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AJAXAJAX ΣτηνΣτην  πράξηπράξη

AutocompleteAutocomplete
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AJAXAJAX ΣτηνΣτην  πράξηπράξη

Webmail (google, yahoo)Webmail (google, yahoo)
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AJAXAJAX ΣτηνΣτην  πράξηπράξη

FlickrFlickr
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AJAXAJAX ΣτηνΣτην  πράξηπράξη

Google DocsGoogle Docs
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AJAXAJAX ΣτηνΣτην  πράξηπράξη

http://maps.google.com/Google mapsGoogle maps

http://maps.google.com/
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AJAXAJAX ΣτηνΣτην  πράξηπράξη

Web DesktopsWeb Desktops
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AJAXAJAX
AAsynchronous

JAJAvascript and

XXML

ΔενΔεν  είναιείναι  καινούργια
καινούργια  τεχνολογία!

τεχνολογία!
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Η επικοινωνία με τον server γίνεται 
ασύγχρονα στο παρασκήνιο (Behind the 
scenes)
Ανταλλαγή μικρότερης ποσότητας 
δεδομένων με τον server
Δεν χρειάζεται να ξανα-φορτώνει 
ολόκληρη η σελίδα
Προτρέπει τους προγραμματιστές να 
διαχωρίζουν τα δεδομένα από την 
μορφοποίηση

AJAXAJAX ΒασικάΒασικά  χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
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AJAXAJAX ΒασικάΒασικά  οφέληοφέλη

Κερδίζουμε σε ταχύτητα
Έχουμε καλύτερη και πιο άμεση διεπαφή 
χρήστη με Η/Υ
Οι web εφαρμογές “μοιάζουν” με desktop 
εφαρμογές
Καλύτερη διαχείριση των δεδομένων καθώς 
διαχωρίζονται από την μορφοποίηση
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AJAXAJAX ΚάποιαΚάποια  μειονεκτήματαμειονεκτήματα

Λειτουργία ιστορικού και σελιδοδεικτών
Διαφορές στην υλοποίηση του DOM και της 
Javascript, σε διαφορετικούς browsers
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XHTMLXHTML + CSSCSS

DOMDOM + JavascriptJavascript (ή κάποια άλλη 
γλώσσα client-side scripting)

XMLHttpRequestXMLHttpRequest
 

XMLXML ή JSONJSON

AJAXAJAX ΤιΤι  ενσωματώνειενσωματώνει;;
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H XHTML αποτελεί την ουσία ένα υποσύνολο 
της HTML το οποίο συμμορφώνεται στις 
επιταγές του W3C ώστε να λαμβάνει υπόψιν 
της και την XML.

Τα αρχεία CSS αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την 
μορφοποίηση.

XHTML + CSSXHTML + CSS
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Έχουν τα δεδομένα που στέλνονται 
από τον server στον Browser
Η XML είναι μια πλήρης γλώσσα 
mark-up
Η JSON είναι ένας πολύ απλός 
τρόπος αναπαράστασης 
δεδομένων

XML XML ήή JSON JSON
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XML/JSONXML/JSON
ΠωςΠως  δημιουργούνταιδημιουργούνται  απόαπό  τοντον server; server;

Ανάλογα με την την πλατφόρμα και την βάση 
δεδομένων του server.
Έτσι στην περίπτωση που έχουμε έναν 
συνδυασμό PHP+mySQL, ένα αρχείο PHP θα 
αναλάβει να φτιάξει μια δομή XML, JSON ή 
απλού κειμένου ώστε να την περάσει στον 
browser 
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Το Document Object 
Model είναι ένα 
standard για την 
αναπαράσταση HTML, 
XHTML, XML
Χρησιμοποιείτε από την 
Javascript (και άλλες 
scripting languages) για 
την δυναμική πλοήγηση 
μέσα σε ένα αρχείο

