
  

Dezvoltarea şi integrarea aplicaţiei de 
desenat PaintWeb în Moodle

 Marius şi Mihai Şucan
 Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad, România

 Proiect Google Summer of Code 2009

 Mentor: Martin Langhoff

August 2009

http://docs.moodle.org/en/User:Martin_Langhoff


  

 Anul trecut am dezvoltat o aplicaţie Web de 
desenat. Proiect open-source, GPL v3, găzduit 
pe Google Code.

 PaintWeb a fost o demonstraţie a tehnologiei 
<canvas> (contextul 2D) din HTML 5, 
împreună cu Web Forms 2.

 Rezultatul:
 Un singur script de aproximativ 6000 linii de cod, 

fără comentarii în format jsdoc.
 Două tutoriale despre Canvas pentru 

Opera Software.

PaintWeb – De la ce am început

http://code.google.com/p/paintweb
http://www.opera.com/


  

PaintWeb în noiembrie 2008



  

 A început ca o demonstraţie tehnică pentru tutoriale la 
Opera, despre HTML 5.

 A evoluat peste aşteptări.

 Am decis lansarea lui open-source, în speranţa de 
a face îmbunătăţiri pe viitor.

 Deşi nu este evident, PaintWeb are capabilităţi ce 
depăşesc programe gen clasicul MS Paint.

 Originalitate: PaintWeb este singurul proiect open-
source, aplicaţie de desenat sub formă de 
componentă, cu HTML 5 Canvas.

 Există încercări cu Flash, Java, sau demouri de 
Canvas, dar nici unul la fel de evoluat şi nici unul cu 
această combinaţie de tehnologii.

De ce PaintWeb?



  

Propunerea de proiect GSOC



  

 Un element <canvas>.

 API în DOM, nativ navigatorului, fără 
extensii/plugins.

 Desenare 2D bitmap, fără DOM pentru elementele 
grafice.

 Accesibilitate mai bună din tastatură.

 Este bine ştiut că Flash, Java şi alte pluginuri au 
probleme cu activarea ferestrei dorite.

 Încărcare cu impact aproape nul asupra performanţei.

 Stabilitate mult mai bună.

 Pluginurile (mai ales Flash) cauzează cel mai mare 
număr de blocări în navigatoarele Web.

De ce Canvas?



  

 Reorganizare completă a codului.
 Optimizări de performanţă pentru OLPC XO.
 Definire API pentru extinderea lui PaintWeb.
 Îmbunătăţiri de funcţionalităţi.
 Interfaţă nouă.
 Împachetare.
 Integrare în TinyMCE 3 cu un plugin.
 Integrare în Moodle 1.9 şi 2.0.
 Documentaţie.

PaintWeb – Ce am făcut



  

 Fişiere separate pentru fiecare unealtă de 
desenare, extensie şi limbă.

 Fişier nou de configurare.
 Cod mai formal, mai strict, cu mai multă 

consecvenţă în denumirea funcţiilor şi a 
variabilelor.

 Comentarii jsdoc pentru toate metodele şi 
proprietăţile obiectelor definite.

 Fişiere separate pentru interfaţă: JavaScript, 
CSS şi XHTML.

PaintWeb – Reorganizare cod



  

 build/ - PaintWeb împachetat.
 demos/ - demonstraţii de integrare PaintWeb.
 docs/ - documentaţie.
 ext/ - cod de integrare în proiecte externe.
 scripts/ - scripturi folosite pentru împachetare.
 src/ - codul sursă PaintWeb:

 extensions/, includes/, interfaces/, lang/ şi tools/;
 paintweb.js – fişierul principal.

 tests/ - diferite teste făcute pentru PaintWeb.

PaintWeb – Organizare fişiere



  

PaintWeb – Exemplu cod sursă



  

 One Laptop Per Child School Server este un proiect 
ce include Moodle.

 PaintWeb trebuie să ruleze bine pe OLPC XO-1.
 Detalii tehnice despre laptopul OLPC XO-1:

 Procesor AMD de 433 Mhz, compatibil x86, 64 KB 
memorie tampon L1, 128 KB memorie tampon L2;

 Memorie DRAM de 256 MB (dual DDR333 166 Mhz);
 Disc de 1 GB sau 2 GB SLC NAND flash;
 Ecran special de 7.5 ţoli, TFT. Acesta are două straturi.

 Pe XO rulează un sistem Linux bazat pe Fedora 9.

 Are un navigator Web bazat pe Gecko 1.9.0 cu 
interfaţă în Python.

PaintWeb – Despre OLPC XO



  

 Problema: Imaginile şi textele sunt 
redimensionate pe OLPC XO.

 În about:config valoarea layout.css.dpi este 
134, în loc de 96 cum este implicit pe PC-uri.

 Soluţia: anulăm redimensionarea canvasului.
 Fie DPI 200, fie canvas.width=200 px, afişarea 

se face la 400 px. Anulăm redimensionarea cu 
canvas.style.width=”100px”.

