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Zbiór kilkudziesięciu sprawdzonych receptur i szybkich rozwiązań problemów
niezbędnych do sprawnego tworzenia interaktywnych aplikacji!
• Jak pracować z bazą danych w kodzie PHP i jQuery?
• Jak pracować z formularzami i dodawać do nich efekty specjalne?
• Jak tworzyć interaktywne, hierarchiczne menu?
Język PHP jest podstawowym językiem wybieranym przez twórców stron internetowych, a jQuery
– jedną z najczęściej stosowanych bibliotek w sieci. To oczywiste: obie technologie są lekkie, łatwe
w użyciu i nauce, a przy tym oferują ogromne możliwości tworzenia dynamicznych witryn i
interaktywnych aplikacji WWW. W dodatku razem tworzą doskonale uzupełniający się zestaw
wszechstronnych narzędzi dla webmasterów. Jednak w świecie informatyki nic nie jest ani
doskonałe, ani dziecinnie proste - dlatego nawet w pracy z takim tandemem możesz napotkać
pewne często powtarzające się trudności, które czasem znacznie opóźniają realizację projektu.
By tego uniknąć, wykorzystaj ten zbiór ponad sześćdziesięciu prostych, ale wyjątkowo skutecznych
receptur i rozwiązań, niezwykle przydatnych przy tworzeniu interaktywnych aplikacji WWW.
W tej przejrzyście napisanej książce znajdziesz wybór najważniejszych zadań i problemów, a także
czytelnie przygotowane instrukcje radzenia sobie z nimi. Dzięki temu będziesz mógł jeszcze
szybciej i sprawniej tworzyć aplikacje WWW z wykorzystaniem PHP i jQuery, nawet jeśli jesteś
początkującym programistą lub webmasterem. Niezależnie od tego, czy chcesz nauczyć się na
bieżąco kontrolować dane z formularzy, tworzyć wtyczki, przeciągać elementy, tworzyć atrakcyjne
menu i przyjazne formularze, korzystać z API YouTube, czy współpracować z bazą danych –
wystarczy sięgnąć po właściwe rozwiązania. Znajdziesz tu również receptury buforowania żądań
AJAX oraz obsługi błędów, a także kilka zaawansowanych technik wykorzystania PHP i jQuery do
tworzenia bardziej rozbudowanych stron. Dowiesz się między innymi, jak obejść ograniczenia
przeglądarek, takie jak żądania przesyłane między domenami, i jak wykorzystać narzędzie Firebug.
Dzięki tej książce:
• zaczniesz od podstaw, aby na koniec poznać triki profesjonalnych twórców stron
• przygotujesz interaktywne, dynamiczne i hierarchiczne menu
• zastosujesz ciekawe efekty specjalne do elementów strony
• wykorzystasz bazę danych w kodzie PHP i jQuery
• za pomocą technologii AJAX poprawisz interakcję użytkownika ze stroną
• dowiesz się, jak wykorzystać formaty XML i JSON do skutecznej wymiany danych
• przygotujesz różne narzędzia do budowania aplikacji WWW
• skontrolujesz dane z formularzy zarówno po stronie klienta, jak i serwera
Wykorzystaj wszystkie możliwości tkwiące w technologiach PHP i jQuery!
Poznaj rozwiązania typowych problemów, które możesz napotkać!
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Praca z formatem JSON
W tym rozdziale zajmiemy si:
Q tworzeniem danych w formacie JSON za pomoc PHP,
Q odczytywaniem danych w formacie JSON za pomoc PHP,
Q przechwytywaniem bdów analizy danych w formacie JSON,
Q korzystaniem z danych w formacie JSON za pomoc jQuery.

