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�mia³o wkraczaj w nowoczesne technologie,
aby tworzyæ interaktywne aplikacje internetowe!

� Jak zarz¹dzaæ odwo³aniami do strony?
� Jak osadzaæ skrypty w kontrolkach serwerowych?
� Jak u¿ywaæ narzêdzia Fiddler do kontroli komunikatów? 

ASP.NET AJAX to nazwa stworzonego przez Microsoft rozwi¹zania AJAX. Odnosi siê
do zestawu technologii klienckich i serwerowych, które koncentruj¹ siê na ulepszaniu 
programowania WWW pod Visual Studio. Jest to jedna z najpopularniejszych,
a równocze�nie najbardziej docenianych � zarówno przez u¿ytkowników,
jak i programistów � technologii do tworzenia interaktywnych witryn internetowych. 
ASP.NET AJAX dysponuje miêdzy innymi serwerowymi us³ugami aplikacyjnymi, takimi 
jak uwierzytelnianie i przechowywanie profilu u¿ytkownika, oraz zawiera zestaw kontrolek 
u³atwiaj¹cych asynchroniczn¹ aktualizacjê stron i korzystanie z zasobów serwera.

Ksi¹¿ka �ASP.NET 2.0 AJAX. Zaawansowane programowanie� szczegó³owo ukazuje,
na czym polega tworzenie aplikacji WWW nowej generacji. Dziêki temu podrêcznikowi 
bêdziesz wiedzia³, jak korzystaæ z ró¿nych bibliotek, jak u¿ywaæ zaawansowanych 
kontrolek z pakietu AJAX Toolkit, a tak¿e jak budowaæ w³asne kontrolki. Nauczysz siê 
asynchronicznie uaktualniaæ fragmenty stron i zarz¹dzaæ skryptami u¿ywanymi
w przegl¹darce, dowiesz siê, jak testowaæ takie aplikacje i usuwaæ z nich b³êdy.
Z t¹ ksi¹¿k¹ zdobêdziesz wiedzê potrzebn¹ do kreowania nowoczesnych, 
interaktywnych aplikacji.

� Czê�ciowe aktualizacje stron
� Pobieranie kodu JavaScript
� Biblioteka kliencka ASP.NET AJAX
� U¿ywanie prototypów
� Elementy DOM
� U¿ycie kontrolki ScriptManager
� Dodawanie odwo³añ do skryptów
� Zaawansowane kontrolki z pakietu AJAX Toolkit
� Efekty interfejsu u¿ytkownika
� Testowanie, debugowanie i wdra¿anie aplikacji ASP.NET AJAX 
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podczas tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych!
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1
Tworzenie nowej generacji

aplikacji WWW

Aplikacje internetowe nie by�y dot�d tak zaawansowane i interaktywne jak zwyk�e progra-
my. U�ytkownik ko�cowy niekoniecznie musi mie	 szczegó�ow� wiedz� na temat dzia�ania
aplikacji, ale wie, �e kontakt ze stron� w przegl�darce zasadniczo ró�ni si� od korzystania
z lokalnie zainstalowanego programu. Kiedy zespó� programistów przymierza si� do nowego
projektu, jednym z pierwszych pyta�, na które musi odpowiedzie	, jest to, czy u�ytkownicy
b�d� w stanie zaakceptowa	 ograniczenia sieci WWW, czy potrzebuj� instalacji tradycyjnego
programu. Aplikacje WWW s� dost�pne z prawie ka�dej przegl�darki, w�a�ciwie wsz�dzie, ale
ograniczaj� si� do tego, co mo�na zrobi	 z kodem znaczników i skryptami dzia�aj�cymi
w przegl�darce.

Tradycyjne aplikacje, okre�lane te� mianem „ci��kich klientów” (ang. fat client), wymagaj�
zainstalowania na komputerze u�ytkownika, ale pozwalaj� programi�cie skorzysta	 z wbu-
dowanych w system operacyjny zaawansowanych mo�liwo�ci grafiki i sterowania, które
niezwykle trudno zaimplementowa	 w przegl�darce WWW, a tak�e wykorzysta	 zasoby
komputera do zada� takich jak zapisywanie danych. Z drugiej strony, aplikacje internetowe
wystarczy zaktualizowa	 na serwerze, a u�ytkownicy automatycznie b�d� mieli dost�p do
najnowszej wersji. O wiele trudniej zaktualizowa	 zwyk�y program, poniewa� trzeba przekona	
u�ytkowników, �eby zainstalowali now� wersj�, lub wprowadzi	 do aplikacji inteligentny
system automatycznych aktualizacji.

Mówi si�, �e aplikacje internetowe nie wymagaj� wdro�enia, tradycyjne programy s� za�
pracoch�onne we wdro�eniu i konfiguracji. Wybór mi�dzy nimi cz�sto charakteryzuje si� jako
kompromis mi�dzy mo�liwo�ciami a dost�pno�ci� (w j�zyku ang. gra s�ów rich — bogaty
i reach — si�ga	). Aplikacje biurkowe na ogó� oferuj� bogatsze mo�liwo�ci w porównaniu
z tym, co daje przegl�darka, ale aplikacje WWW bez wysi�ku mo�esz udost�pni	 ka�demu
u�ytkownikowi w dowolnym systemie operacyjnym. Co wi�cej, w wielu firmach obowi�zuj�
restrykcyjne zasady instalacji oprogramowania na komputerach pracowników, cz�sto nie
maj� oni uprawnie� administratora wymaganych do instalacji nowych programów, wi�c
aplikacje internetowe s� w wielu sytuacjach jedynym sensownym rozwi�zaniem.
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Wzbogacanie aplikacji internetowych
W minionych latach posiadanie strony WWW by�o czynnikiem wyró�niaj�cym firm�. Dzisiaj
ju� tak nie jest. Teraz sama obecno�	 w sieci nie wystarcza. Firmy staraj� si� odró�ni	 od
konkurencji poprzez aplikacje WWW, które odpowiadaj� intuicyjnie na dzia�ania klientów
i przewiduj� ich zachowania. Niniejsza ksi��ka ukazuje, w jaki sposób ASP.NET AJAX od-
nosi si� do specyficznych wymaga� programowania WWW i zwi�ksza komfort u�ytkownika
Twoich stron. W tym rozdziale wyt�umacz�, dlaczego potrzebujemy bardziej zaawansowa-
nych platform w programowaniu WWW. Opowiem o kluczowych elementach platformy
ASP.NET AJAX i przedstawi� kilka innych opcji.

Zestaw technologii le��cy u podstaw nowej generacji aplikacji internetowych nie jest wcale
nowy. Artyku�y na stronach informacyjnych oraz blogi ukazuj� Google, Flickr i kilka in-
nych serwisów jako najlepsze przyk�ady wykorzystywania tych technologii w niespotykany
wcze�niej sposób. Te aplikacje maj� kilka unikalnych cech, ale w rzeczywisto�ci le��ce
u ich podstaw technologie s� znane i u�ywane przez prawie dekad�. Przygl�daj�c si�, w jaki
sposób Microsoft Exchange Server udost�pnia� w aplikacji Outlook Web Access zaawan-
sowane funkcje poczty internetowej z poziomu przegl�darki, mo�na zobaczy	, �e koncepcja
wszechobecnego dost�pu wykorzystuj�cego typowy zestaw funkcji przegl�darki i dostar-
czaj�cego u�ytkownikowi bogatych wra�e� istnia�a w praktyce od lat. U�ytkownicy dostaj�
naprawd� pe�nowarto�ciow� aplikacj� bez potrzeby lokalnej instalacji i mog� korzysta	 z poczty
praktycznie z ka�dego komputera.