 Cu detectare de navigator pe OLPC XO, 
PaintWeb merge bine.
 Folosesc CSS 3 Media query pentru Gecko 1.9.1+.

PaintWeb – Optimizări de performanţă



  

 Mit: JavaScript stă la baza performanţei pe 
Web.

 Aplicaţiile Web complexe sunt afectate prima 
dată de performanţa de afişare.
 CSS+HTML, imagini cu transparenţe, etc.

 PaintWeb este încetinit de performanţa de 
afişare CSS+HTML şi a Canvasului.
 Nu este (încă) încetinit de JavaScript.

 Pe OLPC XO problemele de performanţă s-au 
rezumat la redimensionarea de imagini şi la 
afişarea de imagini în fundalul Canvasului.

PaintWeb – Despre performanţă



  

 Înregistrare de extensii.
 PaintWeb.extensionRegister('id').

 Înregistrare de unelte de desenat.
 PaintWeb.toolRegister('id').

 Înregistrare de comenzi noi.
 PaintWeb.commandRegister('undo', undoFn).

 Evenimente în cadrul aplicaţiei.
 PaintWeb.events.add('imageSave', evFn).

 … şi altele (vezi documentaţia).

PaintWeb – API nou

http://code.google.com/p/paintweb/wiki/ExtendingPaintWeb


  

 Extensie nouă: MouseKeys. Utilizatorii pot desena fără 
mouse.

 Reimplementat suportul pentru comenzi din tastatură, 
cu compatibilitate mult mai bună între navigatoare.

 Multe îmbunătăţiri şi erori eliminate pentru unealta de 
selecţie pixeli.

 „Hand”: unealtă nouă de mutat imaginea în viewport.

 Îmbunătăţiri pentru unealta „Eraser” (guma de şters).

 Suport mai bun pentru imagini mari, 6000 x 6000 px.

 Îmbunătăţiri şi compatibilitate cu mai multe 
navigatoare Web pentru unealta de adăugare text.

PaintWeb – Îmbunătăţiri funcţionalităţi



  

 Uşor de modificat, trei fişiere: CSS, XHTML şi 
JavaScript.

 Încărcare dinamică, la cerere.
 Atribute proprietare în codul HTML:

 <p data-pwCommand="imageSave">Save image</p>
 <p data-pwTool="selection">Selection</p>
 <input data-pwConfig="line.lineWidth" 
type="number" min="1" max="100" value="1">

 Accesibilitate din tastatură mult mai bună.
 Interfaţă contextuală: opţiunile apar dinamic.

PaintWeb – Interfaţa nouă



  

PaintWeb – Captură de ecran



  

 Codul este împachetat automat cu un Makefile şi nişte 
scripturi java, bash şi PHP.

 YUICompressor este folosit pentru comprimare JS şi 
CSS.

 Am făcut un script PHP propriu pentru image inlining, 
cu data URLs în CSS.

 Jsdoc-toolkit este folosit pentru generarea 
referinţelor API.

 Rezultate:
 De la 70 fişiere la 6 fişiere.
 De la 700 KB la 460 KB sau 140 KB (cu gzipping).
 Iniţializare sub o secundă, cu Internet rapid.

PaintWeb – Împachetare

http://developer.yahoo.com/yui/compressor/
http://jsdoctoolkit.org/
http://www.robodesign.ro/paintweb/trunk/docs/api-ref/


  

 Un plugin, uşor de instalat (copy/paste folder).
 Buton pe bara de unelte:

 Dacă nici o imagine nu este selectată: se adaugă o 
imagine nouă cu dimensiunile dorite şi porneşte 
PaintWeb.

 Dacă o imagine este selectată: se porneşte PaintWeb 
automat.

 Buton „Editare” afişat dinamic pe imaginea 
selectată în articol.
 Sau dublu-click pe imagine pentru editare.

 Meniu contextual (click dreapta) ce oferă 
opţiunea de editare cu PaintWeb.

PaintWeb – Integrare în TinyMCE



  

PaintWeb în TinyMCE



  

 Moodle 2.0 este în curs de dezvoltare.
 Multe îmbunătăţiri, printre care un File API nou.
 Foloseşte TinyMCE 3 implicit.
 PaintWeb este integrat în TinyMCE şi poate 

salva imaginile pe server cu noul File API.
 PaintWeb are o extensie proprie care se ocupă 

de salvarea imaginilor în Moodle.
 Orice ataşament la un <textarea> intră în 

user_draft file area. La salvare, ataşamentele 
sunt mutate într-un file area non-temporar.

PaintWeb – Integrare în Moodle 2.0



  

PaintWeb – TinyMCE 3 în Moodle 2



  

PaintWeb – PaintWeb în Moodle 2



  

 Moodle 1.9 este versiunea stabilă. Sunt acceptate doar 
soluţii pentru erori existente.