Wprowadzenie
W ostatnim czasie format JSON (ang. JavaScript Object Notation) sta si bardzo popularnym
formatem wymiany danych i coraz wicej programistów zaczyna przedkada go nad format XML.
Coraz wicej witryn WWW korzysta z tego formatu jako domylnej formy udostpniania danych.
JSON jest formatem tekstowym, który jest niezaleny od jzyka programowania, ale stanowi
wewntrzn form prezentacji danych w jzyku JavaScript. Jest to format znacznie szybszy
i lejszy ni XML, poniewa w porównaniu do niego wymaga zastosowania mniejszej liczby
znaczników.
Ze wzgldu na to, e format JSON jest wewntrznym formatem danych jzyka JavaScript, moemy znacznie atwiej korzysta z niego po stronie klienta w aplikacjach korzystajcych z technologii AJAX.
Obiekty zapisane w formacie JSON zaczynaj si od otwierajcego nawiasu klamrowego ({),
a ko cz si zamykajcym nawiasem klamrowym (}). Zgodnie ze specyfikacj formatu dozwolone
jest w nim stosowanie nastpujcych typów danych:

PHP i jQuery. Receptury

Q obiektów — Obiekt jest kolekcj par klucz-warto zamknitych pomidzy nawiasami
klamrowymi ({ i }), a rozdzielanych przecinkiem. Klucze i wartoci s od siebie
oddzielane za pomoc dwukropka (:). O takich obiektach mona myle jak o tablicach

asocjatywnych lub tabelach skrótów. Klucze s tutaj prostymi cigami znaków,
a wartociami mog by tablice, cigi znaków, liczby, wartoci logiczne lub warto null.
Q tablic — Podobnie jak w innych jzykach tablica jest uporzdkowanym zbiorem

danych. Dane w tablicy rozdzielane s za pomoc przecinka, a wszystkie musz
znale si midzy nawiasami kwadratowymi ([ i ]).
Q cigów znaków — Kady cig znaków musi by zamknity za pomoc znaków

cudzysowu.
Q liczb — To ostatni typ danych.

Dane w formacie JSON mog by tak proste jak ponisze:
{
"name":"Superman", "address": "gdzie"
}

Poniej przedstawiam te przykad korzystajcych z tablic:
{
"name": "Superman", "phoneNumbers": ["8010367150", "9898989898", "1234567890"
]
}

I jeszcze jeden, troszk bardziej skomplikowany przykad, w którym uyem obiektów, tablic oraz
wartoci:
{
"people":
[
{
"name": "Vijay Joshi",
"age": 28,
"isAdult": true
},
{
"name": "Charles Simms",
"age": 13,
"isAdult": false
}
]
}
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Naley tutaj wspomnie o wanym szczególe:
{
'name':'Superman', 'address': 'gdzie'
}

Powyszy cig znaków jest prawidowym obiektem JavaScript, ale nie jest zgodny z formatem JSON. Format
ten wymaga, aby nazwa i warto byy umieszczone pomidzy znakami cudzysowu, i nie dopuszcza
stosowania znaków apostrofu.

Inn rzecz, o której trzeba pamita, jest konieczno stosowania waciwego zestawu znaków.
Prosz pamita, e format JSON wymaga zapisywania danych w kodowaniu UTF-8, natomiast jzyk
PHP domylnie zakada stosowanie kodowania ISO-8859-1.

Trzeba te pamita o tym, e format JSON nie jest jzykiem JavaScript, a jedynie specyfikacj
formatu danych lub jednym z wielu elementów jzyka JavaScript.
Skoro wiemy ju, czym jest format JSON, moemy przystpi do tworzenia receptur, w których
nauczymy si korzysta z tego formatu za pomoc jzyka PHP i biblioteki jQuery.
Utwórz zatem nowy katalog i nadaj mu nazw rozdzial4. Wszystkie receptury z tego rozdziau
bdziemy umieszcza w tym katalogu, dlatego skopiuj do niego jeszcze plik jquery.js.
Chcc skorzysta z funkcji obsugi formatu JSON w jzyku PHP, naley zainstalowa interpreter PHP w wersji
5.2 lub wyszej.

Tworzenie danych w formacie JSON
za pomoc PHP
W tej recepturze mona tworzy struktury danych w formacie JSON za pomoc tablic i obiektów
PHP.