Technologie u�ywane do budowania zaawansowanych aplikacji WWW przyj��o si� okre-
�la	 mianem AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML — asynchroniczny JavaScript
i XML). Chocia� ten akronim mi�o brzmi, niewiele wyja�nia. Zamiast budowa	 aplikacje
WWW w postaci serii ods�on i prze�adowa� stron, programi�ci wykorzystuj� JavaScript do
asynchronicznej komunikacji z serwerem i dynamicznego aktualizowania cz��ci strony.
Oznacza to, �e strona potrafi dynamicznie zmienia	 wygl�d podczas interakcji z u�ytkowni-
kiem, a nawet mo�e wysy�a	 lub pobiera	 dane z serwera WWW w tle. Min��y dni brzyd-
kiego prze�adowania czyszcz�cego ekran u�ytkownika i odwracaj�cego jego uwag�! Teraz
odsy�anie do serwera jest potrzebne tylko wtedy, gdy chcemy przej�	 na inn� stron�.

Mo�na nagi�� nawet t� zasad�. Niektóre aplikacje przekraczaj� t� granic� i kompletnie
zmieniaj� wygl�d ekranu u�ytkownika, tak jakby przesz�y do nowej strony, ale robi�
to, przesy�aj�c dane asynchronicznie i zmieniaj�c zawarto�� strony bez faktycznego
przej�cia do nowego adresu URL.

Akronim AJAX odnosi si� do XML jako formatu danych wymienianych mi�dzy klientem
a serwerem, ale w rzeczywisto�ci tworzy si� aplikacje pobieraj�ce zwyk�e fragmenty tek-
stu, XML oraz JSON (ang. JavaScript Object Notation — zapis obiektów JavaScript), który
omówi� dok�adniej w rozdziale 4. Pewna atrakcyjna cecha technologii AJAX nie jest nawet
zawarta w akronimie: oprócz nieblokuj�cej komunikacji z serwerem, programi�ci wykorzy-
stuj� Dynamic HTML (DHTML) i Cascading Style Sheets (CSS), aby stworzy	 naprawd�
zdumiewaj�ce interfejsy u�ytkownika. Kod JavaScript dzia�aj�cy na kliencie komunikuje
si� asynchronicznie z serwerem, a potem u�ywa DHTML do dynamicznego modyfikowania
strony, tworz�c zaawansowane animacje, przej�cia i aktualizacje tre�ci, w czasie gdy u�ytkow-
nik kontynuuje interakcj� ze stron�. W wielu przypadkach u�ytkownicy nie b�d� nawet
zdawa	 sobie sprawy, �e u�ywaj� aplikacji internetowej!
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Kto skorzysta z technologii AJAX
AJAX oferuje korzy�ci zarówno u�ytkownikom, jak i programistom — u�ytkownikom, po-
niewa� redukuje konflikt „dost�pno�ci i mo�liwo�ci”; programistom, poniewa� pomaga po-
kona	 ograniczenia protoko�u HTTP.

Dlaczego u�ytkownicy chc� aplikacji AJAX

U�ytkownicy zazwyczaj patrz� na tradycyjne programy jako co� w rodzaju zobowi�zania.
Instaluj� program, zazwyczaj z p�yty wyci�gni�tej z kosztowego, zafoliowanego pude�ka.
Program zabiera miejsce na dysku oraz pozycj� w menu startowym. By	 mo�e trzeba b�dzie
go co jaki� czas uaktualnia	 lub przej�	 pó�niej na wy�sz� wersj�, aby uzyska	 nowe funkcje.
Je�li program sam chce si� aktualizowa	, u�ytkownik jest regularnie konfrontowany z oknami
dialogowymi informuj�cymi o �atkach lub uaktualnieniach. W zamian za zainwestowany
czas, pieni�dze i energi� aplikacja odp�aca si� tym, �e mo�e wykorzysta	 zasoby systemu
operacyjnego i komputera. Jest zaawansowana. Mo�e zapisywa	 dane lokalnie, szybko re-
aguje, ma interesuj�cy i intuicyjny interfejs graficzny.

Coraz wi�cej aplikacji jest dost�pnych z poziomu przegl�darki. Nie maj� one dost�pu do
pe�nych zasobów sprz�tu i systemu operacyjnego, ale nie wymagaj� takiego zaanga�owania
jak tradycyjne programy. Przez lata korzystanie z aplikacji WWW odbywa�o si� wed�ug
przewidywalnego wzoru. U�ytkownik klika ��cze na stronie, przegl�darka migocze, a u�yt-
kownik czeka na odrysowanie ekranu (okropne prze�adowanie). Ten cykl powtarza si� po
raz kolejny. U�ytkownik patrzy na prezentowan� stron�, nawi�zuje z ni� interakcj� i gdzie�
klika. Przegl�darka potwierdza to odg�osem klikni�cia i zaczyna kontaktowa	 si� z serwe-
rem. Ekran przegl�darki staje si� czysty, jaka� ikonka kr�ci si� lub miga, podczas gdy u�yt-
kownik czeka, a� serwer zwróci now� wersj� strony. W wielu przypadkach ta nowa wersja
jest prawie identyczna jak poprzednia, zmieniony jest tylko jej fragment. A potem cykl roz-
poczyna si� od nowa. Powstaje wra�enie powolno�ci nawet przy szybkim po��czeniu z In-
ternetem.

Zestaw technologii AJAX zmieni� oczekiwania u�ytkowników wobec aplikacji internetowych.
Kod JavaScript uruchomiony w przegl�darce wymienia dane z serwerem WWW asynchro-
nicznie. Nie s�ycha	 odg�osu klikania, a przegl�darka nie miga. Komunikacja z serwerem
nie jest blokuj�ca, dzi�ki czemu u�ytkownik mo�e dalej przegl�da	 stron� i nawi�zywa	
z ni� interakcj�. Skrypt pobiera zaktualizowane dane z serwera i dynamicznie modyfikuje
stron�, u�ywaj�c metodologii DHTML. U�ytkownik mo�e dalej patrze	 na stron�, podczas
gdy w tle aktualizuj� si� jej fragmenty. AJAX daje internautom bardziej dynamiczne wra-
�enia, zbli�aj�c zachowanie aplikacji WWW do tradycyjnych programów. JavaScript
wzbogaca do�wiadczenia u�ytkownika dzi�ki wsparciu mechanizmu „przeci�gnij i upu�	”,
obs�udze modalnych okien dialogowych i pozornie natychmiastowej aktualizacji ró�nych
elementów strony w zale�no�ci od dzia�a� internauty.

Du�a cz��	 sukcesów w wykorzystaniu technologii AJAX to zas�uga postrzeganego wzro-
stu wydajno�ci. Internauci doceniaj� aplikacje, które przewiduj� ich zachowania. Je�li u�y-
jesz tak�e kodu JavaScript, pobieraj�cego w tle obrazki i dane, które mog� by	 potrzebne,
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u�ytkownicy dostan� szybk� odpowied� bez typowej przerwy towarzysz�cej ich akcjom.
Nikt nie chce czeka	 na wymian� danych mi�dzy klientem a serwerem, badania pokaza�y,
�e d�ugi czas pomi�dzy dzia�aniem u�ytkownika a nast�puj�cymi po nim zmianami w inter-
fejsie mo�e znacznie obni�y	 produktywno�	 i wywo�a	 frustruj�ce wra�enie walki z apli-
kacj�. U�ytkownicy chc�, by aplikacje internetowe zachowywa�y si� jak typowe programy,
ale bez obci��enia zwi�zanego z instalacj�. W sytuacji gdy coraz wi�cej aplikacji korzysta
z inteligentnego buforowania, przewiduje dzia�ania u�ytkownika i dostarcza bogatszego
interfejsu, zaciera si� ró�nica pomi�dzy aplikacjami internetowymi a biurkowymi. Wymagania
wzgl�dem tych pierwszych zwi�kszaj� si�. U�ytkownicy dostrzegli ju�, �e mo�na unikn�	
zobowi�za� zwi�zanych z instalacj� tradycyjnego programu i wci�� mie	 bogate, interaktyw-
ne do�wiadczenia.

