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?מה זה

לא ברור

אנחנו נדון במקרים הבאים:

"אתר אינטרנט דינאמי "

הדפדפן הוא הלקוח

Front End לאפליקציה קיימת או האפליקציה כולה

 האינטרנט לא נועד לפיתוח אפליקציותWeb

STATELESS

Text based



Javaפיתוח מערכות תוכנה בשפת  

אוהד ברזילי

3

רלוונטיות

תחום בהתהוות

סטנדרטים ושפות, ריבוי כלים

 (רשתות חבריות: לדוגמא)היווצרות של תת תחומים

תחום פעיל מאוד

קהילת מפתחים

קהילת מפתחי כלים

 בגלל בוסריות חלק מהכלים מפתחי האתרים גם

(קהילת משפצרים)מפתחים את כלי הפיתוח 
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Overview of Client Side Web 

Technologies
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The Browser

 Networking

 HTTP

 Rendering

 HTML

 CSS

 Business Logic

 VM (java, flash, silverlight)

 JavaScript
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HTTP
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HTML
שפת תגיות להצגת עמודי אינטרנט בדפדפן

 עמודHTML  הוא עץ עם שורש יחיד אשר לצאצאיו יכולים להיות מאפיינים
(attributes ,כולל ארועים)

מרכיבי העמוד

head :link, base, script, title, meta

body :קישורים, תמונות, טבלאות, רשימות, עיצוב טקסט, פסקאות, כותרות  ,
טפסים

י"ניתן לציין כל מרכיב בעמוד ע

כדי לאפשר  , במזהה ייחודי

JavaScriptגישה אליו משפת 

CSSאו 

עבודה עם מסגרות

 עבודה עםCSS

<HTML>

</HTML>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

Hello World!

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1 id="greetings">Hi</H1>

<P>Minimal <b>hello world</b> page.</P> 

</BODY>

</HTML>
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CSS

 HTML has No Model-View Separation

 Semantic tags vs. Design tags

 <p>,<h1> vs. <font>,<b>

 Cascading Style Sheets

 http://www.csszengarden.com/

 XML support

8
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XML = Labeled Ordered Trees

<bibliography>

<paper ...> 

<authors>

<author>Yannis</author>

<author>Serge</author>

...

</authors> 

<title>Object Fusion</title>

...

</paper>

</bibliography>

bibliography

paper

authors

author author

...

titleFullpaper
source="fusion"

Yannis Serge

Object Fusion...

Paper
ID="object-fusion"

 semistructured data 
 labeled trees/graphs

can also represent
• relational and  
• object-oriented data
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XML

 A Simple eXtensible Markup Language

 Lot’s of tools

 generate, parse, transform, send

 Used for:

 Configuration

 Declarative (meta) programming

 Platform independent data exchange (RSS feeds)

 XHTML is a bridge between XML and HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<Module>

<ModulePrefs title="hello world example" /> 

<Content type="html">

<![CDATA[ Hello, world! ]]> 

</Content> 

</Module>
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JavaScript
עשויה להיות מוטמעת בקוד , שפת תכנות מבוססת עצמיםHTML  אשר רצה בדפדפן

 פונקציות, מחרוזות, מערכים, משתנים, לולאות, עם תמיכה בתנאים שפת תכנות מלאהזוהי  ,
דפדפן וארועי רגולריםביטויים , חריגים, מחלקות ועצמים

"ספרייה" מחלקות  :
Object ,Arguments ,Array ,Boolean ,Date ,Function, Math ,Number ,RegExp ,String  ,

Error

למשל. התחביר שלה פשוט ומתירני  :
 אין צורך להצהיר בJavaScript    על טיפוס המשתנים
Lambda notation

JSON

בגלל המאבק בין הדפדפנים השונים קיימות מספר גרסאות של השפה:
Javascript 1.0, 1.1, ... (Netscape/Mozilla)

JScript 1.0, 2.0, ... (Microsoft)

ECMAScript v1, v2, ... (International Standard)

<h1 onMouseOver="style.color='red';"

onMouseOut="style.color='blue';">Hello </h1>

<html>

<script>

var x = 3;

var y = 47;  

alert( " 3 x 47 = " + (x*y) );

</script>

</html>
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DOM

 Document Object Model

 JavaScript meets the browser

 Data structure and API that 

enables programmatic 

manipulation of HTML page

 Gives programmatic means  

to access and manipulate events,  

components,  forms, data, style, etc. 

