
I : POJĘCIA PODSTAWOWE 

 
1.1 Znaczenie nazw produktów Mozilli 

 

Słowo Mozilla było pierwotnie nazwą projektu. Zaproponowaną przez Jamie Zawinskiego, 

pracownika Netscape Communication, w 1990 roku, Mozilla była również nazwą zielonej maskotki 

tego projektu. Jest to forma skrócona od  "Mosaic Killer", ukuta w duchu konkurencyjnych projektów 

oprogramowania. Przeglądarka Mosaic była poprzedniczką przeglądarki Netscape 1.0. Od tego czasu , 

termin Mozilla był coraz bardziej nadużywany. W pewnym momencie stał się nazwą dla projektu, 

produktu i platformy, i w końcu organizacji , mozilla.org. Teraz  Mozilla ,to ogólne określenie dla 

klastra technologicznego, podobnego jak Java i .NET. Inne terminy są używane dla produktów i 

technologie wewnątrz tego klastra. Mozilla po raz pierwszy ujawniła się , kiedy ogłoszono pakiet 

Netscape Communicator Web 5.0 jako Open Source w 1998 roku. Z biegiem czasu Mozilla stała się 

terminem wszystkiego co związane z projektem 5.0. Po jakimś czasie, Mozilla 1.0  zadeklarowała 

swoją gotowość w 2002 roku. Tą wersję 1.0 przemianowano na 5.0 projektu Mozilla. Terminy 

Mozilla i Platforma Mozilli oznaczają to samo – platformę. Wszystkie aplikacje Mozilli (np klient 

pocztowy) wykorzystują i w zależności od kopii Platformę Mozilli. Sama platforma składa się z 

programu wykonywalnego, bibliotek i pewnych plików pomocy. Jeśli wykonywalna platforma jest 

uruchamiana przez samą siebie, bez uruchamiania jakiejkolwiek aplikacji, wtedy nic się nie dzieje. 

Separacja między Platformą Mozilla a aplikacjami mozilla.org staną się oczywiste z upływem czasu. 

Coś co kiedyś było uważane za bardzo duży pakiet aplikacji jest obecnie uważane za dużą platformę, 

na której są budowane mniejsze aplikacje. Do wersji co najmniej 1.4, te mniejsze aplikacje nosiły 

jeszcze nazwy Netscape Navigator, Composer i Messanger. Są one również ściśle zintegrowane ze 

sobą. Z jednej strony ta integracja ma jednolite oblicze dla użytkownika, oblicze bogate w 

funkcjonalności. Z drugiej strony, ta integracja jest nieefektywna do utrzymania ponieważ zmiany w 

jednej  części mogą wpływać na pozostałe części. Z tego powodu przeglądarka i aplikacje e-mail 

zostały odkryte jako oddzielne produkty w niezintegrowanej wersji 1.5. Aplikacje te mają nazwy 

Mozilla Browser (nazwa projektu : Firebird) i Mozilla Mail (nazwa projektu : Thunderbird). Dostępne 

są również zintegrowane zestawy.  Taki podział pakietu nie jest zasadniczą zmianą. Zarówno 

zintegrowane i niezintegrowane przeglądarki współdziałają na tej samej platformie. Zestawy narzędzi 

używane przez stare i nowe przeglądarki również są bardzo podobne. Jednak logika starych i nowych 

aplikacji różni się jednak znacząco. Tu będziemy używali aplikacji zintegrowanych jako punkt 

odniesienia i narzędzi dydaktycznych. Klasyczna Przeglądarka oznacza zintegrowaną przeglądarkę 

mozilla.org, która jest częścią pakietu aplikacji. Klasyczna Mozilla oznacza całą zestaw aplikacji. 

Navigator oznacza przeglądarkę Netscape. Finalnym produktem projektu Mozilla jest Gecko, zwany 

również GeckoRuntimeEngine. Jest to okrojona wersja platformy zawierająca podstawowy zbiór 

technologii wyświetlania. 

 

1.2 Środowisko XML 

 

XML (Extensible Markup Language) jest standardem World Wide Web Consortium (W3C, 

www.w3.org). Mozilla posiada szerokie wsparcie dla XML, więc krótko omówię do czego dobry jest 

ten standard. Głównym celem XML jest dostarczanie notacji dla opisu i struktury treści. Treść  to 

dane lub informacje wszelkiego rodzaju. Standard XML dostarcza zestawu narzędzi, pojęć i składni. 

Ten zestaw narzędzi może być użyty do  tworzenia zestawów opisowych, które mają zastosowanie 

tylko do jednego typu treści, jak grafika wektorowa. Taki zestaw terminów nosi nazwę aplikacji XML. 

Najbardziej znaną aplikacją XML jest XHTML, który jest wersją XML zwykłego HTML.XHTML 

opisuje treści, które zawierają tekst, obrazy oraz odniesienia do innych dokumentów XHTML, 

zwanych linkami. Szczególny przykład takiej treści jest nazywany instancją lub dokumentem. Zatem 

XHTML definiuje dokumenty hipertekstowe, w przeciwieństwie do innego rodzaju dokumentów. 

Istnieje wiele innych publicznie zdefiniowanych aplikacji XML, takich jak SVG (zawartość grafiki 

wektorowej) MathML (treści matematyczne) i RDF (opis zasobów) .Własna specyfikacja Mozilli 
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XUL określa zawartość graficznego interfejsu użytkownika. Jako przykład XML, pokażę trywialny 

dokument SVG 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<!DOCTYPE svg PUBLIC 

"-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" 

"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd" 

> 

<svg width="500" height="400"> 

<rect x="35" y="32" width="300" height="85"/> 

<text x="50" y="67">Prostokąt</text> 

</svg> 

 
Pierwsze pięć linii tego przykładu określa typ dokumentu; reszta to zawartość dokumentu, 

Korzystając z definicji aplikacji XML, programista tworzy oprogramowanie, które może przetwarzać 

dokumenty tego typu aplikacji. Takie przetwarzanie może być albo całkiem proste albo złożone. Jak 

pokazuje powyższy przykład, program może pobrać ten dokument i wyświetlić prostokąt, ze słowem 

"Prostokąt" wewnątrz. Przeglądarka sieciowa jest przykładem takiego programu. Przetwarzanie 

takiego dokumentu może być bardzo złożone. Dokumenty XML mogą być przekształcane, 

przekazywane, tworzone, dzielone i łączone jak również jedynie wyświetlane. Wielki sukces XML 

opiera się na następujących kilku zasadach: 

1. Wspólny format podstawowy 

Wszystkie dokumenty, bez względu na aplikację, mają ten sam format podstawowy. Ten wspólny 

format sprawia ,że analiza wszystkich tych dokumentów jest podobna. Oszczędza to wiele energii, 

która normalnie byłaby zmarnowana na kłótnie o składnię. Takie argumenty mają zwykle niewielki 

wpływ na aktualne informacje jakie te formaty zawierają. Oszczędza to energii, która może być użyta 

dla ważniejszych zadań, a oprogramowanie nie potrzebuje specjalnych urządzeń dla odczytania 

specjalnych formatów z innych systemów. Dalszą konsekwencją tego popularnego formatu jest to ,że 

promuje ponowne użycie i wzbogacenie narzędzi programistycznych. Wspólne działania na formacie 

XML są obecnie dobrze znane. Dlatego znalezienie lub stworzenia narzędzia, które przetwarza XML 

jest łatwe. Programiści mogą korzystać z tych funkcji obecnych we wszystkich nowoczesnych 

narzędziach, między innymi Mozilli. 

2. "Zasada Otwarte / Zamknięte" 

Zasada otwarte / zamknięte wywodzi się ze świata programowania obiektowego (OO). Oddaje 

myśl ,że fragment oprogramowania może być zarówno gotowe (zamknięte) jak i dostępne dla 

dalszych zmian (otwarte). Ta myśl również stosuje się do XML. Podstawowy standard XML jest 

skońcozny jaki i niektóre aplikacje XML; niemniej każdy może stworzyć nową aplikację XML w 

dowolnym czasie. Jest to wysoce elastyczne podejście. Co więcej,, standardy XML pozwalają na 

częściowe instancje aplikacji XML, które mogą być wymieszane w z innymi dokumentami. Jeden 

dokument może zawierać zarówno XHTML i SVG. To również jest wysoce elastyczne. Taka 

elastyczność jest bardzo dobrą sytuacją i stanowi podatny grunt dla innowacji. Autorzy dokumentu  

mająswobodę tworzenia instancji określonych aplikacji XML, które mają sens. Projektanci 

oprogramowania, jednak mają swobodę w tworzeniu definicji aplikacji XML. Definicje nowych 

aplikacji mogą być podstawą dla całego zakresu instancji nowych dokumentów w nowej treści lub 

obszarze aplikacji. Mozilla korzysta z tej elastyczności. Wprowadza szereg innowacyjnych aplikacji 

XML, przede wszystkim XUL (XML User – interface Language) i XBL (XML Binding Langauge), 

na których jest oparte wiele specjalnych dokumentów XML. Pozwala to programistom na 

przetwarzanie ogólnej treści XML i  wielu określonych aplikacji XML, jak RDF i XHTML 

 

3.Poza angielskim 

Inną zaletą XML jest zdolność do uniwersalnego wyrażania. W standardzie Unicode jest lista każdego 

pojęcia znaku używanego w ludzkim zapisie. Kiedy odnosimy się do Unicode ,znak i czcionka są 



połączone, znak wizualny (zwany także glyph) może zostać wyświetlony. Dokumenty XML mogą 

się odnosić do wejścia w standardzie Unicode, więc XML jest dobrym sposobem wyrażania 

informacji w dowolnym języku na Ziemi. Wczesne sukcesy we współczesnym świeci informatyki 

nastąpiły w anglojęzycznych częściach Zachodu, takich jak Uniwersytet Kalifornijski, 

Berkeley ,AT&T. Wtedy wydawało się ,żę osiem bitów (bajt) było wystarczające aby oddać wszystkie 

znaki w języku angielskim .Doprowadziło to do powstania zbioru znaków ASCII, typu char w języku 

C, i technologii przetwarzania w systemie operacyjnym UNIX, wszystkie oparte o jeden bajt. Takie 

dziedzictwo stworzyło przeszkodę dla standardu Unicode, który wymaga dwóch bajtów na znak. 

XML jest jednym ze sposobów ominięcia tej przeszkody, ponieważ rozpoczyna od początku w 

nowym formacie opartym o standard Unicode. Mozilla jest przykładem narzędzia, które obsługuje 

internacjonalizację opierając się o technologię XML i Unicode.. Jej podstawowy język ,JavaScript, 

również bazuje na Unicode. 

 

4.Myślenie hierarchiczne 

Ostateczną siłą XML jest jego wewnętrzna struktura. Dokumenty utworzone w standardzie XML 

składają sie z fragmentów treści zagnieżdżonych wewnątrz siebie, w sposób hierarchiczny. 

Organizacja hierarchiczna jest pojęciem, które ludzie łatwo pojmują. Mała zagadka. Pewien człowiek 

miał siedem żon, każda żona siedem worków, każdy worek zawierał siedem kotów, Każdy kot miał 

siedem kociąt. To jest myślenie hierarchiczne. Proste pojęcia są szczególnie ważne w informatyce 

ponieważ praca z komputerami jest zadaniem abstrakcyjnym. Jednak nawet poza komputerami, 

hierarchiczna organizacja wprowadza porządek do skomplikowanych mas informacji. Dla 

programistów, charakter hierarchiczny XML jest łatwym sposobem na wyrażenie rozwiązania 

problemów i zrobienia czegoś. 

 

1.3 Koncepcje Platformy 

 

Wróćmy teraz do samej natury Platformy. Platforma  oprogramowania jest fragmentem 

oprogramowania, którego programiści używają jako  odskocznię. Opierając się na cechach 

platformy ,zadania tworzenia wysoko poziomej funkcjonalności jest łatwiejsze. Programiści nie 

muszą tracić czasu na tworzenie podstawowych funkcjonalności korzystając z języków takich jak C. 

Cztery takie duże odskocznie w Mozilla to XUL, JavaScript ,RDF i XPCOM.XUL jest dialektem 

XML używanym do budowy interfejsów użytkownika. JavaScript jest językiem skryptowym ze 

składnią podobną do C, RDF jest dialektem XML używanym do przechowywania danych, a XPCOM 

(Cross Platform Component Object Model), jest systemem zarządzania. Przyjrzymy się  teraz 

środowisku w jakim one egzystują. Od początku do końca główną siłą Platformy Mozilla jest 

tworzenie wizualnych, interaktywnych aplikacji. Nie może być używana do pisania sterowników, 

serwerów czy systemów przetwarzania wsadowego. 

 

1.3.1 Architektura 

Produkty sieciowe Netscape przed Mozillą budowano w pośpiechu  i nie były tak ustrukturyzowane 

i tak otwarte. Historia ta ogranicza w dużym stopniu stosowanie i przyszłość tych produktów. Od tego 

czasu, Netscape, mozilla.org i programiści wolontariusze mieli czas, talent i swobodę  aby podzielić 

te technologie na mniejsze, bardziej elastyczne fragmenty. Zostały również zastąpione niektóre złe 

technologie lepszymi rozwiązaniami. Te elementy składają się na nowoczesną Platformę  Mozilla, i 

są lepiej zorganizowane niż w przeszłości. Elastyczność ta kwalifikuje Mozillę jako platformę, a nie 

jako produkt wysoce konfigurowalny. 

 

1.3.1.1 Podejście wielowarstwowe 

Mozilla Platform stara się zaspokajać potrzeby kilku różnych programistów, a wynik jest taki ,że 

została ona pomyślana jako zbiór warstw częściowo niezależnych. Najniższa warstwa platformy 

zarządza i realizuje duży zbiór obiektów. Obiekty te współpracują wszystkie wewnątrz jednego 

wykonywalnego zgodnie z wbudowanym systemem mediacji. Mozilla potrzebuje systemu mediacji, 



który jest bardzo przenośny, ponieważ działa na wielu platformach. W końcu niestandardowy system 

został zaprojektowany do tego celu. Został nazwany XPCOM i jest podstawą systemu. Bezpośredni 

dostęp do XPCOM jest możliwy tylko z języków C i C++. System XPCOM jest napisany bardzo 

starannie, kompiluje się i działa na wielu różnych systemach operacyjnych. Pliki utrzymujące obiekty 

zarządzane przez XPCOM można zobaczyć w katalogu komponentów standardowej instalacji 

Mozilli. Na szczycie XPCOM mamy cienką warstwę oz nazwie XPConnect. XPConnect zapewnia 

interfejsu JavaScript dla XPCOM. Język JavaScript jest elastyczny i luźno pisanym językiem, który 

może manipulować obiektami XPCOM bardzo łatwo i w przenośny sposób. Warstwa ta dostarcza 

programiście aplikacji z dostępnością do dużej biblioteki obiektów. Ta biblioteka składa się ze 

wszystkich obiektów XPCOM na platformie. Wersja platformy zawiera testowe narzędzie xpcshell, 

które pozwala programiście kodować bezpośrednio na tym poziomie, mimo ,że jest mniej 

powszechnie stosowana. Niektóre z obiektów dostępnych na platformie są duże i złożone i mogą 

przetwarzać zawartość XML. Obiekty te mogą prezentować widok wysokopoziomowy zawartości 

XML dla programisty. Takie widoki są oparte na standardach W3C DOM, dostępne na www.w3.org. 

Oznacza to ,że zamiast analizowania tekstu XML bezpośrednio z programów JavaScript, programista 

może zwrócić się do wyrafinowanych obiektów dla połknięcia i strawienia dokumentu XML a w 

zamiast otrzymują wysokopoziomowy zbiór interfejsów, jak interfejs DOM  1 Document. W ten 

sposób skrypty JavaScript musza tylko zapoznać się z obiektem XPCOM dla kilku mocnych obiektów. 

Skrypt może pracować bezpośrednio na dużym zestawie obiektów DOM wyprodukowanych kiedy 

te kilka obiektów podanych jest w dokumencie XML. TA warstwa funkcjonalności DOM jest 

powszechna w większości środowisk programistycznych gdzie jest przetwarzany XML, w tym strony 

XHTML, kiedy są tworzone dynamiczne skrypty HTML. NA stronie internetowej, nie ma 

podpowiedzi, że te obiekty pochodzą z XPCOM, ale jest tak nadal. Jest to typowe dla tej warstwy 

DOM być wzmocnionym przez zawarcie inncyh przydatnych obiektów, takich jak okna i obiekty 

nawigacyjne  w JavaScript. Czasami wymogi bezpieczeństwa są nałożone dobrze. Wszystko to 

odbywa się w Mozilli, a ta lekko podwyższona warstwa dostarcza środowiska dla wielu zawartości 

opartych o XML, plus HTML. Co ważniejsze, Mozilla ma swoje własne środowisko  XUL. Warstwa 

ta jest punktem wejścia dla GUI (graficznego interfejsu użytkownika), które projektanci muszą 

stworzyć. Przykład warstwy DOM może być postrzegany na stronie HTML, która zawiera 

skryptowanie Dynamicznego HTML. Niektóre z obiektów XPCOM wykonują swoje własne zadania 

wyświetlania GUI, w szczególności rozkładu i renderingu. Gecko, część Mozilla Platform jest 

zbiorem obiektów które to robią. Te wysokopoziomowe obiekty automatyzują wyświetlanie 

dokumentów XML, grafiki i tekstu. Kiedy programista potrzebuje wyświetlić jakąś treść, skrypt może 

wyrzucić zawartość do tych ułożonych i zrenderowanych obiektów, i wyświetlić automatycznie bez 

dalszego wysiłku programistycznego. Te najwyższy, wizualny aspekt platformy może być widziany 

w oknie przeglądarki. W końcu zawartość XML  i obiektów XPCOM może być połączona 

razem./Można to zrobić w wiązaniem XBL, szablonem XUL lub innym mniej oczywistym 

podejściem. Ta specyficzna taktyka Mozilli rozszerza automatyczny proces wykonywany przez 

obiekty XPCOM tak ,że nawet wysokopoziomowe zadania wymagają tylko małej ilości skryptowania. 

Gdyby tak było wszędzie na Mozilla Platform, wtedy platforma byłaby nie więcej niż interpreterem 

JavaScript i ogromną biblioteką obiektów – nie różniąc się d Perla , Tcl, Visual Basic, lub nawet Javy. 

Platforma jednak również obejmuje najwyższy poziom powłoki aplikacji. Ta powłoka jest masą kodu 

platformy, która łączy wiele obiektów XPCOM razem w program wykonywalny. Program może 

zautomatyzować i koordynować wiele zadań, jak połączeni do serwera oprogramowania, 

podstawowe zarządzanie dokumentami czy procesy instalacyjne. Powłoka aplikacji, plus wiele 

specjalnych obiektów XPCOM stanowią gotowe ramy rozwoju Jest to bardziej przydatne niż 

pasywny zbiór bibliotek, które nie mogą nić zrobić, dopóki programista nie zdecyduje się z nich 

skorzystać. Powłoka aplikacji zapewnia organizację i integrację funkcji, które pozwalają aplikacjom 

uruchamiać się na szczycie platformy. Jest to także platforma silnika działania aplikacji. mozilla.exe 

jest programem wykonywalnym, który jest kopią platformy opakowana w obszerną powłokę aplikacji. 

Znaczna część pracy programistów może być wykonywana tylko przez tworzenie dokumentów XML 

Są one potem dostarczane do powłoki aplikacji. Te warstwy platformy nie ukrywają jedna drugiej 
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przed programistą, Skrypt programisty może wykonać działanie na każdym poziomie, w dowolnym 

porządku,  z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z bezpieczeństwem. Bardzo specyficzne dla 

aplikacji zadania wymagają bardziej tradycyjnego stylu programowania w którym obiekty niższej 

warstwy są  łączone w wynik końcowy. 

 

1.3.1.2 Model Składowych XPCOM 

 

Wielką zaletą Mozilli jest jej wewnętrzna struktura. Najniższy poziom, sama platforma jest napisana 

w językach C i C++. W przypadku prostego programu C/C++, dodanie funkcjonalności oznacza 

kompilowanie i łączenie w więcej obiektów lub funkcji. Dla dużych projektów , jest to niepraktyczne 

i naiwne podejście z wielu powodów. Jeden powód jest taki ,że program wynikowy będzie się 

rozrastał i nieoczekiwanie uruchamiał. Jest to również niepraktyczne, ponieważ śledzenie wszystkich 

zaimplementowanych obiektów jest trudne. W końcu, jeśli kilka różnych projektów  używa 

oprogramowania, każdy z nich może wymagać tylko części platformy. Innymi słowy, każdy projekt 

musi modyfikować platformę dla swojego własnego zakończenia lub żyć z mieszanką obiektów, dla 

których nie ma miejsca. Istnieje potrzeba mądrzejszego podejścia, i jest. Obiekt pośredniczący 

(zwany również katalogiem obiektów, usługą nazw obiektu) jest fragmentem kodu, który znajduje 

obiekty i nadaje im dostępność. Jeśli wszystkie obiekty zbudowane zapewniają standard lub wspólny 

interfejs jakiego może użyć pośrednik wtedy wszystkie składowe dużego zestawu obiektów mogą 

być obsługiwane w ten sam sposób. To nakłada pewne ujednolicenie obiektów. Obiekty Mozilli są 

zorganizowane w pojedyncze składowe. Składowe są  zbudowane z obiektów i interfejsów. Rejestr 

składowych (mała baza danych) zarządza listą wszystkich dostępnych składowych. Usługa nazwy 

składowej, która zmienia nazwę składowej do  obiektu, jest również dostępna/ Oto przykład nazwy 

składowej, napisana w formie Contract ID. Cyfra na końcu to numer wersji: 

 

Infrastruktura , na której te składowe są ustandaryzowane to XPCOM. XPCOM jest trochę jak 

CORBA a trochę jak COM. CORBA (Common Object Request Broker Architekture) jest systemem 

dla sklejania razem obiektów napisanych w jednym z licznych języków programowania. Aby to 

zrobić, opisuje wszystkie interfejsy obiektu używając języka IDL (Interface Definition Language). 

Mozilla zawiera wariant specyfikacji technologii CORBA IDL. Wersja Mozilli jest nazwana XPIDL 

(Cross Platform IDL). Jest to przenośny język (niezależny od sprzętu i systemu operacyjnego), który 

jest używany do generowania przenośnego kodu i pisania bibliotek. COM (Common Object 

Management) jest systemem do zlepiania razem różnych obiektów napisanych pod Microsoft 

Windows. Mozilla również zawiera wariant COM, nazwany XPCOM (Cross Platform COM). XPIDL 

i XPCOM działają razem w Mozilli jako system hybrydowy, który działa na  COM  - jak na obiektach , 

które są opisane przez specyfikację CORBA. Nie próbowano stworzyć systemu dystrybucji XPCOM, 

jak DCOM (Distributed COM). Jest ograniczony do jednego komputera, i aktualnie na jednym 

wykonywany. Chociaż obiekty specyfikowane są jak CORBA, system XPCOM duplikuje te funkcje 

całkiem blisko COM. Prawie cała Mozilla jest zredukowana do komponentów XPCOM, i prawie 

wszystkie z tych komponentów są skryptowane przez JavaScript. Wiele komponentów implementuje 

protokoły sieciowe lub inne sieciowe standardy. Taki model komponentów plus dostępne 

komponenty sieciowe sprawiają ,że Mozilla wygląda jak miniaturowa wersja środowiska 

Microsoft .NET Jeśli komponenty platformy sa napisane w C/C++, jak większość, wtedy muszą być 

napisane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi przenoszenia, jak XPCOM. 

 

1.3.1.3 Wsparcie dla XML 

 

Oprogramowanie wsparcia dla XML jest to kwestia stopnia. Program może być w stanie odczytać 

tylko dokument XML, jak filtr pliku lub może mieć swoje własne cele poświęcone analizie XML, 

jak serwer bazy danych XML. Mozilla leży gdzieś między tymi dwoma skrajnościami. Mozilla 



wykonuje lepszą pracę wsparcia XML  odczytując dokumenty tego formatu. Mozilla ma dużą 

infrastrukturę zarządzania pobranymi dokumentami XML; w szczególności ma prosty ale 

wysublimowany model przetwarzania dla RDF. Najlepszym sposobem aby zobaczyć wsparcie XML 

przez Mozille jest system który może pobrać XML stąd i wstawić go tam. Aby wspomóc ten proces, 

wiele technik transformacji może być zastosowanych. Przykłady technik obejmują łączenie i 

filtrowanie dokumentów, zarządzanie fragmentami dokumentów i wykonanie drobnych wstawek, 

aktualizacji i usuwania w strukturze dokumentu i jego zawartości. Prawie kompletna lista aplikacji 

Mozilli wspierających XML to : XML, XML Namespace, Xlink, XHTML (i HTML), MathML, SVG, 

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), RDF, SOAP, WSDL (Web Services 

Description Language) i XML Schema. Mozilla również wspiera dwie aplikacje unikalne na 

platformę : XUL i XBL. Dokumenty XUL określają rozłożenie graficznych widżetów. Dokumenty 

XBL przedstawiają wiązanie, które miesza razem obiekt JavaScript i zawartość XML w nowy 

fragment zawartości. XUL jest kluczową technologią dla programistów aplikacji. Spójrz na klasyczne 

okno Mozilli lub okno dialogowe – wszystko co widzisz (z wyjątkiem wyświetlanego HTML) jest 

treścią XUL . Mozilla wspiera DTD (definicja typu dokumentu) dla wielu z tych standardów. Z 

obsługiwanych standardów, tylko te ,które są przeznaczone do wyświetlania wizualnego to 

XHTML/HTML, SVG. MathGL, XUL i XBL. Reszta jest używana tylko do celów przetwarzania 

danych. 

 

1.3.1.4 Model wyświetlania zawartości Gecko 

 

Aby pokazać użytkownikowi zawartość XML, wymagany jest pewnego rodzaju system wyświetlania. 

Jest to praca renderowania obiektów wewnątrz platformy, która formuje część sub systemu 

wyświetlania Gecko. Zasady która określaj rozkłada dokumentu XML (w szczególności rozkładu 

HTML)zostały przesunięte z przed kilku lat. W przypadku gdy zasady używane pojawily się w 

standardzie takim jak HTML, teraz są zbierane w standardy stylizacji takie jak CSS, DSSSL 

(Document Style Semantics and Specification Language) i XSL-FO (XSL Formatting Objects). 

Tendencja ta jest odzwierciedlona w Mozilla Platform, gdzie cały rozkład jest kontrolowany przez 

implementację CSS2, która zawiera wiele specyficznych rozszerzeń Mozilli. Potężny silnik CSS2 

wewnątrz Mozilli jest również sercem systemu Gecko. Mozilla korzysta również z CSS2 dla 

drukowania. Dokumenty XML nie są niezmienne. Jeśli dostarczane są z odległych miejsc, mogą 

napływać stopniowo Jeśli działają przez programistę, mogą rosnąć lub się kurczyć. Nowoczesne 

narzędzia wyświetlania potrzebują wyrafinowanego modelu do obsługi wszystkich rodzajów 

dynamicznych zmian zawartości podczas wyświetlania. Mozilla ma system wyświetlania trzeciej 

generacji, również część Gecko, którego architektura jest kontrastowana z wcześniejszymi 

podejściami na tej krótkiej liście. Chociaż lista odnosi się do XML, większość oczywistych 

przykładów systemu wyświetlania to wyświetlanie HTML 

 

Strategia Mark I : Odczyt znaczników dokumentu XML pojedynczo i na bieżąco, Wstrzymanie 

procesu wyświetlania, gdy nie ma wystarczającej liczby tagów dla następnego kroku, dzięki czemu 

użytkownik czeka. Robiły to bardzo wczesne przeglądarki, takie jak Netscape 1.0 

 

Strategia Mark Ib: Odczyt wszystkich znaczników dokumentu XML w pamięci. Analiza dokumentu. 

Wyświetlenie całego dokumentu na raz. Żadna przeglądarka tego nie robiła , ale XSLT wykonuje 

przetwarzanie wsadowe w podobny sposób kiedy używa do druku specjalistycznego 

oprogramowania. 

 

Strategia Mark II : Odczyt znaczników XML raz w czasie i wyświetlenie strony używając symboli 

zastępczych dla zawartości, która jest przewidywana, ale jeszcze nie przeczytana. Kiedy pojawia się  

zawartość, dynamicznie zastępuje symbole zastępcze rzeczywistą treścią. 

 

Strategia Mark III : Odczyt znaczników XML jak w przypadku Mark II, ale możliwy również odczyt 



informacji. Kiedy użytkownik lub serwer manipulują informacją kontrolną, pobierają lub usuwają 

treść dopasowania i aktualizują jej wyświetlanie. 

 

1.3.1.5 Wsparcie dla standardów sieciowych 

 

Dla wyświetlania strony WWW, Mozilla wspiera standardy sieciowe. Najbliższą konkurentką jest 

przeglądarka Opera. Chociaż ten tekst nie jest o HTML, krótki przegląd nie jest całkowicie 

niepotrzebny ponieważ HTML może być połączony z XUL na kilka sposobów. W świecie HTML , 

Mozilla ma tryb zgodności zapisów zgodny ze standardami w ścisłym trybie i wczesny tryb zgodności. 

Tryb zgodności zapisów  daje najlepsze wsparcie HTML 4.01 i wczesnym dokumentom. Tryb ścisły 

wspiera tylko XHTML 1.0. Tryb prawie zgodny ze standardami jest taki sam jak tryb ścisły, z 

wyjątkiem tego ,że dostarcza ścieżki migracji do starszych stron WWW. Dyrektywy na początku 

strony WWW określają jaki tryb będzie przetwarzał ten dokument. Mozilla wspiera komplementarne 

standardy sieciowe takie jak HTTP 1.1; CSS2; DOM 0, 1 i 2; i ECMAScript Edition 3 (JavaScript). 

Świat HTML został zredukowany do kilku małych, oddzielnych standardów, które razem tworzą cały 

HTML. Mozilla wspiera Xlink ale nie Xforms. Podobnie niektóre z modułów DOM3 są wspierane, 

podczas gdy inne nie. Mozilla wspiera MathML i SVG nie całkowicie. 

 

1.3.1.6 Zwykłe znaczniki i obiekty 

 

Mozilla dostarcza specyficznego mechanizmu dla łączenia tekstowych znaczników XML i 

kompilowanych obiektów. Ten język specyfikacji jest nazywany XBL, aplikacja wymyślona dla 

Mozilli. XBL jest wspomagany przez JavaScript, CSS i inne standardy XML. Za pomocą XBL, 

można zdefiniować nowy znacznik XML. Ten znacznik może być hookowany do przetwarzania 

logicznego. W3C nazywa tą logikę działaniem, ale lepiej jest znana pod nazwą zachowanie. W 

Mozilli tak logika jest tworzona w formie pełnej definicji obiektu zorientowanego obiektowo. 

Połączenie między nowy znacznikiem a logiką przetwarzania jest nazywaną wiązaniem, Logika 

obiektu może być zapisana z wykorzystaniem dowolnej usługi dostępnej na platformie, w tym 

wszystkich obiektów XPCOM i innych zwykłych znaczników, które posiadają swoje własne wiązania. 

Poniewaz XBL pozwala na określenie nowych znaczników, Mozilla musi być szczególnie liberalna 

kiedy przetwarza zawartość. Dowolny znacznik XML może mieć gdzieś zdefiniowane znaczenia. 

XBL przyczynia się do niemal zerowego aspektu walidacji Mozilli. 

 

1.3.2 Innowacje 

 

Platforma Mozilla nie redukuje zbioru obiektów i zbioru standardowych znaczeń XML. Zawiera 

również infrastrukturę, która przetrzymuje razem przetwarzanie i aplikacje stworzone do zbadania 

tych obiektów i standardów. Część tej infrastruktury zawiera nowe i innowacyjne pomysły. 

Większość z nich jest wymagana jeśli programy są stworzone, zainstalowane i działają poprawnie. 

 

1.3.2.1 Chrome i Toolkit 

Instalacja aplikacji Mozilli może być podzielona na trzy części. Jedna część to zbiór plików 

określających aplikację użytkownika, takie jak adresy e-mail i zakładki. Druga część jest zbiorem 

plików binarnych zawierających programy wykonywalne platformy, plus kilka plików 

konfiguracyjnych .Ostatnia część to zbiór plików aplikacji przechowywanych w katalogu nazwanym 

chrome. Chrome jest centralną koncepcją dla aplikacji Mozilli. Wewnątrz katalogu chrome jest wiele 

podkatalogów, plików danych, dokumentów, skryptów, obrazów i innej treści. Razem, sumując 

zawartość chrome, jedynie o nazwie chrome, przedstawia zbiór zasobów. Ten zbiór zasobów jest 

odpowiedzialny za wszystkie elementy interfejsu użytkownika obecne w aplikacji zainstalowanej na 

platformie .Aplikacja może istnieć całkowicie jako zbiór plików w chrome. Mozilla odnosi się do 

plików w chrome specjalnym schematem URL chrome: 

 



 

URL chrome: jest zwykle specjalnym przypadkiem podzbioru wszystkich zasobów, które mogą być 

zlokalizowane używając URL'a file:. Schematy URL chrome: i resource: , jednak, są szczególnie 

przetwarzane przez platformę, a URL file: nie może być zawsze używany jako zastępstwo. Ogólnie 

mówić, wszystko w katalogu chrome jest przenośne. Chociaż są zawsze wyjątki, aplikacja 

zainstalowana w chrome Mozilli w Microsoft Windows powinna mieć pliki prawie identyczne do 

tych  zainstalowanych w chrome pod Unix lub Macintosh. Dokumenty XUL są zwykle 

przechowywane w chrome. Chrome to więcej niż temat pulpitu, ponieważ może zawierać zarówno 

elementy GUI jak i logikę ogólnej aplikacji. Jest bardziej jak wyrafinowane menadżer okna X 11 jak 

Sawfish GNOME (Linux/UNIX) lub zaawansowany temat w Microsoft Windows. Sawfish może być 

konfigurowany przy pomocy skryptów pisanych w języku programowania. Typowy wynik to 

dodatkowe przyciski i dekoracje w pasku tytułowym okna, Sawfish nie może sięgnąć wnętrza okna 

dla dekoracji; może je tylko umieszczać na zewnątrz okna. Chrome nie może z kolei sięgną brzegów 

okna ,ale może modyfikować wszystkie elementy w jego wnętrzu. Jeśli Microsoft Word 

zaimplementował stosowanie Mozilli i uruchomił się pod Unix, Sawfish może usunąć stylizowane 

W z lewego górnego rogu paska tytułowego, ale nie może zmienić paska narzędziowego Worda. 

Chrome z kolei nie może usunąć stylizowanego W ale może zmienić pasek narzędziowy. Poniższy 

rysunek pokazuj połączenie tych elementów GUI razem w pojedynczym oknie. Okno zawiera okno 

dekoracyjne Sawfish, pasek stanu i pasek narzędziowy Chrome Mozilli  i prosty dokument 

HTML .Sawfish dodaje zabawny pasek tytułowy z przynajmniej czterema przyciskami. Pliki w 

chrome dodają przynajmniej dwa paski narzędziowe, pasek menu ,pasek stanu i zwijany pasek boczny, 

Reszta to HTML 

 

 

 

Chrome zawiera również specjalny plik toolkit.jar. Plik ten jest archiwum ,które zawiera zbiór 

powszechnie używanych plików. Najważniejsza rzecz w tym archiwum to zbiór definicji, które 

stanowią jaki znacznik XUL istnieje i co on robi. Ponieważ aplikacje Mozilli są  zbudowane z XUL, 

obecność i zawartość tego pliku leży w żywotnym interesie programisty aplikacji i niewiele da się 

zrobić bez niego. Ten toolkit jest dostarczany ze wszystkimi kompletnymi wersjami platformy. 

 

1.3.2.2 Motywy, skórki i ustawienia regionalne 



 

Platforma Mozilli wspiera system motywów, które pozwalają  na  zmianę wyglądu aplikacji  i system 

lokalizacji , który pozwala na zmianę języka w jakim wyrażona jest zmiana aplikacji. Oba systemy 

pracują wewnątrz katalogu chrome. Pojedyncze motywy w systemie motywów są zbudowane jako 

skórki. Skórka jest plikiem określającym niestrukturalne aspekty okna Mozilli, takie jak kolory, 

czcionki i obrazki. Pliki skórki są podzbiorem chrome, który jest automatycznie wybierany przez 

bieżący motyw przeglądarki. "Motyw" w języku Mozilli oznacza "Wszystkie skórki przechowywane 

pod nazwą tego motywu”. W świecie komercyjnym, skórki są sposobem pakowania i oznakowanie 

aplikacji korporacyjnymi kolorami i znakami. URL Chrome jest modyfikowany przez bieżący język 

przeglądarki (ustawienia regionalne) jak również przez bieżący motyw. Oznacza to ,że wsparcie dla 

angielskiego i polskiego przycisku Wróć, to tylko kwestia posiadania plików chrome wyrażonych w 

obu językach. 