Dlaczego programi�ci chc� stosowa� AJAX

Cz�sto pierwszym pytaniem stawianym po rozpocz�ciu projektu jest to, jaki typ aplikacji
b�dziemy tworzy	. Czy to ma by	 aplikacja tradycyjna, czy mo�e internetowa? To kluczowa
decyzja, poniewa� w przesz�o�ci narzuca�a w znacznym stopniu natur� aplikacji i przestrze�
zada� zwi�zanych z jej rozwojem. Obecnie wielu programistów wybiera domy�lnie tworzenie
aplikacji WWW, je�li nie ma w tym wzgl�dzie �adnych przeciwwskaza�. Je�li aplikacja musi
dzia�a	 bez dost�pu do sieci lub wymaga interfejsu trudnego do uzyskania w j�zyku HTML,
mo�e to wyklucza	 korzystanie z przegl�darki i narzuca	 wybór pisania samodzielnej aplikacji.

Pisz�c nowoczesne aplikacje internetowe, programi�ci maj� trudno�ci z powodu wrodzonych
ogranicze� sieci WWW nak�adanych przez Hypertext Transfer Protocol (HTTP) i sposób,
w jaki korzystaj� z niego przegl�darki. HTTP jest protoko�em bezstanowym. Przegl�darka
WWW wywo�uje stron�, by	 mo�e podaj�c jakie� parametry �a�cucha zapytania lub da-
nych formularza, a serwer przetwarza to ��danie i wysy�a odpowied� zawieraj�c� tre�	 opi-
san� w j�zyku HTML. Serwer mo�e tylko reagowa	 na informacj� przes�an� w bie��cym
zleceniu i nie zna, na podstawie informacji w nim zawartych, �adnych szczegó�ów na temat
drogi, jak� internauta dotar� do bie��cego widoku. Podczas wizualizacji odpowiedzi po��-
czenie mo�e zosta	 zerwane, a serwer nie ma �adnych informacji, które móg�by przechowa	
dla przysz�ego wywo�ania. Patrz�c z perspektywy serwera, po prostu s�ucha wywo�a� nad-
chodz�cych z dowolnego miejsca i dowolnej przegl�darki, a nast�pnie na nie reaguje. Przegl�-
darka zg�asza ��danie dost�pu do strony i otrzymuje w odpowiedzi stron� HTML. U�ywa
otrzymanego kodu HTML do wizualizacji interfejsu u�ytkownika. U�ytkownik nawi�zuje
interakcj� ze stron�, a w odpowiedzi przegl�darka czy�ci ekran i zg�asza do serwera nowe
��danie zawieraj�ce pewne informacje na temat danych wprowadzonych przez u�ytkownika
lub jego dzia�a�. Znowu zwracana jest kompletna strona HTML. Zasadniczo protokó� HTTP
jest bezstanowy. Serwer otrzymuje wywo�anie i na nie odpowiada. Wywo�anie niesie ze sob�
ograniczon� informacj� o komunikacji tocz�cej si� mi�dzy klientem a serwerem.

AJAX robi to du�o lepiej. 
amie ten wzór, aktualizuj�c fragmenty stron oddzielnie, poprzez
cz��ciowe od�wie�anie strony (ang. partial page rendering). Rysunek 1.1 pokazuje typo-
w�, nie-AJAX-ow� seri� interakcji przegl�darki i serwera. Ka�de wywo�anie skutkuje zwró-
ceniem ca�o�ci strony, a w odpowiedzi przegl�darka aktualizuje ca�y widok przedstawiany
u�ytkownikowi.
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Rysunek 1.1

Na rysunku 1.2 do polepszenia wra�e� u�ytkownika zastosowano AJAX. Pierwsze wywo�a-
nie jest wysy�ane w celu pocz�tkowej wizualizacji strony. Potem przesy�ane s� asynchroniczne
��dania do serwera. Asynchroniczne wywo�anie przesy�a lub odbiera dane w tle w zupe�nie
niewidoczny sposób. Jest ono asynchroniczne, poniewa� interfejs u�ytkownika nie jest w tym
czasie zablokowany, a u�ytkownik mo�e kontynuowa	 interakcj� ze stron� podczas transfe-
ru danych. Tego rodzaju wywo�ania aktualizuj� stron� przyrostowo, zamiast pobiera	 ca�-
kiem now�. Kod JavaScript uruchomiony na kliencie reaguje na nowe dane i odpowiednio
aktualizuje ró�ne fragmenty strony. Liczba wywo�a� serwera mo�e by	 taka sama, a w nie-
których przypadkach mo�e by	 ich nawet wi�cej, ale u�ytkownikowi wydaje si�, �e aplikacja
odpowiada szybciej. Nie jest zmuszany do przerwy, cho	by krótkiej, i oczekiwania na serwer,
gapi�c si� na bia�y ekran przegl�darki.

Rysunek 1.2

Prawie dziesi�	 lat temu zespó� programistów serwera Microsoft Exchange stworzy� kontrol-
k� ActiveX o nazwie XmlHttpRequest, której egzemplarze mog�y by	 tworzone z poziomu
JavaScriptu i wykorzystywane do komunikacji z serwerem. Mog�a ona przebiega	 bez czysz-
czenia ekranu i odrysowywania strony. U�ywaj�c obiektu XmlHttpRequest, mog�e� wysy�a	
informacje do serwera i pobiera	 je stamt�d bez potrzeby tworzenia nowej strony HTML.
Kod JavaScript móg� potem dynamicznie manipulowa	 zawarto�ci� HTML na komputerze
klienckim, unikaj�c irytuj�cych migni�	 i oczekiwa� zazwyczaj wi�zanych z przegl�daniem
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stron WWW. Ta funkcjonalno�	 niezbyt d�ugo ogranicza�a si� tylko do Internet Explorera.
Wkrótce równie� inne przegl�darki zacz��y obs�ugiwa	 obiekty XmlHttpRequest. Programi�ci
mogli ju� zacz�	 pisa	 bardziej zaawansowane aplikacje dost�pne dla ró�nych systemów
operacyjnych.

Przegl�darki zacz��y te� u�ywa	 zaawansowanego modelu DOM (ang. Document Object
Model — obiektowy model dokumentu) umo�liwiaj�cego reprezentacj� przegl�darki, okna,
strony i zawartych w niej elementów HTML. DOM udost�pnia� zdarzenia i odpowiada� na
akcje u�ytkownika, pozwalaj�c skryptom manipulowa	 stron�. Dynamiczny HTML
(DHTML) otworzy� drzwi do tworzenia zaawansowanych interfejsów w oknie przegl�dar-
ki. Programi�ci zacz�li pisa	 setki, a nawet tysi�ce wierszy kodu JavaScript, aby stworzy	
bogate i atrakcyjne aplikacje niewymagaj�ce instalacji na komputerze i dost�pne wsz�dzie
z ka�dej przegl�darki. Aplikacje WWW wznios�y si� na ca�kiem nowy poziom zaawanso-
wania. Bez bibliotek AJAX trzeba by by�o pisa	 mnóstwo kodu JavaScript i szuka	 b��dów
w czasami subtelnych ró�nicach mi�dzy przegl�darkami, aby osi�gn�	 tak wysoki poziom.

Biblioteki JAVASCRIPT a AJAX

Programi�ci mieli dost�p do technologii AJAX od lat i wielu z nich wykorzystywa�o AJAX
do przesuwania granic tego, co mo�na by�o zrobi� z przegl�dark�. Ale najbardziej przyci�-
gaj� dzi� do AJAX wszechstronne biblioteki skryptów i integracja z technologiami serwe-
rowymi. U�atwia to pisanie zaawansowanych aplikacji i pozwala unikn�� bycia ekspertem
od ró�nych wersji JavaScriptu. Do biblioteki JavaScript na stronie HTML odwo�ujemy si�,
u�ywaj�c znacznika <script>:

<html>
  <head>
    <script src="http://wisniewscy.pl/jakisSkrypt.js"
type="text/javascript"></script>
  </head>
...