12
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DOM Example

13

<html>

<head>

<script type="text/javascript">

function getValue(){

var x = document.getElementById("myHeader");

alert(x.innerHTML);

}

</script>

</head>

<body>

<h1 id="myHeader" onclick="getValue()">This is a header</h1>

<p>Click on the header to alert its value</p>

</body>

</html>
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Learn JavaScript

 good tutorials:

 http://www.cs.tau.ac.il/~ohadbr/systems/spring2007/ajax_sivan/ (heb)

 http://updatepanel.net/2007/12/01/javascript-tutorial-videos-at-yahoo-ui-

library-yui-theater/ (video)

 http://www.hunlock.com/blogs/Essential_Javascript_--

_A_Javascript_Tutorial

 Nice references and examples:

 http://www.w3schools.com/js/js_examples.asp

 http://www.quirksmode.org/js/contents.html
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Web Applications

 Better User Experience - Ajax

 XmlHttpRequest

 Not standardized.  Many frameworks available

 Semantic Web - Web Services

 Computers surf the web

 Data Format

 XML

 JSON

 http://www.json.org/example.html

 The browser as the ultimate client

15

http://www.json.org/example.html
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Porting Desktop Applications to 

the Web - Motivation
נגישות מכל מקום

ל"תיבת דוא: דוגמאות

אלטרנטיבות :DiskOnKey, Laptop, Remote Login

שיתוף

כתיבת מסמכים משותפת , אלבומי תמונות: דוגמאות

שליחת קבצים בדואר: אלטרנטיבות

קהילתיות

דוגמאות :OpenSource Projects ,Forums, Wiki

אלטרנטיבות?
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Porting Desktop Applications to 

the Web - Challenges
חווית משתמש

Right Click, Drag ‘n Drop

מגמות :Ajax  ,new standards

בטיחות

 HTTP is Firewall Breaker

 http://video.google.com/videoplay?docid=2575564563

023304756&q=engedu+crime

 http://video.google.com/videoplay?docid=5159636580

663884360&q=engedu%20crime&hl=en

http://video.google.com/videoplay?docid=2575564563023304756&q=engedu+crime
http://video.google.com/videoplay?docid=2575564563023304756&q=engedu+crime
http://video.google.com/videoplay?docid=2575564563023304756&q=engedu+crime
http://video.google.com/videoplay?docid=2575564563023304756&q=engedu+crime
http://video.google.com/videoplay?docid=5159636580663884360&q=engedu%20crime&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid=5159636580663884360&q=engedu%20crime&hl=en
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http://video.google.com/videoplay?docid=5159636580663884360&q=engedu%20crime&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid=5159636580663884360&q=engedu%20crime&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid=5159636580663884360&q=engedu%20crime&hl=en
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Porting Applications to the Web -

trends

 גרסתWeb  המחליפהclient  שאינוHTTP

לדוגמא :MSN Messenger

לדוגמא :Skype vs. Jajah

לכולם יש כבר דפדפן מותקן וגלישה באינטרנט

הבעיה של תוכנות שיתוף

 גרסתWeb  המשלימה גרסתDesktop  

לדוגמא :Picasa + Picasa Web

הפרד ומשול
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Web Technologies Trends

 Server Side

 CGI, Servlets

 ASP, JSP, PHP

 Frameworks

 Client Side

 JavaScript, Ajax

 Google’s GWT

 Adobe (Flash, ActionScript, Flex, AIR)

 Microsoft’s Silverlight
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Server Side Web Technologies