 

1.3.2.3 Źródła danych i pochłaniacze treści 

 

Innowacyjny system szeroko stosowany wewnątrz platformy jest wzorcem projektowym dla 

Producentów i Konsumentów. Wzorzec ten zazwyczaj jest widoczny wewnątrz obiektowych 

bibliotek i języków. Platforma Mozilli zawiera wsparcie infrastruktury dla wielu kombinacji 

Producent/Konsumet, ze szczególnym uwzględnieniem stylu danych RDF. Podejścia 

Producent/Konsumet poświęca fragmenty kodu na dostarczanie danych (zwanych źródłami danych 

w Mozilli) i inny fragment kodu absorbuje je (pochłaniacz treści w Mozilli). To oddzielenie 

dostarczenia i odbioru pozwala na przesuwanie informacji wewnątrz platformy w sposób elastyczny. 

RDF jest jedną z niejasnych technologii W3C, i niewiele można powiedzieć bez rozpoczęcia długiej 

dyskusji. Źródła danych i pochłaniacze wewnątrz platformy dają programiście możliwość 

prowadzenia informacji wokół aplikacji używając działań , które nie są tak różne od działań bazy 

danych. To z kolei pozwala platformie zachowywać się trochę jak narzędzie 4GL używane do 

budowania bazy danych oprogramowania klienta. Najbardziej wyrafinowane wykorzystanie źródeł 

danych i pochłaniaczy obejmuje przygotowanie danych RDF do specjalnego przetwarzania. 

Wewnątrz przeglądarki Mozilli, źródła RDF i pochłaniacze mogą być połączone przez pośrednika 

przetwarzania, który działa jak zaawansowany filtr. Ten filtr pozwala  na przepływanie i dzielenie 

zawartości danych  RDF. W zakresie informatyki, jest to prosty system przetwarzania wiedzy. 

 

1.3.2.4 Konkurencyjne funkcje 

 

Dodatkowo do dobrego projektu, Platforma Mozilli dąży do zapewnienia konkurencyjnej alternatywy 

do Microsoft Internet Explorera. W tym celu potrzeba funkcji, które dają jej przewagą nad 

przeglądarką Microsoftu. Główną sił Mozilli jest jej zgodność ze standardami o W3C. Problem jest 

taki ,że zgodność ze standardami jest niewidoczna dla końcowych użytkowników – kiedy coś pójdzie 

nie tak, niczego nie zauważy. Więc Mozilla ma również efektowne funkcje, które mogą konkurować 

na rynku użytkowników końcowych . Niektóre z tych funkcji: 

 

Autouzupełnianie formularza. Mozilla może zapamiętać co wpisałeś ostatnim razem 

Znajdowanie wpisania. Możesz osiągnąć link lub dowolną zawartość na stronie przez wpisanie 

tekstu 

Szybkie uruchamianie. Mozilla ma bufor i opcje, które umożliwiają szybszy start 

Zwiększanie rozmiaru obrazka. Mozilla dostarcza kontroli rozmiaru wyświetlanych obrazków 

Filtrowanie śmieciowej poczty. Mozilla ma system filtrowania spamu 

 

Inżynierowie Mozilli zarządzają zbiorem celów wydajności dla produktu opartego o konkurencyjne 

wzory z IE i Opery. Istnieją regularne inicjatywy zaprojektowane wyłącznie do przycinania 

nieefektywnego przetwarzania na platformie, a także z przeglądarki na nich zbudowanej. 

 



1.3.2.5 Zdalne źródła aplikacji 

 

Platforma Mozilli zawiera dwie metody dostępu do aplikacji Mozilli umieszczonych na zdalnych 

serwerach. Najprostszą z dwóch metod jest możliwość pobierania aplikacji i jej bezpośrednie 

uruchamianie. Tak jak można zdalne dokumenty HTML wyświetlać lokalnie, dając użytkownikowi 

możliwość wypełnianie i składania formularza, lub klikając link, tak też można wyświetlić zdalny 

dokument XUL lokalnie, działając jak lokalnie zainstalowany program. Ten aspekt jest na platformie 

najbardziej podobny do tej z inicjatywy .NET Microsoft. Inną metodą jest wykorzystanie technologii 

XPInstall platformy. Jest to zdalny system instalacji, który pobiera archiwum ze zdalnej witryny sieci 

i instaluje go stale w lokalnym katalogu chrome.  Skrypt przewodnika instalacji i archiwum mogą 

zawierać aplikacje oparte o XUL i inne pliki dowolnego rodzaju. W obu przypadkach, zdalne źródła 

aplikacji mają pewne ograniczenia ze względu bezpieczeństwa, mimo ,że te ograniczenia mogą 

zostać zniesione jeśli wprowadzimy poprawne podejście. 

 

1.3.3 Konsekwencje 

 

Niektóre aspekty platformy Mozilli wyłaniają się jako suma wielu małych zmian 

 

1.3.3.1 Integracja GUI 

 

Mozilla jest narzędziem do wyświetlania, które bardzo różni się do innych narzędzi Open Source, 

takich jak Apache .Apache po prostu siedzi na prostym połączeniu i czeka. Mozilla jest ściśle 

powiązana z użytkownikiem i środowiskiem użytkownika. Zawiera kilka strategii do pracy z GUI i 

komputerami. Na najniższym poziomie Mozilla opiera się na widżetach GUI z odpowiedniego 

zestawu narzędzi rodzimych dla bieżącej platformy. Oznacza to GTK na Linux, Win32 dla Windowsa 

i narzędzi Macintosh. Poret Mozilli, który używa zestawu widżetów Qt istnieje ale nie byż zachowany 

dłuższy czas. Nie ma implementacji X.11. Platforma oddziela wejścia użytkownika od formatu 

systemu operacyjnego używając standardu DOM 2 Events. Na poziomie pulpitu, Mozilla odpowiada 

zwykła za działania okna, takie jak fokus, ikonizacja i operacja wyjścia. Dobrze zachowuj się na Unix 

pod większością okien X.11. Najnowsze wersje Mozilli obsługują natywne motywy pulpitu w 

Windows i GNOME. Mozilla obsługuje wybór treści i wytnij i wklej, do pewnego stopnia. Mozilla 

również wspiera wieloformatowe kopiowanie do schowka. Oznacza to ,że niektóre kawałki 

formatowania wybranej treści mogą być zachowane po wklejeniu do innej aplikacji, takiej jak 

Microsoft Word. Mozilla obsługuje metodę przeciągnij i upuść myszki w kontekście aplikacji, ale 

jest wymagana ręczna implementacja. Podobnie ,obiekty mogą być przeciągane z zewnątrz pulpitu 

do okna Mozilli bez ręcznej implementacji nic się nie wydarzy i nie pojawi się wizualne sprzężenie 

zwrotne. Większość aplikacji Mozilli zawiera logikę, która obsługuje niektóre działania przeciągnij i 

upuść. W końcu, na poziomie aplikacji, jednym z mocnych atutów Mozilli jest język opisowy XUL, 

który pozwala na zebranie elementów GUI razem w bardzo prosty i wydajny sposób. 

 

1.3.3.2 Przenośność 

 

Mozilla uruchamiana na jest na wielu różnych systemach operacyjnych i komputerach. Istnieją 

również eksperymentalne porty na inne platformy takie jak Amga, Mozilla ma ugruntowane wsparcie 

do systemu operacyjnego GNU/Linux , a  sam GNU/Linux jest szeroko przenoszony. Przenośność 

Mozilli jest rozszerzona poza samą dostępność platformy. Większość wspieranych funkcji musi być 

identyczna na wszystkich platformach. W szczególności, typy plików wymaganych do budowy 

aplikacji Mozilli (XUL,CSS,  DTD, właściwości, JavaScript ,RDF itd.) są w pełni przenośnymi 

formatami. W teorii, aplikacja Mozilli powinna uruchamiać się na wszystkich systemach 

operacyjnych ,na których uruchamia się platformy bez ponoszenia kosztów. W praktyce, oznacza to 

niewielkie różnice w kilku aplikacjach w 100% przenośnych bez testów i okazjonalnych poprawek. 

 



1.3.3.3 Prawie zerowa walidacja 

 

W świecie programowania komunikacyjnego, podstawa projektu jest taka: Transmisja ściśle według 

standardów, ale przy odbiorze, akceptacja wszystkiego, co jest możliwe do zrozumienia. Ta strategia 

ma na celu zwiększenie wykorzystania standardów używając nowych systemów bez izolacji starych 

systemów. Platforma Mozilli jest urządzeniem komunikacyjnym, często odbierającym strony WWW, 

email i inne wiadomości. Wynika z tego  projekt komunikacji i ,że projekt jest widoczny dla 

programisty. Z wyjątkiem ścisłego trybu HTML, platforma interpretuje odbiór XML i inne 

dokumenty bardzo liberalnie, adaptując lub ignorując wiele prostych błędów, opuszczeń i uzupełnień. 

Dla użytkownika końcowego jak surfer sieciowy, ta liberalna interpretacja jest dobrym pomysłem 

ponieważ irytujące komunikaty błędów są ograniczone do minimum. Dla programisty ta interpretacja 

jest trochę bardziej koszmarna. Jest bardzo łatwo dodawać informacje do aplikacji Mozilli, tylko do 

cichej ignorancji lub cichego zapisania. To milczenie może spowodować ,ze dostarczone dodatki nie 

są implementowane, zawierają błędy lub są po prostu błędne. Dla programisty, wymagany jest 

dodatkowy stopień czujności podczas pisania kodu Mozilli Na szczęście Mozilla wykonuje 

najbardziej podstawowe sprawdzania poprawnie: zawartość XML musi być dobrze sformatowana a 

kod JavaScript i CSS musi przynajmniej być analizowane właściwie. Jest to początek, ale jest to 

komfort dla bardziej zaawansowanych obszarów gdzie błędy są bardziej skomplikowane. 

 

1.3.3.4 Rozszerzalność 

 

Siłą Mozilli jest to ,że jest platformą a nie tylko produktem. Słabością jest to ,że tylko w wersji 1,a 

platforma nie jest tak elastyczna lub kompletna ,jak można było mieć nadzieję. Niemniej jednak, jest 

ona wystarczająco elastyczna, aby mogła być rozszerzona na wiele sposobów, od trywialnych do 

podstawowych. Nowe obiekty mogą być dodawane, nawet obiekty XPCOM; nowe znaczniki XML 

mogą być dodawane; a nowe motywy lub ustawienia regionalne lub aplikacje mogą być dodawane. 

Nie ma potrzeby rejestrowania niczego w niektórych organach centralnych, aby zmieściły się w 

jakiejś innej logice. Ponieważ kof źródłowy platformy jest dostępny, wszystkie rozszerzenia są 

możliwe.  Ponieważ chrome Mozilli i system  XPCOM są łatwe w użyciu, wiele eksperymentów 

może być wykonywanych z łatwością. Niektóre doświadczenia są robione wewnątrz samej 

organizacji Mozilla, jak próby stworzenia znacznika <canvas> dla XUL. 

 

1.3.3.5 Bezpieczeństwo 

 

Mozilla wspiera zabezpieczenie Netscape 4.x, w tym potężne "Same Origin". Te zasady określały ,że 

niebezpieczne operacje, takie jak zapisywanie pliku, w znacznym stopniu były ograniczone. 

Niebezpieczne działania pobierane z danej lokalizacji internetowej (URL) mogą próbować tylko 

zasobów, które pochodzą z tej samej lokalizacji .To ograniczenia pozwala apletom Javy  

komunikować się tylko z serwerami z których pochodzą. Podobnie pozwalają HTML, lub aplikacji 

XUL na przekazywanie danych do serwera sieciowego, w którym powstały. Najważniejszym 

elementem bezpieczeństwa platformy jest to ,że aplikacje zainstalowane w chrome nie mają 

ograniczeń bezpieczeństwa wcale. Obowiązują ograniczenia bezpieczeństwa nałożone przez system 

operacyjny. Platforma ma kilka modeli bezpieczeństwa. Przy standardowej instalacji platforma 

zawiera wsparcie dla większości cyfrowych standardów szyfrowania i certyfikatów urzędu 

certyfikacji. 

 

1.4 Środowisko RAD 

 

Po krótkim omówieniu platformy, spójrzmy na styl szybkiego tworzenia aplikacji (RAD) i zobaczmy 

z czego się składa. Projekty RAD mają kilka unikalnych charakterystyk. Pierwszą charakterystyką 

jest to co mówi nazwa: szybkie tworzenie aplikacji. Projekty RAD mają szybko dostarczać gotową 

pracę jako swój cel. Sama Platforma Mozilli nie jest projektem RAD. Jest projektem Open Source , 



gdzie recenzja, innowacja i strategia architektury jest równie ważna co szybka dostawa. Ponadto, 

platforma może być używana do wbudowanych projektów programistycznych. Oprogramowanie 

wbudowane za główny cel ograniczenie wielkości, solidność i utrzymanie na niskim poziomie. 

Szybkość  dostawy nie jest krytycznym priorytetem dla wbudowanego oprogramowania. Ponieważ 

istnieją alternatywy, szybkość rozwoju nie jest tylko kwestią przyjęcia platformy. Jest to zarówno 

sposób myślenia i proces. Oto kilka z podstawowych cech projektów RAD 

 

1.4.1 Mniej czasu, ten sam efekt 

 

Najszybszym rozwiązaniem może się okazać, że osiągnięcie pożądanego celu jest prawdopodobnie 

najlepszym rozwiązaniem. Jest to charakterystyczna cecha projektów RAD – nie ma wierności 

żądnym stałym zasadom. Kto robi najszybciej, wygrywa. Nawet jeśli technika jaką wybrałeś nie jest 

piękna, nie jest wyrafinowana  i może nawet nie jest elastyczna, fakt ,że wykonałeś swoją pracę ma 

kluczowe znaczenie. Jeśli możesz poprawić pracę później, to wielki plus. Nie męcz się latami 

doskonaląc wygląd. 

 

1.4.2 Prototypy wizualne 

 

Użytkownicy są ostatecznym wyzwanie w projektowaniu oprogramowani. Nie mogą być 

zaprojektowanie wiarygodnie, a ich subiektywne procesy idą prostą drogą przez ustrukturyzowane 

zasady oprogramowania. Potrzeba wiele czasu i wielu eksperymentów zanim użytkownicy i interfejs 

użytkownika są z siebie zadowoleni. W akronimie RAD, A dla aplikacji gwarantuje potrzebę 

eksperymentów z elastycznym interfejsem użytkownika. Projekty RAD potrzebują możliwości 

tworzenia skutecznych prototypów wizualnych. Projekty RAD nie są budowane na koncepcji "zbuduj 

a oni przyjdą. Elastyczność, zmienność dla użytkownika są krytyczne. 

 

1.4.3 Rozwiązania wertykalne 

 

Projekty RAD są używane do budowania produktów, które mają wąskie zastosowanie, czy to ma być 

katalog muzeum czy pakiet analizy akcji. Produkty te są tak zwanymi rozwiązaniami branżowymi. 

Zwykle nie ma potrzeby wprowadzania produktu na tyle elastycznego aby można było go stosować 

do innych celów. Może to być późniejszy cel jeśli produkt działa. Więc dlaczego nalegać na niski 

poziomowe , ogólne narzędzia takie jak C++, Perl lub Tcl/Tk, jako podstawę produktu? Użyjmy w 

zamian wyspecjalizowanego narzędzia, które wypełni przestrzeń problemu – które jest przygotowane 

do zadania bardziej skutecznie. Mozilla jest skierowana przede wszystkim do kilku wertykalnych 

problemów. 

 

1.4.4 Oprogramowanie COST kontra domowe 

 

Argument "nie wynaleziono tutaj" projektantów oprogramowania, w którym programiści używają 

oprogramowania innych ludzi, staje się coraz trudniejsze do utrzymania, Ponieważ ilość kodu w 

świecie wzrasta, szansa ,że zadanie zostało dla ciebie wykonane również wzrasta. Korzystanie z 

oprogramowania COST (common-off-the- shelf) jest dobrą techniką dla oszczędzenia czasu i wysiłku. 

To bardzo zmniejsza ilość czystego programowania i dostarcza wyników. Korzystanie z 

oprogramowania COST ma sens w przypadku projektów RAD. Projekty RAD wykorzystują najpierw 

pracę innych ludzi i tworzą z rzeczy używanych. 

 

1.5 Skuteczne projety RAD z Mozillą 
 

Mozilla może być skutecznym narzędziem projektowania, ale jest zbyt wiele wolnych informacji. 

Kod źródłowy Mozilli zabiera zbyt wiele czasu do zrozumienia. Baza danych błędów Mozilli jest 

dżunglą, w której można się zgubić , a witryna mozilla.org swobodnie miesza stare i nowe dokumenty 



bez dokładności i wieku Próba wchłonięcia tego wszystkiego może podważyć powody dla wyboru 

Mozilli. Aby zachować zalety RAD Mozilli w stanie nienaruszonym, tak aby można było coś zrobić, 

oto kilka zaleceń. 

Będziesz musiał czasem zajrzeć do plików w chrome aby zobaczyć jak inni rozwiązali napotkany 

problem. Jeśli chcesz szukać skutecznie plików chrome, zerknij do źródła Mozill i indeksuj go 

narzędzie taki jak glimpseindex(1) Unix, lub indeksuj nierozpakowane pliki chrome. Kiedy tworzysz 

interfejsy użytkownika z XUL, unikaj doskonałości. Jeśli znajdziesz  okno i zaczniesz go ustawiać 

dokładnie co do piksela , robisz to nieprawidłowo. Rób wszzystko z grubsza, a dopasujesz wszystko 

na końcu. Nie walcz z narzędziem; używaj go w prosty sposób. Jeśli, na przykład,  okaże się ,że nie 

lubisz znacznika <grid>, a niema nic odpowiedniejszego, po prostu zrób to z <grid>.Zawsze 

wyświetlaj konsolę JavaScript, ale nie pisz linijki kodu JavaScript , dopóki klient nie zobaczy ekranu 

XUL jaki stworzyłeś. Kiedy prototypujesz lub eksperymentujesz, nie przesadzaj z XPCOM. 

Większość przetwarzania może być obsługiwane tylko przez wysłanie formularza HTML na serwer 

Trzymaj się podstaw, a nie staraj się opanować wszystkich komponentów XPCOM.Nigdy nie używaj 

ich wszystkich. Jeśli nie masz serwera, użyj metody execute() do uruchamiania oddzielnego 

programu. Nie martw się ,że jest to brzydkie, można to naprawić potem. Kiedy zatrzymasz się na 

technicznym problemie, staraj się nie byc rozproszonym przez niepomocne szczegóły. Większość 

problemów to nie więcej niż błędy składni lub nieporozumienia. Wszystko na platformie jest 

interpretowane z XML do CSS, a błędy składniowe czają się wszędzie. Kod źródłowy w tym ci nie 

pomoże, zajmie miesiące jego przestudiowanie. Baza danych Bugzilla (http://bugzilla.mozilla.org) 

może bybć również rozpraszająca i czasochłonna. Lepszym podejściem jest stworzenie kopii kodu  i 

posiekanie go trochę dopóki obszar problemu nie zrobi się jasny. Następnie zajrzyj na książkę lub na 

grupę dyskusyjną. Jeśli problem nie zniknie, przynajmniej masz skuteczny test na bazie danych 

Bugzilla i ktoś może szybko zareagować jeśli założysz tam błąd. Jeśli nieznacznie zmienisz kod , 

może on zniknąć. Z powodu niezerowego zachowania walidacji i słabej dokumentacji wewnętrznej 

Mozilli, nie zawsze masz głęboki powód ku temu dlaczego trywialna zmiana dokonuje w pracy 

czegoś nowego. Zawsze jest racjonalne wyjaśnienie, ale często zajmuje dużo czasu jego znalezienie. 

Jeśli jesteś  pasjonatem OpenSource, wtedy nie oczekuj działania na samej Platformie Mozilli przy 

projekcie RAD. Praca na Platformie jest taka sama jak praca przy projekcie C lub C++. 

 

1.6 Z pierwszej ręki: Podkręcanie Platformy 
 

Ta sesja stanowi pierwsze badania Platformy Mozilli i więcej kroków dla stworzenia projektu 

NoteTaker 

1.6.1.Instalacja 

Zalecane jest pobranie wersji platformy od 1.4 w górę, które zawierają  Klasyczną Mozillę i platformę. 

Możesz sprawdzić na www.nigelmcfarlane.com najnowsze aktualizacje. Uwagi na temat instalacji na 

mozilla.org powinny być odczytywane pod kątem twojej platformy. Zaleca się abyś wykonał dwie 

całe instalacje Mozilli, każda w oddzielnym katalogu. Jedna wersja będzie wersją stabilną; druga 

będzie dla projektowania. W Windows i UNIX jeśli masz tylko domyślny  profil użytkownika, profil 

będzie współdzielony przez obie instalacje. Jeśli to zrobisz, wyłącz e-mail w profilu instalacji dla 

projektowania lub pojawi się błąd. Dwie instalacje dają ci dwa zestawy chrome, z jednym 

eksperymentując a drugi pozostawiając bez zmian. Mozilla używa mechanizm sygnalizacji. 

Wersja ,która uruchamia się może sygnalizować uruchomienie kopii Mozilli a potem umrzeć. Ta 

uruchomiona kopia otwiera nowe okno. Wygląda jak start nowego okna i nowej instancji platformy, 

ale w rzeczywistości otwierasz inne okno istniejącej uruchomionej platformy. Jeśli jesteś 

przyzwyczajony do przeglądania stron WWW podczas projektowania, wtedy najlepszym sposobem 

zrobienia tego w systemie Windows jest zainstalowanie Internet Explorera. Używaj go do 

przeglądania dokumentacjo. W systemie UNIX, łatwo jest uruchomić oddzielne instancje platformy 

– korzystając linii poleceń. 

Zakładamy standardową instalację katalogów, w systemie Windows : 

 

http://bugzilla.mozilla.org/
http://www.nigelmcfarlane.com/


C :\Program Files\Mozilla 

 

W Unix, instalowanie aplikacji do katalogu /usr jest niezalecane ponieważ sprawia ,że kolejne 

zadania zawiązane z kontrolą wersji są trudniejsze. Założymy instalację w: 

 

/local/install/mozilla 

 

W obu przypadkach, chrome Mozilli jest przechowywany w podkatalogu chrome. Jeśli robisz dwie 

instalacje w UNIX, musisz przejrzeć uwagi o instalacji zmiennej środowiskowej 

MOZILLA_FIVE_HOME. Jeśli chcesz uruchomić program z ikony GNOME, przeczytaj uwagi 

instalacyjne. Panel GNOME jest paskiem na dole ekranu. Możesz przeciągną nowo stworzoną ikonę 

z panelu bezpośrednio na ekran. 

 

1.6.2.Opcje linii poleceń 

Pomoc linii poleceń dla przeglądarki Mozilla jest dostępny w UNIX, przy użyciu - - help. W Windows, 

-h lub -help będzie wyświetlało komunikaty pomocy ale tylko jeśli dane wyjściowe Mozilli są 

wysyłane do pliku. Poniżej mamy dostępne opcje, ale nie wszystkie są dostępne na wszystkich 

platformach 

 

-addressbook    książka adresowa email 

-chat     klient chat IRC, jeśli jest zainstalowany 

-compose field1=val1, 

field2=val2 itd   tworzenie wiadomości email 

 

-chrome URL    okno chrome, zawartość pod URL 

-console    dodatkowe okno linii poleceń, które wyświetla komunikaty 

     diagnostyczne i dane wyjściowe z dump() 

-contentLocale L   normalne okno ale zawartość HTML ustawione na lokalne L 

-CreateProfile PNAME  normalne okno, pod nowym profilem PNAME 

-edit URL    Composer HTML, edytujące plik pod URL 

-h -hel-help    wyświetlanie wiersza poleceń pomocy 

-heightN    okno wysokie na N pikseli 

-installer    narzędzi migracji z Netscape 4.x 

-jsconsole    konsola JavaScript 

-mail     czytnik emaili i newsów 

-news     czytnik emaili i newsów 

-nosplash    bez ekranu powitalnego 

-P PNAME    użytkownik, którego profil to PNAME 

-ProfileManager   narzędzie menadżera profili 

-ProfileWizard   narzędzie tworzenia profili 

-SelectProfile    narzędzie selekcji profili 

-quiet     bez ekranu powitalnego 

-UILocale L    normalne okno ale z lokalizacją XUL na L 

-venkman    debugger JavaScript, jeśli zainstalowany 

-width N    szerokość okna w N pikselach 

 

1.6.3.Katalog Chrome i książka adresowa 

Najszybszym sposobem aby zobaczyć środowisko rozwoju aplikacji Mozilli , to zobaczyć jak cos 

działa. Książka adresowa Klasycznej Mozilli jest łatwym punktem startowym. Podobnie jak wiele 

menadżerów osobistych (PIM), to po prostu zestaw nazw i punktów kontaktowych, w tym adresów 

email. Książka adresowa jest związana z klientem poczty i Ggrup Dyskusyjnych, z której 

automatycznie pobiera nowe nazwy. Jej baza danych kontaktów również pomaga użytkownikowi 



kiedy klient Poczty i Grup Dyskusyjnych próbuje autouzupełniania częściowo wpisanego adresu. 

Strukturalnie książka adresowa jest elementem pakietu Poczta i Grupy Dyskusyjne. Pakiet ten jest w 

całości napisany jako klient RAD, używając pojęcia chrome Mozilli. Oznacza to ,że nie zawiera C 

lub C++, chociaż w znaczący sposób korzysta z komponentów XPCOM C/C++. Oznacza również ,że 

można dostosować i przerobić interfejs klienta zgodnie z potrzebami. Interfejs jest napisany w 

JavaScript i XUL, plus pewne technologie komplementarne. Klient Poczty i Grup Dyskusyjnych jest 

przechowywany w chrome. Katalog chrmoe zawiera zwykłe pliki tekstowe i pliki JAR. JAR oznacza 

Java Archive. Wynikają z projektu Javy Sun Microsystem. W przypadku Mozilli takie pliki są w 

formacie ZIP w Windows lub UNIX. W Windows są one skojarzone z narzędziami takimi jak WinZip 

czy też Java JVM, które będą próbowały je wykonać kiedy są dwukrotnie kliknięte. Skojarzenie 

plików z WinZip jest trochę skomplikowane. 

Rysunek poniższy pokazuje typowy przykład katalogu chrome w Microsoft Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten zrzut ekranowy pokazuje instalację Mozilli z lokalizacją en-US (domyślnie angielski 



amerykański) i fr-FR (standardowy francuski). Mozilla automatycznie wygeneruje katalog 

overlayinfo i pliki tekstowe, które mogą być edytowane ręcznie. 

 

 chrome.rdf jest tekstową bazą danych dla wszystkich plików JAR 

 toolkit.jar zawiera narzędzia ogólnego przeznaczenia , które tworzą "globalny" kawałek 

zawartości chromem 

 classic.jar zawiera klasyczne skórki 

 messenger.jar zawiera klienta Poczty i Grup Dyskusyjnych 

 comm.jar zawiera chrome dla okna zwykłej przeglądarki i edytora HTML 

 

Mogłoby się wydawać ,że niektóre wzorce wynikają z tych nazw plików, ale nie w pełni jest to 

prawdziwe. Jest to zaledwie konwencja nazewnicza JAR, która utrzymuje język pakietu, motywy i 

komponenty oddzielnie. Nie jest obowiązkowe używanie plików JAR – pliki mogą być 

przechowywane na własną rękę, nieskompresowane i niezarchiwizowane gdziekolwiek wewnątrz 

katalogu chrome. Drugie odnosi się do konwencji nazewniczej struktury katalogów pod katalogiem 

chrome. Jeśli nie jest ona stosowana, niektóre funkcje platformy nie zadziałają, więc konwencja jest 

bardzo ważna. Przykład drugiej konwencji znajduje się poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ten katalog chrome zawiera dwa pakiety aplikacji, packageA i packageB. Najważniejsze katalogi 

podkreślają : treść, lokalizację i skórkę. Treść zawiera aplikację. Lokalizacja zawiera elementy 

określonego języka aplikacji. Skórka zawiera określone elementy motywu aplikacji (informacje 

dekoracyjne) Przez podzielenie aplikacji na te trzy elementy, aplikacja może być ponownie użyta w 

różnych językach i  motywach. Pod tymi trzema katalogami, mogą być  zagnieżdżone podkatalogi, 

tak głęboko jak chcesz. Jeśli zbadamy pliki wewnątrz archiwum JAR, zobaczysz ,że są rozłożone 

według standardowego układu katalogów. Tak więc, modern.jar, plik JAR zawierający nowoczesne 

skórki, przechowuje pliki dla skórek, tylko, podkatalogów, podczas gdy venkman.jar, debugger 

JavaScript, wnosi pliki do wszystkich trzech katalogów chrome najwyższego poziomu. Katalogi 

wewnątrz pliku JAR są nieco odwrócone tak ,ze nie pasują do hierarchii z powyższego rysunku. 

Dzieje się tak, aby wyszukiwanie w pliku JAR było szybsze. Mozilla automatycznie konwertuje te 

niestandardowe katalogi z powrotem do tych z rysunku, jeśli jest to konieczne. Cała ta konwencja 

nazewnicza i strukturalna może być ignorowana z dwóch powodów. Po pierwsze, aplikacja ma szansę 

stać się chaotycznym bałaganem. Po drugie URL'e chrome są magicznie modyfikowane aby odebrać 

bieżący motyw i bieżącą lokalizację.  Jeśli skórki MyTheme i tekst MyLocale nie są w odpowiednich 

katalogach, mogą wyświetlać, ponieważ są one na stałe, ale nie będą odpowiadać na system chrome, 

kiedy obecny motyw lub lokalizacja będą przełączane do MyTheme lub MyLocale. Dla książki 

adresowej, poniższy rysunek pokazuje kawałek wnętrza aplikacji . 

 

 

 

 

 

Wynika z niego jasno ,że aplikacje chrome mogą być duże – ten plik JAR jest rozszerzony do 1.5 MB 

kodu źródłowego. Niektóre skrypty JavaScript w tym pliku JAR mają po 100 KB kodu. Nie ma 

komplikacji aby robić coś z tymi plikami. Uruchamiają się w Mozilli dokładnie jak są. Najbliższym 

odpowiednikiem książki adresowej main.c jest plik adressbook.xul. Jest dobrym przykładem 

działającej funkcji Mozilli. Ten plik nie jest jedynym zawierający pliki książki adresowej. Więcej 

można znaleźć w innych plikach, takich jak pliki JAR przechowujące klasyczne i nowoczesne skórki. 



Jeśli usunąłeś wszystkie chrome, lub zniszczyłeś, nie możesz użyć książki adresowej, i być może nie 

będziesz mógł wcale uruchomić Mozilli. Chrome ma zasadnicze znaczenie dla Mozilli. Jest również 

możliwość modyfikacji Mozilla spoza katalogu chrome. 

 

1.6.4"hello world" 

Cóż byłby wart tekst o programowaniu bez tego programiku, rozsławionego przez Kernighana i 

Ritchiego w Języku Programowania C. Oryginalne "hello world" została zaktualizowane do "Hello 

World!" po zdobyciu przez C , standardu ANSI. Mozilla obsługuje wszystkie proste wersje 

HTML'owskiego "hello world" jak możesz pomyśleć. Istnieją niekończące się odmiany.  Poniższe 

listingi pokazują trywialne wersje dla starszych dialektów HTML 

 

"hello world" dla HTML i XHTML 1.0 

 

 

 

 

Dla projektantów szybkich aplikacji, bardziej właściwie "hello world" używa XUL, języka 

znaczników GUI Mozilli. Ponownie są niekończące się warianty, ale najprostszy przypadek, który 

ujawnia bardzo niewiele o XUL mamy tu 

 

"hello world" dla  XUL 

 

 

Główną rzeczą do odnotowania jest to ,że XUL wymaga specjalnego znacznika (<description>) z 

niewygodnie długą nazwą dla prostego tekstu. Pliki XUL zwykle nie zawierają dużo prostego tekstu, 

zawierają inne rzeczy. Identyfikator przestrzeni nazw XML jest ukośnym odniesieniem do filmu 

Ghostbusters, w oparciu o fakt ,że niekiedy wymawia się XUIL jak :zool. Ten łańcuch nie pojawia 

się nigdzie ,ale wewnątrz Mozilli .  Zapiszemy to do pliku o nazwie hello.xul w dowolnym katalogu. 

Nie ma sensu używać chrome do tego prostego przypadku. Załaduj go do Mozilla przy użyciu file: 

URL, wpisując  go w pasku adresu, jak w przypadku URL. Rezultatem może być to pokazane na 



poniższym rysunku 

 

"hello world" wyświetlone jako dokument 

 

 

"hello world" wyświetlone jako chrome 

 

Zawartość XUL Mozilli nie musi pojawić się wewnątrz okna przeglądarki. Zamknij Mozillę i 

uruchom go z linii poleceń używając opcji -chrome. Typowe polecenie wiersza poleceń UNIX to 

 

Typowe polecenie linii Windows to 

 

 

1.6.5.Przygotowanie Notatnika 

 

Aplikacja Notatnika jest małym przykładem  aplikacji stosowanej w tej książce.  Działa z klasyczną 

przeglądarką Mozilli. Kiedy użytkownicy zainstalują Notatnik, wszystkie ustawienia są robione 

automatycznie. Jako projektanci musimy wybrać swoje własne drogi od samego początku. Jedynym 

krokiem wymaganym do instalacji Notatnika jest stworzenie pewnych katalogów i zarejestrowanie 

ich nazwy notatnik jako oficjalnego pakietu chrome Mozilli. Jako oficjalny pakiet, będzie dostępny 

przez schemat chrome : URL. Oto instrukcja dla stworzenia katalogów: 

 

1. W obszarze instalacyjnym Mozilli, zmień bieżący działający katalog na katalog chroem 

2. Stwórz podkatalog nottaker i zmień na ten katalog 

3. Stwórz podkatalogi nazwane chrome, locale i skin 

4. Wewnątrz locale, stwórz podkatalog en-US 

5. Wewnątrz skin stwórz podkatalogi classic lub modern, lub oba 

 

Rejestracja pakietu jest wykonywana w pliku chroem/install-chrome.txt. Aby zarejestrować Notatnik 

jako pakiet chrome "notetaker , po prostu dodaj ta linię do końca tego pliku i zrestartuj platformę 

 

 content,instqall,url,resource: /chrome/notetaker/content 

 

Składnia jest dość wrażliwa i musi być dodana jak pokazano. W tym miejscu, po stronie aplikacji nic  



więcej nie jest wymagane chociaż często będziemy odwiedzać te katalogi. 