Skrypt jest pobierany i buforowany przez przegl�dark�. Inne strony aplikacji mog� odwo�y-
wa� si� do skryptu pod tym samym adresem URL, a przegl�darka nawet nie zada sobie
trudu pobrania go ponownie z serwera. Funkcjonalno�� tego skryptu jest dost�pna na
stronie pobranej do przegl�darki. Biblioteka skryptów wysy�ana do przegl�darki i wyko-
rzystywana do tworzenia bardziej interaktywnej aplikacji o bogatszym interfejsie jest ser-
cem wszystkich bibliotek AJAX.

Czym jest ASP.NET AJAX
ASP.NET AJAX to nazwa stworzonego przez Microsoft rozwi�zania AJAX. Odnosi si� do
zestawu technologii klienckich i serwerowych, które koncentruj� si� na ulepszeniu progra-
mowania WWW pod Visual Studio. Inne firmy maj� w�asne rozwi�zania AJAX, cz�sto zu-
pe�nie odmiennie podchodz�ce do zagadnienia, ale Microsoft postanowi� rozszerzy	 popularn�
technologi� ASP.NET, tworz�c obszerny zestaw bibliotek skryptów oraz rozszerze� pro-
gramistycznych po stronie serwera. Jeden z tych elementów, Microsoft AJAX Library, jest
bibliotek� JavaScript dzia�aj�c� na rozmaitych przegl�darkach, s�u��c� uproszczeniu pro-
gramowania w JavaScripcie. Zapewnia mo�liwo�	 prostego pisania kodu w sposób obiekto-
wy, podobnie jak w plikach kodu serwerowego ASP.NET. Mo�na wykorzysta	 mo�liwo�ci
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Microsoft AJAX Library do operowania na DOM, dynamicznej aktualizacji fragmentów
stron, asynchronicznej komunikacji z serwerem i tworzenia zaawansowanych animacji. Funk-
cjonalno�	 dost�pn� na kliencie Czytelnik pozna w rozdzia�ach 6. i 7., na razie mo�e my�le	
o Microsoft AJAX Library jako o systemie typów i zestawie bibliotek klas upraszczaj�cych
pisanie kodu JavaScript poprawiaj�cego wra�enia u�ytkownika, manipuluj�cego DOM i ko-
munikuj�cego si� z serwerem WWW. Ogromn� korzy�ci� z u�ywania tej biblioteki jest to,
�e opakowuje niskopoziomowe programowanie w DHTML w model obiektowy, z którym
du�o �atwiej pracowa	.

Drug� cz��ci� ASP.NET AJAX s� serwerowe rozszerzenia ASP.NET 2.0 AJAX Exten-
sions. Opieraj� si� na klasach i kontrolkach ASP.NET i korzystaj� z wys�anej do przegl�darki
biblioteki Microsoft AJAX Library. Dzi�ki nim mo�na w prosty sposób wzbogaci	 aplika-
cj� technologiami AJAX. Poprzez zestaw standardowych us�ug sieci Web ASP.NET AJAX
potrafi tak�e wykorzysta	 serwerowe us�ugi aplikacyjne, takie jak uwierzytelnianie i prze-
chowywanie profilu u�ytkownika. Rozszerzenia ASP.NET 2.0 AJAX Extensions dodaj�
nowe zachowania do istniej�cych kontrolek ASP.NET, jak te� wprowadzaj� nowy zestaw
kontrolek serwerowych, u�atwiaj�cych asynchroniczn� aktualizacj� stron i korzystanie z za-
sobów serwera.

Serwerowe i klienckie cz��ci ASP.NET s� pokazane na rysunku 1.3. ASP.NET stanowi roz-
szerzenie serwera WWW Microsoft Internet Information Services (IIS). ASP.NET AJAX
rozbudowuje to wszystko, w tym równie� udost�pniane przez IIS us�ugi sieci Web. Microsoft
AJAX Library dzia�a w przegl�darce, manipuluj�c DOM, komunikuj�c si� asynchronicznie
z serwerem WWW i wykorzystuj�c us�ugi ASP.NET.

Rysunek 1.3

Instalacja ASP.NET AJAX

ASP.NET AJAX Extensions s� dodatkiem do ASP.NET 2.0. 	�cze do instalatora znajduje
si� na stronie http://ajax.asp.net/downloads/default.aspx?tabid=47. Po uruchomieniu
zainstaluje on zestaw (ang. assembly) System.Web.Extensions.dll w buforze Global
Assembly Cache (gac) Twojego komputera. Obecno�� w gac daje zestawowi uprawnienia
niezb�dne do zapewnienia pe�nej funkcjonalno�ci oferowanej przez ASP.NET AJAX. Je�li
na komputerze jest obecne Visual Studio 2005 lub Visual Web Developer, instalator
doda tak�e szablony projektów ASP.NET AJAX. Dzi�ki temu b�dzie mo�na stworzy� now�
witryn� korzystaj�c� z ASP.NET AJAX. Plik web.config i referencje kompilacji zawieraj�
wszystko co niezb�dne, by zacz�� budowa� aplikacje AJAX. Pakiet narz�dziowy b�dzie
zawiera� kontrolk� UpdatePanel omówion� w rozdziale 2. oraz kontrolk� ScriptManager
opisan� w rozdziale 5. Informacje o tym, co zawiera nowy plik web.config, zostan� przed-
stawione w rozdziale 10.
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Komponent ASP.NET

Oryginalna (ASP) technologia Active Server Pages zosta�a wydana jako cz��	 sk�adowa In-
ternet Information Server 3.0. Zosta�a potem ulepszona przez wsparcie transakcji i dost�p do
obiektów COM wraz z wydaniem NT 4.0 Option Pack prawie 10 lat temu. W tym czasie
wi�kszo�	 witryn internetowych sk�ada�a si� ze statycznych stron HTML. Je�li trafia�y si�
jakie� dynamiczne aplikacje, by�y to aplikacje typu CGI (ang. Common Gateway Interface) lub
ISAPI (ang. Internet Server API) zazwyczaj napisane w C lub C++. Wraz z wydaniem Ac-
tive Server Pages (ASP) programi�ci mogli zacz�	 u�ywa	 j�zyków JavaScript i VBScript
na serwerze, wykorzystuj�c zestaw wewn�trznych obiektów dostarczanych przez ASP.
„Klasyczne ASP”, jak je dzisiaj nazywamy, dostarcza�o obiekt sesji, zatem programi�ci nie
musieli si� przejmowa	 bezstanow� natur� HTTP. Mia�o obiekty Request i Response za-
pewniaj�ce �atwy dost�p do danych pochodz�cych z formularzy na kliencie oraz metod�
zwracania zaktualizowanej informacji. Obiekty Server i Application stanowi�y sposób do-
st�pu do informacji z serwera WWW i wykorzystania wspólnego zestawu obiektów COM
w ca�ej aplikacji.

Chocia� klasyczne ASP by�o wielk� wygran� programistów, odkryli oni szybko, �e tworze-
nie z�o�onych aplikacji sta�o si� trudne. Brak wsparcia dla modularyzacji powodowa�, �e
aplikacje mia�y tak skomplikowane wspó�zale�no�ci w skryptach, �e programi�ci cz�sto
okre�lali je jako „kod spaghetti”. W du�ym stopniu brakowa�o wsparcia dla debugowania
oraz zaawansowanych narz�dzi do projektowania aplikacji. Wydajno�	 tak�e by�a s�aba, bo
ASP u�ywa�o powolnego mechanizmu wykonywania skryptów, a b��dy sk�adni mog�y by	
wychwycone tylko po uruchomieniu aplikacji. ASP.NET stanowi wielki krok naprzód. Za-
pewnia istniej�cym aplikacjom zgodno�	, bo zawiera ten sam zestaw wewn�trznych
obiektów co klasyczne ASP, ale zamiast interpretowa	 JavaScript i VBScript „w locie”, ko-
rzysta ze skompilowanego zbioru stron i modu�ów napisanych w C# i VB.NET. Klasyczne
ASP po prostu wykonywa�o skrypt po kolei od pocz�tku do ko�ca strony; ASP.NET repre-
zentuje model sterowany zdarzeniami, z cyklem �ycia strony, upodabniaj�c programowanie
WWW do pisania zwyk�ej aplikacji. Obecnie zamiast do��cza	 oddzielne pliki JavaScript
reprezentuj�ce obiekty biznesowe, mo�esz stworzy	 obiekty w dowolnym j�zyku wspiera-
nym przez .NET i mie	 do nich dost�p bezpo�rednio z ASP.NET.