הוספת לוגיקה דינאמית לשרת אינטרנט

 שרותdoGet  של מחלקתServlet  המותקנת בJ2EE 

Container מממש את הלוגיקה העסקית

מימוש , הראשות, ניהול חוטים, תקשורתHTTP , תצורה ועוד

להבטים אלו Java APIאשר מספק  Containerי ה "מנוהלים ע
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Servlet Life Cycle
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Servlet API

 Parameter Handling

 Initialization and configuration

 Filters (aspects)

 Authorization and Authentication

 Profiling

 Session Management

 Cookies

 URL Rewriting
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?Servlet APIמה חסר ב 

 Binding request parameters to Java types

 Validating data

 Making calls to business logic

 Making calls to the data layer

 Rendering presentation layer (HTML, and so 

on)

 Providing internationalization and localization
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Hello World Servlet
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Java / HTML

 על אף שרצינו שפלט התוכנית יהיה בHTML   איננו רוצים
HTMLוקוד  Javaלערבב קוד 

Model/View Separation

י מתכנתים שונים"לפעמים נכתבים ע

  יש צורך בטכנולוגיה שתאפשר פיתוח אורתוגונלי של המודל
(גם אם בפועל הקוד שירוץ ממזג את שניהם)ושל ההצגה 

 טכנולוגייתJSP מתיימרת להשיג מטרה זו בדיוק:

JSP  היא שפת תגיות( בדומה לhtml ) המאפשרת לשלב בתוכה
תוכן דינאמי

 בזמן ריצה קובץ הJSP  עובר קומפילציה לקובץServlet
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JSP  הואServlet
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JSP / Java

בעיות:
 כעת במקום לזהם קודJava  בHTML  אנו מזהמים  קודJSP  ב

Java

 לתחביר הסטנדרטי שלJSP  בעיקר שילוב קוד )יכולות מוגבלות
Java  וHTML)

 יש צורך בטכנולוגיה שתאפשר פיתוח לוגיקה בJava  ושיבוצה
JSPללא זיהום ה  JSPבתוך קובצי 

 תגיותJSP  המתכנתת  –מתיימרות להשיג מטרה זו בדיוק
JSPיכולה להגדיר בעצמה תגיות 

 התגיות ימומשו בשפתJava בקובץ נפרד

 הדבר הופך אתJSP לשפת תכנות לכל דבר עם מבני בקרה  ,
...ועוד Java Beansשימוש ב 
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JSP Custom Tags

 תגיות משתמשבעזרת  

ניתן להשתמש  

במעצבים ללא ידע  

בתכנות לצורך כתיבת 

JSPעמודי 
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Job Roles

 ארכיטקטורתWeb Applications  מחזקת את הצורך

לחלק את משימות הפיתוח בין מתכנתים שונים  
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JSP vs. ASP

JSP אינו רעיון חדש

 קדם לוASP  שהיה מבוסס על שפות  ( 1996)של מייקרוסופט
Jscript -ו( בעיקר) VBScriptתסריט כגון 

<html>

<body>

<%= "Hello World!" %>

</body>

</html>

מחליפה  2002 -החל מASP.net   אתASP   עם תמיכה
NET.מלאה של כל שפות 
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PHP

PHP: Hypertext Preprocessor

 1995התחילה כשפת סקריפט פשטנית בשנת

 אשר מוסיפות לשפה יכולות  5 -ו 4כרגע פעילות גרסאותOO 

...ועוד web servicesב , XMLתמיכה ב , (כמעט מלאות)

 ניתנת להורדה כחלק מחבילתxAMP 

(Apache, MySQL and PHP)

 משרתי   40%)כנראה השפה הפופולרית  ביותר לצד השרת

Apache :http://www.appideas.com/technology.html)

http://www.appideas.com/technology.html
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PHP, ASP, JSP and Web Servers
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Scripting languages and Server 

Side
  בחלק מהמקרים הלוגיקה של השרת הדינאמי פשוטה למדי

ומסתכמת בשליפה והצגה של מידע מתוך בסיס נתונים

  במקרים כאלה ניתן לשקול שימוש בשפות תסריט שאינן יעודיות

לשימוש בשרתים

דוגמאות:

Perl

Ruby

python



Frameworks
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Web Application Framework Goal

ביצוע אוטומטי של פעילויות חוזרות שכיחות

הגדרת פתרון ארכיטקטוני

ב- Struts2 רעיון ה: למשל- Action

 האם אפשר ללאFramework?