Przygotowania
W katalogu rozdzial4 utwórz nowy katalog i nazwij go receptura1.
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Jak to zrobi?
1. W katalogu receptura1 utwórz nowy plik i nazwij go index.php.
2. Do pliku wpisz kod PHP tworzcy cig znaków w formacie JSON na podstawie
tablicy.
<?php
$travelDetails = array(
'origin' => 'Delhi',
'destination' => 'London',
'passengers' => array
(
array('name' => 'Mr. Perry Mason', 'type' => 'Adult', 'age'=> 28),
array('name' => 'Miss Irene Adler', 'type' => 'Adult', 'age'=> 28)
),
'travelDate' => '17-Dec-2010'
);
echo json_encode($travelDetails);
?>

3. Uruchom plik w przegldarce, a wywietlony zostanie cig znaków w formacie
JSON. Po wprowadzeniu odpowiednich wci cao bdzie wygldaa nastpujco:
{
"origin":"Delhi",
"destination":"London",
"passengers":[
{
"name":"Mr. Perry Mason",
"type":"Adult",
"age":28
},
{
"name":"Miss Irene Adler",
"type":"Adult",
"age":28
}
],
"travelDate":"17-Dec-2010"
}

Jak to dziaa?
Jzyk PHP udostpnia nam funkcj json_encode(), która tworzy cig znaków w formacie JSON
na podstawie obiektów i tablic. Funkcja ta przyjmuje dwa parametry: pierwszy z nich jest wartoci przeznaczon do zakodowania, a w drugim mona poda opcje sterujce kodowaniem
znaków specjalnych. Ten drugi parametr jest opcjonalny.
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W podanym tu kodzie utworzylimy do zoon tablic asocjatywn przechowujc dane o podróach dwojga pasaerów. Przekazanie tej tablicy do funkcji json_encode() pozwolio nam uzyska reprezentacj tej tablicy w formacie JSON.

I co jeszcze
Wstpnie zdefiniowane stae
Dowoln z podanych niej staych mona przekaza jako drugi parametr funkcji json_encode().
Q JSON_HEX_TAG — Zamienia znaki < i > na encje \u003C i \u003E.
Q JSON_HEX_AMP — Zamienia znak &s na \u0026.
Q JSON_HEX_APOS — Zamienia znak ' na \u0027.
Q JSON_HEX_QUOT — Zamienia znak " na \u0022.
Q JSON_FORCE_OBJECT — Wymusza, eby warto zwracana w cigu znaków bya

obiektem, a nie tablic.
Podane tu stae zdefiniowane s w jzyku PHP od wersji 5.3 wzwy.

Zobacz równie
Q Receptur „Odczytywanie danych w formacie JSON za pomoc PHP”.
Q Receptur „Przechwytywanie bdów analizy danych w formacie JSON”.

Odczytywanie danych w formacie JSON
za pomoc PHP
W przeciwie stwie do poprzedniej receptury tym razem zajmiemy si odczytywaniem cigów
znaków w formacie JSON i tworzeniem na ich podstawie obiektów lub tablic, a take dekodowaniem takich cigów znaków dziki udostpnianym przez jzyk PHP funkcjom JSON.
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Przygotowania
W katalogu rozdzial4 utwórz nowy katalog o nazwie receptura2.

Jak to zrobi?
1. W katalogu receptura2 utwórz plik o nazwie index.php.
2. Spróbuj teraz zmieni cig znaków w formacie JSON w obiekt, uywajc do tego
metody json_decode(). Po zako czeniu konwersji wypisz wynikowy obiekt na ekranie.
Na potrzeby funkcji json_decode() moesz uy wyniku dziaania poprzedniej
receptury, poniewa na pewno bdzie to prawidowy cig znaków JSON.
<?php
$json = <<<JSON
{
"origin":"Delhi",
"destination":"London",
"passengers":
[
{
"name":"Mr. Perry Mason",
"type":"Adult",
"age":28
},
{
"name":"Miss Irene Adler",
"type":"Adult",
"age":25
}
],
"travelDate":"17-Dec-2010"
}
JSON;
echo '<pre>';
$objJson = json_decode($json);
print_r ($objJson);
echo '</pre>';
?>

