AJAX
(ang. Asynchronous JavaScript and XML,
asynchroniczny JavaScript i XML) – technika
tworzenia aplikacji internetowych, w której
interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez
przeładowywania całego dokumentu, w sposób
asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej
dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w
tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie
nowych danych wiąże się z przesłaniem całej
strony HTML.
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AJAX
AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – technika
tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez
przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej
dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie
nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.
WADY I OGRANICZENIA
1. Udostępnianie treści strony poprzez język skryptowy ogranicza dostęp do niej dla części
użytkowników. Dotyczy to zarówno osób celowo blokujących sobie skrypty (np. ze
względu na wysokie obciążenie komputera), jak i używających czytników ekranowych (w
których obsługa skryptów może być mocno ograniczona). Problem ten można obejść
udostępniając alternatywne, bardziej tradycyjne rozwiązania przynajmniej dla
podstawowych funkcji serwisu internetowego. To jednak znacząco zwiększa koszty
wprowadzania nowych rozwiązań i np. portale posiadające obsługę kont pocztowych
udostępniają czasem starsze wersje interfejsu.
2. Utrudnione jest automatyczne pobieranie stron, gdyż programy takie nie interpretują
zwykle języków skryptowych. Możliwość dowolnego pobierania zawartości serwisu nie
musi być jednak korzystna z punktu widzenia właścicieli serwisu.
3. Bezpośrednie indeksowanie przez serwisy wyszukujące może być utrudnione, jednak
wystarczy zadbać o dostarczanie linków wyświetlających całą treść strony lub stworzyć
mapę witryny.
4. Część starych skryptów do analizy ruchu na stronie oparta jest o klasyczny model
udostępniania całych stron (konieczność odświeżenia całości). Nowsze skrypty potrafią
jednak uwzględnić właściwy pomiar oglądalności stron. Można również bez przeszkód
analizować logi żądań wysyłanych do serwera WWW.
5. Wadą rozwiązań w znaczącym stopniu opartych na AJAX jest fakt, że przestaje
funkcjonować tradycyjny schemat przeglądania stron umożliwiający swobodne poruszanie
się w przód i w tył. Na przykład jeśli kliknięcie w link powoduje wywołanie skryptu
zmieniającego wnętrze strony (menu pozostaje bez zmian), to użytkownik nie będzie mógł
się cofnąć korzystając z przycisku „Wstecz” przeglądarki. Twórcy serwisu WWW mogą
jednak zbudować analogiczny mechanizm rozwijając go nawet do wycofywania zmian w
konkretnym fragmencie strony.
HISTORIA AJAX
Może się to wydać dziwne, ale Ajax został wymyślony w firmie Microsoft. Na początku, w 1996, był to
znany do dzisiaj element IFrame. Mógł ładować swoją zawartość asynchronicznie. W 1998 zespół
programistów z Microsoft Outlook Web App wymyślił ideę stojącą za obiektem XMLHttpRequest. Obiekt
ten pojawił się już w Internet Explorerze 5, w marcu 1999.
Jego funkcjonalność została wkrótce potem zaimplementowana w przeglądarkach takich jak Mozilla,
Safari i Opera. Funkcjonalność ta była dosyć rzadko spotykana i traktowana raczej jako ciekawostka, do
momentu, kiedy pojawiła się w dużych aplikacjach, takich jak Outlook Web App (w 2000) czy Oddpost (w
2002). Kilka lat później Google wprowadził wywołania asynchroniczne do swoich serwisów – GMail
(2004) i Google Maps (2005). To znacznie zwiększyło zainteresowanie tą technologią.
Sam termin Ajax został wymyślony i ogłoszony 18 lutego 2005 roku przez Jessego Jamesa Garreta, który
użył go w tytule swego artykułu - Ajax: A New Approach to Web Applications. Piątego kwietnia 2006 roku
W3C opracowało pierwszy szkic standardu XMLHttpRequest. Najnowszy pochodzi z 30 stycznia 2014r.

TECHNOLOGIA
Tak naprawdę Ajax nie jest technologią, raczej zbiorem takich technologii. Zawiera w sobie:
1.
2.
3.
4.
5.

HTML (XHTML/CSS) – jako formę prezentacji danych,
DOM – dla dynamicznego wyświetlania i modyfikowania danych,
JSON lub XML – jako format przesyłania danych,
Obiekt XMLHttpRequest – format komunikacji asynchronicznej,
JavaScript – który komponuje to wszystko ze sobą.

