na przykład 2010-12-31, który reprezentuje 31 grudnia 2010 r. 

Wartość typu wprowadzania czasu musi być poprawnym ciągiem czasu, na przykład 23:59:59, który 

reprezentuje 23:59, jedną sekundę przed północą. Tymczasem wartość typu danych wejściowych 

datetime musi być prawidłowym globalnym łańcuchem daty i czasu, na przykład 2010-12-31T23: 59: 

59Z, który reprezentuje jedną sekundę przed północą czasu UTC 31 grudnia 2010 r. 

Dodatkowe funkcje 

Dwa nowe atrybuty elementów wejściowych, atrybuty min i max, mogą ograniczać zakres daty i 

godziny, które użytkownicy mogą wybrać. Jest to przydatne w przypadkach, gdy użytkownik nie chce, 

aby użytkownicy wybierali daty lub godziny umówione w przeszłości lub wybierać daty urodzenia w 

przyszłości 

<form> 

<fieldset> 

<legend>Appointment Request</legend> 

<p><label>Date <input type="date" name="date" min="2011-03-15" max="2012-03-14"></label></p> 

<p><label>Time <input type="time" name="time" min="08:00" max="18:00"></label></p> 

</fieldset> 

<p><button type="submit">Submit</button></p> 

</form> 

Wejścia Liczbowe 

Problem 

Chcesz przedstawić użytkownikowi formularz umożliwiający wprowadzenie numeru, na przykład w 

celu wprowadzenia adresu ilość towaru w formularzu zamówienia. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu input z wartością typu HTML5 number 

<form> 
<p><label>Quantity <input type="number" name="quantity"></label></p> 



<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Jak można się domyślić, typ wejściowy  number ogranicza wartość do poprawnej liczby - konkretnej 

liczby zmiennoprzecinkowej. Jeśli użytkownik wprowadzi wartość, która nie jest poprawna, agent 

użytkownika ostrzega użytkownika, a dane formularza nie zostaną przesłane. Niektóre programy 

klienckie wyświetlają to pole formularza z kontrolką pokrętła obok pola, podczas gdy inni nie. Na 

niektórych urządzeniach z ekranem dotykowym agent użytkownika wyświetla numeryczną klawiaturę 

ekranową dla tego pola. 

Dodatkowe funkcje 

Atrybuty min i max mogą być używane z typem wejścia liczbowego w celu ograniczenia wartości które 

można wprowadzić. Ponadto można użyć atrybutu kroku, aby określić kwotę o którą wartość powinna 

zostać zwiększona. W tym przykładzie klient musi zamówić w parami, więc minimalna ilość to 2, a 

wartość kroku to 2 

form> 
<p><label>Quantity (must order in pairs of 2) <input type="number" name="quantity" min="2" 
max="20" <p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Wybieranie z zakresu liczb 

Problem 

Chcesz przedstawić użytkownikowi formularz, aby wybrać numer z zakresu - na przykład, aby 

dostosować głośność wideo. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu input z wartością typu HTML5 range. 

<form> 
<p><label>Volume <input type="range" name="volume" min="0" max="10" step=".5" 
value="5"></label></p> 
</form> 

Omówienie 

Typ wejściowy range jest podobny do number, ponieważ ogranicza wartość do poprawnej liczby 

zmiennoprzecinkowej, ale ma dodatkowe zastrzeżenie, że dokładna wartość nie jest ważna. Dokładne 

wartości są ważne w przypadku formularzy zamówień produktów, w przypadku wartości takich jak 

ilość, więc w takich przypadkach należy podać liczbę. Typ wejścia range jest przydatny w przypadku 

wejścia względnego lub subiektywnego, takiego jak przypisanie oceny do zdarzenia lub produktu. Aby 

podkreślić ten punkt, specyfikacja wymaga, aby kontrola była renderowana jako suwak lub podobne 

sterowanie. Przeglądarki oparte na Webkit i Opera renderują poziomą kontrolę suwaka dla typu 

wejścia zakresu. Jeśli agent użytkownika nie rozpoznaje tego typu wejścia, wyświetla zamiast niego 

pole wprowadzania tekstu. 

Dodatkowe funkcje 



Podobnie jak w przypadku typu wprowadzania liczb, można określić wartości minimalne i maksymalne 

za pomocą atrybuty min i max oraz wartość przyrostu za pomocą step attribute. Mogą one być 

używane z zasięgiem do zastąpienia przycisków radiowych powszechnie używanych w skalowanych 

ocenach, takich jak rankingi zadowolenia. 

Wybór kolorów 

Problem 

Chcesz przedstawić użytkownikowi formularz, aby wybrać kolor - na przykład, aby dostosować wygląd 

strony internetowej. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu input z wartością  typu HTML5 color. 

<form> 
<p><label>Background color <input type="color" name="bg"></label></p> 
<p><label>Foreground color <input type="color" name="fg"></label></p> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Typ wejściowy color ogranicza wartość do poprawnej wartości RGB w formacie szesnastkowym w tym 

znak liczby lub ośmiokąta, "#", wyświetlane przed sześcioma cyframi. Specyfikacja HTML 5 określa 

kontrolę koloru dla tego typu wejścia, ale jak dotąd tylko Opera zaimplementowała tę kontrolę. 

Internetowe przeglądarki obsługujące kolory, takie jak Chrome i Safari, renderują pole wprowadzania 

tekstu, ale pomyślnie sprawdzają wpisy i zabraniają przesyłania formularzy, jeśli ich wartość jest 

nieprawidłowa. Jeśli program użytkownika nie obsługuje typu wprowadzania kolorów, zamiast tego 

wyświetli pole wprowadzania tekstu. 

Tworzenie edytowalnej listy rozwijanej 

Problem 

Chcesz dać użytkownikowi możliwość wprowadzania tekstu, ale także podpowiadać jej kilka sugestii 

do wyboru. Jest to czasami określane jako rozwijane menu rozwijane lub pole kombi. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu datalist  HTML5, aby utworzyć listę sugestii za pomocą elementu option i powiązać listę 

z elementem input za pomocą atrybutu list 

<form> 
<p><label>Donation amount <input type="text" name="donation" list="donations"></label></p> 
<datalist id="donations"> 
<option value="10.00">10.00</option> 
<option value="25.00">25.00</option> 
<option value="50.00">50.00</option> 
</datalist> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 



Element datalist służy do definiowania listy sugerowanych wartości dla innych elementów sterujących 

wprowadzaniem danych - nie jest to samo wejście do formy ani sama kontrola. Sugerowane wartości 

są określane przy użyciu elementów opcji, tak jak w przypadku elementu select, ale nic nie jest 

renderowane na ekranie, dopóki dane nie zostaną powiązane z input. Wiązanie danych do pola 

wejściowego odbywa się poprzez podanie identyfikatora na liście danych i użycie go jako wartości 

atrybutu listy na elemencie wejściowym. Wynikiem jest kontrola, która akceptuje dane wprowadzone 

przez użytkownika i przedstawia listę opcji do wyboru przez użytkownika. Jest to podobne do funkcji 

automatycznego uzupełniania lub autouzupełniania zaimplementowanej w wielu przeglądarkach lub 

na większości witryn wyszukiwania. W przypadku przeglądarek, które nie wdrożyły jeszcze datalist, 

powyższe rozwiązanie powoduje wyświetlenie pola wprowadzania tekstu, ale nie listy sugestii. 

Wymaganie pola formularza 

Problem 

Chcesz, aby wypełnienie formularza było wymagane przed przesłaniem formularza. 

Rozwiązanie 

Zastosuj atrybut required  HTML5 w dowolnym polu formularza, które należy wypełnić w kolejności do 

przesłania formularza 

<form> 
<fieldset> 
<legend>Login</legend> 
<p><label>Username <input type="text" name="username" required></label></p> 
<p><label>Password <input type="password" name="pwd" required></label></p> 
</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Atrybut requied może być określony na zero lub więcej elementów formularza w formularzu. Kiedy 

użytkownik prześle formularz, wszelkie wymagane pole, które pozostało puste, spowoduje 

przeglądarkę, aby zatrzymać przesyłanie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli agent 

użytkownika nie rozpozna wymaganego atrybutu, zostanie zignorowany. Nadal możesz tworzyć 

JavaScript, aby wykonać tę walidację, korzystając jednak z tego atrybutu. 

Automatyczne ogniskowanie pola formularza 

Problem 

Chcesz umieścić fokus w określonym polu formularza po załadowaniu strony. 

Rozwiązanie 

Zastosuj atrybut autofocus HTML5 tylko do jednego pola formularza. 

<form> 
<p><label>Search <input type="search" name="query" autofocus></label></p> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 



Zachowanie autofocus'a w sieci jest na przemian uwielbiane lub znienawidzone. To wspaniałe, gdy pole 

wyszukiwania w Google jest autofocused, ale jest to dość nienawistne, gdy strona automatycznie 

ustawia ostrość w polu, gdy użytkownik oczekuje przewinięcia strony przez naciśnięcie przycisku w dół 

klawisz strzałki. Natywne rozwiązanie zarówno eliminuje potrzebę pisania JavaScript i jest potencjalnie 

bardziej dostępne. Podczas implementacji atrybutu autofokusa pamiętaj, że można go podać tylko raz 

dla każdego dokumentu, a nie dla każdego formularza! Aby utrzymać dostępność, agent użytkownika 

może honorować ustawienie użytkownika lub akcję, która zastąpiłaby działanie skupienia. Jeśli agent 

użytkownika nie rozpoznaje atrybutu autofokusa, zostanie zignorowany. Nadal możesz używać 

JavaScriptu do automatycznego ustawiania ostrości w polu. 

 

Wyświetlanie tekstu zastępczego 

Problem 

Chcesz wyświetlić wskazówkę lub tekst pomocy w polu formularza. 

Rozwiązanie 

Atrybut placeholder HTML5 służy do określenia tekstu instrukcji, gdy użytkownik nie jest skupiony w 

polu formularza. 

<form> 
<fieldset> 
<legend>Contact Information</legend> 
<p><label>E-mail address <input type="email" name="email" 
placeholder="user@domain.com"></label></<p><label>Web site <input type="url" 
name="website" placeholder="http://www.domain.com/"></label></<p><label>Telephone 
number <input type="tel" name="phone" placeholder="123-123-1234"></label></p> 
</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Eksperci w dziedzinie użyteczności i projektanci interfejsów próbują od dawna rozwiązywać problem 

wyświetlania dyskretnego tekstu instruktażowego użytkownikom w formularzach. W ciągu ostatnich 

pięciu lat tekst zastępczy w polu wejściowym stał się standardowym wzorcem projektowym, a teraz 

mamy standardowy sposób implementacji tego rozwiązania. Gdy atrybut placeholder zostanie 

określony w elemencie wejściowym, zostanie wyświetlony agent użytkownika wartość atrybutu 

placeholder w polu renderowanego formularza. Tekst zastępczy może być następnie włączany i 

wyłączany, w zależności od tego, który element strony jest aktywny i czy w polu formularza znajdują 

się dane: kiedy użytkownik jest skupiony na polu, tekst zastępczy zniknie; jeśli użytkownik opuści pole 

formularza puste i opuści pole, tekst zastępczy pojawi się ponownie, jak pokazano na rysunku 3-25. 

Podczas gdy atrybut placeholder pomaga uczynić formularz bardziej użytecznym, jego celem jest 

dostarczenie dodatkowej wskazówki dla użytkownika. Nie należy pomijać elementu etykiety, który 

prawidłowo podpisuje formant formularza. Jeśli agent użytkownika nie zaimplementował obsługi 

atrybutu zastępczego, atrybut zostanie zignorowany 

Wyłączanie autouzupełniania 

Problem 



Chcesz uniemożliwić wypełnianie pól formularza przez narzędzia autouzupełniania. 

Rozwiązanie 

Ustaw atrybut autoucomplet HTML5 na "wyłączony" dla każdego pojedynczego pola wprowadzania, 

na przykład pole hasła. 

<form> 
<fieldset> 
<legend>Login</legend> 
<p><label>Username <input type="text" name="username"></label></p> 
<p><label>Password <input type="password" name="pwd" autocomplete="off"></label></p> 
</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Atrybut autouzupełniania został wprowadzony przez Microsoft Internet Explorer w 1999 i została 

przyjęta przez inne przeglądarki, chociaż nie była częścią żadnej wcześniejszej specyfikacji HTML ani 

XHTML. Domyślnie funkcja autouzupełniania jest włączona (włączona) dla wszystkich pól formularza. 

Obecnie możesz polegać na zdolności przeglądarki do zapamiętywania haseł i funkcji autouzupełniania, 

aby zalogować się do wielu odwiedzanych stron internetowych. Jeśli jednak określisz wartość off dla 

tego atrybutu, wyłączysz tę funkcję. Oprócz wyłączania autouzupełniania na poziomie pojedynczego 

pola wejściowego, możesz również wyłączyć go na poziomie formularza. Jeśli wyłączysz 

autouzupełnianie na poziomie formularza, możesz go ponownie włączyć dla pojedynczego pola 

formularza, ustawiając opcję autocomplete = "on". Podczas gdy wielu ekspertów ds. Bezpieczeństwa 

sugeruje stosowanie autocomplete = "off" w celu utworzenia pól zawierających poufne dane, należy 

pamiętać, że nie jest to szczególnie skuteczny środek bezpieczeństwa. Niektóre przeglądarki nie 

obsługują jeszcze autouzupełniania, a ponieważ istnieje wiele narzędzi do ominięcia funkcji 

autocomplete = "off" - narzędzi, które wciąż automatycznie wprowadzają hasło przechowywane przez 

użytkownika - często jest to teatr bezpieczeństwa lub po prostu fałszywa miara bezpieczeństwa. Te 

przeglądarki, które nie obsługują autouzupełniania, po prostu ignorują ten atrybut w ogóle. 

Ograniczanie wartości 

Problem 

Chcesz ograniczyć wartość pola wejściowego zgodnie ze zbiorem określonych reguł. 

Rozwiązanie 

Użyj atrybutu pattern HTML5, aby określić wyrażenie regularne, które będzie używane sprawdź 

poprawność danych wejściowych użytkownika. 

<form> 
<p><label>Telephone number <input type="tel" name="phone" pattern="[2-9][0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-
9]{4}" <p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Omówienie 

Przez lata specjaliści od surfowania po sieci pisali skrypty sprawdzania poprawności w celu sprawdzenia 

danych użytkownika przed wysłaniem formularza - i prawdopodobnie większość z nas powie, że go 



znienawidziliśmy. Z HTML 5 mamy metodę sprawdzania wprowadzania formularzy, która nie polega 

na JavaScript: wyrażenia regularne. Atrybut pattern HTML5 umożliwia określenie wyrażenia 

regularnego dla pola wejściowego. W przypadku rozmycia pola wejściowego lub przesłania formularza 

(implementacje przeglądarki różnią się), dane wprowadzone przez użytkownika zostaną 

zweryfikowane względem wzorca, a jeśli nie będą zgodne, zostanie wyświetlony błąd i formularz nie 

zostanie przesłany. Wyrażenia regularne dla wzorca muszą używać tej samej składni, co w JavaScript. 

Należy pamiętać, że atrybut wzorca musi być zgodny z całą wartością, ponieważ w przeciwnym razie 

użytkownik zobaczy komunikat o błędzie. Gdy używany jest atrybut pattern, należy również określić 

atrybut tytułu, aby opisać wzorzec. Agent użytkownika może wyświetlać ten tekst użytkownikowi jako 

etykietę narzędzia lub jako błąd, jeśli przesłana wartość nie pasuje do wzorca. Jeśli agent użytkownika 

nie może skompilować wyrażenia regularnego, zostanie zignorowany i na tym wejściu nie będzie 

sprawdzana poprawność. Jeśli agent użytkownika nie rozpoznaje atrybutu wzorca, również on jest 

ignorowany. 

Tworzenie HTML5 w starszych przeglądarkach 

Problem 

Chcesz, aby typy i atrybuty wprowadzania HTML5 działały w przeglądarkach, które tego nie obsługują 

HTML5. 

Rozwiązanie 

Skorzystaj z biblioteki JavaScript Modernizr (zobacz http://www.modernizr.com), aby wykryć obsługę 

określonych atrybutów HTML5, a następnie opracuj lub użyj alternatywnych rozwiązań, takich jak 

jQuery UI (zobacz http://jqueryui.com) w przypadku wystąpień funkcji nie są obsługiwane. 

Modernizr to mała, otwarta biblioteka JavaScript, która wykrywa natywne implementacje funkcji 

HTML5 i CSS3 w przeglądarkach. Zamiast wykonywania wykrywania przeglądarki w celu określenia 

wsparcia, Modernizr wykonuje indywidualne wykrywanie funkcji. Modernizr to bardzo niezawodny 

sposób wykrywania obsługi funkcji formularzy HTML5. 

jQuery UI to biblioteka implementacji wzorców interfejsu użytkownika. Jest oparty na i wymaga 

biblioteki JavaScript jQuery, która jest używana przez wiele najlepszych witryn w Internecie, w tym 

Google, Amazon, Twitter i Microsoft. jQuery sprawia, że manipulowanie DOM jest łatwe, a interfejs 

użytkownika jQuery zapewnia łatwe do implementacji widżety tematyczne. 

Przykład 1: Obsługa atrybutu autofocus 

Zapisz lokalnie moduł Modernizor i wywołaj go w nagłówku dokumentu. 

<head> 

<script src="modernizer.js"></script> 

</head> 

Zakoduj swój formularz za pomocą atrybutu autofocus. 

<form> 

<p><label>Search <input type="search" name="query" id="query" autofocus></label></p> 

<p><button type="submit">Submit</button></p> 

</form> 



Napisz skrypt, aby wykryć wsparcie dla autofokusa, a jeśli nie jest dostępny, użyj JavaScript do 

skupienia się na elemencie. Ten skrypt może pojawić się natychmiast po formularzu, aby uruchomić 

ogniskowanie wydarzenia tak szybko, jak to możliwe. 

<script> 

if (!Modernizr.input.autofocus) { 

document.getElementById("query").focus(); 

} 

</script> 

Przykład 2: Obsługa atrybutu placeholder 

Połącz Modernizr i jQuery w nagłówku twojego dokumentu.  

<head> 

<script src="modernizer.js"></script> 

<script src="jquery.js"></script> 

</head> 

Zakoduj formularz za pomocą atrybutu placeholder 

<form> 

<p><label>Search <input type="search" name="query" id="query" value="" placeholder="Enter 

query"></label></<p><button type="submit">Submit</button></p> 

</form> 

Napisz skrypt, aby wykryć wsparcie dla placeholder, a jeśli nie jest dostępny, użyj JavaScript do przełącz 

wyświetlanie tekstu zastępczego w polu wejściowym. 

<script> 

if (!Modernizr.input.placeholder) { 

$("#query").focus(function() { 

if ($("#query").val() == $("#query").attr('placeholder')) { 

$("#query").val(""); 

} 

}); 

$("#query").blur(function() { 

if ($("#query").val() == "") { 

$("#query").val($("#query").attr('placeholder')); 

} 



}); 

$("#query").blur(); 

} 

</script> 

Nawet jeśli nigdy wcześniej nie widziałeś jQuery, powyższy kod jest prawdopodobnie bardzo czytelny. 

jQuery używa składni selektora CSS do odnoszenia się do elementów w DOM, więc $ ("# query") odnosi 

się do pola wejściowego wyszukiwania z id zapytania. Metody skupienia i rozmycia są powiązane z 

polem wyszukiwania, tworząc w ten sposób procedury obsługi zdarzeń, gdy pole zyskuje i traci ostrość. 

Po wywołaniu zdarzenia zamazywania wartość (val) pola wyszukiwania jest ustawiana na wartość 

atrybutu zastępczego, pod warunkiem, że wartość jest pusta. Po wywołaniu zdarzenia fokusu wartość 

pola wyszukiwania jest ustawiona na pusty ciąg znaków - ale tylko wtedy, gdy poprzednia wartość była 

taka sama jak tekst atrybutu zastępczego. Skrypt ten może pojawić się zaraz po formularzu lub można 

go połączyć z innym skrypty na dole ciala dokumentu. 

Przykład 3: Obsługa typu wprowadzania daty 

Umieść wywołanie Modernizr, jQuery i jQuery UI w nagłówku twojego dokumentu. (Nie zapomnij o 

CSS dla interfejsu jQuery!) 

<head> 

<script src="modernizr.js"></script> 

<script src="jquery.js"></script> 

<script src="jquery-ui.js"></script> 

<link href="jquery-ui.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

Zakoduj formularz używając typu date 

<form> 

<p><label>Date of Birth <input type="date" name="dob" id="dob"></label></p> 

<p><button type="submit">Submit</button></p> 

</form> 

Napisz skrypt, aby wykryć obsługę daty i, jeśli nie jest dostępna, wyzwolić  jQuery UI  date widget 

wyboru. 

<script> 

if (!Modernizr.inputtypes.datetime) { 

$("#dob").datepicker(); 

} 

</script> 



Założę się, że jesteś zaskoczony, jak mało kodu jest potrzebne w tym przykładzie, w porównaniu do 

poprzedniego! Jest to piękno przyjęcia rozwiązania wielokrotnego użytku, takiego jak jQuery UI. 

Poniżej przedstawiono wynik dla przeglądarki, która nie obsługuje natywnie typu wprowadzania daty. 

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, ten skrypt może pojawić się natychmiast po formularzu lub 

można go połączyć z innymi skryptami u dołu treści dokumentu. 

Omówienie 

Pamiętaj, że nowe typy danych wejściowych w HTML 5 pochodzą z rozwiązań, które programiści od 

dłuższego czasu tworzą z HTML i JavaScript - tak też jest dość łatwo znaleźć biblioteki UI, które 

zapewniają zastępczą funkcjonalność dla przeglądarek, które to robią  

jeszcze nie obsługują formularzy HTML 5. W przyszłości, kiedy wszyscy Twoi użytkownicy zostaną 

uaktualnieni do przeglądarek obsługujących elementy HTML5, typy wejściowe i atrybuty, zauważ, że 

będziesz w stanie szybko i łatwo usunąć skrypty bez potrzeby zmiany twoje oznaczenia! 

Sprawdzanie poprawności danych formularzy w starszych przeglądarkach za pomocą JavaScript 

Problem 

Chcesz zweryfikować dane formularzy w przeglądarkach, które nie obsługują HTML5. 

Rozwiązanie 

Użyj biblioteki Modernizr JavaScript (zobacz http://www.modernizr.com), aby wykryć obsługę 

określonych atrybutów HTML5 i alternatywnych rozwiązań skryptów, gdy funkcje nie są obsługiwane. 

(Aby uzyskać informacje na temat Modernizr i innych bibliotek JavaScript, przeczytaj sekcję 3.13, 

Tworzenie HTML 5 w starszych przeglądarkach.) Zapisz lokalnie modernizację i wywołaj ją w nagłówku 

dokumentu. Dzwonię również do jQuery ( http://www.jquery.com), aby ułatwić odwoływanie się do 

elementu formularza i dołączanie program obsługi zdarzeń. 

<head> 
<script src="modernizer.js"></script> 
<script src="jquery.js"></script> 
</head> 

Zakoduj formularz za pomocą atrybutów sprawdzania poprawności formularzy HTML5, takich 

jak required i pattern. 

<form> 
<fieldset> 
<legend>Login</legend> 
<p><label>Username <input type="text" name="username" required></label></p> 
<p><label>Password <input type="password" name="password" required pattern="[0-9a-zA-Z]{12}" 
title="</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 

Napisz skrypt, aby wykryć obsługę required i pattern i zdefiniuj alternatywną obsługę formularza, jeśli 

obsługa nie jest dostępna. 

<script> 
if (!Modernizr.input.required || !Modernizr.input.pattern) { 
$('form').submit(function() { 



var validData = true; 
$('[required], [pattern]').each(function() { 
if (($(this).attr('required') !== false) && ($(this).val() == "")){ 
$(this).focus(); 
alert("The " + $(this).attr('name') + " field is required!"); 
validData = false; 
return false; 
} 
if ($(this).attr('pattern')){ 
var regexp = new RegExp($(this).attr('pattern')); 
if (!regexp.test($(this).val())){ 
$(this).focus(); 
alert("The data in the " + $(this).attr('name') + " field isn't in the right format!"); 

validData = false; 
return false; 
} 
} 
}); 
return validData; 
}); 
} 
</script> 

Omówienie 

Sprawdziliśmy formularze za pomocą JavaScriptu od około piętnastu lat, więc istnieje wiele sposobów, 

aby wymagać wypełniania pól formularza i sprawdzania poprawności danych. Nowości w tym 

rozwiązaniu polegają na tym, że wykorzystuje on wymagane atrybuty formularzy HTML5 i wzorzec do 

ustalenia zasad walidacji, a JavaScript po prostu je od nich odsuwa. W niedalekiej przeszłości 

programiści użyli atrybutu rel do wykonania podobnego stylu sprawdzania poprawności, ale nie jest to 

już konieczne (ani nie jest to poprawny HTML 5). Ponownie, gdy wszyscy użytkownicy zostaną 

uaktualnieni do przeglądarek, które natywnie obsługują sprawdzanie formularza HTML 5, będziesz w 

stanie szybko i łatwo usunąć skrypty bez konieczności zmiany znaczników. 

Przykład: Przykładowy formularz 

Problem 

Chcesz przedstawić użytkownikowi formularz harmonogramu spotkań, na przykład dla planowanie 

wizyty u lekarza. 

Rozwiązanie 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Appointment Scheduler</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Appointment Scheduler</h1> 
<form> 
<fieldset> 



<legend>Personal Information</legend> 
<p><label>Name <input type="text" name="name" required></label></p> 
<p><label>Telephone number <input type="tel" name="phone" required pattern="[2-9][0-9]{2}-[0-
9]{<p><label>E-mail address <input type="email" name="email"></label></p> 
<p><label>Date of birth <input type="date" name="dob"></label></p> 

</fieldset> 
<fieldset> 
<legend>Appointment Request</legend> 
<p><label for="reason">What is the reason for your visit?</label> 
<datalist id="reasons"> 
<select name="reason"> 
<option>Annual physical</option> 
<option>Cold or flu symptoms</option> 
<option>Blood test</option> 
<option>Post-operative</option> 
<option>Other</option> 
</select> 
If other, please specify: 
</datalist> 
<input id="reason" name="reason" list="reasons"></p> 
<p><label>Current pain level <input type="range" name="pain" min="0" max="10" step=".5" 
value="5" <p><label>Preferred date <input type="date" name="date" required min="2011-03-15" 
max="2012-03-14"></<p><label>Preferred time <input type="time" name="time" required 
min="08:00" max="18:00" step="1:</fieldset> 
<p><button type="submit">Submit</button></p> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

 



Natywne audio 

WPROWADZENIE 

 

Masz już do czynienia z osadzoną treścią, która jest importowana lub umieszczana na stronie 

internetowej - prawie codziennie. Pomyśl o elemencie img. Wstawia zawartość, obraz, na swoją stronę 

internetową za pomocą atrybutu src. W HTML5 mamy teraz znacznie więcej scen do osadzania treści, 

w tym natywnego dźwięku za pośrednictwem nowego elementu audio. Ojczysty? Tak. Oznacza to, że 

nie będzie już więcej niezgrabnego obiektu i osadzony. Koniec z koniecznością dostarczania dźwięku za 

pomocą wtyczki innej firmy i jako takich nie ma już problemów z projektowaniem z dynamicznymi 

układami lub rozwijanymi menu. Z audio w naszym arsenale, możemy nie tylko dostarczać pliki audio 

bezpośrednio przez przeglądarkę, ale możemy również kształtować i manipulować elementem i jego 

atrybutami za pomocą CSS i JavaScript. 

Dodawanie dźwięku HTML5 

Problem 

Chcesz odtwarzać natywny dźwięk na swojej stronie internetowej. 

Rozwiązanie 

Dodaj element audio za pomocą atrybutu src określającego położenie pliku audio zawartość pliku i 

treści zastępczej dla starszych przeglądarek: 

 
<audio src = "audio.ogg"> 

Pobierz <a href="audio.ogg"> odcinek 42 z Learning to Love HTML5 </a> 

</ audio> 

Pamiętaj także, aby dołączyć atrybut kontroli, jeśli chcesz, aby przeglądarki wyświetlały domyślne 

interfejs sterowania dla twojego audio: 

Kontrolki <audio src = "audio.ogg"> 

Plik audio w tym przykładzie wykorzystuje Ogg Vorbis (.ogg), który jest bezpłatnym kodekiem o 

otwartym kodzie źródłowym (patrz http://www.vorbis.com). Istnieje wiele innych formatów audio dla 

internetu, co jest jednym z największych wyzwań w implementacji dźwięku HTML5. Kodek to 

technologia kompresji i dekompresji danych. Kodeki audio kompresują i / lub dekompresują cyfrowe 

dane audio do różnych formatów, które mają zachować najwyższy poziom jakości przy minimalnej 

przepływności. 

Wiele kodeków audio 

Specyfikacja HTML5 nie dyktuje ani nie wydaje żadnych zaleceń dotyczących tego, co kodeki audio 

powinny być obsługiwane. A ponieważ dla twórców przeglądarek miałoby to zbyt duże znaczenie, nie 

ma jednego formatu działa we wszystkich przeglądarkach, jak pokazano w tabeli  



 

.aac 

Schemat kompresji stratnej opracowany jako ulepszenie w stosunku do MP3, z podobną szybkość 

transmisji bitów, ale lepsza jakość dźwięku. 

.mp3 

Opatentowany, ale popularny format, który wykorzystuje kompresję stratną w celu osiągnięcia 

rozmiarów plików jednej dziesiątej nieskompresowanego. 

.ogg 

Alternatywę dla plików .mp3, która również używa stratnego formatu kompresji. 

.wav 

Zastrzeżony format audio, który nie wykorzystuje żadnej kompresji. 

.webm 

Otwarty, nieodpłatny format Google, który opiera się na koderze audio Vorbis do kompresji 

Integracja wielu źródeł 

Jeśli chodzi o wybór, rzeczywistość jest taka, że jeśli chcesz dotrzeć z treścią najszerszego grona 

odbiorców, musisz kodować i dołączać wiele plików audio do HTML5 audio. Na szczęście HTML5 daje 

nam rozwiązanie, umożliwiając zadeklarowanie wielu plików w swoim elemencie audio. Gdy używasz 

elementu źródłowego w audio, atrybut src jest odrzucany. src wchodzi w grę (kalambur przeznaczony), 

jeśli odwołujesz się do jednego formatu audio. Jeśli chodzi o najlepsze praktyki, zaleca się minimalne 

włączenie formatu .ogg bez opłat oraz formatu .mp3 lub .wav. Ten rodzaj podejścia powinien 

obejmować twoje bazy z najnowszymi przeglądarkami: 

<audio controls> 

<źródło src = "audio.ogg"> 

<źródło src = "audio.mp3"> 

Pobierz <a href="audio.ogg"> odcinek 42 z Learning to Love HTML5 </a> 

</ audio> 

Wstępne ładowanie dźwięku 

audio ma kilka atrybutów, które pozwalają na konfigurację implementacji audio. Aby uzyskać pełny 

opis atrybutów dostępnych dla elementów multimedialnych HTML5, zobacz standard WHATWG: 



http://www.whatwg.org/specs/web -apps / current-work / multipage / video.html # media-element-

attributes. 

Atrybut preload umożliwia wskazanie przeglądarce, kiedy powinna rozpocząć buforowanie dźwięku: 

<audio controls preload> 

Podczas gdy preload ma obecnie ograniczone wsparcie dla przeglądarki, wydaje się przydatne do 

optymalizacji procesu pobierania. Możesz po prostu określić preload i pozostawić go przeglądarce 

wybierz odpowiednią akcję lub wybierz jedną z trzech zdefiniowanych wartości obciążenia wstępnego: 

preload = "auto" 

Jest taki sam jak preload Boolean i sugeruje, że przeglądarka powinna się rozpocząć pobieranie pliku, 

ale pozostawia ostateczną akcję do przeglądarki. Tak więc, jeśli jest sytuacja mobilna lub wolne 

połączenie, przeglądarka może zrezygnować z wstępnego ładowania w celu zaoszczędzenia 

przepustowości. 

preload = "metadane" 

Podpowiedzi, że przeglądarka nie powinna buforować samego dźwięku, dopóki użytkownik nie 

aktywuje kontroli, ale metadane, takie jak czas trwania i ścieżki, powinny być wstępnie załadowane. 

preload = "none" 

Sugeruje, że dźwięku nie należy pobierać, dopóki użytkownik nie włączy elementów sterujących. 

Omówienie 

Oprócz niespójności w przeglądarkach z formatami audio, istnieje pewna niespójność w obsłudze 

samego audio. Istnieją bugi przeglądarki, dziwactwa i dziwactwa, które miejmy nadzieję zostaną 

zaadresowane przez twórców przeglądarek, ale dopóki to nie wszystko zależy od nas, projektantów i 

programistów, aby pozostać na bieżąco. 

Tworzenie zawartości zastępczej 

Jak widzieliśmy w pierwszym przykładzie tego przepisu, audio pozwala nam zawrzeć treść zastępczą. 

Treść zastępcza oznacza po prostu, że jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki, która nie obsługuje 

dźwięku HTML5, widzi zawartość zastępczą / Specyfikacja HTML5 mówi, że wszystkie elementy 

podrzędne dźwięku innego niż źródło powinny zostać zignorowane. Oznacza to, że treści zastępcze dla 

użytkowników starszych przeglądarek nie będą miały negatywnego wpływu na użytkownika 

przeglądarki obsługującej HTML5. Możesz na przykład dołączyć Flash zastępczy: 

<audio controls> 

<source src="audio.ogg"> 

<source src="audio.mp3"> 

<object data="player.swf?audio=audio.mp3"> 

<param name="movie" value="player.swf?audio=audio.mp3"> 

Wideo i Flash nie są obsługiwane przez twoją przeglądarkę. 

</ object> 



 

</ audio> 

Lub możesz po prostu opisać, co zawiera plik audio i dołączyć link do pliku aby użytkownik mógł 

pobierać i odtwarzać na odtwarzaczu multimedialnym swojego urządzenia (wraz z delikatnymi 

utworami) zachętę do aktualizacji do nowej przeglądarki): 

<audio controls> 

<source src="audio.ogg"> 

<source src="audio.mp3"> 

Twoja przeglądarka nie obsługuje dźwięku HTML5. Powinieneś uaktualnić. W międzyczasie pobierz <a 

href="audio.</audio> 

Dostępne alternatywy 

Kolejnym wyzwaniem związanym z dźwiękiem HTML5 jest to, że alternatywne treści multimedialne w 

praktyce nie istnieją. Teoretycznie dostępność będzie realizowana w dwóch etapach: 

• Po pierwsze, autorzy multimediów zawierają plik z napisami w kontenerze .ogv lub .mp3. 

• A następnie przeglądarki dałyby użytkownikowi interfejs dostępu do tych napisów i podpisy. 

Używanie atrybutu alt z img nie jest praktycznym rozwiązaniem i nie jest to tym, co ma na celu 

specyfikacja HTML5, a co ważniejsze, technologie pomocnicze nie przetwarzają w ten sposób treści 

zastępczej audio. Możesz zauważyć, że niektóre z tych zasobów odnoszą się do wideo. Dzieje się tak, 

ponieważ audio i wideo są tak podobne, opisane podejścia można zastosować do obu. Poza 

problemami z napisami, obsługa dźwięku w ogóle nie jest zgodna z technologiami wspomagającymi. 

Na przykład niektóre czytniki ekranu nie rozpoznają w ogóle elementu i po prostu go pomijają. Co 

więcej, dostępność audio, taka jak obsługa klawiatury, jest niespójna wśród przeglądarek. Tak jak 

dotyczy to całego HTML5, zalecamy aktualizację na stronie http://html5accessibility.com. 

Prawa własności intelektualnej 

Być może już wiesz, że dźwięk HTML5 nie jest rozwiązaniem "jeden rozmiar dla wszystkich". Ale to nie 

tylko potrzeba wielu formatów plików lub niespójne wsparcie dla przeglądarki; HTML5 nie oferuje 

żadnej ochrony przed kopiowaniem. audio (i wideo, patrz rozdział 5) jest równie łatwe do zapisania na 

dysku twardym użytkownika, jak img, a zatem nie jest odpowiednie dla wszystkich przypadków użycia. 

Jeśli potrzebne jest zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM), to wtyczka, a nie audio, jest 

prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem z dzisiejszą ochroną przed kopiowaniem. 

Manipulowanie strumieniem audio 

Problem 

Chcesz mieć możliwość kontrolowania i manipulowania sposobem odtwarzania dźwięku HTML5 w 

przeglądarce. 