ASP.NET z zestawu stron zawieraj�cych kod i znaczniki generuje klas� Page, która jest na-
st�pnie kompilowana i buforowana. Przy ka�dym wywo�aniu strony wytwarzany jest egzem-
plarz klasy i uruchamiany kompletny cykl �ycia strony. Wykonuje si� zestaw zdarze�, z których
cz��	 jest przes�aniana przez wygenerowan� klas� Page. Kontrolki na stronie tak�e uczest-
nicz� w tym cyklu �ycia, wi���c si� z danymi z ko�cówki bazodanowej, odpowiadaj�c na
dzia�ania u�ytkownika i reaguj�c na zmiany swojego stanu, jakie zasz�y od poprzedniej od-
s�ony strony. Aby odpowiedzie	 na akcj� u�ytkownika, programista musi tylko dostarczy	
dla niej procedur� obs�ugi zdarzenia. Przyk�adowo kontrolka-przycisk udost�pnia zdarzenie
Click. Je�li kto� chcia�by je wykorzysta	, nie musi pisa	 kodu sprawdzaj�cego wszystkie
zmienne formularza na stronie, by dowiedzie	 si�, �e przycisk zosta� klikni�ty. Wystarczy, �e
doda kod przes�aniaj�cy obs�ug� zdarzenia. Kod ten mo�e aktualizowa	 HTML strony lub
w�a�ciwo�ci i dane zwi�zane z innymi kontrolkami.

Niniejsza ksi��ka zak�ada pewn� znajomo�� �rodowiska ASP.NET, niezb�dn�
do zrozumienia, w jaki sposób nowe funkcje ASP.NET AJAX rozbudowuj� jego
funkcjonalno�� i dostarczaj� �rodków do wzbogacenia aplikacji WWW.
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Je�li Czytelnik nie zna jeszcze ASP.NET, warto zapozna� si� z zestawem podr�czników
QuickStart ze strony http://www.asp.net/quickstart. Witryna ASP.NET
(http://forums.asp.net/) ma tak�e liczne fora dyskusyjne, na których mo�na
porozmawia� z kolegami programuj�cymi w ASP.NET oraz cz�onkami zespo�u
tworz�cego t� platform�.

Komponent JavaScript

Technologie AJAX korzystaj� z powszechnego wsparcia dla JavaScriptu w nowoczesnych
przegl�darkach. Poniewa� istnieje standard obs�ugiwany przez ró�ne przegl�darki, mo�esz
pisa	 skrypty, wiedz�c, �e b�d� dzia�a�y. Ale nie zawsze tak by�o.

W po�owie lat 90. ubieg�ego wielu Netscape i Microsoft (wraz z innymi) wypracowa�y stan-
dard j�zyka skryptowego, który zastosowa�y w swoich przegl�darkach. Ten standard nazywa
si� EcmaScript. Implementac a firmy Microsoft nosi nazw� JScript, ale powszechnie ten j�zyk
jest nazywany JavaScriptem, tak jak go nazwa� Netscape. (Nie ma nic wspólnego z Jav�, ale
widocznie kto� pomy�la�, �e takie skojarzenie b�dzie korzystne dla celów marketingowych).
Fragmenty kodu JavaScript s� wysy�ane do przegl�darki wraz z HTML i uruchamiaj� si�
wewn�trz przegl�darki u�ytkownika, maj�c wp�yw na przetwarzanie strony na komputerze
klienckim.

JavaScript nie jest kompilowany; jest interpretowany. Nie ma statycznego sprawdzania zgod-
no�ci typów jak w C++ czy C#. Mo�na zadeklarowa	 zmienn�, nie okre�laj�c jej typu, a typ,
do którego ona si� odnosi, zmieni	 w dowolnej chwili. Dzi�ki temu �atwo zacz�	 progra-
mowa	 w JavaScripcie, ale pozwalaj�c na podmienianie typu zmiennej w czasie wykonania
skryptu, nieuchronnie nara�amy si� na pewne niebezpiecze�stwo. Poni�szy fragment kodu
pokazuje, jak �atwo zmienna mo�e odnosi	 si� do dowolnego typu:

var something = 1;
something = true;
something = "�a�cuch";

JavaScript jest j�zykiem dynamicznym. Typy danych mog� by	 rozszerzane podczas wyko-
nywania programu przez inny kod. Oznacza to, �e mo�esz pisa	 kod, który tworzy typy
„w locie”. Poniewa� nie mo�na wyegzekwowa	 bezpiecze�stwa typów danych, Twój kod
mo�e otrzyma	 te typy w postaci parametrów lub zwracanych warto�ci bez �adnego pro-
blemu. Zapewnia to ogromne mo�liwo�ci i elastyczno�	 programowania.

Podstawowymi typami danych w JavaScripcie s� �a�cuchy tekstowe, liczby, warto�ci lo-
giczne i funkcje. Istnieje tak�e wsparcie dla obiektów i tablic, które s� kolekcjami typów pod-
stawowych. J�zyk zawiera kilka dodatkowych obiektów uwa�anych za niezb�dne do wielu
zada�. Mo�na tu wymieni	 wsparcie dla wyra�e� regularnych oraz operacji na datach i czasie.

Do ��czenia �a�cuchów tekstowych w j�zyku JavaScript u�ywa si� operatora „plus”:

var theEnd = "KONIEC."
var result = "Pocz�tek, " + "�rodek i " + theEnd;

W powy�szym przyk�adzie zmienna result jest obecnie �a�cuchem tekstowym: „Pocz�tek,
�rodek i KONIEC.”.
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Interpretery JavaScript u�ywaj� do zapisu liczb standardu zmiennoprzecinkowego IEEE. Nie
wchodz�c w szczegó�y, mo�na przyj�	, �e w wi�kszo�ci zada� nie b�dzie z tym problemów.

Typ Boolean w j�zyku JavaScript jest prawie tym, czego mo�na by si� spodziewa	, ale nie-
zupe�nie. Typ ten okre�la, czy dane wyra�enie jest prawdziwe, czy nie, jednak wzoruje si�
na j�zyku C, u�ywaj�c warto�ci ca�kowitych 0 i 1.

JavaScript dopuszcza zmienne niemaj�ce warto�ci, zmienna mo�e by	 po prostu nieokre�lona,
co mo�e prowadzi	 do niespodziewanych rezultatów. W poni�szym fragmencie JavaScriptu
zadeklarowane s� trzy zmienne. Wszystkie z porówna� zwracaj� warto�	 true.

<script type="text/javascript">
var one = 1;
var zero = 0;
var undefinedVar;

if(one) {
    alert("1 ma warto�� prawdziw�");
}

if(!zero) {
    alert("0 ma warto�� fa�szyw�");
}

if (!undefinedVar) {
    // ten test mówi nam, �e "undefinedVar" albo zawiera 0,
    // albo jest naprawd� niezdefiniowana, w obu przypadkach ma warto�� fa�szyw�
    alert("undefinedVar ma warto�� fa�szyw�");
}

if (one != zero) {
    alert("jeden i zero nie s� tym samym");
}
</script>

Mo�esz sprawdzi	, czy zmienna zosta�a zdefiniowana, w nast�puj�cy sposób:

if ( typeof(undefinedVar ) == "undefined" ) {
    alert("undefinedVar jest niezdefiniowane");
}

Zmienne mog� mie	 te� warto�	 null i ró�ni� si� wówczas od niezdefiniowanych, bo null
jest jednak pewn� warto�ci�.