ŚRODOWISKO
Więc jak zabrać się za testowanie
Ajaxa? Musimy przygotować sobie
środowisko, w którym będziemy
sprawdzać co z czym i jak. Należy użyć
do tego dowolnego serwera (może być
lokalny, może być zdalny, może też być
kontener w rodzaju dockera, nie ma to
znaczenia) oraz dowolna w miarę
współczesna przeglądarka z włączoną
obsługą JavaScript.
Przygotowujemy sobie następującą
strukturę. Wybieramy miejsce (u mnie
jest to katalog /ajax/ na lokalnym
serwerze testowym. W katalogu tworzę
cztery pliki: index.php, ajax.php,
licz.php oraz ajax.js.
Chwilowo, nasze pliki będą bardzo proste. Ja je wypełniłem tak, jak na listingach po lewej stronie, na
górze. Pliki ajax.js, licz.php oraz ajax.php nie mają w tej chwili większego znaczenia, poza samym faktem,
że istnieją. Natomiast plik index.php wyświetli nam najprostszą formę z miejscami na wpisanie dwóch
liczb oraz z przyciskami, które pozwolą nam na wykonanie czterech
podstawowych operacji na tych liczbach. Dodawania, odejmowania,
mnożenia oraz dzielenia. Widać to na obrazku po prawej stronie.
Oczywiście te przyciski nie mają szansy działać, więc nie działają.
Spróbujmy sobie oprogramować ich działanie. Proszę zwrócić uwagę
na to, że póki co nie robimy nic, co by miało jakikolwiek związek z
Ajaksem. Dlaczego? Otóż z powodu tego, co pisałem na początku. Co prawda przestarzałe przeglądarki już
nas nie dotyczą, ale nadal niektórzy wyłączają obsługę JavaScript. Wobec tego – potrzebujemy
awaryjnej obsługi formularza.

AWARYJNA OBSŁUGA FORMULARZA
No to sobie szybko to oprogramujmy. Do przeprowadzenia
działań, wykorzystamy plik licz.php. Może się to wydawać
nadmiernym kłopotem, jednak robię to celowo – aby pokazać,
że zarówno awaryjna obsługa formularza, jak i sam ajax,
powinny korzystać z tych samych mechanizmów. Nie warto nic
duplikować, bo raz, że trzeba więcej się napracować, dwa – że
ewentualne błędy trzeba poprawiać w dwóch (lub więcej)
miejscach a trzy – trudniej się to diagnozuje.
Do wspomnianego pliku licz.php wprowadzamy pięć funkcji.
Cztery odpowiadają za przeprowadzenie działań
arytmetycznych a piąta – do zaokrąglenia. Funkcja do
zaokrąglenia służy temu, abyśmy byli pwni, że każdy wynik
zaokrąglamy identycznie. Oczywiście wczytamy sobie ten plik
do naszego pliku index.php – po prostu skorzystamy z tych
funkcji. Natomiast w pliku index.php musimy dokonać trochę
zmian. No to dokonajmy (listing po prawej stronie na dole).

Jak widać, sporo tutaj zmian. Przede wszystkim,
deklarujemy zmienne $wynik i
$pokaz_wynik_css. Muszą być zadeklarowane,
aby nie pojawiał się błąd w przypadku, gdy nie
wybrano wykonania żadnego działania.
Następnie sprawdzamy, czy zmienna ukryta
„działanie” z formularza jest zainicjowana
właściwą wartością. Jeżeli tak, to zakładamy, że
użytkownik chce wykonać zadanie (na razie nie
wiemy jakie). Skoro chce takie działanie
wykonać, to pobieramy z formularza liczby (a w
zasadzie to, co formularz nam zwróci – równie
dobrze ktoś może tam wpisać Księstwo jako
pierwszą liczbę a Sarmacji jako drugą) i
rzutujemy je na typ float (liczba niecałkowita),
dla bezpieczeństwa.
Potem wczytujemy plik z funkcjami a następnie
staramy się rozpoznać, jakie działanie miał na
myśli użytkownik. Nie jest to rozwiązane dobrze,
jednak jest to zrobione celowo – aby jakimiś
konstrukcjami nie zaciemniać samych operacji.
Jeżeli operacja zostanie rozpoznana, wynik
przybierze wartość nie-null. Dlaczego? Ano,
chodzi o to, że jeżeli wynik jest inny niż null, to
wiemy, że w ogóle jest (może to być np. zero).
Jeżeli wynik istnieje, to zmieniamy deklarację
wyświetlenia wyniku działania z „none” na

„block” – co po prostu sprawi, że wynik zobaczymy na ekranie.
W ten sposób mamy zagwarantowane awaryjne działanie formularza. Dokładnie takie wyniki uzyskamy
na przeglądarkach z wyłączonym JavaScriptem. Póki co, te z włączonym, zachowają się identycznie, ale to
tylko na razie. Teraz, wreszcie, przechodzimy do Ajaxa.