Javascript + DOMJavascript + DOM
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Javascript + DOMJavascript + DOM
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XMLhttpRequestXMLhttpRequest
Χρησιμοποιείται από διάφορες scripting 
languages όπως η javascript για να μεταφέρει 
δεδομένα από τον server στον client
Μπορεί να επιστρέφει στον client τα δεδομένα 
σε μορφή XML, JSON ή και απλού κειμένου 
Υπάρχουν μικρές διαφορές στην υλοποίηση του 
ανάλογα με τον browser
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XMLhttpRequestXMLhttpRequest
ΔημιουργίαΔημιουργία  αντικειμένουαντικειμένου
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XMLhttpRequestXMLhttpRequest
ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία  σύνδεσηςσύνδεσης  μεμε  τοντον server server

Παραλαβή των δεδομένωνΠαραλαβή των δεδομένων

Επικονωνία με τον serverΕπικονωνία με τον server
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XMLhttpRequestXMLhttpRequest
readyStatereadyState



22

XMLhttpRequestXMLhttpRequest
statusstatus
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Ajax FrameworksAjax Frameworks
Περιέχουν έτοιμες βιβλιοθήκες javascript και 
CSS
Εύκολη η ανάπτυξη εφαρμογών με την χρήση 
συναρτήσεων
Ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο δόμησής τους 
και ανάλογα με την πλατφόρμα υλοποίησής τους 
(javascript, java, c++, php, .net)
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PrototypePrototype
Αποτελείται από ένα μόνο αρχείο js μεγέθους 
123ΚΒ
Βασική βιβλιοθήκη, δεν έχει έτοιμα widgets 
Άδεια χρήσης: MIT license
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ScriptaculousScriptaculous
Βιβλιοθήκη κυρίως για την μορφοποίηση και την 
ανάπτυξη του interface της web εφαρμογής
Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την 
prototype
Άδεια χρήσης: MIT license
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MooToolsMooTools
Βιβλιοθήκη κυρίως για την μορφοποίηση και 
την ανάπτυξη του interface της web 
εφαρμογής
Πολλά παραδείγματα για διάφορα εφέ
Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την 
prototype
Άδεια χρήσης: MIT license
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MooToolsMooTools
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jQueryjQuery
Μικρό μέγεθος (29-94ΚΒ)
Δίνει μεγαλύτερο βάρος στην επικοινωνία 
javascript με HTML
Παραδείγματα για διάφορα εφέ
Άδεια χρήσης: MIT license και GNU/GPL
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YUIYUI
Βιβλιοθήκη javascript, CSS η οποία 
χρησιμοποιεί και τεχνικές Ajax
Πλήθος παραδειγμάτων
Έτοιμα widgets
Άδεια χρήσης: BSD license
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YUIYUI
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DojoDojo
Μεγάλος αριθμός από widgets
Αποθήκευση cookies, ιστορικού
Αντικείμενα αποθήκευσης δεδομένων sever-side

Yahoo
Flickr
Delicious
Picasa
Atom Read

Πλούσιο documentation
Άδεια χρήσης: BSD license, Academic Free License
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Ext js 2.0Ext js 2.0
Ξεκίνησε σαν extension του YUI, στην 
συνέχεια συμπεριέλαβε και την jQuery και 
την prototype και τελικά από την έκδοση 
1.1 αυτονομήθηκε
Πολλά έτοιμα παραδείγματα και widgets out 
of the box
Έμφαση στην αισθητική των widgets
Πλούσιο API Documentation
Άδεια χρήσης: LGPL
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ΣυγκρίσειςΣυγκρίσεις
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Τι χρειάζομαι για να αρχίσω να δοκιμάζω Τι χρειάζομαι για να αρχίσω να δοκιμάζω 
τα ajax frame works;τα ajax frame works;

Ένα Web server (πχ apache) και κάποια 
πλατφόρμα (πχ PHP+mySQL). Μπορώ για 
παράδειγμα να κάνω εγκατάσταση το 
Xampp
Ένα επεξεργαστή κειμένου για javascript, 
html (aptana IDE)
Τα διάφορα ajax frameworks
Διάθεση και όρεξη να ασχοληθώ με τα 
έτοιμα παραδείγματα και τα API 
Documentation του Framework στο οποίο 
δουλεύω 