 

1.7 Debuggowanie z zewnątrz 
 

Mozilla jest dość skomplikowanym systemem, Jeśli nie masz jej skonfigurowanej poprawnie, 

działające aplikacje są trudniejsze do uzyskania. Szereg tajemniczych problemów zmniejsza się z 

każdym poprawionym błędem, ale lepiej ustawić to dobrze już na początku. Można zastosować kilka 

ogólnych ustawień Mozilli aby ułatwić sobie życie. Najbardziej oczywistą technologią do nauki jest 

debugger JavaScript o nazwie kodowej Venkman. Umieszczony jest pod  Tools | Web Development | 

JavaScript Debugger. Aby uruchomić debugger, dodaj tą linię do skryptu w aplikacji: 

 

 debuuger; 

 

1.7.1.Ważne preferencje 

 

Najważniejszą rzeczą są preferencje Mozilli. Mozilla ma ponad tysiąc preferencji. Tylko niewielki 

podzbiór jest dostępny z Edit | Preference. Mozilla  przepisuje pliki preferencji za każdym razem 

kiedy się zamyka. Możesz również wyświetlić i edytować większość preferencji przez wpisanie 

adresu URL about:config. Pamiętaj ,że system edycji nie zmienia  preferencji, kiedy klikasz na niej 

prawym klawiszem myszki; modyfikuje dowolną preferencję. Istnieją ukryte preferencje jak również 

te pokazane. Aby zmienić preferencje na dysku, albo zmodyfikuj plik prefs.js/preferences.js w profilu 

właściwego użytkownika, tworząc nowy plik preferencji nazwany user.js w profilu użytkownika, lub 

modyfikując plik all.js w obszarze instalacyjnym Mozilli. Ten ostatni plik jest w defaults/prefs. Po 

prostu zduplikuj istniejącą linię i zmodyfikuj ją. Porządek preferencji nie jest ważny. Poniższa tabelka 

pokazuje preferencje, dla twórców aplikacji, które są najlepszym zamiennikami dla domyślnych: 

 

Preferencje     Ustawienie Powód 

 

browser.dom,window.dump.enabled  true  Włącza funkcję diagnostyczną 

        dump() 

 

nglayout.debug.disable_xul_cache  true  Domyślnie aplikacja XUL jest  

        buforowana przez Mozillę. Podczas 

        testowania chcesz załadować realny  

        prawdziwy plik cały czas 

 

javacscript.options.strict   true  Dodaje więcej raportów diagnostycznych 

        do konsoli JavaScript 

 

nglayou.debug.disable_xul_fastload  true  Drugi bufor dla XUL, ładowany na  

        starcie z pliku .MFL 

 

signed.applets.codebase_principal_support true  Uchyla wszystkie ograniczenia  

        bezpieczeństwa pobieranej zawartości 

        z wyjątkiem tego ,że użytkownik musi 

        udzielić dostępu 

 

xul.debug.box     false  Może być wyłączona z wnętrza pliku 

        XUL jeśli to wymagane 

 

Jest wiele innych opcji zrzucania i debuggowania, ale mają ograniczone zastosowanie. Upewnij 

się ,że  normalny bufor przeglądarki jest ustawiony na porównywanie stron z buforem za każdym 



razem kiedy są przeglądane. 

 

1.7.2.Projektowanie wielokienkowe 

Kiedy Mozilla jest uruchomiona, generalnie zarządza więcej niż jednym oknem w danym czasie. 

Można być łatwo zmylonym przez ten układ, zwłaszcza jeśli masz kilka wersji Mozilli 

zainstalowanych. 

 

1.7.2.1.Zachowanie  Microsoft Windows 
Jeśli nowe okno Mozilli jest otwarte w Microsoft Windows , wtedy będzie dołączone do aktualnie 

uruchomionego programu Mozilli. Oznacza to ,że  może być  co najwyżej jedna wersja Mozilli 

działająca w danej chwili i co najwyżej jedna instancja (z systemem plików wykonywalnych) tej 

wersji. Jeśli okno jest uruchamiane z linii poleceń lub ikony pulpitu, wtedy program wykonywalny 

nie robi niczego więcej niż wyszukiwanie  istniejącej, uruchomionej Mozilli. Jeśli taka istnieje, ta 

istniejąca kopia jest wysyłana do "otwartego okna" instrukcje a wiersz poleceń lub ikona zamykają 

się. Tylko jeśli nie ma innego uruchomionego programu Mozilli , wiersz poleceń lub ikona zaczyna   

całą nową instancję platformy. Oznacza to ,że jeśli mamy dwie wersje Mozilli, w tym prostym 

przypadku, nie uruchomić ich razem w tym samym czasie w Windows. W złożonym przypadku, 

możliwe jest przezwyciężenie tego ograniczenia. Aby to zrobić należy zacząć od wykonania kopii 

wykonywalnej Mozilli.  Zmodyfikować kopię zasobów Mozilli edytorem zasobów (np Micrsoft 

Visual C++). Zmieniamy łańcuch zasobów 102 i 103 w sekcji String Table na coś nowego. Zapisz 

kopię. Ta kopia może być teraz uruchamiana jako oddzielna instancja oryginalnego programu 

wykonywalnego. Powinno się również używać oddzielnego profilu. Jeśli  to zrobisz, musisz również 

pamiętać o tej modyfikacji. Po drugie, możliwe jest (i czasami łatwo) stworzyć źle złożoną aplikację 

XUL. Kiedy okno przechowuje te aplikacje wyświetlane, wszystko wydaje się normalne, chociaż 

może działać niezgodnie z przeznaczeniem. W rzadkich przypadkach, kiedy te okna są zamknięte, 

działająca platforma może się ociągać. W takim przypadku, kolejne otwarte okno będzie używało 

istniejącej platformy, która może być w stanie błędów jako wynik źle sformułowanej aplikacji 

poprzednio testowanej. Jeśli podejrzewasz ,że to się dzieje, użyj Ctrl-Alt-Del dla sprawdzenia jeszcze 

uruchomionych procesów Mozilli, chociaż wszystkie okna zostały usunięte. Taki proces bezpieczniej 

zabić. 

 

1.7.2.2.Zachowanie  UNIX X11/GTK 

W UNIX/Linux, wiersz poleceń lub ikona na pulpicie nie współdziałają z istniejącą, uruchomioną 

instancją Mozilli. Jest to przeciwieństwo Microsoft Windows i jest prawdziwe dla wersji od 1.4 w 

górę. To zachowanie jest czymś rodzaju uciążliwości, ponieważ aplikacje XUL zazwyczaj nie mają 

standardowego menu Mozilli. Te menu są punktem dostępowym dla narzędzi diagnostycznych takich 

jak DOM Inspector, Debugger i Konsola JavaScript. Bez tych menu, nie ma oczywistego sposobu na 

uruchomienie tych narzędzi. Więc trudno zastosować je do aplikacji XUL w fazie projektowania. W 

Windows możesz uruchomić inne okno przeglądarki i otworzyć menu standardowe. W UNIX nie 

możesz. Jest łatwy rozwiązanie dla konsoli JavaScript, wystarczy dodać opcję w wierszu poleceń: 

 

 -jsconsole 

 

Bardziej ogólnym rozwiązaniem jest dołączenie fragmentu skryptu w aplikacji XUL. Dla pracy tego 

skryptu aplikacja XUL musi być zainstalowana w chrome: 

 



 

 

Ten skrypt otwiera DOM Inspector i konsolę JavaScript kiedy ładowany jest bieżący dokument a 

potem zastępuje bieżący dokument identyczną kopią w innym oknie. Ten ostatni krok jest 

wykonywany tak ,że okno aplikacji jest ładowane ostatnie. Porządek ładowania pozwala DOM 

Inspectorowi zauważyć okna aplikacji, które potem mogą być kontrolowane. Istnieje wiele systemów 

między Mozillą a ekranami pod UNIX. Jeśli eksperymentujesz agresywnie z tą aplikacją, możliwe 

jest ukrycie się błędów gdzieś na pulpicie. Jeśli coś się blokuje lub szaleje, pierwsza rzecz ,którą 

uznaje się za winną to Mozilla, ale wina może leżeć gdzie indziej. Użyj top(1), ps(1) i kill(1) dla 

zamknięcia i ponownego uruchomienia systemu w danym czasie dopóki problem nie zniknie. 

Odpowiednia kolejność : 

 

1. Zabij i zrestartuj wszystkie procesy  Mozilli i wyczyść pliki .mfasl XUL, jeśli jest 

2. Zabij i zrestartuj menadżera okna (sawfish, twm, enlightenment itd) 

3. Zabij i zrestartuj cały pulpit (GNOME, KDE, OpenStep itd) 

4. Zabij i zrestartuj X-server (Xfree86, vncserver itd) 

5. Wyloguj  się i zaloguj 

6. Uruchom ponownie komputer 

 

Takie problemy są rzadkie ,ale systematyczne podejście do ich rozwiązania zaoszczędzi wiele czasu. 

 

1.7.3.Opcje czasu kompilacji 

Jeśli są chętni do zmagania się z procesem kompilacji Mozilli, można zbudować binaria z dodatkową 

obsługą poziomu debuggowania. Niektóre z nich mogą być aktywowane przez ustawienia różnych 

magicznych zmiennych środowiskowych. Pamiętaj ,że niektóre z tych opcji rozsiewają ogromne 

ilości informacji. Bramą do bardziej debuggowalnej wersji Mozilli jest opcja – disable-- debug. Jest 

to opcja do konfiguracji zestawu narzędzi rozpoczynających proces kompilacji. Po włączeniu, wiele 

sekcji debuggowanego kodu przez Mozillę jest zawarte w kompilowanym kodzie. Dla włączenia tej 

lub innych opcji, możesz wygenerować własny plik konfiguracji. 

 



 

 

II: UKŁAD XUL 

 
Większość aplikacji komputerowych zawiera wizualny interfehjs – i nic dziwnego – dla ludzi proces 

informacji wizualnej jest łatwiejszy Aplikacje Mozilli używają dokumentów XUL, aby określić 

interfejs wizualny. XUL jest jednym z najskuteczniejszych sposobów tworzenia GUI. XUL oznacza 

XML User-interface Language . Ta część opisuje cały szkielet języka. Oznacza to wszystkei aspekty 

strukturalne od których zależy język. Bez odpowiedniego zrozumienia rdzenia struktury, cehc języka, 

może być frustrujący w zastosowaniu. Dlatego zaczniemy od początku. Podstawowa struktura XUL 

system układu, który określa geometryczne pozycje zawartości XUL. Ustawienie to jet podyktowane 

znacznikiem <box> i kilkoma innym podobnymi znacznikami. Rozważmy przykład "hello world" z 

poprzedniej części 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zewnętrzny znacznik <window> jest podpowiedzią ,która mówi ,że ten dokument powinien pojawić 

się w oddzielnym oknie, ale jest tylko podpowiedzią. Główną funkcją jest działanie jako źródłowy 

znacznik dokumentu. XML wymaga, aby wszystkie dokumenty miały znacznik źródłowy. Jest to 

znacznik <box>, który mówi jak zawartość dokumentu powinna być wyświetlana. Nauka XUL 

oznacza nauke o polach. Faktycznie, znacznik źródłowy (<window>) również działa jak znacznik 

<box> w pewnym stopniu, ale jest mniej potężnym narzędziem układu niż <box>. Aby efektywnie 

wykorzystać tą część, obowiązkowe jest trochę XML i CSS. Przypomnij sobie ,że dla dla XML, 

dyrektywy <?xml> i <!DOCTYPE> i atrybut xmlns muszą działać wspólnie dla zdefiniowania tego 

jakiego rodzaju jest prezentowany. Więc pierwsze trzy linie w powyższym listingu zapewniają ,że 

treść dokumentu będzie określona zgodnie z systemem układu XUL niż HTML. Ten system może 

być zmieniony lub modyfikowany w dowolnym momencie przez użycie reguł stylu CSS2. 

Przypomnij sobie ,że takie reguły CSS2 pochodza z tej prostej składni: 

 

 selektor {właściwość : wartość wyrażenia} 

 

selector jest zazwyczja znacznikiem, klasą lub id nazwy. Reguły stylu CSS2 nie są samym XML i 

muszą być przechowywane jako wartości atrybutu XML, lub w oddzielnym pliku .css. Przykładem 

reguły, która zapewania ,że znacznik <window> jest wyświetlany przy użyciu systemu układu XUL 

jest 

 window {display : -moz-box;} 



 

2.1 XUL oznacza pola 

 

Kiedy uczymy się HTML, znaczniki <P> i znaczniki nagłówkowe, takiej jak <H1> są powszechnym 

punktemstarowym. Tylko po pewnych eksperymentach uświadamiasz sobie jak niezwykle silnym 

znacznikioem jest <SPAN>. Znacznik <H1>, na przykład, jest znacznikiem <SPAN> z zastsowanymi 

stylami CSS, jak display:block i font-size:larege. To nie jedyny taki znacznik – wiele to tylko <SPAN> 

plus pewna stylizacja. HTML nie uczy najpierw o <SPAN>> ponieważ czysty znacznik <SPAN>  

wydaje się "nie robić" niczego;normalnie jest niewidoczny. Znacznik <box> XUL odgryuwa taką 

samą rolę co znacznik <SPAN> HTML, z wyjątkiem tego że <box> jest niezbędny na rozpoczęciu. 

Ważen jest ,aby opanować pola XUL od razu. Poniższy listing jest fragmentem XUL pokazującym 

typowe zastosowanie pól w strukturze treści 

 

 

Ten kod zawiera znaczniki <box> jako "realne" znaczniki. Jest to normalne dla XUL. Oczekujemy 

autoamtycznego zastosowania znaczników <box>. Rysunek pokazuje jak ta zawartość może 

pojawiać się w Microsoft Windows, jeśli była to zawartość całego dokumentu XUL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym zrzucie ekranowym, zawartość XUL ma prosty styl CSS zastosowany,tak aby można było 

zobaczyć gdzie są pola. Każde pole zawiera dwa znaczniki,a te dwa znaczniki są zgrupowane albo 

obok siebi lub jeden na drugim. To jest cały sens <bo<. Zwykle tylko jedno lub dwa pola mają granice. 

Poniższy listing pokazuje użycie styli. 



 

Oczywiście stylizowanie i układ zawartości XUL jest podobny do stylizacji i układ zawartości HTML 

– przynajmniej w zakresie podstwowego podejścia. Ale jakie są tepodobieństwa? Nauka o polach 

oznacza nauke o zasadach rozkładu. Po omówieniu zasad, zachęcamy do eksperymentowania ze 

stylami CSS – można się wiele dowiedzieć w ten sposób o układzie XUL. 

 

2.2 Zasady rozkładu XUL 

 

Rozkład XUL jest procesem wstawiania znaczników informacyjnych do zawartość, którą człowiek 

może docenić. Rozkład XUL jest inny od rozkładu aplikacji. Przeglądarka automatycznie dba o to 

pierwsze. To ostatnie jest zadaniem projektowym dla programisty lub grafika. Rozkład automatyczny 

jest opisany tutaj. Zasady rozkładu dla HTML zawierają coć co nazywa się Box Model, zdefiniowany 

w standardzie CSS2, sekcja 8. HTML i XUL współdzielą liczbę styli CSS2, w tym dekoracje pola. 

Łatwo jest skonkludować ,że Box Model stosuje się też do XUL. Tak ale to jedna trzecia prawdy. 

Pola są tak ważne ,że musimu wyjaśnić wszelkie nieporozumienia na samym początku. Po pierwsze, 

pola Box Model i <box> nie są identyczne. Wiele znaczników XUL pochodzi z Box Model, ale <box> 

w szczególności nie jest w pełni opisany przez ten model. Po drugie, chociaż Box Model definiuje 

jedną koncepcję rozkładu, nie jest to cała strategi rozkładu. Strategia rozkładu również potrzebuje 

urządzenia wyjściowego, i systemu do odwzorowania układanej zawartości do tego urządzenia 

wyjściowego. Jeśli tym urządzeniem jest ekran komputera, wtedy wymagany jest plan  modelu 

wizulanego formatowania (tj. sekcja 9 i 10 stadardu CSS2, oddzielnie od Box Model). Krytyczne w 

modelu formatowania wizualanego są  koncepcje bloku i  lini pola. Blok jest prostokątnym regionem 

na ekranie. Jeśli zawartość bloku rozszerza się na więcej niż jedną linię, wtedy każda linia wewnątrz 

tego bloku jest linią pola. Udokumentowany model formatowania wizualnego w CSS2 ma 

zastosowanie tylko do HTML. XUL ma swój własny model formatowania wizualnego, który jest 

inny i nie jest dobrze reklamowany. Model XUL nieco przypomina sposób układu wierszy tabeli 

HTML. Podobieństwo nie jest dokładne. Rozszerzenie Mozilli wersji CSS2 jest notacją która 

dostarcza zasad rozkładu dla znaczników HTML i XUL. Platforma obsługuje rozkład HTML i XUL 

z pojedyncza, implementacją układu ogólnego. W  zasadzie te dwa typy układu są obsługiwane przez 

oddzielne zasady rozkładu CSS2. W praktyce te dwa typy rozkładu współdzielą te same zasady i 

mogą być mieszane razem w jednym dokumencie. Jednak ,lepiej trzymać się czystego rozkładu XUL 

lub czystego HTML. Jest jeszcze jeden element żargonu. Wewnątrz Mozilli, koncepcja ramki jest 

bardzo ważna. Ramka jest obiektem reprezentującym wizualny prostokąt na ekranie. Pomiędzy tymi 

wieloma pojęciami, jest więcej niż wystarczająco aby uczynić ludźmi szczęsliwymi. Droga do tego 

jest prosta do zrozumienia: Najpierw rozpatrujemy pojedynczy znacznik XUL, a potem rozpatrujemy 

grupę znaczników XUL. Zrobimy to w najbliższym czasie. Podsumujmy prawidłowe relacje między 

tymi pojęciami 

 

 Znaczniki HTML i XUL przestrzegają zasad z Box Model 

 HTML Ii XUL mają inne modele formatowania wizualnego. Linie pola rozciągaj się i kurca 

inaczej dla HTML i XUL 

 Niektóre znacznikil HTML są jak linei pola CSS2 a niektóre znaczniki XUL są linie pola 

XUL.<box> jesy jak pole linii XUL ale również przestrzega zasad Box Model 

 Większość znaczników HTMl i XUL mają blok CSS2, który jest "domowym prosdtokątem" 

dla znacznika i jego zawartości, ale "blok" jest mylącym terminem. Wewnątrz mozilli, "blok" 

jest używany tylko dla HTML, "pole" jest używane dla XUL. "Ramka" jest używana dla 

koncepcji, którą stosuje się do HTML i XUL. Używając "ramki" ignorujemy "blok" 



 Dla HTML i XUL, zawartość może przepełnić znacznik bloku CSS2. To czyni wszystko 

bardziej złożonym i lepiej jest zignorować przepełnienie dopóki reszta jest jasna. 

 

Najprostszym sposobem zobaczenia różnic między XUL a HTML jest eksperymentowanie. W 

praktyce, należy wziąść ostatni listing i zmienić wszystkie <box> i zamienić na <div>. Zmioeń styl 

dopasowania. Wstaw nową zawartość wewnątrz dokumentu XHTML 1.0 i załaduj ten plik do okna 

chrome. Pobaw się rozmiarami okna i porównaj jak zareagują wersje HTML i XUL. Są nieznaczne 

różnice. Podobnie jak różnią się opisane poniżej. 

 

2.2.1 Wyświetlanie pojedycznego znacznika 

Wyświetlene pojedynczego znacznika XUL oznacza użycie Bo Modelu CSS2. Większość 

znaczników XUL zawierających <box>, jest stylizowana w ten sposób. Poniższy rysunek ilustruje 

ten model w oparciu o diagram w sekcji 8.1 tego standardu. Pokazuje tekst (słowo "Anything") jako 

zawartość tego pola, ale zawartość może być inna:tekst , obraz, przycisk, pasek przewijania lub pole 

wyboru. Sekcja 8, Box Model i sekcja  14 Kolory i Tła są tymi sekcjami standardu CSS2, które są 

całkowicie poprawne dla XUL 

Również stylizacja rozmiarów może być zastosowana do znacznika XUL. Wspierane właściwości to 

 

 

W przypadku pojedynczego znacznika, znaczniki te działają tak samo jak te dla HTML,ale znaczniki 

otaczający moze zawęzić lub poszerzyć zawarty znacznik w sposób który nieznacznie się różni od 

HTML. Oznacza to ,ze obliczenie wielkości w standardzie CSS2 nie jest wiarygodne w XUL. 

Właściwości góra i lewo działają tylko w specjalnych przypadkach; dół i prawo nie działają wcale. 

Zrozumienie dlaczego tak jest prowadzi wprost do tematu pozycjonowania. W CSS2, znacznik, który 

jest pole m Box Modelu może być pozycjonowany – gdzieś umieszczony. Pozycjonowanie 

znaczników XUL jest prostsze niż pozycjonowanie znaczników HTML, ale jest używany ten sam 

styl właściwości. W CSS2, pozycjonowanie jest kontrolowane przez cztery właściwości 

display,position,float i visibility 

 

 display.W CSS2, display może pobierać wiele wartości. Jedynymi wartościami CSS2 

 wspieranymi w XUL są none i inline. Chociaż none działa, atrybut hidden XUL jest lepszym 

 chociaż identycznym, rozwiązaniem. none stosuje się ze wszystkimi znacznikami XUL, 

 podczas gdy inline jest używane do powiedzenia znacznikowi ,że funkcjonuje w innym 

 <box>. XUL ma wiele, wiele niestandardowych wartości dla wyświetlania właściwości, 

 prawie jedną na znacznik XUL, i prawie wszystkie są zbyt niejasne aby były przydatne. 

 Opcja -moz-box, na przykład, jest opisana po tej liście. 

 

 position.XUL nie wspiera pozycjonowania absolutego lub stałego. Style te powodują 

 problemy Mozilli i powinno się ich unikać. Jest wsparcie dla pozycjonowania 

 pozycjonowania względnego,ale tylko jeśli znacznik XUL stylizowany jest bezpśrednim 

 potomkiem znacznika <stack> lub <bulletinboard> 

 



 float.Nie jest wspierany w XUL 

  

 visibility.Ustawiona na hidden, ta właściwość tworzy element wystylizowany 

 niewidocznym. Chpociaż to podejście działa, atrybut hidden XUL działa. Nie ma tabeli w 

 XUL ,ale ustawienie tej właściwości na collapse wykonuje efektywniej tą samą rzecz co 

 element stylizowany – zachowanie marginesów. Atrybut collapsed jest preferowanym 

 podejściem dla zawijania, chociaż jest identyczny do użycia visibility. Oba odnoszą się do 

 wszystkich znaczników XUL, z wyjątkiem <menuitem>, który tylko wspiera hidden. 

 

Dla XUL, najmniejszym wspólnym mianownikiem stylu jest display: -moz-box, specjlny  typ 

wyświetlania Mozilla. Oznacza to ,że wszystkie istniejące znaczniki XUL i wszystkie znaczniki 

definiowane przez użytkownika w dokumencie XUL działają jak <box> ,chyba ,że mamy dodatkowe 

style swoje własne. To dlatego pola są centrum w XUL.  -moz-box tworzy znaczniki XUL różniące 

się od znaczników HTML. Wewnątrz chrome jest standardowe archiwum nazwane toolkit.jr. To 

archiwum zawiera plik nazwany xul.css. Ten plik zawiera podstawowe definicje stylu dla wszystkich 

znaczników XUL. Te style są stosowane do dokumentów XUL przed wszystkim innym,, wliczając w 

to globalne style lub skórki.To tam jest ustawione -moz-box. 

 

2.2.2 Wyświetlanie wielu znaczników 

Aby wyświetlić wiele znaczników w XUL , wtstaw je do wnętrza znacznika <bo>. Sa inne opcje ,ale 

<bo> jest najprostszy. Problem jest taki,że <box> nie działa jak pole świata rzeczywistego. Poniższy 

rysunek ilustruje jak utrzymywanie rzeczy wewnątrz innych rzeczy może być wykonane na różne 

sposoby. 

 

 

Oczywiście tradycyjne pole jest dwuwymiarowe, podczas gdy pole a'la półka nie. <box> jest jak 

półka. Półka może obsłużyć tylko jeden wiersz zawartości. Jeśli atruybut orient jest ustawiony na 

"pionowo", wtedy <box> działa jak wieszak, który przechowuje kilka półek .Wieszak dla znacznika 

<box> jest szeroki na jedną pozycję, jak wolno stojąca wieża CD. Wiele elementów HTML również 

wygląda jak półki, ale ten wygląd jest mylący. Większość elementów HTML obsługuje zawijanie 

linii, więc każda dłuższa linia jest dzielona na dwie lub więcej linii. To zwykle nie zdarza się z XUL. 

Jeśli brakuje miejsca, linia zostanie skrócona. Jeśli uruchomisz nowszą wersję narzędzia Micrsoft 

Windows, takiego jak Micrsoft Paint, możesz zwęzić okno dopóki opcje menu nie zawiną się do 

pobrania dwóch lini. Jeśli robisz to z Mozillą, menu jest skracane a nie zawijane. Jest tak ponieważ 

<bo> nie  zawija linii w swojej zawartość, jak również wszystkie znaczniki podobne do <box>. Są 

dwa wyjątki od tej reguły: znacznik <description> i znacznik <label> zawijające linie swojej 

zawartości. Znacznik <description> XUL wyświetla zawartość w sposó prawie taki sam jak znaczniki 

HTML. Poziomy <box> i jego zawartość działają jak pole linii CSS2. Główna różnica jest przy 

obliczaniu rozmiaru. W HTML i XUL, pole linii musi być dość duże aby wypełnić się zawartością ,ale 

możliwe są pewne negocjacje. W HTML, te negocjacje wywołują obliczenie wymaganej przestrzeni 

dla zawartości i ułożenie jej, dopóki wszystko nie zostanie zrobione. Jeśli redukujemy szerokość okna, 

zawijanie linii może podzielić zawartość na dwie linie. W XUL, te same negocjacje wywołują 

obliczanie wymaganej przestrzeni dla zawartości i zaalokowanie dokłądnie tej ilości przestrzeni.. 



Zawartość musi potem wypełnić tą przestrzeń. W przypadku XUL, zawijanie linii nie jest opcją, więc 

jeśli szerokość okna jest redukowana, <box> musi spróbować dopasować swoją zawartość do 

mniejszej przestrzeni. Jeśli został osiągnięty minimalny rozmiar każdego fragmentu zawartości, nie 

można bardziej jej ugnieść. Potem pole nie ma wyboru, ale przycina zawartość tak aby mogła pojawić 

się do przeglądu, Takie zachowanie jest podyktowane przez model rozkładu wizualnego. Poziomy 

<box> działa jak sterta pól lnii CSS2, jedna dokładnie na szczycie drugiej. Te same zasady stosują 

się do tych pól linii jak w przypadku pionowym, z wyjątkiem tego ,że każde pole linii zawiera tylko 

jeden fragment zawartości (jedne potomek znacznika <box>). 

 

2.2.3 Atrybuty rozkładu pola 

Tak jak w HTML,  rozkład można pozostawić przeglądarce lub możesz przejąć kontrolę. 

Standardowy zbiór atrybutów znacznika jest używany dla rozdzielenia zawartosci znacznika <box>. 

Atrybuty te mają zastosowanie do każdego znacznika, ponieważ większość znaczników XUL działa 

jak znaczniki pola. Poniższy rysunek pokazuje koncepcyjne rozłożenie tych atrybutów 

 

Rysunek ten ilustruje przypadek orient="poziomej", który jest domyślny dla <box>. Każde ze słów 

w diagramie jest atrybutem XUL, który wpływa na to gdzie zawartość <box> jest umieszczana. 

Każda pozycja wewnątrz <box> musi być znacznikiem ze swoimi własnymi prawami. Historycznie, 

niektóre z tych atrybutów są odizedziczone z atrybutów w standardzie CSS2. To moze wydawać się 

mylące, al jest mniej mylaće jeśli spojrzysz na te atrybuty jako cąłkowicie oddzielne. W szczególności, 

powinieneś unikać atrybutu valign CSS2, chociaż jest jeszcze obsługiwany. 

 

orient = "horizontal | "vertical" 

Atrybut orient stanowi czy zawartość bedzie rozłożona wzdłuż czy wszerz , i określa podstawowy 

kierunek.  Podstawowy kierunek jest w prawo dla horizontal i w dół dla vertical. horizontal jest 

domyślny. 

dir = "ltr" | "rtl" | "normal" | "reverse" 

Atrybut dir jest jak atrybut dir w HTML. Zawartość będzie rozłożona od lewej do prawej lub od 

prawej do lewej w kierunku podstawowym.  normal jest to to samo co ltr; reverse to tro samo co rtl. 

Dla pól pionowych. Od lewej do prawej oznacza z góry na dół a od prawej do lewej oznacza z dołu 

do góry. ltr jest domyślny. 

pack = "start" | "center" | "end" 

Atrybut pack  justuje zawartość pola wzdłuż kierunku podstawowego, podobnie jak justowanie w 

procesorze tekstu.  start oznacza wyrównanie w lewo lub w górę, center oznacza wyśrodkowanie 

zawartości, a end oznacza wyrównanie w prawo lub w dół. Zwykle, pole rozszerza się wzdłużnie w 

celu dopasowania  do wolnego miejsca. W takim przypadku, przydatny jest pack. Jeśli pole się nie 

rozszerza pavck nic nie robi. Rozwój zależy od atrybutu  align="stretch". start jest domyślne dla pack 

align = "start" | "center"| "end" | "baseline" | "stertch". 

Atrybut align wyrównuje zawartość w kierunku poprzecznym. We wszystkich punkatch pola, jest 

tylko jeden element treści w tym kierunku, więc align przesuwa każdy element góra/dół lub 

lewo/prawo. Ma to sens tylko jeśli rozmiar poprzeczny pola jest większy niż jakaś częśćzawartości. 

W polu poziomym,  linia bazowa przesuwa treść do tekstu bazowego CSS2, który wyrównuje cały 

tekst ale wstawia inne pozycje na dół pola.  stretch oznacza pełną justyfikację, ale ponieważ jest tylko 



jedna pozycja zawartości w każdym poprzecznym punkcie, ta pozycja robi się większa dopóki  nie 

dotknie początku i końca strony. Dotyczy to zagnieżdzonych pól, obrazków i widżetów ale nie czysty 

tekst. Domyślnie jest to stretch. 

equalsize = "always" 

Jeśli ten atrybut jest ustawiony na always, i jeśli wszystkie znaczniki potomne mają  atrybut flex, 

wtedy cała zawartość pola będzie miała równy rozmiar w podstawowym kierunku. Jets to przydatne 

dla układu tabelarycznego lub siatki. Inna wartość wyłącza equalsize. 

 

Mozilla również obsługuje atrybut ordinal. Atrybut ten jest przeporządkowywany automatycznie 

kiedy Mozilla zapisuje i wykorzystuje ponownie informacje o dokumencie XUL przez atrybut persist. 

ordinal ma zstosowanie do znaczników potomnych danego znacznika, i przechwuje liczbę całkowitą 

z najmniejszą wartością zero. Określa porządek tych znaczników potomnych wewnątrz ich rodzica. 

Zwykle ten porządek występuje automatycznie z porządku znaczników dokumentu XUL. ordinal jest  

czasami używany do zapisu stanu kolumn znacznika <tree> .Dla wszystkich tych atrybutów, wartość 

inherit ma to samo znaczenie jak w CSS2; w tym przypadku, wartość będzie pobrana z informacji o 

stylu znacznika rodzicielskiego. Wartość inherit, jednak może być określona tylko z odpowiedniego 

stylu CSS tego atrybutu znacznika. Inne powszechnie używane atrybuty rozkładu stosuje się do 

wszystkich znaczników, nie tylko znaczników wykorzystujących kontener pola. Atrybuty te to: 

collapsed = "true" | "false" 

Ustawiony na true ,znacznik będzie zwinięty ,jak gdyby był używany styl CSS2 visibility:collapse. 

Nie zajmuje miejsca na ekranie, co ma wpływ jak dowolna zawartość pola układa swoich potomków. 

Ustawione na false, czy cokolwiek innego, znacznik pojawia się ponownie. Dynamiczna  zmiana 

collapsed powoduje ponowny przepływ co jest sporą pracą w przetwarzaniu dla Mozilli 

hidden = "true" | "false" 

Przy ustawieniu na true, znacznik będzie znikał z ekranu jak by ustawiony był display : none CSS2. 

Znacznik nie zabiera miejsca. Jeśli jest ustawiony na false, pole jest ponownie eksponowane. 

Dynamiczna zmiana atrybutu hidden nie powoduje ponownego przepływu. 

flex = "integer" 

Jeśli flex jest ustawiony na liczbę całkowitą większą niż 0, wtedy znacznik do którego należy może 

stać się większy niż normalny rozmiar. Jednocześnie eliminuje to wpływ atrybutu pack, chyba ,że 

przezstrzeń tego znacznika może rozciągnąć się w jakiś ograniczony sposób. Odpowiednikiem stylu 

jest -moz-box-flex 

debug = "true" 

Ustawienie atrybutu debug ujawnia strukturalne informacje na temat bieżącego rozkładu znaczników. 

Ustawienie debug zakłóca normalny rozkład zawartości. 

Wiele innych atrybutów również ma wpływ na rozkład. Dla dalszej analizy rozkładu systemu musimy 

wrócić z powrotem do stosowania stylów Mozilli. 

 

2.2.4 Ramka i rozszerzone pojęcie stylu 

 

Układ funkcji opisanych wcześniej jest związany z zawartością XML; są to atrybuty znaczników. Jest 

jednak inna srona rozkładu. Mozilla ma bardzo szerokie akcesoria do stylziacji systemem CSS. Te 

rozszerzone style są używane co najmniej tak samo jak atrybuty XUL. Centralnym miejscem tych 

styli jest ważna kocepcja ramki 

 

2.2.4.1 Co to jest ramka? 

 

Ramka jest koncepcją implementacji wewnątrz platformy Mozilli, która zarządza wyświetlaniem 

stanu jednego znacznika. W złożonych przypadkach, zero lub więcej ramek może dopasować 

znacznik, ale jedną ramkę, jedna reguła znacznika jest dobrą regułą myślenia o ramkach. Informacja 

o ramce jest uzupełnieniem pojęcia "obiekty" opisanego w standardzie W3C DOM. Obiekty DOM,w 

rzeczywistości są interfejsami obiektów, są wewnętrzną reprezentacją jednostki XML, zwykle cały 



znaczniki. Dostarczają one danych zorientowanych tego znacznika. Ramki są wewnętrznymi 

reprezentacjami stylu CSS powiązanego z całym znacznikiem. Większość znaczników ma ramki. 

Ramka umożliwia wyświetlenie znacznika ,który jest przestrzenny, wizualny i geometryczny. Ramki 

obejmują zarówno standardowe style CSS i rozszerzenia styli CSS Mozili. Ramki są ważne w XUL 

ponieważ (ewentualnie) musisz wiedzieć czy znacznik ma ramkę lub nie :zancznik <box> zawsze ma 

ramkę. Przy stylu, zmianie rozmiaru okna i kiedy znacznik dynamicznie jest aktualizowany, ramki są 

odpowiedzialne za koordynowanie wyświetlania dokonanych zmian. To wszystko dzieje się 

automatycznie wewnątrz Mozilli, podobnie jak przetwarzanie zdarzeń dla standardów DOM. Dla 

programisty aplikacji, ramki są bardziej abstrakcyjną koncepcją niż interfejsy DOM, i nie ma 

potrzeby z nimi interakcji. Silnik renderujący Gecko zarządza wszystkimi wymaganymi ramkami. 

Ramki są ważne tylko jeśli jesteś głęboko uwikładny w problemy układu. W tym momencie 

przydatną zasadą przewodnią jest nie ma ramki nei ma właściwego układu. Czy element wizualny 

wymga ramki czy nie ,kod źródłowy Mozilli zapytuje. Wstępną zasadą jest ,że każdy widoczny 

element, który znajduje się pod z-index:0, i który zajmuje odrębny prostokątny obszar, ma ramkę. 

Wiel pozostałych elementów takich jak zawartość absolutnie spozycjonowana HTML, również ma 

ramki. Okienko popupów nie ma ramek. 