3. Uruchom plik index.php w przegldarce, a zobaczysz wynik przeksztacenia cigu
znaków JSON do postaci obiektu. Chcc skorzysta z wartoci zapisanych w tym
obiekcie, mona si do nich odwoa dokadnie tak samo, jak do wartoci kadego
innego obiektu w jzyku PHP.
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Jak to dziaa?
Funkcja json_decode() przeksztaca prawidowo zbudowane cigi znaków JSON w obiekty jzyka
PHP. Przyjmuje ona trzy parametry, które opisuj poniej:
Q Cig znaków w formacie JSON.
Q Opcjonalny parametr assoc, którego domyln wartoci jest false. Jeeli zmienimy j
na true, to funkcja json_decode() bdzie przeksztacaa obiekty w tablice asocjatywne.
Q Opcjonalny parametr depth, który definiuje maksymaln gboko zagniedania

rekursywnych struktur w cigu znaków JSON. Przed wersj PHP 5.3 parametr ten
mia domyln warto 128, ale od wersji 5.3 jego warto wzrosa do 512.
W podanym kodzie do zdefiniowania cigu znaków JSON wykorzystalimy skadni HEREDOC.
Nastpnie przekazalimy ten cig znaków do funkcji json_decode(), która przeksztaca go w obiekt.
Teraz moemy ju korzysta z wartoci tego obiektu za pomoc standardowych operatorów jzyka
PHP. Na przykad dat wycieczki moemy pobra za pomoc nastpujcej instrukcji:
$objJson->travelDate

Podobnie instrukcja:
$objJson->passengers[1]->name

zwróci nam nazwisko drugiego pasaera, czyli Miss Irene Adler.
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Zobacz równie
Q Receptur „Tworzenie danych w formacie JSON za pomoc PHP”.
Q Receptur „Korzystanie z danych w formacie JSON za pomoc jQuery”.
Q Receptur „Przechwytywanie bdów analizy danych w formacie JSON”.

Przechwytywanie bdów analizy danych
w formacie JSON
Bdy s nieodczn czci procesu tworzenia aplikacji. Dlatego wanie powinnimy jak najlepiej obsugiwa powstajce bdy, tak eby uatwi ycie uytkownikom naszych produktów.
Podczas tworzenia i dekodowania cigów znaków w formacie JSON mog powsta róne bdy.
Na przykad warto przekazana do funkcji moe mie nieprawidow posta i narusza zasady
budowy obiektów JSON. W takich przypadkach musimy wyapa wszystkie bdy i odpowiednio
je obsuy.
W tej recepturze bdziemy si zajmowa obsug bdów w funkcjach obsugujcych format
JSON. Wykorzystamy przy tym metody wbudowane w interpreter PHP, przeznaczone do wykrywania bdów w strukturach JSON.
Prosz pamita o tym, e obsuga bdów w strukturach JSON dostpna jest dopiero od wersji PHP 5.3.
W zwizku z tym prosz si upewni, e mamy zainstalowan waciw wersj interpretera.

Przygotowania
W katalogu rozdzial4 utwórz nowy katalog o nazwie receptura3. Sprawd te, czy masz zainstalowany interpreter w wersji 5.3 lub nowszej.

Jak to zrobi?
1. W katalogu receptura3 utwórz nowy plik o nazwie index.php.
2. Korzystajc z tego samego cigu znaków w formacie JSON, którego uylimy
w poprzedniej recepturze, spróbuj przeksztaci go w obiekt. Nastpnie za pomoc
instrukcji switch sprawd, czy w czasie przeksztacania nie wystpiy adne bdy,
i odpowiednio wypisz wyniki na ekranie.
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<?php
$json = <<<JSON
{
"origin":"Delhi",
"destination":"London",
"passengers":
[
{
"name":"Mr. Perry Mason",
"type":"Adult",
"age":28
},
{
"name":"Miss Irene Adler",
"type":"Adult",
"age":25
}
],
"travelDate":"17-Dec-2010"
}
JSON;
$objJson = json_decode($json);
switch(json_last_error())
{
case JSON_ERROR_NONE:
echo'Data wylotu:' . $objJson->travelDate;
break;
case JSON_ERROR_DEPTH:
echo 'Cig znaków JSON przekroczy maksymaln g boko stosu.';
break;
case JSON_ERROR_CTRL_CHAR:
echo 'Bd znaków kontrolnych';
break;
case JSON_ERROR_SYNTAX:
echo 'Nieprawidowa struktura JSON : Prosz sprawdzi skadni ';
break;
}
?>