Rozwiązanie 

W ramach specyfikacji audio ma kilka atrybutów, które zapewniają prostą i natychmiastową kontrolę 

nad odtwarzaniem: 

http://html5accessibility.com/


autoplay 

Informuje przeglądarkę, aby zaczęła odtwarzać dźwięk zaraz po załadowaniu strony. Waham się nawet 

wspomnieć o tym atrybucie, ponieważ robi dokładnie to, co mówi i jest jednym z najbardziej 

irytujących, nieużytecznych dla użytkownika rzeczy na stronach internetowych. Tak więc, podczas gdy 

autoodtwarzanie jest dostępne, nie używaj go. Poważnie. Nie rób tego. 

loop 

Kolejny samoprzypisujący atrybut, loop, informuje przeglądarkę, aby zapętlała dźwięk podczas grania 

w przód. Mniej niebezpieczne  niż atrybut autoplay, ale taki, który powinien zostać użyty z dyskrecją. 

Podobnie jak formanty, zarówno autoodtwarzanie, jak i loop są atrybutami logicznymi , więc po prostu 

dołącz je w otwierającym tagu audio, kiedy chcesz: 

<audio controls loop> 

Dyskusja 

Ale co jeśli chcesz uzyskać większą kontrolę nad tymi podstawowymi atrybutami? Na szczęście, audio 

i wideo mają atrybuty, zdarzenia i metody, którymi można manipulować przy pomocy Javy Skrypt do 

tworzenia niestandardowych formantów, w tym: 

canplaytype (typ) 

Czy przeglądarka może odtwarzać określony rodzaj multimediów 

currentTime 

Aktualna pozycja odtwarzania określona w sekundach 

duration 

Długość pliku audio w sekundach 

play(); 

Rozpocznij odtwarzanie w bieżącej pozycji 

pause(); 

Wstrzymaj odtwarzanie, jeśli dźwięk jest aktywnie odtwarzany 

Na przykład chcesz uwzględnić kontrolki, które pozwalają użytkownikowi przejść do określonego czasu 

w pliku audio. Możesz dodać tę funkcjonalność za pomocą przycisku i odrobiny JavaScriptu, aby 

manipulować play (); metoda oparta na właściwości currentTime do odczytu / zapisu: 

<audio> 

<source src="audio.ogg"> 

<source src="audio.mp3"> 

</audio> 

<button title="Play at 30 seconds" onclick="playAt(30);">30 seconds</button> 

<script> 

function playAt(seconds){ 



var audio = document.getElementsByTagName("audio")[0]; 

audio.currentTime = seconds; 

audio.play(); 

} 

</script> 

Nie ma metody zatrzymania. Jednakże, stosując takie samo podejście jak w powyższym przykładzie, 

funkcję stop można naśladować za pomocą pauzy (); metoda powrotu do początku pliku audio przez 

currentTime: 

<audio> 

<source src="audio.ogg"> 

<source src="audio.mp3"> 

</audio> 

<button title="Play at 30 seconds" onclick="playAt(30);">30 seconds</button> 

<button title="Stop Audio" onclick="stopAudio();">Stop Audio</button> 

<script> 

function playAt(seconds){ 

var audio = document.getElementsByTagName("audio")[0]; 

audio.currentTime = seconds; 

audio.play(); 

} 

function stopAudio(){ 

var audio = document.getElementsByTagName("audio")[0]; 

audio.currentTime = 0; 

audio.pause(); 

} 

</script> 

Generowanie dźwięku za pomocą JavaScript 

Problem 

Chcesz generować dźwięk w czasie rzeczywistym na swojej stronie internetowej. 

Rozwiązanie 



Możesz generować dźwięk w przeglądarce bez atrybutu src lub elementów źródłowych za pomocą 

metod zdefiniowanych przez Mozilla Audio Data API (https://wiki.mozilla.org/Audio_Data_API # 

Writing_Audio): mozSetup (channels, sampleRate) 

Definiuje kanały i częstotliwość próbkowania dla wygenerowanego strumienia audio mozWriteAudio 

(bufor). 

Zapisuje próbki z tablicy dla wygenerowanego dźwięku 

mozCurrentSampleOffset () 

Pobiera bieżącą pozycję odtwarzania audio, oznaczoną w przykładach 

Dyskusja 

Ta konkretna implementacja audio ma nieco ograniczone wsparcie. W rzeczywistości tylko Firefox 4+ i 

Chrome Beta obecnie go obsługują. Jako taki jest bardziej eksperymentalny podejście niż coś 

przeznaczonego do głównego nurtu. Jeśli jednak jesteś typem eksperymentalnym, zapoznaj się z krótką 

prezentacją wideo na temat tego, co jest możliwe z Mozilla Audio Data API: 

http://www.youtube.com/watch?v=1Uw0CrQdYYg. 

Wizualizacja dźwięku Korzystanie z obszaru roboczego 

Problem 

Chcesz utworzyć wizualizację dźwięku HTML5 za pomocą canvas. 

Rozwiązanie 

<audio src="audio.ogg"></audio> 

<canvas width="512" height="100"></canvas> 

<button title="Generate Waveform" onclick="genWave();">Generate Waveform</button> 

<script> 

function genWave(){ 

var audio = document.getElementsByTagName("audio")[0]; 

var canvas = document.getElementsByTagName("canvas")[0]; 

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

audio.addEventListener("MozAudioAvailable", buildWave, false); 

function buildWave (event){ 

var channels = audio.mozChannels; 

var frameBufferLength = audio.mozFrameBufferLength; 

var fbData = event.frameBuffer; 

var stepInc = (frameBufferLength / channels) / canvas.width; 

var waveAmp = canvas.height / 2; 

canvas.width = canvas.width; 

http://www.youtube.com/watch?v=1Uw0CrQdYYg


context.beginPath(); 

context.moveTo(0, waveAmp - fbData[0] * waveAmp); 

for(var i=1; i < canvas.width; i++){ 

context.lineTo(i, waveAmp - fbData[i*stepInc] * waveAmp); 

} 

context.strokeStyle = "#fff"; 

context.stroke(); 

} 

audio.play(); 

} 

</script 

Ten przykład zapewnia podstawową implementację canvas, która wizualizuje dźwięk za pomocą 

waveforms / W tym rozwiązaniu łączymy to, czego już się nauczyłeś o canvas z niektórymi metodami z 

Mozilla Audio Data API. Podzielmy go na części, zaczynając od głównego elementu audio, obszaru 

roboczego i przycisku, aby uruchomić wizualizację: 

<audio src="audio.ogg"></audio> 

<canvas width="512" height="100"></canvas> 

<button title="Generate Waveform" onclick="genWave();">Generate Waveform</button> 

Dla uproszczenia używam atrybutu src dla audio w tym przykładzie, ale działa to również z wieloma 

elementami źródłowymi. Następnie dodaj kolor tła za pomocą CSS, aby wskazać prostą prezentację dla 

obszaru roboczego: 

<style> 

canvas {background: #000;} 

</style> 

Zwróć uwagę, że wartości szerokości i wysokości na płótnie są atrybutami DOM, a nie atrybutami stylu. 

W związku z tym należy je określić w znacznikach, a nie w CSS, aby przeglądarka znała wymiary swojej 

przestrzeni rysunkowej. A teraz dla JavaScript. Najpierw skonfiguruj ogólną funkcję generowania fali: 

<script> 

function genWave(){ 

Wewnątrz tej funkcji pobierz oba elementy audio i canvas: 

var audio = document.getElementsByTagName ("audio") [0]; 

var canvas = document.getElementsByTagName ("canvas") [0]; 

Następnie skonfiguruj płótno z jego kontekstem rysowania : 

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



Następnie dodaj detektor zdarzeń do zbierania danych o pliku audio za pomocą metod z pliku Mozilla 

Audio Data API  

audio.addEventListener ("MozAudioAvailable", buildWave, false); 

Następnie dołącz prywatną funkcję do budowania rysunku falowego płótna i zdobądź liczbę kanałów i 

ramkęBufferLength: 

function buildWave (event){ 

var channels = audio.mozChannels; 

var frameBufferLength = audio.mozFrameBufferLength; 

Zauważ, że musisz podzielić frameBufferLength na kanały, ponieważ frameBuffer zawiera tablicę 

próbek audio, które nie są rozdzielone kanałami, ale wszystkie są dostarczane razem.  

Uzyskaj dane frameBuffer: 

var fbData = event.frameBuffer; 

Ustaw krok inkrementacji: 

var stepInc = (frameBufferLength / channels) / canvas.width; 

I ustaw amplitudę fali: 

var waveAmp = canvas.height / 2; 

Następnie zresetuj canvas aby obrysy nie były budowane jeden na drugim: 

canvas.width = canvas.width; 

Na koniec zbuduj obrys i ustaw właściwości obrysu: 

context.beginPath(); 

context.moveTo(0, waveAmp - fbData[0] * waveAmp); 

for(var i=1; i < canvas.width; i++){ 

context.lineTo(i, waveAmp - fbData[i*stepInc] * waveAmp); 

} 

context.strokeStyle = "#fff"; 

Dodaj obrys do płótna: 

context.stroke (); 

} 

I odtwarzaj dźwięk: 

audio.play (); 

} 

</ script> 



Omówienie 

Tak samo jak generowanie dźwięku w czasie rzeczywistym za pomocą JavaScript jest ograniczone do 

Firefoksa 4+, podobnie jest z tą metodą wizualizacji audio z płótnem. To dlatego, że tylko Mozilla Audio 

Data API umożliwia dostęp do kluczowych danych dźwiękowych (w tym przykładzie frameBuffer) 

niezbędnych do utworzenia rysunku na płótnie. Co więcej, ta metoda wizualizacji audio musi działać 

na serwerze sieciowym i wymaga, aby plik audio znajdował się na tym samym serwerze z powodu 

zabezpieczeń Firefoksa 

Przykładowy projekt: niestandardowy odtwarzacz audio 

W tym przykładowym projekcie tworzymy niestandardowy odtwarzacz audio, zamiast polegać na 

domyślnym atrybucie controls. 

Zdefiniuj strukturę audio i odtwarzacza 

Najpierw znacznik dla naszych formantów audio i odtwarzacza HTML5: 

<div id="player"> 
<audio src="media/audio.mp3"></audio> 
<div class="playerControls"> 
<button id="audioPlay" title="Play" onclick="playPause();">&#x25ba;</button> 
<button id="audioPause" class="hidden" title="Pause" 

onclick="playPause();">&#x2590;&#x2590;</button> 

<button id="audioStop" title="Stop" onclick="playStop();">&#x25a0;</button> 

<div id="audioSeek"> 

<div id="audioLoaded"></div> 

</div> 

<ul id="audioTimes"> 

<li id="audioElapsed">00:00:00</li> 

<li id="audioDuration">00:00:00</li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

Dla uproszczenia przykład ten obejmuje przełączanie między odtwarzaniem a pauzą i zatrzymywanie 

,pasek postępu. 

JavaScript API 

Następnie zwracamy się do potężnego interfejsu DOM API, aby zapewnić funkcjonalność znaczników 

odtwarzacza. Najpierw zadeklaruj element audio i elementy sterujące odtwarzacza, upewniając się, że 

skrypt się pojawia po elemencie audio w źródle: 

<script> 

audio = document.getElementsByTagName("audio")[0]; 



audioDuration = document.getElementById("audioDuration"); 

audioElapsed = document.getElementById("audioElapsed"); 

audioPlay = document.getElementById("audioPlay"); 

audioPause = document.getElementById("audioPause"); 

audioStop = document.getElementById("audioStop"); 

audioLoaded = document.getElementById("audioLoaded"); 

Następnie określ informacje o pliku dźwiękowym: 

audio.addEventListener("loadedmetadata", setDuration, false); 

audio.addEventListener("timeupdate", setElapsed, false); 

Następnie określ funkcje sterujące paskiem postępu: 

function setDuration(event) { 

audioDuration.innerHTML = timeFormatter(audio.duration); 

} 

function setElapsed(event) { 

audioElapsed.innerHTML = timeFormatter(audio.currentTime); 

amountLoaded = (audio.currentTime/audio.duration)*100; 

audioLoaded.style.width = amountLoaded + 'px'; 

} 

I funkcja przełączania odtwarzania i pauzy: 

function playPause() { 

if (audio.paused){ 

audio.play(); 

audioPlay.className = 'hidden'; 

audioPause.className = ''; 

} else { 

audio.pause(); 

audioPlay.className = ''; 

audioPause.className = 'hidden'; 

} 

} 

 



Następnie funkcja zatrzymania: 

function playStop() { 
audio.pause(); 
audio.currentTime=0; 
audioPlay.className = ''; 
audioPause.className = 'hidden'; 
} 

I funkcja do formatowania czasu paska postępu: 

function timeFormatter(seconds){ 

function zeroPad(str) { 

if (str.length > 2) return str; 

for (i=0; i<(2-str.length); i++) { 

str = "0" + str; 

} 

return str; 

} 

var minute = 60, 

hour = minute * 60, 

hStr = "", 

mStr = "", 

sStr = ""; 

var h = Math.floor(seconds / hour); 

hStr = zeroPad(String(h)); 

var m = Math.floor((seconds - (h * hour)) / minute); 

mStr = zeroPad(String(m)); 

var s = Math.floor((seconds - (h * hour)) - (m * minute)); 

sStr = zeroPad(String(s)); 

return (hStr + ":" + mStr + ":" + sStr); 

} 

</script> 

CSS dla stylu 

Na koniec stylizujemy nasz odtwarzacz, aby nie wyglądał tak prosto. Po pierwsze, style dla wymiarów 

odtwarzacza i jak powinny wyglądać przyciski: 



#player { 

height: 50px; 

padding: 10px; 

position:relative; 

width: 300px; 

} 

button { 

background: #666; 

border:1px; 

-moz-border-radius: 5px; 

border-radius: 5px; 

bottom: 10px; 

color: #fff; 

padding: 5px; 

position:absolute; 

width:45px; 

} 

#audioStop { 

font-size:22px; 

left: 65px; 

line-height: 11px; 

} 

Następnie style, które pomagają w przełączaniu między odtwarzaniem a pauzą: 

#audioPlay.hidden, 

#audioPause.hidden { display:none; } 

#audioSeek { 

background: #ccc; 

border: 1px solid #000; 

-moz-border-radius: 10px; 

border-radius: 10px; 

display:block; 



height:2px; 

} 

Następnie style dla zielonego paska postępu: 

#audioLoaded { 

background: #0c0; 

border: 1px solid #0c0; 

-moz-border-radius: 10px; 

border-radius: 10px; 

display:block; 

height:1px; 

} 

I wreszcie style dla liczników czasu: 

#audioTimes { 

float:right; 

list-style:none; 

margin: 5px 0 0; 

} 

#audioTimes li { 

font:bold 13px Arial, Helvetica sans-serif; 

float: left; 

} 

#audioTimes li:first-child { 

border-right: 1px solid #000; 

margin-right: 15px; 

padding-right: 15px; 

} 



Natywne wideo 

WPROWADZENIE 

 

Nowe elementy osadzone w HTML5 oferują projektantom i programistom więcej możliwości 

umieszczania multimediów w naszych witrynach. Podobnie jak w przypadku audio, element wideo ma 

wiele takich samych atrybutów, ma podobną składnię i może być stylizowany i manipulowany za 

pomocą CSS i JavaScript. Podobnie jak audio, video ma pewne wyzwania związane z implementacją. 

Dodawanie wideo HTML5 

Problem 

Chcesz odtwarzać natywne wideo na swojej stronie internetowej. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu wideo z dodatkiem atrybutu src, który odwołuje się do lokalizacji 

Twojego pliku wideo: 

<video src = "video.ogv"> </ video> 

Aby wyświetlić domyślne kontrolki odtwarzacza wideo (patrz Rysunek 5-1), dodaj atrybut logiczny 

controls: 

<video src = "video.ogv" controls> </ video> 

Wstępne ładowanie 

Atrybut wstępnego ładowania pozwala zasugerować przeglądarce, czy i jak powinna pobrać wideo. 

<video src="video.ogv" controls preload></controls>  

Możesz pominąć atrybut i pozwolić przeglądarce zdecydować lub dać przeglądarkom "podpowiedź" co 

do konkretnych wartości: 

• preload = "auto" lub po prostu preload 

• preload = "metadane" 

• preload = "none" 

Treść zastępcza 

Powinieneś również uczynić standardową praktykę włączania treści zastępczej do wideo: 

<video src="video.ogv" controls>Twoje urządzenie nie obsługuje wideo HTML5. <a href="video.ogg"> 

Pobierz wprowadzenie do nauki HTML5 </ video> 

Pamiętaj, że treści zastępcze to nie to samo, co dostępność lub dostępność treści. Fallback content to 

zawartość wyświetlana w przeglądarkach, które nie obsługują wideo i robi dwie rzeczy: Po pierwsze, 

informuje użytkownika, że jego przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5, a po drugie zapewnia link do 

pobrania wideo. Aby uzyskać dobry przegląd stanu dostępności filmów HTML5: 

http://john.foliot.ca/accessibility-and-html5-today/ Wraz z różnymi formatami wideo, wideo Flash 

można wstawić jako alternatywę zastępczą. W rzeczywistości można zagnieździć treści zastępcze z 

powodu braku obsługi zarówno obiektów, jak i elementów wideo: 



<video src="video.ogv" controls> 

<object type="application/x-shockwave-flash" 

data="player.swf?file="video.mp4"> 

<param name="movie" value="player.swf?file="video.mp4"> 

<a href="video.mp4"> Pobierz wprowadzenie do nauki HTML5 </a> 

</object> 

</video> 

Omówienie 

Niestety, wideo nie jest tak łatwe do wdrożenia, jak mogłoby się wydawać, ponieważ nie wszystkie 

przeglądarki obsługują ten sam zestaw formatów plików wideo 

Wiele kodeków wideo 

Podobnie jak w przypadku dźwięku specyfikacja HTML5 nie określa, które kodeki wideo powinny być 

wspierany. Zamiast tego twórcy przeglądarki decydują, który format wspierać, co jest w porządku. 

Jednak uzyskanie dostawców przeglądarek do uzgodnienia jednej rzeczy jest prawie niemożliwe. 

Skłonienie ich do tego, które formaty wideo - a jeszcze mniej pojedynczy format wideo - do wsparcia, 

będzie prawie niemożliwe. Podczas gdy element migania jest prawie powszechnie nielubiany, wciąż 

jest obsługiwany w przeglądarkach. Domyśl. Aby obejść tę sytuację, wideo musi być zakodowane i 

opublikowane w wielu formatach w celu wyświetlania w najszerszym zakresie przeglądarek. 

.mp4 

Format kontenera dla zastrzeżonego kodeka H.264, który koduje wideo w całości zakresu urządzeń, w 

tym wysokiej rozdzielczości. 

.ogv 

Darmowy format kontenera open source dla kodeka Open Source typu open source. Wyniki w niższej 

jakości niż H.264. 

.webm 

Inny format kontenera open source, który jest używany przez nową, wolną od opłat VP8 kodek od 

Google. 

Dlaczego występuje problem z kodekami wideo? Dużym czynnikiem jest własność intelektualna i 

opłaty licencyjne. Aby natywnie używać pewnych formatów (a zatem również koderów-dekoderów), 

twórcy przeglądarek podlegają prawom własności intelektualnej do kodeków i formatów. W przypadku 

H.264, Apple i Microsoft zapłacili opłaty licencyjne, aby umożliwić kodekowi wideo odtwarzanie 

natywnie w swoich przeglądarkach. Producenci, którzy produkują przeglądarki Firefox i Opera, w 

międzyczasie opowiadają się za darmowymi, otwartymi formatami. Dlaczego występuje problem z 

kodekami wideo? Dużym czynnikiem jest własność intelektualna i opłaty licencyjne. Aby natywnie 

używać pewnych formatów (a zatem również koderów-dekoderów), twórcy przeglądarek podlegają 

prawom własności intelektualnej do kodeków i formatów. W przypadku H.264, Apple i Microsoft 

zapłacili opłaty licencyjne, aby umożliwić kodekowi wideo odtwarzanie natywnie w swoich 

przeglądarkach. Producenci, którzy produkują przeglądarki Firefox i Opera, w międzyczasie opowiadają 

się za darmowymi, otwartymi formatami. 



Obsługa przeglądarki 

Oprócz wyzwań związanych z obsługą wielu kodeków i formatów kontenerów, wideo ma pełne 

wsparcie we wszystkich najnowszych przeglądarkach. Jednak wideo nie jest obsługiwane w Internet 

Explorer 8 i poniżej. W przypadku tych wcześniejszych wersji musisz polegać na treści zastępczej. 

Zapewnienie wsparcia dla wielu przeglądarek wideo 

Problem 

Chcesz mieć pewność, że Twoje natywne wideo będzie odtwarzane w najszerszym zakresie 

przeglądarek. 

Rozwiązanie 

Użyj źródłowego elementu podrzędnego wideo, aby określić każdy z formatów wideo: 

<video controls> 

<source src="video.mp4" /> 

<source src="video.ogv" /> 

Twoje urządzenie nie obsługuje wideo HTML5. 

</video> 

W zakresie kolejności, wymień swoje formaty źródłowe od najbardziej do najmniej pożądanych. 

Przeglądarki będą odgrywaj pierwszy rozpoznany format. Pamiętaj jednak, że w iOS 3 jest błąd, który 

nie będzie rozpoznać wszystko oprócz pierwszego elementu źródłowego. Jeśli kierujesz reklamy do 

tych użytkowników, najpierw umieść odniesienie do .mp4. W przeciwnym razie bezpłatna aktualizacja 

do iOS 4 rozwiązuje ten problem. 

Dyskusja 

Poza określaniem samych plików audio, dobrą praktyką jest również określanie 

Typ MIME dla plików wideo .: 

<źródło src = "video.mp4" type = "video / mp4" /> 

<źródło src = "video.ogv" type = "video / ogg" /> 

Ponieważ formaty plików są po prostu kontenerami dla różnych kodeków, określ kompresję używając: 

<źródło src = "video.ogv" type = "video / ogg; codecs = 'theora'"> 

Typ MIME przyspiesza renderowanie wideo, ponieważ wskazuje, jakiego rodzaju treści przeglądarka 

używa, bez konieczności pobierania przez przeglądarkę fragmentu, aby samemu ustalić jego wolę. Oto 

kilka przykładów typów MIME z kodekami: 

type = "video / ogg; codecs = 'theora, vorbis'" 

type = "video / mp4; codecs =" avc1.42E01E "" 

type = "video / webm; codecs =" vp8, vorbis "" 

Niestety, nawet jeśli zadeklarujesz typy MIME z odpowiednim kodem kodeka HTML, mogą również 

występować wyzwania związane z typami MIME obsługiwanymi przez Twoje serwer. Jeśli twój serwer 



nie jest skonfigurowany do obsługi typów MIME używanych przez twoje wideo, wystąpią problemy z 

odtwarzaniem. Można jednak skonfigurować serwer, aby obsługiwał typy MIME wideo 

Ustawianie wymiarów wideo 

Problem 

Chcesz określić szerokość i wysokość odtwarzacza wideo: 

Rozwiązanie 

Dodaj atrybuty width i height oraz odpowiadające im wartości do wideo: 

<video controls width="640" height="360"> 

<source src="video.mp4" type="video/mp4" /> 

<source src="video.ogv" type="video/ogg" /> 

Twoje urządzenie nie obsługuje wideo HTML5. 

</video>  

Omówienie 

Przeglądarki renderują odtwarzacz wideo zgodnie z przydzielonymi wymiarami, a nie rozdzielczością 

rzeczywistego wideo. Używanie różnych wymiarów może prowadzić do utraty jakości przez 

rozszerzenie wideo poza jego natywną rozdzielczość; to samo dotyczy skalowania dużego filmu, aby 

zmieścić się na małej przestrzeni. Jeśli to możliwe, użyj tych samych wartości wymiarów dla elementu 

wideo, jak dla samego pliku wideo, i nie zmieniaj rozmiaru wideo z szerokością i wysokością. 

Technicznie rzecz biorąc, szerokość i wysokość elementu wideo nie musi być ustawiona jako 

przeglądarka domyślna do dziedziczenia wymiarów samego pliku wideo. Wadą tego podejścia jest to, 

że jeśli wymiary nie są ustawione, przeglądarki nie będą wiedzieć, jaką przestrzeń zarezerwować na 

wideo i mogą musieć przerysować stronę po pobraniu danych wideo. Wartości szerokości i wysokości 

należy ustawić w pikselach CSS jako liczby całkowite, a nie jako wartości procentowe lub inne wartości. 

Dodanie wartości wymiarów pomaga przeglądarce efektywniej renderować twoje strony, które zwykle 

skutkuje również lepszym doświadczeniem użytkownika. Ponieważ prawdopodobnie nie chcesz 

używać szerokości i wysokości do zmiany rozmiaru wideo innego niż jego wymiary natywne, możesz 

zamiast tego użyć oprogramowania kodującego do określenia rozdzielczości. 

Wyświetlanie obrazu zastępczego przed odtwarzaniem wideo 

Problem 

Przed uruchomieniem wideo chcesz wyświetlić nieruchomą klatkę lub obraz plakatu. 

Rozwiązanie 

Dodaj atrybut poster ze ścieżką pliku obrazu zastępczego jako wartością: 

<video controls width="640" height="360" poster="video_still.png"> 

<source src="video.mp4" type="video/mp4" /> 

<source src="video.ogv" type="video/ogg" /> 

Twoje urządzenie nie obsługuje wideo HTML5.  



</video> 

Omówienie 

Obrazy plakatów mogą być miłym dodatkiem dla użytkownika, zwłaszcza gdy film nie jest ładowany 

lub nie można go wyświetlić. Rozważmy wideo z mp4 z jednym źródłem wyświetlane w przeglądarce 

Firefox, jak pokazano na Rysunku: 

 

Niestety różne przeglądarki obsługują plakaty w różny sposób. 

• Firefox rozciąga obraz, aby wypełnić wymiary odtwarzacza. 

• Chrome zachowuje oryginalny rozmiar obrazu. 

• Safari wyświetla obraz plakatu do momentu załadowania danych wideo, w którym to momencie 

wyświetla pierwszą klatkę wideo. Jeśli obraz plakatu ma inny rozmiar niż wideo, rozmiar wideo jest 

dopasowywany do proporcji obrazu plakatu  

Tworzenie pętli wideo 

Problem 

Chcesz, aby odtwarzanie wideo odbywało się automatycznie. 

Rozwiązanie 

Dodaj pętlę Boolean do wideo: 

<video controls width="640" height="360" loop> 

<source src="video.mp4" type="video/mp4" /> 

<source src="video.ogv" type="video/ogg" /> 

Twoje urządzenie nie obsługuje wideo HTML5.  

</video> 

Omówienie 

W chwili pisania tego tekstu Firefox nie obsługuje pętli, chyba że użytkownik ma pętlę multimedialną 

dodatek (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/media-loop-45730/) zainstalowany. 

Wszystkie pozostałe przeglądarki będą pętli natywnie. To powiedziawszy, użyj w zamyśleniu pętli. 

Zastanów się, w jaki sposób Twoi użytkownicy oglądają wideo, które zapętla się i czy jest ono  

odpowiednie dla Twojego filmu i przyjemne dla odbiorców.  

Automatyczne odtwarzanie 

Kolejnym atrybutem wideo, który należy rozważyć przed implementacją, jest boolowskie autoplay. 

Podobnie jak w przypadku dźwięku, autoodtwarzanie rozpoczyna odtwarzanie wideo, jak tylko 



ładuje strony. Podobnie jak w przypadku dźwięku, może to być wyjątkowo nieprzyjemne wrażenie 

użytkownika. 

Przykładowy projekt: Manipulowanie wideo z canvas 

Czy kiedykolwiek chciałeś osadzić film z YouTube, ale chciał lepszego podglądu w jaki sposób może 

wyświetlić się Twój film wideo niż ich domyślny klucz wyboru? W tym przykładowym projekcie 

używamy canvas , aby stworzyć lepszy i bardziej kontekstowy podgląd tego, jak wideo może wyglądać 

w różnych rozmiarach 

Dodaj wideo i płótno 

Aby rozpocząć, ponownie użyj znaczników użytych w tym rozdziale dla wideo i dodaj przycisk, aby 

uruchomić rysunek, a także dwa elementy płótna, jeden dla średniego podglądu i jeden dla małego. 

Do każdego elementu przypisz unikalny identyfikator: 

<video id="origVideo" width="640" height="360"> 

<source src="video.mp4" type="video/mp4" /> 

<source src="video.ogv" type="video/ogg" /> 

Twoje urządzenie nie obsługuje wideo HTML5 

</video> 

<button title="Generate Preview" onclick="generatePreview();">Generate Preview</button> 

<canvas id="previewMed"></canvas> 

<canvas id="previewSm"></canvas> 

Wygeneruj podgląd 

Następnie utwórz funkcję generującą podgląd i ustaw zmienne JavaScript dla naszych elementów 

wideo i canvas: 

<script> 

function generatePreview(){ 

var video = document.getElementById('origVideo'); 

var canvas1 = document.getElementById('previewMed'); 

var context1 = canvas1.getContext('2d'); 

var canvas2 = document.getElementById('previewsSm'); 

var context2 = canvas2.getContext('2d'); 

Zauważ, że zmienne w celu określenia kontekstu 2D dla każdego canvas są również zdeklarowane. 

Ustaw wymiary podglądu 

Następnie określ wymiary każdego z rysunków canvas w funkcji: 

canvas1.width = 320; 

canvas1.height = 180; 



canvas2.width = 160; 

canvas2.height = 90; 

Dodaj odbiornik zdarzeń 

Następnie dodaj detektor zdarzeń, aby wyzwolić rysunek canvas podczas odtwarzania wideo: 

video.addEventListener('play', function(){ 

drawVideo(this,context1,context2); 

},false); 

I zamknij funkcję: 

video.play (); 

} 

Rysuj podglądy 

Na koniec dodaj funkcję, która rysuje każdy z podglądów na płótnie: 

funkcja drawVideo (wideo, canvas1, canvas2) { 

if (video.paused || video.ended) zwraca false; 

canvas1.drawImage (wideo, 0,0,320,180); 

canvas2.drawImage (wideo, 0,0,160,90); 

setTimeout (drawVideos, 25, wideo, canvas1, canvas2); 

} 

</ script> 

Ta funkcja najpierw sprawdza, czy wideo jest odtwarzane: 

if(video.paused || video.ended) return false; 

Jeśli tak, użyj drawImage ze skalowaniem, aby narysować płótno o połowę mniejsze niż oryginalne 

wideo: 

canvas1.drawImage (wideo, 0,0,320,180); 

I drugie płótno, które jest o połowę mniejsze niż previewMed: 

canvas2.drawImage (wideo, 0,0,160,90); 

Parametry skalowania w tych przykładach to: 

object.drawImage(source,x,y,width,height); 

Gdzie x i y oznaczają lewy górny róg obrazu na płótnie docelowym, oraz szerokość i wysokość to rozmiar 

obrazu na docelowym kanwie. Na koniec powiedz drawPreviews, aby wywoływał się co 25 milisekund, 

co z grubsza równa się 40 klatek na sekundę (1000ms / 40fps = 25) : 

setTimeout(drawVideos,25,video,canvas1,canvas2); 



Produkt Końcowy 

<video id="origVideo" width="640" height="360"> 

<source src="video.mp4" type="video/mp4" /> 

<source src="video.ogv" type="video/ogg" /> 

Your device does not support HTML5 video. 

</video> 

<button title="Generate Preview" onclick="generatePreview();">Generate Preview</button> 

<canvas id="previewMed"></canvas> 

<canvas id="previewSm"></canvas> 

<script> 

function generatePreview(){ 

var video = document.getElementById('origVideo'); 

var canvas1 = document.getElementById('previewMed'); 

var context1 = canvas1.getContext('2d'); 

var canvas2 = document.getElementById('previewsSm'); 

var context2 = canvas2.getContext('2d'); 

canvas1.width = 320; 

canvas1.height = 180; 

canvas2.width = 160; 

canvas2.height = 90; 

video.addEventListener('play', function(){ 

drawVideo(this,context1,context2); 

},false); 

video.play(); 

} 

function drawVideo(video,canvas1,canvas2) { 

if(video.paused || video.ended) return false; 

canvas1.drawImage(video,0,0,320,180); 

canvas2.drawImage(video,0,0,160,90); 

setTimeout(drawVideos,25,video,canvas1,canvas2); 

} 



</script> 



Mikrodane i dane niestandardowe 

 
Wprowadzenie 

Jedną z głównych zalet standardów internetowych, promowanych od ponad 10 lat przez 

ewangelistów standardów, było to, że więcej znaczników semantycznych zapewniałoby 

większy kontekst i znaczenie treści. Do połowy lat 2000, standardy sieciowe były na czasie, ale 

"standaryści" uznali, że sam znacznik semantyczny nie wystarczy, by przekazać całe znaczenie 

związane z treścią - na przykład, że niektóre treści są danymi osobowymi lub że linki mogą 

reprezentować relacje. Najpierw przyszedł XFN (XHTML Friends Network), aby rozwiązać ten 

problem (zobacz http: // gmpg .org / xfn /), a następnie Microformats (patrz 

http://microformats.org/). Oba te rozwiązania opierały się na atrybutach klasy i rel - oba 

poprawne (X) HTML - ale ponieważ te atrybuty miały bardziej odpowiednie zastosowania, 

niektórzy specjaliści od Internetu czuli, że używanie ich do przekazywania dodatkowej 

semantyki było nieco hackerem. W tym samym czasie grupa robocza W3C XHTML 2 utworzyła 

specyfikację RDFa, opartą na strukturze opisu zasobów, aby umożliwić ponowne 

wykorzystanie istniejących atrybutów XHTML - i dodanie kilku nowych - w celu obsługi danych 

strukturalnych do odczytu maszynowego. Zwłaszcza mikroformaty szybko trafiły do 

profesjonalistów internetowych. Twórcy stron internetowych zaczęli używać ich do 

oznaczania danych osobowych, wznawiania, danych zdarzeń, a nawet przepisów kulinarnych. 

Wyszukiwarki wykryły to i zaczęły analizować dodatkowe dane znalezione w Microformats i 

RDFa, aby poprawić wyniki wyszukiwania. W HTML 5 społeczność internetowa ponownie 

skupiła się na ścisłym przestrzeganiu specyfikacji. Zamiast przedłużać - niektórzy twierdzą, że 

nadużycie - atrybuty class i rel, HTML 5 (przynajmniej w specyfikacji WHATWG) wprowadza 

mikrodane, które daje nas nowa składnia do oznaczania tych dodatkowych strukturalnych 

semantyki. Ponadto HTML 5 pozwala na niestandardowe atrybuty danych, co dodatkowo 

zapewnia profesjonalistom internetowym zgodny z normami sposób osadzania dodatkowych 

danych w ich znacznikach. Znaczniki tych funkcji działają dziś w przeglądarkach, ale powiązane 

z nimi interfejsy API DOM do interakcji z nimi nie są jeszcze (mikrodane) lub szeroko (dane 

niestandardowe) obsługiwane przez programy użytkownika Ponieważ istnieje możliwość 

napisania kodu JavaScript w celu interakcji z dodatkowymi danymi , nie ma powodu, aby ich 

nie używać. Kiedy używać danych mikrodanych a danych niestandardowych Podobnie jak w 

przypadku mikroformatów i RDFa, do oznaczania danych strukturalnych używa się 

mikrodanych. Wprowadza nowe atrybuty, które można zastosować do dowolnego elementu 

w celu zidentyfikowania powiązanych par nazwa-wartość. Podobnie jak mikroformaty, 

pojawiają się wspólne słowników w celu standaryzacji sposobu oznaczania danych, więc 

mikrodane mogą być używane do udostępniania danych w witrynach internetowych i 

aplikacjach. Niestandardowe atrybuty danych są po prostu: niestandardowe. Ty, programista, 

utwórz atrybuty za pomocą prefiksu danych i przypisz im wartość. Ta para nazwa-wartość jest 

powiązana z wyświetlaną treścią, ale sama nie jest wyświetlana. Ponieważ definiujesz atrybuty 

zgodnie z potrzebami swojej strony internetowej lub aplikacji, nie można ich używać do 

wymiany danych z inną witryną, ani do korzystania z publicznych wyszukiwarek. Czy należy 

używać mikrodanych lub RDFa do danych strukturalnych? Aktualne dyskusje W3C o tym, czy 



powinny istnieć dwa nakładające się standardy, budzą pewne obawy o przyszłość tych 

specyfikacji. 

W międzyczasie Google, Microsoft i Yahoo promują mikrodane, które połączyły siły, tworząc 

Schema.org, wspólne słownictwo struktur danych, które pozwala ich wyszukiwarkom na 

wydobycie większej ilości informacji z danych. 

 

Dodawanie mikrodanych do znaczników 

Problem 

Chcesz dodać mikrodane, aby przekazać dodatkowe znaczenie lub semantykę treści, aby 

narzędzia do analizy maszyn miały dostęp do tych informacji. 