בוודאי אולם יש לך מספר השלכות

 לכתיבתframework in house   יש חסרונות כלכליים

ועסקיים
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Model 2 Framework
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Types of View Components
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Types of Controller Components 



Javaפיתוח מערכות תוכנה בשפת  

אוהד ברזילי

39

MVC Using Struts

 מימוש רעיון הMVC  בסביבתWeb Container   מכיל פעולות
:שחוזרות על עצמן בכל יישום

ה- Controller מבצע את בדיקת תקינות הנתונים

ה- Controller   מפנה את הבקשה עם תוצאות הבדיקה לעמוד
ההצגה המתאים

בדרך זו ה  , היינו מעוניינים לבצע אוטומטיזציה של פעולות אלו
Controller  יתרכז רק בלוגיקה העסקית וההפרדה ביןView  

י הסביבה"תאכף ע Controllerובין 

Struts Framework  מספקת את המחלקהAction   אשר
  Controller -עוטפת את פעולת מחלקות ה

 בדרך זו הController  שאליה  שם המחלקהאפילו לא יודע את
מופנית ההודעה לאחר ביצוע הלוגיקה העסקית
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Java Web Frameworks

 קיימות כמהFrameworks המספקות
תשתית לפיתוח יישומי אינטרנט מעל 

Servlets

 הFrameworks   השונות מסייעות
כגון )לאכוף הרגלי עבודה נכונים 

(  הפרדה בין מודל ותצוגה

  הספר

Art of Java Web Development
Struts, Tapestry, Commons, Velocity, 
JUnit, Axis, Cocoon, InternetBeans, 
WebWork

Neal Ford

עומד , סוקר חלק מהסביבות השונות
על ההבדלים בינהן ומשווה בין קוד 

ובין הקוד שנכתב בעזרתן" ידני"
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Web Frameworks

Struts 2 (Struts + Webwork)
 Build!

 Easy startup - Jumpstart new projects with our bootstrap tutorial and template application or Maven 
archetype. 

 Improved Design - Code clean against HTTP-independant framework interfaces. 

 Enhanced Tags - Code less with stylesheet-driven form tags that provide their own markup. 

 Stateful Checkboxes - Avoid special handling with smart checkboxes that know when they are toggled. 

 Flexible Cancel Buttons - Go directly to a different action on cancel. 

 First-class AJAX support - Add interactivity and flexibility with AJAX tags that look and feel just like standard 
Struts tags. 

 Easy Spring integration - Inject dependencies into Actions using Spring without glue code or red tape. 
(Plexus support also available.) 

 Enhanced Results - Do more with speciality results for JasperReports, JFreeChart, Action chaining, and file 
downloading. 

 POJO forms - No more ActionForms! Use any JavaBean to capture form input or put properties directly on an 
Action class. Use both binary and String properties! 

 POJO Actions - Use any class as an Action class -- even the interface is optional! 

 Deploy!
 Easy plugins - Add framework extensions by dropping in a JAR. No manual configuration required! Bundled 

plugins add support for JavaServer Faces, JasperReports, JFreeChart, Tiles, and more ... 

 Integrated profiling - Peek inside Struts2 to find where the cycles are going! 

 Precise Error Reporting - Flip directly to the location and line of an error. 

 Maintain!
 Easy-to-test Actions - Test Struts2 Actions directly, without resorting to mock HTTP objects. 

 Intelligent Defaults - Skip obvious and redundant settings. Most framework configuration elements have a 
default value that we can set and forget. Say it once! 