3. Uruchom plik index.php w przegldarce. Cig znaków JSON ma prawidow struktur,
dlatego na ekranie powinien pojawi si tekst Data wylotu: 17-Dec-2010. Teraz
usu przecinek z wiersza "destination":"London". Po zapisaniu pliku zaaduj go
ponownie w przegldarce. Tym razem pojawi si w niej komunikat Nieprawidowa
struktura JSON : Prosz sprawdzi skadni.
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Jak to dziaa?
Od wersji PHP 5.3 dostpna jest funkcja json_last_error(), która nie pobiera adnych parametrów, ale zwraca dane ostatniego bdu, jaki wystpi podczas analizy cigu znaków JSON. Zwraca
ona warto cakowit, na podstawie której mona okreli rodzaj bdu. W PHP zdefiniowane
zostay te stae dla poszczególnych rodzajów bdów:
Q JSON_ERROR_NONE — oznacza, e cig znaków JSON by prawidowy i przy jego

analizie nie powstay adne bdy.
Q JSON_ERROR_SYNTAX — oznacza, e w cigu znaków JSON pojawiy si bdy
skadniowe.
Q JSON_ERROR_CTRL_CHAR — napotkano nieprawidowy znak kontrolny.
Q JSON_ERROR_DEPTH — cig znaków JSON przekroczy maksymaln dopuszczaln

gboko stosu.

Zobacz równie
Q Receptur „Odczytywanie danych w formacie JSON za pomoc PHP”.

Korzystanie z danych w formacie JSON
za pomoc jQuery
Wiemy ju, jak naley generowa obiekty JSON w jzyku PHP. Moemy zatem wykorzysta
t wiedz w maym praktycznym projekcie. Napiszemy tutaj przykad, w którym bdziemy
dali danych w formacie JSON od skryptu PHP (do tworzenia dania wykorzystamy oczywicie bibliotek jQuery), a nastpnie wywietlimy je na stronie WWW.

Przygotowania
W katalogu rozdzial4 utwór nowy katalog o nazwie receptura4.

Jak to zrobi?
1. W utworzonym przed chwil katalogu receptura4 utwórz plik o nazwie index.html.
2. Do tego pliku zapisz kod HTML tworzcy pust list rozwijan oraz pust list
wypunktowan. W sekcji head zdefiniuj te kilka stylów CSS, tak eby te elementy
adniej wyglday.
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<html>
<head>
<title>Korzystanie z danych w formacie JSON</title>
<style type="text/css">
body,select,ul{ font-family:"trebuchet MS",verdana }
ul{ list-style::none;margin:0pt;padding:0pt;}
</style>
</head>
<body>
<h3>Wybierz dat , aby zobaczy szczegóy lotu</h3>
<p>
<select id="travelDates">
</select>
<ul>
<li id="origin"></li>
<li id="destination"></li>
<li id="travellers"></li>
</ul>
</p>
</body>
</html>