 

2.24.2 Style i rozszerzone style mają wpływ na stan ramek i zawartość 

Mozilla dodaje do CSS2 zbiór właściwości. Wszystkie rozszerzenia zaczynają się od "-moz" lub 

prefiksu "-moz". Te dodatki mogą być prawdziwymi rozszerzeniami, niejasnymmi wewnętrznymi 

włąściwościami, eksperymentami w ramach badań lub narzędziami debuggowania, lub mogą 

przewidywać cechy przyszłych norm. Niektóre z tych dodatków są oczywistymi celami w modelu 

arkusza renderowania, a niektóre z celów są bardziej programistyczne. Właściwości stylu i 

rozszerzenia są zdefiniowane na poziomie kodu źródłowego plików nagłówkowych C/C++ . Jeśli 

jesteś ciekaw poszukaj nazw plików, które kończą się .h. Przekonasz się  ,że lista rozszerzeń jest 

ogromna. Dlaczego jest tak wiele?. Odpowiedź jest związana z implementacją. Zbiór standardowych 

włąściwosci CSS2 można uznać jako maszynę dużych stanów (automat o skończonym stanie) 

ponieważ każdy wyświetlony znacznik lub ramka mają swój zbiór stanów. Zbiór stanów pasujących 

do właściwości CSS2 może być wystarczająca do opisania tego tego co jest na ekranie, ale nie jest 

wystarczające dla całkowitego systemu wyświetlania CSS2. Taki system wyświetlania musi 

przechowywać wyświetlania dodatkowych informacji. Na przykład właściwości CSS2 mogą być 

wystarczające, aby opisać ,jak wygląda przycisk, ale silnik CSS2 wewnątrz Mozilli również musi 

wiedzieć czy przycisk XML zawiera widżet przycisku z pewnego narzędzia GUI. Taki widżet musi 

być zarządzany. Taki dodatkowy element informacji (że widżet jest obecny) może również być 

przechowywany jako rozszerzenie Mozlii, jak  -moz-gc-wrapper-block. Przykłąd ten jest 

rzeczywiście ciekawy tylko dla projektantów Mozilli. Wynika z tego ,że niektóre rozszerzenia stylu 

są wewnętrzne, podczas gdy inne są zewnętrzne. Wewnętrzne to te, tworzone głównie na potrzeb 

wewnętrzne, mogą być ignorowane. Zewnętrzne, stworzone aby dodawać zaawansowane funkcje, są 

przeznaczone do użytkowania dla autorów dokumentu i programistów aplikacji i powinny być brane 

pod uwagę. Oczywiście, jest między nimi szara strefa. Podobnie rozróżnie wewnętrzne kontra 

zewnętrzne stosuje się do stylowanej zawartości. Zawartość danego znacznika,nawet bez znacznika 

potomnego, może być podzielona na kila róznych kawałków. Te wewnętrzne części moga mieć 

informacje stylu swoje własne, chociaż nie są dostępne z zewnątrz. Przykładem jest znak inicjału, 

zwyke używany jako pierwszy znak akapitu. Chociaż standard CSS3 ujawnia teraz ,że znak pseudo-

klasy :initial-letter jest zaimplementowany jako wewnętrzna ramka w Mozilli. Te wewnętrzne części 

są niejasne dla projektantów aplikacji jako style wewnętrzne. Są one apsektami najniższego poziomu 

systemy wyświetlania. Trzymajmy się zewnętrzncyh cech w miarę możliwości po prostu dlatego ,że 

są jaśniejsze i bardziej bezpośrednie. Te ostatnie  słowa można potraktować jako ostrzeżenie. Jeśli 

chcesz pomóć w utrzymaniu platformy Mozilli, plątanie się na niskim , wewnętrznym poziomie to 

strata czasu i energii. Przykładem przydatnego zewnętrznego rozszerzenia styulu jest ( w skrócie) jets 

linia z arkusza stylów html.css , który towrzyszy instalacji Mozilli. Ma kilka nowych właściwości 

stylu i nowe wartości stylu. Mozilla nie może bezpośrednio wspierać zarysów właściwości CSS2, ale 



ma rozszerzenia, które są tego bliskie: 

 

-moz-outline oznacza zastosowanie zarysu. -moz-FiledText oznacza zastosowanie koloru używanego 

przez ekran dla pól tektowych. Wcześniej mówiono jak układ może być zrobiony atrybutami XUL. 

Ten system używam znaczących nazw zanczników, znaczących atrybutów XML i znaczących 

wartości dla tych atrybutów. Przykładem jest trochę XUL: 

 

Wszystkie angielskie słowa w tym zaznaczonym fragmencie (mybox, align, start) dają podpowiedzi  

co do zawartośći układu. Najprostsza rzecz do zrobienia z tymi słowami to dołączenie ich do 

właściwości stylu. Wiele rozszerzeń styli Mozilli jest jedynie odpowiednikami słów kluczowych 

XUL. Niektóre znaczniki XUL zależą całkowicie od tych odpowiedników styli co do ich zachowania 

tak aby znaczący znacznik w rzeczywistości wywodził się ze stylu. Poprzedni przykład można 

zapisać tak : 

 

Nie ma kodu C/C++ dla <mybox>; cały znacznik zależy całkowicie od stylu. 

 

2.2.4.3 Rozszerzenia reguł stylu mają dostęp do dodatkowych stanów 

Koncepcja pseudo-klass CSS2 jest bardzo silna, która wykorzystuje Mozillę zarównop wewnętrznie 

i zewnętrznie. Intencją pseudo-klasy jest dostarczenie zapytania jako mechanizmu dla identyfikacji 

elementów stylu w określonym stanie. Pseudo-klasa może zatem być postrzegana jako trywialny 

sposób zapytania o zestaw elementów stylu dla funkcji i stanu nie pokrywanych bezpośrednio przez 

CSS – stan wewnętrzny. Mozilla zawiera wiele selektorów pseudo-klas dopasowujących wewnętrzne 

stany informacji. Korzystanie z tych selektorów jest kwestią rozdzielenia  wielkeij wygody od 

niejasnej bezużyteczności. 

 

 

 

2.3 Układ znaczników BOX 

 

Znaczniki strukturalne są znacznikami XUL, które wpływają na układ ale nie konieczne są widoczne. 

W najprostszym przypadku nie mają swojej własnej zawartości. 

 

2.3.1 Pola 

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie znaczniki XUL, w tym nie znane znaczniki, mają styl 

wyświetlania  -moz -boc dla ich wyświetlenia., Te znaczniki ze specjalnym przeznaczeniem są potem 

uchylone ,pozostawiając resztę działającą jak <box>. Oznacza to ,że <xyzz> i <happysad> są 

znacznikami pola XUL,chociaż nie jest to tak oczywiste. Są trzy znaczniki pozwalające na 

stadanrdowy sposób wyrażenia pól: 

 

<box> . Znacznik ten jest polem poziomym domyślnym 

<hboxx>. Pole poziome. Znacznik ten jest dokładnie taki sam jak <box>. Nazwa pomaga tylko 

przypomnieć uzytkownikowi o jego zastosowaniu. 

<vbox>. Znacznik jest to to samo co <box = orient = "vertical"> , z wyjątkiem tego ,że łatwiej się go 

pisze. Nazwa również jest sugetywna. 

<vbox> jest niczym więcej niż dowolnego formatu, zdefiniowanym przez użytkownika, znajcznikiem 

jak <xyzz> z zastosowanym stylem -moz-box-orient:vertical. To rozszerzenie jest równoważne 

orient="vertical" i jest esencją <vbox>. Można argumentować ,że <vbox>  podąża za stylem, i nie 

ma odwrotu. Innym źródłem pól są znaczniki źródłowe dokumentów XUL. <window>, <dialog> , 



<page> i <wizard> wszystkie są jak pola. 

 

2.3.2 Flex i Spacer 

 

Podczas  układania interfejsu użytkownika, musisz w szybki sposób rozciągnąć  znaczniki na większe 

i  w szybki sposób umieścić przestrzeń między znacznikami. Ta część opisuje dostępne narzędzia. 

Narzędzia te są najczęściej definiwoane przez użytkownika (znaczniki bez specjalnych funkcji), które 

stały się popularne jak sztuczk w projektowaniu w Mozilli. 

 

2.3.2.1 flex= i align= 

 

Jedynymi mechanizmami dla wyciągnięcia znaczników XUL są artybuty fles i align. flex i align mają 

zastosowanie do wszystkich znaczników XUL, które są jak pokla; flex jest również  używany w 

przypadku kilku znaczników ogólnego przeznaczenia. Typowa składnai dla flex to 

 

 <hbox flex = "1" > .... zawartość ... </hbox> 

Ten atrybut nie jest dziedziczony od znacznika rodzicielskiego do potomnego. Elastyczny znacznik 

może się rozciągać w kierunkach x i y. Dodając flexc = "1" lub align = "stretch", znacznik nie 

gwaratnuje ,że będzie większy. Czy znacznik się powiększy  czy nie ,zależy od znacznika w jakim 

jest zawarty (tj. znacznika rodzicielskiego). Zasady dopasowania są różne dla kierunków x i y dla 

danego znacznika. Pamiętja ,że pole rodzicielskie dyktuje podstawowy kierunek dla rozkładu. 

Kierunke poprzeczny pod kątem prostym do kierunku podstawowego. Zasady dla kierunku 

podstawowego : 

 

 Rozciąganie w kierunku podstawowym jest określone przez atrybut flex 

 Jeśli dopasowaywany znacznik ma  atrybut lub styl, ktore ustawiają maksymalną szerokość 

lub wysokość, wtedy rozciągnięcie nie przekroczy tej szerokości lub długości 

 Jeśli jest nieużywana przestrzeń wewnątrz pola rodzicielskiego, wtedy dopasowywany 

znacznik będzie połykał  całą 

 Jeśli nie ma nieużywanej przestrzeni wewnątrz pola rodzicielskiego, znacznik będzie 

rozciągnięty tylko jeśli rodzic może rozciągnąć się tak aby mieć więcej miejsca wewnątrz. 

 Jeśli znacznik rodzicielski ma align="stretch" (lub jeśli align nie jest wcale ustawiony) wtedy 

znacznik będzie się rozciągał w kierunku poprzecznym. 

 

Jak wynika z tych reguł, że jeśli znacznik zmienił rozmiar w obu kierunakach kiedy okno zmieniało 

rozmiar przez użytkownika, wtedy znacznik i wszystkie jego znaczniki przodków muszą mieć 

ustawiony atrybut flex i/lub align="stretch". Zwykle oznacza to ,że wiele znaczników musi mieć 

dodane flex. Jeśli dokument XUL jest bardzo złożony, flex może być ustawione do użycia z 

selektrorem globalnego stylu i usuwany dla tych specjalnych przypadków gdzie nie jest wymagane. 

Jeślu <box> zawiera kilka znaczników, wtedy te znaczniki mogą rozwijać różne ilości w 

podstawowym kierunku Wolne miejce w polu zawierającym będzie alokowane przy użycciu systemu 

współdzielenia. Wszystkie wartości flex są sumowane, a dostępna przestrzeń podzielona po równo. 

Każdy znacznik następnie dostaje dodatkowe miejsce pasujące do liczby przechowywnego 

współdzielenia. Przykładowy kod: 

 

W tym przykładzie, zakładamy ,że pole rodzicielskie nie ma obramowanie, wypełnienia lub 

marginesów, więc całe 400 px jest dostępnych do współdzielenia między trzy pola potomne. Dalej 



zakładamy ,ze pola potomwne używają 100 px na początku. W tym przypadku: 

 

 Całkowita nieużywana przestrzeń : 400 px – 100px = 300 px 

 Całkowite współdzielenie przez pola potomne : 1+2+3 = 6 

 Przestrzeń dla jednego : 300 px / 6 = 50 px 

 

Dlatego każde pole potomne zmienia się jak następuje: 

 

Pole "jeden" rozciąga się 1 udział * 50 px = 50 px 

Pole "dwa"  rozciąga się 2 udziały * 50 px = 100 px 

Pole "trzy"  rozciąga się 3 udziały * 50 px = 150 px 

 

2.3.2.2 <spacer> i inne znaczniki odstępów 

 

Nie można oddzielić dwóch pól przez ich wyjustowanie, chyba ,że użyjemy znaczników <box>.  

Oddzielania od sibie pól może odbywać się za pomocą  znacznika <sapcer> i flex. Znacznik <spacer> 

jest znacznikiem definiowanym przez użytkownika. Nie ma specjalnego przetwarzania; nie ma stylu. 

Korzystanie z niego jest tylko konwencją przyjętą w XUL. 

 

 

Jest to poziome pole z czterema fragmentami zawartości. Wystarczy tylko postępować zgodnie z 

poprzednimi zasadami flex, aby zobaczyć co się dzieje. Tylko <spacer> szuka reztkowej przestrzeni  

i połyka całą wolną przestrzeń. Będzie tylko jedno pole po lewej, pusty obszar gdzie jest spacer, a 

następnie dwa pola po prawej stronie .Spacer oddziela pola po obu jego stronach. <spacer> nic nie 

wyświetla jeśli flex="1" zostanie pominięty i nie ma atrybutu szerokości lub wysokości. Może 

wydawać się to bezużytyczne ,ale pozwala przestrzeni na dynamiczne rozwiniecie jeśli jest to 

wymagane. Można argumentować ,że <spacer> powinien być automatycznie stylizowany na flex. To 

się jeszcze nie stało. Poniższy rysunek pokazuje wyniki różnych ustawień flex dla poprzedniej linii 

kodu. 

 

 

Styl obramowania : solid thin został dodany do znacznika <spacer> aby można było go zobaczyć. 

Zwykle  <spacer> jest niewidoczny. Są inne znaczniki XUL ,które robią to co robi <spacer>. Półpełna 

lista to <separator>, <menuseprator>, <toolbarseparator>, <treeseparator> i <spring>. Faktycznie , 

znacznik zdefiniowany przez użytkownika z flex = "1" będzie działał jak spacer. Co to są za znaczniki? 

<separator> i <toolbarseparator> są znacznikami definiowanymi przez użytkownika które maja 

określone style. Są one koncepcjami projektu niż surową funkcjonalnością. Nie robią więcej niż 

<spacer>,ale mają określone role dla których każdy motym Mozilli powinien dostarczyć styli. 

<toolbarseparator> dostarcza stylowanych obiektów, które pojawiają się między przyciskami paska 

narzędziowego, podczas gdu <separator> dostarcza stylowanego obiektu między paskami 

narzędziowymi a inną ogólną zawartością. Obecność tych obiektów dodaje motywom dodatkowych 

opcji projektowych. Te znaczniki są jak HTML'owski <HR> lub jednopikselowy GIF. Jedynymi 



osobami zainteresowanymi tymi znacznikami są projektanci motywów. Te znaczniki nie używają flex. 

<menuseparator> jest podobny koncepcyjnie do menu rozwijanego. Dostarcza stylu oznaczenia <HR> 

w menu, dzieląc go na dwie sekcje. <treeseparator> jak sugeruje nazwa , stosowany jest do drzew. 

Nie stosuj samego <treeseparator> . W końcu, <spring> jest znacznikiem koncepcji projektowej 

używanym w Klasycznym Composerze. 

 

2.3.3 Stack i Deck 

 

Znaczniki XUL mogą być umieszczane w górnej części jednego w drugim, ale XUL nie obsługuje 

pozycji absolutnej lub niezmiennej. Odbywa się to za pomocą technik, które sięgają do Hypercard do 

Macintosha. W technice tej, prostokąt na ekranie jest traktowany jako góna część zwykłych kart d 

ogry, z wszystkimi kartami odwróconymi. Zawartość XUL jest odmalowywana na "twarzach" tych 

kart i jest widoczna z góry paczki. Mozilla wspiera <stack> i <deck> jako takie opakowania lart. 

<stack> jest  jak talia kart wydrukowanych na przeźroczystym papierze. <deck> jest jak talia kart z 

normalnego , białego papieru, z tym ,ze tylko jedna karta jest sprawdzana w danym czasie. W obu 

przypadkach, wymiary x i y paczki są równe karcie z największym rozmiarem w tym kierunku. W 

konsekwencji, wszystkie karty są początkowo tej samej wielkości, nawet jeśli zawartość jakichś kart 

wymaga mniej przestrzeni. Ten stadndardowy rozmiar kart może być zmieniony dla danej karty jeśli 

ta karta jest umieszczona relatywnie. W tym przypadku, lewy góny róg kartu jest wcięty w lewy 

górny róg innych kart, więc jej wymiary są pomniejszone o wielkość wcięcia. Wariacje na temat 

<stack> i <deck> obejmują <bulletinboard> , <tabbox> i <wizard> 

 

2.3.3.1 <stack> 

Poniżej mamy pokazany <stack> przy pracy: 

 

 

 

 

Atrybuty XUL left i top są takie same jak właściwości left i top CSS2. Nie są zalecane style 

inline;u,zywamy oddzielnych arkuszy styli. Każdy znacznik , który jest potomkiem znacznika <stack> 

formuje pojedynczą kartę, więc są trzy karty. Kart, które pojawiają się "na wierzchu" kart jest 

odkładana "pod" jeśli ma nieprzeźroczystą treść, co jest normalnym przypadkiem. Ostatni znacznik 

jest najwyższym znacznikiem, więc kiedy tworzysz stos, tworzysz zawartość dół – góra. Najszerszą 

częścią zawartości jest tekst, ale najwyższą częścią jest obraz ,więc końcowy rozmiar karty jest 

połączeniem tych dwóch największych wymiarów. Poniższy rysunek pokazuje wynik tego kodu: 

 



 

Zastosowano niektóre podstawowe style aby uczynić układ wyraźniejszym. Znacznik <stack> jest 

najważniejszym znacznikiem XUL dla efektów animowanych, takich jak gry. Ponieważ nie ma 

pozycjonowania absolutnego w XUL, animacja zwykłych treści może nastąpić wyłącznie wewnątrz 

brzwegów pola <stack>. System szablonów jest alyternatywą dynamicznego rozkłądu, ale ma 

niewiele wspólnego z animacją. Jest jeszcze inne ograniczenie w animacji  - nie jest łatwo przekładać 

<stack>. Kolejność katrt na stosie nie jest związana z właściwością z -index CSS2 i nie może byż 

zmieniona technikami Dynamic HTML. Oznacza to ,że jedna karta jest permamentnie "z przodu" 

wszystkich kart poprzednich. Dwie kartyu nie mogą przekazwyć między sobą używając styli CSS2, 

ale mogą to uczynić za pomocą JavaScript i standardu DOM dla przeporządkowania zawartości 

znaczników wewnątrz znacznika <stack>. Wymaga to operacji usunięcia i wstawienia. 

Przeporządkowanie znaczników powoduje o wiele droższe przetwarzanie wewnątrz Mozilli więc to  

rozwiązanie nie jest idealne. Lepszym rozwiązaniem jest powtórzenie treści: 

 

W tym, stosie, najwyższym elementem jest "Fish Two" z "Fish One" poza. Jeśli widoczny znacznik 

"Fish One" jest urkyty a poprzednio ukryty znacznik jest teraz widoczny, kolejność układania 

widocznym kart jest zamieniona. Dla zawartośći N zanczników, ta technika wymaga N2-1 

całkowitych znaczników, co oznacza wiele znaczników jeśli N to 10 lub więcej. Może być to 

zredukowane przez zaprojektowanie animacji tak ,aby miała kilka płaszczyzn (każa z grubą warstwą). 

Karta należy do danej płaszczyzny.  Zwykle potrzebne jest tło płaszczyzny, ikonki płaszczyzny (dla 

obcych i  statków kosmicznych), płaszczyzny przejściowe (dla bomb) i płaszczyzna efektów. 

Używając takiego systemu, możesz uniknąć wszystkich przypadków gdzie wymagane jest wiele 

uporządkowań, lub co gorsza, musi być konieczne odtworzenie części animacji. Używając tego 

projektu możesz kontrolować animacje JavaScript, styli CSS a także znacznie zredukować użycie 

DOM1. Jeślic chcesz animować pojedynczy element sceny, możesz albo użyć progresywnaego 

obrazka GIF lub sprawić ,że karta ze <stack> sama stanie się kartą <stack>. Są obsługiwane 

zagnieżdżone <stack'i>. 

Własny styl Mozilli -moz-opacity może być zastosowany do stworzenia półprzeźroczystej zawartości 

kartu <stack>. Atrybut selectedIndex <deck> omówiony poniżej, nei działa ze <stack>. Jeśli flex = 

"1" jes tdodany do dowolnego znacznika, który jest kartą stosu, nie będzie żadanegop efektu. 

 

2.3.3.2 <deck> 

Znacznik <deck> jest tym samym co znacznik <stack> , z wyjątkiem tego ,że tylko jedna karta jest 

widoczna. Pozostałe karty nie są "pod" tą kartą, są one całkowicie usunięte z talii Można wyobrażać 

sobie ,że są obecne ale niewidoczne. Poniższy listing ilustruje tą samą zawartość dla <deck> co 

wcześniej dla <stack> 



 

 

<deck> nie ma takeiwgo uporządkowania co <stack>. Zawartość znacznika <deck> jest numerowana 

od góry do dołu poczynając od 0 (zero) .Domyślnie, pierwsza zawartość znacznika to jeden na górze, 

więc talia kart <deck> pojawia się w odwrotnej kolejności niż talia <stack> W rzeczywistości jednak 

jest mniej uporządkwoanych kart w <deck> niż w <stack>. Dla <deck> jes ttylko karta na górze. 

Numery indeksów nadane pojedynczym kartą działają jak identyfikatory. Jeśli selectindex jest 

ustawiony na identyfikator, który nie ma dopasowanej karty, wtedy deck wyświetla pustą kartę. Na 

powyższym, listingu atrybut selectIndex <deck> jest używany do stworzenia drugiej zawartości 

znacznika pojawiającej się na góze, zamiast pierwszek. Poniższy rysunek pokazuje ten kod 

 

 

2.3.3.3 <bulletinboard>, <tabbox> i <wizard> 

 

Kiedy dodawano <stack> do Mozilli, wzglene pozycjonowanie kart nie było obsługiwane. Znacznik 

<bulletinboard> został wprowadzony dla obsługi stosowania atrybutów left i top oraz styli. Wyobraź 

sobie korkową tablicę z przypiętą kartką papieru – to jest tablcia ogłoszeniowa. Ostatecznie dodano 

funkcjonalność left i top do <stack>, więc <bulletinboard> stał się zbędny. Wciąż czai się w 

standardowych stylach Mozilli, ale nie ma swoichwłasnych ,unikanych zadań. Zamaist tego 

używamy <stack>.Składnia jest identyczna. Poważniejszy problem istnieje przy <deck>. Mając go 

stworzonego, jak użytkownik może przechodzić między różnymi kartami? Podstawowy zancznik 

<deck> nie daje rozwiązania, trzeba dodać jakieś przyciski lub skrypty. 

<tabbox> i <wizard> są złożonymi znacznikami XUL, które rozwiązująten problem. <tabbox> zawija 

<deck> wewnątrz zbioru kontrolek, które dostarczają jedną klikalną ikonkę na kartę. <wizard> zawija 

<deck> wewnątrz zbioru przycisków oznaczonych "Poprzwedni" i "Kolejny". Oba te znaczniki 

automatyzują  proces tworzenia nowych widocznych kart, wstawiając je "na górę". 

 

2.3.4 Siatki 

 

Czysty <box>nie może rozłożyć elementów wizualnych tak aby wyrównać w pionie i poziomie, 

chyba ,że użyjesz wielu znaczników .Więc <box> sam w sobie nie jest odpowiednikiem ukłądu tabeli 

HTML.Znacznik <grid> jest odpowiedzią XUL na zorganizowanie dwuwymiarowego rozkładu. 

Może być używany do wyświetlania tabel, arkuszy kalkulacyjnych, macietzy itd. Istnieją też inne, 

mniej ogólne rozwiązania nazwane <listbox> i <tree>. System siatki XUL składa się z pięciu 

znaczników: 

 



<grid>, <columns> <column> <rows> <row>. 

Dokumenty XUL przechowują hierarchicznie zorganizowane znaczniki, a systemy hierarchiczne są 

niezgrabnym sposobem przedstawiania struktur dwuwymiarowych. Rozwiązanie XUL jest zwykle 

brzydkie, ale spełnia swoej zadanie i jest dość elastyczne. System siatki jest tylk ozbiorem pól <vbos> 

i <hbox> umieszczonych na górze każdego. Aby uczynić działającą siatkę: Określ wszystkie 

kolumny i wszystkie wiersze, i uży pojedynczej zawartość znacznika dla każdego punktu przecięcia 

wiersz – kolumna. Ta zawartość znacznika jest skuteczna dla komorki. Zawartość znacznika może 

zawierać dowolną ilośćsamwego XUL. Ten system ma problem: Gdzie umieścić 

zawartośćznaczników – wewnątrz znaczników wierszy lub wewnątrz znaczników kolumn? 

Odpowiedź XUL jest taka ,że aby działać, wewnątrz znacznikó wierszy jest  lepszym rozwiązaniem. 

Nie ma znaczenia stan pierwotny wierszy lub kolumn. Ponizszy listing pokazuje siatkę 2x3 (dwa 

wiersze trzy kolumny) tekstu 

 

 

 

 



 

Chociaż niektóre znaczniki są puste (<column> w pierwszym przykładzie, <row> w drugim), 

powinny być ustanowione. Ma to na celu dać XUL system zaawansowanych ostrzeżeń końcowego 

rozmiaru siatki – ten problem jest podobny do tego z rozkładem abeli HTML. XUL nie dostarcza 

atrybutów, które stanowią rozmiar <grid>. Siatki nie mają wierszy nagłówków, lub innych funkcji. 

Są ona jasne jak <stack>. Włączamy granicę styli a siatka pojawi się jako arkusz kalkulacyjny. 

Pozostawmy wyłączone style obramowania, a brzegi kolumn i wierszy działają jako linie rozkładu o 

zamkniętej treści. Określenie lini rozkładu dla nowego UI (Interfejs Użytkownika jest pierwszym 

krokeim każdego procesu projektowania UI. Poniższy rysunek przykład siatki wyświetlonej cztery 

razy, z dodanymi trochę flex . 

 

 

Pierwsze wyświetlenie nie ma obramowania. Drugie wyświetlenie ma pełane i czyste orbamowanie. 

Pozostałe dwa wyświetlenia ilustrują stylizację różnic między dwoma strategiami z powyższego 

listingu. Szare obramowanie są wykorzystywane dla pustych kolumn i wierszy, a czarne 

obramowanie są używane dla zaludnionych kolumn i wierszy.  Jeśli nie ma być żadnych marginesów 

ani wypełnień, wtedy tylko przypadek kolumny poprawnie rozkłada zawartość komórki. Jeśli 

przyjrzysz się ostrożnie lewej górnej siatce, zobaczysz ,ze jednopikselową szarą linię. Kod siatki 

Mozilli ma bardzo subtelne problemy z obramowaniem siatki. W siatce, łączna liczba wierszy musi 

odpowiadać liczbie elementów treści w danej kolumnie. Jeśli nie, Mozilla da sobie radę, ale rozkład 

może być nie taki jakiego oczekiwałeś. Odwracasz zastosowanie jeśli wybierasz wiersze z 

zawartością zamiast kolumn. W końcu, możliwe jest dodanie zawartości zarówno do kloumn jak i 

wierszy. Jeśli to zrobisz, wtedy oznacza to ,że jedna komórka będzie odbierała zawartość jednego 

znacznika ze znacznika <row> i jedną ze znacznika <column>. Ta komórka będzie działać jak 

dwópozycyjny <stack>. Głównym zastosowaniem <grid> jest asystowanie przy rozkłądzie, Jeśli 

używasz wiele flex w znacznikach <row> i <column> siatki, zawartość powinna leżęć starannie i 

wypełniać okienko. Okno dialogowe Znajdź w menu Edycja Mozilli zawiera przykład działającego 

znacznika <grid>. Jeśli nie lubisz <grid> możesz rozważyć funkcjonalności <listbox> i <tree>. 

 

2.4 Poprawione BOX : <groupbox> i <caption> 

 

W Części  II omawiamy wszystkie podstawowe struktury i znaczniki zawartości ,jakie ma do 

zaoferowania XUL. A czym zajmują się pozostałe części? Odpowiedź jest taa ,że podsatwowa 

technologia <box> jest ulepszana na wiele różnych sposobów. Najprostszym przykładem jest para 

znaczników : <groupbox> i <caption>. Powiązanym znacznikiem XUL jest <radiogroup>. 

<groupbox> i <capton>są tym dla XUL co <fieldset> i <legend> dla HTML. Pozwalają na otoczenie 



obramowaniem zestawu pozycji zawartosci. Jest to to samo co styl obramowania CSS2, z wyjątkiem 

tego ,że obramowanie może mieć w nim osadzony tytuł. Cel znacznika <groupbox> jest  czysto 

wizualny. Po zebraniu szeregu powiązanych razem pozycji, są one "fragmentowane" i łatwiejsze dla 

ludzkiego mózgu do przetworzenia. Służą również do identyfikacji obszaru okna, który ma wspólny 

cel. Jest to pomoc w interpretacji. Poniższy listing pokazuje typowe pole grupowe 

 

 

Trzy wejścia w tym menu będzie lepiej wyrównane jeśli więcej pól zostanie użytych. Wszystkie takie 

informacje mogą być umieszczone wewnątrz <groupbox>. Rysunek poniższy pokazuje wynik. 

 

Istnieje kilka podstawowych zasad dotyczących stosowania znacznika <caption>. Jeśli jest to pusty 

znacznik, zawartość musi być określona etykieta i/lub atrybut obrazka. Zarówno te atrybuty są 

opcjonalne, Zawartośćetykiety nie może być ogólnym XUL  ,ale tekstem. Obrazek zawsze pojawia 

się przed etykietą, chyab ,że dodane jest dir="rtl". Jeśli to nie jest pusty znacznik, dowolna zawartość 

może pojawić w nagłówku. Znacznik <caption>  musi być pierwszą częścią zawartości wewnatrz 

<groupbox>. Możliwe jest użycie samego <caption>, poza <groupbox>, chociaż jest kila powodów 

dla zrobienia tego. Jednym z powodów może być oddzielenie nagłówków, które sa stylizowane w ten 

sam sposób co nagłówki w zbiorze grupy pól. Możliwe jest również zapaskudzenie nagłówka przez 

dodanie standardowych atrybutów pola takich jak pack i align. Poza oczywistą użytecznością, 

<groupbox> wprowadza kilka nowych pojęć do XUL. Po pierwsze, jasne jest ,że <gropubox> to 

nieco powieść.<groupbpx> musi być implementowany przez rzeczywisty kod C/C++. Z drugiej 

strony, wydaje się łątwy do zabałaganienia – wystarczy tylko dodać atrybut wyrównania , taki jak 

pack. Ten rodzaj niestabilności brzmi bardziej jak specyfikacja styli. Prawda leży gdzieś pomiędzy. 

Zasadnicza część <groupbox> jest implementowana w C/C++, ale specjalna obsługa atrybutów i 

zawartości jest implementowana w XBL, który jest czytelnym dla człowieka dokumentem XML. 

Wiele zanczników XUL jest tak ten. Po drugie , wymaga aby zawartość zamknięta musiała mieć 

pewien nowy porządek. Pierwszy znaczniki wewnątrz znacznika <groupbox> to musi być <caption>. 

Ten rodzaj nakazowej zasady jest bardzo często stosowany dla bardziej złożonych znaczników XUL, 

i jest to również funkcja XBL. W końcu, powyższy obrazek jest skórkowy (motywowy) Nie pasuje 

ani do Klasycznych ani do Nowoczesnych tematów Mozilli. Jest całkiem możliwe unikanie skórek, 

ale jest to bezcelowe.Aby uniknąć stosowania motywów, zapomnij o ważnym stylu lub dwóch. To 

kończy omawianie podstawowych struktur znaczników w XUL. 

 

2.5 Atrybuty XUL ogólnego przeznaczenia 

 

XUL jest aplikacjąXML, która jest podobna do HTML. Nie ma niespodzanki, że podobne atrybuty 

HTML są stosowane w XUL 

id .XML wspiera koncepcję znacznika identyfikacji, po prostu nazwangeo id. HTML'owski atrybut 



id jest nazwany id. Atrybut id XUL również jest nazwany id. 

style. Style inline mogą być określone dla XUL jak i HTML 

class. Podobnie jak w HTML, składnia CSS czyni ją szczególnie łatwą do zastosowania reguł stylu 

do elementów danej klasy lub do wszystkich elementów tej samej klasy. 

obsługa onevent. Znaczniki XUL obsługują większość obsług zadrzeń inline DOM, takich jak onclik. 

 

XUL również ma swój własny zestaw ogólnie używanych atrybutów, jak flex, debug, height i width. 

Atrybut persist jest używany przez przeglądarkę do zapisywania informacji o danym dokumencie 

XUL. Większość oczywistych przykładów persist jest zapisywanych w pozycji x i y okna na ekranie 

komputera: Za każdym razem kiedy okno jest otwierane, jest umieszczane w tym samym miejscu na 

ekranie. persist może być uzyte do zpaisywania wartośćci dowolnego atrybutu XUL, a inforamcja 

przetrwa zamknięcie przeglądarki. Jest ona przechowywana na dysku w pliku RDF i ładowana 

ponownie za każdym razem kiedy uruchamiana jest przeglądarka. Przeglądarka robi to wszystko 

automatycznie po ustawieniu atrybutu. Faktycznie, jest wiele atrybutów, które określają zachowanie 

jak persist: observem command, key, uri i commandupdater. 

 

2.6 Dobre praktyki kodowania w XUL 

 

Projektowanie aplikacji XUL oznacza tworzenie dokumentów XML. Najlepszym sposobem 

zrobienia tego jest robienie tego ręcznie, ponieważ nie ma dobrych GUI dla XUL . Ważne jest aby 

zapomnieć o nawykach pozostałych z HTML. Poniższy listing pokazuje kawałek spuścizny po kodzie 

HTML 

 

 

Ten kod nie jest nowoczesny,ale działa. XUL wymaga więcej formalności. Ważne jest również ,że 

dokumenty XUL musza być dobrzez zorganizowane. Chociaż XUL jest szybszy w użyciu niż 

kodowanie z biblioteki GUI, nadal jest programem strukturalnym.Dobre praktyki kodowania dla 

XUL są następujące: 

 

1. Zawsze używaj składni XML 

2. Unikaj osadzania JavaScript. Wszystkie skrypty umieszczaj w pliku .js 

3. Unikaj osadzania arkuszy stylów. Wszystkie style umieszczaj w pliku .css 

4. Ogranicz obsługę zdarzeń inline do minimum. Wystarczający jest jeden program obsługi 

OnLoader. Instaluj resztę z JavaScript używając addEventListener () 

5. Unikaj używania stylów inline. Zrób wszystko arkuszami styli 

6. Unikaj wstawiania jawnego tekstu w dokumencie XUL. Używaj tylko jednostek DTD 



 

Są to dość ostre ograniczenia. Mogą być usuniete, jeśli aplikacja XUL musi pracować tylko w jednym 

języku.Jeślu tezasady zastosować do HTML, wtedy wynik może być  podobny do tego z poniższego 

listingu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod przeszedł z 18 do 28 linii, i z jdednego do czterech plików, ale rzeczywiosty kod HTML 

zmniejszył się z 18 do 14 linii, z których obecnie tylko 8 linii do zawartość. To jest ważny punkt: 

Zawartość jest ograniczana do minimum. Projektowanie XUL jest bardzo podobne do tego.Ten 

strukturalny przykład mówi jakie powinno być podejście do XUL od początku. Pierwszym krokiem 

powinno być stworzenie pliku .xul, .css, .js i być może .dtd. Znacznik <?xml-stylesheet?> jest 



standardową częścią źródła XML i zawsze dostępną – jest ogólnikowo podobny do  #include C. 

Dodawanie plilu DTD nie jest powszechne w HTML, ale jest regularne w XUL. Pułapki ze skłądnią 

XML wymagają terminatorów. Wstarszych wersjach HTML i XML, znacznik <script> zawiera kod, 

zwykle JavaScript. W starszych przypadkach, jeśli kod z jakeigoś powodu zawiera łańcuch 

"</string>", będzie on rozpoznay jako znacznik zamykający. Rozwiązaniem jest podzielenie łańcucha 

na ciag znaków: 

 

 var x = "</src" + "ipt">; 

Poważniejszym problemem jest użycie operatorów JavaScript && i &. Dokumenty XML i XUL 

traktują & jako początek jednostki referencji XML. Również powoduje wcześniejsze zakończenie. 

Podobnie operatory << i < są traktowane przez XML i XUL jako początki znacznika. Rozwiązaniem 

wszystkich tych problemów dla kodu inline jest użycie lietrałó CDATA , jak na poniższym listingu 

 

 

To rozwiązanie ma swoje włąsne słabości z wcześniejszym zakończeniem. Ta linia kodu powoduje 

wcześniejesz zakończenie ponieważ zawiera ciag "]]>" : 

 

 

Kiedy tworzymy aplikacje Mozilli, rzeczywistym rozwiązaniem jest unikanie kodu inline. Jest też 

druga pułapka ze skryptami XML. W starszym HTML, było specjalna koordynacja między HTML a 

JavaScript.Jeśli pierwszą linią kodu był znacznik otwierający komentarza XML: 

 

 <! - - 

wtedy sdpecjalne przetwarzanie kodu użwane było do interpretacji/. Użycie komenytarzy XML w 

kodzie XUL lub XML będzie ukrywało kod przed interpreterem JavaScript. We wszystkich tych 

przypadkach, relanym rozwiązaniem jest unikanie kodu inlione. To stosuje się rówież do arkuszy 

styli. 