 Easy-to-customize controller - Customize the request handling per action, if desired. Struts2 only does what 
you want it to do! 

 Integrating Debugging - Research problem reports with built-in debugging tools. 

 Easy-to-tweak tags - Customize tag markup by editing a FreeMarker template. No need to grok the taglib API! 
JSP, FreeMarker, and Velocity tags are fully supported.

http://struts.apache.org/2.x/index.html

http://struts.apache.org/2.x/index.html
http://struts.apache.org/2.x/index.html
http://struts.apache.org/2.x/index.html
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Struts activity diagram
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Battle of the Frameworks!

 A good framework makes web development easier, faster, and 
more consistent, but which one should you choose?

 Seam or Struts 2?

 Zend Framework or CakePHP?

 Laszlo or Flex 3?

 jQuery or Prototype?

 Wicket or GWT?

 Rails 2 or Merb?

 Adobe AIR or Silverlight?

 Maybe you're even considering Second Life

 Not only you should choose a framework you should choose the 
underlying technology 

 (http://phillyemergingtech.com/abstracts.php#frameworks)

http://phillyemergingtech.com/abstracts.php
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כלים וסביבות

כאשר טכנולוגיה הופכת לפופולרית פועלים מספר כוחות:

 כדי להשתלב במאמץ   כלים תומכיםכח אדם פחות מיומן צריך

הפיתוח

 לטכנולוגיה אשר לא נתמכים בה היטב   שימושים חדשיםמתגלים

מכיוון שלא נלקחו בחשבון בתחילה

סביבות ושפות  , כדי לענות על הדרישה מתפתחים כלים

ייעודיות אשר מנסים לפשט את משימות הפיתוח

לאיזו טכנולוגיה עולה דרוש פיתוח של כלים חדשים היום?

אילו יכולות על הכלים לספק?
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Higher Level Frameworks and 

tools

 http://wordpress.org/

 http://www.joomla.org/

 http://drupal.org/

http://wordpress.org/
http://www.joomla.org/
http://drupal.org/


Client Side
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HTML

 שפת תגיות(logica,visual )להצגת עמודי אינטרנט בדפדפן

XHTML  מהווה גשר בינה(HTML 4.01 ) וביןXML

 עמודHTML  הוא עץ עם שורש יחיד אשר לצאצאיו יכולים להיות מאפיינים
(attributes ,כולל ארועים)

מרכיבי העמוד

head :link, base, script, title, meta

body :תמונות, טבלאות, רשימות, עיצוב טקסט, פסקאות, כותרות  ,
טפסים, קישורים

עבודה עם מסגרות

 עבודה עםCSS

 עבודה עםJavaScript
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Dynamic Client

 שפתJavaScript ( אין קשר לJava ) היא שפת תסריטים מוטמעת בקודHTML   אשר רצה
בדפדפן 

 פונקציות, מחרוזות, מערכים, משתנים, לולאות, עם תמיכה בתנאים שפת תכנות מלאהזוהי  ,
ביטויים רגולרים וארועי דפדפן, חריגים, מחלקות ועצמים

מחלקות ספרייה  :
Object

Arguments ,Array ,Boolean ,Date ,Function, Math ,Number ,RegExp ,String

Error
EvalError,RangeError,URIError, ReferenceError,SyntaxError,TypeError

למשל אין צורך להצהיר ב . התחביר שלה פשוט ומתירני יותר משפות עילויותJavaScript   על
טיפוס המשתנים   

בגלל המאבק בין הדפדפנים השונים קיימות מספר גרסאות של השפה:

 Javascript 1.0, 1.1, ... (Netscape/Mozilla)

 JScript 1.0, 2.0, ... (Microsoft)

 ECMAScript v1, v2, ... (International Standard)
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Hello World

<html>

<script>

var x = 3;

var y = 47;

alert( " 3 x 47 = " + (x*y) );

</script>

</html>
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JavaScriptשימושי 

אימות טפסים

Dynamic GUI

כאשר המידע נמצא בשרת: האתגר
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XMLHttpRequest
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Asynchronous JAvascript and 