3. Teraz dopiszemy kod uywajcy biblioteki jQuery. Po pierwsze tu przed zamykajcym
znacznikiem body dodaj referencj do pliku biblioteki. Nastpnie dopisz wasny kod,
który przygotuje danie danych w formacie JSON przesane do pliku json.php.
W momencie otrzymania odpowiedzi lista rozwijana zostanie wypeniona i doczona
zostanie do niej funkcja obsugi zdarzenia change. Po wybraniu wartoci z listy
wywoywana jest kolejna funkcja, która poszuka w otrzymanej wczeniej odpowiedzi
w formacie JSON wybranej daty i wywietli pasujce do niej informacje.
<script type="text/javascript" src="../jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function ()
{
var jsonResult;
$.getJSON("json.php",displayData);
function displayData(data)
{
jsonResult = data;
var str = '<option value="">wybierz dat </option>';
for(var i=0; i<data.length;i++)
{
str+= '<option value="' + data[i].travelDate + '">' + data[i].
´travelDate + '</option>';
}
$('#travelDates').html(str);
$('#travelDates').change(function()
{
if($(this).val() != '')
{
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displayDetails($(this).val());
}
});
}
function displayDetails(selectedDate)
{
for(var i=0; i<jsonResult.length;i++)
{
var aResult = jsonResult[i];
if(aResult.travelDate == selectedDate)
{
$('#origin').html('<strong>Wylot : </strong>'+
aResult.origin);
$('#destination').html('<strong>Ldowanie :</strong>'+ aResult.
´destination);
var travellers = aResult.passengers;
var strTraveller = '<ul>';
for(var j=0; j<travellers.length;j++)
{
strTraveller+= '<li>';
strTraveller+= travellers[j].name;
strTraveller+= '</li>';
}
strTraveller+= '</ul>';
$('#travellers').html('<strong>Pasaerowie : <br/></strong>
´'+ strTraveller);
break;
}
}
}
});
</script>

4. Teraz przyjrzyjmy si plikowi obsugujcemu danie. Utwórz zatem nowy plik i nadaj
mu nazw json.php. W pliku tym zapisz tablic z informacjami o lotach oraz dane kilku
podróników, a nastpnie przekszta j do formatu JSON i odelij do przegldarki.
<?php
$travelDetails = array(
array(
'origin' => 'London',
'destination' => 'Paris',
'passengers' => array
(
array('name' => 'Mr. Sherlock Holmes', 'age'=> 34),
array('name' => 'Mr. John H. Watson', 'age'=> 32)
),
'travelDate' => '17-Dec-2010'
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),
array(
'origin' => 'Delhi',
'destination' => 'London',
'passengers' => array
(
array('name' => 'Mr. Albert Einstein', 'age'=> 51),
array('name' => 'Mr. Isaac Newton' ,'age'=> 43)
),
'travelDate' => '25-Jan-2011'
),
array(
'origin' => 'Delhi',
'destination' => 'London',
'passengers' => array
(
array('name' => 'Prof. John Moriarty', 'age'=> 44),
array('name' => 'Miss Irene Adler', 'age'=> 28)
),
'travelDate' => '30-Mar-2011'
)
);
header('Content-Type:text/json');
echo json_encode($travelDetails);
?>

5. I to ju wszystko! Otwórz w przegldarce plik index.html. Pojawi si wtedy lista
wyboru, w której dostpnych bdzie kilka dat. Wybierz jedn z nich, a zobaczysz
dodatkowe informacje na temat wybranej opcji.

125

PHP i jQuery. Receptury

Jak to dziaa?
Gdy struktura DOM dokumentu jest ju gotowa, wywoujemy metod getJSON(). Do tej pory
poznalimy metody get() i post(). Tym razem korzystamy ze specjalizowanej metody uywanej
w przypadku, gdy chcemy pobra z serwera dane w formacie JSON. Oto lista parametrów, jakie
moemy przekaza funkcji getJSON():
Q URL — Adres URL, na który ma zosta wysane danie.
Q Dane — Dane, które maj zosta wysane do serwera.
Q Funkcja wywoania zwrotnego — Ta funkcja zostanie wywoana po odebraniu