Rozwiązanie 

Użyj atrybutów itemscope i itemprop wraz z opisowymi nazwami właściwości, aby 

oznacz swoją treść. 

<p itemscope> 

<span itemprop="inventor">Tim Berners-Lee</span> created the <span 

itemprop="invention">World Wide Web</</p> 

Omówienie 

Atrybut itemscope służy do identyfikacji zakresu pozycji mikrodanych - elementu 

będący zbiorem par nazwa-wartość. Wartości atrybutów itemprop definiują właściwość 

nazwy i związane z nimi wartości, w tym przypadku, są zawartością znaczników span. W ten 

sposób otrzymujemy następujące pary wartości nazw: 

• Wynalazca: Tim Berners-Lee 

• Wynalazek: World Wide Web 

To bardzo prosty przykład. W następnej sekcji przyjrzymy się przykładowi, który implementuje 

standardowy słownictwo. 

 

Korzystanie z Microdata i Schema.org 

Problem 

Chcesz przekazać dodatkowe znaczenie dotyczące treści - na przykład, że treść identyfikuje 

osobę - dzięki czemu popularne wyszukiwarki mogą ekstrapolować te dane. 

Rozwiązanie 

Oprócz atrybutów itemscope i itemprop, określ typ elementu i zastosuj odpowiednie nazwy 

właściwości ze słownika Schema.org: 

<section itemscope itemtype = "http://schema.org/Person"> 

<h1 itemprop = "name"> Tim Berners-Lee </ h1> 

<img itemprop = "image" src = "http://www.w3.org/Press/Stock/Berners-Lee/2001-

europaeum-eighth.jpg"> 

<p> 

<span itemprop = "jobTitle"> Director </ span>, 

<span itemprop = "powiązanie" itemscope itemtype = "http://schema.org/Organization" 

itemprop = "name"> <p itemprop = "address" itemscope itemtype = 

"http://schema.org/PostalAddress"> 

<span itemprop = "addressLocality"> Cambridge </ span>, 

<span itemprop = "addressRegion"> MA </ span> 



</ p> 

<a itemprop="url" href="http://www.w3.org/People/Berners-Lee/"> Witryna internetowa w 

W3C </a> 

</ section> 

Omówienie 

Początek tego mikrodanego jest ponownie wskazywany przez użycie itemscope na elemencie 

section, ale również do tego elementu dodawany jest atrybut itemtype. Użyj typu elementu z 

adresem URL, aby zidentyfikować typ danych przedmiotu. W tym przypadku używamy 

struktury Schema.org do identyfikacji osoby. Podobnie jak w poprzedniej sekcji, atrybut 

itemprop jest stosowany z nazwami właściwości, aby nadać znaczenie zawartości w 

znacznikach. Patrząc na właściwości i łącząc je z treścią, wiemy, że "Tim Berners-Lee" to 

nazwisko osoby, a jego stanowisko to "Dyrektor". Używanie itemprop do właściwości obrazu 

i adresu URL działa nieco inaczej -Odpowiednimi wartościami w tych przypadkach są 

odpowiednio wartości atrybutów src i href. Jeśli w przeszłości pracowałeś z mikroformatami, 

ta koncepcja nie będzie dla ciebie nowa. Ostatni przypadek specjalny w tym przykładzie można 

zobaczyć wraz z atrybutami atrybutu przypisania i adresu elementu - tutaj nowe elementy są 

zagnieżdżone w głównym elemencie. W obu przypadkach itemprop identyfikuje właściwość, 

która jest bezpośrednio powiązana z daną osobą, ale w ramach tego samego znacznika 

również ustanawia właściwość jako sam przedmiot z atrybutem itemscope. Idąc dalej, 

element itemtype jest również stosowany do wskazania adresu URL opisującego typ danych 

elementu. Chociaż na początku może się to wydawać nieco skomplikowane, zdaj sobie sprawę, 

że nie różni się to zbytnio od łączenia wielu mikroformatów (takich jak hCard i hCalendar po 

wznowieniu pracy) lub tworzenia obiektów XML reprezentujących zagnieżdżone dane. 

Niezależnie od tego, czy pracowałeś nad takim projektem wcześniej, czy nie, możesz łatwo 

sprawdzić, czy robisz postępy w stosowaniu słowników Schema.org. Możesz użyć narzędzia do 

testowania rozszerzonych opisów Google 

 

Dodawanie niestandardowych danych do znaczników 

Problem 

Chcesz dołączyć dodatkowe dane do treści, które nie są wyświetlane użytkownikowi. 

Rozwiązanie Zdefiniuj własne atrybuty danych, aby nazwać i zapisać informacje: 

<h1> Moje Volkswageny </ h1> 

<ul> 

<li data-year = "1996" data-color = "white" data-engine = "VR6"> Cabrio </ li> 

<li data-year = "1993" data-color = "purple" data-engine = "VR6"> Corrado </ li> 

<li data-year = "2008" data-color = "red" data-engine = "2.0T"> Eos </ li> 

<li data-year = "2003" data-color = "blue" data-engine = "W8"> Passat </ li> 

</ ul> 

Dyskusja 

Ponieważ nie wszyscy troszczą się o samochody VW lub samochody, a więc nie ma wielu 

szczegółów, których nie potrzebujemy, takich jak rok, kolor i typ silnika każdego VW. W 

przypadku niestandardowych atrybutów danych dane dodatkowe są uwzględniane w 

znacznikach i nie wymagają od czytelników, aby na nie patrzyli. Ponieważ dane są teraz 

przechowywane w kodzie HTML, przeczytaj kolejne przepisy a dowiesz się, co jeszcze można 



zrobić z danymi W celu zapisania roku, koloru i typu silnika każdego samochodu, stworzyliśmy 

trzy niestandardowe atrybuty danych: data-year, data-color i data-engine. Jak widać, 

wszystkie zaczynają się od danych - po których następuje co najmniej jeden znak. Nazwa, którą 

określasz, może nie zawierać wielkich liter, ale może zawierać myślniki. Można na przykład 

zdefiniować data-model-year, ale model danych Rok będzie niedozwolony. Jeśli twoje 

niestandardowe atrybuty danych mają w nazwie dodatkowe myślniki, musisz 

przekonwertować je na nazwy wielbłądów, gdy korzystasz z interfejsu API zestawu danych - 

na przykład, data-foo-bar będzie określana jako dataset.fooBar. Ale jeśli używasz getAttribute 

lub setAttribute, nadal odwołujesz się do niego jako datafoo-bar. Mimo że używamy trzech 

atrybutów niestandardowych konsekwentnie w powyższym przykładzie, nie utworzyliśmy 

żadnych specjalnych relacji, używając ich razem - na przykład można wymienić inny samochód 

i zastosować tylko atrybut koloru danych. Możesz też przejść do listy samolotów, które 

poleciałeś, i ponownie użyć atrybutu silnika danych. Do ciebie, programisty, należy utrzymanie 

struktury lub zdefiniowanie przestrzeni nazw, której potrzebujesz do swojej strony 

internetowej lub aplikacji. 

 

Dostęp do niestandardowych danych za pomocą JavaScript 

Problem 

Chcesz uzyskać dostęp do niestandardowych danych na swojej stronie i wykonać jakąś logikę 

na podstawie danych. 

Rozwiązanie 

Dodaj akapit na wyjście JavaScript: 

<h1> Moje Volkswageny </ h1> 

<ul> 

<li data-year = "1996" data-color = "white" data-engine = "VR6"> Cabrio </ li> 

<li data-year = "1993" data-color = "purple" data-engine = "VR6"> Corrado </ li> 

<li data-year = "2008" data-color = "red" data-engine = "2.0T"> Eos </ li> 

<li data-year = "2003" data-color = "blue" data-engine = "W8"> Passat </ li> 

</ ul> 

<p> </ p> 

Uzyskaj dostęp do niestandardowych danych za pomocą interfejsu API zestawu danych: 

<script> 

var cars = document.getElementsByTagName ("li"); 

var output = "Jakiego koloru są samochody Kimberly?"; 

dla (var i = 0; i <cars.length; i ++) { 

output + = cars [i] .dataset.color; 

if (i! = (cars.length-1)) { 

output + = "," 

} 

} 

document.getElementsByTagName ("p") [0] .innerHTML = output; 

</ script> 

Dyskusja 



Po wprowadzeniu niestandardowych atrybutów danych HTML5 definiuje także zestaw danych 

DOM API. Jest to prosty i łatwy sposób uzyskiwania dostępu do dowolnych niestandardowych 

danych powiązanych z dowolnymi element. JavaScript jest prosty: tworzymy tablicę 

wszystkich elementów listy (samochodów) i tworzymy ciąg wstawiany do akapitu (dane 

wyjściowe). Kiedy powtarzamy nad tablicą samochodów, używamy dataset.color, aby uzyskać 

dostęp do wartości każdego atrybutu data-color, a my dołączamy ją do zmiennej wyjściowej. 

Końcowym rezultatem jest fraza "Jakiego koloru są samochody Kimberly? Biały, fioletowy, 

czerwony, niebieski "dodawane do akapitu na końcu listy. Nie wszystkie przeglądarki 

obsługują interfejs API zestawu danych, ale dostęp do niestandardowych atrybutów danych 

we wszystkich przeglądarkach jest prosty. Gdzie zestaw danych nie jest obsługiwany, po 

prostu użyj getAttribute. Oto pętla for wykorzystująca logikę zastępczą i getAttribute w razie 

potrzeby: 

dla (i = 0; i <cars.length; i ++) { 

if (cars [i] .dataset) { 

output + = cars [i] .dataset.color; 

} else { 

output + = cars [i] .getAttribute ("data-color"); 

} 

if (i! = (cars.length-1)) { 

output + = "," 

} 

} 

 

Manipulowanie niestandardowymi danymi 

Problem 

Chcesz manipulować istniejącymi niestandardowymi danymi na swojej stronie lub dodawać 

niestandardowe dane do swojej strona. 

Rozwiązanie 

Użyj tego samego znacznika, aby rozpocząć: 

<h1> Moje Volkswageny </ h1> 

<ul> 

<li data-year = "1996" data-color = "white" data-engine = "VR6"> Cabrio </ li> 

<li data-year = "1993" data-color = "purple" data-engine = "VR6"> Corrado </ li> 

<li data-year = "2008" data-color = "red" data-engine = "2.0T"> Eos </ li> 

<li data-year = "2003" data-color = "blue" data-engine = "W8"> Passat </ li> 

</ ul> 

<p> </ p> 

Użyj interfejsu API zestawu danych, aby zmodyfikować i utworzyć niestandardowe dane, wraz 

z atrybutem setAttribute dla wsparcia awaryjnego: 

<script> 

var cars = document.getElementsByTagName ("li"); 

dla (var i = 0; i <cars.length; i ++) { 

if (cars [i] .dataset) { 

cars [i] .dataset.color = "yellow"; 



cars [i] .dataset.rating = "awesome"; 

} else { 

cars [i] .setAttribute ("data-color", "yellow"); 

cars [i] .setAttribute ("data-rating", "awesome"); 

} 

} 

var output = "Jakiego koloru są samochody Kimberly?"; 

dla (var i = 0; i <cars.length; i ++) { 

if (cars [i] .dataset) { 

output + = cars [i] .dataset.color; 

} else { 

output + = cars [i] .getAttribute ("data-color"); 

} 

if (i! = (cars.length-1)) { 

output + = "," 

} 

} 

document.getElementsByTagName ("p") [0] .innerHTML = output; 

</ script> 

Dyskusja 

Kiedy już wiesz, jak uzyskać dostęp do niestandardowych danych, manipulowanie nimi jest 

dość łatwe. Jeśli możesz użyj interfejsu API zestawu danych, po prostu przypisz nową wartość 

do pożądanego atrybutu; w przeciwnym razie jest to powrót do użycia funkcji setAttribute. Ta 

sama metoda pozwala również dodawać nowe niestandardowe atrybuty danych. W tym 

przykładzie zdecydowaliśmy się przemalować wszystkie samochody na żółto za pomocą 

JavaScript. Zapętlając elementy listy, uzyskujemy dostęp do dataset.color (lub użyj zestawu 

setAttribute, aby uzyskać dostęp do koloru danych) i przypisz nową wartość "żółtego". 

Następnie możesz użyć JavaScript, aby dodać ocenę dla każdego z samochodów. W tej samej 

pętli ,, utwórz ocenę danych, stosując wartość "awesome" do dataset.rating (lub użyj hitu 

setAt, aby zrobić to samo). Jeśli chcesz usunąć niestandardowy atrybut danych, możesz to 

zrobić, ustawiając jego wartość na wartość null. Sprawdź, czy DOM jest manipulowany przez 

weryfikację w narzędziu, takim jak Opera Dragonfly. 

 

Przykład: tworzenie aplikacji mapowej przy użyciu danych niestandardowych 

Problem 

Chcesz generować znaczniki na mapie przy użyciu niestandardowych atrybutów danych 

Rozwiązanie 

Zapisz szerokości i długości geograficzne lokalizacji, które chcesz pokazać na mapie 

oddzielne niestandardowe atrybuty danych. Następnie napisz JavaScript, aby uzyskać dostęp 

do tych zestawów danych i 

renderuj znaczniki na mapie: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 



<title>Map example</title> 

<script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

<style type="text/css"> 

#map { height:500px; width:500px; border:1px solid #000; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Ice Cream in Philadelphia</h1> 

<ul> 

<li><a data-lat="39.9530255" data-long="-75.1596066" 

href="http://www.bassettsicecream.com/">Bassetts <li><a data-lat="39.949888" data-

long="-75.161717" href="http://www.capogirogelato.com/">Capogiro Gelateria</<li><a 

data-lat="39.949556" data-long="-75.1428795" 

href="http://www.franklinfountain.com/">Franklin </ul> 

<div id="map"></div> 

<script> 

var map_options = { 

zoom: 15, 

center: new google.maps.LatLng(39.95, −75.152), 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID 

}; 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), map_options); 

var locations = document.getElementsByTagName("a"); 

for (var i=0; i < locations.length; i++) { 

var latitude, longitude; 

if (locations[i].dataset) { 

latitude = locations[i].dataset.lat; 

longitude = locations[i].dataset.long; 

} else { 

latitude = locations[i].getAttribute("data-lat"); 

longitude = locations[i].getAttribute("data-long"); 

} 

locations[i][i] = new google.maps.Marker({ 

position: new google.maps.LatLng(latitude, longitude), 

title: locations[i].innerHTML, 

map: map 

}); 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Dyskusja 



Wiesz już, jak definiować niestandardowe dane, więc lista zakotwiczeń zawierających atrybuty 

szerokości i szerokości danych powinna już być stara. Tworzenie mapy Google za pomocą ich 

interfejsów API jest bardzo łatwe - wywołaj ich API w nagłówku dokumentu, utwórz element, 

aby umieścić mapę w ciele, a następnie wywołaj skrypt definiujący opcje mapy i uruchamiający 

renderowanie. Po uruchomieniu skryptu rysuje mapę, a następnie uzyskuje dostęp do pozycji 

szerokości i długości geograficznej i używa ich do renderowania znaczników na mapie. 

Przykład: Metoda danych jQuery () 

Biblioteka jQuery zapewnia obsługę dostępu i manipulowania niestandardowymi danymi 

od wersji 1.4.3. To wsparcie zostało zaktualizowane w jQuery 1.6, aby dostosować się do zmian 

w specyfikacja HTML5; użyj tej wersji jQuery, jeśli to możliwe korzystanie z metody data () w 

jQuery jest proste. Wróćmy do wcześniejszego przykładu aby zobaczyć, jak to działa. 

<ul> 

<li data-year = "1996" data-color = "white" data-engine = "VR6"> Cabrio </ li> 

</ ul> 

<script> 

alert ($ ("li"). data ("rok")); // ostrzeżenia "1996" 

alert ($ ("li"). data ("engine")); // powiadamia "VR6" 

// Ponownie odmalujmy samochód 

$ ("li"). data ("kolor", "żółty"); 

// dodajmy dane oceny 

$ ("li"). data ("rating", "awesome"); 

</ script> 

Metoda danych jQuery pomyślnie odczytuje atrybuty rok i dane silnika danych zdefiniowane 

w znacznikach, ale jeśli uzyskujesz dostęp do kolorów danych za pośrednictwem interfejsu API 

zestawu danych lub badasz obiekt DOM, nie widzisz jego wartości na żółto ani nie znajdujesz 

atrybutu oceny danych. 

<script> 

alert ($ ("li"). data ("color")); // alertuje "żółty" 

alert (document.getElementsByTagName ("li") [0] .dataset.color); // alarmuje "biały" 

</ script> 

Podczas gdy jQuery odczytuje dane z niestandardowych atrybutów danych, nie zapisuje tego 

dane z powrotem do DOM; zamiast tego przechowuje dane w obiekcie JavaScript. Przyspiesza 

to aplikacje, w których wykonywany jest duży dostęp do danych lub manipulowanie nimi. Jeśli 

jednak zapomnisz o tej różnicy i spróbujesz również użyć interfejsu API zestawu danych w 

swojej aplikacji, napotkasz pewne niespodziewane wyniki. 

 

 



Ułatwienie dostępu 

 
Wprowadzenie 

Niepełnosprawność jest szerokim pojęciem. Główne kategorie niepełnosprawności, które 

wpływają na korzystanie z sieci obejmują wzrok, słuch, kognitywny i motoryczny. Pojedyncza 

kategoria niepełnosprawności może przejawiać się w wielu postaciach. Na przykład 

niepełnosprawność wzrokowa obejmuje, między innymi, ślepotę w kolorze czerwono-

zielonym. Około 7 do 10% wszystkich mężczyzn ma problem z rozróżnieniem kolorów 

czerwonego i zielonego. Ludzie mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności, a nawet wiele 

rodzajów niepełnosprawności. Podobnie jak złamany nadgarstek lub amputacja, 

niepełnosprawność może być tymczasowa lub trwała. I trwałe niepełnosprawności mogą być 

od urodzenia lub zacząć w późniejszym życiu. Krótko mówiąc, każdy może zostać wyłączony. 

Cel dostępności 

Dostęp do sieci polega na usuwaniu barier, które uniemożliwiają użytkownikom korzystanie z 

sieci W rzeczywistości można powiedzieć, że dostępność leży u podstaw sieci, ponieważ jej 

celem jest przełamywanie barier komunikacyjnych. Według Worldwide Web Consortium 

(patrz http://www.w3.org/standards/web design / accessibility.): "Sieć jest zasadniczo 

zaprojektowana tak, aby działała dla wszystkich ludzi, bez względu na ich sprzęt, 

oprogramowanie, język, kulturę, lokalizację lub zdolności fizyczne lub umysłowe. Kiedy sieć 

spełnia ten cel, jest dostępna dla osób o zróżnicowanym zakresie słuchu, ruchu, wzroku i 

zdolności poznawczych. "Kodowanie i oznaczanie stron internetowych jest kluczowym 

elementem usuwania barier. Ale zrobione niepoprawnie, może wznieść więcej barier. Sprzęt i 

oprogramowanie używane do uzyskiwania dostępu do treści internetowych stanowią 

pozostałą część rozwiązania. Agent użytkownika, taki jak przeglądarka, i wszelkie technologie 

pomocnicze, takie jak czytnik ekranu odczytujący treść internetową, muszą być w stanie 

dokładnie zinterpretować i zaprezentować użytkownikom treści internetowe lub funkcje, 

które zostały zakodowane. 

Wskazówki dotyczące dostępności 

Na szczęście opublikowano wytyczne, które zapewnią kierunek dla projektantów stron 

internetowych i programistów. Jeśli pracujesz na rządowych lub finansowanych ze środków 

publicznych stronach internetowych, możesz wdrożyć lokalne lub federalne wytyczne, takie 

jak sekcja 508 w Stanach Zjednoczonych. Możesz również zapoznać się z takimi zwrotami jak 

W3C Web Accessibility Initiative (WAI) lub W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). 

W3C WAI zaktualizował oryginalny WCAG. WCAG 2.0 stał się rekomendacją W3C w grudniu 

2008 r., Dziewięć lat po pierwszej wersji. Niniejsze wytyczne zawierają międzynarodowy 

zestaw zaleceń dotyczących tego, jak sprawić, by treści internetowe stały się bardziej dostępne 

i użyteczne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. WCAG 2.0 używa akronimu POUR do 

podsumowania czterech zasad dostępności sieci. POUR oznacza Perceivable, Operable, 

Understandable i Robust: 

Dostrzegalny [Perceivalable] 



Środki dostępne dla zmysłów, zwykle wzroku lub słuchu. To znaczy, że już skończyłeś takie 

rzeczy jak alternatywy tekstowe dla obrazów, napisy do audio i wideo oraz wystarczający 

kontrast między tekstem a tłem. 

Wykonalny [Operable] 

Zapewnia, że ludzie mogą korzystać z witryny lub korzystać z niej, w tym nawigacji, treści, 

formularzy i dynamicznych elementów sterujących. 

Zrozumiale [Understandable] 

Oznacza, że tekst jest czytelny, a strona zachowuje się w spójny i przewidywalny sposób. 

Krzepki [Robust] 

Definiuje znaczniki i kodowanie strony jako działające w różnych programach użytkownika i 

technologie wspomagające. 

W3C WAI jest także autorem WAI-ARIA 1.0 (Accessible Rich Internet Applications). ARIA 

zapewnia sposób na dodanie semantycznego znaczenia do dynamicznej treści internetowej i 

dynamicznych treści w formacie Ajax niestandardowe widżety, definiując zestaw ról oraz stany 

i właściwości tych ról. Innymi słowy, ARIA pozwala programowo komunikować się z 

technologią pomocniczą, co jest widoczne dla widzących użytkowników, gdy strona zmienia 

się w odpowiedzi na działania użytkownika, a nie tylko to, co jest obecne w oryginalnym 

znaczniku strony. Jest to coraz ważniejsze, ponieważ od stycznia 2010 r. Technologia 

SecuritySpace Technology Penetration Raport wykazał, że ponad 64% stron internetowych 

zawiera JavaScript (patrz http: // www.securityspace.com / s_survey / data / man.200912 / 

techpen.html). Prace nad specyfikacją ARIA wciąż są wykonywane, a wsparcie jest dość solidne 

i stale się poprawia, ale istnieją błędy i niekompletna obsługa agentów użytkownika. Dobrze, 

że wdrożenie ARIA nie musi być trudne. Z pewnością nie trudniejsze niż tworzenie różnych 

przeglądarek, niestandardowych widgetów JavaScript. I już to robisz, prawda? 

 

Pisanie odpowiednich opisów tekstowych ALT 

Problem 

Chcesz dodać tekstową alternatywę dla obrazu. 

Rozwiązanie 

Dodaj tekst alternatywnie programowo, używając atrybutu alt obrazu. Jeśli zdjęcie zasługuje 

na tekstową alternatywę, którą można zsumować w jednym lub dwóch zdaniach 

lub około 75 słów lub mniej, a następnie ustaw ten tekst jako wartość atrybutu alt. Skąd wiesz, 

jak działa alternatywny tekst? Dobra zasada brzmi: "jeśli możesz zastąpić każdy obraz na 

stronie tekstem alternatywnym, strona przekazuje to samo co oznacza, kiedy obrazy są 

wyświetlane: " 

<img src = "next_button.jpg" alt = "Przejdź do następnej strony."> 

 

Wiele Obrazów 

Jeśli obraz jest złożony jak wykres lub diagram i nie można go w prosty sposób podsumować, 

dołączać dodatkowych informacji do obrazu lub powiązać go z dłuższym, bardziej szczegółowa 

alternatywa tekstowa. Jeśli podajesz dodatkowe informacje poza atrybutem alt, upewnij się, 

że tekst jest aktualizowany po każdej zmianie w powiązanym obrazie. złożyć element za 

pomocą wielu obrazów Jeśli chcesz odwołać się do wielu tekstów, alternatywne źródła obrazu 

mają sens, a wszystkie z tej treści znajduje się na tej samej stronie, użyj ARIA aria-labelledby 



lub ariadescribed przypisanych atrybutami, aby odnieść się do alternatyw tekstowych, 

ponieważ te atrybuty ARIA mogą przyjmować wiele odniesień .W tym przykładzie, atrybuty 

aria-described przez element img odnoszą się do skojarzonego z nim atrybutu id w elementach 

opisowych h1 i p : 

<h1 id = "johnny1"> Johnny rzuca ciastem w jego mamę, a tata kaczki za nią </ h1> 

<p id = "johnny2"> biedna mama Johnny'ego jest umazana ciastem. Ta koszula jest 

zrujnowana! </ P> 

... 

<img src = "johnny_1st_bd.jpg" aria-describedby = "johnny1 johnny2" alt = "Pierwsza impreza 

urodzinowa Johnny'ego"> 

Dopóki elementy figure i figurecaption nie będą lepiej obsługiwane przez programy 

użytkownika i asystujące technologii, użyj atrybutu aria-labelledby, aby skojarzyć obraz 

zawarty w element figure z podpisem. Dodaj atrybut aria-labelledby do elementu img i dodaj 

jego powiązaną wartość do atrybutu id elementu figcaption: 

<figure> 

<img src="ceremony_photo.jpg" aria-labelledby="figcaption123"> 

<figcaption id="figcaption123"> 

Opening ceremony for the new library building at the state university. 

</figcaption> 

</figure> 

Omówienie 

Alternatywą tekstową dla elementu nietekstowego, takiego jak obraz, niekoniecznie jest opis. 

Zamiast tego, tekstowa alternatywa powinna dążyć do przedstawienia tego samego celu i 

informacji, służąc jako zamiennik elementu nietekstowego. Dostarczenie tekstu 

alternatywnego dla elementów nietekstowych jest wymagane, aby zapewnić zgodność z 

WCAG 2.0. Jednak atrybut alt nie jest technicznie wymagany w HTML5. Niezależnie od tego 

zaleca się używanie atrybutu alt, gdy tylko jest to możliwe, w przypadku obrazów. Każda 

decyzja o jej usunięciu, uczynienia z niej wartości pustej lub użycia innej metody dostarczania 

alternatyw tekstowych musi być świadomą decyzją. Zastosuj te sprawdzone metody podczas 

pisania tekstowych alternatyw dla obrazów: 

• Uwzględnij całą zawartość (tekst), która pojawia się na obrazie. 

• Rozważ kontekst obrazu, aby określić, co jest w nim ważne. 

• Jeśli jest to istotne, podaj cel lub funkcję obrazu. 

• Unikaj podawania informacji, które są dostępne jako tekst w pobliżu zdjęcia. 

• Unikaj wyrażeń takich, jak "obraz" lub "obraz". 

• Bądź zwięzły 

Atrybut Null alt  

Atrybut null alt to atrybut alt, który nie zawiera spacji ani treści. To nie jest to samo, co 

pominięcie atrybutu alt.  

<img src = "border_decoration.jpg" alt = ""> 

Dodanie pustego lub pustego atrybutu alt do obrazu jest odpowiednie w następujących 

sytuacjach: 

• Obraz jest czysto dekoracyjny 

• Alternatywa tekstowa jest dostępna bezpośrednio obok obrazu 



• Obraz jest jedną z grupy obrazów, które tworzą większy obraz i jedną z nich inne obrazy mają 

już tekst alternatywny dla całego obrazu 

• Obraz nie jest postrzegany przez użytkowników jako obraz jednopikselowy, który zlicza 

stronę view 

 

Lub użyj właściwości CSS background-images aby dodać czysto dekoracyjny obraz do strony 

internetowej, zamiast używać elementu img. Następująca reguła CSS kojarzy obraz z 

niestandardową klasą, ale CSS może być powiązany z elementem HTML, takim jak element div 

lub body. 

.border { 

background-image: url(border_decoration.jpg); 

background-repeat: repeat-x; 

} 

Ponieważ technologia wspomagająca może całkowicie ignorować obrazy, które mają atrybut 

null alt, użytkownicy technologii wspomagających nie będą świadomi istnienia obrazu. Które 

mogą być dokładnie to, czego chcesz, ponieważ obraz może być, jak to omówiono, czysto 

dekoracyjny, bez żadnej treści z przesłaniem strony internetowej. Jeśli jednak całkowicie 

pominiesz atrybut alt, te same technologie wspomagające informują, że obraz faktycznie 

istnieje na stronie i robi wszystko, aby dostarczyć informacji na jego temat, nawet jeśli ta 

informacja jest tylko nazwą pliku. Należy o tym pamiętać, rozważając użycie atrybutu null alt 

lub pominąć atrybut alt 

Używanie figcaption 

W HTML5 obraz może być zawarty w elemencie figury i elemencie figicaption może podać całą 

tekst alternatywny lub uzupełnić tekst alternatywny podany w atrybucie alt obrazu. Niektóre 

technologie wspomagające całkowicie ignorują obrazy z pustym atrybutem alt. Aby obraz był 

wykrywalny, pomiń atrybut alt, jeśli nie planujesz zawrzeć w nim wartości: 

<figure> 

<img src="ceremony_photo.jpg"> 

<figcaption> 

Opening ceremony for the new library building at the state university. 

</figcaption> 

</figure> 

 

Identyfikacja skrótów i akronimów 

Problem 

Chcesz wskazać użytkownikom, co oznacza skrót lub akronim. 

Rozwiązanie 

Dodaj pełną wersję skrótu do treści strony. Zazwyczaj skrót po nawiasie zamyka się po pełnym 

rozwinięciu. Dodaj to co najmniej po raz pierwszy, gdy skrót pojawi się na stronie:  

Wytyczne dostępności w sieci Web (WCAG) 2.0 zostały wydane jako rekomendacja World 

Wide Web Consortium (W3C) 

Używanie abbr  



Użyj elementu abbr, aby programowo powiązać pełną ekspansję ze skrótem. Element abbr 

jest elementem liniowym, który może być użyty w elementach bloków lub innych elementach 

liniowych .: 

<p><abbr title="Web Content Accessibility Guidelines">WCAG</abbr> 2.0 was released as a 

<abbr title="World 

 

Jeśli skrót jest liczbą mnogą lub dzierżawczą, upewnij się, że zawartość w elemencie abbr 

odpowiada zawartości zawartej w atrybucie title, 

 

<p> <abbr title = "Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej"> NASA </ abbr> 

misja <abbr title = "Space 

Dyskusja 

Element acronym został uznany za przestarzały w HTML5. To wyeliminowało dylemat XHTML, 

kiedy należało użyć elementu abbr lub acronym. Teraz element abbr po prostu obejmuje oba. 

Stylizacja abbr 

Zalecane jest stylizowanie elementu abbr tak, aby widzący mieli wizualną wskazówkę, że 

dostępna jest dodatkowa zawartość. Domyślna stylizacja dla abbr w przeglądarkach Opera i 

Firefox wyświetla podkreślenie, spiczastą dolną granicę, poniżej tekstu. Możesz dodać ten 

efekt w Safari, Chrome i Internet Explorer 8 za pomocą pojedynczej linii CSS. 

abbr { border-bottom: 1px dotted black;} 

Gdy użytkownik umieści kursor myszy nad skrótem, większość przeglądarek wyświetla pełne 

rozszerzenie skrótu. 

Skrót a akronim 

Skrót oznacza skróconą formę słowa lub frazy, np. CSS lub itp. Akronim jest rodzajem skrótu. 

To nowe słowo, które powstało z początkowych liter szeregu słów. Wymawiasz te litery jako 

pojedyncze słowo, takie jak NASA lub NATO. 

 

Identyfikacja sekcji strony za pomocą ról ARIA Landmark 

Problem 

Potrzebujesz sposobu na odróżnienie wspólnych sekcji treści internetowych. 

Rozwiązanie 

Dodaj punkty orientacyjne ARIA, aby zwiększyć rozpoznawalność elementów HTML5 w 

technologii wspomagającej Ponieważ HTML5 nie jest obsługiwany przez większość technologii 

pomocniczych, możesz dodać role orientacyjne ARIA, aby pomóc nadać znaczenie temu 

nowemu elementowi HTML. Role ARIA i często powiązane elementy HTML5 są wymienione 

poniżej. To nie są trudne i szybkie zasady, ale pomocne wskazówki. Wykorzystaj swoją 

najlepszą ocenę. 

Role ARIA 

Dodaj rolę banner do nagłówka strony (logo, nazwę i inne informacje dotyczące witryny). Użyj 

tej roli tylko raz dla każdego dokumentu lub aplikacji internetowej. 

<header role= "banner"> 

Dodaj rolę uzupełniającą do elementu na boku. Oba są przeznaczone do oznaczania 

zawartości, która jest w pewnym stopniu związana z główną treścią. Nie używaj tej roli ani 

elementu do treści całkowicie oddzielnych i niezwiązanych ze sobą. 



<aside role = "complementary"> 

Dodaj rolę nawigacyjną do każdego elementu nawigacji. 

<nav role = "navigation"> 

Dodaj rolę formularza do dowolnego elementu formularza, chyba że formularz zawiera 

funkcję wyszukiwania 

<form role = "form"> 

Dodaj rolę wyszukiwania do formularza wyszukiwania witryny. 

<form role = "search"> 

Rola contentinfo identyfikuje informacje o treści strony, takie jak prawa autorskie 

i warunki prywatności. Użyj tej roli tylko raz dla każdego dokumentu lub aplikacji internetowej. 

Jeżeli twoja stopka zawiera tylko ten typ informacji, powiązanie roli z elementem stopki. 

<footer role = "contentinfo"> 

<p> Copyright 2011 </ p> 

</ footer> 

Jeśli masz "grubą stopkę" z dużą ilością innych treści lub linków, załóż treść materiału w 

elemencie kontenera (jak element div lub p) i przypisz rolę contentinfo do kontenera. 

<footer> 

... 

<p role = "contentInfo"> Copyright 2011 </ p> 

... 

</ footer> 

Role dla aplikacji internetowych 

Niektóre kluczowe role ARIA, takie jak application i main, są unikalne i nie są mapowane 

bezpośrednio do określonych elementów HTML5. Dodaj rolę application do elementu HTML 

zawierającego aplikację internetową zamiast normalnej treści WWW. Upewnij się, że element 

HTML powiązany z tą rolą obejmuje całą aplikację internetową. Ta rola może nakazać 

technologii wspomagającej przejście w tryb, który jest bardziej odpowiedni do interakcji z 

funkcjonalnością aplikacji internetowych. Możesz dodać rolę document do strony po aplikacji, 

aby wskazać, gdzie wznawia się treść internetowa aplikacji. 

<div role = "application"> 

... 

</ div> 

Dodaj rolę main do elementu HTML, który zawiera główną treść dokumentu, na przykład 

article, div itp. 

<div role = "main"> 

W przyszłości to rozwiązanie może stanowić alternatywę dla linków "przejdź do głównej 

zawartości" lub "pomiń nawigację". Innymi słowy, ta rola może stanowić dla użytkowników 

technologii pomocniczych możliwość przejścia bezpośrednio do głównej zawartości strony i 

uniknięcia przechodzenia przez długie listy linków i treści, które powtarza się na każdej stronie 

witryny. 

Jeśli artykuł jest główną treścią strony, dodaj główną rolę do elementu artykułu. 

<article role = "main"> 

 

Omówienie 



ARIA rozszerza dostępność HTML. Technologie wspomagające mogą używać ról 

orientacyjnych ARIA do identyfikowania i nawigowania do sekcji treści. Może to w końcu 

zastąpić pierwotną technikę łącza "przejdź do głównej treści" używaną w niektórych 

witrynach. Te role pomagają zapewnić bardziej niezawodną i spójną obsługę. Mimo że możesz 

mieć więcej niż jeden element nav na stronie, tylko główne bloki linków nawigacyjnych 

powinny być zawarte w elemencie nav. Element stopki to footer przykład gdzie mogą istnieć 

linki, które nie wymagają elementu nav. Element footer sam może być wystarczający. 

Oczywiście, jeśli utworzysz "grubą stopkę", jak na stronie W3C, byłoby właściwe użycie 

elementu nav w stopce. 

 

Tworzenie bardziej dostępnych połączeń nawigacyjnych 

Problem 

Chcesz oznaczać linki nawigacyjne w sposób, który przyniesie korzyści większości 

użytkowników. 

Rozwiązanie 

Dołącz listę linków nawigacyjnych w elemencie nawigacyjnym HTML5. Użyj 

nieuporządkowanej listy dla linków, jeśli można je odwiedzać w dowolnej kolejności: 

<nav role = "navigation"> 

<ul> 

<li> <a href="#"> Strona główna </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Informacje </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Blog </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Portfolio </a> </ li> 

</ ul> 

</ nav> 

Jeśli kolejność linków jest ważna, użyj uporządkowanej listy do oznaczenia linków 

nawigacyjnych: 

<nav role = "navigation"> 

<ol> 

<li> <a href="#"> Rozdział 1 </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Rozdział 2 </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Rozdział 3 </a> </ li> 

</ ol> 

</ nav> 

Następnie dodaj link "pomiń nawigację": 

<div id = "offscreen"> <a href="#maincontent"> Przejdź do głównej treści </a> </ div> 

... 