WYWOŁANIE ASYNCHRONICZNE
Teraz przejdziemy do pliku ajax.js. Dzięki temu, że
mamy do dyspozycji jQuery, życie od razu wydaje się
prostsze (przy okazji, jQuery to nie jest jakiś super
framework, czasy się zmieniają, ale do naszych
zastosowań myślę, że jest akurat).
Co tutaj widzimy ciekawego? Po pierwsze,
przechwytujemy kliknięcie w przyciski wysyłające
naszą formę – i dzięki temu, jeżeli JavaScript działa,
nasza awaryjna obsługa formularza nie zostanie
uruchomiona. Odpowiada za to preventDefault() a
dalszemu „rozprzestrzenianiu” się wiadomości o
kliknięciu zapobiega „stopPropagation()”. W tym
wypadku nie jest to konieczne, ale warto używać, żeby
kiedyś nie debugować pół nocy czegoś, co powinno
działać a nie działa. Z życia wzięte.
Następnie definiujemy sobie dane dla funkcji Ajaxa. URL to, rzecz jasna, adres pod który wysyłamy nasze
żądanie. U nas to po prostu ajax.php, tak jak było od początku. Potem typ żądania. W naszym przypadku
nie miałoby to znaczenia, ale POST wydaje się elegantsze niż GET, typ danych ustawiamy na JSON. Musimy
od tego momentu pamiętać, aby Ajaksowi zwracać tylko takie dane. Jeżeli zwrócimy coś, co nie jest JSONem, otrzymamy „parseError” a nie sensowną odpowiedź. Potem przychodzi czas na same dane. Co
przekazujemy? Operacja – to oczywiście obliczenie, które chcemy wykonać, Liczba1 i Liczba2 tłumaczą się
same.
Potem następuje wywołanie Ajaks i dwa możliwe warianty – sukces (done) oraz porażka (fail). Mamy
jeszcze wywołanie trzeciego zdarzenia (always), które, jak sama nazwa wskazuje, wywoływane jest
zawsze. Dzięki temu możemy wykonać jakieś zadanie, niezależnie od wyniku operacji. Tutaj po prostu
informujemy użytkownika (poprzez konsolę przeglądarki) o zakończeniu odwołania. W przypadku błędu
(sensowny komunikat w zmiennej e2) – widzimy informację o błędzie.
W przypadku powodzenia, skrypt wyświetli nam wynik (lub go wymaże, jeżeli okaże się, że przekazaliśmy
niewłaściwe wywołanie). I tyle. Nasz Ajaks właśnie zadziałał!
Hola, hola, nie tak szybko. Co z plikiem ajax.php? Przecież tam
przygotowujemy całą odpowiedź… Przyjrzyjmy się temu plikowi
bliżej (listing z lewej strony).
Po pierwsze, pobieramy sobie dane, które otrzymaliśmy z żądania –
a więc liczby oraz operację. Ponieważ wybraliśmy przesłanie typu
POST, dlatego używamy tablicy $_POST, aby je uzyskać.
Następnie załączamy znany nam już plik licz.php i, w zależności od
wybranej operacji, dokonujemy stosownych obliczeń. Zasady są
bardzo podobne do tych, które stosowaliśmy w awaryjnej obsłudze
skryptu.
Odpowiedź zwracamy jako tablicę, która przyjmuje dwa klucze –
error oraz wynik. Jak widać w pliku ajax.js, jeżeli error jest równe
zero, to znaczy, że wynik zawiera wynik (odkrywcze). A jeżeli error
nie jest zerowy, to wynik jest, ale nie można na nim polegać, bo
pojawił się jakiś błąd.

Następnie tablicę kodujemy jako JSON i po prostu drukujemy do standardowego wyjścia (echo). Na koniec
– i to jest bardzo ważne – kończymy skrypt przez exit;. Gdybyśmy nie zakończyli skryptu przez exit, to
wywołanie JSON czekałoby aż do ograniczenia czasowego na wywołanie, na dane. Dzięki temu, że
kończymy skrypt, przeglądarka wie, że więcej danych nie dostanie i przekazuje całość do Ajaksa wraz z
informacją, że to by było na tyle.

Teraz już mamy działającego Ajaksa!
I tak, i nie. Rzeczywiście, to działa. Nie jest to może nic niezwykłego, ale działa. Więc czego jeszcze
moglibyśmy chcieć? Bezpieczeństwa. Nasz skrypt nie ma większego znaczenia ze względów
bezpieczeństwa. Nie pobiera wrażliwych danych, nie modyfikuje/usuwa informacji. Więc może dać sobie z
tym spokój? Otóż nie, nie wiadomo, może coś dodamy? O bezpieczeństwo trzeba dbać zawsze.
Jak dbać o bezpieczeństwo wywołania Ajax?