odpowiedzi z serwera. W przypadku otrzymania danych JSON biblioteka jQuery
najpierw je przeanalizuje i utworzy obiekt JavaScriptu, a nastpnie przekae je do
wskazanej w parametrze funkcji.
W naszym przykadzie danie jest wysyane do pliku json.php, w którym zadeklarowana zostaa
tablica z wieloma elementami. Nastpnie za pomoc metody json_encode() tablica ta przeksztacana jest w cig znaków JSON i wysyana do przegldarki.
W momencie otrzymania odpowiedzi biblioteka jQuery przeksztaca j w obiekt i przekazuje do
funkcji wywoania zwrotnego o nazwie displayData(). Otrzymany obiekt zapisywany jest w globalnej zmiennej jsonResult.
Nastpnie iterujemy po tym obiekcie i wstawiamy do listy rozwijanej kolejne daty wylotów. Ze
wzgldu na to, e dane s teraz obiektem JavaScriptu, musimy stosowa te skadni tego jzyka.
Po wypenieniu danymi listy rozwijanej doczamy do niej funkcj obsugi zdarzenia change.
W momencie wybrania wartoci z listy wywoana zostanie zatem funkcja displayDetails(). Funkcja ta poszukuje w obiekcie wybranej przez uytkownika daty. Po jej znalezieniu odczytuje ona
informacje o miejscu wylotu, przylotu oraz list pasaerów. Wszystkie te dane s nastpnie wywietlane na stronie.

I co jeszcze
Inne metody pozwalajce na pobranie danych JSON
Jak wspominaem ju wczeniej, funkcja getJSON() zostaa zaprojektowana do uywania wycznie w sytuacji, w której z góry wiemy, e w odpowiedzi serwer przyle nam dane w formacie
JSON. Dziaanie tej funkcji mona te symulowa za pomoc innych metod biblioteki jQuery,
takich jak get() lub post(), a nawet za pomoc niskopoziomowej funkcji ajax().
$.get(
'json.php',
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displayData,
'json'
);

Dziki podaniu w ostatnim parametrze wartoci json biblioteka jQuery bdzie zakadaa, e
otrzymana od serwera odpowied jest cigiem znaków JSON i spróbuje przeksztaci go w obiekt.
Podobne zachowanie mona te zrealizowa za pomoc funkcji post() i ajax().

Obsuga bdów podczas odbierania danych JSON
Przedstawione powyej sposoby pobierania danych wykorzystujce metody getJSON() lub get()
nie pozwalaj na samodzieln obsug bdów. Na przykad, jeeli dalimy danych za pomoc
metody getJSON(), a serwer przele nam le zbudowany cig znaków, to cae danie zostanie
uznane w tle za nieudane. Istniej zatem dwa sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji. Albo
skorzystamy z funkcji ajaxError(), która jest uruchamiana, w przypadku gdy w daniu AJAX
powstan jakie bdy, albo uyjemy niskopoziomowej funkcji ajax(), która pozwala na wskazanie funkcji wywoywanej w przypadku wystpienia bdu. Obie te funkcje zostay omówione
dokadniej w recepturze „Obsuga bdów w daniach AJAX” w poprzednim rozdziale.

Parsowanie cigu znaków w formacie JSON
Oprócz uywania funkcji getJSON() i podawania odpowiedniego typu danych w daniach AJAX
moemy te samodzielnie parsowa cigi znaków JSON i przeksztaca je w obiekty. Biblioteka
jQuery udostpnia metod parseJSON(), która przeksztaca cig znaków w obiekt jzyka JavaScript.
var objJSON = jQuery.parseJSON('{"klucz":"warto"}');

Od tego momentu w zmiennej objJSON zapisany jest obiekt JavaScriptu.
Inn, niezalecan, metod jest wykorzystanie funkcji eval() udostpnianej przez jzyk JavaScript.
var objJSON = eval('(' + '{"klucz":"warto"}' + ')')

Zastosowanie funkcji eval() moe mie fatalne skutki dla naszej strony, poniewa funkcja ta
wykona wszelkie przekazane jej dane. Oznacza to, e zalecanym sposobem jest uywanie funkcji
parseJSON() lub specjalnych metod biblioteki jQuery przeznaczonych do obsugi da AJAX.

Zobacz równie
Q Receptur „Tworzenie danych w formacie JSON za pomoc PHP”.
Q Receptur „Pobieranie danych z PHP za pomoc jQuery” z rozdziau 2.
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