<nav role = "navigation"> 

<ul> 

<li> <a href="#"> Strona główna </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Informacje </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Blog </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Portfolio </a> </ li> 

</ ul> 



</ nav> 

<article id = "maincontent" role = "main"> 

... 

Ten link może zostać umieszczony przed nawigacją lub bliżej górnej części strony, w zależności 

od tego, ile treści pojawi się przed nawigacją. Jego celem jest zapewnienie użytkownikom 

klawiatury i technologii wspomagającej bezpośredniego dostępu do głównych treści na 

stronie. 

Omówienie 

Lista, zarówno nieuporządkowana, jak i uporządkowana, jest ogólnie uważana za najbardziej 

odpowiednią Element HTML do wykorzystania w grupach łączy nawigacyjnych od czasów 

Christophera Schmitta najpierw to zrobiłem. Ten znacznik może przekazać użytkownikom 

technologii pomocniczej, ile pozycji nawigacyjnych znajduje się na liście i jak daleko znajduje 

się na liście użytkowników. W przyszłości może nie być konieczne dodawanie roli ARIA lub 

pomijanie odsyłaczy. Agent użytkownika i technologia pomocnicza powinny rozpoznać każdy 

element sekcji i pozwolić użytkownikom na przejście między sekcjami stron. W tej przyszłości 

wszystko, czego potrzebujesz, to: 

<nav role = "navigation"> 

<ul> 

<li> <a href="#"> Strona główna </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Informacje </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Blog </a> </ li> 

<li> <a href="#"> Portfolio </a> </ li> 

</ ul> 

</ nav> 

... 

<artykuł> 

... 

Cel Skipping Links 

Linki pomijania uniemożliwiają użytkownikom wielokrotne przeglądanie treści i linków są 

wymienione na każdej stronie witryny. Jest to krytyczne uzupełnienie witryn z długimi listami 

linki, takie jak wiadomości lub witryny e-commerce. Najłatwiejszym sposobem dodania linku 

pominięcia jest dodanie linku do tekstu zakotwiczenia. Dokładna lokalizacja na ekranie nie ma 

znaczenia, o ile link jest pierwszym elementem w kolejności tabulatora strony i że 

zakotwiczenie łącza jest umieszczone tam, gdzie zaczyna się główna treść strony. 

Ukrywanie Przejdź do głównej zawartości Linki 

Jeśli chcesz "ukryć" link pominięcia przed widzącymi użytkownikami, użyj CSS, aby ustawić 

tekst ekran. Zanim to zrobisz, zastanów się, czy widzący użytkownicy klawiatury mogą być 

zdezorientowani, ponieważ tekst linku nie będzie widoczny, ale użytkownik będzie mógł 

przejść do tego linku. 

.offscreen { 

left: -9999em; 

pozycja: absolutna; 

top: auto; 

przepełnienie: ukryte; 



szerokość: 1 piksel; 

wysokość: 1 piksel; 

} 

Unikaj używania wyświetlacza: brak do ukrywania linków przeskakujących, ponieważ czytniki 

ekranu mogą zignorować ten link w ogóle. 

Zamiast ukrywać odsyłacz, zastanów się nad używaniem CSS do stylizowania linku, aby 

pasował do twojego projekt 

 

Powiązanie pól formularza z ich etykietami 

Problem 

Musisz zidentyfikować etykietę tekstową powiązaną z każdym polem formularza. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu etykiety, aby programowo powiązać tekst z polem formularza. Wartość 

atrybutu label dla atrybutu musi odpowiadać wartości atrybutu id formularza. To 

Wartość id musi być unikalna na każdej stronie: 

<label for = "fName"> Imię </ label> 

<input type = "text" id = "fname"> 

Nie dołączaj elementów etykiety do pól formularza typu "ukryty". 

Wiele etykiet 

Dodaj ARIA o etykietach lub opisanych przez atrybuty, jeśli pole formularza wymaga wielu 

etykiet lub opisów, aby miało to sens. Oba te atrybuty mogą przyjmować odwołania do wielu 

wartości. Dodaj spację między każdą wartością: 

<form> 

<fieldset> 

<legend>Account Logout</legend> 

<span id="labelAutoLogout">Automatically log out after</span> 

<input id="autoLogout" type="text" value="30" aria-labelledby="labelAutoLogout autoLogout 

labelAutoLogoutTime 

<span id="labelAutoLogoutTime">minutes of inactivity</span> 

<p id="autoLogoutDesc">Allows you to customize the timeout period for each of your 

accounts.</p> 

</fieldset> 

</form> 

Omówienie 

Element label zawiera podpis dla skojarzonego pola formularza. Element etykiety jest 

najlepszy dla prostych formularzy. ARIA najlepiej nadaje się do pól formularzy, które wymagają 

wielu etykiet lub gdy element etykiety nie wchodzi w grę. Należy pamiętać, że główną różnicą 

między opisaną przez aria-labelledby a aria-described jest to ,że  etykiety mają być zwięzłe, a 

opisy mogą być bardziej szczegółowe i zawierać więcej szczegółów. 

 

Grupowanie pól formularzy w sposób logiczny 

Problem 

Musisz pogrupować powiązane pola w formularzu. 

Rozwiązanie 



Dodaj element fieldset wokół każdej grupy powiązanych pól formularza. Dodaj legendę jako 

pierwszy element w zestawie pól. Legenda reprezentuje podpis lub tytuł dla 

grupa pól: 

<form> 

<fieldset> 

<legend>Movie Rating</legend> 

<p><input type="radio" name="rating" id="rating1'> 

<label for="rating1">Excellent</label></p> 

<p><input type="radio" name="rating" id="rating2"> 

<label for="rating2">Good</label></p> 

<p><input type="radio" name="rating" id="rating3"> 

<label for="rating3">Fair</label></p> 

<p><input type="radio" name="rating" id="rating4"> 

<label for="rating4">Poor</label></p> 

</fieldset> 

</form> 

Ponadto postaraj się, aby tekst legendy był krótki. 

Omówienie 

Użycie elementu fieldset do uporządkowania pól formularzy pomaga użytkownikom 

zrozumieć celformy i co jest związane. Zestaw pól może być również używany do grupowania 

zestawów przycisków radiowych lub pól wyboru. Legenda i zestaw pól mogą być stylizowane 

za pomocą CSS. Domyślnie większość przeglądarek wyświetla jednolite obramowanie wokół 

zestawu pól, a legenda pojawia się w lewym górnym rogu kontenera, nakładając się na 

krawędź. Inną korzyścią z grupowania pól formularza za pomocą elementu fieldset jest to, że 

przepływ lub kolejność formularza powinna mieć sens dla użytkowników klawiatury. Dopóki 

nie wykonasz czegoś takiego jak modyfikowanie wartości tabindex, kolejność tabulacji 

formularza zwykle następuje w kolejności, w jakiej pola pojawiają się w kodzie źródłowym. 

Kolejność pól była większym problemem, gdy tabele były używane do układu formularza. 

Zastosowanie CSS do układu znacznie złagodziło ten problem, ponieważ pola mogą być 

wymienione w logicznej kolejności w kodzie źródłowym, a następnie umieszczone na ekranie, 

niezależnie od kolejności kodu. 

 

Włączanie zestawu pól Dynamicznie 

Problem 

Chcesz wyłączyć pola w zestawie pól i dynamicznie włączyć je, gdy niektóre spełniony jest inny 

warunek, na przykład użytkownik wybierający przycisk radiowy lub pole wyboru. 

Rozwiązanie 

Dodaj elementy fieldset i legendy wokół grupy powiązanych pól formularza, które będą 

ukryć się. Dodaj wyłączony atrybut do dwóch zagnieżdżonych elementów zestawu pól. Dodaj 

zdarzenie onchange do każdego przycisku radiowego, aby wywołać zmianę. 

<form> 

<fieldset> 

<legend>Store Credit Card</legend> 

<p><label>Name displayed on your card:<input name="fullName" required></label></p> 



<fieldset name="accountNum" disabled> 

<legend> 

<label> 

<input type="radio" name="accountType" onchange="form.accountNum.disabled = 

!checked; form.accountLetters.</label> 

</legend> 

<p><label>Store card number: <input name="cardNum" required></label></p> 

</fieldset> 

<fieldset name="accountLetters" disabled> 

<legend> 

<label> 

<input type="radio" name="accountType" onchange="form.accountLetters.disabled = 

!checked; form.accountNum.</label> 

</legend> 

<p><label>Store card code: <input name="cardLetters"></label></p> 

</fieldset> 

</fieldset> 

</form> 

Jeśli przycisk opcji nie jest zaznaczony, wszystko wewnątrz zagnieżdżonego zestawu pól 

zostanie wyłączone. Wybranie przycisku radiowego powoduje usunięcie atrybutu 

wyłączonego w tym zestawie pól, aby skojarzone pole wejściowe było edytowalne i dodaje 

atrybut wyłączony do zestawu pól powiązanego z innym przyciskiem opcji 

Omówienie 

Chociaż istnieją inne sposoby dynamicznego włączania pól formularzy, ta metoda jest jedną z 

przyszłych możliwości korzystania z nowego wyłączonego atrybutu dodanego do zestawów 

pól w HTML5. W zależności od tego, w jaki sposób agenty użytkownika obsługują wyłączony 

atrybut, może być konieczne dodanie skryptów, które dynamicznie ustawiają wyłączony 

atrybut w zestawie pól zamiast twardego kodowania atrybutu 

 

Identyfikacja wymaganych pól formularzy 

Problem 

Chcesz wskazać użytkownikom wizualnie i programowo, jakie są pola formularzy wymagany. 

Rozwiązanie 

Jeśli wymagane jest każde pole, dołącz instrukcje tekstowe u góry formularza informujące 

użytkowników, że wszystko jest wymagane. To działa dobrze, jeśli formularz jest krótki. 

 

Wymagane jest zapisanie 

Jeśli chcesz uwzględnić internacjonalizację (IL8N) lub użytkowników z wadami wzroku, miejsce 

etykieta w osobnej linii. Uwzględnij "(Wymagany)" w każdym elemencie etykiety dla 

wymaganych pól: 

<p> <label for = "fName"> Imię (wymagane) </ label> </ p> 

<p> <input type = "text" id = "fname"> </ p> 

Jeśli w projekcie jest napisane, że etykieta i pole muszą znajdować się w tej samej linii, dodaj 

zdjęcie ikona w elemencie etykiety. Ustaw wartość atrybutu alt obrazu jako "Wymagany": 



<label for = "fName"> 

<img src = "required-icon.jpg" alt = "Wymagany"> 

Imię 

</ label> 

<input type = "text" id = "fname"> 

 

Korzystanie z ARIA 

Jeśli w projekcie jest napisane, że etykieta i pole muszą znajdować się w tej samej linii, dodaj 

zdjęcie ikona w elemencie etykiety. Ustaw wartość atrybutu alt obrazu jako "Wymagany". 

Ustaw wartość atrybutu roli obrazu jako "prezentacja". Dodaj atrybut aria-required = "true" 

do pola wejściowego. Nowsza technologia wspomagająca, która obsługuje ARIA, ignoruje 

ikonę obrazu, ponieważ elementy z rolą prezentacji są celowo ignorowane przez interfejsy API 

ułatwień dostępu (a nie odwzorowywane). Jednak nowsza technologia wspomagająca 

powinna rozpoznać atrybut wymagany przez Arię i ogłosić, że pole jest wymagane. To 

rozwiązanie działa również w przypadku starszej technologii asystującej, która nie obsługuje 

ARIA, ponieważ ignoruje wszystkie atrybuty ARIA, i zamiast tego podaj atrybut alt 

"Wymagany" na obrazie ikony. Wymagane obrazy ikon można wyrównać do lewej, aby ułatwić 

wzrokowym użytkownikom wzrokowym:  

<label for = "fName"> 

<img src = "required-icon.jpg" role = "prezentacja" alt = "Wymagany"> 

Imię 

</ label> 

<input type = "text" id = "fname" aria-required = "true"> 

Omówienie 

Może minąć trochę czasu, zanim przeglądarki i technologie wspomagające obsługują HTML5 

wymagany atrybut w elemencie input. Znaczenie silnego elementu zmienia się w HTML5, ale 

nie w znacznym stopniu. Nadal należałoby go używać wokół gwiazdki reprezentującej 

wymagane pole, ponieważ zwykle wymagane pola muszą zawierać wartości przed 

kontynuowaniem przez użytkownika. 

Wymagany atrybut 

Prawdopodobnie chciałeś zobaczyć atrybut wymagany dla HTML5 na wejściu element. Może 

minąć trochę czasu, zanim przeglądarki i technologie wspomagające ją obsługują. Dla 

widzących użytkowników możesz użyć CSS do stylizacji wyglądu pola lub możesz dodać 

stylizowaną gwiazdkę, aby móc wizualnie skanować ekran w poszukiwaniu wymaganych pól: 

<label for = "fName"> 

<strong> * </ strong> 

Imię 

</ label> 

<input type = "text" id = "fname" required> Dyskusja 

 

Używanie regionów aktywnych ARIA do powiadamiania o aktualizowaniu zawartości 

dynamicznej 

Problem 



Chcesz powiadomić użytkowników o częściach strony, które nie mają fokusu, ale są 

dynamicznie aktualizowane. 

Rozwiązanie 

Najpierw przypisz atrybut aria-live do elementu HTML, w którym zmienia się treść lub może 

wystąpić aktualizacja i zdecydować o konieczności powiadomienia aktualizacji. Następnie 

wybierz standardową rolę na żywo. Przypisz rolę do nadrzędnego elementu HTML 

zawierającego treść, która może ulec zmianie. Jeśli domyślne zachowania dla roli są 

odpowiednie, nie musisz określać atrybutów. 

<div role = "alert"> 

Standardowe role regionów na żywo obejmują: 

alarm 

Użyj go do pojedynczego powiadomienia o czasie. Będzie traktowany jako asertywny koncert 

region i aktualizacja pojawi się natychmiast. Alert nie może uzyskać fokusu, i 

dlatego nie może być zamknięty przez użytkownika. 

alertdialog 

Ten typ komunikatu ostrzegawczego może otrzymać fokus. Kiedy pojawi się ostrzeżenie, 

musisz automatycznie ustawia fokus na aktywnym elemencie w oknie dialogowym alertu, na 

przykład "OK" przycisk. Dodaj atrybut aria-opisanyby na tym aktywnym elemencie, do którego 

ma wskazywać wiadomość w oknie dialogowym. 

log 

Użyj go do takich rzeczy, jak historia wiadomości lub dzienniki błędów. Nowe informacje są 

dodawane do końc dziennika i najstarsze informacje mogą zniknąć. 

marquee 

Używaj go do takich rzeczy, jak giełdy papierów wartościowych lub banery reklamowe. Jest to 

podobne do dziennika, ponieważ informacje mogą się często zmieniać. 

status 

Użyj go dla drobnego powiadomienia, które nie gwarantuje użycia ostrzeżenia. Będzie 

traktowany jako asertywny region na żywo. Stan nie powinien być skupiony. Jeśli inna część 

strony powoduje zmianę stanu, użyj atrybutu aria-controls, aby zidentyfikować związek. 

timer 

Użyj go, aby wyświetlić czas, który upłynął lub pozostały. Zaktualizuj timer w ustalonych 

odstępach czasu, chyba że licznik czasu jest zatrzymany lub osiągnął koniec jego liczenia. 

 

Jeśli potrzebujesz czegoś innego niż standardowe role i zachowania regionu live ARIA, możesz 

utworzyć niestandardowy region na żywo. 

 

Niestandardowe regiony na żywo 

Najpierw określ, gdzie może nastąpić zmiana lub aktualizacja treści, i zdecyduj, jak szybko 

aktualizacja musi zostać przekazana. Następnie przypisz atrybut aria-live do nadrzędnego 

elementu HTML, który zawiera treść, która może ulec zmianie. Wartość atrybutu aria-live 

będzie odzwierciedlać, jak szybko aktualizacja zostanie przekazana użytkownikom. Dostępne 

wartości to: 

• aria-live = "off", gdy aktualizacja nie jest ogłoszona 



• aria-live = "polite", w którym aktualizacja jest ogłaszana, gdy użytkownik jest bezczynny lub 

kończy z ich obecną działalnością 

• aria-live = "assertive", w którym aktualizacja jest ogłaszana tak szybko, jak to możliwe, nawet 

jeśli oznacza przerwanie bieżącego zadania użytkownika 

 

Unikaj używania aria-live = „assertive", chyba że jest to niezbędne, aby natychmiast 

powiadomić o zmianie. Użytkownicy mogą uznać zakłócenie wstrząsów i niegrzeczny. 

<div aria-live = "polite"> 

Następnie zdecyduj, ile kontekst jest wymagany, aby użytkownik zrozumiał aktualizację. 

Gdyby cały żywy region musi być przedstawiony, aby zmiana miała sens, przypisać atrybut 

aria-atomic o wartości true do elementu HTML. Powtarzanie niezmienionych informacji może 

stać się zbędne lub utrudnić ich odróżnienie jaka porcja się zmieniła. Jeśli chcesz komunikować 

tylko zmianę i to zmiana ma sens sam, przypisz atrybutu aria z wartością false do elementu 

HTML. 

<div aria-live = "polite" aria-atomic = "false"> 

Na koniec określ typ aktualizacji. Przypisz odpowiedni atrybut do elementu HTML. 

Rodzaje aktualizacji: 

• relevant = "additions", gdzie nowe węzły są dodawane do DOM 

• relevant = "removals", gdzie węzły są usuwane z DOM 

• relevant = "text", w którym zmiany zachodzą w tekście w istniejących węzłach 

Możesz przypisać wiele wartości do odpowiedniego atrybutu, dodając spację między 

wartościami. W rzeczywistości domyślne zachowanie powinno być odpowiednie = "additions 

text". To odzwierciedla najczęstszy rodzaj zmian. 

<div aria-live = "grzeczny" aria-atomic = "false" relevant = "tekst usunięć usunięć"> 

Omówienie 

ARIA Live Regions zapewnia wystandaryzowany sposób powiadamiania o technologii 

wspomagającej, jaką jest DOM i sposób obsługi zmiany. Możesz również uniemożliwić 

powiadamianie o aktualizacjach, dopóki wszystkie zmiany w regionie na żywo nie zostaną 

zakończone, zmieniając stan regionu na żywo. Odbywa się to poprzez dynamiczne ustawienie 

stanu atrybutu aria-busy = "true", a następnie wyczyszczenie go, gdy aktualizacje będą gotowe 

do ogłoszenia. Może to być przydatne, gdy wiele aktualizacji w regionie na żywo musi być 

ogłaszanych razem, aby miały sens. 



GeoLokacja 
 

Wprowadzenie 

Specyfikacja HTML5 zawiera nowy interfejs API geolokacji, który umożliwia dostęp do 

skryptów z informacjami o lokalizacji geograficznej związanymi z przeglądarką urządzenia. 

Omówimy, jak uzyskać dostęp do tego interfejsu API, a następnie zapoznać się z przykładami 

tego, co można zrobić z tymi danymi za pomocą Map Google i innych bibliotek zewnętrznych, 

takich jak SimpleGeo. Wszystkie przykłady w tym rozdziale wykorzystują jQuery (zobacz 

http://jquery.com/), które można łatwo dołączyć za pomocą znacznika skryptu na jeden z 

dwóch sposobów. Nie ma potrzeby pobierania pliku jquery.js, Twoja strona internetowa może 

korzystać z wersji hostowanej w sieci ContentNetNetwork (CDN) firmy Google: 

<script src = "// ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.js"> </ script> 

Na wypadek, gdyby połączenie z plikiem przez Internet nie było dostępne, powrót do lokalnej 

kopii pliku jQuery może nastąpić zaraz po drugim elemencie skryptu, który sprawdza pomyślne 

włączenie poprzedniej kopii: 

<script src = "// ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.js"> </ script> 

<script> window.jQuery || document.write ("<script src = 'js / libs / jquery-1.5.2.min.js'> \ x3C 

/ script>") </ script> 

 

Uzyskiwanie podstawowych danych geolokalizacyjnych 

Problem 

Chcesz znaleźć lokalizację urządzenia internetowego użytkownika. 

Rozwiązanie 

Użyj nowego interfejsu API GeoLocation HTML5, aby uzyskać lokalizację użytkownika po 

kliknięciu i wyprowadzić wartości na stronę internetową. Zacznij od dodania przycisku 

wprowadzania do strony. 

<input type = "button" id = "go" 

value = "Kliknij, aby wyświetlić swoją lokalizację" /> 

Następnie dodaj następujący skrypt JavaScript, aby obsłużyć zdarzenie kliknięcia przycisku, 

przejdź do Geolokalizacji API i wyprowadzić wyniki. 

<script> 

$ (document) .ready (function () { 

// kliknij przycisk kliknij. 

$ ('# go'). click (function () { 

// test pod kątem obecności geolokalizacji. 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (geo_success, geo_error); 

} else { 

błąd ("GeoLocation nie jest obsługiwany."); 

} 

}); 

}); 

funkcja geo_success (pozycja) { 



printLatLong (position.coords.latitude, position.coords.longitude); 

} 

// Zwrócony obiekt PositionError zawiera następujące atrybuty: 

// kod: numeryczny kod odpowiedzi. 

// PERMISSION_DENIED = 1 

// POSITION_UNAVAILABLE = 2 

// TIMEOUT = 3 

// wiadomość: przede wszystkim do debugowania. Zaleca się nie pokazywać tego błędu 

użytkownikom. 

function geo_error (err) { 

if (err.code == 1) { 

błąd ("Użytkownik odmówił podania informacji o lokalizacji.") 

} else if (err.code == 2) { 

błąd ("Twoje informacje o lokalizacji są niedostępne.") 

} else if (err.code == 3) { 

błąd ("Prośba o przekroczenie limitu czasu Twojej lokalizacji.") 

} else { 

błąd ("Wystąpił nieznany błąd podczas żądania lokalizacji.") 

} 

} 

// wyjście lat i długie. 

function printLatLong (lat, long) { 

$ ('body'). append ('<p> Lat:' + lat + '</ p>'); 

$ ('body'). append ('<p> Long:' + long + '</ p>'); 

} 

błąd funkcji (msg) { 

alert (msg); 

} 

</ script> 

Omówienie 

Obiekt navigator daje nam dostęp do nowego obiektu geolokalizacji. Obiekt geolocation ma 

następujące metody: 

• getCurrentPosition zwraca bieżącą pozycję użytkownika. 

• watchPosition zwraca bieżącą pozycję użytkownika, ale także monitoruje pozycję i wywołuje  

odpowiedne oddzwanianie za każdym razem, gdy zmienia się pozycja. 

• clearWatch ta metoda kończy monitorowanie metody watchPosition pozycja. 

Podczas określania lokalizacji urządzenia internetowego najpierw sprawdź, czy przeglądarka 

użytkownika obsługuje natywnie funkcję GeoLocation. Jeśli tak, wywołaj metodę 

getCurrentPosition: 

 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (geo_success, geo_error); 

} else { 

błąd ("GeoLocation nie jest obsługiwany."); 



} 

Ponieważ ta metoda jest wykonywana asynchronicznie, należy przekazać dwie funkcje 

zwrotne: geo_success i geo_error. Wywołanie błędu jest przekazywane obiektowi błędu 

pozycji, który zawiera kod i właściwość komunikatu. Kod może być jednym z następujących: 

• 0 - nieznany 

• 1 - Odmowa pozwolenia 

• 2 - Pozycja niedostępna 

• 3 - Limit czasu 

Wywołanie zwrotne success jest przekazywane obiektowi position  który zawiera obiekt 

coordinates  i znacznik czasu. Obiekt współrzędnychcoordinates zawiera: 

• latitude określona w stopniach dziesiętnych. 

• longitude określona w stopniach dziesiętnych. 

• altitude, która jest określona w metrach nad elipsoidą. 

• accuracy określona w metrach. 

• altitudeAccuracy, która jest określona w metrach. 

• heading, który jest kierunkiem podróży podanym w stopniach. 

• speed, która jest określona w metrach na sekundę. 

Spośród tych 7 gwarantowanych jest tylko 3:latitude, longitude i accuracy. 

W celu rozwiązania, weź szerokość i długość geograficzną i dołącz je do naszego ciała 

strona internetowa za pomocą jQuery: 

function printLatLong (lat, long) { 

$ ('body'). append ('<p> Lat:' + lat + '</ p>'); 

$ ('body'). append ('<p> Long:' + long + '</ p>'); 

} 

 

Podstawowe dane GeoLocation z funkcją Fallback 

Problem 

Chcesz określić lokalizację internetową użytkownika, gdy przeglądarka go nie obsługuje 

HTML5 GeoLocation API natywnie. 

Rozwiązanie 

Wykonaj przywracanie adresu IP do wyszukiwania lokalizacji. Z pewnością nie jest tak 

dokładny jak współrzędne szerokości i długości geograficznej, ale jest znacznie lepszy niż brak 

jakichkolwiek danych o lokalizacji. 

Google vs MaxMind 

Google oferuje obiekt google.loader.ClientLocation w swojej bibliotece Google Maps API v3, 

ale nie działa w przypadku wielu adresów IP w Stanach Zjednoczonych. Usługa internetowa 

MaxMind GeoIP JavaScript wydaje się być bardziej dokładna i aktualna. Ponadto jest 

bezpłatny, pod warunkiem, że połączysz się z http://www.maxmind.com. stronie 

internetowej. Alternatywnie oferują one licencję atrybucyjną JavaScript, którą można kupić za 

250 USD rocznie. 

Kodowanie rozwiązania 

Zmodyfikuj nasz poprzedni przykład, aby korzystać z MaxMind jako awaryjnego. Zacznij od 

dodania biblioteki JavaScript do strony: 

<script src = "http://j.maxmind.com/app/geoip.js"> </ script> 



Teraz zmodyfikujmy poprzedni przykład, aby wrócić do MaxMind: 

$ (document) .ready (function () { 

// kliknij przycisk kliknij. 

$ ('# go'). click (function () { 

// test pod kątem obecności geolokalizacji. 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

// wyślij żądanie dotyczące pozycji użytkownika. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (geo_success, geo_error); 

} else { 

// użyj funkcji MaxMind IP do zastępczego interfejsu API lokalizacji. 

printLatLong (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

}); 

}); 

// wyjście lat i długie. 

function printLatLong (szerokość, długość, isMaxMind) { 

$ ('body'). append ('<p> Lat:' + szerokość geograficzna + '</ p>'); 

$ ('body'). append ('<p> Long:' + longitude + '</ p>'); 

// jeśli wykorzystaliśmy link MaxMind do dodawania lokalizacji. 

if (isMaxMind) { 

$ ('body'). append ('<p> <a href="http://www.maxmind.com" target="_blank"> 

Udostępnianie adresu IP dla usługi} 

} 

function geo_error (err) { 

// zamiast wyświetlać błąd, przywrócić MaxMind IP do biblioteki lokalizacji. 

printLatLong (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

Dyskusja 

Zamiast pokazywać błąd, jeśli navigator lub navigator.geolocation są niezdefiniowane, użyj 

funkcje geoip_latitude () i geoip_longitude (), które MaxMind JavaScript 

Biblioteka zapewnia nam pobieranie szerokości i długości geograficznej użytkownika. Patrząc 

na źródło pliku geoip.js MaxMind, przetłumaczyli już swój adres IP na dane lokalizacji. 

MaxMind tworzy dynamiczny plik JavaScript, odczytując adres IP, który wysłał żądanie HTTP i 

wykonując adres IP do serwera translacji położenia, a następnie wyprowadzając wyniki. Po 

wywołaniu printLatLong za pomocą MaxMind, przeprowadź dodatkowy prawdziwy parametr. 

Darmowa wersja MaxMind wymaga atrybucji w postaci linku z powrotem do ich strony, więc 

parametr isMaxMind został dodany do funkcji printLatLong, aby wskazać, że MaxMind został 

użyty do uzyskania Lokalizacji: 

function printLatLong (szerokość, długość, isMaxMind) { 

$ ('body'). append ('<p> Lat:' + szerokość geograficzna + '</ p>'); 

$ ('body'). append ('<p> Long:' + longitude + '</ p>'); 

// jeśli wykorzystaliśmy link MaxMind do dodawania lokalizacji. 

if (isMaxMind) { 



$ ('body'). append ('<p> <a href="http://www.maxmind.com" target="_blank"> 

Udostępnianie adresu IP dla usługi} 

} 

Innym scenariuszem, o którym należy pamiętać, jest to, że użytkownik odrzuca naszą prośbę 

o informacje o lokalizacji lub coś innego pójdzie nie tak. Z tego powodu procedura obsługi 

geo_error () została zmieniona tak, aby zastępowała używanie adresu IP do lokalizacji. 

Ponieważ dodaliśmy MaxMind jako rezerwowy, rozwiązanie jest w stanie obsłużyć większy 

odsetek przeglądarek i urządzeń bez konieczności korzystania z natywnej obsługi GeoLocation 

w przeglądarce. 

 

Odwrotne geokodowanie adresu przy użyciu szerokości i długości geograficznej 

Problem 

Chcesz przekonwertować współrzędne szerokości i długości geograficznej na przyjazny dla 

człowieka adres. 

Rozwiązanie 

Użyj interfejsu API JavaScript Google Maps, aby zmienić szerokość i długość geograficzną na 

adres .Proces przekształcania danych geograficznych, takich jak adres uliczny i kod pocztowy, 

w współrzędne geograficzne, takie jak szerokość i długość geograficzna, nazywa się 

geokodowaniem (otrzymamy to w następnym przepisie). Natomiast odwracanie, zamienianie 

współrzędnych na adres, nazywa się odwrotnym geokodowaniem. Rozpocznij od dodania 

potrzebnych skryptów do naszej strony internetowej: 

<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.js"> </ script> 

<script src = "http://j.maxmind.com/app/geoip.js"> </ script> 

<script src = "http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> </ script> 

Dodaj przycisk, aby uruchomić współrzędne użytkownika i wyszukać adres: 

<input type = "button" id = "go" value = "Kliknij, aby znaleźć swój adres" /> 

Następnie dodaj JavaScript, aby obsłużyć kliknięcie przycisku i uzyskać sukces w bieżącej akcji 

: 

$ (document) .ready (function () { 

// kliknij przycisk kliknij. 

$ ('# go'). click (function () { 

// test pod kątem obecności geolokalizacji. 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

// wyślij żądanie dotyczące pozycji użytkownika. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (geo_success, geo_error); 

} else { 

// użyj funkcji MaxMind IP do zastępczego interfejsu API lokalizacji. 

printAddress (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

}); 

funkcja geo_success (pozycja) { 

printAddress (position.coords.latitude, position.coords.longitude); 

} 

function geo_error (err) { 



// zamiast wyświetlać błąd, przywrócić MaxMind IP do biblioteki lokalizacji. 

printAddress (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

//// użyj google maps API, aby odwrócić geokodowanie naszej lokalizacji. 

function printAddress (szerokość, długość, isMaxMind) { 

// skonfiguruj obiekt Geocoder. 

var geocoder = new google.maps.Geocoder (); 

// przekształć współrzędne w obiekt. 

var yourLocation = new google.maps.LatLng (szerokość, długość geograficzna); 

// dowiedz się o naszej lokalizacji. 

geocoder.geocode ({'latLng': yourLocation}, funkcja (wyniki, status) { 

if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

if (wyniki [0]) { 

$ ('body'). append ('<p> Twój adres: <br />' + wyniki [0] .formatted_address + '</ p>'); 

} else { 

błąd ("Google nie zwrócił żadnych wyników."); 

} 

} else { 

error ("Odwrotne geokodowanie nie powiodło się z powodu:" + status); 

} 

}); 

// jeśli wykorzystaliśmy link MaxMind do dodawania lokalizacji. 

if (isMaxMind) { 

$ ('body'). append ('<p> <a href="http://www.maxmind.com" target="_blank"> 

Udostępnianie adresu IP dla usługi} 

} 

błąd funkcji (msg) { 

alert (msg); 

} 

Omówienie 

Uzyskaj współrzędne z getCurrentPosition i przekaż je do funkcji printAddress, która korzysta 

z interfejsu Google Maps API w celu odwrotnego geokodowania. Funkcja printAddress 

rozpoczyna się od utworzenia nowego obiektu Google Geocoder. Geo 

obiekt kodera daje nam dostęp do metody geokodowania, która może przyjmować różne 

opcje i zwracać informacje na ich podstawie. W naszym przypadku użyj metody 

google.maps.LatLng, aby utworzyć nowy obiekt Google LatLng, który jest przekazywany do 

geokodowania w celu uzyskania adresu. Metoda geocode jest asynchroniczna 

podobnie jak getCurrentPosition, więc zdefiniuj wbudowaną funkcję JavaScript, aby obsłużyć 

wywołanie zwrotne. Odpowiedź zwrotna zawiera dwa parametry, jeden dla wyników, a drugi 

dla kodu statusu. Jeśli status jest OK, można bezpiecznie przetworzyć tablicę obiektów 

GeocoderResults przechowywanych w zmiennej wyników. Zmienna wyników jest tablicą, 

ponieważ Geocoder może zwrócić więcej niż jeden wpis. Następnie sprawdź obiekt 

GeocoderResults na pierwszej pozycji tablicy, a jeśli istnieje, dołącz właściwość 

formatted_address do treści strony internetowej 



 

Konwertuj adres na szerokość i długość geograficzną 

Problem 

Chcesz zmienić adres na współrzędne szerokości i długości geograficznej. 

Rozwiązanie 

Użyj Google Maps JavaScript API V3, aby zmienić adres na szerokość i długość geograficzną. 

To się nazywa geokodowanie. Dodaj jQuery i Google Maps JavaScript API V3 na stronę sieci 

Web: 

<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.js"> </ script> 

<script src = "http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> </ script> 

Interfejs API GeoLocation HTML5 może zwracać tylko lokalizację użytkownika we 

współrzędnych, więc niech użytkownik wprowadza swój adres przez pole tekstowe: 

<div> 

<label for = "address"> Wprowadź adres: </ label> 

<input type = "text" id = "address" /> 

</ div> 

<div> 

<input type = "button" id = "go" value = "Kliknij mnie, aby znaleźć szerokość i długość 

geograficzną" /> 

</ div> 

Poniższy skrypt JavaScript obsługuje kliknięcie przycisku, odczytuje dane wejściowe od 

użytkownika i wywołuje interfejs API Google w celu geokodowania adresu: 

$ (document) .ready (function () { 

// kliknij przycisk kliknij. 

$ ('# go'). click (function () { 

// uzyskaj adres podany przez użytkownika. 

var address = $ ("# address"). val (); 

if (adres) { 

//// użyj google maps API do geokodowania adresu. 

// skonfiguruj obiekt Geocoder. 

var geocoder = new google.maps.Geocoder (); 

// zwróć współrzędne. 

geocoder.geocode ({'address': address}, function (results, status) { 

if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

if (wyniki [0]) { 

// wydrukuj wyniki 

printLatLong (wyniki [0] .geometry.location.lat (), wyniki [0] .geometry.location.lng ()); 

} else { 

błąd ("Google nie zwrócił żadnych wyników."); 

} 

} else { 

error ("Odwrotne geokodowanie nie powiodło się z powodu:" + status); 

} 

}); 



} 

jeszcze { 

błąd ("Proszę podać adres"); 

} 

}); 

}); 

// wyjście lat i długie. 

function printLatLong (lat, long) { 

$ ('body'). append ('<p> Lat:' + lat + '</ p>'); 

$ ('body'). append ('<p> Long:' + long + '</ p>'); 

} 

błąd funkcji (msg) { 

alert (msg); 

} 

Omówienie 

Kiedy użytkownik kliknie przycisk, użyj jQuery, aby odczytać wartość i sprawdzić, czy nie jest 

pusta. Następnie utwórz instancję obiektu Geocoder. Aby to zrobić, wywołaj metodę geocode, 

ale podaj opcję adresu zamiast szerokości i długości geograficznej: 

// skonfiguruj obiekt Geocoder. 

var geocoder = new google.maps.Geocoder (); 

// zwróć współrzędne. 

geocoder.geocode ({'address': address}, function (results, status) { 

... 

Następnie uzyskaj dostęp do właściwości geometry obiektu GeocoderResults. Właściwość 

geometry zawiera właściwość location, która może następnie zostać użyta do wywołania 

metod lat i lng w celu uzyskania współrzędnych naszego adresu, który następnie jest dołączany 

do treści strony internetowej w naszej funkcji printLatLong: 

// wydrukuj wyniki 

printLatLong (wyniki [0] .geometry.location.lat (), wyniki [0] .geometry.location.lng ()); 

 

Dojazd z bieżącej lokalizacji 

Problem 

Chcesz uzyskać wskazówki od bieżącej lokalizacji użytkownika na konkretny adres. 