BEZPIECZEŃSTWO AJAKS
AJAKS, ACH TO TY …
Po pierwsze, musimy się upewnić, że to na pewno wywołanie Ajaks. Czasami nasz plik, który wywołujemy,
ma inne zadania – więc musi wiedzieć, czy został wywołany asynchronicznie, czy może normalnie, jako,
dajmy na to, strona WWW.
Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to sprawdzić
nagłówki serwera, w ten sposób, jak to widać na
listingu po lewej stronie. Czy to dobra metoda?
Bywa skuteczna, ale nie zawsze możemy jej zaufać. Po pierwsze, serwer nie musi wcale tej zmiennej
ustawić a po drugie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby atakujący zmienił/ustawił tę wartość. Więc może to
być przydatne, ale jest niewystarczające. Więc co? Sesje. Sesje i tokeny.
SESJE I TOKENY
Zmienimy nieco naszą obsługę wywołania. Po pierwsze
stworzymy sobie kolejny plik, token.php – który będzie
odpowiadał za tworzenie i sprawdzanie poprawności
naszego tokenu. Tworzymy plik a jego zawartość widać
po lewej stronie.
Pierwsza funkcja odpowiada za ustawianie tokenu. Jak

to się dzieje? Pobierany jest czas oraz szesnaście
przypadkowych cyfr/liczb (0-F). Łączymy to,
tworzymy skrót SHA-1 i pobieramy pierwsze osiem
znaków. To będzie nasz token, z powodu użycia
pseudo losowych bajtów z biblioteki OpenSSL,
wystarczająco bezpieczny dla naszych zastosowań.
Następnie uruchamiamy sesje. Potem sprawdzamy,
czy sesja ma ustawiony adres IP. Jeżeli nie, sesja jest
regenerowana (zmienia się jej ID) oraz jest jej
przypisywany adres IP. Potem sprawdzamy adres IP.
Jeżeli się nie zgadza ,sesja jest regenerowana i
przypisywany jest nowy adres IP. Następnie do sesji
przypisywany jest token (dlatego należy tę funkcję
wywoływać przed wysłaniem nagłówków) oraz,
dodatkowo, jest zwracany przez funkcję.
Funkcja sprawdzająca token dokonuje tych samych
sprawdzeń, ale jeżeli coś się nie zgadza w sesji, to

zwracany jest błąd tokenu. Jeżeli wszystko się zgadza, sprawdzany jest sam token. Jeżeli jest identyczny, to
ok, jeżeli nie, to wiadomo – błąd.
Jak ustawiamy token w wywołaniu? Musimy jego wartość jakoś
przypisać do zmiennej JavaScript. Najłatwiej to zrobić w pliku
index.php. Cały nowy listing po prawej stronie na poprzedniej
stronie. Najważniejsze zmiany to wczytanie pliku token.php oraz
ustawienie zmiennej „the_token” w JavaScripcie.
Co dalej? Dalej należy zmodyfikować ajax.php, który będzie
sprawdzał, czy token jest poprawny. Listing po lewej stronie.
Zmiany jakie obserwujemy: podobnie, jak w poprzednim wypadku,
dodajemy plik token.php. Następnie, od razu, sprawdzamy token,
który pobraliśmy z tablicy $_POST. Działamy według zasady
„wykonać jak najmniej”,
jeżeli warunki są
niespełnione. I tyle
zmian w tym pliku.
Równie proste. Co nam
pozostało? Ajax.js
oczywiście, który musi
nam ten token wysłać.
Ten listing znajdziemy
po prawej stronie, tutaj
zmian jest najmniej. Po prostu do obiektu „data” dodajemy
zmienną o kluczu „token” i wartości zmiennej „the_token”,
którą ustawiliśmy w pliku index.php.
Tym sposobem, bezpiecznie obsłużyliśmy wywołanie Ajaks.

PODSUMOWANIE

Czy warto korzystać z technologii Ajax? Takie pytanie można było sobie zadać dziesięć lat temu, kiedy
duże serwisy korzystały z niej a dla pozostałych była to raczej ciekawostka. Lub ekstrawagancja, niezbyt
warta uwagi. W dzisiejszych czasach praktycznie każda przeglądarka jest w stanie Ajax obsłużyć a jeżeli
nie, to awaryjną obsługę formularzy robi się dosyć prosto. Wystarczy zrobić ją najpierw a potem dodać
wywołania ajax, jak w przykładzie powyżej.
Do czego można użyć tej technologii?
W zasadzie do wszystkiego. W naszych warunkach do serc, do komentarzy, do ćwirków, w zasadzie
wszędzie tam, gdzie jest wymagana interakcja strony z użytkownikiem. Obecnie nie ma żadnego powodu
aby tę technologię pomijać. Za jej pomocą można wysyłać niewielkie wartości (jak w przykładach
powyżej) jak i całe strony internetowe. Na upartego, przez ajax można zrealizować logowanie w systemie i
każdą operację na stronie. A za pomocą obiektu „history” i metod „pushState” zapewnić sobie
odpowiednią historię w przeglądarce.
Polecam!
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