XML
 הודעות הHTTP  הסטנדרטיות עובדות במודל שלrequest-response

 בעזרת טכנולוגייתAjax  בפורמט " תת הודעות"ניתן להוסיףXML   אשר אינן
דורשות את רענון העמוד

 ומהלקוח ( שמחולל תשובה בצורה דינאמית) מהשרת הדינאמיבשונה
מוסיף עוד מימד של   Ajax( שרץ בדפדפן JavaScriptקוד ) הדינאמי

בין שרת ולקוח באינטראקציהדינאמיות 

דוגמא טובה  :

 http://www.netravel.co.il/basic/flights/

דוגמא לא טובה:

  http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx

http://www.netravel.co.il/basic/flights/
http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx
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Ajax Fundamentals

http://www.sitepoint.com/

http://www.sitepoint.com/
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Google Web Toolkit (GWT)

 Google Web Toolkit makes it easier to write high-
performance AJAX applications

 You write your front end in the Java programming 
language and GWT compiles your source into 
highly optimized JavaScript. 

 Writing web apps today is a tedious and error-prone 
process. You spend 90% of your time working around 
browser quirks, and JavaScript's lack of modularity 
makes sharing, testing, and reusing AJAX 
components difficult and fragile

)http://code.google.com/webtoolkit/(

http://code.google.com/webtoolkit/
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Google Web Toolkit (GWT)

 High performance JavaScript. GWT produces AJAX apps that: 
 Load faster than hand-written JavaScript apps 

 Use smaller, more compact, cacheable code 

 Automatically support IE, Firefox, Mozilla, Safari, and Opera 

 Use the browser's "back" button correctly 

 Better development tools. Since you're writing in Java, you can use: 
 IDEs that you love like Eclipse, IntelliJ, and NetBeans 

 Full-featured debugging, with variable watches and breakpoints 

 Unit tests (based on JUnit) both in a debugger and in a browser 

 Google APIs and reusable UI components. GWT comes equipped 
with useful libraries: 
 Built-in UI components serve as cross-browser building blocks for your 

app 

 RPC helps with client-server interaction 

 JavaScript Native Interface (JSNI) simplifies integrating GWT code with 
existing JavaScript code
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Java Applets

 תגיתapplet  בעמודHTML  יוזמת הורדת של קובץ
Java מהשרת והרצתו בדפדפן של הלקוח

יתרונות:

מימוש לוגיקה עשירה המשובצת בדפדפן

חסרונות:

 אינו מתאים למעצבים בשפה עיליתתכנות

השפה אינה מותאמת לעיצוב אתרים

 (משאבים, תקשורת)בעייתית  הרשאותמדיניות
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Adobe Technologies

 חברתAdobe  מציעה מבחר טכנולוגיות פרטיות

(proprietary ) מבוססותFlash לצד הלקוח

מאוד פופלרית

הורחבה במספר כיוונים:

הוספת לוגיקה תכנותית :ActionScript

פיתוח יישומים :Flex

כלי פיתוח, ספריות

 דואליותWeb/Desktop :AIR
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Google’s Dual Mode

 Applications: Picasa + Picasa Web

 Infrastructure Technology: Google Gears 

 LocalServer Cache and serve application resources 
(HTML, JavaScript, images, etc.) locally   

 Database Store data locally in a fully-searchable 
relational database   

 WorkerPool Make your web applications more 
responsive by performing resource-intensive 
operations asynchronously

 http://code.google.com/apis/gears/

http://code.google.com/apis/gears/api_localserver.html
http://code.google.com/apis/gears/api_database.html
http://code.google.com/apis/gears/api_workerpool.html
http://code.google.com/apis/gears/
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Microsoft Silverlight

 Microsoft Silverlight is a cross-browser, cross-

platform, and cross-device plug-in for 

delivering the next generation of .NET based 

media experiences and rich interactive 

applications for the Web. 

)http://silverlight.net/(

http://silverlight.net/