 

2.7 Opcje stylu 

 

Przypomnijmy sobie ,z wcześniejszego omówienia ramek i rozszerzeń stylu ,że wiele apsektów 

ustawienia znaczników XUL  istnieje równiż w rozszerzonym systemie styli. To może sprawiać,że 

język XUL jawi się jako dość przejrzysty. Można zdefiniować nowy element XML (być może przy 

użyciu DTD), dodać styl do niego i mieć element działający tak jag gdyby był oficjalnym elementem 

XUL pasującym do stylu.  Najbardziej oczywiste rozszenia CSS2 Mozilii odpowiadają dokładnie 

znacznikom XUL, jak pokazuje poniższa tabela: 

 

       Wartość wyświetlania CSS   Odpowiednik XUL 

 



 

Te style definiują , jakeiogo rodzaju rzeczą jest określony znacznik XUL. Niestety, te style nie moga  

być zawsze przypisywane do znaczników definiowanych przez użytkownika takich jak <mystack>. 

Wewnątrz kodu C/C++ Mozilli jest założenie ,aby wiązać nazwę znacznika z daną wartością 

wyświetlania. Projekt Mozilla ma na celu wyeliminowanie tego założenia. Jets inny zbiór rozszerzeń 

styli , który stosuje się do znaczników strukturalnych. Te rozszerzenia pasują do atrybutów 

znaczników zamiast całego znacznika, a ich wartości doakładnie pasują do wartości, które te atrybuty 

mogą przyjąć 

 

  Nowe właściwości CSS               Odpowiedni atrybut XUL 

 

 

Modele układu wizualnego , jakie stosuje Mozilla mogą być niezwykle złożone .Jest kilka 

funklcjonalności między XUL, HTML i MathML, a sytuacja jest dalej złożona przez 

komatybilnośćtrybów dla starszych dokumentów HTML. Efektem tego wszystkiego jest to ,że 

istnieje kilka styli ,działających jako wskazówki do systemu styliazacji. Dla czystego XUL, lub nawet 

dla mieszanych XUL i HTML, style te są rozwiązaniami ostatniej szansy dla rozwiązania problemów 

układu wizualnego. 

 

2.8  Z pierwszej ręki : NoteTaker 

 

Już czas zacząć stosować strukturę XUL dla rzeczywistej aplikacji – NoteTakera. Tu zaczniemypracę 

nad oknienkiem dialogowym. 

 

2.8.1 Proces projektowania rozkładu 

Okno dialogowe jakie chcemy aby pojawiło się ,kiedy naciśniemy przycisk Edycja w pasku 

narzedziowym. Poniższy rysunek pokazuje to okno dialogowe na etapie koncepcyjnym 

 



Ponieważ nie wiemy jeszcze nic o zakładkach, polach tekstowych, polach wyboru i przyciskach, 

narazie darujemy sobie ta część. Możemy jednak zrobić podstawowy rozkład. Proces tworzenia 

rozkłądu został zapożyczony ze świata grafiki – chcemy tylko wszystko ładnei wyrównać. Oznacza 

to ,że robi trochę planowanie z grubsza. Moze być sporo zabawy z tworzeniem intrfejsu użytkownika 

ad-hoc, ale w koncu zajmuje więcej czasu. Projekt rozkładu jest trywialny. Wyrównanie wewnątrz 

narysowanego okna dialogowego jest łatwe. Poniższy rysunek pokazuje oryginalny diagram z 

zaanczonym pewnym wyrównaniem 

 

Linie kropka-kreska to miejsca gdzie powinna leżeć nasza zawatość. Podwójne strzałki pokazują 

gdzie podejrzewamy powinno byc flex. Nie jest to formalna notacja, tylko użyteczne szkic na stronie. 

Jest to rodzaj znacznika, ale żadna formalnośc nie jest konieczna. Interfejsy użytkownika są kruche i 

łatwo łamliwe z perspektywy użytkownika. Będziemy czesto wracać do tego projektu. To co 

próbujemy robić to trochę planowaniem, co będzie się opłacać szczególnie jeśli apliakcja w fazie 

projektowania jest bardzo duża. Możemy sobiwe wyobrazić wymagane pola bez większego wysiłku. 

Cale pole dialogwoe <vbox> zawiera trzy <hbox>. Drugi <hbox> zawiera w rezultacie dwa <vbox>'y 

itd. W rzeczywistości tworzenie pól jest łatwe. Poniższy listing pokazuje pole dla tego okna 

dialogowego. 



 

 

Na poczatku omawialismy ,jak ważne są pola dla aplikacji Mozilli. Ten prosty przykład to pokazuje. 

Ryzunek pokazuje wynik tego kodu 

 

 

Po dodaniu flex, jednak następuje poprawa. Jedyne linie, które potrzebują flex są blisko góry, jak 

pokazuje poniższy listing 

 



Z flex w tym miejscu, poniższy rysunek pokazuje poprawione rozwiązanie 

 

To konkluzja procesu tworzenia rozkładu. To nie jest trudne. Jeśli musimy dostarczyć wielu różnych 

ale podobnych ekranów, szkielet rozkładu pokazujący wspólne lementy jest dobrym pomysłem. Ten 

prosty dokument może być również zainstalowany w chrome i uruchamiany z tamtąd. Aby to zrobić, 

skopiuj plik XUL do tego położenia Microsoft Windows 

lub do UNIX'a 

 

 

Plik ten może być widoczny teraz przez użycie URL  chrome://notetaker/content/editDialog.xul . 

Teraz można również używać opcji linii poleceń chrome jeśli żądane jest oddzielne okno. Możemy 

również zobaczyć ten URL w podstawowym oknie przeglądarki. 

 

2.8.2 Zakończenie rejestracji 

Zarejestrowaliśmy NoteTaker jako nazwę pakietu w części I, ale nie zaresjestrowaliśmy pakietu 

NoteTaker w rejestrze chrome Mozilli. Ten rejestr pozwala naszej aplikacji na stosowanie funkcji 

takich jak skórki, położenia i nakładki. Nie potrzebujemy tych rzeczy jeszcze, ale możemy być gotowi 

na nie.Terazedytujemy pliki XUL oparte o XML, możemy również edytować plik RDF oparty o XML 

w tym samym czasie. Dodatkowy plik nazwany contents.rdf jest wymagany jeśli rejestr chrome jest 

używany. Musimy wstawić ten plik w tej podścieżce obszaru instalacji: 

Zwróć uwagę ,ze ta ścieżka pliku częsciowo pasuje do ścieżki dodanej do installed-chrome.txt z 

części I. Plik ten jest dokumentem XML składającym się ze znaczników RDF. Wszystkie te pliki są 

potrzebne dla zarejestrowania NoteTakera w systemie chrome, co pokazuje poniższy listing: 



 

Znacznik <Seq> dodaje NoteTaker do listy pakietów;znacznik <Description> dodaje jeden rekord 

informacji administracyjnej o pakiecie.Ten bardzo standardowy fragment RDF może być użyty 

ponownie dla innych pakietów – wystarczy zastąpić łańcuch "notetaker" nazwą dowolnego , innego 

pakietu. Aby to zrobic, po prostu musimy ponownie zapisać plik installedchrome.txt aby data jego 

ostatniej modyfikacji została zmieniona na obecną. Następnym razem platorma  uruchamiając rejestr 

chrome , będzie się zapoznawać z treścią pliku .rdf, ale plik ten nie jest znaczący w tej części. On 

mówi tylko, ze istnieje pakiet NoteTaker. 

 

2.9 Debuggowanie: Wykrywanie złego XUL 

Platforma Mozilli dostarcza pewnych prostych narzędzi analitycznych dla zdiagnozowania XUL. Są 

one twoimi przyjaciółmi. Większość narzędzi programistycznych znajduje się pod Tools | Web 

Development. Linia poleceń jest dobrym miejscem dla startu Mozilli pod Windows i UNIX. Jest to 

szczególnie poręczne dla ładowania dokumentów do nieozdobnego okna chrome ponieważ historia 

linii poleceń pozwala nam na przeładowanie dokumentu do nowego okna dwoma naciśnięciami 

klawisza. Pętla test-debugowanie-naprawa jest szczególnie szybka dla XUL ponieważ wszystko jest 

interpretowane. Starsze wersje Microsoft Windows rzeczywiście potrzebują doskey jeśli planujesz 

użycie pól linii poleceń  DOS.  Doskey dostarcza historii linii poleceń i jest dostępny dla sytarszych 

wersji Windows; nowsze wersje mają tą funkcjonalność wbudowaną do procesora poleceń. Edytuj 

C:\autoexec.bat i dodaj lnię "doskey". Jeśli chcesz zrobić to w sposób GUI, wtedy poniższy proces 

możesz tu uzyskać, w zależności od wersji i narzędzi zainstalowanych w Windows : Start | Programy 

| Akcesoria | Narzędzia Systemowe | Informacje o Systemie. W nowszym oknie, wybierz Narzędzia | 

Narzędzia Konfiguracji Systemu. W końcu, wybierz zakładkę autexec.bat, kliknij Nowy, potem 

wpisz doskey, kliknij OK . W UNIX, większość powłok, ale szczególnie powłoka bash, dostarcza 

historii linii poleceń po wstawieniu polecenia set -o vi lub set -o emacs w pliku ~/.bash_profile. 

 

2.9.1 Ostrzeżenia 

Starsze przegląarki są czasme zawodne co do raportowania błędów. W przeszłości, było współne 

podawanie liczb linii błędu lub zawartość linii powodujacej błędy. Te czasy się skonczyły. 

Komunikaty błędów Mozilli sąpedantycznie poprawne, podobnie jak komunikaty błędów 

kompilatora są pedantycznie porawne. Mozilla tworzy ostrzeżenia dla podstawowych błędów. 

Najprostszym błędem jest brak znacznika zamykającego..Ten podstawowy błąd składni, pojawia się 

w standardowym oknie błędów 

 

file:///C:/autoexec.bat


Ważnejest ,że to okno można zamknąć po tym jak się pojawia. Nie można przetesteować ponownie 

dokumentu właściwie kiedy jest jeszcze. Jeśli go pozostawisz, załadowanie dokumentu przyniesie 

ten sam komunikat. Jest to bardzo frusturjace, jeśli przypadkowo ukryje się za innymi oknami. 

Jednym z motywów projektowych Mozilli jest prawie zerowa walidacja. Ilości o jakich mówimy są 

całkiem spore i musimy być tego świadomi. Musimy sprawdzić następujące elementy jeśli coś nie 

działa: 

 

 Nazwa znacznika, atrybut znacznika lub wartość atrybutu jest nieznana 

 Selektor stylu, właściwosć lub wartość właściwości jest nienznana 

 Wartość id została powórzona w znaczniku 

 Właściwość tylu została powtórzona w pojedynczym stylu 

 Wartość tego atrybutu lub atrybut nie działają w tym znaczniku 

 Ta treść nie powinna być otoczona tym znacznikiem 

 

Zaawansowane znaczniki XUL są łatwe do użycia. Jednak, jeśli nie skorzystałeś z pierwszych zasad 

rozkładu, nie masz pojęcia jak poradzić sobie z pierwszym błędem. Staraj się zrozumieć co się dzieje. 

 

2.9.2.Springs i Struts 

Atrybut debugg pomaga ci zdiagnozować problemy z rozkładem. Jeśli pola nie są  ułożone tak jak 

chcesz, włączenie debuggowania daje ci pewne wskazówki wizualne dlaczego tak jest. Korzystajać 

z preferencji, debugowanie może być włączone dla pojedynczych znaczników dla całej strony. Kiedy 

używamy ich szeroko, dodają więcej inforamcji wizualnej na ekranie, czasmai zbyt dużo. Zalecane 

jest oszczędne stosowanie debuggowania. Poniższy listing pokazuje prosty kawałęk treści z doadnym 

debuggowanie, w różych miejscach 

 

 

 

 

W tej części, większość przykładów XUL zawierała styl obramowania, aby układ był bardziej 

widoczny. W tym przypadku, nie ma styli żadnego rodzaju. Ilustruje to poniższy rysunek 



Te zrzut ekranowy jest podwojeniem normalnego rozmiaru, tak aby małe oznaczenia debuggowania 

były widoczniejsze. Pole z grubszą ramką na górze to <hbox debug="treu">. Pole z cieńszą ramką 

po lewej to <vbox debug="true">. Z poprzedniego listingu, jasne jest ,że debug jest dziedziczone, 

ponieważ pola wewnątrz znacznika <hbox> wszystkie mają granicę debug, ale nie mają atrybutu. 

Zawartość grubego obramowania dostarcza wskazówki rozkładu. Te obramowania składają się z 

kilku fragmentów. Każdy fragment jest albo prostą (trut) lub linię falistą (spring), zakończone na obu 

końcach z małym uchwytem. Nazwy te pochodzą z inżynierii mechanicznej. Strut to sztywny pasek, 

który utrzymuje swój kształt  i utrzymuje rzeczy z daleka od siebie .Spring jest to rozciagliwy zwój, 

który dostosowuje długość, gdy rzeczy są zakotwiczone do poruszania się razem lub osobno. 

Końcówk jest tym co wystaje. W cieńkim obramowania debuggowania, liczba obecnych spring i strut 

jest równa liczbie pól z  zawartością pozycji wewnątrz bieżącego pola. Fragmenty te  stanowią 

instrukcje o pozycjach zawartości. Strut oznacza ,że dopasowana pozycja zawartości jest stałej 

długości jest równe długości strut. Spring oznacza ,że pozycja zawartości jest elastycznej wielkości. 

Te granice debug mogą być używane do odpowiedzi na pytanie: Jakie zanczniki zabierają dodatkowe 

miejsce? Aby zrozumie odpowiedź, spójrzmy na dostarczony przykład. <hbox> w górnej części mma 

jedną srping i jednąstrut. Dlatego, pierwszy <box> wewnątrz musi być elastyczny a drugi nie musi 

być elastyczny. Sprawdź kod, to prawda. Przez spojrzenie na pierwszy <box>, jasne jest ,ze to pole 

ma flex, ponieważ zawartość jest strut, ale długość strut jest krótsza niż długość rodzicielskiego 

spring. Przestrzeń po prawej stronie strut <box> jest udziałem dodatkowego miejsca ,które pole 

nabyło do flex. Ten udział rozszerza się i kurczy ze zmianą rozmiaru okna. Należy pamiętać ,że dla 

<hbox>, w kierunku prostopadłym (poprzecznie do kierunku głównego), nie ma wskazówek dla 

rozkładu. To daltego ,w zwykłym przypadku, pola mogą zawsze rozszerzać się w kierunku 

poprzecznym. Ta granica debuggowania może również być użyta do odpowiedzi na pytanie: 

Dlaczego to pole jest flex? W tym przykładzie, <vbox> w dolnej części diagramu  ma jeden 

elastyczny fragment zawartosci i jedne nie. Jest to również zgodne z kodem. Jeśli zawartość <vbox> 

była innymi <vbox>'ami wtedy sytuacja byłaby  analogiczna do przykładu <hbox>. Po zbadaniu 

wyrównania obramowania, można zobaczyć ,że żadna dodatkowa przestrzeń nie jest alokowana do 

wewnętrznych pól, bez względu na rozmiar okna. Innymi słowy, pole rodzicielskie powino mieć flex 

ale nie ma.Wniosek te jest identyczny z kodem ,ale łatwiej to zobaczyć używając debug="true". 

Przypadek <vbox> jest w rzeczywistości bardziej złożony ,ponieważ nie ma zawartości <vbox>, ma 

zawartość <hbox> (<box> działa jak <hbox>. Nie mamy dopasowanego zbioru obramowania debug 

dla porównania, ale mamy zasadę  wcześniejszą, którą można zastosować : Pola zawsze są flex w 

kierunku poprzecznym. Dlatego oba pola zawartości muszą być flex wzdłuż kierunku <vbox>, bez 

względu co mówią springs i struts <vbox> .Jeśli okno jest dużego rozmiaru, można stwierdzić  ,ze 

poza <vbox> brakuje flex. Spring i strut są praktycznymi aspektami wyświetlania o zmiennym 

rozmiarze. Większość systemów GUI ma coś na ich podstawie. Automatyczne zwiększenie 

znaczników XUL i HTML jest rzeczywistym systemem zarządzania spring i strut. 

 



III: ZAWARTOŚĆ STATYCZNA 

W tym rozdziale wyjaśniono, jak dodawać nieinteraktywny tekst, obrazy i granice do pliku aplikacji XUL. Ten 

prosty, nieinteraktywny materiał jest bardzo łatwy w obsłudze. To nie przypadek, że ta część XUL jest podobna 

do HTML. Istotną różnicą między XUL i HTML jest to, że HTML ma ustalony zestaw nazw znaczników, ale 

zestaw nazw znaczników XUL może zostać rozszerzony o trywialny wysiłek. Na razie rozważamy tylko 

standardowe znaczniki treści XUL. Informacje tekstowe mogą być dostarczane bezpośrednio w pliku XUL lub 

mogą pochodzić z zewnętrznego pliku DTD. Chociaż DTD nie są często używane w aplikacjach internetowych 

opartych na HTML, ich użycie jest powszechne w XUL. Później, gdy poznamy trochę technologii tworzenia 

skryptów, będziemy mogli uzyskać tekst z dowolnego źródła informacji. XUL umożliwia także ładowanie 

obrazów za pośrednictwem adresu URL tak samo, jak robi to HTML. Informacje o czcionce to kolejny aspekt 

wyświetlania zawartości statycznej. Platforma Mozilla to dobre narzędzie do opracowywania aplikacji UNIX, 

ale należy zadbać o to, aby gotowa aplikacja korzystała z poprawnie zorganizowanych czcionek. Biorąc pod 

uwagę, że XUL i HTML są nieco podobne w tym obszarze, istnienie XUL jako odrębnego języka wymaga 

pewnego uzasadnienia.  

Porównanie XUL i HTML 

Dlaczego  ktokolwiek miałby się kłopotać XUL?  Dlaczego ktokolwiek miałby w ogóle przeszkadzać XUL? 

Czy HTML nie jest wystarczająco dobry? Czy layout już nie działa w HTML? Z pewnością tabele HTML lub 

style CSS2 to wszystko, czego potrzebujesz? Cóż, HTML to za mało. Rysunek poniższy ilustruje komunikat 

z publicznej i komercyjnej aplikacji internetowej opartej na języku HTML, w tym przypadku witryny 

podróżniczej o dużym wolumenie. 

Pod względem projektowania interfejsu użytkownika jest to naprawdę okropne. Po pierwsze, po raz trzeci 

użytkownicy zostali poproszeni o potwierdzenie transakcji. Po drugie, jest bardzo delikatny: każde 

przypadkowe poruszenie przez użytkownika może oczywiście zniszczyć aplikację. Ostatecznie wniosek jest 

taki, że żadna informacja zwrotna nie zostanie udzielona. Kiedy użytkownicy dowiadują się, że praca została 

zakończona? Ogólnie rzecz biorąc, jest to dziwne, przerażające i mylące. Takie wyskakujące okienko to tylko 

przeprosiny za zły interfejs użytkownika. HTML nie jest idealny do dostarczania aplikacji z powodu 

wcześniejszych elementów sterujących nawigacji u góry każdego okna przeglądarki - użytkownik może w 

każdej chwili nacisnąć je. HTML nie jest również idealny ze względu na trudność w budowaniu niezawodnych 

systemów nawigacji ze znaczników HTML. Nie ma potrzeby stosowania tego rodzaju złego projektu przy 

korzystaniu z XUL. XUL pozwala programiście pozbyć się pasków narzędzi przeglądarki, które pozwalają 

użytkownikowi zakłócić działanie aplikacji opartej na HTML. XUL zapewnia także programistom aplikacji 

większą kontrolę nad przetwarzaniem aplikacji za pośrednictwem zaawansowanych i funkcjonalnych 

widgetów. Wydawać by się mogło, że XUL jest mniejszą technologią niż HTML. Nic nie może być dalej od 

prawdy. Każde okno przeglądarki Classic Browser (i wszystkich innych przeglądarek opartych na Mozilli) jest 

aplikacją XUL, a nawet popup () alertów. Niektóre okna przeglądarki, takie jak okno Nawigatora, mogą mieć 

duże sekcje poświęcone innym rodzajom treści (np. stron HTML), ale każde okno jest przede wszystkim 

aplikacją XUL. Te okna współdziałają w plikach definicji współdzielenia i skryptach wzajemnie dostępnych 

komponentów. Wszystko, co widzisz przeglądając przeglądarkę Mozilla, jest zawarte w XUL. Mimo że HTML 

jest dobrze znany, w ramach platformy Mozilla jest obywatelem drugiej kategorii w porównaniu do XUL. Aby 

zrozumieć, jak XUL działa w gotowej aplikacji, najpierw rozważ typowe zastosowania HTML. Strony 

internetowe HTML używają przesyłania formularzy, linków i dynamicznego HTML, aby wykonać zadania. 



Rzeczywiste składanie formularzy, nawigacja po łączach i obiekty DHTML są usługami oferowanymi przez 

przeglądarkę. Nie istnieją w dokumencie HTML, chociaż niektóre znaczniki HTML są z nimi ściśle powiązane. 

Dokumenty HTML zakładają, że przeglądarka zapewnia potrzebne usługi. W przypadku HTML usługi te są 

zdefiniowane głównie w standardach DOM. W przypadku XUL, dokument XUL opisuje wszystkie elementy 

GUI. Założono, że jest coś do zrobienia dla tych elementów GUI. XPCOM firmy Mozilla zapewnia 

komponenty, dzięki którym te elementy GUI mogą działać. Jeśli chodzi o HTML, treść dokumentu i usługi 

przeglądarki idą w parze. Komponenty XPCOM są na ogół silniejsze niż interfejsy DOM. Jeśli to konieczne, 

XUL może również używać obiektów DOM. Chociaż zarówno XML, jak i HTML mogą być identyfikowane 

przez ciągi znaków przestrzeni nazw, istnieje również zasadnicza różnica. Nie ma DTD dla XUL. Znaczniki 

tworzące język pochodzą z różnych źródeł w ramach platformy Mozilla. Nie ma autorytatywnej specyfikacji. 

W rzeczywistości nie ma dokładnej ani wiążącej zgody na to, jakie znaczniki XUL istnieją. Język jest jak 

kawałek gliny. Wynika to z faktu, że każda z kilku technologii ma znaczniki XUL, a więcej znaczników można 

dodać w dowolnym momencie. Tak więc nie ma również czegoś takiego jak "poprawny" dokument XUL. 

Pytanie brzmi raczej: czy wszystkie znaczniki w tym dokumencie robią coś pożytecznego? Sprawy nie są tak 

ekstremalne, jak mogłoby się wydawać; istnieje dobrze zdefiniowany zestaw podstawowych znaczników XUL. 

Stanowią one dobry punkt wyjścia, ale ogólnie XUL nie jest tak poprawny jak HTML. Nauka znaczników 

XUL polega na tworzeniu słownika: umieść znacznik w słowniku, jeśli jest on powszechnie używany, 

niezależnie od tego, skąd pochodzi. 

 

Znaczniki Zawartości XUL 

 

W tej sekcji uwzględniono tylko zawartość statyczną, która oznacza tekst, obrazy i efekty stylu. 

 

Tekst i łańcuchy znaków 

 

Znacznik <description> jest najprostszym, choć nieco rozgadanym sposobem umieszczania znaków 

tekstowych na ekranie . Są też inne sposoby.  Pełna lista użytecznych tagów tekstowych obejmuje:  

<description> <text> <label> <stringbundle> <stringbundleset> <caption> 

Ponieważ XUL jest XML, zawsze istnieje możliwość pracy z ogólnymi funkcjami XML. W przypadku tekstu 

oznacza to odniesienia do jednostek i jednostek. Niektóre z tych opcji pozwalają na przechowywanie ciągów 

w oddzielnych plikach, więc te mechanizmy są również sprawdzane. Zauważ, że znacznik <description> XUL  

i znacznik RDF <Description> są całkowicie oddzielne i mają różne znaczenie. 

 

<description>, <text>, and <label> 

 

Znacznik <description> jest koniem pociągowym dla zwykłego tekstu XUL. Znacznik <label> jest dokładnie 

taki sam jak <description>, z tym wyjątkiem, że obsługuje atrybut control. Atrybut control wiąże tekst etykiety 

z elementem formularza. <label> to po prostu inteligentniejsza wersja <description>. Znacznik <text> 

zapewnia prostszy mechanizm wyświetlania niż dwa pozostałe znaczniki.  

Znaczniki <description> i <label> są jedynymi znacznikami w XUL, które będą zawijać w linię zawartość, 

jeśli jest długa. Owijanie linii obejmuje użycie więcej niż jednego wiersza do wyświetlenia tekstu. Kiedy tekst 

jest zawijany, robi się to na taki jak spacja lub tabulator. XUL nie obsługuje &nbsp; Odniesienie do jednostki 

znaku bez podziału na jednostki: jeśli jest to potrzebne, użyj odpowiednika. Jeśli tekst nie może zostać 

zawinięty przed osiągnięciem maksymalnej szerokości linii (ponieważ nie napotkano żadnego znaku łamania), 

linia zostanie przepełniona. Zostanie przycięty na krawędzi następnego okienka o stałej szerokości (zwykle 

krawędź okna). Będzie to również robić, jeśli rozmiar okna się zmieni. 

<description> i <label> mogą zawierać dowolny typ treści, a nie tylko tekst. Obejmuje to <box> lub inne 

znaczniki XUL. Zawartość wewnątrz tych znaczników będzie również zawijana wzdłuż linii. Zawijanie linii 

może również wystąpić, gdy znacznik końcowy i znacznik początkowy znajdują się wewnątrz ciągu znaków 

<description> lub <label>. W skrócie, <description> i <label> są jak znacznik <P> HTML. <description> 

obsługuje jeden specjalny atrybut: 

value 

<label> obsługuje dwa specjalne atrybuty: 

value crop 

Oba mogą zawierać treść między znacznikami początkowymi i końcowymi lub w XML ciąg przypisany do 

atrybutu value. Atrybut crop może zostać ustawiony na początek, środek lub koniec. Domyślnie żadna z tych 

wartości nie ma zastosowania. Jeśli atrybut crop jest ustawiony, znacznik <label> nie będzie już zawijał linii. 



Jeśli zawartość przekroczyłaby szerokość ramki otaczającej, to zostanie przycięta i obcięta. To przycięcie jest 

na tyle poważne, że pozostało jeszcze miejsce na elipsy (trzy kropki, "..."), które należy dodać. W przypadku 

crop = "start", elipsy pojawiają się na początku treści etykiety. W przypadku crop = "end" pojawiają się na 

końcu treści. Dla crop = "center" mogą pojawić się na obu końcach. Elipsy wskazują użytkownikowi, że więcej 

tekstu można przeczytać 

Do tych znaczników obowiązuje kilka ograniczeń. Po pierwsze, dokumenty XUL składają się z 8-bitowych 

kodowań znaków, zwykle UTF-8, więc nie-ASCII i wielobajtowy Unicode znaki muszą być specjalnie 

oznaczone. Tak jest w przypadku wszystkich XML. Po drugie, jeśli użyto atrybutu value, to nie cały styl CSS3, 

który dotyczy tekstu, może być zastosowany do treści, więc uważaj. Atrybut value również nie pozwala na 

podanie ogólnej treści XML (lub XUL), a jedynie zwykły tekst. Dołącz zawartość między znacznikami 

początkowymi i końcowymi, aby uzyskać maksymalną elastyczność. 

Znacznik <text> jest taki sam jak dwa pozostałe znaczniki, z tym że jego treść nie jest zawijana do drugiej 

linii. Jeśli zawartość przekroczyłaby szerokość otaczającego pola, może zostać obcięta i obcięta przez dodanie 

atrybutu flex. W takim przypadku działa on jak znacznik <label crop = "end">. Znacznik <text> jest zatem 

najbardziej przydatny w menu i na paskach narzędzi, gdzie chwilowe kurczenie się okna może ukryć część 

krótkiego tekstu. 

Znacznik <text> jest taki sam jak dwa pozostałe znaczniki, z tym że jego treść nie jest zawijana do drugiej 

linii. Jeśli zawartość przekroczyłaby szerokość otaczającego pola, może zostać obcięta i obcięta przez dodanie 

atrybutu flex. W takim przypadku działa on jak znacznik <label crop = "end">. Znacznik <text> jest zatem 

najbardziej przydatny w menu i na paskach narzędzi, gdzie chwilowe kurczenie się okna może ukryć część 

krótkiego tekstu. 

<description>, <label> i <text> są prawdziwymi znacznikami XUL w tym sensie, że są wspierane przez 

implementację C / C ++. Nie pochodzą one z praktyki projektowej opartej na znaczniku zdefiniowanym przez 

użytkownika, tak jak robi to <spacer>. 

 

DTD Tekst 

Definicje typów dokumentów są używane w aplikacjach Mozilla XUL w celu zastąpienia tekstu specyficznego 

dla języka bardziej ogólnymi terminami. Standard XML 1.0 definiuje składnię dla DTD. Ogólnie rzecz biorąc, 

definicje DTD są używane do określenia, jakie terminy są dostępne dla dokumentu XML. W najbardziej 

złożonym przypadku DTD definiuje całość zestawu znaczników  aplikacji XML, podobnie jak wszystkie 

znaczniki XUL. W bardziej powszechnym prostym przypadku mały fragment DTD dodaje nowe terminy, które 

autorzy dokumentów uznają za wygodne Na przykład fragment DTD może utworzyć niezapomnianą nazwę, 

na przykład & nbsp; (znak typu "no-break-space" HTML) dostępny dla autora dokumentu. XUL nie definiuje 

&nbsp; więc bez takiej pomocy autor musi pamiętać surowe i niejasne/ . Zapadające w pamięć jednostki mogą 

oznaczać całe ciągi znaków (odwołania do encji), a także pojedyncze znaki (odwołania do jednostek znaku). 

Jeśli wydaje się to niezrozumiałe, należy zapoznać się z sekcją 4.2.2 "Zewnętrzne jednostki" standardu XML 

1.0. Podsumowując, deklaracja DOCTYPE na przykład 

<! DOCTYPE html [...]> 

udostępnia dodatkowe deklaracje ENTITY (lub inne treści DTD). Fragment kodu w pliku XUL, podobnie jak 

na listingu 3.1, jest taki sam (z grubsza) jak #include w C / C ++ lub wymagany w Perlu: 

 

Listing 3.1 Użycie deklaracji DOCTYPE do włączenia elementów XML z pliku. 

 

<!DOCTYPE html [ 

<!ENTITY % textDTD SYSTEM "text.dtd"> 

%textDTD; 

] > 

 

Plik text.dtd jest czytelny dla człowieka i zawiera on jedną lub więcej linii takich jak ta: 

<! ENTITY text.welcome "Witaj w mojej aplikacji"> 

Aby użyć takiego obiektu, odpowiednik XUL lub XML wygląda następująco: 

<description> i text.welcome; </ description> 

lub w ten sposób: 

<description value = "&text.welcome;" /> 

Dlatego używając encji, aplikację można całkowicie przetłumaczyć na esperanto, Klingon, czy cokolwiek 

innego. Tylko plik DTD wymaga modyfikacji. Dokumentu XUL nie trzeba dotykać. Wiele przykładów tych 

plików .dtd można zobaczyć w Chrome Mozilli. Ponieważ te elementy mogą pojawiać się w wartościach 



atrybutów XML, mogą również przechowywać informacje o stylu. Dotyczy to rzadkiego przypadku, gdy jedna 

zlokalizowana wersja musi być stylizowany inaczej niż inna. Być może menu kantońskie powinno być 

czerwone lub zaproszenie ślubne z Zachodu powinno być białe. Najważniejszą cechą DTD jest to, że są one 

tylko do odczytu. Jest to wystarczające dla 90% potrzeb tekstowych aplikacji, ale nie wszystkich.  

 

<stringbundle>, <string> i Właściwości Plików 

 

DTD nie mają sensu, jeśli wyświetlany ciąg tekstu musi się zmienić podczas działania aplikacji. Mozilla 

zapewnia osobny mechanizm do przechowywania ciągów, które można odczytać i zmanipulować. Takie ciągi 

są często wymagane w przypadku komunikatów o błędach, informacji zwrotnych od użytkownika i przy 

wszystkich okazjach, w których ciąg musi zawierać pewną wartość obliczeniową. W Mozilli zbiór takich 

łańcuchów nazywa się pakietem ciągów. Mozilla przechowuje pakiety ciągów w pliku właściwości, który jest 

podobny do pliku właściwości Java.  Najbliższą technologią Microsoft Windows jest plik .ini. Najbliższą 

technologią UNIX jest być może strfile(1). Plik właściwości Mozilli ma rozszerzenie .properties, a treść pliku 

składa się z pojedynczych wierszy tekstu czytelnego dla człowieka. Przykładem jest 

instruct-last = Aby kontynuować, kliknij Dalej. "Instruct-last" to nazwa ciągu, "Aby kontynuować, kliknij 

Dalej." jest wartością ciągu. Zestaw tych linii tworzy pakietme ciągów  - niewielką bazę danych - dla aplikacji 

Mozilli do pracy. Takie pliki właściwości muszą być przechowywane w podkatalogu ustawień regionalnych 

pakietu chrome. Pełny adres URL pakietu ciągów to zatem chrome: //packagename/local/filename.properties 

Z punktu widzenia czystego XUL, pakiet ciągów są nudne. Listing 3.2 pokazuje wszystko, co możesz z nimi 

zrobić. 

 

Listing 3.2 Pakiety ciągów zadeklarowanych z XUL 

 

<stringbundleset> 

<stringbundle id="menus" src="menus.properties"/> 

<stringbundle id="tips" src="tips.properties"/> 

<stringbundle id="status" src="status.properties"/> 

</stringbundleset> 

 

Żaden z tych znaczników nie tworzy żadnych widocznych treści. Wszystko, co robią, to udostępnianie 

pakietów ciągów skryptów   JavaScript. Znacznik <stringbundleset> nie jest nawet prawdziwym znacznikiem  

- jest to tylko zdefiniowany przez użytkownika kontener, który zawiera znaczniki <stringbundle>. Oba 

znaczniki mają wystarczającą domyślną stylizację, aby były całkowicie niewidoczne. Ten rodzaj XUL 

demonstruje ważną cechę języka. Użycie znaku kontenera, zwykle o nazwie kończącej się na -set, jest 

pospolitym idiomem. Mimo że znaczniki takie jak <stringbundleset> nic nie robią, używanie ich do zbierania 

grupy podobnych instrukcji (znaczników <stringbundle>) jest dobrą praktyką kodowania. Jest uporządkowany 

i czytelny. Zaleca się, aby zawsze zbierać niewidoczne zestawy znaczników w ten sposób i umieszczać je na 

początku dokumentu XUL. JavaScript wykonuje całą pracę, jeśli chodzi o pakowanie ciągów. Możliwe jest 

również uzyskanie dostępu do pakietu ciągów bezpośrednio z kodu bez korzystania w ogóle z treści XUL. 

Oprócz tych wszystkich mechanizmów tekstowych, skrypty JavaScript i dokumenty RDF mogą dostarczać 

treści tekstowe do aplikacji XUL. Ten rodzaj zawartości jest jeszcze mniej statyczny niż pakiety ciągów. 

 

Obrazy i <image> 

 

HTML ma znacznik <IMG>; XUL ma znacznik <image>. Są takie same. Przykładowy fragment kodu 

<image src="myimage.jpg"/>. Obrazy mają minimalną szerokość i wysokość pasującą do wyświetlanego 

obrazu. Jeśli flex zostanie zastosowany do znacznika <image>, obraz traci te minimalne wartości i może być 

ściśnięty do dość małego. Aby zachować te minimum, ponownie zastosuj style i atrybuty szerokości i 

wysokości. Istnieją dwie bardzo przydatne techniki obrazowania. Oba dotyczą informacji dekoracyjnych 

przechowywanych w skórach i motywach Mozilli. Mimo że XUL ma znacznik <image>, obrazy używane w 

skórach lub motywach nie powinny być podawane w ten sposób; powinny być określone w arkuszu stylów. 