Rozwiązanie 

Użyj interfejsu API Map Google, aby wyświetlić trasę w ten sam sposób, w jaki robiłaby to 

witryna Google Maps, i daj użytkownikowi opcję wyprowadzania odległości w milach lub 

kilometrach. Korzystaj z bibliotek JavaScript V3 API jQuery i Google Maps: 

<script src = "http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> </ script> 

<script src = "http://j.maxmind.com/app/geoip.js"> </ script> 

<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.js"> </ script> 

Kod HTML jest podobny do przykładu geokodowania z dodatkiem pola rozwijanego wyboru 

mil lub kilometrów i zamiast dołączać nasze wyniki do treści strony, dodamy element div, który 

będzie zawierał obliczoną odległość i element div do przechowywania mapy Google: 

<div class = "field"> 



<label for = "address"> Wprowadź adres docelowy: </ label> 

<input type = "text" id = "address" /> 

</ div> 

<div class = "field"> 

<label for = "units"> Units: </ label> 

<wybierz id = "jednostki"> 

<option value = "IMPERIAL"> Mile </ option> 

<wartość opcji = "METRIC"> Kilometry </ option> 

</ select> 

</ div> 

<div> 

<input type = "button" id = "go" value = "Get Directions" /> 

</ div> 

<div id = "distance"> </ div> 

<div id = "map"> </ div> 

Poniższy JavaScript wykonuje następujące czynności: 

• Wyświetlanie mapy Stanów Zjednoczonych przy ładowaniu strony. 

• Obsługuj kliknięcie przycisku. 

• Uzyskaj aktualną lokalizację użytkownika. 

• Przeczytaj dane wejściowe adresu. 

• Przekaż bieżącą lokalizację i adres do interfejsu API Google, aby uzyskać odległość przejazdu 

między dwiema lokalizacjami. 

• Zaktualizuj mapę Google o sugerowaną trasę. 

// globalne mapy google: 

var directionRenderer; 

var directionsService = new google.maps.DirectionsService (); 

var map; 

$ (document) .ready (function () { 

//// punkt początkowy konfiguracji mapy dla Google Maps 

// ustaw początkowe współrzędne na szerokość geograficzną -92 i długość geograficzną 32, 

która jest gdzieś w okolicach Kansas City w centrum //, a następnie ustaw zoom na 4, aby cały 

USA był widoczny i wyśrodkowany. 

var kansas = new google.maps.LatLng (32, -92); 

var myOptions = { 

zoom: 4, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

centrum: Kansas 

} 

map = new google.maps.Map (document.getElementById ("map"), myOptions); 

directionsRenderer = new google.maps.DirectionsRenderer (); 

wskazówkiRenderer.setMap (mapa); 

// kliknij przycisk kliknij. 

$ ('# go'). click (function () { 



// użyj naszego nowego getLatLng z funkcją rezerwową i zdefiniuj funkcję inline, aby obsłużyć 

wywołanie zwrotne. 

getLatLng (funkcja (szerokość, długość, isMaxMind) { 

// ustaw punkt początkowy. 

var start = new google.maps.LatLng (szerokość, długość geograficzna); 

// uzyskaj adres podany przez użytkownika. 

var address = $ ("# address"). val (); 

if (adres) { 

// ustaw punkt końcowy. 

var end = $ ("# address"). val (); 

// ustaw opcje żądania: 

var request = { 

pochodzenie: początek, 

przeznaczenie: koniec, 

travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING 

}; 

// wykonaj żądanie trasy. 

directionsService.route (zapytanie, funkcja (wynik, status) { 

if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) { 

// wyświetl wskazówki, korzystając z Google Renderer wskazówek 

directionsRenderer.setDirections (wynik); 

//// Wyjściowy całkowity dystans oddzielnie. 

var distance = getTotalDistance (wynik); 

// wyjście mil lub km 

jednostki var = $ ("# units"). val (); 

if (units == 'IMPERIAL') { 

$ ("# distance"). html ("Całkowita odległość: <strong>" + metryToMiles (odległość) + '</} else 

{ 

$ ("# distance"). html ('Całkowita odległość: <strong>' + metersToKilometers (distance)} 

} else { 

błąd ("Wskazówki dojazdu nie powiodły się z powodu:" + status); 

} 

}); 

} 

jeszcze { 

błąd ("Proszę podać adres"); 

} 

// jeśli wykorzystaliśmy link MaxMind do dodawania lokalizacji. 

if (isMaxMind) { 

$ ('body'). append ('<p> <a href="http://www.maxmind.com" target="_blank"> Usługa IP na 

lokalizację} 

}); 

}); 

}); 



function getLatLng (callback) { 

// test pod kątem obecności geolokalizacji. 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

// wyślij żądanie dotyczące pozycji użytkownika. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (function (position) { 

// moduł obsługi sukcesu 

callback (position.coords.latitude, position.coords.longitude); 

}, 

function (err) { 

// zignoruj błąd, przekazując wywołanie zwrotne do lokalizacji z MaxMind. 

callback (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

}); 

} else { 

// gelocation nie jest dostępna, więc prześlij callbackowi lokalizację z MaxMind. 

callback (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

} 

// zwraca całkowitą odległość w metrach. 

function getTotalDistance (wynik) { 

var metry = 0; 

var route = result.routes [0]; 

dla (ii = 0; ii <route.legs.length; ii ++) { 

// Google przechowuje wartość odległości w metrach. 

metry + = route.legs [ii] .distance.value; 

} 

mierniki powrotu; 

} 

function metersToKilometers (metry) { 

return Math.round (metry / 1000); 

} 

function metersToMiles (metry) { 

// 1 Mile = 1609.344 metrów 

return Math.round (metry / 1609.344); 

} 

błąd funkcji (msg) { 

alert (msg); 

} 

Omówienie 

Aby zbudować rozwiązanie, zacznij od zdefiniowania trzech zmiennych globalnych używanych 

do komunikacji z interfejsem API Google i do aktualizacji naszego div #map. Po załadowaniu 

dokumentu ustaw mapę USA, która ma być wyświetlana. Obiekt mapy Google reprezentuje 

mapę na twojej stronie internetowej (możesz mieć więcej niż jeden). Utwórz obiekt mapy, 

wywołując nowe google.maps.Map (document.getElementById ("map"), myOptions) i 

przekazując element HTML, w którym chcemy wyświetlić mapę i obiekt Opcje mapy.Istnieje 



wiele opcji, które można ustawić, ale trzy używane dla tego rozwiązania to zoom, mapTypeId 

i center. Opcje są dość opisowe, jeśli chodzi o ich cel. Ustaw zoom na 4, aby umożliwić 

użytkownikowi obejrzenie całego USA. Aby uzyskać identyfikator mapTypeId, użyj ROADMAP, 

który wyświetla normalne, domyślne kafelki 2D Map Google. Pozostałe opcje to SATELLITE, 

HYBRID i TERRAIN. Opcja środkowa wskazuje lokalizację wyświetlaną na środku mapy. 

Szerokość i długość geograficzna Kansas, która jest centralną lokalizacją w USA, są 

zakodowane na stałe w celu utworzenia obiektu LatLng, który może być użyty do ustawienia 

parametru środkowego. Kiedy obiekt mapy zostanie utworzony za pomocą nowego słowa 

kluczowego, automatycznie zaktualizuje nasz div mapy. Następna linia, directionsRenderer = 

new google.maps.DirectionsRenderer (); tworzy nowy obiekt RouteRenderer, który może 

automatycznie aktualizować Mapy. LiniawskazówkiRenderer.setMap (mapa); nie robi jeszcze 

nic, ale mówi użytkownikowi, aby wprowadzić adres i kliknij przycisk. W tym przykładzie re-

factored logika zastępuje GeoLocation, aby była nieco bardziej kompaktowa i wielokrotnego 

użytku: 

function getLatLng (callback) { 

// test pod kątem obecności geolokalizacji. 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

// wyślij żądanie dotyczące pozycji użytkownika. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (function (position) { 

// moduł obsługi sukcesu 

callback (position.coords.latitude, position.coords.longitude); 

}, 

function (err) { 

// zignoruj błąd, przekazując wywołanie zwrotne do lokalizacji z MaxMind. 

callback (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

}); 

} else { 

// gelocation nie jest dostępna, więc prześlij callbackowi lokalizację z MaxMind. 

callback (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

} 

Funkcja przyjmuje jeden parametr wywołania zwrotnego, który zwraca zmienne szerokości i 

długości geograficznej oraz isMaxMind. Sprawdź istnienie navigator.geolocation tak jak 

poprzednio, ale tym razem zdefiniuj funkcje obsługi wywołania zwrotnego 

navigator.geolocation, aby wywołać naszą wspólną funkcję wywołania zwrotnego. To zwraca 

albo wyniki funkcji getCurrentPosition, albo szerokość i długość geograficzną MaxMind. Dla 

obsługi przycisku kliknięcia w głównym przykładzie zacznij od użycia nowej funkcji LatLng, aby 

zebrać aktualną lokalizację użytkownika, która następnie służy do utworzenia nowego obiektu 

LatLng i zapisania go w zmiennej start. Następnie, zbieraj adres i przechowuj tekst jako ciąg w 

zmiennej końcowej. Aby uzyskać wskazówki, użyj obiektu DirectionsService, który został 

utworzony i zapisany w zmiennej globalnej directionsService. Metoda trasy obiektu 

DirectionsService przyjmuje parametr obiektu DirectionsRequest i metodę wywołania 

zwrotnego. Obiekt DirectionsRequest obsługuje wiele opcji, ale rozwiązanie musi tylko 

określać opcje początku, miejsca docelowego i trybu podróży . Opcjami początkowymi i 



docelowymi mogą być ciągi takie jak zmienna końcowa lub wartość LatLng. Dla opcji 

travelMode ustaw opcję PROWADZENIE. (Pozostałe opcje to WALKING lub BICYCLING.) 

Metoda trasy wykonuje się asynchronicznie, więc zdefiniuj funkcję zwrotną, która jest 

przekazywana przez obiekt DirectionsResult i kod statusu. Sprawdź zmienną statusu, aby 

upewnić się, że metoda trasy zakończyła się pomyślnie, a następnie przekaż obiekt wynikowy 

do obiektu DirectionsRenderer, który aktualizuje mapę podświetloną trasą jazdy między 

lokalizacjami początkową i końcową. Aby dać wyobrażenie o tym, co zawiera zmienna wyniku, 

przekaż ją do funkcji getTotal Distance, która jest odpowiedzialna za sumowanie odległości 

trasy jazdy. Obiekt result zawiera właściwość routes, która jest tablicą obiektów 

DirectionsRoute. Każda trasa wskazuje drogę, od punktu początkowego do końcowego. 

Zwykle zwracana jest tylko jedna trasa, chyba że ustawiono opcję provideRouteAlternatives 

na true. Nasza funkcja getTotalDistance analizuje tylko pierwszą trasę. Każdy obiekt 

DirectionsRoute zawiera wiele właściwości, ale potrzebna właściwość to nogi, które są tablicą 

obiektów DirectionsLeg, które definiują pojedynczą nogę podróży między początkową i 

końcową lokalizacją. Jeśli trasa nie zawiera żadnych punktów, trasa ma tylko jedną odnogę. 

Ponieważ punkty trasy nie zostały zdefiniowane, wyniki powinny mieć pojedynczą nogę, ale 

dla dobrego pomiaru pętla przechodzi przez każdą nogę. Podobnie jak obiekt trasy, obiekt nogi 

również zawiera wiele właściwości, ale jedyny niezbędny do uzyskania dostępu to właściwość 

distance, która zawiera obiekt DirectionsDistance. Właściwość value obiektu 

DirectionsDistance podaje całkowitą odległość nogi w metrach. Pętla sumuje dystans każdej 

nogi i zwraca sumę w metrach. Na koniec sprawdź wartość listy rozwijanej jednostek, aby 

dowiedzieć się, czy użytkownik chciał uzyskać całkowitą odległość w milach lub kilometrach. 

Następnie wywołaj jedną z naszych funkcji pomocniczych: metersToKilometers lub 

metersToMiles, aby przekształcić metry na kilometry mil i wyprowadzić wartość do elementu 

div odległości. 

 

Starbucks do Starbucks 

Problem 

Chcesz uzyskać wskazówki od najbliższej kawiarni Starbucks do najbliższej kawiarni Starbucks. 

Rozwiązanie 

Użyj API Miejsc SimpleGeo, aby znaleźć najbliższy Starbucks do aktualnej lokalizacji 

użytkownika, a następnie po ustawieniu tej lokalizacji, wykonaj drugie wywołanie API do 

SimpleGeo, aby znaleźć najbliższą lokalizację Starbucks. Następnie użyj interfejsu API Map 

Google, aby przekazać wskazówki od pierwszego Starbucksa do drugiego Starbucks. Dodaj 

interfejs API SimpleGeo do kolekcji bibliotek JavaScript: 

<script src = "http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> </ script> 

<script src = "http://j.maxmind.com/app/geoip.js"> </ script> 

<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.js"> </ script> 

<script src = "http://cdn.simplegeo.com/js/1.2/simplegeo.places.jq.min.js"> </ script> 

SimpleGeo jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji, aby uzyskać klucz API. Po zarejestrowaniu 

znajdź klucz API, klikając menu Tokeny, a następnie podmenu JSONP TOKENS. Dodaj domeny 

(domeny) swojej witryny do listy dozwolonych domen. Zapobiega to używaniu klucza API przez 

inne osoby. Teraz skopiuj klucz i zastąp symbol zastępczy u góry kodu JavaScript próbki: 

// simplegeo globals: 



var geoclient = new simplegeo.PlacesClient ('ZAMKNIJ Z KLUCZEM API'); 

// globalne mapy google: 

var directionRenderer; 

var directionsService = new google.maps.DirectionsService (); 

var map; 

$ (document) .ready (function () { 

//// punkt początkowy konfiguracji mapy dla Google Maps 

// ustaw początkowe współrzędne na szerokość geograficzną -92 i długość geograficzną 32, 

która jest gdzieś w okolicach Kansas City w centrum //, a następnie ustaw zoom na 4, aby cały 

USA był widoczny i wyśrodkowany. 

var kansas = new google.maps.LatLng (32, -92); 

var myOptions = { 

zoom: 4, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

centrum: Kansas 

} 

map = new google.maps.Map (document.getElementById ("map"), myOptions); 

directionsRenderer = new google.maps.DirectionsRenderer (); 

wskazówkiRenderer.setMap (mapa); 

// kliknij przycisk kliknij. 

$ ('# go'). click (function () { 

// użyj naszego nowego getLatLng z funkcją rezerwową i zdefiniuj funkcję inline, aby obsłużyć 

wywołanie zwrotne. 

getLatLng (funkcja (szerokość, długość, isMaxMind) { 

// użyj simplegeo, aby znaleźć najbliższy starbucks. 

var query = "Starbucks"; 

geoclient.search (szerokość, długość geograficzna, {q: zapytanie, promień: 20, num: 1}, funkcja 

(err, dataStart), jeśli (err) { 

błąd (err); 

} else { 

// prosiliśmy tylko o jeden wynik, a SimpleGeo zwraca wyniki na podstawie odległości, więc // 

upewnij się, że mamy wynik. 

if (dataStart.features.length == 1) { 

// zapisz współrzędne początkowe i adres. 

var startLat = dataStart.features [0] .geometry.coordinates [1]; 

var startLng = dataStart.features [0] .geometry.coordinates [0]; 

var startAddress = dataStart.features [0] .properties ['address']; 

// zapisz także w GoogleLockLng. 

var start = new google.maps.LatLng (startLat, startLng); 

// znajdź najbliższy Starbucks do tego, który właśnie znaleźliśmy. 

geoclient.search (startLat, startLng, {q: zapytanie, promień: 20, num: 2}, funkcja if (err) { 

błąd (err); 

} else { 



// tym razem poprosiliśmy o dwa wyniki. Pierwszym wynikiem powinien być start //, więc tym 

razem uzyskasz dostęp do drugiego wyniku. 

if (dataEnd.features.length == 2) { 

// zapisz współrzędne końcowe i adres. 

var endLat = dataEnd.features [1] .geometry.coordinates [1]; 

var endLng = dataEnd.features [1] .geometry.coordinates [0]; 

var endAddress = dataEnd.features [1] .properties ['address']; 

// zapisz także w GoogleLockLng. 

var end = new google.maps.LatLng (endLat, endLng); 

// dodaj teraz wskazówki od wyjścia z Starbucksa na zakończenie. 

// ustaw opcje żądania: 

var request = { 

pochodzenie: początek, 

przeznaczenie: koniec, 

travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING 

}; 

// wykonaj żądanie trasy. 

directionsService.route (zapytanie, funkcja (wynik, status) { 

if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) { 

// wyświetl wskazówki, korzystając z Google Renderer wskazówek 

directionsRenderer.setDirections (wynik); 

//// informacje wyjściowe oddzielnie. 

$ ('# info'). html ('Najbliższy Starbucks: <strong>' + startAddress 'Następny Starbucks: 

<strong>' + endAddress + '</} else { 

błąd ("Wskazówki dojazdu nie powiodły się z powodu:" + status); 

} 

}); 

} 

jeszcze { 

błąd ("Nie można znaleźć Starbucks w pobliżu" + startAddress); 

} 

} 

}); 

} 

jeszcze { 

błąd ("Nie można znaleźć Starbucksa w pobliżu".); 

} 

} 

}); 

// jeśli wykorzystaliśmy link MaxMind do dodawania lokalizacji. 

if (isMaxMind) { 

$ ('body'). append ('<p> <a href="http://www.maxmind.com" target="_blank"> Usługa IP na 

lokalizację} 

}); 



}); 

}); 

function getLatLng (callback) { 

// test pod kątem obecności geolokalizacji. 

if (navigator && navigator.geolocation) { 

// wyślij żądanie dotyczące pozycji użytkownika. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition (function (position) { 

// moduł obsługi sukcesu 

callback (position.coords.latitude, position.coords.longitude); 

}, 

function (err) { 

// zignoruj błąd, przekazując wywołanie zwrotne do lokalizacji z MaxMind. 

callback (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

}); 

} else { 

// gelocation nie jest dostępna, więc prześlij callbackowi lokalizację z MaxMind. 

callback (geoip_latitude (), geoip_longitude (), true); 

} 

} 

błąd funkcji (msg) { 

alert (msg); 

} 

Omówienie 

Oprócz wywołania simplegeo.PlacesClient, aby skonfigurować SimpleGeo, kod zaczyna się tak 

samo jak poprzedni przykład. W module obsługi klikania uzyskaj bieżącą lokalizację 

użytkownika za pomocą funkcji getLatLng i wykorzystaj wynikową szerokość i długość 

geograficzną, aby wywołać funkcję geoclient.search SimpleGeo, aby znaleźć najbliższy nam 

Starbucks. Funkcja geoclient.search przyjmuje parametry szerokości i długości geograficznej, 

nasze opcje zapytania i funkcję zwrotną. Ustaw opcje zapytania na wyszukiwane hasło 

(qparam) Starbucksa w promieniu 20 km (promień param) i wskaż, że wymagany jest tylko 

jeden wynik (num param). Funkcja zwrotna zwraca kolekcję funkcji, która zawiera różne 

informacje, w tym szerokość i długość geograficzną wokół każdego wyniku wyszukiwania. W 

oddzwonieniu zapisać szerokość, długość i adres w zmiennych jako naszej lokalizacji 

początkowej. Następnie wykonaj drugie wywołanie geoclient.search, używając punktu 

początkowego jako punktu odniesienia. Tym razem zwracają dwa wyniki, ponieważ pierwszym 

wynikiem jest nadal lokalizacja początkowa. Przechowuj szerokość, długość i adres elementu 

drugiego elementu w końcowych zmiennych lokalizacji. Po ustawieniu lokalizacji początkowej 

i końcowej użyj tego samego wywołania interfejsu API Map Google jako ostatniego przykładu, 

aby wyświetlić wskazówki dojazdu między tymi lokalizacjami. Aby zakończyć przykład, 

wyświetl adres początkowego i końcowego adresu nad mapą. 



Płótno 
 

Wprowadzenie 

Jednym z najbardziej ekscytujących dodatków do stron internetowych, które mają być 

standaryzowane przez HTML5, jest 

element canvas: 

<canvas id = "mycanvas"> </ canvas> 

Ten prosty element pozwala użytkownikom rysować grafiki, takie jak linie, okręgi, wypełnienia 

itp. Bezpośrednio w element bloku w kształcie prostokąta, który pojawia się na stronie 

internetowej. Istnieje wiele cech związanych z elementem canvas. Na przykład, oprócz 

ręcznego rysowania obrazów, przeglądarki mogą pobierać nieprzetworzone dane obrazu z 

zewnętrznego pliku obrazu i "rysować" go na elemencie canvas. Dzięki możliwości 

narysowania obrazu przychodzi możliwość wymazania i ponownego narysowania całości lub 

części obrazu na płótnie. Edytowanie obrazów na płótnie umożliwia tworzenie animacji, w 

których wydajesz się przesuwać elementy, rysując i rysując je w różnych pozycjach. Ponadto 

elementy canvas mogą mieć przezroczystość, co oznacza, że mogą być warstwowe lub ułożone 

jeden na drugim, aby stworzyć bardziej wyrafinowane graficzne obrazy / efekty. Istnieje 

również wiele transformacji i efektów, które można zastosować do rysunku na płótnie. W 

istocie płótno jest obrazem dynamicznym, a nie zwykłym statycznym plikiem PNG lub JPEG. W 

podobny sposób można narysować obraz za pomocą programu graficznego, takiego jak Adobe 

Photoshop, zapisać go w pliku i załadować na stronę internetową, przy czym płótno można 

zautomatyzować za pomocą kodu, który komenduje rysunek, i natychmiast zobaczyć wyniki 

na stronie, bez potrzeby ładowania zewnętrznego pliku. Ta możliwość pozwala wykonywać 

wiele skomplikowanych rzeczy, które kiedyś były trudne lub niemożliwe do wykonania, na 

przykład dynamiczne tworzenie obrazów podglądu. Chociaż bardzo pomocne jest zrozumienie 

skrawków i rygli pracy z interfejsem API Canvas, o czym będzie można przeczytać w tym 

rozdziale, większość praktycznych projektów korzysta z bibliotek automatyzujących 

wykorzystanie płótna do różnych zadań. Jak widać, niektóre zadania mogą być dość uciążliwe, 

więc korzystanie z biblioteki pomocników może być kluczem do utrzymania produktywności i 

zdrowia psychicznego. 

 

Rysowanie na płótnie 

Problem 

Chcesz narysować elementy graficzne na swojej stronie, zamiast włączać je jako obraz 

zewnętrzny z elementem img. 

Rozwiązanie 

Użyj elementu canvas w znacznikach: 

<canvas id = "mycanvas"> </ canvas> 

Element canvas może zawierać treść "fallback" wewnątrz tagu, którą przeglądarka 

wyrenderuje tylko wtedy, gdy samo płótno nie jest obsługiwane. Chociaż nie jest to silna 

funkcja do celów ułatwień dostępu, zapewnia ona skromny mechanizm alternatywnej 

zawartości, którą czytniki ekranu mogą udostępnić użytkownikowi. Możesz też zawsze 



dynamicznie utworzyć element canvas i dołączyć go do strony, a następnie użyć CSS, aby 

umieścić go tam, gdzie jest potrzebny: 

var mycanvas = document.createElement ("canvas"); 

mycanvas.id = "mycanvas"; 

document.body.appendChild (mycanvas); 

Aby narysować element canvas, najpierw należy uzyskać odwołanie do kontekstu elementu 

canvas, a następnie wydać polecenia rysowania przeciwko temu odwołaniu 

var mycanvas = document.getElementById ("mycanvas"); 

var mycontext = mycanvas.getContext ("2d"); 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.moveTo (10, 10); 

mycontext.lineTo (35, 35); // rysuje ścieżkę linii od (10,10) do (355,35) 

mycontext.strokeStyle = "# 000"; 

mycontext.stroke (); // Narysuj linię 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (35, 35, 10, 0, Math.PI * 2, true); // narysuj okrąg 

mycontext.fillStyle = "# f00"; 

mycontext.fill (); // wypełnij bryłę 

 

W canvas ważna jest kolejność rysowania elementów - tutaj narysowaliśmy pierwszą linię, a 

drugi okrąg - ponieważ ostatnia operacja rysowania dla dowolnego piksela jest widoczna 

 

canvas API 

Oto kilka często używanych poleceń rysowania w kanwowym interfejsie API: 

beginPath () 

Rozpocznij definicję segmentu ścieżki, która będzie używana przez operację renderowania, 

taką jak stroke () lub fill () 

closePath () 

Zamknij ścieżkę, dodając segment linii od końca ścieżki do początku ścieżki 

moveTo (x, y) 

Przesuń punkt rejestracyjny dla następnej względnej operacji rysowania 

lineTo (x, y) 

Utwórz ścieżkę linii od bieżącego punktu rejestracji do (x, y) 

rect (x, y, width, height) 

Utwórz prostokątną ścieżkę, w której (x, y) jest jednym rogiem, a przeciwległy narożnik to (x + 

szerokość, y + wysokość) 

arc (x, y, radius, startAngleRadians, endAngleRadians, antiClockwiseDirection) Utwórz ścieżkę 

łuku kołowego (do pełnego koła), gdzie (x, y) jest środkiem łuku, a łuk rozpoczyna się i kończy 

pod określonymi kątami (w radianach) i porusza się w zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

fill() 

Wypełnij ostatnio zdefiniowany fragment ścieżki 

stroke() 

Obrysuj (wyrenderuj, pokaż) ostatni fragment ścieżki 



drawImage (obraz, ...) 

Narysuj obraz w obszarze płótna 

strokeText (tekst, ...) 

fillText (tekst, ...) 

Dodaj tekst do płótna 

clearRect (x, y, width, height) 

Usuń prostokątną część płótna z (x, y) do (x + szerokość, y + wysokość) 

strokeStyle = [ciąg | obiekt] 

fillStyle = [ciąg | obiekt] 

Ustaw odpowiednio atrybuty koloru / stylu dla obrysów lub wypełnień 

 

Omówienie 

Płótno API do rysowania 2D jest standaryzowane w HTML5. W dużej mierze płótno działa tak 

samo we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach - które teraz obsługują je. Należy jednak 

pamiętać, że istnieją pewne dziwactwa, które różnią się między przeglądarkami w subtelny 

sposób. Ponieważ te dziwactwa w zachowaniu między różnymi przeglądarkami / wersjami są 

generalnie poza specyfikacją, a więcej szczegółów dotyczących implementacji, szczegółów lub 

przewidywania takich różnic jest daremne. W związku z tym nie omawiamy tych dziwactw 

dogłębnie, ale zamiast tego czytelnik jest proszony o staranne przetestowanie wykorzystania 

płótna i jego API we wszystkich odpowiednich przeglądarkach, aby złapać takie pułapki. 

Element canvas jest określony tak, aby miał kilka kontekstów renderowania, co jest w zasadzie 

fantazyjnym sposobem powiedzenia "układ współrzędnych". W tym momencie jedynym 

użytecznym lub zaimplementowanym kontekstem renderowania jest "2d", który definiuje 

płaski, dwuwymiarowy kartezjański układ współrzędnych z (0,0) w lewym górnym rogu 

(dopasowując tym samym styl układu współrzędnych na stronach internetowych). Praktycznie 

wszystkie wywołania interfejsu API obszaru roboczego są tworzone w kontekście kontekstu, a 

nie samego płótna. Zakładając, że masz odwołanie do elementu canvas, aby uzyskać 

odniesienie do jego kontekstu 2d, użyj: var mycontext = mycanvas.getContext ("2d"); Po 

uzyskaniu kontekstu wymienione powyżej polecenia interfejsu API obszaru roboczego są 

dostępne do wywołania. Polecenia rysowania kształtów w kanwowym interfejsie API są oparte 

na ścieżce. Oznacza to, że najpierw "rysujesz" - lub definiujesz, ale nie widocznie - ścieżkę 

(jedną lub więcej prostych lub zakrzywionych krawędzi), która reprezentuje kształt (linia, łuk / 

łuk, prostokąt itp.), A następnie określasz, co chcesz zrobione na ścieżce. Zwykle albo 

obrysujesz ścieżkę, czyli narysujesz linię wzdłuż brzegów ścieżki i / lub wypełnisz ścieżkę, która 

wypełnia wnętrze ścieżki kolorem lub wzorem. Ponieważ zasadniczo renderujesz ścieżkę 

dopiero po zdefiniowaniu tej ścieżki, często zdarza się, że musisz utworzyć wiele oddzielnych 

segmentów ścieżki na rysunku, gdzie zastosujesz różne obrysy / wypełnienia / etc. renderować 

każdy segment w miarę jego definiowania. Dlatego zawsze wywołuj metodę beginPath () 

przed rozpoczęciem definiowania segmentu ścieżki: 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.moveTo (10, 10); 

mycontext.lineTo (30, 30); 

Jeśli wywołasz metodę closePath () przed wywołaniem polecenia renderowania, takiego jak 

stroke () lub fill (), ścieżka jest dosłownie "zamknięta", ponieważ punkt początkowy ścieżki jest 



automatycznie łączony z punktem końcowym ścieżki, z ostatni segment linii. Po zdefiniowaniu 

segmentu ścieżki wywołaj polecenie renderowania, takie jak stroke () lub fill (). Te polecenia 

działają na tym ostatnio zdefiniowanym fragmencie ścieżki - niezależnie od tego, co 

zdefiniowano od ostatniego wywołania beginPath () - a następnie ta ścieżka nie jest już 

aktywna ani dostępna: 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.moveTo (10, 10); 

mycontext.lineTo (30, 30); 

mycontext.stroke (); 

Pamiętaj, że jeśli narysujesz więcej niż jeden kształt w tym samym segmencie ścieżki, ogólnie 

rzecz biorąc płótno interpretuje ścieżki jako połączone. W tym sensie "połączony" oznacza, że 

istnieje krawędź od końca jednego kształtu do początku następnego. Nie zawsze jest to 

prawdą - niektóre polecenia definicji kształtu oznaczają ich własne niezależne lub nie-

względne segmenty. Ponownie, najlepiej jest wyraźnie zdefiniować segmenty ścieżki, aby 

uniknąć takich pułapek. Jednym z wyraźnych sposobów uniknięcia łączenia się segmentów jest 

użycie beginPath (...), która koncepcyjnie "podnosi pióro" i przenosi je do nowej lokalizacji 

przed odłożeniem, zamiast działać jak pióro, które narysowało połączenie z poprzedniego 

lokalizacja do nowej lokalizacji. 

Wektory vs. Bitmapy 

Możesz być zaznajomiony z pojęciem rysunku wektorowego w przeciwieństwie do rysowania 

bitmapowego. Rysunek wektorowy zasadniczo opisuje obraz jako serię kształtów, które są 

opisane za pomocą równań, tak że kształty (wektory) można modyfikować (obracać, 

skalowane, przekształcane itp.) bez utraty jakości. Z drugiej strony, rysowanie w bicie mapy 

jest specjalnie ograniczone do malowania koloru w jednej lub kilku pojedynczych lokalizacjach 

pikseli. Transformacje przeciwko bitmapom są "stratne", ponieważ podczas transformacji 

pojawiają się rozmyte lub zamazane artefakty wzdłuż granic kolorów, ponieważ to, co mogło 

być wyraźną granicą koloru od jednego piksela do sąsiedniego piksela w oryginalnej orientacji 

rysunku, jest teraz nie jest wyraźną granicą między dwoma pikselami, ale mieszanką kolorów 

między dwoma pikselami. Ważne jest, aby idee wektorowe i bitmapowe były jasne i oddzielne 

w swoim umyśle podczas pracy z elementem canvas. Ścieżki, które rysujesz za pomocą poleceń 

API, takich jak lineTo (...), są jak wektory. Można je definiować, a następnie modyfikować za 

pomocą różnych transformacji, bez utraty jakości. Po uzyskaniu pożądanej ścieżki we właściwy 

sposób renderujemy tę ścieżkę, która tworzy widoczne piksele w danych wyjściowych bitmapy 

elementu canvas. Gdybyś wtedy zastosował więcej przekształceń do swojej bitmapy, takich 

jak obracanie całego elementu, podlegałbyś potencjalnie "stratnym" transformacjom, jak 

opisano powyżej. Mówiąc prościej, pomyśl o definicjach ścieżek jako równaniach wektorów - 

które są niewidoczne i dopóki nie zostaną renderowane, można je dowolnie zmieniać - i 

pomyśl o operacjach obrysu i wypełnienia, które wykonujesz względem ścieżki jako 

renderowanie bitmap pikseli. Zasadniczo nie różni się to od tego, jak działałby program do 

edycji grafiki wektorowej. Jeśli narysujesz kształt (lub zmienisz położenie lub wymiary 

kształtu), w którym pokrywa się tylko część piksela, np. Linia od (10.5,20) do (10.5,50), to każda 

połówka piksela jest częściowo renderowana (przeciw aliasing), co może powodować efekt 

linii rozmytej. Są oczywiście operacje, które jawnie chcesz wykonać tylko w stosunku do 

końcowego renderowanego wyjścia (np. Mutacje kolorów), ale te operacje są oparte na 



bitmapach, w przeciwieństwie do transformacji geometrycznych wykonanych względem 

ścieżek 

 

Korzystanie z przezroczystości 

Problem 

Chcesz, aby część przezroczystego elementu była przezroczysta, aby wyświetlać zawartość 

spod spodu. 

Rozwiązanie 

Element canvas jest domyślnie przezroczysty, co oznacza, że zostanie wyświetlony 

dowolna treść, która jest ułożona poniżej. Oznacza to, że możesz kontrolować, które piksele 

są przezroczyste lub nie, po prostu przez to, co rysujesz na elemencie canvas. Jeśli umieścimy 

rysunek z czerwonym kołem (jak z poprzedniej receptury) nad tekstem, części elementu 

canvas, które nie są rysowane przez okrąg, są przezroczyste, pokazując tekst od spodu. Oprócz 

przejrzystości dowolnego piksela, który nie został jeszcze narysowany na elemencie canvas, 

piksel może mieć częściową przezroczystość za pomocą kanału alfa koloru użytego do 

narysowania piksela. Częściowa przezroczystość oznacza, że to, co użytkownik widzi dla 

każdego piksela, jest kombinacją tego, jaki kolor znajduje się w tym miejscu poniżej elementu 

canvas, w połączeniu z kolorami częściowymi pokazanymi dla tego piksela w elemencie 

canvas. Jeśli czerwone kółko nad tekstem strony z góry zostało narysowane z częściowo 

przezroczystym kolorem. Częściowo przezroczysty kolor jest przydatny nie tylko dla treści 

wyświetlanych na stronie pod elementem canvas, ale także dla treści, które są już rysowane 

na samym elemencie canvas: 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (40, 40, 25, 0, Math.PI * 2, true); // narysuj okrąg 

mycontext.closePath (); 

mycontext.fillStyle = "# f00"; 

mycontext.fill (); // wypełnij bryłę 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (70, 40, 25, 0, Math.PI * 2, true); // narysuj okrąg 

mycontext.closePath (); 

mycontext.fillStyle = "rgba (0,0,255,0,75)"; 

mycontext.fill (); // wypełnij bryłę; 

W powyższym fragmencie kodu narysujemy częściowo przezroczystą część nakładającą się na 

niebieskie koło czerwonego koła. Część okręgów, które zachodzą na siebie, powoduje, że kolor 

fioletowy powstaje w wyniku zmieszania niebieskiego z czerwonym 

 

Omówienie 

Zwykle element canvas zaczyna się od wszystkich pikseli, które są całkowicie przezroczyste. 

