
Finom visszajelzés — HTML5 konferencia 2011. május 7. 

Reprezentatívan azoktól akik szívesen élnek ezzel a lehetőséggel a későbbi 

szakmai tartalmak pontos, súlyozással való meghatározása érdekében 

Milyen további témák, mennyire érdeklik     némileg érdekel       érdekel         nagyon érdekel 

Grafika:   2D deklaratív grafika (SVG);    2D procedurális grafika;    lekerekített sarkok, komplex 

háttérképek, box árnyék effektusok;    forgatott tartalom;   animációk;   3D effektusok;  

 CSS-based adaptation; letölthető fontok;   3D procedurális grafika (WebGL, még Kronos, nem W3C) 

Multimédia:   videólejátszás;   audio lejátszás;   audio/videó felvétel;  

 kép és videó analízis, módosítás;   audió analízis, módosítás 

Űrlapok (forms):   dátum és idő bemenet;   testre szabott szövegbevitel (tel, email, url);  

 input pattern (minta);   input hint (tipp);   előre definiált értékek szövegbevitelhez 

Felhasználói interakció:   érintés (touch) alapú;   vibrációs;   

 intenció alapú (pl. „undo”, „next page”);   értesítés (notification);  beszéd alapú   

Adattár (data storage):   egyszerű (web storage);   fájl olvasás;   fájl írás;   

 fájlrendszer műveletek;   adatbázis lekérdezés/frissítés (IndexedDB);    naptáradatok 

Érzékelők (sensors) és hardver integráció:    földrajzi helyzet (geolocation);   

  accelerometer/ orientation;    generic sensors;    kamera és mikrofon felvétel 

Hálózat:    HTTP(s) network API (az AJAX-ban lévő „X”);    ennek kibővítése (cross-origin requests, 

progress events, handling of byte streams [sending & receiving]);    cross-domain requests;    server-

pushed requests;    kétirányú kapcsolatok (web sockets);    on-line state;    hálózati jellemzők 

Kommunikáció:    e-mails, SMS and MMS with generated attachments;    inter-app communications;  

  inter-app triggers;    P2P communications;    P2P Video/Audio streams 

Packaging (alkalmazások megosztásához és disztribúciójához):     application cache (off-line lehetőség);   

  widgets (web alkalmazások disztribúciója Zip fájlként) 

Performance & Optimization:    timing hooks (navigation/resource timing);    threading (web workers) 

Közreműködő szabványosítási szervezetek folyamatainak, a munka állásának megismerése:    

  ECMA (ECMAscript [Javascript]);    WHATWG („Live” HTML);    Kronos (WebGL);    W3C 

HTML5 hardver gyorsítás:   „natív” Windows alapú (IE9/10, némi FF4);    WebGL alapú (FF4, Chrome)  

Más HTML5:    HTML5  HTML4 különbségek;    Polyglot Markup: HTML-kompatibilis XHTML 

dokumentumok;    HTML5: technikák hasznos szövegalternatívákhoz;    RDFa támogatás a HTML4-ben 

és a HTML5-ben (emberileg/gépileg olvasható információ);    HTML Microdata (gépileg olvasható adatok) 

JavaScript keretrendszerek:   Ext for JS (Sencha);   Sencha Touch (mobile);    jQuery, jQuery UI; 

  jQuery Mobile (touch-optimized);    MooTools, Mocha UI for MooTools;    Dojo, Dojo X, Dijit;  

  YUI2, YUI3;    SproutCore;    Prototype / Scriptaculous 

HTML5 designer eszközök (authoring tools):  Adobe Illustrator;  más Adobe;  Microsoft eszk.k 

Más téma .......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 