Styl zawierający adres URL obrazu może zostać dołączony do znacznika bez treści w następujący sposób: 

<description class = "placeholder" /> 

Przykładem pasującego stylu jest 

.placeholder {list-style-image: url ("face.gif"); } 

Po drugie, duża liczba obrazów może zostać zredukowana do jednego pliku. Funkcje przycinania CSS można 



wykorzystać do wyświetlenia z dużego pliku wymaganego obrazka w następujący sposób: 

#foo {-moz-image-region: rect (48px 16px 64px 0px); } 

i podobnie 

#foo: hover {-moz-image-region: rect (48px 32px 64px 16px); } 

Za pomocą tej techniki zaimplementowane są obrazowe najazdy spowodowane ruchami myszy i innymi 

efektami pseudoklasowymi CSS. Takie najazdy, w których jeden obraz jest zastępowany innym, w przeszłości 

wymagały osobnego kodu JavaScript, ale postępy CSS3 sprawiły, że było to niepotrzebne. Technika ta jest 

rutynowo stosowana w skórze i motywach Mozilli. Mozilla ma również nowe wsparcie dla formatu obrazu 

Microsoft .bmp. 

 

Dekoracje Obramowań 

 

Mozilla obsługuje rozbudowany zestaw dekoracji obamować oparty na CSS3, a także niektóre rozszerzenia. 

Jedynym całkowicie standardowym stylem CSS3, który zasługuje na szczególną uwagę, jest 

 overflow:scroll Typowym zastosowaniem tego stylu jest zapewnienie przewijanego regionu tekstu statycz-

nego, na przykład zastrzeżenia licencji. Wszystko, czego potrzeba, to dwa znaczniki zdefiniowane przez użyt-

kownika, jeden w drugim, z pożądaną zawartością w obu. W przypadku HTML taki znacznik to <SPAN>; dla 

XUL użyj <box>. Zauważ, że te paski przewijania nie są obiektami skryptowalnymi, co jest słabością. Ta 

technika stylizacji jest zalecana tylko wtedy, gdy stan pasków przewijania nie jest ważny. W domyślnym przy-

padku XUL paski przewijania CSS3 są zawsze widoczne. XUL ma wiele lepszych metod zarządzania paskami 

przewijania, w tym całkiem ogólny znaczników <scrollbox>. 

 

Zrozumienie Systemu Czcionek 

 

Wyświetlanie tekstu nie jest wcale prostym procesem. Aby wyświetlić tekst na interfejsie bitmapowym (ter-

minal nie oparty na znakach), każdy znak w tekście musi być renderowany w zestaw pikseli. Mozilla jest 

wrażliwa na sposób, w jaki to robi, a aplikacje lub strony HTML mogą wyglądać dobrze lub źle. Problemy 

występują głównie na platformach UNIX. Na rysunku  

 

 
 

pokazano literę A, wyświetlaną na ekranie przez Mozillę w czterech różnych okolicznościach. Każda z tych 

znaków (glif) pochodzi z jednego okna Mozilli. W każdym przypadku został zastosowany styl 

{font-family: Times; rozmiar czcionki: 72pt; } 

, chociaż robi się trochę oszustwa z rozmiarem czcionki, aby litery wyglądały tak samo na różnych pulpitach. 

Kropelka pod każdą literą jest dolną końcówką lewego pociągnięcia litery, powiększoną pięć razy. Oczywiście 

rzeczy muszą być poprawnie ustawione, jeśli glify mają wyglądać najlepiej na ekranie. Obrazy (1) i (2) po-

chodzą z systemu Microsoft Windows; obrazy (3) i (4) są wykonywane w systemie UNIX, przy użyciu systemu 

X-Windows, który jest podstawową technologią wyświetlania w systemie UNIX / Linux. Najwyraźniej litery 

mają różne kształty w obu systemach operacyjnych. Jest tak dlatego, że w pracy były co najmniej trzy wersje 

czcionki Times; wersja TrueType w systemie Windows; "skalowalna" czcionka bitmapowa w systemie UNIX 

i czcionka Type1 w systemie UNIX. Jeśli twoja aplikacja XUL ma być całkowicie przenośna, to ta sama im-

plementacja danej czcionki, przechowywana w tym samym formacie czcionki, musi być dostępna na  

wszystkich platformach. To jest najlepszy krok w kierunku zdrowia psychicznego. Kolejnym krokiem jest 

uporządkowanie spraw tak, aby czcionka wyglądała dobrze. Dwie wersje systemu Windows "A" różnią się 

tylko procesem renderowania. W Panelu sterowania Microsoft Windows, w Kontroli wyświetlania, pod za-

kładką Efekty, opcja "Wygładź krawędzie czcionek ekranowych" jest zaznaczona w jednym przypadku, ale 

nie w drugim. Ta opcja włącza wygładzanie renderowania glifów. W języku Microsoft mówi się to również o 

dokładności subpikselowej. Co to jest anty-aliasing? Po pierwsze, aliasing jest procesem polegającym na wzię-

ciu opisu czcionki pojedynczego glifu i przekształceniu go w prostokąt kropek lub pikseli do wyświetlenia. 

Ponieważ wiele punktów w początkowym opisie kończy się w tym samym pikselu, mówi się, że te punkty 

mają ten sam alias. Ten system polega na tym, że ostateczny glif jest jednolity. Jest to pierwsza generacja 



sposobu renderowania bitowego czcionek. Anti-aliasing wykorzystuje zwiększoną głębię kolorów nowocze-

snych monitorów. Częściowo zaciemnia dodatkowe piksele, aby poprawić wygląd glifu. Nazywa się to wy-

gładzaniem, ponieważ mniej punktów na oryginalnym glifie pasuje do danego piksela. Mimo to, nadal trwa 

sporo aliasowania. Antialiasing to druga generacja renderowania czcionek. Anti-aliasing sprawia, że postacie 

wyglądają gładko, ale bardziej fuzzierowo. Zalecane jest tylko w przypadku czcionek, w których rozmiar 

czcionki mierzony w pikselach nie jest zbyt mały. Wymaga również monitora, który obsługuje wiele odcieni 

szarości - najlepiej 256 kolorów na piksel, idealnie. Antyaliasing działa w trzech z czterech powiększonych 

obrazów na rysunku. W wersjach "A" w systemie UNIX oba glify są wygładzane, ale wygląda okropnie. 

Oczywiście, algorytm inteligentnego renderowania nie jest wystarczający; Mozilla również musi znaleźć przy-

zwoitą czcionkę. Jest to problem zarówno dla platformy, jak i systemu operacyjnego. Lepszy obraz (4) pocho-

dzi z Mozilli 1.0, gorszy obraz (3) pochodzi z Mozilli 1.21. Nie tego można się spodziewać. Powodem jest to, 

że lepszy obraz pochodzi ze specjalnej niestandardowej wersji Mozilli 1.0. Ta wersja została skompilowana z 

dodatkowymi elementami wsparcia dla X-Windows połączonymi ze sobą za pomocą opcji kompilacji --ena-

ble-xft. Ta obsługa nie jest domyślnie dostępna w Mozilli dla systemu UNIX. Domyślna Mozilla 1.0 wyświetla 

"A" nie lepiej niż domyślna wersja Mozilla 1.21. Dlaczego oczywista poprawa nie byłaby w standardowej 

dystrybucji? Ta dodatkowa obsługa X jest wyłączona ze względu na wydajność. Powód jest złożony i ma 

związek z architekturą X-Window. X-Window działa w następujący sposób: Programy wysyłają instrukcje do 

dedykowanego serwera X (takiego jak Xfree86, VNC, oprogramowanie X-Terminal lub Reflection), które 

następnie rysuje rzeczy na ekranie. Wszystkie aplikacje oparte na X to tylko zdjęcia rysowane przez Xserver 

zgodnie z poleceniami aplikacji. Istnieje standardowy zestaw instrukcji, które serwer może zaakceptować. Ten 

zestaw jest protokołem X11 i nie zawiera wyrafinowanego wyświetlania czcionek. Protokół X11 obsługuje 

rozszerzenia, które są opcjonalnymi funkcjami serwera. Rozszerzenie RENDER obsługuje wyrafinowane wy-

świetlanie czcionek - dokładnie to, czego potrzebujesz.  Większość serwerów nie (jeszcze) implementuje tego 

rozszerzenie. Więc Mozilla nie może polegać na tym, że jest obecna na serwerze. W związku z tym najpierw 

pojawia się problem z funkcjonalnością, a nie problem z wydajnością. Aby sprawdzić, czy twój serwer obsłu-

guje RENDER, uruchom polecenie xdpyinfo w wierszu poleceń. Problem z wydajnością został wprowadzony, 

ponieważ wersja -elable-xft Mozilli używa mimo wszystko RENDERA. Zamiast nakazać serwerowi, aby to 

zrobił, klient Mozilli ma wbudowaną funkcję RENDER. Używa tego rozszerzenia, aby zamienić każdy glif z 

kodu znaku plus informacje o czcionce oraz instrukcję RENDER X11 na renderowaną grafikę pikseli (obraz) 

i standardową instrukcję X11 . Oznacza to, że wszystkie znaki są wysyłane do serwera X jako obrazy. Zamiast 

wymagać kilku bajtów na znak, RENDER używa ponad 100 bajtów na znak - i aż 1000 bajtów dla dużej litery. 

To jest problem z wydajnością. Ta zmiana postaci z postaci na obrazki nie zawsze jest mordercza. System 

XWindow ma już własny problem z wydajnością, który niszczy wszystko, co Mozilla może dodać. Zrozumie-

nie problemu X11 pomoże ci zdecydować, czy warto mieć wsparcie RENDERA w Mozilli. Nowoczesne apli-

kacje oparte na X, takie jak Mozilla, GIMP i OpenOffice, zawierają wiele obrazów używanych do ikon, przy-

cisków i innych wskaźników interfejsu użytkownika. System X11 został pierwotnie zaprojektowany dla mo-

nochromatycznych monitorów (jeden bit na piksel), ale obecnie monitory mają 8, 24 lub 32 bity na piksel. 

Dlatego obrazy stały się bardziej powszechne i dużo większe. Ruch komunikacyjny między serwerami X i 

klientami X jest teraz zdominowany przez te obrazy, tak jak większość przepustowości Internetu jest wyda-

wana na obrazy oparte na sieci Web. Jeśli jest to środowisko, w którym działa Mozilla, dodanie kolejnych 

obrazów nie ma większego znaczenia. W takim przypadku użyj obsługi RENDER, jeśli chcesz. Typowym 

przykładem, który ma zastosowanie w tym przypadku, jest sytuacja, gdy cała twoja technologia komputerowa 

działa na pojedynczym komputerze z systemem UNIX lub Linux i używasz KDE lub GNOME. Kiedy system 

X11 używa niewielu obrazów lub działa przez powolne połączenie , wtedy Mozilla z obsługą RENDER może 

stać się prawdziwym problemem i należy tego uniknąć. Najczęstszym scenariuszem jest sytuacja, gdy Xserver 

jest zdalny. Tak działa Reflection. Jest tak również w przypadku uruchamiania serwera X w domu (na kompu-

terze PC lub X-terminalu) i łączenia się z serwerem z uruchomionymi aplikacjami X w pracy. Nie dotyczy to 

VNC. Serwer VNC jest zdalny do klienta VNC, a serwer zawiera serwer X. Mozilla nie wpłynie na wydajność 

VNC. W przypadku integracji z komputerem, Mozilla 1.0-1.4 jest oparta na bibliotece widgetów GTK 1.x, 

która znajduje się na szczycie X-Windows. Istniejące rozszerzenia X będą działać w GNOME 2.0 lub KDE 

lub później, ponieważ starsze biblioteki GTK istnieją również w nowszych wersjach. W związku z tym wybór 

wersji programu Mozilla z obsługą RENDER nie powoduje problemu z uaktualnieniem dla bieżącego pulpitu. 

Jeśli problemy z czcionkami UNIX zwrócą Twoją uwagę, wiele się nauczysz. Możesz rozpocząć wyszukiwa-

nie w kilku różnych miejscach. Czcionki plików HOWTO to standardowe FAQ dostarczane z większością 

systemów Linux; temat twipów jest głęboko architektoniczną kwestią, która odnosi się do fontu Mozilla, sys-

temu Microsoft Windows i ogólnie wyświetlaczy graficznych; sprawy na www.fontconfig. org wyjaśni pod-



stawy systemu wyświetlania czcionek Xft; a organizacja XWindow znajduje się na stronie www.x.org. Wresz-

cie, rysunek jest niepotrzebnie trudny dla domyślnej wersji Mozilli. Prostym rozwiązaniem jest uzyskanie 

większej liczby czcionek. Dokument HOWTO Linux fonts zawiera wskaźniki dla wielu czcionek. Mozilla 

może nawet pięknie wyglądać za pomocą zwykłych czcionek bitmapowych (najbardziej prymitywnych i po-

zbawionych mózgu czcionek). Wymagana jest tylko zainstalowana na X czcionka bitmapowa dla każdej 

czcionki w każdym rozmiarze punktu używanym w dokumentach internetowych. Takie czcionki wymagają 

dużo czasu, chyba że jesteś specjalistą od czcionek. Mozilla nie obsługuje osadzonych czcionek (czcionek 

pobranych "na żywo" z Internetu). Jeśli nie chcesz sam skompilować Mozilli, wersja -enable-xft dla GTK1.x 

może być dostępna z ftp://ftp.mozilla.org w formacie RPM. Ta wersja zostanie zainstalowana tylko na szczycie 

standardowej instalacji Mozilli, która istnieje w / usr / bin / mozilla i / usr / lib / mozilla. 

 

Opcje Stylu 

 

Najbardziej dekoracyjne rozszerzenia Mozilli dotyczą modelu pudełkowego CSS3. Ten model opisuje, jak 

pole treści może mieć prostokątną ramkę. Ta granica może mieć zastosowany prosty styl linii. Mozilla obsłguje 

granice CSS3  jednak niektóre style linii nie działają. Rozszerzenia Mozilli pozwalają na jeszcze bardziej 

dekoracyjne obramowania. Granice mogą mieć fantazyjne rogi i mogą być wielokolorowe. Granice mogą mieć 

przezroczyste linie wzdłuż ich długości. Tabela 3.1 zawiera listę tych rozszerzeń. Rozszerzenia te zawierają 

pewne wyjaśnienia. Mozilla ma dwa oddzielne rozszerzenia graniczne i nie działają razem. Listing 3.3 ilustruje 

oba. 

 

Listing 3.3 Przykłady stylu obramowania Mozilli. 

 

#box1 { 

border:solid thick; 

border-width:20px; margin:20px; padding:20px; 

border-color:gray; 

-moz-border-radius-topright: 20px; 

-moz-border-radius-bottomright: 40px; 

} 

#box2 { 

border:solid thick; 

border-width:20px; margin:20px; padding:20px; 

border-top-color : gray; 

-moz-border-right-colors : 

#000000 #101010 #202020 #303030 

#404040 #505050 #606060 #707070 

#808080 #909090 #A0A0A0 #B0B0B0 

#C0C0C0 #D0D0D0 transparent #000000; 

-moz-border-bottom-colors : 

#000000 #101010 #202020 #303030 

#404040 #505050 #606060 #707070 

#808080 #909090 #A0A0A0 #B0B0B0 

#C0C0C0 #D0D0D0 transparent #000000; 

} 

 

Właściwość lub Selektor Wartości Użycie 
-moz-border-radius Jeśli chodzi o margines, używaj 

tylko pikseli 

Określa okrągłość narożników 

obramowania lub konturu. 
-moz-border-radius-topleft -moz-border-radius-topright -moz-border-radius-bottomleft 
-moz-border-radius-bottomright Px Okrągłość lub płaskość pojedyn-

czego narożnika. 0 dla kwadratu. 

Zakrzywione dla pojedynczych 

kolorowych ramek; skośne dla ko-

lorowych obramowań. 
-moz-border-bottom-colors -moz-border-top-colors -moz-border-left-colors 

http://www.x.org/


-moz-border-right-colors Lista kolorów plus "przezroczy-

ste" i specjalne wartości CSS3 

Kolory dla pojedynczej granicy. 

Można określić dowolną liczbę 

kolorów, przy czym każdy kolor 

ma szerokość jednego piksela. 

Ostatni kolor wypełnia resztę. 

 

Pierwsze ulepszenie zapewnia zaokrąglanie naroży, ale ramka musi być jednolita. Obsługiwanych jest kilka 

wartości w stylu obramowania (na przykład podwójne), ale nie wszystkie są zachowywane. Drugie ulepszenie 

pozwala na cieniowanie obramowania w różnych kolorach. W tym przypadku granica jest rysowana jako seria 

koncentrycznych linii o szerokości jednego piksela. Każda linia jest rysowana w innym kolorze niż dostar-

czona lista kolorów, zaczynając od zewnętrznej krawędzi obramowania. Jeśli zabraknie kolorów, ostatni kolor 

jest używany aż do zakończenia ramki. Jeśli próbujesz zaokrąglić granice, to rogi są wycinane zamiast okrą-

głych. Poniższy rysunek 3.4 pokazuje wynik 

 

 
 

Możliwe jest użycie tych rozszerzeń do tworzenia postrzępionych, nie dopasowujących się narożników, ale 

jest to konsekwencją złego użycia XUL, a nie fundamentalnej wady Mozilli. Niektóre z tych stylów obramo-

wania mają również zastosowanie do konturów CSS3. Mozilla obsługuje również rozszerzenia stylu dla obra-

zów. Omawiana wcześniej właściwość list-style-image jest standardową właściwością CSS3, a nie rozszerze-

niem. 

Tabela 3.2 ilustruje. Oddzielne zarówno od kwestii związanych z układem, jak i treścią, jest kilka różnych i 

ogólnie stosowanych rozszerzeń stylu. Oddzielne zarówno od kwestii związanych z układem, jak i treścią, jest 

kilka różnych i ogólnie stosowanych rozszerzeń stylu. Zauważ, że XUL nie obsługuje stylu dekoracji tekstu 

CSS3. 

 

PRZYKŁAD  : NoteTaker  

 

W tej sekcji wypełnimy tekst strukturą szkieletową okna dialogowego rozpoczętego w ostatnim rozdziale. 

Wyjaśnimy również, jak skonfigurować ustawienia lokalne, mimo że nie są one używane w przykładowym 

przykładzie NoteTaker. Układ jest rodzajem treści, ale dla użytkownika jest niewidoczny. Rzeczywista zawar-

tość użytkownika jest widoczna. Tekst tablicy to tekst w panelu okna, które nigdy się nie zmienia. Nasza 

strategia dotycząca treści ma zawierać wystarczającą ilość tekstu standardowego, aby można było zrobić uży-

teczny zrzut ekranu. Naszym nadrzędnym celem jest wyprodukowanie czegoś niesamowitego, które możemy 

rzucić wilkom: to jest dla użytkowników, analityków i użytkowników. Prawie na pewno rozerwą to na strzępy, 

a duże kawałki zostaną wyrzucone. Zapewniając bardzo wczesny projekt, wyrzucane są godziny zamiast ty-

godni pracy. Najlepiej, jeśli stanie się to na długo przed etapem specyfikacji - wtedy szczegóły ekranów zo-

staną sztywno zablokowane. 

 

Dodawanie Tekstu 

 

Ponieważ nie omówiliśmy jeszcze żadnych widżetów, część zawartości tego okna dialogowego będzie dość 

prosta. Gdziekolwiek powinien być widżet, po prostu wstawimy puste pole jako symbol zastępczy z włączoną 

ramką. Listing 3.4 pokazuje fragmenty treści dodane do układu. 

 

Listing 3.4 Zawartość XUL dla okna dialogowego NoteTaker 

 

<text value="Edit"/> 



<text value="Keywords"/> 

<description>Summary</description> 

<box/> 

<description>Details</description> 

<box flex="1"/> 

<caption label="Options"/> 

<description>Chop Query</description> 

<description>Home Page</description> 

<caption label="Size"/> 

<description>Width</description> 

<description>Height</description> 

<description>Top</description> 

<description>Left</description> 

<box/> 

<box/> 

<box/> 

<box/> 

<description>px</description> 

<description>px</description> 

<description>px</description> 

<description>px</description> 

<text value="Cancel"/> 

<spacer flex="1"/> 

<text value="Save"/> 

 

Jak widać, wszystko to jest dość banalne. Zwróć uwagę, w jaki sposób <text> jest używany, gdy treść ma cel 

podobny do polecenia, a <description> jest używany tam, gdzie treść ma cel instrukcji. Poprzez systematyczne 

wymienianie zawartości, już wykryliśmy i poprawiliśmy jeden błąd: Dół powinien odczytywać w lewo, po-

nieważ elementy zawartości są ustawione z górną i lewą parą właściwości stylu. Wynik dodania tej treści 

pokazano na rysunku  

 

 
 

Pozostaje tylko oczyścić style, aby zniknęły niechciane ramki. Dumni z tego osiągnięcia, wynikowe okno jest 

wciąż dość brzydkie i prymitywne. Potrzebuje prawdziwych widgetów i potrzebuje pięknie zaprojektowanego 

arkusza stylów. W następnej sekcji dodamy widżety przycisków i skórkę do NoteTakera. Możemy na tym 

poprzestać i będziemy, ale mamy również możliwość internacjonalizacji NoteTakera, aby mógł być prezento-

wany w różnych językach. Do zrobienia używamy pliku DTD (z rozszerzeniem .dtd) i konfigurujemy system 

operacyjny Mozilli. 



Konfigurowanie i używanie ustawień regionalnych 

 

Dla twoich własnych projektów, oto jak sprawić, by lokalizacja działała. Po pierwsze, cały tekst statyczny w 

oryginalnym XUL musi zostać zastąpiony referencjami jednostek XML. Oznacza to, że tag taki jak 

<wartość tekstu = "Anuluj" /> 

zyskuje sugestywnie nazwaną nazwę encji, np 

<text value = "& editDialog.cancel" /> 

W tej sekcji zidentyfikowaliśmy cały tekst statyczny, więc zbiór zmian jest całkowicie oczywisty. Jednostka 

editDialog.cancel musi zostać zadeklarowana i zdefiniowana w DTD. Po prostu tworzymy plik z jedną lub 

kilkoma liniami takimi jak ta: 

<! ENTITY editDialog.cancel "Anuluj"> 

To naprawdę jest takie proste. Ponieważ "Cancel" to język angielski, plik ten musi zawierać ustawienia naro-

dowe w języku angielskim, takie jak en-US lub en-UK. W przypadku języka angielskiego w USA 

 umieszczamy ten plik na tej ścieżce: 

chrome / notetaker / locale / en-US / edit.dtd 

Nazwa edit.dtd przypomina nam, że ten plik dotyczy okna edycji, które tworzymy. Może być używany do całej 

aplikacji NoteTaker lub dowolnej jej części. Ten fragment DTD musi być zawarty w aplikacji, więc rozsze-

rzamy deklarację <! DOCTYPE> w editDialog.xul, aby to zrobić, używając standardowej składni XML. Za-

czyna się od 

 

<!DOCTYPE window> 

do 

<!DOCTYPE window [ 

<!ENTITY % editDTD SYSTEM "chrome://notetaker/locale/edit.dtd"> 

%editDTD; 

]> 

 

Zwróć uwagę, że ten adres URL chrome: nie ma nazwy lokalizacji. Zostanie on zmanipulowany przez Mozillę 

w czasie wykonywania, dzięki czemu zostanie dodana nazwa locale. Jeśli bieżące ustawienia narodowe doty-

czą en-US, adres URL zostanie zmanipulowany, aby odczytać: 

chrome: //notetaker/locale/en-US/edit.dtd 

Dopasowuje się do miejsca, w którym umieszczamy informacje o locale. W rzeczywistości ten nowy adres 

URL nie został całkowicie zmieniony. Przedstawia on sposób zastępowania bieżących ustawień narodowych, 

ale całkowicie zmodyfikowany adres URL będzie następujący: 

resource: //chrome/notetaker/locale/en-US/edit.dtd 

Na koniec chcemy, aby platforma zrozumiała, że te specyficzne dla regionu informacje są dostępne do użytku 

i że NoteTaker powinien z nich korzystać. W przeciwnym razie Mozilla nie będzie szukała plików lokalizacji 

specyficznych dla pakietu. Aby to zrobić, musimy nadać locale plik contents.rdf i ponownie zaktualizować 

plik installed-chrome.txt. Plik contents.rdf wygląda jak listing 3.5. 

 

Listing 3.5 contents.rdf dla ustawień regionalnych chrome 

 

<RDF 

xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:chrome="http://www.mozilla.org/rdf/chrome#"> 

<Seq about="urn:mozilla:locale:root"> 

<li resource="urn:mozilla:locale:en-US"/> 

</Seq> 

<Description about="urn:mozilla:locale:en-US"> 

<chrome:packages> 

<Seq about="urn:mozilla:locale:en-US:packages"> 

<li resource="urn:mozilla:locale:en-US:notetaker"/> 

</Seq> 

</chrome:packages> 

</Description> 

</RDF> 

 



Ten plik może być użyty dla dowolnego ustawienia narodowego, po prostu zmieniając ciągi "en-US" i "note-

taker". Po prostu potraktuj ten plik jako anonimowy blok tekstu na minutę. Trzy chrome: atrybuty znacznika 

<Description> można usunąć, jeśli ustawienia regionalne istnieją już w dowolnym miejscu w chrome. W takim 

przypadku można je usunąć, ponieważ klasyczna przeglądarka używa już języka angielskiego w USA. Ten 

plik mówi tylko, że locale en-US istnieje (trzy wczesne linie) i że pakiet notetaker ma informacje o locale w 

USA (siedem późniejszych linii). Po utworzeniu tego pliku zaktualizuj plik installed-chrome.txt. Potrzebuje 

tej jednej dodatkowej linii:  

locale, install, url, resource: / chrome / notetaker / locale / en-US / 

To mówi platformie, że locale wychodzi, a zapisany plik informuje platformę o ponownym sprawdzeniu 

chrome przy następnym uruchomieniu. Jeśli użytkownik zamieni lokalizacje w preferencjach platformy, pro-

gram notujący będzie teraz automatycznie używał plików different.dtd dla przywoływanych encji. System 

chrome locale obsługuje także wersjonowanie. Informacje o wersji mogą być dostarczane w plikach con-

tents.rdf w chrome. 

 

Narożnik Debuggowania :  DOM Inspector 

 

Inspektor DOM jest narzędziem dostarczanym z klasyczną przeglądarką. Jest to świetna zabawka do zabawy 

i ma dwa natychmiastowe zastosowania: Jest to pomoc diagnostyczna i stanowi pomoc w nauce. Tutaj wska-

zujemy na te natychmiastowe zastosowania. Możesz zbadać jego funkcjonalność dla siebie. 

Aby uruchomić inspektora DOM, uruchom go z poziomu Zadania | Menu Web Development w oknie  

Navigator. W oknie Inspektora DOM wybierz Plik | Sprawdź okno ..., a następnie wybierz dowolne okno z 

wyjątkiem okna oznaczonego "Inspektor DOM". Unikaj wybierania Inspektora DOM, ponieważ mylące jest 

patrzenie na okno, które samo się analizuje. Ta kontrola powinna umieścić treść w lewym i prawym panelu 

okna Inspektora DOM. W oknie Inspektora DOM, w obszarze Edytuj | Preferencje, upewnij się, że zaznaczono 

element Wybrany element mrugnięcia i że czas trwania mrugnięcia jest ustawiony na co najmniej 2500 mili-

sekund (dla początkujących). Okazuje się, że większość elementów głównego menu DOM Inspector jest dla  

trywialnych zastosowań. Dwie najbardziej przydatne rzeczy do naciśnięcia to małe ikony w lewym górnym 

rogu dwóch paneli zawartości. Wyglądają jak małe okna Eksploratora Windows w trybie "małych ikon". Te 

ikony to przyciski i rozwijane menu. Z menu po lewej wybierz DOM Nodes , z prawego menu wybierz  

Computed Style. Jesteś teraz gotowy do eksplorowania zawartości dowolnego okna Mozilli. Ta konfiguracja 

jest tu 

 

 
 
Interesujące przedmioty do naciśnięcia są zakreślone. Lewy panel jest zorientowanym na drzewo widokiem 

pełnej hierarchii XML, która tworzy okno Mozilli. Ponieważ wszystkie okna Mozilli zaczynają się od XUL, 

jest to hierarchia znaczników XUL. Niektóre okna, takie jak okna Navigatora, zawierają również znaczniki 

HTML. Możesz drążyć hierarchię, klikając gałęzie drzewa lub kliknąć, aby wybrać pojedynczy znacznik. Po 



kliknięciu znacznika ten znacznik miga czerwoną ramką w prawdziwym oknie, z którego pochodzi. Jeśli 

znacznik jest niewidoczny, miga zerowa krawędź wysokości lub szerokości (linia). Ten lewy panel zwykle 

pokazuje trzy kolumny: NodeName, id i class. Można dodać więcej kolumn 

z ikoną selektora kolumn w prawym górnym rogu panelu. Prawy panel pokazuje jeden z wielu specjalistycz-

nych paneli, które również mają zbieracze kolumn. Te panele pokazują zawartość dla aktualnie wybranego 

znacznika. Na przykład panel Styl obliczony pokazuje styl aktualnie wybranego znacznika po zakończeniu 

kaskadowania CSS2. Jest to "prawdziwy" styl znaczników, który pojawia się na ekranie. Okręgi na zrzucie 

pokazują bity Inspektora DOM, które są interesujące do naciśnięcia. Jeśli w systemie Microsoft Windows 

znajduje się przycisk w Inspektorze DOM oznaczony "Przechwytywanie", to naciśnięcie go jest świetnym 

sposobem na awarię platformy, zanim będzie można pracować. Najprostszym zastosowaniem Inspektora 

DOM jest diagnoza. Może pomóc ci zrozumieć złożone dokumenty XUL, pokazując stan bieżący dokumentu. 

Widoczny w strukturze drzewa widok dokumentu i migające czerwone obramowanie ułatwia sprawdzenie, 

który znacznik w drzewie odpowiada za element wizualny. To może dać ci pomysły na lepsze rozbicie twojego 

XUL. Kolumny id i class pozwalają od razu zobaczyć, czy oczekiwane style są dołączone do odpowiednich 

znaczników. Innym oczywistym zastosowaniem Inspektora DOM jest szpiegowanie, zwane także uczeniem 

się. Pozwala to na dekonstrukcję wszystkich XUL dostarczonych z Klasyczną przeglądarką - lub w zasadzie 

dowolnego produktu opartego na Mozilli. Jest to fascynujące działanie, które może nauczyć Cię wiele o tym, 

jak programiści Mozilli stworzyli standardową zawartość chrome. To również całkowicie psuje mit, że Kla-

syczna Przeglądarka jest tworzona tajemniczo i tajemniczo przez hardkorowych programistów. Wiele z Mozilli 

to tylko dokumenty XUL i znajomi. Wypróbuj Inspektor DOM we wszystkich obszarach, w tym w polach 

alertów i oknie preferencji. Rysunek pokazuje podział DOM Inspector w oknie klasycznej przeglądarki. Za-

równo XUL przeglądarki, jak i dokument HTML są pokazane na zrzucie ekranu. 

 

 

 



 

 

 

IV: Pierwsze widżety i motywy 

 
W tej części wyjaśniono, jak używać przycisków XUL i jak zmieniać ich wygląd w systemie 

motywów Mozilla. System motyów Mozilla może być użyty do zmiany wyglądu wszystkich 

znaczników XUL. Aplikacje Mozilli są interaktywne, co oznacza, że istnieją elementy sterujące 

ekranu, którymi mogą manipulować użytkownicy. Najprostszym dostępnym sterowaniem jest 

skromny przycisk "Press Me". Przyciski są tak przydatne, że Mozilla ma szeroki wybór, chociaż 

wszystkie są wyrażone w znacznikach XUL. Najprostszym przykładem przycisku jest Znacznik 

<button>, wyrażony tak łatwo, jak to: 

<button label = "Press Me" />  

Jest to bardzo szybki sposób na stworzenie użytecznego przycisku, w którym leży wartość XUL. 

Przycisk wymaga również jakiegoś skryptu, albo naciśnięcie go może nie mieć żadnego ostatecznego 

skutku. Przyciski bez efektu praktycznie nie są przydatne do praktycznych zastosowań. Ta część 

bardziej dotyczy uczenia się o przyciskach niż wdrażania ich działań. Przyciski są łatwe w koncepcji. 

Rozejrzyj się wokół; pokrywają powierzchnię większości urządzeń technologicznych: telefonu, 

odtwarzacza CD, deski rozdzielczej, a nawet kuchenki do gotowania ryżu. Wydaje się, że znacząca 

część życiowego celu to ich naciskanie. Aby uzyskać jaśniejszą stronę przycisków, spróbuj strony 

internetowej "Naprawdę wielki przycisk, który niczego nie robi"; to także przestroga dla 

projektantów interfejsu użytkownika. W Mozilli przyciski to najprostszy sposób na dekorowanie 

zwykłego tekstu i obrazów za pomocą widżetów. Widżet jest oczywiście małym graficznym 

elementem konstrukcyjnym dla aplikacji opartych na GUI. Najczęstsze widżety to te, które składają 

się na menu, formularze i paski przewijania. Niektóre widżety mogą się poruszać, przekształcać, 

zmieniać lub animować; inni nie. Widżety są problemem programistów, ponieważ zwykle są dostępne 

w bibliotekach 3GL lub OO, takich jak GTK, Qt, Swing i Win32. Gdy użytkownik i widget wchodzą 

w interakcję, widżet zmienia wygląd, aby użytkownik wiedział, że coś zrobił. Widżety mają na celu 

pomoc w pełnieniu interaktywnych zadań użytkownika. Przyciski są prawdopodobnie najprostszym 

widgetem. Z perspektywy technologii niektóre widżety (w tym przyciski) nie są tak proste, jak 

mogłoby się wydawać. W button-landzie dzieje się wiele. Ta złożoność jest świetną wymówką, aby 

dowiedzieć się więcej o platformie Mozilla. Diagram NPA na początku tego rozdziału pokazuje 

fragmenty Mozilli ściśle związane z przyciskami oraz z zawartością tego rozdziału. Z diagramu jasno 

wynika, że przyciski w dużym stopniu opierają się na zestawie narzędzi do widgetów dostarczonym 

przez system operacyjny. To jest funkcjonalna strona przycisku. Mniej oczywiste jest to, że przyciski 

również opierają się na świecie stylów, motywów i skórek. Dzieje się tak dlatego, że wygląd 

przycisku jest tak samo zasadniczy jak jego funkcja. Jeśli nie wygląda jak przycisk, to nie jest jeden. 

Jak dotąd ten tekst zdołała omijać wszelkie dyskusje na tematy, ręcznie machając bardzo dużo na 

temat stylów. Przed zbytnim komplikowaniem Mozilli należy wyjaśnić system kompozycji. Zostało 

to wyjaśnione w tej części. Subtelny aspekt przycisków to sposób, w jaki wchodzą one w interakcje 

z innymi znacznikami XUL. Jak dotąd jedyna interakcja między tagami dotyczyła jednego tagu 

będącego treścią innego. Przyciski jednak wchodzą w interakcje z tagami w liczbie nowatorskie 

sposoby. W tym rozdziale opisano te interakcje; może to być nawet napisy: 

"Sekretne powiązania między tagami". Pełen opis złożonych systemów znaczników XUL znajduje 

się w dalszej części. Celem jest pokazanie niektórych z prostszych interakcji jako posmak tego, co 

jest przed Tobą. Szersze zagadnienia związane z budowaniem formularzy i obsługą danych 

wprowadzanych przez użytkownika za pomocą naciśnięć klawiszy i kliknięć omówiono w części 6,. 

 

4.1 CO WYKONUJE PRZYCISK? 

 

Języki znaczników, takie jak HTML i XUL, zapewniają wiele opcji wyświetlania wizualnego. 

Czasami trudno jest powiedzieć, co jest "prawdziwe", a co po prostu sprytna animacja i trochę 



skryptów. Dyskusja na temat przycisków i widżetów rozpoczyna się od sprawdzenia, czym naprawdę 

jest widżet Mozilli. Myślenie o widżetach opartych na XML może być trochę nieporządne, jak 

pokazuje poniższy przykład. Rysunek poniższy to prosta aplikacja XUL zawierająca jeden 

"prawdziwy" przycisk i dwa fałszywe. Który jest prawdziwy? Chociaż trzeci kandydat jest w trakcie 

operacji kliknięcia myszą, można kliknąć dowolną z trzech. 

 

 
 

Na tym rysunku przycisk 1 to przycisk "rzeczywisty". Pozostałe dwa przyciski to tylko tagi <vbox> 

z jedynym znacznikiem <description> jako treścią. Znaczniki <vbox> są stylizowane, jak pokazano 

na listingu 4.1. 
 