Każdy piksel, który jest narysowany w całkowicie nieprzezroczystym kolorze, nie będzie już 

miał żadnej przezroczystości, podczas gdy dowolny piksel, który jest narysowany z częściowo 

nieprzezroczystym kolorem, zachowa częściową przezroczystość. Gdy renderujesz kształty 

jako piksele w mapie bitowej kontekstu 2d, każdy piksel może również mieć definicję tego, jak 

nieprzezroczysty lub przezroczysty powinien być renderowany ten piksel (domyślnie jest 

całkowicie nieprzezroczysty bez przezroczystości). Użytkownik definiuje przezroczystość (alfa) 



koloru ogólnie za pomocą "rgba", która jest określona jako identyczna z wartościami kolorów 

CSS3 (http://www.w3.org/TR/2003/CR-css3-color-0030514/#numerical ), tak jak to: 

mycontext.fillStyle = "rgba (255,0,0,0.5)"; W tym fragmencie kodu wartość "0,5" określa krycie 

50% dla koloru czerwonego, co oznacza, że wszystkie piksele rysowane w tym stylu kolorów 

mają tylko 50% krycia, a więc 50% przezroczystości, aby pokazać od dołu. Innym sposobem 

wpływania na przezroczystość renderowanych pikseli jest ustawienie właściwości globalAlpha 

o wartości od 0,0 do 1,0. Gdy piksel jest rysowany tam, gdzie ma pewną przezroczystość dla 

swojego koloru, domyślną operacją złożoną jest wzięcie definicji istniejącego renderowanego 

piksela, jeśli jest, i połączenie go z tą nową definicją koloru, Zastosowanie częściowej 

przezroczystości do niebieskiego koła kolorów, miksowanie z czerwonym kółkiem w 

overlap.produce nowy kolor piksela. Tak wygląda czarna linia poniżej częściowo przezroczystej 

czerwonej kropki. Pamiętaj jednak, że nie ma tutaj dwóch rzeczywistych warstw kształtów (jak 

można by się do tego przyzwyczaić w oprogramowaniu do cyfrowego przetwarzania obrazu), 

mimo że wygląda to w ten sposób. Piksele, które zostały renderowane, zostały połączone 

razem, łącząc to, co już było w pierwszej ścieżce z tym, co zostało narysowane przez drugą 

ścieżkę. Ostatecznym rezultatem jest nadal jednowarstwowe renderowanie bitmapowe w 

elemencie canvas. Oznacza to, że gdy te dwa kształty są renderowane jeden na drugim, nie 

można ich przenosić ani zmieniać niezależnie, ponieważ istnieje tylko jedna bitmapa. 

Jednakże, ponieważ piksele w elemencie canvas mogą mieć przezroczystość, możliwe jest 

emulowanie oddzielnych warstw przez proste posiadanie więcej niż jednego elementu canvas, 

każdy ułożony jeden na drugim i narysowanie różnych kształtów w różnych odpowiednich 

elementach canvas. W tym przypadku nie ma kompilacji na poziomie płótna pomiędzy dwiema 

niezależnymi warstwami (oddzielnymi elementami, chociaż oczywiście twoja przeglądarka, 

system operacyjny i ekran komputera robią kompozycję), więc te dwa elementy mogą być 

przenoszone, modyfikowane, wymazane itp. niezależnie od siebie 

 

Ustawianie wymiarów płótna 

Problem 

Chcesz wyraźnie określić szerokość i wysokość elementu canvas, który będzie inny niż 

domyślne wymiary. 

Rozwiązanie 

Dodaj do swojego obszaru roboczego atrybuty szerokości i wysokości oraz odpowiadające im 

wartości element: 

<canvas id = "mycanvas" width = "200" height = "200"> </ canvas> 

Możesz również zmienić szerokość i / lub wysokość elementu canvas za pomocą Java- 

Scenariusz. Jeśli chcesz zmienić, ile szerokość lub wysokość (piksele renderowania) jest 

dostępna w elemencie canvas, musisz zmienić atrybuty elementu canvas (a nie właściwości 

stylu CSS, jak na przykład szerokość i wysokość): 

mycanvas.setAttribute ("width", "200"); // zmieni rozmiar bitmap mycanvas.setAttribute 

("height", "200"); 

Możesz również ustawić właściwości szerokości i wysokości bezpośrednio na elemencie: 

mycanvas.width = 200; // zmieni wymiary bitmapy 

mycanvas.height = 200; 



Obie metody pozwolą, aby element canvas użył 200 pikseli w poziomie kierunek i 200 pikseli 

w kierunku pionowym. Natomiast sterowanie wielkością elementu canvas za pomocą CSS - 

albo za pomocą reguł CSS, albo przez bezpośrednie ustawienie właściwości CSS w JavaScript - 

nie ma wpływu na wymiary bitmapy elementu canvas, ale przyjmuje istniejący element canvas 

(w istniejących wymiarach bitmapowych) a jeśli to konieczne, rozciągnij lub skurcz jego 

wymiary fizyczne: 

mycanvas.style.width = "200px"; // zmniejszy renderowanie w poziomie 

mycanvas.style.height = "200px"; // rozciągnie pionowe renderowanie 

Omówienie 

Według specyfikacji domyślne wymiary elementu canvas wynoszą 300 pikseli na 150 piksele. 

W praktyce zazwyczaj chcesz zdefiniować inny wymiar dla swojego płótna element. Podobnie 

jak w przypadku wszystkich elementów HTML na poziomie bloków, jeśli <canvas> zostanie 

ustawiony absolutnie, niekoniecznie domyślnie będzie istniał dowolny wymiar fizyczny do 

renderowania. Musisz wyraźnie zdefiniować fizyczne wymiary renderowania za pomocą CSS, 

oprócz wymiarów pixeli bitmapowych. Aby zachować spójny współczynnik renderowania, 

upewnij się, że wymiary fizyczne są zgodne z wymiarami pikseli bitmapy. Można określić 

wymiary pikseli bitmapy za pomocą atrybutów elementu canvas, w znacznikach lub za pomocą 

wywołania setAttribute (...). Możesz także zmienić rozmiar elementu canvas, używając stylu 

CSS na szerokość / wysokość, ale powoduje to zmniejszenie lub rozciągnięcie elementu canvas, 

zachowując istniejące wymiary piksela, zamiast faktycznie je zmieniać. Na przykład, 

powiedzmy, że chciałbyś, aby element canvas na całej stronie zmienił się wraz z oknem. Jeśli 

chcesz, aby rozmiar zmniejszał lub zmniejszał element canvas przy zachowaniu tych samych 

wymiarów w pikselach, użyj CSS, tak jak poniżej: 

#mycanvas {width: 100%; wysokość: 100%; } 

Jeśli jednak chcesz element canvas, który zmienia rozmiar swoich pikseli bitmapowych wraz z 

wymiarami okna przeglądarki, musisz użyć JavaScript: 

window.onresize = function () { 

mycanvas.width = document.documentElement.clientWidth; 

mycanvas.height = document.documentElement.clientHeight; 

}; 

Element canvas może być zmieniany tak często, jak chcesz. Jednak za każdym razem, gdy 

zmienisz rozmiar, przestrzeń rysunkowa zostanie wyczyszczona. Jest to naprawdę przydatna 

sztuczka, której możesz użyć do szybkiego wyczyszczenia płótna, ustawiając jego szerokość 

tak, aby była taka sama jak bieżąca szerokość: 

function clear (mycanvas) { 

mycanvas.width = mycanvas.width; 

} 

 

Tworzenie gradientu 

Problem 

Chcesz utworzyć gradienty i inne style rysowania. 

Rozwiązanie 

Za każdym razem, gdy renderujesz ścieżkę do elementu canvas, kolor i styl tego rysunku są 

pobierane z aktualnie ustawionych stylów obrysu i wypełnienia. Na przykład, aby zmienić 



sposób rysowania segmentów linii na ścieżkach, możesz sterować stylami obrysu za pomocą 

liniiWidth, lineCap i lineJoin, 

mycontext.lineWidth = "12"; 

mycontext.lineJoin = "round"; 

mycontext.moveTo (20, 20); 

mycontext.lineTo (50, 50); 

mycontext.lineTo (20, 70); 

mycontext.stroke (); 

Aby zmienić to, co jest pomalowane wewnątrz rysowanych ścieżek, możesz kontrolować style 

wypełniania tworzyć gradienty lub wzorce obrazu 

var lingrad = mycontext.createLinearGradient (20, 20, 40, 60); 

lingrad.addColorStop (0.3, "# 0f0"); 

lingrad.addColorStop (1, "#fff"); 

mycontext.fillStyle = lingrad; 

mycontext.moveTo (20, 20); 

mycontext.lineTo (50, 50); 

mycontext.lineTo (20, 70); 

mycontext.closePath (); 

mycontext.fill (); 

Omówienie 

Istnieje kilka różnych sposobów kontrolowania stylu renderowania ścieżek. Na przykład dla 

linii (obrysów) można ustawić właściwość lineWidth, aby zmieniać szerokość linii używanych 

do obrysu. Ponadto właściwość lineCap określa sposób renderowania końca / końca segmentu 

linii (do kwadratu, zaokrąglenia itd.), A właściwość lineJoin określa, w jaki sposób połączenie 

(lub połączenie) między dwoma segmentami linii pokazuje kilka różnych stylów linii. Oprócz 

stylów linii można definiować niestandardowe style kolorów dla linii i wypełnień. Dostępne są 

dwie opcje: gradienty i wzory. Gradienty to stopniowy postęp od jednego koloru do drugiego 

(lub kolory). Mogą być liniowe (postępuje w linii prostej) lub promieniowe (postępuje 

promieniowo / kołowo od punktu centralnego). Aby z nich skorzystać, należy utworzyć obiekt 

gradientu, następnie ustawić jeden lub więcej przystanków kolorów, a następnie użyć tego 

obiektu jako strokeStyle lub fillStyle. Wzory w zasadzie pobierają istniejący obraz (nawet inny 

element płótna) i używają go jako "koloru" dla linii lub wypełnienia, gdzie obraz jest 

powtarzany jako niezbędny do wypełnienia wymaganej przestrzeni koloru. Aby z nich 

skorzystać, należy utworzyć obiekt wzorca, informujący o tym, którego obrazu użyć i jak go 

powtórzyć, a następnie użyć tego obiektu jako strokeStyle lub fillStyle. Wypełnienia deseniem 

umożliwiają również wstawianie (lub powtarzanie) obrazu. Polecenie canvas API 

createPattern (...) przyjmuje jako drugi parametr wartość ciągu, aby kontrolować układanie. 

W przypadku braku kafelków użyj "bez powtarzania". Obecnie jedyną wartością kafelków 

obsługiwaną konsekwentnie jest "repeat", która domyślnie powtarza obraz zarówno w 

poziomie, jak i w pionie, 

var img = document.getElementById ("my_fish_image"); 

var imgfill = mycontext.createPattern (img, "repeat"); 

mycontext.fillStyle = imgfill; 

mycontext.fillRect (0, 0, 200, 200); 



Ciągnięcie zewnętrznych obrazów do rysunku na płótnie 

Problem 

Masz istniejący obraz (grafikę, ikonę, zdjęcie itp.) W zewnętrznym pliku, który chcesz umieścić 

w elemencie canvas, aby można było nim manipulować lub upiększać go za pomocą poleceń 

rysowania API canvas. 

Rozwiązanie 

Najpierw załaduj dany obraz za pomocą znacznika img w znacznikach i uzyskaj odwołanie do 

niego lub dynamicznie utworzyć element obrazu w kodzie JavaScript: 

var img = new Image (); 

img.src = "http: //somewhere/to/my/image.jpg"; 

Następnie, po załadowaniu obrazu, narysuj obraz na elemencie canvas: 

var img = new Image (); 

img.onload = function () { 

// uwaga: tutaj odwołujemy się do kontekstu "2d" 

mycontext.drawImage (img, 0, 0); // narysuj obrazek w (0,0) 

}; 

img.src = "http: //somewhere/to/my/image.jpg"; 

Obiekt obrazu, który przekazujesz jako pierwszy parametr do rysowania obrazu (...), może w 

rzeczywistości być rzeczywistym obrazem, innym elementem lub elementem wideo, 

przechwytując klatkę wideo do swojego płótna). Zakłada się, że element canvas ma już 

odpowiedni rozmiar, aby poradzić sobie z obrazem, który próbujesz narysować. W 

przeciwnym razie, jeśli jest zbyt mały (w dowolnym wymiarze), pojawia się obcinanie, w 

którym obraz zostanie obcięty odpowiednio na prawej lub dolnej krawędzi. 

Omówienie 

Kanałowy interfejs API udostępnia polecenie drawImage (...) umożliwiające przechwytywanie 

danych bitmapowych obrazu z innego źródła (obraz, inny element canvas lub element wideo) 

i narysowanie go bezpośrednio w elemencie canvas. drawImage (...) ma trzy różne sposoby 

wywoływania. Najprostsza forma, pokazana powyżej, pobiera element, aby przechwycić dane 

obrazu bitmapowego z dwóch współrzędnych, położenie (X, Y) wewnątrz elementu canvas, 

aby rozpocząć w lewym górnym rogu obrazu. Druga forma pobiera dodatkowe dwa parametry 

(dw, dh), które są szerokością i wysokością obszaru od oryginalnego obrazu, który chcesz 

przechwycić i skopiować do elementu canvas. Wreszcie, trzecia forma wywołania zajmuje 

sporo więcej parametrów niż druga forma, gdzie pierwsze cztery parametry liczbowe (sx, sy, 

sw, sh) to górna lewa lokalizacja i szerokość / wysokość od oryginalnych danych obrazu 

źródłowego przechwycić, a ostatnie cztery parametry (dx, dy, dw, dh) reprezentują lewą górną 

lokalizację i szerokość / wysokość miejsca kopiowania danych obrazu w elemencie canvas. 

funkcja createCanvas (id, width, height) { 

var canvas = document.createElement ("canvas"); 

canvas.id = id; 

canvas.setAttribute ("szerokość", szerokość); 

canvas.setAttribute ("wysokość", wysokość); 

document.body.appendChild (canvas); 

powrócić płótno; 

} 



var small_canvas = createCanvas ("mały", 100, 100); 

var large_canvas = createCanvas ("large", 300, 300); 

var small_context = small_canvas.getContext ("2d"); 

var large_context = large_canvas.getContext ("2d"); 

var img = new Image (); 

img.onload = function () { 

// uwaga: użycie różnych wymiarów (sw, sh) i (dw, dh) zmniejsza obraz 

small_context.drawImage (img, 0, 0, 300, 300, 0, 0, 100, 100); 

// po prostu złap lewy górny obszar 300 × 300 od obrazu 

large_context.drawImage (img, 0, 0, 300, 300); 

}; 

img.src = "http: //somewhere/to/my/image.jpg"; 

Po narysowaniu obrazu w swoim elemencie dane obrazu nie różnią się wszelkie inne dane 

obrazu bitmapowego, które można narysować. Oznacza to, że możesz łatwo narysować górną 

część narysowanego obrazu, używając wszystkich tych samych możliwości, co wcześniej 

omówione. 

 

Ustawianie transformacji kolorów 

Problem 

Masz istniejący rysunek canvas, który chcesz zastosować transformację kolorów 

(jak skala szarości lub odwrócenie) do. 

Rozwiązanie 

Kanałowy interfejs API udostępnia polecenie getImageData (...), które pobiera wszystkie dane 

koloru piksela z elementu canvas, przekazując je w jednej długiej tablicy: 

var drawing = mycontext.getImageData (0, 0, 200, 200); 

Tablica, którą otrzymujesz z getImageData (...), nie ma takiego formatu, jakiego byś się 

zazwyczaj spodziewał. Po pierwsze, nie jest to dwuwymiarowa tablica o wymiarach szerokości 

i wysokości. Zamiast tego jest to liniowa jednowymiarowa tablica, w której wartości zawijają 

się z jednej linii do następnej, jak duży długi ciąg tekstu wklejany do edytora tekstowego. Po 

drugie, istnieją cztery kolejne wpisy w tablicy dla każdego piksela, przy czym każdy wpis 

odpowiada składnikowi koloru dla piksela. Zatem każdy piksel zajmuje cztery pozycje w tablicy, 

w postaci [..., czerwony, zielony, niebieski, alfa, ...]. Po zarejestrowaniu danych obrazu możesz 

manipulować tymi danymi za pomocą dowolnych transformacji, a następnie zapisać dane 

obrazu z powrotem do elementu canvas. Aby przeskalować rysunek w skali szarości, 

najprostszym algorytmem jest pobranie średniej z czerwonych, zielonych i niebieskich 

składników koloru i ustawienie wszystkich 3 na tę średnią wartość: 

var avg; 

// pomiń 4 wpisy (1 px) na raz 

dla (var i = 0; i <drawing.data.length; i = i + 4) { 

avg = (drawing.data [i] + drawing.data [i + 1] + drawing.data [i + 2]) / 3; 

drawing.data [i] = drawing.data [i + 1] = drawing.data [i + 2] = średni; 

} 

Aby odwrócić kolor na rysunku, najprostszym algorytmem jest pobranie każdego składnika 

koloru wartość, odejmij od 255 i przywróć tę wartość koloru: 



// pomiń 4 wpisy (1 px) na raz 

dla (var i = 0; i <drawing.data.length; i = i + 4) { 

drawing.data [i] = 255 - drawing.data [i]; // Odwróć kolor czerwony 

drawing.data [i + 1] = 255 - drawing.data [i + 1]; // Odwróć kolor zielony 

drawing.data [i + 2] = 255 - drawing.data [i + 2]; // odwróć kolor niebieski 

} 

Teraz, gdy dane zostały zmodyfikowane, po prostu zapisujemy dane z powrotem na płótnie 

element, używając komendy putImageData (...): 

mycontext.putImageData (rysunek, 0, 0); // przywróć dane obrazu z powrotem (0,0) 

 

Omówienie 

Jak omówiliśmy w poprzednim przepisie w tym rozdziale, obraz renderowany na stronie jest 

renderowaniem danych bitmapowych ścieżek i stylów (lub wektorów) zdefiniowanych 

podczas rysowania obrazu. Na szczęście element canvas umożliwia nam dostęp do niektórych 

lub wszystkich kolorów pikseli w elemencie. Oznacza to, że można zrealizować dowolny 

sposób zaawansowanej transformacji bitmapowej. Nie tylko możesz zastosować 

transformacje kolorów, tak jak to zrobiliśmy tutaj, możesz również zastosować Algorytmy do 

rozmycia obrazu, jego pixelacji, przybliżenia itp. Te różne algorytmy są poza zakresem tego 

rozdziału i książki, ale proces będzie zawsze taki sam jak w tym przepisie: najpierw zdobądź 

tablicę danych obrazu bitmapowego, przetwórz poszczególne składniki koloru (czerwony, 

zielony, niebieski, alfa) dla każdego piksela, a następnie zapisz niektóre lub wszystkie dane z 

powrotem do elementu canvas. Jeśli napiszesz zewnętrzny obraz do elementu <canvas> 

pochodzącego z innej domeny niż domena strony, <canvas> jest oznaczone jako "nieczysty" 

(co oznacza, że nie jest zgodne z zasadami zabezpieczeń tego samego pochodzenia), a tym 

samym nie mogą wywołać metody getImageData (...) w celu pobrania tych danych. Zawsze 

możesz pisać do elementu <canvas>, ale możesz odczytać z niego dane tylko wtedy, gdy 

wszystkie dane w <canvas> pochodzą z domeny strony. 

 

Praca z transformacjami geometrycznymi 

Problem 

Chcesz zastosować transformacje do poleceń rysowania, takich jak skalowanie, obracanie, 

pochylanie itp. 

Rozwiązanie 

Kanałowy interfejs API udostępnia kilka poleceń do transformowania operacji rysowania na 

płótnie: 

translate (x, y) 

Przesuń / pochyl położenie punktu początkowego układu współrzędnych z (0,0) na 

(x, y) 

scale (x, y) 

Niezależnie skaluje jednostki układu współrzędnych w kierunkach x i y obrót (kąt) Obrót 

układu współrzędnych, o punkt początkowy (0,0), kąt (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), 

jak podano w radianach. Po rozpoczęciu łączenia wielu transformacji, często łatwiej jest 

zarządzać stanem elementu canvas na stos, w którym można po prostu przywrócić jeden 

poziom, aby cofnąć wszystkie transformacje (i inny stan, takie jak ustawienia stylu / koloru) za 



pomocą jednego polecenia. Płótno API udostępnia dwa polecenia do zarządzania twoim 

stosem stanów: save () i rwstore(): 

mycontext.save (); // zapisz bieżący stan płótna 

mycontext.translate (10, 10); // przenieś punkt początkowy do (10,10) 

mycontext.arc (0, 0, 10, 0, Math.PI * 2, true); // narysuj okrąg 

mycontext.stroke (); 

mycontext.restore (); 

mycontext.save (); 

mycontext.rotate (Math.PI / 4); // obróć o 45 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

mycontext.moveTo (0, 0); 

mycontext.lineTo (10, 0); 

mycontext.stroke (); 

mycontext.restore (); 

W obu tych przemianach prosta natura transformacji mogła zostać odwrócona. Mogliśmy 

łatwo przetłumaczyć z powrotem na nasz pierwotny punkt początkowy z tłumaczeniem (-10, 

-10) lub z powrotem do oryginalnego obrotu z obrotem (Math.PI / -2). Jednak zaraz po 

połączeniu wielu tłumaczeń naraz lub po rozpoczęciu zagnieżdżania tłumaczenia na wiele 

kroków lub warstw, a następnie zarządzanie stosem staje się konieczne. Najlepiej jest zawsze 

używać zarządzania stosami do stanu elementu canvas podczas dokonywania zmian stylu lub 

transformacji. 

Omówienie 

Koncepcja wykorzystania transformacji do dostosowania poleceń do rysowania jest 

prawdopodobnie na początku będzie ci trochę dziwnie. Większość programistów początkowo 

jest nieco zdezorientowana według tej koncepcji. Nie martw się, po zrobieniu tego kilka razy, 

poczujesz się bardziej komfortowo z tym nowym nastawieniem i nie będzie to aż tak obce. Na 

początek, oto, co powinieneś wiedzieć: transformacje w rzeczywistości nie wpływają na 

polecenia do rysowania ani na to, co aktualnie znajduje się w elemencie canvas. Zamiast tego 

transformacje wpływają na układ współrzędnych, więc wszystkie współrzędne używane w 

kolejnych poleceniach rysowania są automatycznie interpretowane w przekształconym 

układzie współrzędnych, zamiast oryginalnego układu współrzędnych. Powiedz co!?! OK, 

spróbujmy inaczej: pomyślcie o tych przemianach, jak utrzymywanie pióra w tym samym 

miejscu, ale (bez pióra dotykającego papieru) przesuwanie papieru pod piórem w inne miejsce 

lub obracanie pod kątem, rysowanie tego, co zaplanowaliście tak jakby papier się nie poruszył, 

a następnie przesuwając papier z powrotem do normalnej pozycji na biurku. Jeśli tłumaczysz 

(lub przesuniesz) układ współrzędnych 10 pikseli po prawej stronie i narysujesz a kształt (0,0) 

względem układu współrzędnych przesuniętego w czasie, kształt faktycznie pojawia się przy 

(10,0) we współrzędnych bezwzględnych względem kontenera elementu canvas. Zatem 

przesunięcie układu współrzędnych 10 pikseli w prawo i narysowanie kształtu w punkcie (0,0) 

jest w zasadzie tym samym, co nie przetłumaczenie układu współrzędnych w ogóle, a po 

prostu narysowanie kształtu w (10,0): 

mycontext.save (); 

mycontext.translate (10, 0); // przesunięcie układu współrzędnych 10 pikseli w prawo 

mycontext.moveTo (0, 0); 

mycontext.lineTo (50, 0); // linia faktycznie pojawia się od (10,0) do (60,0) 



mycontext.stroke (); 

mycontext.restore (); 

mycontext.moveTo (10, 0); 

mycontext.lineTo (60, 0); // W zasadzie ta sama linia 

mycontext.stroke (); 

To samo dotyczy rotacji, chociaż matematyka jest nieco trudniejsza. Jeśli obrócisz płótno o 30 

stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara i narysujesz kształt w (50,0), zostanie on faktycznie 

narysowany w miejscu względnym, które wydaje się być (): 

mycontext.save (); 

mycontext.rotate (Math.PI / 6); // obróć o 30 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

mycontext.moveTo (0, 0); 

mycontext.lineTo (50, 0); // linia faktycznie kątów 30 stopni w dół z poziomu 

mycontext.stroke (); 

mycontext.restore (); 

Na początku możesz się zastanawiać, dlaczego tłumaczenia i rotacje są koniecznymi 

przekształceniami. W końcu, czy nie możesz po prostu narysować linii lub okręgu we właściwej 

lokalizacji i we właściwej orientacji i nie martwić się złożonością transformacji?  W przypadku 

niektórych zadań tak. Ale znowu, w przypadku bardziej skomplikowanych zadań, prawie 

konieczne jest przekształcenie układu współrzędnych, aby korzystanie z poleceń do rysowania 

(a zwłaszcza numerów używanych do parametrów) było bardziej sensowne i semantyczne. Jak 

narysowałbyś prostokąt pod kątem? Cóż, można obliczyć wierzchołki za pomocą obliczeń 

geometrycznych, a następnie ręcznie narysować cztery strony jako pojedyncze linie. Ale kto 

chce to zrobić !? Zamiast tego obróć układ współrzędnych i wywołaj polecenie rect (...); proste. 

Skalowanie jest kolejnym przykładem czegoś, co prawie zawsze wymaga transformacji, aby 

działało poprawnie, szczególnie dlatego, że skalowanie może być wykonywane niezależnie w 

obu kierunkach X i Y. Skalowanie oznacza, że jeśli przeskalujesz kierunek X układu 

współrzędnych do dwa razy większego, a narysujesz linię, która ma wynosić 50 jednostek 

(pikseli), faktycznie jest ona renderowana jako dwa razy dłuższa (100 pikseli ): 

mycontext.save (); 

mycontext.scale (2, 1); // skaluj jednostki kierunku X o współczynnik 2 

mycontext.moveTo (0, 0); 

mycontext.lineTo (50, 0); // linia faktycznie wydaje się rozciągać do (100,0) 

mycontext.stroke (); 

mycontext.restore (); 

mycontext.moveTo (0, 0); 

mycontext.lineTo (100, 0); // W zasadzie ta sama linia 

mycontext.stroke (); 

Inne zadania - na przykład obracanie obrazu - błagają o transformacje, ponieważ to byłoby 

bardzo trudne (i na pewno wydajne, niepraktyczne) do ręcznego przekształcić surową tablicę 

danych obrazu bitowego samodzielnie. Zamiast tego po prostu obracaj układ współrzędnych, 

narysuj w nim obraz, a następnie element płótna wykona za ciebie ciężką pracę. 

mycontext.save (); 

mycontext.rotate (Math.Pi / 4); // 45 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

mycontext.drawImage (img, 0, 0); // narysuj obrazek w (0,0) 



// w obróconym układzie współrzędnych 

mycontext.restore (); 

Na koniec przyjrzyjmy się transformacjom gniazdowania, aby wzmocnić przyczyny 

transformacji i zarządzanie stosami stanu elementu canvas są pomocne: 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.strokeStyle = "# f00"; // kolor czerwony 

mycontext.translate (20, 20); // przenieś układ współrzędnych do (20,20) punktu 

początkowego 

mycontext.moveTo (0, 0); // faktycznie (20,20) 

mycontext.lineTo (80, 10); // faktycznie (100,30) 

mycontext.stroke (); 

mycontext.save (); // zapisz stan <canvas> 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.strokeStyle = "# 00f"; // teraz niebieski kolor 

mycontext.rotate(Math.PI / 4); 

mycontext.moveTo(0, 0); 

mycontext.arc(0, 0, 52, Math.PI / 3, Math.PI / 6, true); 

mycontext.closePath(); // connects back to the start of the path 

mycontext.stroke(); 

mycontext.restore(); // back to previous <canvas> state 

mycontext.beginPath(); 

mycontext.moveTo(80, 10); 

mycontext.lineTo(14, 50); 

mycontext.stroke(); 

 

Umieszczanie tekstu na płótnie 

Problem 

Chcesz dołączyć tekst bezpośrednio do swojego rysunku na płótnie. 

Rozwiązanie 

Kanałowy interfejs API udostępnia dwa polecenia do renderowania tekstu na rysunku: fillText 

(...) i strokeText (...). Obie komendy mają te same parametry: (stringTo-Render, x, y, 

[opcjonalnie: maxWidth]). Jedyną różnicą jest to, czy tekst jest wypełniony, czy po prostu 

opisany. Aby ustawić styl czcionki (czcionka, rozmiar, itp.), Użyj właściwości font: 

mycontext.font = "25pt Arial"; 

Teraz wystarczy wywołać odpowiednie polecenie tekstowe: 

mycontext.fillText ("Hello World", 0, 25); 

mycontext.strokeText ("Hello World", 0, 75); 

Omówienie 

Polecenia fillText (...) i strokeText (...) wykorzystują styl czcionki określony w właściwości 

czcionki. Dostępne ustawienia czcionek, stylów, rozmiarów itp. Są takie same jak te, które 

byłyby dostępne dla reguł stylu czcionki CSS. Użyte kolory są oczywiście kontrolowane 

odpowiednio przez właściwości fillStyle i strokeStyle. To samo dotyczy szerokości linii skoku. 

 

Przycinanie obrazków na płótnie 



Problem 

Chcesz użyć polecenia rysowania (np. Tekstu), ale chcesz wyciąć rysunek według innego 

zdefiniowanego przez ciebie kształtu. 

Rozwiązanie 

Płótno API udostępnia klip poleceń (...), który zajmie aktualnie zdefiniowany ścieżkę i użyj jej 

jako maski przycinającej dla kolejnych poleceń rysowania. To znaczy element canvas będzie 

rysował tylko wewnątrz zdefiniowanych granic maski przycinającej, oraz odrzucić dowolny 

rysunek poza ścieżką. Aby dodać tekst litery "H", ale przyciąć go kółkiem, możesz to zrobić: 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (50, 50, 25, 0, Math.PI * 2, true); // ścieżka kręgu 

mycontext.clip (); // uczyń ścieżkę naszą maską przycinającą 

mycontext.fillStyle = "# f00"; 

mycontext.font = "50pt Arial"; 

mycontext.fillText ("H", 25, 75); 

Wynik przyciętego koła "H". Sam krąg nie został narysowany; zamiast tego został użyty jako 

ścieżka przycinająca dla kolejnego polecenia fillText. 

Omówienie 

Domyślny element elementu canvas to maska przycinająca, która zawiera cały widoczny 

obszar elementu canvas. Po zdefiniowaniu maski przycinającej za pomocą polecenia clip (...) 

ta maska przycinająca pozostanie w mocy dla wszystkich przyszłych poleceń rysowania, dopóki 

nie zostanie zmieniona lub zresetowana. Możesz użyć zarządzania stosami stanu elementu, 

aby dokonać tymczasowej zmiany maski przycinającej, a następnie przywrócić ją do wartości 

domyślnej (cały element). 

mycontext.save (); 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (50, 50, 25, 0, Math.PI * 2, true); // ścieżka kręgu 

mycontext.clip (); // uczyń ścieżkę naszą maską przycinającą 

mycontext.fillStyle = "# f00"; 

mycontext.font = "50pt Arial"; 

mycontext.fillText ("H", 25, 75); 

mycontext.restore (); // powrót do domyślnego stanu płótna (w tym obcinania) 

mycontext.font = "25pt Arial"; 

mycontext.fillText ("ello World", 70, 70); // czarny tekst, nie obcięty 

 

Animowane rysunki na płótnie 

Problem 

Rysowanie statycznych kształtów w elemencie canvas jest w porządku, ale teraz chcesz zrobić 

kształty które się poruszają. 

Rozwiązanie 

Animacja z elementem płótna sprowadza się do rysowania klatki animacji, potem kilka 

milisekund później, wymazując rysunek i ponowne rysowanie następnej klatki, 

prawdopodobnie z elementami nieco przesuniętymi lub zmienionymi w inny sposób. Jeśli 

animujesz przez pokazywanie ramek wystarczająco szybko - około 20-30 klatek na sekundę - 

na ogół wygląda jak gładka animacja twoich kształtów. Tu omówiliśmy już, jak narysować 



różne rzeczy na elemencie canvas. Wspomnieliśmy też pokrótce o tym, jak wyczyścić element 

canvas (resetowanie pliku szerokość). Aby uruchomić animację, musimy tylko połączyć te dwie 

koncepcje. Oto podstawowy przykład poruszającej się czerwonej kropki : 

funkcja draw_circle (x, y) { 

mycontext.fillStyle = "# f00"; 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (x, y, 10, 0, Math.PI * 2, true); 

mycontext.fill (); 

} 

function erase_frame () { 

mycanvas.width = mycanvas.width; 

} 

var ball_x = 50; 

var ball_y = 50; 

var delta = 3; 

draw_circle (ball_x, ball_y); 

setInterval (function () { 

if (ball_x> 100 || ball_y <15 || ball_x <15 || ball_y> 100) { 

delta * = -1; 

} 

ball_x + = delta; 

ball_y + = delta; 

erase_frame (); 

draw_circle (ball_x, ball_y); 

}, 35); 

 

Omówienie 

W zależności od ustawienia twojej klatki animacji możesz potrzebować różnych różne metody, 

aby uzyskać najbardziej efektywny rysunek (i wymazywanie) kształtów i / lub obrazy. 

Omówimy teraz kilka różnych podejść do rysowania i usuwania realizuj animacje z elementem 

canvas. Po pierwsze, tak jak w powyższym przykładowym kodzie, jeśli masz przezroczyste tło 

i jeden kształt (jak kółko) odbijające się wokół, aby skasować ramkę przed rysowaniem 

następnej klatki, nie musisz kasować całego elementu canvas-only mała część elementu ma w 

danym momencie cokolwiek narysowanego (koła). Wszystko, co musisz zrobić, to wymazać 

część elementu canvas, który narysowałeś w poprzedniej klatce. Szczególnie w przypadku 

większych rozmiarów technika ta może być znacznie lepsza pod względem wydajności. 

Sposobem na to jest użycie polecenia canvas clearRect (...), aby usunąć tylko część elementu 

canvas: 

funkcja draw_circle (x, y) { 

mycontext.fillStyle = "# f00"; 

mycontext.beginPath (); 

mycontext.arc (x, y, 10, 0, Math.PI * 2, true); 

mycontext.fill (); 

} 



function erase_circle (x, y) { 

mycontext.clearRect (x-10, y-10, 20, 20); 

} 

var ball_x = 50; 

var ball_y = 50; 

var delta = 3; 

draw_circle (ball_x, ball_y); 

setInterval (function () { 

if (ball_x> 100 || ball_y <15 || ball_x <15 || ball_y> 100) { 

delta * = -1; 

} 

erase_circle (ball_x, ball_y); 

ball_x + = delta; 

ball_y + = delta; 

draw_circle (ball_x, ball_y); 

}, 35); 

Ta technika rysowania całej klatki, a następnie wymazywania jej i ponownego rysowania z 

niektórymi rzeczami przeniesionymi lub zmienionymi działa dobrze, ale w pewnych 

okolicznościach nie jest idealna. Na przykład, jeśli animujesz kształt, taki jak nasze czerwone 

kółko na rysunku statycznym (lub obraz / zdjęcie / itp.), To całkiem marnowanie zasobów na 

ponowne rysowanie niezmiennego tła 30 razy na sekundę, po prostu ponieważ kształt 

pierwszego planu (czerwone kółko) przesunął się i musi zostać ponownie narysowany. Jednym 

z rozwiązań jest użycie dwóch elementów canvas ułożonych jeden na drugim. W elemencie 

canvas canvas narysuj swój statyczny obraz sceny, a na pierwszym planie możesz element vas, 

wykonaj animację swojego czerwonego koła jak powyżej. W ten sposób obraz tła jest 

narysowany tylko raz, nie za każdym razem, gdy rysujesz ponownie warstwę za pomocą 

ruchomego czerwonego kółka. W tym przykładzie rysowanie i ponowne rysowanie tego 

samego czerwonego kółka w różnych pozycjach nie wydaje się bezwzględnie konieczne. 

Jednak w praktycznych przypadkach możesz animować więcej niż tylko pozycję. Na przykład 

możesz animować obiekt, przesuwając jego położenie i obracając go w tym samym czasie. W 

takich przypadkach najbardziej odpowiednia jest metoda animacji typu remis-przerysowanie. 

W tym prostym przypadku, inną opcją byłoby umieszczenie na pierwszym planie elementu 

canvas, który byłby wystarczająco duży tylko dla czerwonego koła (20 × 20), i po prostu 

przesunięcie tego elementu dookoła, za pomocą pozycjonowania CSS na stronie . Szczególnie 

w tym przypadku pomocne jest posiadanie czerwonego kółka od obrazu tła, dzięki czemu oba 

elementy mogą być ustawione niezależnie 

 

Rysowanie wykresów na płótnie 

Problem 

Masz dane, które chcesz wydrukować na wykresie za pomocą elementu canvas. 