Funkcje w JavaScripcie s� równie� prawdziwymi typami. Mog� przyjmowa	 argumenty i zwra-
ca	 warto�	. Funkcje mog� by	 przekazywane do innych funkcji oraz tworzone dynamicznie
przez kod skryptowy.

Oto dwie równowa�ne definicje funkcji o nazwie Add pobieraj�cej dwie zmiennej i zwracaj�cej
rezultat zastosowania operatora „plus”. Prosz� zauwa�y	, �e nie powiedzia�em, �e przyjmuje
dwie liczby. Warto pami�ta	, �e zmienne JavaScript nie maj� okre�lonego typu, wi�c
móg�bym równie dobrze przes�a	 dwa �a�cuchy znakowe, a funkcja Add by je po��czy�a.

<script type="text/javascript">
function Add(x, y) {
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    return x + y;
}
var AddAgain = function(x, y) { return x + y; };
</script>

Po stworzeniu funkcji jednym z powy�szych sposobów mo�na j� wywo�a	 w danym (lub
dowolnym zagnie�d�onym w stosunku do niego) zakresie w celu wykonania dodawania.
�aden z tych sposobów tworzenia funkcji nie ma przewagi nad drugim. Mo�na po prostu
wybra	 bardziej odpowiadaj�cy.

<script type="text/javascript">
var result = Add(36, 24);
alert(result);  // wy�wietla 60

var  stringResult = Add("Witaj", "cie.");
alert(stringResult); // wy�wietla "Witajcie."
</script>

Obiekty i tablice s� tylko kolekcjami innych typów. Typy tablicowe nie wymagaj�, by warto�ci
w nich przechowywane mia�y nazw�; zamiast tego s� dost�pne przez indeks. Warto�ci
przechowywane w obiekcie s� okre�lane przez nazwy pola lub w�a�ciwo�ci. Obiekty mog�
te� zawiera	 funkcje (które mog� by	 akcesorami, funkcjami daj�cymi publiczny dost�p do
lokalnych zmiennych), co pozwala tworzy	 w kodzie JavaScript struktury danych reprezen-
tuj�ce rzeczywiste obiekty. W tym swego rodzaju programowaniu obiektowym brakuje
koncepcji dziedziczenia typów. Microsoft AJAX Library dostarcza zestaw klas i rekomen-
dowanych wzorców programowania, pozwalaj�cych uzyska	 w j�zyku JavaScript dziedzicze-
nie, czyni�c bardziej naturalnym przechodzenie pomi�dzy JavaScriptem a innymi j�zykami wy-
sokiego poziomu. Poni�szy fragment kodu zawiera definicj� obiektu Album przechowuj�cego
i zwracaj�cego tytu� i autora albumu muzycznego. Do przechowywania informacji o kilku
albumach u�yta jest tablica:

<script type ="text/javascript">
// zdefiniuj obiekt o nazwie Album - prosz� zauwa�y�, �e nie ma on zdefiniowanego typu
Album = function (title, artist) {
    var _title = title;
    var _artist = artist;

    this.get_title = function() { return _title; }
    this.get_artist = function() {return _artist; }
}

// utwórz egzemplarz obiektu, wywo�uj�c konstruktora
var albumA = new Album("Na wylot", "Fisz");
var albumB = new Album("Polepione d�wi	ki", "Fisz");

// utwórz tablic� przechowuj�c� te egzemplarze (równie� bez okre�lonego typu)
var albumArray = new Array();

albumArray[0] = albumA;
albumArray[1] = albumB;

// przejd� kolejno po tablicy, by pokaza� tytu�y albumów
for(var i = 0; i < albumArray.length; i++) {
  alert((albumArray[i]).get_title()); // wywo�aj akcesor get_title
}
</script>
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Komponent us�ug sieci WWW

Zasadnicza koncepcja us�ug sieci WWW ma ogromne mo�liwo�ci, wci�� si� rozwija i ewolu-
uje. Oryginalny standard SOAP (ang. Simple Object Access Protocol — protokó� proste-
go dost�pu do obiektów) polega na wykorzystaniu protoko�u HTTP do przesy�ania danych
w formacie XML z klienta do serwera i odbierania tak samo uformowanych danych. Mo�e
si� to odbywa	 z poziomu przegl�darki WWW przy u�yciu obiektu XmlHttpRequest lub bezpo-
�rednio z aplikacji biurkowej lub innego serwera. Zanim us�ugi sieci WWW zosta�y powszech-
nie przyj�te, nierzadko zdarza�o si� tworzenie programów, które pobiera�y stron� jako dokument
HTML i wyci�ga�y z niej potrzebne dane. Ta technika nosi nazw� przechwytywania danych
ekranowych (ang. screen-scraping). Powoduje ona ró�norakie frustracje, poniewa� strony
s� wci�� uaktualniane, a klienty przechwytuj�ce dane ekranowe, by dotrzyma	 kroku zmianom,
musz� wci�� modyfikowa	 kod analizuj�cy sk�adni�, tak by odpowiada� nowemu kodowi
HTML strony �ród�owej.

Prowadzi�o to do frustracji, gdy� witryny prezentuj�ce dane za pomoc� wizualnych stron HTML
�atwo by�o modyfikowa	, a to za�amywa�o program przechwytuj�cy dane ekranowe, który
spodziewa� si� danych w oryginalnym formacie. Us�ugi sieci WWW zosta�y pomy�lane jako
niewizualna metoda przesy�ania danych przez sie	 WWW i w naturalny sposób izoluj� zdalne
wywo�ywanie metod od warstwy prezentacji. Obecnie, zamiast przechwytywa	 dane ekranowe,
mo�esz wywo�a	 us�ug� sieci WWW i otrzyma	 dane w formacie XML �atwym do u�ycia
przez program.

Dzi�ki przesy�aniu czystych danych tekstowych w formacie XML i usuni�ciu elementów wizu-
alnych informacj� przesy�an� przez us�ugi sieci WWW du�o �atwiej zanalizowa	 sk�adniowo
ni� HTML. A poniewa� XML mo�e zawiera	 osadzony schemat, kod mo�e go sprawdzi	 i wy-
korzysta	 do ustalenia u�ytych struktur i typów danych. Mo�esz rozszerza	 schemat wysy�a-
ny ze zwracanymi danymi, nie martwi�c si�, �e aplikacje konsumenckie przestan� dzia�a	.
Dzi�ki temu czytniki XML mog� w pewnym stopniu tolerowa	 modyfikacje, które z pew-
no�ci� sprawi�yby programi�cie przechwytuj�cemu dane ekranowe wiele zmartwie�.

Schemat danych mo�e by	 rozszerzany bez potrzeby aktualizacji wszystkich aplikacji kon-
sumenckich. Mog� one w prosty sposób pozyska	 te cz��ci dokumentu XML, które chc�
przetwarza	, i zignorowa	 reszt�. Przekroczono te� granic� prostych formatów XML. Inaczej
ni� w poprzednich implementacjach us�ug sieci WWW, obecnie mo�na zdefiniowa	 kon-
trakty us�ug sieci WWW, aby zastosowa	 wybrany format danych i u�y	 dowolnego z licznych
protoko�ów sieciowych. Czynnikiem nap�dzaj�cym koncepcj� us�ug sieci WWW jest mo�-
liwo�	 �atwego dost�pu do danych z ró�nych aplikacji w lu�no powi�zany sposób, a nowa
warstwa komunikacyjna Microsoft Windows Communication Foundation wprowadzi�a t�
koncepcj� na nowy poziom, umo�liwiaj�c okre�lenie w kontrakcie protoko�ów sieciowych,
regu� wdra�ania i infrastruktury logowania, a tak�e zapewniaj�c wsparcie dla transakcji.