{ 

border : solid; 

border-width : 2px; 

margin : 2px 6px; 

-moz-box-align : center; 

border-left-color : ButtonHighlight; 

border-top-color : ButtonHighlight; 

border-right-color : ThreeDDarkShadow; 

border-bottom-color : ThreeDDarkShadow; 

} 

vbox:active 

{ 

border-left-color : ThreeDDarkShadow; 

border-top-color : ThreeDDarkShadow; 

border-right-color : ButtonHighlight; 

border-bottom-color : ButtonHighlight; 

} 

Te dwa style sprawiają, że <vbox> działa po kliknięciu jako podobny do znanego przycisku. Te style 

graniczne nie są identyczne z obrzeżem prawdziwego przycisku 1, ale mogą być. Takie stylizowane 

pudełko nie jest prawdziwym widgetem Mozilli. Z drugiej strony, nawet jeśli informacje o stylu 

widgetu nie tworzą widżetu, styl pozostaje ważny z punktu widzenia użytkownika. Rysunek 4.2 

pokazuje konsolę JavaScript (w dziale Narzędzia | Web-evelopment), która zawiera trochę 

kontrowersyjne przyciski. 

 

 
 

Użytkownik może twierdzić, że słowa "Wszystkie", "Ostrzeżenia" i podobne nie przypominają 



przycisków. Jeśli najedziesz myszą na te elementy, pojawią się kontury przypominające przyciski, 

ale nie ma żadnej wskazówki, że powinieneś to zrobić. Dla nowego użytkownika te elementy nie są 

"normalnymi" przyciskami, mimo że funkcjonalnie działają dobrze. Jedyną rzeczą, która pomaga 

użytkownikowi, jest fakt, że takie przyciski są wspólną cechą oprogramowania, ale mimo to powinny 

zawierać obrazy zamiast tekstu. Najwyraźniej istnieje napięcie między rzeczami, które wyglądają jak 

przyciski, ale nie zachowują się tak jak one i rzeczy, które zachowują się jak guziki, ale nie wyglądają 

jak one. Powiedzenie "to jest przycisk" może być pochopnym stwierdzeniem. Istnieje słynny wzorzec 

projektowania GUI o nazwie Model-View-Controller (MVC), który jest kluczem do zrozumienia 

widżetów Mozilli. Ten element projektu jest szeroko stosowany w systemach GUI. Oddziela widżet 

na trzy części: M, V i C. Widoczność widżetu jest zadaniem widoku. Przechowywanie danych 

widżetu jest zadaniem modelu. Kontroler to oprogramowanie, które wiąże wizualny wygląd widgetu 

z danymi, na których działa widget. Każdy aspekt wzoru MVC zawiera inny rodzaj treści. 

Przeglądarka wyświetla wygląd widgetu. Przycisk musi wyglądać jak przycisk. Model przechowuje 

aplikację z użyciem widgetu, który może być informacje przeglądarki lub dane formularzy. Przycisk 

musi również działać w aplikacji. Kontroler zachowuje możliwości lub zachowanie widgetu - jakie 

działania może wykonać widget. Widżety Mozilla są definiowane przez ich możliwości. W Mozilli 

możesz zabrać wygląd przycisku (Viewer) ignorując styl i banalne treści. Możesz usunąć efekt 

przycisku w aplikacji, usuwając dane (model), na których on działa. Pozostaje to, co może zrobić 

przycisk. Wszystko, co może zrobić, to zdolność (i część kontrolera). Takie możliwości sprawiają, 

że przycisk jest tym, czym w istocie jest. Na przykład znacznik <button> XUL ma kilka prostych i 

niektórych złożonych możliwości. Prostsze możliwości to stan przycisku, procedury obsługi zdarzeń 

i specyficzne dla przycisku atrybuty XML. Bardziej złożone funkcje obejmują funkcje ułatwień 

dostępu dla osób niepełnosprawnych, członkostwo w liście nawigacyjnej, możliwość obsługi 

przycisków z zestawu narzędzi GUI oraz możliwość obsługi motywów natywnych. 

 

4.2  POCHODZENIA WIDŻETÓW XUL 

 

XUL zawiera wiele różnych znaczników i nie wszystkie z nich są zbudowane na tych samych liniach. 

Rysunek  

 

 
 

jest przydatnym przewodnikiem, który ma zastosowanie w większości przypadków. U dołu stosu 

znajdują się zasoby udostępniane przez system operacyjny, taki jak Windows, MacOS lub UNIX. U 

góry stosu znajduje się kontrolka użytkownika w gotowej aplikacji. W międzyczasie usługi niskiego 

poziomu systemu operacyjnego są stopniowo wyodrębniane i upraszczane w jeden tag XUL. 

Najprostszym widgetem jest biblioteka narzędziowa GUI, na przykład GTK lub Win32. Jest to 

rodzimy widget, co oznacza, że nie jest przenośny w różnych systemach operacyjnych. Mozilla 

obsługuje kilka różnych bibliotek graficznych. Wyrafinowane biblioteki graficzne obsługują motywy 

pulpitu, więc definicja motywu może zostać zastosowana do natywnego widgetu. Widget Mozilla 

ukrywa szczegóły natywnego widgetu i zapewnia interfejs wewnątrz Mozilli, który jest taki sam dla 

wszystkich platform i wszystkich GUI. Jest to szczegół implementacji, który nie jest dostępny dla 

programisty aplikacji. Do utworzenia jednego widgetu Mozilli może być wymaganych kilka 



rodzimych widgetów. Kiedy widget jest wyświetlany, ponieważ dokument jest ładowany do okna, 

tworzona jest ramka, aby umieścić widżet na ekranie. Ramka i wszystkie elementy znajdujące się pod 

nią na stosie są napisane w języku C / C ++. Wszystkie elementy znajdujące się powyżej w stosie są 

interpretowane jako dokumenty XML lub CSS. Jak omówiono w części 2, XUL Layout, ramka 

zarządza dowolną informacją o arkuszu stylów związaną z wyświetlaną pozycją. Mozilla obsługuje 

system motywów niezależny od dowolnego systemu komputerowego. Każdy motyw Mozilli składa 

się z zestawu arkuszy stylów. Każdy styl arkusza stylów jest znany jako karnacja, a co najmniej jedna 

karnacja zapewnia zestaw stylów dla widgetów. Ta informacja jest stosowana do wszystkich ramek 

zawierających widżety. Bardzo często widżet ma definicję XBL. Definicja XBL jest dokumentem 

XML, który definiuje nazwę znacznika XUL, atrybuty znacznika, właściwości obiektu i metody 

obiektu dla widgetu. Czyni to poprzez dołączenie wiązania do znacznika XUL. Na koniec 

przykładowy widget pojawi się jako treść w dokumencie aplikacji jako pojedynczy znacznik XUL. 

Ten tag może zawierać inne znaczniki (ewentualnie również widżety) jako treść. Chociaż rysunek 

4.3 wydaje się dość czysty i uporządkowany, niekoniecznie tak jest w przypadku Mozilli. Nazwa tagu 

może na przykład pojawiać się w dowolnej warstwie w "Widoku Mozilli", jak również w innych 

miejscach wewnątrz platformy. Warstwy są ze sobą połączone; nie są idealnie rozdzielone. Z 

powyższego opisu nie wynika jasno, dlaczego powinna istnieć wielokrotność miejsca w Mozilli, 

gdzie zdefiniowany jest widget. Zrozumiałe jest, że Mozilla udostępnia widget niezależny od 

platformy, ponieważ ułatwia przenośność, ale dlaczego ma również definicję XBL? Czy nie można 

tego wszystkiego dokonać w jednym miejscu? Następny temat wyjaśnia strategię Mozilli. 

 

4.2.1 Rozdzielenie widgetu 

 

Implementacja większości widżetów XUL jest podzielona na pół. Znacznik <button> jest typowym 

przykładem. Znacznik <button> ma zarówno proste, specyficzne możliwości, jak i złożone, ogólne 

możliwości. Niektóre funkcje, takie jak atrybut type, są specyficzne dla przycisku. Atrybut type ma 

specjalne znaczenie dla samego tagu przycisku. Inne możliwości, takie jak członkostwo w liście 

nawigacyjnej, są ściśle powiązane z ogólnym przetwarzaniem na platformie Mozilla. Członkostwo 

na liście nawigacji umieszcza widżet na liście, którą użytkownik może przełączać za pomocą 

klawisza Tab. Gdy użytkownik naciśnie klawisz Tab, fokus wejściowy zostanie automatycznie 

przeniesiony z jednego widgetu na drugi. Te dwa typy możliwości są obsługiwane osobno. Określone 

części znacznika <button>, w tym atrybuty znaczników, informacje o stanie i metody, są 

zdefiniowane w pliku XBL. Informacje te można łatwo zmienić, ponieważ język XUL rośnie i jest 

dość niezależny od innych zmian na platformie Mozilla. Rozdział 15, Wiązania XBL opisuje sposób 

tworzenia takich plików. Programiści aplikacji, którzy w dużym stopniu dostosowują Mozillę, mogą 

modyfikować lub kopiować te pliki. Modyfikowanie pliku XBL zmienia osobowość powierzchni 

danego widżetu. Bardziej zintegrowana część znacznika <button> wymaga złożonej logiki, która 

dociera do całej platformy Mozilla. Jest to zaimplementowane w wydajnym kodzie C / C ++, 

wykorzystującym wspólne aspekty platformy. Takie funkcje mogą być dodawane tylko przez 

twórców platformy Mozilla, dlatego ten zestaw funkcji na niższym poziomie wydaje się być 

związany z programistami aplikacji. Wprowadzanie zmian na tym poziomie modyfikuje samą istotę 

danego widżetu. Istnieje bardzo surowa analogia między tym podziałem a sposobem 

przechowywania danych relacyjnych baz danych. W relacyjnej bazie danych każdej tabeli 

przypisywany jest typ magazynu. Ten typ może umieścić dane w drzewie B, tabeli mieszania lub 

sterty. Dostępnych jest niewiele typów pamięci masowej, ponieważ pochodzą one z serwera bazy 

danych. Tabela używająca takiego typu magazynu jest znacznie bardziej elastyczna niż tabela, której 

struktura jest stała. Dzieje się tak dlatego, że elastyczna wersja może zostać utworzona, aby mieć 

dowolne kolumny lub indeksy, które wydają się dobrym pomysłem. Podobnie jak w przypadku tabeli, 

znacznik XUL, który jest widgetem, jest ograniczony do funkcji zaimplementowanych w języku C / 

C ++, ale definicja XBL dla znacznika może być elastycznie tworzona, więc końcowy widget ma 

różne cechy. 

 



4.3 PRZYCISKI XUL 

 

XUL udostępnia wiele znaczników przypominających przycisk. Dwa znaczniki pasują do 

najczęstszych wymagań: 

<button> i <toolbarbutton>. Rzadko zdarza się, że potrzebujesz czegoś więcej niż te. Niemniej jednak 

warto rozważyć trzy inne znaczniki przycisków: <autorepeatbutton>, <thumb> i <scrollbarbutton>. 

Te pięć znaczników jest najbardziej zbliżonym do przycisku znacznikiem XUL. Niektóre z tych 

tagów to kilka typu przycisków w jednym. Oddzielnie od tych pięciu znaczników jest wiele innych 

znaczników podobnych do przycisków. Znaczniki grippy  są tagami podobnymi do przycisków, które 

są dołączane do innych widżetów. <label> ma również funkcje podobne do przycisków. 

<statusbarpanel> jest omawiany później. Na koniec warto omijać kilka tagów z powodu ich 

niekompletności lub wieku 

 

4.3.1 Pięć podstawowych przycisków 

Znaczniki przycisku XUL są zdefiniowane jak każdy inny znacznik i mogą zawierać dowolną treść: 

<button> <description label = "Tools" /> <button> 

Chociaż dowolna zawartość może być umieszczona między tagami open i close, Mozilla nie 

wyświetla poprawnie wszystkich kombinacji przycisku i treści. Celem XUL 1.0 było stworzenie 

funkcjonalnego języka XML dla GUI. Oznacza to, że wszystkie proste kombinacje przycisków 

działają, ale obsługa bardziej ezoterycznych kombinacji jest niejednolita. Najłatwiejszym sposobem 

sprawdzenia, czy dana treść działa wewnątrz przycisku, jest wypróbowanie go. Rysunek  

 

 
 

 pokazuje pięć przycisków w trzech stanach każdy: stan normalny; stan z myszą unoszącą się nad; 

oraz stan, w którym został kliknięty ale mysz nie została jeszcze zwolniona. Pusty wpis oznacza, że 

nie występuje zmiana w wyglądzie tego działania myszy. Na rysunku zawartość każdego przycisku 

jest tylko znacznikiem opisowym, jak pokazano wcześniej w przykładzie jednoliniowym. Każdy z 

przycisków pojawia się i zachowuje się inaczej niż pozostałe. Mniej oczywisty jest fakt, że 

wewnętrzne przetwarzanie każdego przycisku jest inne. Patrząc krótko na Rozdział 6, Zdarzenia, 

każdy z tych przycisków obsługuje także podzbiór zdarzeń DOM2, a zatem zestaw procedur obsługi 

zdarzeń JavaScript. Nie jest prawdą, aby wyświetlić rysunek, jeśli twoja wersja Mozilli wynosi 1.21 

lub więcej. Od tej wersji temat klasyczny (tylko) ma specjalne wsparcie dla widgetów. To wsparcie 

oznacza, że widżety, takie jak przyciski, będą wyglądać jak widżety systemu operacyjnego, a nie 

motywy z Mozilli. Widżety Mozillathemed można zobaczyć za pomocą wcześniejszej wersji Mozilli, 

zmieniając motyw Mozilli z Classic lub modyfikując Classic. 

 

4.3.1.1 <button>.  Znacznik <button> jest kołem roboczym przycisków Mozilli i jest 

odpowiednikiem tagu <button> w HTML. Jako najbardziej wyrafinowany z przycisków XUL-a, 

zawiera wiele funkcji, których nie ma w innych przyciskach: 

 

  Może odbierać fokus wejściowy. Fokus wejściowy można zobaczyć na rysunku jako 

kropkowane obramowanie tuż za granicą przycisku. 

  Może być członkiem listy nawigacji dokumentów, co oznacza, że to ma numerowane miejsce 

w porządku nawigacji na stronie. 

  Automatycznie zawija całą zawartość w niewidzialną <hbox>. To na dodatkowe pole mogą 

mieć wpływ style globalne. 



  Obsługuje usługi ułatwień dostępu Mozilli, co zapewnia taką możliwość 

 osiągnięty przy użyciu tylko klawisza Tab lub odpowiednika klawisza Tab. 

  Zapewnia użytkownikowi "standardowe" informacje zwrotne: wygląda jak przycisk 

 przed, w trakcie i po interakcji użytkownika. 

 

Następujące atrybuty XML mają specjalne znaczenie dla znacznika <button>: 

 

disabled checked group command tabindex image label accesskey crop 

 

Atrybuty dsabled  i checked <button> można ustawić na true. disabled wyłącza przycisk z listy 

nawigacji i zmniejsza jego wygląd. Atrybut checked pozwala na wciśnięcie <button> na stałe. 

zaznaczone nie daje żadnego efektu, jeśli wyłączone jest prawdziwe. Rysunek   

 

 
pokazuje <button> z tymi zestawami atrybutów. Zwróć uwagę, że sprawdzany wygląd różni się od 

wciśniętego wyglądu pokazanego na rysunku . Atrybuty image, label, accesskey i crop odnoszą się 

do zawartości <button>. <button> zawsze dodaje <hbox>, ale jeśli <button /> zostanie określony bez 

zawartości, doda domyślną treść. Ta domyślna treść, z wyłączeniem stylów, jest odpowiednikiem 

Listingu 4.2: 

<hbox align="center" pack="center" flex="1"> 

<image/> 

<label/> 

</hbox> 

Znaczniki <image> i <label> nic nie wyświetlają, ponieważ brakuje im atrybutów src i value. 

Atrybuty obrazu i etykiety <button> dostarczają tę informację. accesskey i crop również wpływają 

na część etykiety domyślnej treści <button>. Przykładem jest 

<button image = "green.png" label = "Go" katalog = "rtl" /> 

Przycisk <button> utworzony z tym znacznikiem może wyglądać tak, jak pokazano na rysunku  

 

 
 

Dwa elementy zawartości są odwrócone w kolejności, ponieważ określono również atrybut dir. 

<button> wyświetli również domyślną treść, jeśli istnieją tagi treści, ale zawiera tylko kilka 

specjalnych tagów. Te specjalne znaczniki to <observes>, <template>, <menupopup> i <tooltip>. 

Takie wyjątki mogą brzmieć nieco arbitralnie, ale te cztery tagi są po prostu powszechnie używanymi 

tagami treści dla przycisku. Standardowe atrybuty układu, takie jak wyrównanie, zastosowane do 

znacznika <button>, będą propagowane do wewnętrznego znacznika <hbox>. Inne wcześniej opisane 

cechy specyficzne dla <button> dotyczą kilku znaczników XUL, a nie tylko przycisku. Jak 

zobaczymy później, znacznik <button> obsługuje większość zdarzeń w standardzie zdarzeń DOM2, 

takich jak onfocus, onclick i onmouseover, a także pseudo-selektory CSS2, takie jak: active,: hover 

i: focus. To, co sprawia, że <button> różni się od tagu XUL zdefiniowanego przez użytkownika, 

takiego jak <foo>, to jego wewnętrzne przetwarzanie. Po kliknięciu przycisku to zdarzenie kliknięcia 

zatrzymuje się przy tagu <button>. Nie jest to standardowy model przetwarzania zdarzeń w 

dokumencie XML. Standardowy model przetwarzania wymaga, aby zdarzenia przechodziły od 

znacznika <button> do treści przechowywanej przez znacznik przycisku, na przykład znacznika 



<description> lub <image>. W modelu standardowym takie zdarzenie ostatecznie dotrze do 

najbardziej konkretnego tagu treści pod wskaźnikiem myszy, gdzie może zostać przetworzone, a 

następnie powraca do <przycisku>. Nie dzieje się tak w przypadku XUL <przycisku>. Wewnątrz 

Mozilli, w kodzie C / C ++ dla przycisku, przetwarzanie tego zdarzenia jest zmieniane tak, jakby 

metoda zdarzenia DOM2 stopPropagation była wywoływana na znaczniku <button> dla wszystkich 

zdarzeń. Treść przycisku <button> zachowuje się tak, jakby była zapieczętowana na bursztynowo - 

nie otrzymuje żadnych zdarzeń. To zachowanie jest istotą tagu <button>. Aby zobaczyć tę 

podstawową cechę <button> w pracy, spróbuj tego fragmentu kodu, który wygląda jak dwa 

zagnieżdżone przyciski: 

<button> <button onclick = "alert (" Hi ")" label = "B2" /> </ button> 

Wewnętrzny przycisk <button> nie zapewnia wizualnej informacji zwrotnej dla użytkownika, ani nie 

otrzymuje danych wejściowych użytkownika. Jest zamrożone w miejscu przez otaczający 

zewnętrzny <button> 

 

4.3.1.2 <toolbarbutton>. <toobarbutton> jest alternatywą dla <button>. Następujące atrybuty mają 

specjalne znaczenie dla <toolbarbutton>:  

 

disabled checked group command tabindex image label accesskey crop toolbarmode buttonstyle 

 

Te atrybuty są prawie takie same jak dla <button>, więc dlaczego istnieje <toolbarbutton>? Pocho-

dzenie tego tagu to opowieść o systemach GUI. Najczęstszym sposobem dołączania poleceń do okna 

graficznego jest dodanie systemu menu. Menu wydają się być duże i wolne, więc powstała koncepcja 

paska narzędzi. Pasek narzędzi przedstawia często używane polecenia w łatwy do zastosowania spo-

sób. Łatwym sposobem uzyskania polecenia na pasku narzędzi jest użycie przycisku. Umieszczanie 

przycisków obok siebie jest mylące dla oka użytkownika, dlatego przyciski na paskach narzędzi nie 

mają obramowania, chyba że mysz znajduje się nad nimi. Zmniejsza to bałagan wizualny. XUL ma 

znacznik <toolbar> i można w nim umieścić <toolbarbutton> dla każdego takiego polecenia. Wystar-

czy spojrzeć na okno klasycznej przeglądarki na wiele przykładów. Tag <toolbarbutton> może być 

używany poza <paskiem narzędzi>. Nie ma żeliwnego połączenia pomiędzy znacznikiem <toolba-

rutton> a <paskiem narzędzi>. Te dwie są całkowicie oddzielne. Znacznik <toolbarbutton> jest mo-

dyfikacją znacznika <button>. Ma taką samą domyślną zawartość jak <przycisk>, ale ta domyślna 

treść zawsze jest zgodna z treścią dostarczoną przez użytkownika tagu. W przeciwieństwie do 

<buttton>, domyślna treść zawsze pojawia się. Rysunek   

 

 
 

pokazuje sprawdzone i wyłączone atrybuty w pracy na <toolbarbutton>. Atrybuty XML toolbarmode 

i buttonstyle są specjalną obsługą tylko dla aplikacji Classic Browser. Są one używane tylko w skó-

rach klasycznej przeglądarki (arkuszach stylów) i nie są dostępne na całym świecie. toolbarmode 

ustawiony na "mały" sprawi, że przyciski nawigacyjne Klasycznej przeglądarki będą małe. button-

style ustawiony na "obrazki" spowoduje ukrycie części <label> domyślnej treści. Ustawienie "tekst" 

spowoduje ukrycie części <obrazu> domyślnej treści. W przeglądarce klasycznej przycisk <toolbar-

button> jest używany dla pozycji na wszystkich różnych paskach narzędzi. Obejmuje to zakładki na 

osobistym pasku narzędzi. Takie zakładki są pierwszym przykładem złożoności wprowadzonej przez 

ciężki arkusz stylów - pojedyncza zakładka umieszczona na tym pasku narzędzi wygląda zupełnie 

jak przycisk. Wygląda to jak hiperlink HTML. Kolejnym przykładem kreatywności stylów jest mo-

tyw Modern. Ten motyw całkowicie usuwa granice przycisków z <toolbarbutton>. Jeśli <toolbar-

buttton> ma mieć jakąkolwiek tożsamość, to wygląd wyraźnie nie ma z tym nic wspólnego. Istotą 

<toolbarbutton> jest to, że: Jest taki sam jak <button>, z tym wyjątkiem, że pasuje wizualnie do paska 

narzędzi, nie zawija swojej zawartości w <hbox> i ma specjalne wsparcie dla menu kontekstowych. 



Menu kontekstowe są zwykle wyświetlane po kliknięciu elementu GUI prawym przyciskiem myszy. 

<przyciski paska narzędzi> mogą zawierać własne menu. W przypadku przycisków przeglądarki 

Wstecz i Dalej tylko specjalny kod w Mozilli sprawia, że kliknięcie tego przycisku po kliknięciu 

lewym i prawym przyciskiem powoduje zawsze wyświetlenie menu. Ta funkcja ma na celu zmniej-

szenie zamieszania dla użytkownika 

 

4.3.1.3 <autorepeatbutton> . . Przycisk <autorepeat> to przycisk, którego akcja pojawia się więcej niż 

raz. Funkcja <autorepeatbutton> sama w sobie nie ma dużego zastosowania, ale jest niezbędnym 

narzędziem do konstruowania innych, bardziej złożonych elementów interfejsu użytkownika. Opiera 

się na tagu <button>, ale nie ma domyślnej zawartości ani specjalnych atrybutów XML. Jeśli użyt-

kownik najedzie myszą na taki przycisk, zdarzenie będzie wywoływane 20 razy na sekundę. Zdarze-

nia te mogą być przechwytywane przez procedurę obsługi zdarzenia onCommand. Wszystkie inne 

zdarzenia zachodzą tak, jak w przypadku znacznika zdefiniowanego przez użytkownika. <autorepeat-

button> jest używany w konstrukcji Tag <arrowscrollbox>, gdzie służy do wprowadzania ciągłego 

przewijania. Pojawia się również w rozwijanych menu, gdy menu ma tak wiele pozycji, że nie wszyst-

kie mogą być wyświetlane jednocześnie. Kiedy przycisk znajdujący się na końcu <strzałki po prze-

kątnej> zostanie przytrzymany, okno przewinie się. Jeśli <autorepeatbutton> pojawia się jako skład-

nik tego większego tagu, to jego treść jest pojedynczym obrazem dostarczanym przez informacje o 

arkuszach stylów. Obraz pasuje do kierunku przewijania. Za każdym razem, gdy uruchamiane jest 

zdarzenie <autorepeatbutton>, wyszukuje tag nadrzędny, który można przewijać i uruchamia na nim 

akcję przewijania. <autorepeatbutton> jest interesujący, ponieważ nie jest jeszcze niezależnym przy-

ciskiem. Jeśli pojawi się poza kontekstem <arrowscrollbox>, nie będzie działać poprawnie. Jeśli 

znacznik nadrzędny nie ma poprawnego rodzaju, to <autorepeatbutton> zrobi to, co chcesz, ale będzie 

również wyświetlał komunikaty o błędach w konsoli JavaScript, co jest brzydkie. Jedynym sposobem 

na zatrzymanie tych komunikatów i uczynienie <autorepeatbutton> bardziej użytecznym jest zmo-

dyfikowanie definicji XBL w chrome. Taką modyfikację można dostarczyć z dowolną aplikacją  Mo-

zilli 

4.3.1.4 <thumb> Znacznik <thumb> to tag <button>, który ma pojedynczy znacznik <gripper> jako 

treść. Tag <gripper> jest tagiem zdefiniowanym przez użytkownika. Znacznik <thumb> służy do 

implementacji przesuwanego pudełka, które pojawia się w środkowej części paska przewijania. 

<thumb> jest interesujący, ponieważ udostępnia natywny widget do wyświetlania. Połączenie 

<thumb>, <gripper> i rozszerzeń w stylu Mozilli sprawia, że <thumb> wyświetla w przejrzysty spo-

sób wersję pulpitu paska przewijania, a nie ideę paska przewijania Mozilli . <thumb> może pracować 

częściowo poza paskiem przewijania, ale nie ma być uniwersalnym przeznaczonym dla komputerów 

przyciskiem. Nie wyświetla tekstu ani innej zawartości, tylko kontur i tekst natywnego przycisku. 

Pokazuje w prosty sposób, jak tworzyć natywnie tematyczne przyciski. Style <thumb>, które to robią, 

można zobaczyć w pliku chrome xul.css w toolkit.jar. 

4.3.1.5 <scrollbarbutton> <scrollbarbutton> to znacznik z przyciskiem na każdym końcu paska 

przewijania. W XUL paski przewijania są implementowane za pomocą znacznika <scrollbar>. Jeśli 

zamiast tego używany jest <nativescrollbar>, to nie są używane żadne znaczniki <scrollbarbutton>. 

Strzałka na <scrollbarbutton> jest dostarczana przez informacje o stylu. <scrollbarbutton> to zmody-

fikowany znacznik <button>, do którego odnoszą się atrybuty XML <przycisku>. Ten tag obsługuje 

również atrybut type. Ten atrybut może być ustawiony na "inkrement" lub "dekrement" i ma dwa 

cele. Służy do określania ikon arkusza stylów dla przycisku i jest używany przez pasek przewijania 

do określenia, w jaki sposób powinno nastąpić przewijanie. Przyrost oznacza przewijanie w kierunku 

do przodu; dekrement oznacza przewijanie do tyłu. <scrollbarbutton> jest podobny do <autorepeat-

button>, ponieważ działa poprawnie tylko w kontekście większego znacznika. W przeciwieństwie do 

tego innego przycisku, jest on implementowany bez kodu XBL, więc nic nie może zmienić progra-

mista aplikacji, który ułatwi korzystanie z tagu. Przynajmniej ten tag nie generuje komunikatów o 

błędach. Elementy tworzące znacznik XUL <scrollbar> są ogólnie ściśle skoordynowane w Mozilli. 

<thumb>, <scrollbarbutton> i <slider> wszystkie działają źle na własną rękę. Zostaw je wewnątrz 

<scrollbar>. 



4.3.2 Odmiany przycisków 

 

Przyciski <button> i <toolbarbutton> mogą wyświetlać przyciski z trzema różnymi układami treści. 

To, które ustawienie jest wyświetlane, zależy od atrybutu type. Ten atrybut można pominąć (do-

myślny przypadek) lub ustawić dowolną z następujących wartości: 

 
menu menu-button radio checkbox 
 

Te alternatywy są pokazane na rysunku 

 

 
 

Pierwsze dwie opcje, menu i przycisk, zmieniają wygląd przycisku, tak aby obsługiwał zawartość 

będącą menu. Taka zawartość składa się z pojedynczego znacznika <menupopup> i jego elementów 

podrzędnych. Małe trójkąty na rysunku są znacznikami <dropmarker>. Są nie więcej niż tagiem 

<image> z określonymi stylami. Przypomnijmy, że znacznik <button> otacza swoją zawartość za 

pomocą <hbox>. Jeśli typ jest ustawiony na menu, to <znacznik upuszczenia> znajduje się w tym 

<hbox>, a <znacznik upuszczenia> jest częścią klikalnego przycisku. Jeśli typ jest ustawiony na przy-

cisk menu, <znacznik upuszczenia> znajduje się poza <hbox>. W takim przypadku twarz przycisku 

i <znacznik upuszczania> można osobno klikać. W obu przypadkach kliknięcie <znacznik upuszcze-

nia> pokazuje zawarte <menupopup>. Osobny styl zapewnia, że przycisk i znacznik upuszczania 

pozostają wyrównane w poziomie, nawet gdy <znacznik upuszczenia> znajduje się poza <hbox> 

przycisku. Jeśli jest używany poza kontekstem menu rozwijanego, <dropmarker> nic nie wyświetla. 

Pozostałe dwie opcje typów, radio i pole wyboru, zmieniają odpowiedź znacznika <button> po klik-

nięciu. Powodują, że naśladuje tagi <radio> i <checkbox>. W przypadku radia kliknięcie przycisku 

zmieni jego styl, tak aby wyglądał na wcięty. Dalsze kliknięcia nie przyniosą efektu. Jeśli przycisk 

ma atrybut grupy, kliknięcie przycisku wpływa na inne przyciski o tym samym atrybucie grupy. Po 

kliknięciu przycisku wszystkie pozostałe przyciski pasują do siebie grupa nie będzie już wyświetlana 

z wcięciem. Jeśli zostanie kliknięty inny przycisk w grupie, oryginalny przycisk ponownie się zmieni 

na normalny. W przypadku skrzynki wyboru, kliknięcie przycisku przełącza jego wygląd między 

wcięciem a normalnym. Takie zmiany nie wpływają na inne pola wyboru. Znacznik <button> i jego 

odmiany mogą być sprawdzane z JavaScript, podobnie jak każdy tag XML. Wszystkie te odmiany 

mają właściwości typu, grupy, otwartego i sprawdzanego obiektu, które można sprawdzić z Ja-

vaScript. Te właściwości odzwierciedlają atrybuty <button> o tej samej nazwie. Właściwość open 

określa, czy menu <menupopup> jest aktualnie wyświetlane 

 

4.3.3 Grippys 

 

Grippys to małe, dodatkowe widżety, które pojawiają się na lub obok innych, większych, podstawo-

wych widżety. Ich celem jest zapewnienie użytkownikowi kontroli nad wyglądem większego widżetu, 

trochę jak zmiana tarczy zegarka poprzez obrót małego pokrętła na górze. Najbardziej znane przy-

kłady grippys to narożniki i krawędzie okna, chociaż same uchwyty nie zawsze są oczywiste. Kiedy 

mysz przesunie się po rogach i uchwytach krawędziowych, ikona kursora zmieni się, a uchwyt można 



przeciągnąć myszą, zmieniając rozmiar okna. Chociaż grippys mają często wygląd podobny do przy-

cisku, ich zdolność do przesuwania lub przekształcania innych elementów graficznych sprawia, że 

różnią się one od zwykłych przycisków. Kciuk paska przewijania przypomina nieco chwytność, z 

tym wyjątkiem, że działa on sam zamiast paska przewijania. XUL <dropmarker> również przypo-

mina nieco grippy, chociaż nie ma wpływu na tag, do którego jest dołączony. W Mozilli i XUL jest 

kilka chwytów. Pełna lista to <grippy>, <toolbargrippy>, <resizer> i <gripper>. 

 

4.3.3.1 <grippy> Aby zobaczyć grippy w akcji, włącz pasek boczny Mozilli, używając Widok | Po-

każ / ukryj .. | Pasek boczny w oknie nawigatora. <Grippy> to mały pionowy znak na wąskiej granicy 

na prawej krawędzi paska bocznego. Znacznik <grippy> jest używany wewnątrz znacznika <splitter>. 

Znacznik <splitter> jest cienką przegrodą, która wygląda jak widoczny element dystansowy między 

dwoma elementami zginającymi. Przeciągając element <splitter>, treść po jednej stronie kurczy się, 

a zawartość po drugiej stronie się rozwija. <splitter> daje użytkownikowi kontrolę nad tym, ile okna 

jest zajmowane przez jaką zawartość. Znacznik <grippy> jest bardzo prosty. Nie ma żadnych spe-

cjalnych atrybutów ani treści. Jego wygląd jest w całości wynikiem stylów. Jest umieszczony w 

środku <splitter>, aby przypomnieć użytkownikowi, że jest coś do przeciągnięcia. Każda część 

<splitter> może być użyta jako początkowy punkt przeciągania, a nie tylko <grippy>. Użycie tagu 

<grippy> jest bardzo proste: 

<splitter> <grippy /> <splitter> 

Jedynym szczególnym zastosowaniem <grippy> jest to, że może on sam obsługiwać programy ob-

sługi zdarzeń. Pozwala to na zbieranie akcji klikania dla <splitter>, który zwykle rozpoznaje tylko 

drag-actions. Takie kliknięcia mogą ukryć splitter, przenieść go do pewnej uprzednio określonej po-

zycji, takiej jak skrajne lewe lub środkowe, lub sklonować tak, aby pojawił się dodatkowy splitter. 

Znacznik <grippy> prawie nie ma specjalnej logiki. Jedyną niezwykłą cechą jest to, że tag <splitter> 

oczekuje, że tag <grippy> jest treścią, a czasami modyfikuje atrybuty układu grippy, jeśli zmienia się 

sama <splitter>. <grippy> nie jest tagiem zdefiniowanym przez użytkownika, ponieważ jego nazwa 

jest znana i używana w ramach implementacji platformy. 

 

4.3.3.2 <toolbargrippy> Tag <toolbargrippy> służy do zwijania paska narzędzi do małej ikony, 

dzięki czemu zajmuje on mniej miejsca. Aby to zrobić, pasek narzędzi musi być znacznikiem XUL 

<toolbar> wewnątrz znacznika <toolbox>. Taki pasek narzędzi ma mały przycisk po lewej stronie, 

czyli <toolbargrippy>. Rysunek 4.9 pokazuje te uchwyty w pracy. Znacznik <toolbargrippy> podlega 

wielu argumentom. Mimo że istnieje w Mozilli 1.02, został wycofany dla wersji 1.21. W wersji 1.3 

powrócił, a obecna polityka polega na tym, że ma zostać. Argument na korzyść <toolbargrippy> 

przebiega mniej więcej tak: jest znany dla obecnych użytkowników Netscape; to innowacyjny projekt; 

i Internet Explorer nie może go łatwo emulować. Argument przeciwko <toolbargrippy> wygląda na-

stępująco: jest nietypowy i dezorientuje użytkowników; Zapobiega blokowaniu pasków narzędzi; po-

chodzi z określonego środowiska graficznego (OpenLook firmy Sun) i powinno się tam tylko wy-

świetlać. Poniższe uwagi dotyczą wersji Mozilli obsługujących <toolbargrippy>. Podobnie jak 

<grippy>, używanie samego <toolbargrippy> nie ma sensu. To niewiele więcej niż tag <image>. 

