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Úvod

• Neexistuje oficiálna definícia PWA

• Pojem sa používa od cca roku 2015

• Väčšinou spĺňa nejaké generické kritéria



Webstránka vs. PWA

Web + HTTPS + JSON Web Manifest + Service Worker

=
Progressive Web Application



Čo hovorí Google?

• PWA má spĺňať 3 základné atribúty

• 1. Spoľahlivá

• 2. Rýchla

• 3. Používateľský prívetivá



Čo hovorí Google?
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Čo hovorí Wikipedia?

• ,, Progressive Web Apps (PWAs) are web applications that are regular 

web pages or websites, but can appear to the user like traditional 

applications or native mobile applications. The application type 

attempts to combine features offered by most modern browsers with 

the benefits of a mobile experience. “



Čo hovorí MDN?

• ,,Progressive web apps use modern web APIs along with traditional 

progressive enhancement strategy to create cross-platform web 

applications.”

• ,,PWAs should be discoverable, installable, linkable, network 

independent, progressive, re-engageable, responsive, and safe.“



Čo hovorí Alex Russel?

• ,, …they’re just websites that took all the right vitamins.”

Alex Russel, Google & ECMA



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Chceme byť nezávislí od platformy



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Chceme byť nezávislí od zariadenia (jeho veku, jeho veľkosi displeja)



PWA musí byť responzívna



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Tradičný web má niekoľko problémov, ktorým dnes čelíme.

• Tradičné aplikácie majú niekoľko problémov, ktorým dnes čelíme.

• Používatelia sa nesprávajú úplne racionálne



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Používatelia nechcú inštalovať aplikácie

• Priemerný používateľ inštaluje 0 aplikácií mesačne

(freeCodeCamp)



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Používatelia chcú používať natívne aplikácie



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Nie všetci majú prístup k rýchlemu mobilnému internetu (2017)

• 2G - 40% 

• 3G – 31%

• 4G – 29%



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Nie všetci majú prístup k rýchlemu mobilnému internetu (2017)

• Tradičný web kde ťaháme vždy UI aj dáta je príliš pomalý



Priemerná doba, kým používateľ 
zavrie tab prehliadača, ktorý sa 

nenačíta, je 3 sekundy.



Mimochodom, rok 2018



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Ako tieto problémy rieši prístup PWA?



Prečo chceme vyvíjať PWAs

• Ako tieto problémy rieši prístup PWA?

• Sú rýchlejšie – UI je súčasťou aplikácie, ktorú máme lokálne na zariadení,

statické dáta sa cachuju, dáta v aplikácii ostávajú aj po odpojení

• Správajú sa natívne - interaktívne a rýchle UI, podpora push notifikácií

• Ošetrujú offline stavy – v prípade, že zariadenie stratí pripojenie, aplikácia vie 

vhodne zareagovať (service workery)



Ako si môžeme predstaviť PWA



PWA nemusí byť nainštalovaná
(ale môže)



Cesta od webu k PWA

Web + HTTPS + JSON Web Manifest + Service Worker

=
Progressive Web Application



Cesta od webu k PWA

• Web, ktorý chceme považovať za PWA musí:

• mať responzívny dizajn

• podporovať HTTPS



Cesta od webu k PWA

• Potrebujeme Web App Manifest (JSON), pre pridanie na homescreen



Cesta od webu k PWA

• Ďalej potrebujeme Web Manifest (JSON), pre pridanie na homescreen



Cesta od webu k PWA

• Potrebujeme využiť Service Workery

• A service worker is an event-driven worker registered against an origin and a 

path. It takes the form of a JavaScript file that can control the web-page/site 

that it is associated with, intercepting and modifying navigation and resource 

requests, and caching resources in a very granular fashion to give you 

complete control over how your app behaves in certain situations (the most 

obvious one being when the network is not available).



Cesta od webu k PWA

• Potrebujeme využiť Service Workery

• A service worker is an event-driven worker registered against an origin and a 

path. It takes the form of a JavaScript file that can control the web-page that 

it is associated with, intercepting and modifying navigation and resource 

requests, and caching resources in a very granular fashion to give you 

complete control over how your app behaves in certain situations (the most 

obvious one being when the network is not available).



Cesta od webu k PWA

• A čo je vlastne worker?

• ,,Worker represents a background task that can be easily created and 

can send messages back to its creator”

• Beží v samostatnom threade ako JS kód na webe

• Neblokuje, plne asynchrónny



Cesta od webu k PWA

• Príklad Service Workera – registrácia SW



Cesta od webu k PWA

• Príklad Service Workera – inštalácia SW



Cesta od webu k PWA

• Príklad Service Workera – využitie SW



Cesta od webu k PWA

• Čo je dobré vedieť o Service Workeroch?

• Fungujú iba na HTTPS

• Potrebuju podporu prehliadača

• Dnes to zvláda aj MS Edge a Safari

• Mimo cache – ak zmeníte kód SW, prehliadač si to skontroluje

• Nefungujú v “private / incognito“ režime



Nie, Internet Explorer service
workery nepodporuje.