ASP.NET AJAX dostarcza zestaw obiektów zast�pczych (ang. proxy object) w celu zapewnie-
nia dost�pu do niektórych nowych us�ug sieci WWW wbudowanych w ASP.NET. Dane profilu,
us�ugi cz�onkostwa i zarz�dzanie rolami mog� by	 �atwo dost�pne z poziomu klienta. Pro-
grami�ci nie musz� tworzy	 w�asnej infrastruktury wsparcia dla tych podstawowych us�ug
aplikacyjnych. Wystarczy doda	 kilka wierszy kodu, by wykorzysta	 zasoby serwera z poziomu
kodu JavaScript uruchomionego w przegl�darce. Dzi�ki temu bardzo wzrós� zasi�g ASP.NET,
obejmuj�c zarówno klienta, jak i serwer. Poniewa� biblioteki JavaScript zaprojektowano
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tak, by by�y �atwe w u�yciu dla programistów znaj�cych programowanie w .NET po stronie
serwera, ca�a ta dodatkowa funkcjonalno�	 jest wygodnie opakowana i �atwa do wykorzy-
stania.

Komponent Dynamicznego HTML

Dynamiczny HTML nie jest oddzieln� technologi�, ale u�yciem zestawu technologii w okre�lo-
ny sposób. Po wywo�aniu serwera WWW przegl�darka otrzymuje dokument HTML. Na-
st�pnie rysuje stron�, a u�ytkownik mo�e j� zobaczy	. Przegl�darka udost�pnia równie�
Document Object Model (DOM) reprezentuj�cy struktur� wy�wietlanego HTML. Do DOM
mo�e mie	 dost�p kod JavaScript, który jest osadzony w stronie albo strona do niego odsy-
�a. Na wygl�d HTML wp�ywa zastosowanie CSS (ang. Cascading Style Sheets — kaskadowych
arkuszy stylów), które kontroluj� kolory, czcionki, pozycj�, widoczno�	 itd. Mo�esz dowi�-
za	 kod JavaScript do zdarze�, które przegl�darka wywo�uje, gdy u�ytkownicy wykonuj� pew-
ne czynno�ci jak na przyk�ad naje�d�anie mysz� na okre�lony element lub wprowadzanie
informacji w polu tekstowym. Kod JavaScript potrafi zmienia	 teksty i manipulowa	 usta-
wieniami CSS elementów strony. Oczywi�cie mo�e tak�e komunikowa	 si� z serwerem,
pog��biaj�c jeszcze bardziej dynamiczn� natur� strony WWW. U�ytkownik widzi dyna-
micznie zmieniaj�cy si� interfejs, odpowiadaj�cy na jego dzia�ania w czasie rzeczywistym,
co ogromnie wzbogaca jego do�wiadczenia, a zarazem zwi�ksza produktywno�	 i zadowo-
lenie z aplikacji.

Inne biblioteki AJAX
Poza ASP.NET AJAX dost�pnych do u�ycia w ASP.NET jest równie� wiele bibliotek AJAX
innych dostawców, chocia� nie wszystkie by�y zaprojektowane w�a�nie w tym celu. Niektóre
z nich skupi�y si� g�ównie na dostarczeniu bibliotek JavaScript wykorzystywanych z poziomu
przegl�darki dla u�atwienia operacji na DOM (ang. Document Object Model). Inne maj� pewn�
funkcjonalno�	 serwerow� do u�ycia wewn�trz stron ASP.NET (w których kontrolki serwerowe
s� rysowane po stronie klienta). Ten punkt pobie�nie na�wietli niektóre funkcje oferowane
przez te biblioteki. ASP.NET AJAX Framework mo�e koegzystowa	 ze skryptami i kontrolka-
mi pochodz�cymi z innych bibliotek, jednak dynamiczna natura j�zyka JavaScript, która po-
zwala na rozszerzanie typów, otwiera te� drog� do konfliktów. 
�czenie bibliotek w wielu
zastosowaniach b�dzie dobrze dzia�a	, ale niekiedy mog� si� ze sob� k�óci	.

� Ajax.NET Professional: Michael Schwartz stworzy� Ajax.NET Professional
jako narz�dzie u�ywane przede wszystkim do uproszczenia mechanizmu transportu
danych, który pozwala programowi JavaScript na kliencie komunikowa	 si�
z programem na serwerze. Kod serwerowy jest prosty w u�yciu: trzeba jedynie
zarejestrowa	 kontrolk� na stronie i oznaczy	 kilka metod kodu serwera
atrybutami wyznaczaj�cymi, które z nich mog� by	 wywo�ywane z poziomu
klienta. Potem mo�na korzysta	 z biblioteki skryptów do wykonywania wywo�a�
i przesy�ania danych. Biblioteka ta jest przeznaczona dla programistów dobrze
znaj�cych si� na DHTML, a gotowych kontrolek wizualnych nie ma zbyt wiele.
Jest to bardzo lekkie rozwi�zanie z minimalnym narzutem na transfer danych
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i cykle procesora zarówno na kliencie, jak i serwerze. Kod �ród�owy jest
dost�pny, a pakiet jest darmowy (http://www.ajaxpro.info).

� Anthem.NET: Anthem.NET jest projektem umieszczonym na SourceForge,
gdzie u�ytkownicy mog� pobra	 jego �ród�a. Jest przeznaczony dla ASP.NET 1.1
i ASP.NET 2.0. Ma zestaw kontrolek serwerowych wykorzystuj�cych odpowiedni�
bibliotek� JavaScript do komunikacji z serwerem. Istnieje mo�liwo�	 uzyskania
informacji o stanie kontrolki podczas asynchronicznego wywo�ania zwrotnego.
W czasie pisania tej ksi��ki strona WWW Anathem.NET (http://anathem-dot-net.
�sourceforge.net) wskazywa�a, �e u�ytkownik, który chce w pe�ni wykorzysta	
t� bibliotek�, musi by	 do�wiadczonym programist� .NET. Jednak na ogó� jest
ona �atwiejsza w u�yciu ni� Ajax.NET Professional, zw�aszcza dla programistów
niezbyt bieg�ych w DHTML. Ten projekt jest podobny w wielu aspektach do
ASP.NET AJAX, jednak nie tak wszechstronny.

� Dojo: zestaw narz�dziowy Dojo mo�na znale�	 pod adresem http://dojotoolkit.com.
Jest to kliencka biblioteka do programowania AJAX niezwi�zana z �adn�
technologi� serwerow�. Dojo ma system typów dla JavaScriptu i mo�liwo�	
dowi�zywania skryptu do zdarze� pochodz�cych z obiektów JavaScript i elementów
DHTML. Jedn� z mocnych stron jest zaawansowane wsparcie dla dynamicznego
�adowania skryptów. Mo�na okre�li	 zale�no�ci i porz�dek, w jakim skrypty b�d�
pobierane i przetwarzane.

� Prototype: biblioteka skryptów Prototype jest dost�pna na stronie
http://prototype.conio.net. Nie jest nakierowana na integracj� z �adn�
technologi� serwerow�1. Ma system typów umo�liwiaj�cy pisanie skryptów
w bardziej obiektowy sposób oraz kilka skrótów sk�adniowych u�atwiaj�cych
prac� z tablicami w JavaScripcie oraz dost�p do elementów HTML i manipulowanie
nimi. Prototype dostarcza funkcjonalno�	 sieciow� oraz metod� automatycznej
aktualizacji elementu HTML rezultatami wywo�ania HTTP po podaniu URL.
Biblioteka Prototype ma te� funkcje wi�zania obiektów i metod skryptu z obiektami
i zdarzeniami DOM. Biblioteka koncentruje si� na upraszczaniu uci��liwych
i m�cz�cych zada�. Nie pomaga zbytnio w tworzeniu bogatszego interfejsu
u�ytkownika, ale dostarcza gotowe klocki usprawniaj�ce pisanie skryptów WWW.

