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Magazin

anapság ha megkérde-
zünk egy webfejlesztõt,
hogy milyen technológi-

ákra támaszkodva készít honlapokat,
két választ fogunk nagyon gyakran
kapni: Flash és AJAX.
Már korábban is voltak az AJAX-hoz
hasonló próbálkozások – IFRAME
a Microsoft Internet Explorer 3.0-ban
és a LAYER a Netscape 4-ben – de ma-
ga az AJAX (Aszinkron Javascript és
XML) betûszó és megvalósítás csak
2005-ben robbant be a köztudatba.
A legnagyobb sajtóvisszhangot
talán a Google Mail kapcsán kapta
a technológia.
Azóta már számos angol nyelvû
könyv jelent meg a témában,
de magyarul eddig csupán egy-két
könyv (Javascript zsebkönyv és
a Tanuljuk meg a JavaScript haszná-
latát 24 óra alatt) egy-egy fejezete
támogatta a vállalkozó kedvûeket.

Jelen könyv tehát hiánypótló lehet
azok számára, akiknek nehézséget
jelent az angol nyelvû könyvek
vagy a témába vágó egyéb szövegek
megértése.
A könyv hat – teljesen logikusan
kijelölt határokkal bíró részre
tagolódik:

• Az elsõ lépések – avagy induljunk
el a kályhától. Pár szó az AJAX
történetérõl és az alapokról.

• A Javascript-motor létrehozása
és használata – a kliens oldali
rész (Javascript) létrehozása.

• Újrahasznosítható elemek
létrehozása – a könyv szerzõje
létrehoz pár olyan alkalmazás-
részletet (fanézet, ügyfél olda-
li ellenõrzés, adatrácsok),
amely minden alkalmazásban
benne van, így nem kell min-
den projektnél újra feltalálni
a kereket.

• Ajax-minták – Jelen rész a külön-
bözõ AJAX fejlesztési mintákat
tárgyalja számba véve az elõnyei-
ket és hátrányaikat.

• Együttmûködés a kiszolgálóoldallal
– a rész címe magáért beszél, azon-
ban elég rövid, így amennyiben
nem rendelkezünk biztos és meg-
felelõ alappal a témában, érdemes
más könyveket is beszereznünk.
(Például a Tanuljuk meg 24 óra
alatt sorozatból a PHP-t és
a MySQL-t)

• Végsõ simítások – az utolsó és
talán legrövidebb rész kitér az
alkalmazásunk biztonságosabbá
tételének lehetõségére, illetve pár
gyakorlati jó tanáccsal is ellát.

Mindazonáltal a könyv mellé
hasznos kiegészítõ lehet és segít-
het a biztonság fokozásában az
áprilisi Linuxvilágban bemutatott
Hogyan törjünk fel webhelyeket
címû könyv.

Az AJAX mindenképp olyan techno-
lógia, amely nem hiányozhat egy
webes alkalmazások fejlesztésével
foglalkozó szakember eszköztárából.
Életképességét mutatja, hogy
a Google számos AJAX-os alkalma-
zást adott ki (Gmail, Calendar, Docs
& Spreadsheet, stb.), amelyek már-
már egy teljes irodai környezetté
állnak össze és már jelenleg is
használható alternatívát nyújtanak
a lokálisan futtatott – kereskedelmi
vagy nyílt forrású – megfelelõikkel
szemben.
Persze azt sosem szabad elfelejte-
nünk, hogy az AJAX nem valami
Szent Grál, hiszen számos
webböngészõ létezik, amely nem
– vagy nem megfelelõen – kezeli
az AJAX-os oldalakat, vagy esetleg
a felhasználó biztonsági okok miatt
letiltotta a Javascript-ek futtatását.
Hasznos és kedvcsináló olvasmány
lehet a könyv megvásárlása elõtt
Radics Péter Kommunikáció „fû alatt”
címû cikksorozata, melynek elsõ
része a Linuxvilág 2007. februári
számában jelent meg.
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