Cesta od webu k PWA

• Príklad presmerovania na offline stránku

• Vytvoríme statickú cestu /offline.html

• Nacachujeme /offline.html

• Pri neúspešnom requeste presmerujeme na /offline.html



Cesta od webu k PWA

• Príklad presmerovania na offline stránku



Cesta od webu k PWA

• Výsledok?



Cesta od webu k PWA

• Push notifikácie cez Service Workers

• Nutná podpora prehliadača

• Worker sa zobudí na čas potrebný na zobrazenie notifikácie



Cesta od webu k PWA

• Push notifikácie cez Service Workers

• Používateľ musí povoliť



Cesta od webu k PWA

• Push notifikácie cez Service Workers

• Zobrazenie notifikácie – základný kód



Cesta od webu k PWA

• Push notifikácie cez Service Workers

• V notifikácii vidno zdroj



Čo ďalej? Zrýchliť načítavanie!



Stránky, ktoré sa načítajú pod 5 
sekúnd zarábajú 2-krát viac ako
stránky, ktoré sa načítavajú 20 

sekúnd. (DoubleClick)



Keď AutoAnything zrýchlil
načítavanie o polovicu, predaje

stúpli o 12%



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• Používať HTTP/2 – súbežné requesty, kompresia hlavičiek, ...

• Využívať rel=preload a rel=preconnect

• Minifikovať všetko – kódy, obrázky, uglifikáciu kódu

• Responzívne obrázky

• Neťahať to, čo práve netreba



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• rel=preload

• Poviete prehliadaču, ktoré assety sú kľúčové a majú sa načítať okamžite



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• rel=preload



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• rel=preconnect

• Poviete prehliadaču, aby nadviazal spojenie s konkrétnym webovým serverom predtým, 

než pošle samotnú požiadavku.



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• rel=preconnect



Nie, Internet Explorer 
nepodporuje preconnect.

A Opera Mini tiež nie.
MS Edge čiastočne.



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• Minifikovať všetko – kódy, obrázky, uglifikáciu kódu



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• Minifikovať všetko – kódy, obrázky, uglifikáciu kódu



Cesta od webu k PWA

• Ako zrýchliť načítavanie webu?

• Responzívne obrázky



Podstatná vec! Podpora naprieč
prehliadačmi ...



Cesta od webu k PWA

• Podiel používaných prehliadačov v roku 2018



Cesta od webu k PWA

• Ako otestovať podporu naprieč prehliadačmi?

• Najlepšie na konkrétnych zariadeniach

• Super nástroj na testovanie podpory jednotlivých technológií:

• caniuse.com
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Cesta od webu k PWA
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Výsledok?



Výsledok?



Existujúce frameworky?



Frameworky pre PWA



Frameworky pre PWA



Next step: Web -> Desktop



Čo majú spoločné tieto aplikácie?



Electron



Electron

• Umožňuje spúštať webové aplikácie v okne operačného systému

• Aplikácia sa tvári ako natívna

• Používateľovi viete dať ikonku na plochu



Electron

• Ako na to? (veľmi zjednodušene)



Electron

• Ako na to? (veľmi zjednodušene)



Electron

• Ako na to? (veľmi zjednodušene)



Electron

• Ako na to? (veľmi zjednodušene)



Electron

• Ako na to? 

• Oficiálny tutorial:

• https://electronjs.org/docs/tutorial/first-app

• https://electronjs.org/docs/tutorial/quick-start

https://electronjs.org/docs/tutorial/first-app
https://electronjs.org/docs/tutorial/quick-start


Chromium Embedded Framework

• ,,The Chromium Embedded Framework (CEF) is a simple framework for 
embedding Chromium-based browsers in other applications.”

• Embedding an HTML5-compliant Web browser control in an existing native 
application.



Chromium Embedded Framework



Web -> Native mobile



Mobilné Web -> Native frameworky



Mobilné Web -> Native frameworky

• Pinterest



Mobilné Web -> Native frameworky

• Alibaba / Aliexpress



Mobilné Web -> Native frameworky

• Výhody

• Stačí vedieť písať web (viac menej)

• Dá sa exportovať na obe platformy

• Dá sa ponúknuť cez Google Play / App Store

• Štandardný používateľ (BFU) nevie, že kliká web



Mobilné Web -> Native frameworky

• Nevýhody

• Výkon ... (spoločne aj pre desktop)

• Prispôsobiteľnosť aplikácie

• Úplný offline režim nedáva zmysel



Zhrnutie



Užitočné odkazy

• PWA všeobecne

• https://addyosmani.com/blog/getting-started-with-progressive-web-apps/

• https://facebook.github.io/create-react-app/docs/making-a-progressive-web-app

• https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/checklist

• https://developers.google.com/web/fundamentals/primers/service-workers/



Užitočné odkazy

• Desktop

• https://www.qt.io/

• https://electronjs.org/



Užitočné odkazy

• Mobil

• https://ionicframework.com/

• https://cordova.apache.org/

• https://framework7.io/



Bratislava OpenCamp 2019



Bratislava OpenCamp 2019

opencamp.sk/program

opencamp.sk/registracia



Ďakujem za pozornosť