� Script.aculo.us: biblioteka Script.aculo.us znajduje si� na stronie o tej samej
nazwie: http://script.acoulo.us. Slogan jej twórców brzmi „it’s about the user
interface, baby!” („to dotyczy interfejsu u�ytkownika, dziecinko!”), co dok�adnie
opisuje ich nastawienie. Script.aculo.us rozbudowuje bibliotek� Prototype,
rozpoczynaj�c tam, gdzie ko�czy si� jej zakres. Wzbogaca aplikacje o wsparcie
dla techniki „przeci�gnij i upu�	”. Ma mnóstwo kodu odpowiadaj�cego za efekty
takie jak wygaszanie lub rozja�nianie, skalowanie, przesuwanie i inne animacje
elementów DOM. Script.aculo.us ma tak�e kontrolk� suwaka i bibliotek�
do operacji na listach elementów.

� Rico: biblioteka Rico równie� rozbudowuje system Prototype. Pozwala dodawa	
zachowanie „przeci�gnij i upu�	” do elementów DOM przegl�darki. Ma te� kilka
kontrolek wi���cych obiekty JavaScript z elementami DOM w celu operacji na

                                                          
1 Powsta�a jednak jako cz��	 pakietu Rails i jest mocno inspirowana u�ytym w tym pakiecie j�zykiem Ruby

— przyp. t�um.
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danych. Posiada konstrukcje pokazuj�ce i ukrywaj�ce cz��ci stron przy u�yciu
stylu akordeonowego (ang. accordion). Ma tak�e gotowe do u�ycia efekty
animacji, skalowania i wygaszania. Te skrypty wspomagaj�ce tworzenie interfejsu
u�ytkownika s� dost�pne na stronie http://openrico.org.

Zachowywanie równowagi mi�dzy
programowaniem klienckim
a serwerowym dzi�ki ASP.NET AJAX

Je�li przegl�darka nie wykonuje zaawansowanego kodu JavaScript, to zasadnicza cz��	 ko-
du aplikacji WWW dzia�a na serwerze. Oznacza to, �e potencjalnie niewielkie aktualizacje
widoku u�ytkownika wymagaj� wielu od�wie�e� strony. Dzi�ki AJAX du�a cz��	 kodu
zwi�zanego z interakcj� u�ytkownika mo�e by	 przesuni�ta do klienta. To z kolei niesie ze
sob� inne wyzwania. AJAX bywa niekiedy u�ywany do strumieniowego przesy�ania obszer-
nych zestawów danych do przegl�darki, zarz�dzanego wy��cznie przez JavaScript. Chocia�
JavaScript ma pot��ne mo�liwo�ci, udogodnienia w usuwaniu b��dów i opcje ich obs�ugi s�
bardzo ograniczone. Umieszczanie z�o�onego kodu aplikacji na kliencie mo�e poch�on�	
wiele czasu, wysi�ku i cierpliwo�ci. ASP.NET AJAX pozwala na naturaln� migracj� do klienta
pewnych fragmentów przetwarzania aplikacji przy wykorzystaniu cz��ciowego generowa-
nia kodu HTML, pozwalaj�cego serwerowi kontrolowa	 niektóre aspekty widoku strony.

Na niektórych witrynach internetowych do uruchomienia ca�ej aplikacji wystarczy pojedyncze
wywo�anie strony; JavaScript i AJAX maj� tam mnóstwo pracy. Niesie to ze sob� par� trud-
nych wyzwa�. Na ogó� u�ytkownicy spodziewaj� si�, �e przycisk Wstecz przywróci aplika-
cj� do stanu, w którym by�a przed chwil�, ale w przypadku aplikacji AJAX niekoniecznie tak
jest. Klient mo�e wysy�a	 pewne informacje do serwera dla potrzeb trwa�ego zarz�dzania sta-
nem (na przyk�ad w pami�ci serwera albo w bazie danych), ale wymaga to dodatkowego kodu
i szczególnej uwagi przy obs�udze b��dów i przywracaniu aplikacji.

Wydaje si�, �e najbardziej zaawansowane i naj�atwiejsze w utrzymaniu aplikacje to te, któ-
re równowa�� zasoby klienta i serwera tak, by zapewni	 szybkie czasy odpowiedzi i �atwy
dost�p do zasobów serwera oraz zminimalizowa	 operacje blokowania podczas pobierania
nowych widoków stron.

ASP.NET AJAX ��czy ze sob� cechy programowania klienta i serwera. Microsoft AJAX
Library jest ukierunkowana na programowanie klienckie. Dostarcza systemu typów do obiek-
towego programowania w j�zyku JavaScript. U�atwia rejestrowanie kodu odpowiadaj�cego
na zdarzenia. Dostarcza u�ytecznych funkcji u�atwiaj�cych cz�ste czynno�ci, jak znajdowa-
nie elementów na stronie, do��czanie procedur obs�ugi zdarze� czy te� dost�p do serwera.
Funkcjonalno�	 serwerowa obejmuje zarz�dzanie kodem JavaScript wysy�anym do klienta,
oznaczanie fragmentów strony, które maj� by	 aktualizowane asynchronicznie, tworzenie
liczników dla ci�g�ych aktualizacji i dost�p do us�ug ASP.NET, takich jak dane profilu
u�ytkownika i uwierzytelnianie.
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Podsumowanie
Sie	 WWW w ostatniej dekadzie przesz�a drog� od zapewniania statycznej obecno�ci do
bycia domy�lnym wyborem dla programistów pisz�cych aplikacje. Aplikacje internetowe
mog� uzyska	 szeroki zasi�g bez potrzeby zajmowania si� zagadnieniami wdra�ania i serwisu
typowymi dla tradycyjnych programów. Ale poprzeczka dla aplikacji WWW ci�gle jest pod-
noszona, a u�ytkownicy wci�� spodziewaj� si� wi�cej. Technologie AJAX prowadz� aplikacje
internetowe do rywalizacji z zaawansowanymi aplikacjami biurkowymi. Mo�na skorzysta	
z asynchronicznej komunikacji z serwerem WWW do aktualizacji fragmentów strony bez
zmuszania u�ytkownika do zaprzestania pracy i oczekiwania na prze�adowanie i ponowne
odrysowanie strony. Dynamiczny HTML pozwala tworzy	 bogaty interfejs graficzny z przej-
�ciami i animacjami przy wykorzystaniu CSS do kolorów, czcionek, pozycjonowania itd.

ASP.NET AJAX zawiera bibliotek� Microsoft AJAX Library, która u�atwia pisanie kodu
JavaScript dla przegl�darki i upraszcza wiele typowych zada� programowania klienckiego.
Dzi�ki niej �atwo do��cza	 kod do zdarze� DOM, pisa	 JavaScript w sposób obiektowy i uzy-
skiwa	 dost�p do serwera w celu uwierzytelniania, trwa�ego przechowywania i aktualizacji
danych.

ASP.NET AJAX zawiera tak�e rozszerzenia do wersji 2.0 .NET Framework, które mog�
znacznie ulepszy	 Twoj� aplikacj� internetow�. Posiada wsparcie dla zwracania danych
w formacie JSON, �atwym do zu�ytkowania przez JavaScript przegl�darki.

Ksi��ka ta pokazuje, �e funkcje klienckie i serwerowe ASP.NET AJAX pozwalaj� z �atwo�ci�
przesun�	 granice tego, co mo�na zrobi	 z aplikacj� WWW! Nauczy, jak asynchronicznie
uaktualnia	 fragmenty stron i jak zarz�dza	 skryptami u�ywanymi w przegl�darce. Poinfor-
muje, jak korzysta	 z udogodnie� sieciowych, zg��biaj�c przy okazji temat dost�pu do us�ug
ASP.NET, takich jak uwierzytelnianie i przechowywanie profili. Przedstawi bli�ej j�zyk
JavaScript i sposób, w jaki rozbudowuje go do u�atwienia zada� programistycznych Micro-
soft AJAX Library. Poka�e równie�, co ASP.NET AJAX oferuje w dziedzinie wzbogacania
interfejsu aplikacji WWW, jak testowa	 takie aplikacje i usuwa	 z nich b��dy. Zapozna te�
Czytelnika z niektórymi szczegó�ami wdra�ania i debugowania aplikacji i odkryje inne zaso-
by dost�pne do pracy z ASP.NET AJAX.