 Nu are un File API suficient de evoluat.

 Foloseşte HTMLArea implicit, dar are şi TinyMCE 2 - 
foarte vechi ambele.

 Martin Langhoff a publicat patchuri pentru integrarea lui 
TinyMCE 3. Acestea le-am actualizat la ultima versiune.

 PaintWeb este funcţional în TinyMCE 3.
 Salvarea de imagini nu este finalizată. Mai trebuie şterse 

imaginile neutilizate, şi trebuie backups/restore la cursuri.

 Disponibilitatea proiectului va fi sub forma de contrib-
patches pentru oricine.

 Principalul beneficiar este OLPC school server.

PaintWeb – Integrare în Moodle 1.9



  

 Referinţe API la tot codul, inclusiv pentru unelte 
de desenat, extensii, comenzi, interfaţă şi 
evenimentele aplicaţiei PaintWeb.

 Utilizarea în TinyMCE.
 Împachetarea lui PaintWeb.
 Cum se poate extinde PaintWeb.
 Câteva tutoriale scrise pentru Opera:

 Introducere în HTML 5 Canvas.
 Cum s-a început dezvoltarea lui PaintWeb.
 Accesibilitatea din tastatură a aplicaţiilor Web.

PaintWeb – Documentaţie

http://www.robodesign.ro/paintweb/trunk/docs/api-ref/
http://code.google.com/p/paintweb/wiki/UsageInTinyMCE
http://code.google.com/p/paintweb/wiki/BuildingPaintWeb
http://code.google.com/p/paintweb/wiki/ExtendingPaintWeb
http://www.opera.com/
http://dev.opera.com/articles/view/html-5-canvas-the-basics/
http://dev.opera.com/articles/view/html5-canvas-painting/
http://dev.opera.com/articles/view/keyboard-accessible-web-applications-1/


  

 Navigatoare Web: Opera, Konqueror, Google Chrome, 
Firefox şi Safari.

 Motoare de navigatoare Web: Presto, KHTML, Webkit 
şi Gecko.

 Microsoft Internet Explorer nu are Canvas.
 Probabil vom folosi excanvas pentru compatibilitate.

 Unealta de text nu merge pe Opera.
 Încercarea de a folosi SVG:Text a eşuat.

 Afişarea de umbre nu merge pe Opera.
 Nici pe Chrome, dar funcţionează pe Safari şi Firefox.

 Multe erori mici şi mari în diferite navigatoare Web.

PaintWeb – Compatibilitate

http://code.google.com/p/explorercanvas/
http://www.robodesign.ro/mihai/blog/canvas-text-rendering


  

 Comunitatea Moodle este prietenoasă şi primitoare.
 Mulţumiri lui Martin Langhoff (mentor), Helen Foster 

(GSOC admin la Moodle), Robert O'Callahan (Mozilla) şi 
Olli Savolainen (student, participant GSOC la Moodle).

 GSOC a fost o experienţă din care am învăţat multe 
lucruri noi şi am cunoscut multe persoane.

 GSOC poate fi o rampă de lansare pentru proiecte noi, 
nu doar un „job” de vară.

 Vom continua colaborarea cu Moodle.
 Această vară ar trebui să fie doar începutul.

 … pentru un proiect PaintWeb în dezvoltare 
constantă.

PaintWeb – Concluzii

http://docs.moodle.org/en/User:Martin_Langhoff
http://docs.moodle.org/en/User:Helen_Foster
http://weblogs.mozillazine.org/roc/
http://www.pilpi.net/


  

 Finisare a codului şi funcţiilor PaintWeb.
 Avem un TODO suficient de mare pentru acest 

scop.

 Finisare integrare în Moodle 2.0.
 Finalizare integrare în Moodle 1.9.

 Îmbunătăţiri de interfaţă.
 O variantă mai simplă pentru copii, pentru OLPC.

 Lansare versiune finală şi stabilă PaintWeb.
 Următoarea versiune PaintWeb:

 Filtre, layers, poate SVG, etc.

PaintWeb – Ce urmează

http://code.google.com/p/paintweb/wiki/TODO


  

PaintWeb – Planurile din 2008

 Funcţionalităţi mai importante:
 Filtre, layers, degradeuri, patterns, „smart objects” şi 

chiar SVG.

 Interfaţă animată: CSS Animations.
 Integrare în aplicaţii Web (mult) mai mari.
 Mai mult HTML5:

 Aplicaţie Web offline (Opera Unite, Adobe Air);
 Client-side storage şi database storage;
 Drag and drop;
 Server-sent events.

http://unite.opera.com/


  

PaintWeb – Merci

 Vă mulţumim pentru timpul acordat.
 Pentru a testa aplicaţia intraţi pe:

 http://code.google.com/p/paintweb

www.robodesign.ro

http://code.google.com/p/paintweb
http://www.robodesign.ro/
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