
Laboratorium 1
Powtórka z JavaScript, jQuery, AJAX – takie różne zabawy :)

Na stronie https://lab01app.herokuapp.com/ jest proste API pozwalające na operacje CRUD.

Zadanie 1 – użycie narzędzia do obsługi REST
Korzystając z narzędzia do pracy z REST (np. Postman dla Chrome) przetestować działanie 
API, wszystkie cztery operacje:

• pobranie listy użytkowników (GET) i pojedynczego użytkownika podając jego id (GET),
• utworzenie nowego użytkownika (POST),
• aktualizacja danych istniejącego użytkownika podając jego id (PUT),
• usunięcie jednego użytkownika podając jego id (DELETE).

Zadanie 2 – wykorzystanie technologii AJAX w JavaScript i/lub jQuery
Korzystając  z  JavaScript  i/lub  jQuery  stworzyć  stronę  HTML pozwalającą  na  zarządzanie
danymi  z  wykorzystaniem  podanego  API.  Korzystamy  tutaj  z  techniki  asynchronicznego
połączenia  z  serwerem,  czyli  AJAX.  Wykorzystujemy  więc  w  JavaScript  obiekt
XMLHttpRequest  (zobacz  przykład  na  stronie  ajax_xmlhttprequest_response.asp)  albo
korzystamy z jQuery (zob. jquery-ajax.php, how-to-send-a-put-delete-request-in-jquery).

To zadanie można sobie rozbić na części:
a) wyświetlić listę wszystkich użytkowników,  ich imiona,  nazwiska,  wiek i  numery id

(można z nich zrobić też odnośniki do danych konkretnego użytkownika),
b) dodać formularz dodawania użytkowników: kontrolki: name, surname, age, przycisk

oraz obsługę przesłania danych do API wykorzystując AJAX, metodę POST,
c) dodać formularz aktualizacji, który po kliknięciu przycisku edycji, wypełni się danymi

wybranej osoby; wysłanie formularza aktualizacji aktualizuje dane osoby poprzez API,
d) dodać przycisk usuwania wybranego użytkownika, którego kliknięcie spowoduje, że

dany użytkownik zostanie usunięty – korzystamy z metody DELETE protokołu HTTP
(technologia AJAX).

Przykład jednego z możliwych rozwiązań na następnej stronie…

Zadanie 3 – inne zabawy z JavaScript
Proszę  dodać  do  strony  przycisk,  którego  kliknięcie  wyliczy  i  wyświetli  statystyki  imion
występujących w użytkownikach dostępnych poprzez API. Chodzi o listę imion z liczbą ich
wystąpień, np.:

https://lab01app.herokuapp.com/
http://stackoverflow.com/questions/2153917/how-to-send-a-put-delete-request-in-jquery
http://kursjs.pl/kurs/jquery/jquery-ajax.php
https://www.w3schools.com/xml/ajax_xmlhttprequest_response.asp


Przykładowy wygląd panelu do edycji danych użytkowników poprzez API do zadania 2:

Zadanie 5 – dalsze zabawy z JS, dla chętnych :)
Korzystając z elementu Canvas języka HTML5 (https://www.w3schools.com/.../html5_canvas),
proszę narysować histogram rozkładu wieku użytkowników, których dane są dostępne w API.
Na początek  trzeba  sobie  wygenerować tablicę  asocjacyjną  z  liczbą  osób w każdym wieku
(analogicznie  jak  w  zadaniu  4)  i  następnie  narysować  odpowiedni  histogram na  elemencie
Canvas. Przykład poniżej:

https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp


Zadanie 6 – nic wyjątkowego, proste zapoznanie się ze stroną Can I use i jej możliwościami
Korzystając ze strony http://caniuse.com/ sprawdzić:

1. Które  przeglądarki  i  w  jakich  wersjach  obsługują  znacznik  figure HTML5.
Jaki  procent  przeglądarek  na  świecie,  jaki  w Polsce,  Białorusi  i  Chinach nie  będzie
obsługiwał tego znacznika?

2. Porównując  kilka  przeglądarek  w ich  najnowszych  wersjach,  znaleźć  te  właściwości
plików  CSS  czy  innych  technologi,  które  przez  większość  z  nich  nie  są  jeszcze
obsługiwane.
Czego możemy się  dowiedzieć np.  o metodzie Touch events,  CSS Filter  Effects  czy
HTML Imports?

http://caniuse.com/