Rozwiązanie 

Wszystkie polecenia interfejsu API w kanwie omówione w tym rozdziale, a także inne 

zaawansowane polecenia (w przypadku złożonych krzywych itp.) Można łączyć w celu 

tworzenia bardzo ładnych wykresów wizualizujących dane, zarówno w postaci linii, wykresów 



kołowych, jak i innych typów wykresów. Jak można sobie wyobrazić, złożoność takiego zadania 

jest dość duża. Tak więc, nie będziemy omawiać szczegółowo, jak narysować własne wykresy, 

ale zamiast tego pokażemy, jak korzystać z prostej, darmowej biblioteki graficznej (która 

wykonuje ciężką pracę dla Ciebie!) Nazywanej flotką. Biblioteka flot używa jQuery, więc musisz 

najpierw załadować najnowszą wersję jQuery, a następnie najnowszą wersję biblioteki flot: 

<script src = "jquery.js"> </ script> 

<script src = "jquery.flot.js"> </ script> 

Następnie musisz utworzyć element zastępczy na swojej stronie, w którym flot spowoduje 

renderowanie wykresu. Biblioteka flot automatycznie dopasuje wymiary renderowanej 

bitmapy elementu canvas do rozmiaru elementu placeholder, który określisz: 

<div id = "my_graph" style = "width: 600px; height: 300px"> </ div> 

Teraz musisz skonfigurować dane, które spiszesz na wykresie. Możesz albo 

ładuj dane dynamicznie, używając Ajax, lub możesz wstawić dane w swoim skrypcie 

kod, jak pokazano tutaj: 

var graph_data = [[0, 3], [4, 8], [8, 5], [9, 13]]; 

Format danych to tablica par [X, Y] dla każdego punktu danych, reprezentująca wartości dla 

osi X i Y dla każdego punktu, odpowiednio. Po uzyskaniu danych wykresu, jeśli domyślne opcje 

wykresów są akceptowalne, po prostu wywołaj bezpośrednio interfejs API do tworzenia 

wykresów flotowych, przekazując dane: 

var my_graph = $ ("# my_graph"); // uzyskaj odwołanie do symbolu zastępczego 

$ .plot (my_graph, [graph_data]); // przekazać dane wykresu jako jedną serię danych 

Zauważysz, że przekazaliśmy dane wykresu wewnątrz [], co oznacza, że faktycznie 

przekazaliśmy tablicę owiniętą wokół naszych danych wykresowych. Interfejs API do 

tworzenia wykresów flotowych umożliwia graficzne tworzenie wielu serii danych na raz na 

jednym wykresie. W naszym przykładzie dane z wykresu były tylko 

jedną taką serię danych, ale można było zgodnie z życzeniem przekazać inne serie danych. 

Domyślne opcje i style pozwolą uzyskać ładnie wyglądający wykres. Dzięki kilku linijkom kodu 

udało nam się wykorzystać moc biblioteki flot do wygenerowania profesjonalnie 

wyglądającego wykresu, zamiast pisać setki linii własnego kodu API na płótnie. Jako ciekawe 

ćwiczenie, weź swoją wiedzę na temat API płótna z przepisów tego rozdziału i zobacz, czy 

możesz odtworzyć ten sam wykres bez korzystania z biblioteki flot. Interfejs API biblioteki flot 

umożliwia ręczne generowanie i wyświetlanie etykiet dla osi X i Y, sterowanie minimalnym i 

maksymalnym zakresem dla każdej osi, ręczne definiowanie rozmiaru kroku siatki dla każdej 

osi, kontrolowanie kolorów i stylów linii i wiele więcej. 

Omówienie 

Biblioteka flot jest bardzo elastyczna i potężna. Ma wiele różnych opcji kontrolowanie sposobu 

rysowania wykresów. Nie będziemy tutaj omawiać szczegółów interfejsu API flot, ale 

zachęcamy do zapoznania się z interfejsem API flot i opcjami konfiguracyjnymi: 

http://people.iola.dk/olau/flot/API.txt. Oprócz opcji wbudowanego wykresu, flot posiada 

system wtyczek, który pozwala innym tworzyć rozszerzenia jego możliwości. Dzięki temu flot 

jest bardzo wydajnym rozwiązaniem graficznym dla twoich witryn. Kilka przydatnych wtyczek 

jest dołączonych do dystrybucji flot, a wiele innych jest dostępnych do opcjonalnego użycia. 

Dostępne są oczywiście dziesiątki innych bibliotek graficznych na płótnie, niektóre bezpłatne, 



a inne licencjonowane. Te opcje mają szeroki zakres możliwości, więc koniecznie sprawdź, co 

jest dostępne. 

 

Zapisywanie rysunku na płótnie do pliku 

Problem 

Chcesz zapisać bieżący rysunek w elemencie canvas do pliku. 

Rozwiązanie 

Płótno API dostarcza polecenie doDataURL (...), które wyodrębni dane obrazu z elementu 

canvas do określonego formatu obrazu. Na przykład, aby wyodrębnić dane obrazu dla wykresu 

wygenerowanego przez flot jako plik w formacie PNG, można to zrobić: 

var canvas = $ ("canvas", my_graph) [0]; 

var image_data = canvas.toDataURL ("image / png"); 

Teraz, gdy masz nieprzetworzone dane obrazu, możesz zapisać dane obrazu według własnego 

uznania. Na przykład, aby przesłać dane obrazu do serwera przez Ajax, używając jQuery, 

możesz użyć: 

$ .post ("http: // lokalizacja / ścieżka / do / upload", {data: image_data}); 

Omówienie 

Prostą częścią jest wyodrębnianie danych surowego obrazu z elementu. Najtrudniejszą częścią 

jest zapisanie tych nieprzetworzonych danych do rzeczywistego pliku. Jeśli chcesz zapisać plik 

z powrotem na serwerze, możesz łatwo wysłać dane jako wartość ciągu do serwera za pomocą 

Ajax. Po dotarciu danych do serwera należy przeanalizować format danychURI, a następnie 

zdekodować dane obrazu base64, a następnie zapisać te informacje w pliku. Jeśli chcesz, aby 

użytkownik zapisał ten plik na swoim komputerze, możesz poprosić przeglądarkę, aby pobrać 

ten właśnie utworzony plik, a następnie poprosił użytkownika o zapisanie pliku w systemie. 

Niektóre najnowsze wersje przeglądarek obsługują lokalny dostęp do plików, dzięki czemu 

możesz (teoretycznie) zezwolić użytkownikowi na zapisanie obrazu na własnym komputerze 

bez konieczności wcześniejszego wysyłania go na serwer, a następnie ponownego pobrania. 



Zaawansowany JavaScript HTML5 
 

Wprowadzenie 

HTML5 znacznie rozszerzył zakres od wcześniejszych wersji. Podczas gdy HTML4 koncentrował 

się przede wszystkim na znacznikach, HTML5 koncentruje się nie tylko na znacznikach, ale 

także na wielu zaawansowanych API JavaScript, które pomagają ożywić nowe funkcje. Jednak 

większość tych nowych technologii ma swoje własne specyfikacje, grupy robocze itd. Więc 

chociaż istnieje wyraźny związek między nowym znacznikiem, który HTML5 wprowadza do 

tabeli (kalambur przeznaczony!), Może być mylące odniesienie do całej grupy technologii pod 

jednym wspólnym terminem, jak "HTML5". Z tego powodu trendem stało się omawianie 

takich interfejsów API jako elementów towarzyszących HTML5, jako sposobu na bycie bardziej 

precyzyjnym, lub jak niektórzy to ujęli, "HTML5 i przyjaciele "W tym rozdziale zapoznajemy się 

z kilkoma przyjaciółmi HTML5. Omówiliśmy już interfejsy API JavaScript związane z kilkoma 

elementami zakotwiczonymi w znacznikach, takimi jak płótno, dźwięk i wideo. W tym miejscu 

koncentrujemy się na kilku innych interfejsach API towarzyszących, które niekoniecznie są 

powiązane z konkretnym elementem znaczników. Możesz myśleć o przepisach w tym 

rozdziale, jako o tym, co jest potrzebne do stworzenia prawdziwie interaktywnej aplikacji 

internetowej. Należy zauważyć, że technologie omówione w tym rozdziale mają różny stopień 

standaryzacji i wdrażania. Nie są one powszechnie uzgodnione lub wbudowane w 

przeglądarki, a więc ich używanie musi odbywać się z pewną ostrożnością i planowaniem. W 

przypadku niektórych rzeczy istnieją sposoby, aby przywrócić starszą lub mniejszą 

funkcjonalność w nieobsługujących przeglądarkach, ale w innych przypadkach musisz 

utworzyć przepływ pracy w swojej aplikacji, który będzie obsługiwał, gdy niektóre funkcje po 

prostu nie będą obecne. Ponieważ praca nad tymi konkretnymi zestawami technologii odbywa 

się tak szybko, a to, co wiemy w chwili pisania, może być nieaktualne do czasu czytania, ta 

część nie obejmuje bezpośrednio tego, co jest wspierane w którym miejscu. Zachęcamy do 

przetestowania tych funkcji w docelowych środowiskach przeglądarkowych, aby uzyskać 

najbardziej aktualne informacje na temat wsparcia. 

Lokalna pamięć 

Problem 

Chcesz przechowywać pewne dane (takie jak preferencje użytkownika lub częściowo 

wprowadzone dane formularzy) w systemie użytkownika, aby były dostępne podczas kolejnej 

wizyty. 

Rozwiązanie 

HTML5 wprowadził dwa nowe interfejsy API do przechowywania trwałych danych w 

przeglądarce: sessionStorage, który przechowuje dane tylko przez okres istnienia instancji / 

sesji przeglądarki i lokalna pamięć masowa, która przechowuje dane trwale "na zawsze". "Na 

zawsze" w tym przypadku oznacza: "dopóki kod lub użytkownik go nie wyrzuci". Oba interfejsy 

mają ten sam interfejs API. Różnica między nimi jest w zasadzie tym, jak długo przeglądarka 

utrzymuje dane. Dane przechowywane w tych kontenerach muszą być ciągami, więc jeśli 

zachodzi potrzeba przechowywania złożonych obiektów danych, jedną z dobrych opcji jest 

serializacja obiektu do JSON, przy użyciu JSON.stringify (). Aby przetestować, czy przeglądarka 

obsługuje jeden z interfejsów Storage API, skorzystaj z następujących funkcji wykrywania: 



var storage_support = window.sessionStorage || window.localStorage; 

Do przechowywania niektórych danych tylko dla bieżącej instancji przeglądarki (znika, gdy 

użytkownik zamyka przeglądarkę), użyj sessionStorage: 

var user_id = "A1B2C3D4"; 

var user_data = { 

imię i nazwisko: "Tom Hanks", 

zajęcie: "Aktor", 

favorite_color: "Blue" 

// ... 

}; 

sessionStorage.setItem (id_użytkownika, JSON.stringify (user_data)); 

Aby przechowywać niektóre dane przez dłuższy czas, użyj localStorage: 

var user_id = "A1B2C3D4"; 

var user_prefs = { 

keep_me_logged_in: true, 

start_page: "codzienne wiadomości" 

// ... 

}; 

localStorage.setItem (user_id, JSON.stringify (user_prefs)); 

Widać, że oba fragmenty kodu wyglądają niemal identycznie, ponieważ interfejsy API są 

identyczne. Aby pobrać dane (jeśli są dostępne) z kontenera pamięci: 

var user_id = "A1B2C3D4"; 

var user_data = {/ * defaults * /}; 

var user_prefs = {/ * defaults * /}; 

if (sessionStorage.getItem (user_id)) { 

user_data = JSON.parse (sessionStorage.getItem (user_id)); 

} 

if (localStorage.getItem (user_id)) { 

user_prefs = JSON.parse (localStorage.getItem (user_id)); 

} 

Te interfejsy API pamięci masowej pozwalają w bardzo prosty sposób ustawiać i pobierać dane 

klucz / wartość, w których wartością jest łańcuch znaków, ale mogą reprezentować dowolne 

elementy, w tym serializację ciągów złożonego obiektu danych. 

Omówienie 

Na początku myślę, najbardziej prawdopodobne rozwiązanie do przechowywania danych po 

stronie klienta, który pojawił się twoja głowa to ciasteczka. Jednak ciasteczka mają wiele 

problemów, które je powodują mniej niż idealny do przechowywania danych użytkownika. W 

tym rozdziale odkrywamy nową alternatywę: Przechowywanie danych HTML5 (znane również 

jako "DOM Storage"). Zarówno interfejsy API sessionStorage, jak i localStorage korzystają z 

tego samego interfejsu API, ale różnica między nimi, a także ich nazwa, zależy od tego, jak 

długo są one trwałe. W przypadku danych, które należy przechowywać przez cały czas trwania 

sesji przeglądarki - takich jak dane logowania użytkownika, zawartość koszyka na zakupy itd. - 

prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest interfejs sessionStorage API. W przypadku 

bardziej długotrwałych danych - takich jak preferencje aplikacji - lepszym rozwiązaniem może 



być lokalne urządzenie pamięci masowej.go wysyłania go na serwer, a następnie ponownego 

pobrania. Wiele przeglądarek utrzymuje nawet dane sessionStorage podczas awarii 

przeglądarki. To sprawia, że wielki pojemnik tymczasowo odzwierciedla dane wprowadzane 

do pól formularza. Na przykład na wypadek awarii przeglądarki możesz przywrócić to, co 

wpisano. Interfejsy API zarówno dla sessionStorage, jak i localStorage są identyczne: 

getItem (ke) 

Zwraca element danych z kontenera pamięci, do którego odnosi się jego klucz 

setItem (key, possition) 

Dodaje element danych do kontenera pamięci, do którego odnosi się jego klucz 

key (index) 

Zwraca klucz dla elementu danych z określonego indeksu liczbowego 

removeItem (key) 

Usuwa element z kontenera pamięci, do którego odnosi się jego klucz 

clear() 

Usuwa wszystkie dane z bieżącego kontenera pamięci 

length 

Określa, ile pozycji danych znajduje się w kontenerze 

Większość przeglądarek udostępnia do 5 MB miejsca na te kontenery. W przypadku większości 

praktycznych zastosowań jest to zdecydowanie więcej niż wystarczające. Bądź przygotowany 

na wykrywanie i obsługę błędów, ale jeśli piszesz więcej danych niż zezwala przeglądarka. W 

przeciwieństwie do plików cookie (które mają wyraźne wygaśnięcia) i sessionStorage (które 

ma domyślne wygasanie na końcu instancji / sesji przeglądarki), interfejs API localStorage nie 

ma wydech w ogóle. Ma to zarówno dobre, jak i złe konsekwencje. Korzyścią jest to, że dane 

pozostają tak długo, jak jest to potrzebne, chyba że użytkownik jawnie je wyczyści, ale wadą 

jest to, że limit 5 MB może zostać osiągnięty szybciej niż oczekiwano, zwłaszcza jeśli stare dane 

są opuszczane i pozostawione na zawsze, aby siedzieć bezczynnie w pojemniku do 

przechowywania. Jednym z powszechnych rozwiązań jest implementacja niestandardowego 

mechanizmu wygasania, poprzez przechowywanie znacznik czasu dla każdego elementu 

danych, a następnie ręczne sprawdzanie każdej części danych na każdym ładowaniu strony, 

aby sprawdzić, czy należy usunąć stare dane. Na przykład Twoja witryna e-commerce może 

przechowywać zapis wszystkich przedmiotów, które użytkownik przeglądał podczas różnych 

wizyt, dzięki czemu może wyświetlić to w obszarze "Wcześniej oglądany". Ale nie chcesz, aby 

aplikacja zapamiętała te elementy na zawsze. Możesz więc ręcznie wygasić wpisy starsze niż 

21 dni: 

// najpierw przechowuj aktualnie przeglądany element w historii 

var current_item = { 

id: "ABCD0123", 

data: "Męskie buty do biegania", 

ts: new Date () // aktualny datownik, używany później do sprawdzania ważności 

}; 

localStorage.setItem (current_item.id, JSON.stringify (current_item)); 

// teraz, ręcznie "wygasaj" wszystkie stare wpisy 

klucz var, dane; 

dla (var i = 0; i <localStorage.length; i ++) { 



key = localStorage.key (i); 

data = localStorage.getItem (klucz); 

if (data.ts <((nowa data ()) - 60 * 60 * 24 * 21)) {// więcej niż 21 dni 

localStorage.removeItem (klucz); 

} 

} 

Oba interfejsy API ograniczają dostęp do odczytu i zapisu danych do dokładnej domeny strony 

(domeny, subdomen, schematu, portu itp.) Jako strony hostingu, co oznacza, że nie można 

udostępniać danych w różnych domenach za pomocą jednej z nich. Jest to zarówno pomocna, 

jak i frustrująco restrykcyjna rzeczywistość. Korzyścią jest to, że dane są dobrze chronione 

przed prywatnością (z innych witryn szpiegujących), ale wadą jest to, że różne usługi w różnych 

domenach aplikacji nie mogą udostępniać danych za pośrednictwem tego interfejsu. 

 

Cache aplikacji 

Problem 

Chcesz, aby Twoja aplikacja internetowa (w tym wszystkie jej zasoby) była dostępna dla 

użytkowników nawet w stanie offline, bez polegania na zwykłej pamięci podręcznej 

przeglądarki. 

Rozwiązanie 

HTML5 definiuje specjalną pamięć podręczną aplikacji, zwykle nazywaną "appcache", która 

pozwala polecenie, aby przeglądarka buforowała niektóre zasoby - jak obrazy, CSS, JS i inne - 

w taki sposób, aby były dostępne dla aplikacji, nawet jeśli przeglądarka użytkownika jest w 

trybie offline i nie jest połączona z publicznym Internetem. Aby przetestować, czy przeglądarka 

obsługuje funkcję Appcache, użyj następujących funkcji wykrywania: 

var appcache_support = !! window.applicationCache; 

Aby wykorzystać appcache w aplikacji, najpierw musisz utworzyć plik manifestu, który 

wyświetla listę żądanych zasobów w aplikacji. Ten plik może wyglądać tak: 

CACHE MANIFEST 

PAMIĘĆ PODRĘCZNA: 

index.html 

help.html 

styl / default.css 

images / logo.png 

images / backgound.png 

Plik manifestu Appcache powinien zawierać sekcję "CACHE", która zawiera listę zasobów, 

które chcesz uwzględnić w aplikacji. Możesz również określić sekcję "NETWORK" dla adresów 

URL, które muszą być dynamicznie wywoływane (np. Przez Ajax), i które nigdy nie powinny 

być buforowane. Można również podać sekcję "ODWOŁANIE", która zawiera listę alternatyw 

(zastępczych) plików lokalnych dla każdego zdalnego żądania adresu URL, który się nie 

powiedzie (np. Domyślna zawartość w scenariuszu offline dla normalnego połączenia online z 

interfejsem API serwera). Aplikacje uruchamiane w kontekście aplikacji nie mogą się łączyć, 

aby usunąć adresy URL, chyba że te adresy URL znajdują się w sekcji "SIECI" w manifeście. Ma 

to zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla aplikacji, uniemożliwiając im kontakt z 

serwerami, które nie są znane i które znajdują się na białej liście. Kiedy już masz plik manifestu 



- w tym przykładzie nazwaliśmy go "cache.manifest" - poinformuj przeglądarkę o pliku, 

dodając właściwość do elementu html w twoim znaczniku, jak na przykład: 

 
<html manifest="cache.manifest"> 

Plik manifestu pamięci podręcznej musi być dostarczany z tekstem typu "text / cachemanifest" typu 

mime. To wszystko! Teraz twoja aplikacja działa w trybie offline poprzez appcache. Przeglądarka stale 

buforuje wymienione zasoby i nie żąda ich ponownie podczas kolejnych ładowań stron, chyba że plik 

manifestu w pamięci podręcznej ulegnie zmianie. 

Aktualizacja aplikacji 

Po prostu zmiana pliku przechowywanego w pamięci podręcznej użytkownika nie wystarczy, aby 

uzyskać nową wersję pliku dostarczoną do użytkownika. Jedynym sposobem, w którym przeglądarka 

sprawdza zaktualizowane wersje plików w swoim appcache (i następnie pobiera wszelkie zmiany), jest 

sytuacja, gdy plik manifestu ulegnie zmianie. Jednak nie można wprowadzać żadnych zmian w samym 

pliku manifestu, jeśli na przykład nie ma nowych zasobów do listy i żadne do usunięcia. Jednym 

prostym podejściem jest umieszczenie w pliku komentarza, który można zaktualizować o nową 

wartość, gdy zmienisz jeden lub więcej plików i chcesz, aby przeglądarka aktualizowała swój appcache: 

CACHE MANIFEST 

# wersja pamięci podręcznej: 1257 

PAMIĘĆ PODRĘCZNA: 

index.html 

help.html 

styl / default.css 

images / logo.png 

images / backgound.png 

Za każdym razem, gdy aktualizujesz zasób znajdujący się w appcache, po prostu podbij wersję numeru 

w komentarzu. Następnym razem, gdy użytkownik załaduje stronę, przeglądarka widzi ten nowy plik 

manifestu pamięci podręcznej i aktualizuje zawartość aplikacji. Jest jednak haczyk. Nawet jeśli 

przeglądarka zobaczy podczas ładowania strony, że plik manifestu się zmienił, nadal pozwala na 

bieżące ładowanie strony, natychmiast po jej nieaktualnej zawartości, a następnie prosi o załadowanie 

zaktualizowanych plików w tle, aby być gotowym do załadowania następnej strony. Na szczęście 

przeglądarka udostępnia interfejs JavaScript API, który pomaga: interfejs applicationCache. Za pomocą 

tego interfejsu można wykryć, że nowy zestaw zawartości appcache został pobrany i jest już dostępny, 

i zmusić go do zastosowania natychmiast do aplikacji, a nie do ładowania następnej strony: 

var cache = applicationCache; 

cache.addEventListener ("updateready", function () { 

if (cache.stats == cache.UPDATEREADY) { 

cache.swapCache (); // zamienić nowe elementy pamięci podręcznej 

} 

}, fałszywe); 

To sprawia, że nowe elementy appcache są dostępne dla dalszych zastosowań podczas bieżącego 

czas życia strony. Jednak wszelkie miejsca, w których zasoby były już używane na stronie, nie są 

aktualizowane. Może to być dziwne doświadczenie użytkownika w zależności od sytuacji. Najczystszym 

sposobem wymuszenia na aktualizacji całej strony nowych wersji zasobów jest po prostu odświeżenie 

strony. Ale bądź uprzejmy dla użytkownika i najpierw zapytaj, czy chcą przeładować stronę, na 

przykład: 

var cache = applicationCache; 

cache.addEventListener ("updateready", function () { 

if (cache.stats == cache.UPDATEREADY) { 



if (confirm ("Ta strona została zaktualizowana. Czy chcesz przeładować?")) { 

location.reload (); 

} 

} 

}, fałszywe); 

Jak dotąd, widzimy tylko, jak reagować na przypadki, w których oznaczono appcache aktualizowanie 

podczas ładowania strony. Jednak niektóre witryny są zaprojektowane tak, aby były długotrwałe, z 

małą lub żadną stroną która się wczytuje, w takim przypadku uzyskanie aktualizacji wymaga specjalnej 

obsługi. Aby zmusić przeglądarkę do sprawdzenia zaktualizowanego pliku "cache.manifest", który po 

zmodyfikowaniu wymusza pobieranie dowolnej nowej zawartości aplikacji, można wywołać metodę 

API update (): 

function updateAppcache () { 

var cache = applicationCache; 

cache.update (); // sprawdź, czy plik manifestu pamięci podręcznej został zaktualizowany 

cache.addEventListener ("updateready", function () { 

if (cache.stats == cache.UPDATEREADY) { 

if (confirm ("Ta strona została zaktualizowana. Czy chcesz przeładować?")) { 

location.reload (); 

} 

} 

}, fałszywe); 

} 

Zazwyczaj takie sprawdzanie miałoby miejsce w automatycznym czasie ,interwał taki jak co 24 godziny 

lub w odpowiedzi na określone działanie aplikacji, na przykład przez kliknięcie przycisku na stronie. Jeśli 

wykonujesz aktualizacje aplikacji w automatycznym przedziale czasu, monitowanie użytkownika przed 

przeładowaniem jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym podejściem. Jeśli jednak użytkownik 

zainicjuje aktualizację, prawdopodobnie można bezpiecznie ponownie załadować stronę bez pytania, 

zaraz po zaktualizowaniu aplikacji. 

Omówienie 

Wspomnieliśmy, że appcache jest wyjątkowy, a powodem tego jest to, że w przeciwieństwie do 

pamięci podręcznej przeglądarki zasoby znajdujące się w appcache nigdy nie wygasają. Praktycznie 

oznacza to, że zasoby wymienione w manifeście pamięci podręcznej są buforowane raczej trwale, a 

dokładniej, przeglądarka nie żąda ponownie żadnego z tych zasobów podczas kolejnych ładowań stron. 

Trwałe buforowanie zasobów zdecydowanie poprawia wydajność w kolejnych odsłonach, szczególnie 

w przypadku urządzeń mobilnych o ograniczonej przepustowości. Czasami jednak konieczna jest 

możliwość aktualizacji jednego lub więcej elementów w tej trwałej pamięci podręcznej. Istnieją dwa 

sposoby na wymuszenie odrzucenia pamięci podręcznej przeglądarki i zaktualizowania zasobów 

wymienionych w manifeście. Jedna technika jest przydatna przy kolejnych ładowaniach stron, a druga 

przy aktualizacjach w czasie trwania pojedynczego widoku strony. Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli 

w chwili ładowania strony istnieje już appcache dla strony, nawet jeśli jest ona nieaktualna z powodu 

znalezienia zaktualizowanego pliku manifestu pamięci podręcznej, przeglądarka natychmiast używa 

bieżącego appcache do renderowania strony. , a wszelkie aktualizacje zawartości aplikacji są dostępne 

tylko przy ładowaniu następnej strony. Używając JavaScriptu poprzez zdarzenie UPDATEREADY, jak 

pokazano powyżej, można wykryć, że bieżąca strona została wyrenderowana z nieaktualnymi 

elementami pamięci podręcznej i wymusić aktualizację aplikacji podczas tego widoku strony. Pozwala 

to na późniejsze korzystanie z zasobów w okresie życia strony w celu korzystania ze zaktualizowanych 

wersji plików. Możesz także po prostu ponownie załadować całą stronę, aby korzystać z nowej 

zawartości aplikacji na całym świecie, o ile jest to w porządku dla użytkownika! Uznaje się, że appcache 



jest bardziej niezawodny dla buforowania zasobów aplikacji offline niż zwykła pamięć podręczna 

przeglądarki. Zapewnia także interfejs API JavaScript do interakcji z aktualizacjami - czego nie zapewnia 

zwykła pamięć podręczna przeglądarki 

 

Przeciągnij i upuść 

Problem 

Chcesz zaimplementować natywną funkcję przeciągania i upuszczania bez zarządzania myszką 

zdarzenia ręcznie lub przy użyciu złożonej biblioteki. 

Rozwiązanie 

Rozpoznawanie powszechnej interakcji przeciągania i upuszczania w dzisiejszych złożonych aplikacjach 

internetowych powoduje, że HTML5 definiuje teraz bezpośredni interfejs API do obsługi funkcji 

przeciągnij i upuść ("D & D"). Aby przetestować, czy przeglądarka obsługuje natywne funkcje D & D, 

skorzystaj z następujących funkcji wykrywania: 

var dnd_support = 'przeciągalny' in document.createElement ('span'); 

Teraz zbudujmy proste demo D & D. Zacznijmy od ustawienia niektórych stylów wizualnych naszych 

elementów D & D: 

<styl> 

#foobar {background-color: yellow; szerokość: 100 pikseli; wysokość: 100 pikseli; kursor: ruch; } 

#catcher {background-color: blue; szerokość: 150 pikseli; wysokość: 150 pikseli; wypełnienie: 5 pikseli; 

margin-bottom: 5px; } 

</ style> 

Pierwszym krokiem do włączenia natywnego D & D jest umieszczenie atrybutu przeciągalnego na 

elemencie chcesz mieć możliwość przeciągania: 

<div id = "catcher"> ... </ div> 

<div id = "foobar" draggable = "true"> ... </ div> 

Następnie musimy użyć JavaScript API i zdarzeń D & D, aby poinformować przeglądarkę, gdzie element 

można przeciągnąć i co zrobić, gdy zostanie upuszczony. Na przykład możemy posłuchać zdarzenia 

dragstart i inaczej oznaczyć element podczas jego przeciągania (np. Umieszczając wokół niego 

obramowanie lub czyniąc go częściowo przezroczystym). 

var foobar = document.getElementById ("foobar"); 

foobar.addEventListener ("dragstart", function (evt) { 

this.style.border = "3px przerywana # 000"; // czarna linia przerywana 

}, fałszywe); 

Teraz nadajmy styl elementowi, który może otrzymać kroplę, tak aby po przeciągnięciu elementu nad 

nim było oczywiste, że można upuścić element tam (w przeciwieństwie do justowania upuszczając go 

w dowolnej lokalizacji): 

var catcher = document.getElementById ("catcher"); // złapie upuszczony element 

catcher.addEventListener ("dragenter", function (evt) { 

this.style.border = "3px solid red"; // spraw, aby łapacz miał czerwoną granicę 

}, fałszywe); 

catcher.addEventListener ("dragleave", function (evt) { 

this.style.border = ""; // usuń obramowanie z łapacza 

}, fałszywe); 

catcher.addEventListener ("dragover", function (evt) { 

if (evt.preventDefault) evt.preventDefault (); 

return false; 

}, fałszywe); 



W poprzednim fragmencie dodaliśmy detektory zdarzeń do elementu, który łapie nasz upuszczony 

element w przypadku zdarzeń dragover, dragenter i dragleave. Wydarzenia dragenter i dragleave po 

prostu przełączają się na czerwoną granicę do naszego elementu docelowego, aby było jasne, że 

możesz upuścić element tam. Zdarzenie dragover jest uruchamiane w sposób ciągły podczas 

przeciągania do celu. Więc nie chcielibyśmy przełączać się na czerwoną granicę w tym programie 

obsługi, ponieważ spowodowałoby to niepotrzebną pracę przeglądarki. Jednakże musimy zapobiec 

temu zdarzeniu w zależności od typu przeciąganego elementu. Właśnie dlatego używamy 

preventDefault () i zwracamy false. Na koniec, musimy połączyć obiekt dataTransfer z danymi, które 

przeglądarka potrzebuje do obsługi działań D & D. Zmodyfikujemy naszą procedurę obsługi zdarzeń 

dragstart, tak jak poniżej: 

foobar.addEventListener ("dragstart", function (evt) { 

this.style.border = "3px przerywana # 000"; // czarna linia przerywana 

evt.dataTransfer.effectAllowed = "move"; 

evt.dataTransfer.setData ("Text", this.id); 

}, fałszywe); 

Właściwość effectAllowed kontroluje wizualne informacje zwrotne - zazwyczaj kursor myszy - 

przeglądarka podaje typ zdarzenia przeciągania, które się pojawia (przesuń, skopiuj itp.). Metoda 

setData (...) mówi mechanizmowi D & D w przeglądarce, że dane z elementu, który jest przeciągany, 

powinny zostać zrzucone do elementu docelowego, znanego również pod nazwą drop catcher. Tutaj 

określamy, że przenoszona jest tylko właściwość id oryginalnego elementu, która jest później używana 

do faktycznego przesunięcia elementu. Teraz musimy zdefiniować przeciągnięcie programu obsługi 

zdarzeń, aby wyczyścić efekty wizualne, oraz procedurę obsługi zdarzeń upuszczania, aby faktycznie 

wykonać ruch naszego elementu: 

foobar.addEventListener ("dragend", function (evt) { 

this.style.border = ""; // usuń granicę 

}, fałszywe); 

catcher.addEventListener ("drop", function (evt) { 

if (evt.preventDefault) evt.preventDefault (); 

if (evt.stopPropagation) evt.stopPropagation (); 

this.style.border = ""; // usuń obramowanie z łapacza 

var id = evt.dataTransfer.getData ("Tekst"); // pobierz identyfikator 

var elem = document.getElementById (id); 

elem.parentNode.removeChild (elem); // usuń element 

this.appendChild (elem); // dodaj element z powrotem do naszego łapacza 

return false; 

}, fałszywe); 

W procedurze obsługi zdarzeń upuszczenia najpierw otrzymujemy dane, które zostały przeniesione do 

kropli, które w tym przypadku była to właściwość id oryginalnego elementu źródłowego, który 

przeciągnęliśmy. Kolejno, usuwamy ten element z jego bieżącej lokalizacji, a na końcu dodajemy go z 

powrotem do nowej lokalizacji w naszym pojemniku łapacza. 

Omówienie 

Natywny interfejs API przeciągania i upuszczania HTML5 jest zarówno użyteczny, jak i bardzo złożony. 

Jak widać z poprzednich fragmentów kodu, nie jest wymagana cała złożona biblioteka, aby włączyć D 

& D w Twojej witrynie, ale nie jest to zbyt banalne. Ale ze złożonością wiąże się z dużą elastycznością. 

Pierwszą najbardziej oczywistą rzeczą, którą zauważysz, próbując uruchomić powyższy kod samemu 

(nie całkiem oczywiste po zrzucie ekranu) jest to, że żółte pudełko się nie porusza, gdy przytrzymujesz 

przycisk myszy i poruszasz myszą. Różne przeglądarki renderują to doświadczenie nieco inaczej, ale 

ogólnie rzecz biorąc, żółte pole pozostaje umieszczone podczas przeciągania, a co pokazuje inna ikona 



dla kursora myszy, aby poinformować użytkownika, że trwa D & D. Może się to wydawać nieco 

sprzeczne z intuicją: przeciągnięcie elementu nie powoduje przesunięcia samego elementu podczas 

przeciągania. Można oczekiwać, że będzie działać tak samo, jak po przeciągnięciu okna na biurko - okno 

przesuwa się wzdłuż wskaźnika myszy podczas przesuwania. Z drugiej strony, jeśli przeciągasz ikonę na 

pulpicie systemu operacyjnego Windows, ikona nie porusza się za pomocą myszy - przesuwa się tylko 

po zwolnieniu przycisku myszy i zatrzymaniu przeciągania (to jest kropla). To ostatnie doświadczenie 

jest ściślej powiązane z tym, jak rodzimy D & D działa w HTML5. Należy wziąć pod uwagę, że rodzimy 

D & D został zaprojektowany tak, że można przeciągać różnego rodzaju różne rzeczy, z których nie 

wszystkie mają reprezentacje wizualne, takie jak nasza żółta ramka. W związku z tym rodzimy D & D 

niekoniecznie oznacza wizualnie przenoszenie dowolnego elementu na stronie. Zamiast tego, D & D 

polega na przeciągnięciu odniesienia z jednego obiektu do drugiego i połączeniu tych dwóch w 

zdarzenie D & D, dzięki czemu można wtedy zdecydować, co to połączenie oznacza i jak odpowiedzieć. 

Wydarzenia związane z natywnym D & D to: 

dragstart 

wywoływane, gdy element "przeciągalny" zaczyna być najpierw przeciągany 

dragent 

wywołane na końcu zdarzenia przeciągania, zakończone powodzeniem lub anulowane. 

dragenter 

wywołał kontener docelowy, gdy przeciągnięcie najpierw przesunie się nad celem 

dragleave 

wywoływane, gdy opór przesuwa się poza cel 

dragover 

wywoływane w sposób ciągły, gdy przeciągnięcie jest nad celem 

drop 

wywoływana po zakończeniu przeciągania zdarzenia przez upuszczenie elementu na cel 

upuść pojemnik 

 

Czasami możesz po prostu kopiować niewidoczne atrybuty z jednego elementu do drugiego. Innym 

razem możesz zainicjować jakieś działanie, takie jak usunięcie, poprzez przeniesienie elementu na 

ikonę kosza. W naszym przykładzie przestawiamy żółte pole w niebieskim polu, więc po zakończeniu 

wydarzenia D & D faktycznie poruszamy żółtym polem. Ponieważ żółte pole jest widoczne, wydaje się 

sensowne, że możemy chcieć go przenieść w trakcie przeciągania (jak podczas przeciągania okna). 

Jednak typowy JavaScript podejście do tego nie działa, ponieważ zdarzenie mousemove nie uruchamia 

się podczas a Działanie D & D. Globalne zdarzenie przeciągania powoduje uruchomienie dokumentu, 

ale jest to przeglądanie w wielu przeglądarkach nie ma wiarygodnych współrzędnych, których możemy 

użyć do pozycjonowania elementu. Jeśli musisz w rzeczywistości przesunąć element podczas 

przeciągania, to w każdym razie najlepiej nie używać natywnego D & D ... na razie. Mam nadzieję, że 

ta wada zostanie ostatecznie rozwiązana. Do tego czasu używaj ustalonych wzorców i / lub bibliotek 

do emulacji D & D za pomocą zdarzeń myszy. Kolejnym bardzo zaawansowanym zastosowaniem 

rodzimej funkcjonalności D & D na horyzoncie jest możliwość przeciągania elementów między oknami 

lub między przeglądarką a pulpitem, i wzajemnie. Na przykład możesz przeciągnąć plik z pulpitu i 

upuścić go na cel na stronie internetowej. Odpowiedź na zrzut jest identyczna z opisami fragmentów 

kodu - jedyną różnicą jest to, że nie potrzebujesz elementu na stronie z atrybutem przeciągania, który 

jest tym, co przeciągasz. Na przykład: 

 catcher.addEventListener ("drop", function (evt) { 

if (evt.preventDefault) evt.preventDefault (); 

if (evt.stopPropagation) evt.stopPropagation (); 

this.style.border = ""; // usuń obramowanie z łapacza 



var files_array = evt.dataTransfer.files; 

// teraz masz odniesienie do plików, które użytkownik przeciągnął 

// na twoją stronę. Zrób z nimi coś fajnego! 

return false; 

}, fałszywe); 

Jak widać, natywna funkcja D & D koncentruje się na przesyłaniu danych między dwoma elementy, a 

nie przemieszczanie elementu z jednej pozycji do drugiej. To naprawdę pomaga nam tu świetnie. W 

polu dataTransfer.files otrzymujemy listę odniesienia do plików, które użytkownik wybrał, aby 

przeciągnąć na naszą aplikację. Tam było nic wizualnego w tej operacji - chodziło tylko o przeciąganie 

danych (odwołań do plików) z pulpitu do elementu na naszej stronie! Teraz, gdy mamy już odniesienie 

do pliku w systemie użytkownika, co możemy z nim zrobić? . Prawdopodobnie pojawi się wiele zmian 

w tej zaawansowanej funkcjonalności, zanim ustali się i będzie znormalizowana we wszystkich 

przeglądarkach. Ale to ekscytujące wiedzieć, że to już wkrótce! 

 

Pracownicy sieci 

Problem 

Chcesz uruchomić złożone, długotrwałe zadanie JavaScript bez blokowania interfejsu w przeglądarce. 

Rozwiązanie 

Musisz uruchomić zadanie JavaScript w osobnym wątku, a sposób to zrobić za pomocą interfejsu API 

Robotnicy, zwanego także pracownikami sieci Web. Pracownicy WWW tworzą specjalne środowisko 

do uruchamiania kodu JavaScript, który odbywa się w oddzielnym wątku od głównego interfejsu 

użytkownika strony. Oznacza to, że interfejs użytkownika Twojej strony nie zostanie zablokowany, jeśli 

masz szczególnie długi kod JavaScript. Aby sprawdzić, czy przeglądarka obsługuje pracowników sieci 

Web, użyj następującego wykrywania funkcji dla interfejsu API Worker: 

var webworkers_support = !! window.Worker; 

Teraz zbudujmy proste demo Web Workers. Zainicjujemy dużą dwuwymiarową tablicę z liczbami 

losowymi, co może potrwać wystarczająco długo, aby spowodować zauważalne opóźnienie interfejsu 

użytkownika. Możesz użyć takiej dwuwymiarowej tablicy liczb losowych do reprezentowania losowych 

pikseli w elemencie canvas. Dwie zagnieżdżone pętle for obsługują: 

var data = []; 

dla (var i = 0; i <1500; i ++) { 

dane [i] = []; 

dla (var j = 0; j <1500; j ++) { 

dane [i] [j] = Math.random (); 

} 

} 

Nie ma tu nic szczególnie ekscytującego. Taki układ, z 2,25 miliona (1500 × 1500) operacji, aby go 

zainicjować, może bardzo dobrze zablokować interfejs użytkownika dla dowolnego miejsca od 2 do 

30 sekund, w zależności od przeglądarki i możliwości urządzenia. Bardziej zgrabnym sposobem 

radzenia sobie z tym, bez blokowania interfejsu użytkownika, jest umieszczenie takiej operacji w 

osobnym wątku, Web Worker i czekanie na powiadomienie o zakończeniu, zanim przejdzie dalej. 

Aby to zrobić, najpierw umieść powyższy kod powyżej w oddzielnym pliku, wywoływanym na przykład 

"init_array. 

js "i zawijanie kodu w module obsługi zdarzeń onmessage: 

self.onmessage = function (evt) { 

var data = []; 

dla (var i = 0; i <1500; i ++) { 

dane [i] = []; 



dla (var j = 0; j <1500; j ++) { 

dane [i] [j] = Math.random (); 

} 

} 

self.postMessage (dane); 

data = null; // cofnij teraz przypisanie naszej kopii danych, aby zwolnić pamięć 

} 

To jest kod dla Web Worker. Kod najpierw mówi pracownikowi, żeby nasłuchiwał zdarzenie 

wiadomości, które pozwala pracownikowi wiedzieć, kiedy rozpocząć. Po uruchomieniu robot wykonuje 

długie obliczenia. Na koniec pracownik odsyła wiadomość (tablicę danych w naszym przykładzie) za 

pomocą funkcji postMessage (...) do strony głównej. Pracowników mogą również uruchamiać inni 

pracownicy, a komunikacja działa dokładnie tak samo. W odróżnieniu od zwykłych operacji JavaScript, 

gdzie przekazywanie obiektu dookoła odbywa się przez odniesienie, dane przekazywane w 

komunikatach roboczych są kopiowane, co oznacza, że podwojono pamięć jest zużywana podczas 

transmisji. W przypadku większości typów danych nie stanowi to problemu. Ale w naszym przykładzie 

z dużą tablicą, znaczne wykorzystanie pamięci jest czymś, na co należy zwracać uwagę na problemy z 

urządzeniami mobilnymi z ograniczoną pamięcią. Aby zaoszczędzić pamięć, przechowuj tylko zmienne 

zawierające duże ilości danych przez jak najkrótszy czas. Na głównej stronie naszego interfejsu 

tworzymy pracownika, wskazując go na odpowiedni plik. Następnie konfigurujemy detektor zdarzenia 

wiadomości, aby odebrać komunikat (inicjowana tablica) od pracownika po zakończeniu pracy. Pracę 

rozpoczynamy od wysłania pustej wiadomości za pomocą postMessage (): 

var worker = new Worker ("init_array.js"); 

worker.onmessage = function (evt) { 

alert ("Zakończono inicjowanie tablicy danych!"); 

var data = evt.data; 

}; 

worker.postMessage (); // powiedz naszemu pracownikowi, aby rozpoczął swoje zadanie 

Omówienie 

Pracownicy sieci Web są bardzo przydatni do przenoszenia złożonych lub długotrwałych zadań na inne 

wątek, coś, czego sam JavaScript nie może zrobić. Jeśli pracownicy sieci Web nie są obsługiwani w 

określonej przeglądarce, musisz po prostu uruchomić swój kod w głównym wątku JavaScript i 

rozwiązać związane z tym opóźnienia. W niektórych okolicznościach można podzielić długi kod na 

mniejsze części i uruchamiać poszczególne porcje w tym samym czasie, pauzując krótko pomiędzy, aby 

umożliwić aktualizację interfejsu użytkownika przed wznowieniem. Na przykład: 

function doNextChunk () { 

var done_yet = false; 

for (var i = 0; i <500; i ++) {// Wykonaj 500 iteracji na raz 

// Zrób coś 

// po zakończeniu ustaw `done_yet` = true 

} 

if (! done_yet) setTimeout (doNextChunk, 0); 

else alert ("Wszystko gotowe w końcu!"); 

} 

doNextChunk (); 

Używając wzorca setTimeout (..., 0), wykonujemy 500 iteracji długo działającej pętli, a następnie 

zatrzymujemy się na chwilę wystarczająco długo, aby UI zaktualizował się, a następnie wznawiamy i 

wykonujemy kolejne 500 iteracji, itp. Ta technika ma lepszą wydajność niż pozwalanie długiemu 

kodowi na związanie interfejsu użytkownika w nieskończoność. Jednak wydajność nadal jest znacznie 



mniej wydajna niż w przypadku korzystania z Web Workers. Tworząc Web Worker, tworzysz pomost 

pomiędzy twoim głównym JavaScriptem na twojej stronie, a piaskownym fragmentem JavaScript 

działającym w innym wątku. Te dwie strony mostka komunikują się ze sobą poprzez asynchroniczne 

wysyłanie i odbieranie wiadomości, używanie i wysyłanie wiadomości (...) oraz odsłuchiwanie 

zdarzenia wiadomości. Asynchroniczne wywołanie Ajax przy użyciu XMLHttpRequest ("XHR") na 

serwerze jest dość podobne do wysyłania i odbierania asynchronicznych wiadomości do / z Web 

Worker . Interfejs komunikacyjny Web Workers pozwala również na wysyłanie i odbieranie błędów. 

Aby zasygnalizować błąd z wnętrza pracownika, wystarczy rzucić błąd JavaScript, na przykład: 

self.onmessage = function (evt) { 

var data = []; 

dla (var i = 0; i <1500; i ++) { 

dane [i] = []; 

dla (var j = 0; j <1500; j ++) { 

dane [i] [j] = Math.random (); 

if (data [i] [j] == 0) { 

throw "Nie lubię zer w mojej tablicy!"; 

} 

} 

} 

self.postMessage (dane); 

data = null; // cofnij teraz przypisanie naszej kopii danych, aby zwolnić pamięć 

} 

Aby otrzymać komunikat o błędzie od pracownika, posłuchaj zdarzenia błędu: 

var worker = new Worker ("init_array.js"); 

worker.onerror = function (err) { 

alert ("Wystąpił błąd podczas inicjalizacji tablicy."); 

rzucać err; // opcjonalny 

} 

worker.onmessage = function (evt) { 

alert ("Zakończono inicjowanie tablicy danych!"); 

var data = evt.data; 

}; 

worker.postMessage (); 

Pracownik WWW jest piaskowany z dala od strony głównej i zasadniczo może się komunikować ze 

stroną używającą tych wiadomości. Oznacza to, że pracownik nie może uzyskać dostępu DOM, aby 

odczytać lub zmodyfikować dowolne informacje. Ponadto zadania skoncentrowane na interfejsie 

użytkownika, takie jak wywoływanie 

okno dialogowe alertu (...) nie jest dozwolone. 

Jednak pracownik ma do dyspozycji kilka pomocnych rzeczy. Pracownik może uzyskać dostęp do 

obiektu nawigatora, aby zidentyfikować agenta użytkownika (przeglądarkę), który go obsługuje. 

Pracownik może również załadować do niego skrypty, używając polecenia importScripts (...). 

if (navigator.userAgent.test (/ MSIE /)) {// Wykrywanie UA jest * złe * ćwiczenie !! 

importScripts ("ie_helper.js"); 

} 

self.onmessage = function (evt) { 

/ * ... * / 

} 



loadScripts (...) ładuje jeden lub więcej skryptów równolegle, ale zawsze wykonuje je w żądanej 

kolejności. Ponadto loadScripts (...) jest wykonywany synchronicznie, co oznacza, że blokuje on resztę 

procesu roboczego aż do zakończenia ładowania i wykonywania skryptów. Pracownik może odrodzić 

innego pracownika, dokładnie takiego samego, jak widzieliśmy. Pracownik może również zostać 

zakończony przez kod, który utworzył pracownika, przez wywołanie metody terminate () na instancji 

pracownika. Wreszcie, pracownicy mogą używać limitów czasu i interwałów, w tym setTimeout (...), 

clearTi meout (...), setInterval (...) i clearInterval (...). Byłoby to użyteczne, jeśli dla 

na przykład, chciałeś, aby pracownik działał w tle co jakiś czas, powiadamiając stronę przy każdym 

uruchomieniu: 

self.onmessage = function (evt) { 

setInterval (function () { 

self.postMessage (Math.random ()); // wyślij losową liczbę z powrotem 

}, 60 * 60 * 1000); // wykonaj raz na godzinę 

} 

 

Gniazda internetowe 

Problem 

Chcesz utworzyć trwałą, dwukierunkową komunikację między aplikacją internetową 

i serwer, tak aby zarówno przeglądarka, jak i serwer mogły wysyłać i odbierać dane od siebie w razie 

potrzeby. 

Rozwiązanie 

Większość przeglądarek ma teraz natywną możliwość ustanowienia dwukierunkowego połączenia 

między przeglądarką a serwerem za pomocą interfejsu API WebSocket. Oznacza to, że obie strony 

(przeglądarka i serwer) mogą wysyłać i odbierać dane. Typowe przypadki użycia gniazd internetowych 

to gry online na żywo, giełdowe giełdy, klienci czatu itp. Aby sprawdzić, czy przeglądarka obsługuje 

gniazda internetowe, użyj następującego wykrywania funkcji dla interfejsu API WebSocket: 

var websockets_support = !! window.WebSocket; 

Teraz zbudujmy prostą aplikację z funkcją typu chat room, w której znajduje się użytkownik 

może czytać aktualną listę wiadomości, a także dodawać własną wiadomość do pokoju. Będziemy mieć 

pole do wprowadzania tekstu, w którym przed wysłaniem zostaną napisane nowe wiadomości, a my 

będziemy mieć listę wiadomości na czacie. Nie potrzebujemy takich funkcji, jak logowanie czy 

uwierzytelnianie tylko w tym przypadku, wysyłanie i odbieranie prostego pokoju czatu. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Our Chatroom</title> 

<script src="chatroom.js"></script> 

</head> 

<body> 

<h1>Our Chatroom</h1> 

<div id="chatlog"></div> 

<input id="newmsg" /><br /> 

<input type="button" value="Send Message" id="sendmsg" /> 

</body> 

</html> 

Teraz sprawdźmy JavaScript w "chatroom.js": 

var chatcomm = new WebSocket ("ws: //something.com/server/chat"); 

chatcomm.onmessage = function (msg) { 



msg = JSON.parse (msg); // zdekoduj JSON do obiektu 

var chatlog = document.getElementById ("chatlog"); 

var docfrag = document.createDocumentFragment (); 

var msgdiv; 

dla (var i = 0; i <msg.messages.length; i ++) { 

msgdiv = document.createElement ("div"); 

msgdiv.appendChild (document.createTextNode (msg.messages [i])); 

docfrag.appendChild (msgdiv); 

} 

chatlog.appendChild (docfrag); 

}; 

chatcomm.onclose = function () { 

alert ("Połączenie z czatem zostało utracone. Odśwież stronę, aby ponownie się połączyć."); 

}; 

document.getElementById ("sendmsg"). addEventListener ("click", function () { 

var newmsg = document.getElementById ("newmsg"); 

chatcomm.send (newmsg.value); // wyślij wiadomość na serwer 

newmsg.value = ""; // wyczyść pole wprowadzania wiadomości 

}, false); 

 

Spójżmy trochę ten kod. Najpierw tworzymy gniazdo i kierujemy go do lokalizacji na naszym serwerze. 

Adres URL serwera w naszym przykładzie używa protokołu "ws: //", w przeciwieństwie do bardziej 

powszechnego "Błąd! Odwołanie hiperłącza jest nieprawidłowe. "Znasz. Sygnalizuje to specjalny 

protokół używany przez urządzenia Web Sockets między klientem a serwerem. Następnie 

konfigurujemy dwa detektory zdarzeń w naszym obiekcie socket: onmessage i onclose. Obsługa 

programu onclose nie wymaga objaśnień - jest wywoływana, gdy połączenie jest zamknięte. 

Implementacja wersji demonstracyjnej czatu poza serwerem wykracza poza zakres tego rozdziału, ale 

istnieje wiele samouczków i projektów oprogramowania, które ułatwiają to zadanie w dowolnym z 

ulubionych języków po stronie serwera, w tym PHP, JavaScript ( node.js), Java itd. Taki serwer chat 

roomów musi jedynie zaimplementować podstawowe akcje wysyłania i odbierania, podobnie jak 

JavaScript, który widzisz tutaj dla klienta. Jako podstawową implementację serwer nie musi nawet 

utrzymywać wiadomości; może po prostu opublikować każdą wiadomość do strumienia gniazda w 

momencie jej otrzymania, co oznacza, że wszyscy klienci, którzy są aktualnie połączeni, widzą ją. Nasz 

moduł obsługi wiadomości otrzymuje ciąg danych (który w naszym przykładzie spodziewamy się być 

JSON) i przetwarza go na obiekt wiadomości. Obiekt wiadomości ma tablicę z jedną lub więcej 

wiadomości (każda z nich jest po prostu tekstem prostym). Program obsługi przechodzi przez każdą 

wiadomość, dodając ją do dziennika czatu w otrzymanej kolejności. Wreszcie, kod ustawia procedurę 

obsługi zdarzeń kliknięcia na przycisku "Wyślij wiadomość". Po kliknięciu program obsługi bierze 

wszystko, co wpisano w dane wejściowe, i wysyła je do serwera przy użyciu metody send (...). 

Omówienie 

Trzeba przyznać, że ten typ funkcji nie jest niczym nowym. Od czasu pojawienia się Ajax przy użyciu 

obiektu XMLHttpRequest ("XHR") programiści wysyłali i odbierają dane między przeglądarką a 

serwerem. Inne podejścia obejmowały tworzenie instancji niewidocznego obiektu flash i 

wykorzystanie możliwości komunikacji przez gniazdo flasha. Jednak podejście XHR jest dość 

nieefektywne, aby ustanowić zupełnie nowe połączenie dla każdego fragmentu danych, który należy 

przesłać z przeglądarki na serwer. Podobnie niepożądane jest tworzenie instancji Flash o dużej pamięci 

do wykorzystania komunikacji z gniazdem. Web Sockets wymaga zarówno przeglądarki, jak i serwera 

do wypowiedzenia znormalizowanego i uzgodnionego protokołu (podobnie jak HTTP dla normalnych 



stron internetowych). Jednak protokół ten przeszedł wiele eksperymentów i zmian, które rozwinęły się 

w ciągu ostatnich kilku lat. Trochę się stabilizuje, ale Web Sockets są wciąż dość niestabilne. Musisz 

upewnić się, że twój serwer mówi najnowszą wersją protokołu, aby przeglądarka mogła poprawnie się 

z nim komunikować. Instancja obiektu WebSocket ma, podobnie jak XHR, właściwość readyState, która 

umożliwia sprawdzenie stanu połączenia. Może mieć następujące stałe wartości: 

{worker} .CONNECTING (wartość numeryczna 0) 

połączenie nie zostało jeszcze ustanowione 

{worker} .OPEN (wartość numeryczna 1) 

połączenie jest otwarte i możliwa jest komunikacja 

{worker} .CLOSING (wartość numeryczna 2) 

połączenie jest zamykane 

{worker} .CLOSED (wartość numeryczna 3) 

połączenie jest zamknięte (lub nigdy nie zostało pomyślnie otwarte) 

Zdarzenia wywoływane przez instancję obiektu WebSocket są następujące: 

open 

wywoływane, gdy połączenie zostało otwarte 

message 

wywoływane, gdy wiadomość została odebrana z serwera 

error 

wywoływane, gdy wystąpi błąd z gniazdem (wysyłanie lub odbieranie) 

close 

wywoływane, gdy połączenie jest zamknięte 

Dla każdego z tych zdarzeń można dodać detektor zdarzeń za pomocą metody addEventListener (...), 

lub można ustawić odpowiednią procedurę obsługi bezpośrednio w instancji obiektu pracującego, w 

tym onopen, onmessage, onerror i onclose. Jeśli gniazda internetowe nie są obsługiwane, musisz 

podać funkcję awaryjną dla swojej aplikacji lub przynajmniej z wdziękiem powiadomi użytkownika, że 

jego przeglądarka tego nie robi ,obsługuje wymaganą funkcjonalność. Na szczęście jest to bardzo łatwy 

sposób. Ponieważ konsekwentna obsługa przeglądarek internetowych jest nieosiągalna, najlepszą 

praktyką w korzystaniu z Web Sockets jest korzystanie z biblioteki takiej jak Socket.io 

(http://socket.io/), która próbuje korzystać z gniazd internetowych, jeśli jest dostępna, i z powrotem 

do wielu innych technik komunikacji, jeśli nie ma gniazd internetowych. Powinieneś także wiedzieć, w 

jaki sposób wykorzystanie Web Sockets jest skalowalne pod względem zasobów serwera. Tradycyjne 

żądania internetowe pobierają dedykowane zasoby z serwera tylko przez ułamek sekundy, co oznacza, 

że możesz obsługiwać duży ruch sieciowy z serwera bez nadmiernego nakładania się i tym samym 

wyczerpania zasobów. Gniazda z drugiej strony są bardziej dedykowane, a więc mogą występować 

problemy z dostępnością zasobów pod dużym obciążeniem. Konfiguracja serwera i jego architektura 

różnią się znacznie w zależności od potrzeb aplikacji i są istotnym czynnikiem wpływającym na 

możliwość korzystania z gniazd internetowych. 

 

Historia 

Problem 

W przypadku aplikacji WWW konieczne jest precyzyjne sterowanie, aby zarządzać kolejką historii 

przycisku do przodu / do tyłu, a także wyświetlany adres URL w pasku adresu przeglądarki. 

Rozwiązanie 

HTML5 przynosi nam kilka ważnych ulepszeń do window.history przeglądarki obiekt, powszechnie 

nazywany interfejsem API historii. Aby sprawdzić, czy przeglądarka obsługuje rozszerzony interfejs API 

historii, skorzystaj z poniższego opisu przedmiotu: 

var history_support = !! (window.history && window.history.pushState); 



Zwykle po zmianie adresu URL na pasku adresu przeglądarka inicjuje nową zażądać od serwera tej 

nowej strony. Ale dziś bardziej złożone aplikacje internetowe często używają Ajax do ładowania tylko 

nowych informacji, bez odświeżania całej strony. To prowadzi do rozłączenia, w którym aplikacje 

internetowe nie mogą aktualizować adresu URL paska adresu, ponieważ nie chcą odświeżać strony 

przeglądarki. Aby zmienić adres URL w pasku adresu bez wymuszania nowej strony, użyj jego metody 

tory.pushState (...). Ta metoda aktualizuje adres URL w pasku adresu i tworzy specjalną pozycję 

zorientowaną na stan w historii przeglądarki. Nowy adres URL przekazany do metody pushState () lub 

replaceState () musi być tym samym źródłem (domeną itp.) Co bieżąca strona lub interfejs API zgłasza 

błąd. Możesz zmienić ścieżkę, nazwę pliku, ciąg zapytania i fragmenty skrótu adresu URL, a nie tylko 

protokół / schemat, domenę lub port. Nie ma sensu, i rzeczywiście byłoby to zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, aby umożliwić mieszanie źródeł adresu URL w kolejce stanu. Użyj zwykłej manipulacji 

lokalizacją / historią, jeśli potrzebujesz nawigować w różnych miejscach. Oznacza to, że jeśli użytkownik 

kliknie przycisk Wstecz w przeglądarce, zamiast przeładowywać poprzednią stronę, przeglądarka 

uruchomi nowe zdarzenie popstate, na które aplikacja może odpowiedzieć, ustawiając stronę z 

powrotem na poprzedni stan. Rzućmy okiem na przykład, jak te dwie dodatkowe funkcjonalności 

współpracują ze sobą, aby umożliwić obsługę nawigacji w przód / w tył przy tylko zmianach stanu (i nie 

rozdziela ładunków stron), a także aktualizuje wyświetlany adres URL w pasku adresu. Nasz przykład 

śledzi, czy element jest widoczny, czy nie, i zachowuje ten stan w stosie nawigacji do przodu / do tyłu 

przeglądarki, a także odzwierciedla ten stan w adresie URL paska adresu przeglądarki, aby można było 

kopiować i wklejać bieżący stan lub zakładka: 

<html> 

<głowa> 

<title> Historia Exmaple </ title> 

<script> 

function showText (updateHistory) { 

document.getElementById ("long_desc"). style.display = "block"; 

if (updateHistory) history.pushState (null, null, "? show"); 

} 

function hideText (updateHistory) { 

document.getElementById ("long_desc"). style.display = "none"; 

jeśli (updateHistory) history.pushState (null, null, location.href.replace (/ \? show /, "")); 

} 

function toggleText () { 

var elem = document.getElementById ("long_desc"); 

if (elem.style && elem.style.display == "none") showText (true); 

else hideText (true); 

} 

function manageText () { 

if (location.href.match (/ \? show /)) showText (); 

else hideText (); 

} 

window.addEventListener ("popstate", manageText, false); 

window.addEventListener ("DOMContentLoaded", function () { 

document.getElementById ("toggle"). addEventListener ("kliknięcie", funkcja (e) { 

toggleText (); 

e.preventDefault (); 

return false; 

}, false); 



manageText (); 

}, fałszywe); 

</ script> 

</ head> 

<body> 

<p> Oto krótki opis. </ p> 

<a id="toggle" href="#"> przełącz </a> 

<p id = "long_desc"> Oto dłuższy opis, który można pokazać lub ukryć. </ p> 

</ body> 

</ html> 

Jeśli uruchomisz to demo i klikniesz kolejno na link "przełącz", zobaczysz, że dłuższy akapit opisu 

tekstowego jest rzeczywiście włączany i wyłączany. Zauważysz to również kiedy akapit jest widoczny, 

URL zawiera "? show", a gdy jest ukryty, to parametr został usunięty. Na koniec zauważysz cykle 

nawigacji do przodu / do tyłu przez te stany, pokazując i ukrywając odpowiednio akapit. Spróbuj 

skopiować i wkleić adres URL, gdy widoczny jest "? Show", i wkleić go w nowej karcie przeglądarki, a 

zobaczysz, że rzeczywiście akapit jest widoczny - stan naprawdę został zachowany w adresie URL, tak 

jak chcieliśmy. Powyższy przykład śledzi zmiany stanu w kolejce do przodu / do tyłu przeglądarki. W 

przypadku niektórych zastosowań jest to pożądane. W przypadku innych aplikacji zanieczyszczenie 

kolejki do przodu / do tyłu z wieloma i sporadycznymi zmianami stanu nie jest właściwe. Zamiast 

używać parametru pushState (...), użyj replaceState (...), który, jak sama nazwa wskazuje, zastępuje 

bieżący stan w nawigacji do przodu / do tyłu w nowym pożądanym stanie. Jeśli zrobimy to dla naszego 

przykładu powyżej, wygląda to tak: 

 

// ... 

function showText (updateHistory) { 

document.getElementById ("long_desc"). style.display = "block"; 

if (updateHistory) history.replaceState (null, null, "? show"); 

} 

function hideText (updateHistory) { 

document.getElementById ("long_desc"). style.display = "none"; 

jeśli (updateHistory) history.replaceState (null, null, location.href.replace (/ \? show /, "")); 

} 

// ... 

Po uruchomieniu tej zaktualizowanej wersji demonstracyjnej widać, że zachowanie przełączania i adres 

URL zachowują się tak samo. Jedyna różnica polega na tym, że nie ma stanu kolejki do przodu / do tyłu, 

do którego można przejść. 

Omówienie 

Przeglądarka od dawna obsługuje interfejs History API. Różnica, jaką daje HTML5 ulepszona 

funkcjonalność pushState (...), replaceState (...) i popstate. Przed dodaniem rozszerzeń interfejsu API 

HTML5 do przeglądarek jedynym sposobem na emulowanie opisanej powyżej funkcji było użycie 

"hasha" adresu URL (koniec adres URL, który wygląda jak "#some | stuff | here"). Większość 

przeglądarek zgadza się, że jeśli zmienisz wartość mieszania bieżącej strony, przeglądarka zapisze ten 

stan w kolejce do przodu / do tyłu, zaktualizuje wyświetlany adres URL i uniemożliwi przeglądarce 

żądanie nowej strony z serwera. Na pozór brzmi to dokładnie tak, jak tego szukamy. Istnieje jednak 

kilka dziwactw dotyczących przeglądarki (warunki wyścigu itp.), Które utrudniają uzyskanie spójności i 

niezawodności w przypadku zmian hash. W szczególności starsze przeglądarki nie obsługują wszystkich 

zdarzeń hashchange, co jest bardzo ważne pomocna w monitorowaniu stanu skrótu adresu URL, na 

wypadek gdyby użytkownik skopiował i wkleił adres URL do paska adresu. Bez tego zdarzenia należy 



odpytać hash adresu URL za pomocą licznika czasu. Na szczęście cały ten bałagan jest na ogół zadbany 

przez różne biblioteki pomocnicze. Szczególnie użyteczną biblioteką jest History.js 

(https://github.com/balupton/history.js), która próbuje użyć nowych ulepszeń interfejsu API historii 

HTML5 i automatycznie powraca do zarządzania mieszaniem adresów URL. Powyższy przykład kodu 

przechowuje prosty stan w adresie URL ("? Show"). Jest to dobre dla przypadku kopiowania / wklejania 

(lub zakładki), ponieważ cały stan znajduje się w adresie URL, a tym samym jest nieodtwarzalny. Jeśli 

masz bardziej złożony zestaw stanów do zarządzania i kopiowania / wklejania lub tworzenia zakładek 

nie jest ważne, możesz przechowywać dużo bogatszy i bardziej złożony zestaw stanów z każdym 

wpisem. Ten złożony stan jest zapisywany wraz z wpisem, a następnie pobierany i wysyłany do aplikacji 

za pośrednictwem programu obsługi zdarzeń o nazwie popstate, gdy użytkownik nawiguje wstecz za 

pomocą przycisku Wstecz. Pierwszym parametrem parametru pushState (...) / replaceState (...) jest 

obiekt stanu, który może być dowolnym dowolnie złożonym obiektem, o ile jest możliwy do serializacji 

do wartości ciągu. Na przykład: 

window.addEventListener ("popstate", function (e) { 

alert ("Bieżące dane stanu:" + JSON.stringify (e.state)); 

}, fałszywe); 

window.pushState ({foo: "bar"}, null, "? foobar"); 

window.pushState ({bar: "baz"}, null, "? barbaz"); 

history.back (); // uruchamia `popstate`, aby powrócić do strony / stanu"? foobar " 

Przeglądarki obecnie nie obsługują drugiego parametru, który jest "tytułem" dla nowego stanu, więc 

wystarczy podać wartość null lub pusty ciąg dla tego parametru. 

 

Pliki lokalne 

Problem 

Chcesz, aby użytkownicy mogli odczytać plik obrazu z lokalnego systemu plików i coś z nim zrobić na 

stronie internetowej, na przykład wyświetlić podgląd lub przesłać go. 

Rozwiązanie 

Przed wersją HTML5 jedynymi interakcjami, jakie użytkownicy mogli mieć ze swoim lokalnym 

systemem plików, był przez element wejściowy [typ = plik]. Ta funkcjonalność była jak dotąd 

nieprzejrzysta ponieważ chodziło o skrypt JavaScript strony, ponieważ strona nie widziała nic na temat 

wybranego pliku lub nie miała z nim kontaktu w żaden znaczący sposób. HTML5 udostępnia nam 

interfejs API FileReader, który pozwala nam odnieść się do pliku lokalnego i przeczytać jego zawartość 

bezpośrednio na stronie internetowej. Aby sprawdzić, czy przeglądarka obsługuje rozszerzony interfejs 

API FileReader, skorzystaj z poniższego opisu technicznego: 

var history_support = typeof FileReader! = "undefined"; 

Widzieliśmy, jak uzyskać odniesienie do lokalnych plików za pomocą natywnej funkcji przeciągania i 

upuszczania. W bardzo podobny sposób możemy teraz uzyskać odniesienie do lokalnych plików 

wybranych przez użytkownika w wejściowym elemencie [type = file]: 

<p> Wybierz plik obrazu: </ p> 

<typ wejściowy = "plik" id = "file_selector" /> 

<script> 

var file_selector = document.getElementById ("file_selector"); 

file_selector.addEventListener ("change", function () { 

var files_array = this.files; 

// teraz masz odniesienie do pliku (ów) wybranego przez użytkownika. 

// Zrób coś fajnego z nimi! 

}, fałszywe); 

</ script> 



Tak czy inaczej, gdy masz już odniesienie do lokalnego pliku, takiego jak plik obrazu, możesz odczytać 

zawartość tego pliku za pomocą instancji FileReader: 

funkcja read_image_file (file) { 

var reader = new FileReader (); 

reader.onload = function (e) { 

var image_contents = e.target.result; 

// Teraz masz zawartość pliku! 

}; 

reader.readAsDataURL (plik); 

} 

Teraz masz zawartość pliku, w tym przypadku, jako URI danych (kodowanie base64 plik), możesz 

wyświetlić go w elemencie img. Kod złożony razem wygląda następująco: 

<p> Wybierz plik obrazu: </ p> 

<typ wejściowy = "plik" id = "file_selector" /> 

<script> 

var file_selector = document.getElementById ("file_selector"); 

file_selector.addEventListener ("change", function () { 

var files_array = this.files; 

// możemy tylko wybrać jeden plik 

if (files_array [0] .type.match (/ image /)) {// to plik obrazu 

read_image_file (files_array [0]); 

} 

}, fałszywe); 

funkcja read_image_file (file) { 

var reader = new FileReader (); 

reader.onload = function (e) { 

var image_contents = e.target.result; 

var img = document.createElement ("img"); 

img.src = image_contents; 

document.body.appendChild (img); 

}; 

reader.readAsDataURL (plik); 

} 

</ script> 

Ten fragment kodu zakłada tylko jeden wybrany plik, ale element <input type = "file"> obsługuje teraz 

atrybut "multiple", który pozwala użytkownikowi wybrać więcej niż jeden plik na raz. Z tego powodu 

otrzymujemy tablicę odwołań do plików, zamiast pojedynczego odwołania do pliku. Jeśli chcesz, aby 

użytkownik przesłał plik graficzny, który wybrał, wystarczy wysłać zawartość pliku na serwer za 

pośrednictwem wywołania Ajax XHR: 

<p> Wybierz plik obrazu: </ p> 

<typ wejściowy = "plik" id = "file_selector" /> 

<input type = "button" id = "upload" value = "Załaduj obraz" wyłączony /> 

<script> 

var file_selector = document.getElementById ("file_selector"); 

file_selector.addEventListener ("change", function () { 

var files_array = this.files; 

// możemy tylko wybrać jeden plik 

if (files_array [0] .type.match (/ image /)) {// to plik obrazu 



read_image_file (files_array [0]); 

file_selector.disabled = true; // wyłącz teraz selektor plików 

var upload = document.getElementById ("upload"); 

upload.disabled = false; 

upload.addEventListener ("click", function () { 

upload_file (files_array [0]); 

}, fałszywe); 

} 

}, fałszywe); 

funkcja upload_file (plik) { 

var xhr = new XMLHttpRequest (); 

xhr.setRequestHeader ("Content-Type", "multipart / form-data"); 

xhr.setRequestHeader ("X-File-Name", file.fileName); 

xhr.setRequestHeader ("X-File-Size", file.fileSize); 

xhr.setRequestHeader ("X-File-Type", file.type); 

xhr.open ("GET", "image_upload.php"); 

xhr.send (plik); 

} 

funkcja read_image_file (file) { 

var reader = new FileReader (); 

reader.onload = function (e) { 

var image_contents = e.target.result; 

var img = document.createElement ("img"); 

img.src = image_contents; 

document.body.appendChild (img); 

}; 

reader.readAsDataURL (plik); 

} 

</ script> 

Zauważ, że masz teraz dostęp do nazwy, rozmiaru i typu pliku, a więc wysyłasz te dane razem z 

serwerem wraz z zawartością pliku. Poza tym nie robimy tu zbyt wiele, szczególnie w HTML5-ach - 

używamy tylko standardowego XHR do przesłania pliku. 

Omówienie 

HTML5 udostępnia nam interfejs API FileReader, dzięki czemu możemy odczytać lokalną zawartość 

pliku użytkownika i wykorzystać tę zawartość na stronie internetowej. Powyższy przykład pokazuje, jak 

używać tych treści do wyświetlania podglądu pliku obrazu lub do wysyłania (aka, wysyłania) zawartości 

tego pliku na serwer przy użyciu Ajax. Oczywiście istnieje wiele innych rzeczy, które możesz chcieć 

zrobić z zawartością pliku. Na przykład interfejs FileReader API udostępnia metodę readAsBinaryString 

(...), która zapewnia binarną reprezentację ciągów zawartości pliku. Jeśli znasz format pliku, który 

czytasz, możesz wykonywać różne operacje na tych danych. Jako inny przykład, jeśli umieścisz dane 

obrazu w elemencie img (jak pokazano powyżej), gdzie możesz następnie wykonać różne 

transformacje kolorów i geometrii. W tym momencie dostęp do plików lokalnych jest ograniczony do 

odczytu i musi zostać zainicjowany przez akcję użytkownika, taką jak przeciągnięcie pliku na stronę lub 

wybranie jednego lub więcej plików z elementu wejściowego [typ = plik]. Jest to prawdopodobnie 

najlepsze, pod względem bezpieczeństwa, ponieważ pozwalanie stronom na pisanie do lokalnego 

systemu plików, podczas gdy fajne, może być dość niebezpieczne! Należy również pamiętać, że dostęp 

do lokalnego dostępu do plików jest nadal intensywnie rozwijany w przeglądarkach, dlatego bardzo 



ważne jest przetestowanie funkcjonalności w docelowych środowiskach przeglądarki i zapewnienie 

zachowania awaryjnego, jeśli nie istnieje lub nie działa. tak, jak tego potrzebujesz. 

 
   


	Podstawowa składnia i semantyka
	Progresywne Znaczniki i Techniki
	Formularze
	Natywne audio
	Natywne wideo
	Mikrodane i dane niestandardowe
	Ułatwienie dostępu
	GeoLokacja
	Płótno
	Zaawansowany JavaScript HTML5