Znacznik <toolbargrippy> jest tworzony automatycznie przez znacznik <toolbar> i nigdy nie jest 

określany ręcznie. Znaki na twarzy chwytaka nie pochodzą z żadnego widżetu na rodzimym pulpicie; 

są to tylko obrazy, które wyglądają jak widżety z pulpitu Open-Look. <toolbargrippy> nie ma żad-

nych specjalnych atrybutów ani treści. Pasek <toolbar>, w którym się znajduje, ma jeden specjalny 

atrybut. Grippytooltiptext udostępnia etykietę narzędzia (zwaną także pomocą w locie) dla grippy, 

gdy pasek narzędzi jest zwinięty. Ta podpowiedź wskazuje, który pasek narzędzi należy do przyczep-

ności bocznej. Zachowanie <toolbargrippy> jest całkowicie zaimplementowane przy użyciu Ja-

vaScript i definicji XBL <paska narzędzi>. Po kliknięciu chwytania, pasek narzędzi i pasek narzędzi 

są ukryte. Nowy, zorientowany na bok chwyt z różnymi stylami i treścią jest tworzony z niczego i 

dodawany do dokumentu XUL. Odbywa się to za pomocą skryptów, które mogą tworzyć nowe treści 

za pomocą interfejsów DOM1 opisanych w następnym rozdziale. Boczny chwyt, gdy się pojawi, jest 



nową treścią. Po kliknięciu tego uchwytu na bok proces jest odwrotny. Boczny uchwyt jest przecho-

wywany w specjalnym <hbox> znacznika <toolbox>. To <hbox> jest puste i niewidoczne, dopóki 

nie zostaną do niego dodane boczne uchwyty.t przechowywany w specjalnym <hbox> znacznika 

<toolbox>. To <hbox> jest puste i niewidoczne, dopóki nie zostaną do niego dodane boczne uchwyty. 

 

4.3.3.3 <resizer> Znacznik <resizer> służy do zmiany rozmiaru bieżącego okna. Użytkownik może 

kliknąć zawartość <resizer> i przeciągnąć okno mniejsze lub większe. Zmienia się całe okno, nieza-

leżnie od tego, gdzie w treści umieszczony jest znacznik <resizer>. Umieszczenie <resizer> w treści 

nie ma specjalnego wpływu na układ. Istnieją dwa sposoby zmiany rozmiaru okna aplikacji, a tylko 

jeden z nich używa znacznika <resizer>. Jednym ze sposobów zmiany rozmiaru jest wysyłanie wska-

zówek dotyczących okna z menedżera okien pulpitu. Odbywa się to poprzez chwytanie dekoracji za 

oknem myszy. To jest instrukcja dla menedżera okien, a nie dla aplikacji. Menedżer okien pulpitu 

może zmienić granicę okna z własnej inicjatywy, bez konieczności powiadamiania aplikacji. Znanym 

tego przykładem jest menedżer okien typu twm pod X11, który ma opcję "wire frame". Kiedy użyt-

kownik wybierze zmianę rozmiaru okna przy użyciu dekoracji okna twm, zawartość aplikacji zama-

rza, a na ekranie pojawia się ramka z drutu (zestaw linii w kształcie kwadratu). Użytkownik porusza 

się i rozciąga tę ramkę drucianą, aby dopasować ją, a następnie zwalnia przycisk myszy. Aplikacja 

jest następnie informowana, że musi zmienić rozmiar, aby pasowała do tej ramki; teraz niezamrożona 

treść jest ułożona na ramie. W ten sposób aplikacja musi wykonać tylko jeden układ. Menedżerowie 

okien Fancier, tacy jak Sawfish GNOME, mogą nakazać aplikacji zmianę wielkości podczas przecią-

gania użytkownika. Tak czy inaczej, ta pierwsza metoda to metoda "zewnętrzna", w której aplikacja 

otrzymuje instrukcje z zewnątrz. Druga metoda dotyczy znacznika <resizer>. W tej metodzie 

aplikacja odbiera surowe zdarzenia myszy z pulpitu, ale nie ma konkretnych instrukcji zmiany roz-

miaru okna. Sama aplikacja (Mozilla) działa tak, że działania myszy sugerują zmianę rozmiaru okna. 

Aplikacja bezpośrednio lub pośrednio informuje menedżera okien o zmianie rozmiaru okna. Aplika-

cja wciąż ma wybór wielokrotnego układania treści, gdy okno rośnie lub kurczy się, lub tylko układa 

jeden raz, gdy czynność zmiany rozmiaru jest zakończona. W tej drugiej metodzie zmiana rozmiaru 

jest sterowana przez aplikację, a nie przez menedżera okien. Jeśli nie ma menedżera okien, tak jak w 

przypadku małego systemu wbudowanego, takiego jak przystawka STB lub komputer podręczny, 

jest to jedyny sposób zmiany rozmiaru. Znacznik <resizer> powoduje, że układ jest ciągły, a nie tylko 

jeden raz. Układ wyświetlanych aktualizacji zawartości tak szybko, jak to możliwe, gdy okno się 

rozciąga i kurczy. Sposób, w jaki <resizer> wpływa na obramowanie okna, zależy od wartości jego 

specjalnego atrybutu dir. Użycie dir dla <resizer> jest inne niż użycie dir jako ogólnego atrybutu box 

box. Dla <resizer>, dir oznacza kierunek, w którym okno będzie się rozszerzać lub kurczyć. Może 

przyjmować jedną z następujących wartości: górna lewa prawa prawy dolna topleft górna dolna dolna 

dolna Wartość domyślna dla dir wynosi topleft. Pierwsze cztery wartości umożliwiają zmianę roz-

miaru okna tylko w jednym kierunku, przy czym przeciwna strona okna jest nieruchoma. Pozostałe 

cztery wartości pozwalają, aby róg okna przesuwał się po przekątnej w kierunku lub z dala od usta-

lonego przeciwległego rogu. Szybki przegląd kodu źródłowego Mozilli ujawnia atrybuty kierunku i 

resizerdirection. Nie działają tak jak w reżimie, ani nie robią niczego fundamentalnego; są po prostu 

używane do przechowywania danych. Znacznik <resizer> nie ma domyślnej zawartości ani domyśl-

nego wyglądu. Musi być stylizowany i dostarczany z treścią, jeśli ma być widoczny w ogóle. W 

Mozilli, aż do wersji 1.21, brakuje domyślnych stylów i treści dla <resizer>, więc nie można ich 

używać bez drobnego przygotowania. W nowszych wersjach pojawia się zgodnie z oczekiwaniami 

w prawym dolnym rogu danego okna. 

 

4.3.3.4 <gripper>  Znacznik <gripper> to pojedynczy fragment treści wchodzący do <thumb>, który 

z kolei przechodzi do <scrollbar>. Jest to tag zdefiniowany przez użytkownika bez treści, atrybutów 

lub specjalnego znaczenia i nigdy nie musi być używany samodzielnie. Zignoruj to. Nazwa "gripper" 

jest po prostu alternatywnym żargonem oznaczającym "grippy". 

 

4.3.4 Etykiety i <label> 



Znacznik <label> zapewnia zwykłą treść tekstową, ale robi więcej. <label> dostarcza również treść 

do innych tagów, pomaga przy wprowadzaniu danych przez użytkownika i dostarcza informacji po-

trzebnych do dostępu dla osób niepełnosprawnych. Aspekty nawigacyjne i dostępność zostały omó-

wione w rozdziale 7, Formularze i menu. Oto spojrzenie na <label> pomagające w używaniu zwy-

kłego przycisku. <label> ma dwie funkcje przyjazne przyciskom. Może dostarczać treść do przycisku 

i może działać jako sam przycisk. Podawanie treści jest takie samo jak w przypadku każdego tagu 

treści. Trywialnym przykładem jest 

<button> <label> Presd Me </ label> </ button> 

Istnieje jednak alternatywna składnia. Wiele znaczników XUL obsługuje atrybut etykiety. W przy-

padku <button> ten atrybut ustawia zawartość widocznego przycisku. Ten sam przykład użycia tego 

atrybutu to 

<button label = "Press Me" /> 

Różnica między atrybutami etykiety i wartości nie jest oczywista. W tym miejscu wystarczy powie-

dzieć, że oba są takie same wizualnie, ale ta etykieta ma specjalne zastosowania. Jednym z takich 

zastosowań jest jego zdolność do działania jako przycisk. Jeśli etykieta zostanie zastosowana do 

znaczników <checkbox> lub <radio>, tekst etykiety pojawi się obok widżetu znacznika i można klik-

nąć tak, jakby był przyciskiem. Wizualna podpowiedź jest dostarczana na niektórych komputerach 

jeśli mysz unosi się nad tekstem lub jeśli przycisk ma fokus, ale tekst jest inaczej bez ozdób. Ułatwia 

to użytkownikom uderzanie w widget; mogą uderzyć tekst i resztę widżetu. Atrybut etykiety jest 

trudny do opanowania, ponieważ ma wiele zastosowań i nie ma zastosowania do wszystkich tagów. 

Może być używany do dostarczania zwykłej treści do większości tagów, ale <checkbox> i <radio> 

są jedynymi praktycznymi przykładami tekstu <label> działającego jak przycisk. 

 

4.3.5 Kawałki i fragmenty 

 

Część XUL-a Mozilli jest dość nowa i zajęło jej trochę czasu, aby osiągnąć wersję 1.0. Wciąż ma 

luki i niejasności. W dyskusji na temat XUL-a znajduje się wiele innych znaczników z przyciskami. 

Znaczniki te mogą powodować niekończące się zamieszanie, jeśli nie wiesz, czym one są, nie wspo-

minając o niekończącej się papierowej fazie wymaganej do ustalenia, jaki jest ich obecny stan. Oto 

kilka najbardziej oczywistych błędnych tagów:  

 

 <menubutton>, nie to samo co <button type = "menu-button">, jest porzuconym eksperymen-

tem polegającym na łączeniu przycisków i menu. Zignoruj to i użyj zamiast tego atrybutu 

type. 

  <titledbutton> był wczesną próbą połączenia obrazów i tekstu w przycisku, zanim zwykły 

<przycisk> osiągnął swoją obecną formę. Zignoruj to i użyj <przycisku>. 

  <spinner> to próba utworzenia widgetu, który jest czasami nazywany spinbox. Taki widget 

składa się z pola zawierającego tekst z dwoma małymi przyciskami na jednej stronie. Przyci-

ski te znajdują się jeden na drugim, z których jeden to przycisk "w górę", a jeden przycisk "w 

dół". Te przyciski pozwalają użytkownikowi "obracać" się przez szereg wartości, które są 

wyświetlane pojedynczo w polu tekstowym. Użytkownik może wpisać żądaną wartość lub 

użyć przycisków, aby przejść do pożądanej wartości. <spinner> nie jest jeszcze gotowy i nie 

można go jeszcze użyć. 

  <spinbuttons> jest kolejną próbą wsparcia dla spinboksa, ale składa się tylko z pary przyci-

sków, bez pola tekstowego. Ma pełną definicję XBL, z tą różnicą, że brakuje informacji o 

stylu, w tym obrazów. Jest to ten sam problem, który ma <resizer>. Jest to w najlepszym razie 

punkt wyjścia dla w pełni funkcjonalnego tagu spinbox. 

  <suwak> to końcowy znacznik, który przyczynia się do <paska przewijania>. Jest to klikalna 

taca, w której znacznik <thumb> porusza się wewnątrz paska przewijania. <suwak> jest głę-

boko podłączony do znacznika <scrollbar> i może spowodować awarię przeglądarki klasycz-

nej, jeśli jest używana samodzielnie. Unikaj za wszelką cenę. 

 



Ta lista kończy możliwości niezależnych przycisków w XUL Mozilli. Wiele bardziej złożonych ta-

gów XUL zawiera również elementy podobne do przycisków. W takich przypadkach nie ma sensu 

próba oddzielenia przycisków. Znaczniki takie jak <tabbox>, <listbox> i <tree> są omawiane jako 

pełne tematy same w sobie. Przyciski służą również jako punkty myślowe do problemów związanych 

z integracją komputerów. Czy twoja aplikacja Mozilla wtopi się w inne aplikacje, które użytkownik 

uruchomi na swoim komputerze? Jeśli twoje przyciski pasują do ich, jest to pierwszy krok. Mecha-

nizmy tego procesu są omówione poniżej 

 

4.4 Motywy i skórki 

 

Motywy i skórki zmieniają wygląd oprogramowania. Niezależnie od tego, czy jest to motyw, skórka, 

profil czy maska, motyw zwykle składa się z informacji konfiguracyjnych, a nie z całych programów. 

Zastosuj motyw do przycisku, a wygląd przycisku zmienia się. Wczesne systemy tematyczne to nie-

wiele więcej niż tylko preferowane przez użytkownika preferencje kolorów. Przykładami wczesnych 

systemów tematycznych są dostępne opcje wyglądu przez Windows 9x / Me pod elementem Display 

w Panelu sterowania i pliki zasobów X11. Poza wczesnymi systemami tematycznymi są silniki tema-

tyczne. Silnik motywu jest specjalistą część biblioteki GUI. Gdy biblioteka musi narysować przycisk, 

konsultuje się z silnikiem motywu, który dostarcza graficzne informacje pasujące do aktualnego te-

matu. Silnik rozpoznaje bieżący motyw na podstawie informacji o konfiguracji. Te motywy są zwykle 

tworzone przez entuzjastów i udostępniane do pobrania. Windows XP, MacOS 10 i GNOME 2.0 to 

przykłady systemów stacjonarnych, które obsługują silnik tematyczny, a motywy eac oparte na silni-

kach tematycznych mają niewielki wpływ na funkcje oferowane przez oprogramowanie, ponieważ 

wygląd i funkcjonalność są z reguły osobne. Z punktu widzenia programisty takie tematy dotyczą 

raczej ozdoby niż użycia. To tylko jeden widok. Perspektywa projektowania graficznego mówi, że 

bogaty w ikony świat, w którym żyjemy, jest pełen praktycznych instrukcji i wskazówek. Znaki Stop 

to przykład. Z tej perspektywy dobry temat jest krytyczny aby aplikacja była łatwa w użyciu. Bardzo 

nowoczesne systemy tematyczne oferują więcej opcji niż tylko ozdoby. Takie systemy, jak silnik se-

plencyjny Menedżera okien Sawfisha lub system Skin Skin używany w Banshee Screamer, mogą 

reorganizować interfejs użytkownika aplikacji całkowicie, jak również zmienić kolory i tekstury jego 

elementów wizualnych. Wiele programów wykorzystuje motywy, a kolejne przykłady Winampa i 

Mozilli. Nawet telefony komórkowe obsługują motywy w postaci dzwonków. Witryna sieci Web the-

mes.freshmeat.net zawiera listę motywów dla szerokiej gamy programów tematycznych, w tym Mo-

zilli. Równolegle do kwestii tematów jest kwestia lokalizacji, w której treść jest dostosowana do da-

nego języka lub platformy. W Mozilli lokalizacja działa w sposób bardzo podobny do motywów. 

 

4.4.1 Motywy z Mozilli 

 

Motywy i skórki Mozilli to dwie zupełnie różne rzeczy. Motyw Mozilla to koncepcja projektowa z 

niewielkim wsparciem oprogramowania. Motywy mogą być używane do markowania platformy Mo-

zilla, do wyświetlania określonego obrazu lub po prostu do minimalizowania problemów z wydajno-

ścią. Oczywistymi przykładami w Mozilli są motywy klasyczne i nowoczesne. System motywów w 

Mozilli jest w przybliżeniu równoznaczny z mechanizmem motywu. Ma on jedynie modyfikować 

wygląd zawartości, a nie samą treść. W skrajnych przypadkach można również zmodyfikować treść. 

System motywów Mozilli w dużym stopniu opiera się na obsłudze stylów CSS2 w Mozilli. System 

tematyczny działa na kilku prostych zasadach: 

 

 Motywy Mozilli dotyczą tylko XUL. Oprócz pasków przewijania nie mają zastosowania do 

HTML. Tematy rodzime odnoszą się jednak do obu. Są one omówione osobno. 

 Obecny jest motyw o unikalnej nazwie. Mozilla zapamiętuje tę nazwę przez cały czas, nawet 

po zamknięciu. 

  Nazwa bieżącego motywu pisanego małymi literami jest również nazwą katalogu w chrome. 

Motywy Mozilli są przechowywane w chrome. 



  Aby kompozycja działała w pełni, musi być zaimplementowana dla każdego pakietu uczest-

niczącego w chrome i dla specjalnego pakietu o nazwie globalny. messenger jest przykładem 

nazwy pakietu. Ta nazwa jest używana w kliencie Classic Mail & News.h dostarcza dwa lub 

więcej motywów do wyboru w domyślnej instalacji 

 Informacje o tematach w pakiecie globalnym są używane dla wszystkich pakietów. Jest to 

konwencja, a nie wymóg. 

  Wszystkie informacje o tematach muszą być wyraźnie zawarte w dokumentach aplikacyj-

nych. Żadne informacje o motywach nie są uwzględniane automatycznie. 

  Mozilla automatycznie modyfikuje powiązane z tematem adresy URL, aby uwzględnić ak-

tualną nazwę motywu. Dzięki temu dokumenty mogą zawierać bieżący motyw bez znajomo-

ści jego nazwy. 

 

Ten ostatni punkt omówiono w następnym rozdziale. To jedyna rzecz w Mozilli, która zapewnia spe-

cjalne wsparcie dla motywów. Wszystko, co dotyczy motywów Mozilli, to rutynowe korzystanie z 

innych technologii i kilku konwencji nazewniczych. Bieżący temat można zmienić. W klasycznej 

przeglądarce zobacz | Zastosuj motyw można użyć do pobrania nowych motywów i zmiany bieżącego 

motywu. Przeglądarka musi zostać ponownie uruchomiona, aby zastosować nowy motyw. Motywy 

zbudowane dla klasycznej przeglądarki niekoniecznie działają dla przeglądarki Netscape 7.x lub 

przeglądarki Mozilla. Proste motywy będą działały wszędzie, ale dobrze wypolerowane motywy 

mogą mieć wady po przeniesieniu do jednej z innych przeglądarek. Wielu twórców tematów zapew-

nia teraz wsparcie dla Mozilla Browser przed klasyczną przeglądarką. Dlatego motywy nie zawsze 

są przenośne. 

 

4.4.2 Skórki Mozilli 

 

Skórka Mozilli to zestaw plików implementujących motyw dla jednego pakietu aplikacji zainstalo-

wanego na platformie lub dla pakietu globalnego, który jest używany dla wszystkich części platformy. 

Skóra może zawierać dowolny typ pliku, ale typy, które mają największy sens, to arkusze stylów i 

obrazy. Każda skóra jest wyśrodkowana wokół arkusza stylów, który zmienia wygląd dokumentu 

XUL. Jeśli użyjesz różnych sztuczek składni CSS2, takich jak @import i url (), te arkusze stylów 

mogą przeciągnąć inne arkusze stylów lub obrazy. Razem te elementy budują cały styl wyglądu apli-

kacji. Jest to główny powód, dla którego dokumenty XUL nie powinny zawierać stylów śródlinio-

wych. Dobry projekt XUL wykorzystuje i wykorzystuje skórki do wyglądu, a nie do ponownego 

wynalezienia koła za każdym razem. Część 1, Pojęcia podstawowe, pokrótce zarysowała strukturę 

katalogu chrome Mozilli. Jest to podkatalog o najwyższym poziomie, który zawiera wszystkie infor-

macje o motywach w Mozilli dla wszystkich pakietów. Aby utworzyć skórkę, zainstaluj skonstruo-

wane pliki pod tym katalogiem. Aby użyć karnacji, podaj adres URL wskazujący ten katalog. To 

wykorzystanie adresu URL jest miejscem, w którym pojawia się specjalne przetwarzanie Mozilli. 

Przykład ten ilustruje. Przypuśćmy, że pakiet narzędzi o nazwie Mozilla dla chrome ma plik skóry o 

nazwie dialogs / ostrzeżenia.css. Ten plik ze skórą to wszystkie style pasujących treści 

okna dialogowe plików / warnings.xul. Programista umieści tę skórkę w pliku dialogowym dialogów 

/ ostrzeżenia.xul w następujący sposób: 

 

<?xml-stylesheet href="chrome://tool/skin/dialogs/warnings.css" type="text/css"?> 

 

Tutaj narzędzie jest nazwą pakietu. W skinach nie ma nic magicznego - jest to tylko zakodowane 

włączenie. Z tego wiersza musi być URL pliku skóry 

 

chrome://tool/skin/dialogs/warnings.css 

 



Załóżmy, że aktualny motyw platformy to motyw Modern, a nazwa katalogu jest zgodna z nowocze-

sną. Mozilla wewnętrznie przetłumaczy poprzedni adres URL na następującą ścieżkę katalogu wzglę-

dem katalogu instalacyjnego: chrome / tool / skin / modern / dialogs / warnings.css W tym tłumacze-

niu dodano nazwę tematu (nowoczesny) i przeniesiono nazwę pakietu (narzędzie) w dalszej części 

ścieżki. Ten katalog ma również adres URL: 

 

resource:/chrome/tool/skin/modern/dialogs/warnings.css 

 

Schemat zasobów: wskazuje tylko wierzchołek platformy instalacyjnej platformy. Jeśli bieżący mo-

tyw byłby klasyczny, to przetłumaczona ścieżka katalogowa byłaby 

 

chrome/tool/skin/classic/dialogs/warnings.css 

 

Oznacza to, że programista aplikacji musi dostarczyć plik skóry dla każdego tematu, który może być 

zainstalowany na platformie. To dużo pracy, a czasem nie można przewidzieć, jakie tematy może 

mieć użytkownik. Najłatwiejszym sposobem obejścia tego wymagania jest użycie globalnej skórki 

dla bieżącego motywu. Skórka globalna może zostać dołączona do drugiego tagu <? Xml-stylesheet?> 

Przy użyciu tego adresu URL 

 

chrome://global/skin/ 

 

Ten URL nie zawiera końcowej nazwy pliku .css. W takim przypadku Mozilla pobierze plik z do-

myślną nazwą global.css. Jest to to samo, co w przypadku domyślnego pobierania pliku index.html 

dla witryny sieci Web. Przetłumaczona nazwa katalogu w tym przykładzie będzie wówczas jedną z 

następujących 

chrome / global / skin / modern / global.css 

chrome / global / skin / classic / global.css 

 

Ponieważ wszyscy odpowiedzialni projektanci skrek zawierają w swoich tematach plik global.css, 

problem obsługi nieznanych motywów znika za pomocą tej skórki. Programista aplikacji musi jedy-

nie dodawać specjalistyczne skórki do nietypowych funkcji ich aplikacji. Tworzenie zestawu skórek 

dla kompozycji jest nietrywialnym zadaniem. Czynniki ludzkie problemy są wystarczająco trudne, 

ale proces tworzenia funkcjonalnych stylów i obrazów jest również trudny. Są dwa powody tego. Po 

pierwsze, Twoja globalna skóra musi być wystarczająco elastyczna, aby była niezawodna dla 

"wszystkich" aplikacji, które mogą chcieć używać twojej skóry. To jest wyzwanie związane z prze-

nośnością. Po drugie, aby Twój nowy motyw był przydatny, musisz także utworzyć skórki dla dobrze 

znanych aplikacji w Mozilli: Navigator, Composer, Messenger, Książka adresowa, Preferencje i tak 

dalej. Jest to wyzwanie, ponieważ istnieje wiele aplikacji, a ponieważ wymaga on intymnej wiedzy 

o klasach, identyfikatorach i strukturze treści w tych aplikacjach. Aby uzyskać tę intymną wiedzę, 

musisz intensywnie zapoznać się z aplikacją z Inspektorem DOM lub zbadać skórki motywów Mo-

dern lub Classic. Tworzenie skórek dla nowego tematu to praca z miłości, a może pomysł sprytnego 

marketingowca. Dobre praktyki kodowania podczas używania lub tworzenia karnacji: 

1. Skóra globalna powinna być zawarta przed innymi, bardziej specyficznymi skórkami. 

2. Skóra globalna wystarcza do większości celów. 

3. Jeśli utworzysz specjalną skórkę, umieść ją na skórze globalnej, tak aby w pliku XUL była mowa 

tylko o jednej skórze. 

4. Nie modyfikuj globalnej skóry, chyba że jesteś odpowiedzialny za cały temat. 

 

Katalogi skór mogą zawierać dowolny typ pliku. Pliki JavaScript, XUL, HTML lub DTD można 

umieścić w skórze. Zawsze są wyjątkowe okoliczności, kiedy to może mieć sens, a czasami odbywa 

się to w Klasycznej przeglądarce, ale generalnie powinieneś tego unikać. Po rozpoczęciu tej operacji 

skutecznie przenosisz niezależne od tematu treści do skórek zależnych od kompozycji, co zwiększa 



liczbę zadań związanych z wdrażaniem i konserwacją o liczbę motywów, które zamierzasz obsłużyć. 

Ta praktyka nie jest zalecana. Skórki nie będą działać, jeśli zostaną skopiowane do katalogu chrome. 

 

4.4.3 Hierarchia arkuszy stylów 

 

Skórki muszą być dodawane ręcznie do aplikacji XUL, ale to nie jest cała historia Mozilli. Mozilla 

automatycznie zawiera wiele arkuszy stylów CSS2. Dyskusja na temat motywów i skór Mozilli nie 

jest kompletna bez uwzględnienia tych specjalnych arkuszy. Standard CSS2 udostępnia trzy funkcje 

strukturalne, które można wykorzystać do zorganizowania hierarchii arkuszy stylów. Mozilla używa 

wszystkich trzech metod. Te cechy strukturalne są oddzielone od struktury tytułowego dokumentu. 

Najbardziej oczywistą cechą strukturalną w CSS2 jest obsługa stylów kaskadowych i dziedziczonych. 

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 6 normy CSS2. Krótko mówiąc, style mogą być sto-

sowane zarówno ogólnie, jak i dokładnie tak, jak pokazuje listing 4.3. 

 

* {color: lightgreen; } 

text {color: green; } 

text.keyword {color: darkgreen; } 

#byline {color: black; }  

 

W tym przykładzie wszystkie znaczniki są jasnozielone; te znaczniki <text> są zielone, tagi <text 

class = "keyword"> są ciemnozielone, a jeden tag o id = "byline" jest czarny. Jeśli wcześniejsze style 

są umieszczane w bardzo ogólnych plikach .css, a te ostatnie są umieszczane w bardziej konkretnych 

plikach .css, wówczas niezależnie od kolejności dodawania będą obowiązywały wszystkie style. Jako 

przykłady Mozilla oferuje bardzo ogólne arkusze stylów o nazwach xul.css i html.css. xul.css zawiera 

regułę stylu: 

* {-moz-user-focus: ignore; display: -moz-box; } 

 

Ta reguła stylu powoduje, że wszystkie znaczniki XUL, niezależnie od tego, czy są zdefiniowane 

przez użytkownika, czy nie, działają jak ramki. Drugim sposobem, w jaki CSS zapewnia strukturę, 

jest zamawianie. Jeśli istnieją dwa style dla tego samego selektora i właściwości, obowiązuje tylko 

ten ostatni. W takim przypadku ważna jest kolejność stosowania arkusza stylów. Chociaż Mozilla 

może na nim polegać, jest to zła praktyka, ponieważ definicje stylu mają być regułami. Punktem 

systemu reguł jest to, że wszystkie reguły obowiązują jednocześnie, co nie ma miejsca, jeśli jedna z 

reguł zastąpi wcześniejszą. Wreszcie, ważny modyfikator CSS2 może być użyty do zerwania powią-

zań między identycznymi regułami stylu. Mozilla obsługuje koncepcję wagi CSS2, która jest imple-

mentowana z wartością dwubajtową (0-65535). Jeśli reguła jest ważna, waga jest zwiększana o 32768. 

W Inspektorze DOM Mozilli, gdy lewy panel Dokumenty ma zaznaczony węzeł stylów, a prawy 

panel Obiekt jest ustawiony na Reguły stylu CSS, kolumna Waga pokazuje wagi różnych reguł stylu, 

które mają zastosowanie do wybranego węzła. 

 

4.4.4 Motywy natywne 

 

Własny system motywów Mozilli nie ma zastosowania do innych aplikacji niż Mozilla. Jeśli wszyst-

kie aplikacje na danym komputerze mają mieć taki sam wygląd i styl, to należy użyć jakiegoś popu-

larnego systemu tematycznego. System tematyczny samego pulpitu, nazywany rodzimym systemem 

tematycznym w języku Mozilla-speak, jest tym powszechnym rozwiązaniem. Niektóre części zawar-

tości wyświetlane przez Mozillę można dopasować do natywny motyw. Obowiązują następujące 

ograniczenia: 

 Wersja Mozilla musi być w wersji 1.21 lub wyższej. 

 Systemem stacjonarnym musi być Windows XP lub MacOS 10.2 lub mieć obsługę GTK 1.2. 

  Informacje natywne dotyczące tematu dotyczą elementów formularza HTML. 

 Natywne informacje o motywach dotyczą znaczników XUL, które są podobne do widżetów. 



 Motywy rodzime działają w języku XUL tylko wtedy, gdy bieżący motyw to Klasyczny. 

  Motyw natywny może działać z innymi motywami Mozilli, ale tylko wtedy, gdy są one zbu-

dowane przy użyciu techniki, której używa motyw klasyczny. 

 

Motywy natywne są realizowane w bardzo prosty sposób. Rozszerzenie Mozilla CSS2 -moz-appea-

rance włącza i wyłącza obsługę tematu natywnego dla pojedynczego tagu. Jeśli ma wartość none, 

wówczas obsługa natywnego motywu jest wyłączona. Jeśli jest ustawiona na wartość klucza, to ta 

wartość klucza określa, którego rodzimego widgetu użyje system macierzysty. Natywny system te-

matyczny spróbuje następnie wyrenderować (wyświetlić) ten widget w miejsce zwykłej zawartości 

Mozilli. Istnieje ponad 60 różnych kluczowych wartości dla tego rozszerzenia. Większość 

te wspólne mają taką samą nazwę jak tag XUL, który obsługują, więc dla 

<button>, użyj 

-moz-appearance: button 

Całkowicie możliwe, ale nie zalecane lub nawet rozsądne, jest renderowanie menu jako przycisku za 

pomocą -moz-wyglądu. Najlepszym sposobem postępowania jest wykorzystanie skórek Classic jako 

przewodnika. Aby uzyskać pełną listę słów kluczowych, zobacz tablicę kAppearanceKTable w pliku 

źródłowym Mozilla content / shared / src / nsCSSProps.cpp. 

Motyw klasyczny zawiera style pasujące do widgetów Netscape Navigator 4, ale są one ignorowane, 

ponieważ ustawiono opcję -moz-appearance. Jeśli -mozappearance zostanie ustawione na none, 

wtedy stare, znane style zostaną ponownie użyte. Aby wyłączyć obsługę motywów natywnych bez 

uszkadzania istniejących motywów, dodaj tę linię do odpowiedniego globalnego pliku .css, takiego 

jak xul.css lub userChrome.css: 

* {-moz-appearance: none! ważny; } 

Następny temat pokazuje natywne motywy w pracy. 

 

4.4.5 Próbnik Motywów 

 

 
 

Rysunek pokazuje proste okno Mozilli w różnych kombinacjach tematycznych. Wyświetlane są trzy 

różne strony XML. Pierwsze dwa to XUL; ostatni to HTML. Dwa dokumenty XUL różnią się jedynie 

obsługą arkusza stylów. Wersja "Bez skóry" w ogóle nie zawiera żadnych arkuszy stylów, więc nie 

korzysta z aktualnego motywu Mozilli. Wersja "Global Skin" zawiera globalną karnację dla aktual-

nego tematu, która jest wystarczająca do pełnego wsparcia tematu. "Strona HTML" pokazuje, że wy-

korzystanie informacji o motywach różni się od użycia XUL. We wszystkich wyświetlanych zrzutach 

ekranu motyw Modern Classic Mozilli jest najbardziej odporny na zmiany, ponieważ zawiera kilka 



zastosowań stylu "moz-appearance". Podobnie, strony HTML są wstępnie wyposażone w standar-

dowe ustawienia stylu, gdy -moz-appearance jest używany w dużym stopniu, jak to jest w klasycz-

nym motywie, lub gdy nie ma żadnego motywu, który maskowałby domyślne zachowanie. 

 

4.4.6 Zasoby GTK i X-Windows 

 

Wersje systemu Mozilla w systemie UNIX znajdują się w bibliotece graficznej GTK, która z kolei 

opiera się na systemie X-Windows. Zwykle aplikacje X-Windows są stylizowane przy użyciu tak 

zwanych Xresources, których kopie wzorcowe zwykle znajdują się w / usr / lib / X11 / app-defaults 

w systemie UNIX. To zachęca do pytania: Czy Mozilla może być stylizowana na innych klientów 

X11? Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ biblioteka GTK nie obsługuje korzystania z zasobów X11. 

GTK ma własny system stylizacji, który obraca się wokół pliku gtkrc.  Dokumentacja dla GTK wy-

jaśnia, w jaki sposób zmodyfikować ten plik, aby niestandardowy na widżet style są tworzone. Style 

te będą wyświetlane w Mozilli, jeśli widgety będą rysowane z natywnym motywem. Menedżer okien 

w systemie UNIX może lub nie może używać zestawu narzędzi GTK. Jeśli tak nie jest, to Xresources 

może być dostępne do stylu menedżera okien. Przykłady menedżerów, którzy mają Xresources to 

twm i fvwm2. Ale okno menedżerowie nie wpływają na zawartość aplikacji. 

 

4.5 Opcje Stylu 

 

Wszystkie informacje o stylach CSS2 są dostępne do użycia na przyciskach i skórkach. 

Proponowany styl czcionki CSS3: przycisk, który ustawia czcionkę pasuje do czcionki użytej dla 

<button>, może być zastosowany z tym rozszerzeniem Mozilli:  

font-family: -moz-button; 

Właściwość -moz-appearance, która włącza obsługę natywnego motywu, akceptuje następujące war-

tości dla znaczników przycisków opisanych w tej części: 

 

button 

resizer 

scrollbarbutton_down 

scrollbarbutton_left 

scrollbarbutton_right 

scrollbarbutton_up 

scrollbargripper_horizontal 

scrollbargripper_vertical 

scrollbarthumb_horizontal 

scrollbarthumb_vertical 

toolbarbutton 

toolbargripper 

 

Na koniec, zarówno tutaj, jak i we wszystkich kolejnych częściach, selektory stylu i atrybuty klas 

zdefiniowane dla standardowych aplikacji Mozilli (Navigator, Messenger itp.) Mogą być ponownie 

użyte dla innych aplikacji, jeśli ma to sens. Te selektory i atrybuty stanowią warstwę złożoności nad 

systemem stylu. Reprezentują zestaw celów aplikacji, względem których można zastosować style. 

Możesz ponownie wykorzystać te cele w projekcie swojej aplikacji. Ma to sens, jeśli aplikacja na-

kłada się ze standardowymi częściami klasycznej przeglądarki lub jeśli dzieli się funkcjami projektu 

z dowolną z tych części. 

 

4.6 Przyciski i motywy NoteTakera 

 

W ostatnich dwóch częściach dodaliśmy strukturę layoutu i podstawową zawartość tekstową do apli-

kacji NoteTaker. W tym rozdziale dodamy przyciski. Twoim zadaniem jest 



 

  Przekształć operacje Zapisz i Anuluj w przyciski. 

  Tymczasowo włącz operacje Edytuj i Słowa kluczowe do przycisków. W 

  Włącz obsługę motywów 

 

Plik XUL, który zawiera rozwijane okno aplikacji, jestjedyny plik, który wymaga znacznych zmian. 

Wymagane zmiany dla przyciski są bardzo proste, jak pokazuje listing 4.4. 

 

<!-- change this: --> 

<text value="Cancel"/> 

<spacer flex="1"/> 

<text value="Save"/> 

<!-- to this: --> 

<button label="Cancel"/> 

<spacer flex="1"/> 

<button label="Save"/> 

<!-- and change this: --> 

<text value="Edit"/> 

<text value="Keywords"/> 

<!-- to this: --> 

<toolbarbutton label="Edit"/> 

<toolbarbutton label="Keywords"> 

 

Po wprowadzeniu tych zmian okno dialogowe wygląda nieco jak na rysunku 

 

 
 

Przycisk Keywords jest podświetlony, ponieważ mysz była nad nim po wykonaniu zrzutu ekranu. 

Zwróć uwagę, że wygląd przycisków nie jest jeszcze zbyt imponujący. Ponadto są nieco zdezorien-

towani przez skrzynki diagnostyczne zawarte w części 2, Układ XUL. Aby dodać obsługę motywów, 

musimy pozbyć się stylów, które wprowadziliśmy tymczasowo w poprzednich rozdziałach i uwzględ-

nić globalną skórkę dla aktualnego stylu. Patrząc na powyższy rysunek, chcemy pozbyć się wszyst-

kich niestandardowych stylów tekstu, a może niektórych granic pola. Zostawimy kilka granic pola, 

aby przypomnieć nam, że jest jeszcze więcej pracy. Najważniejszym zadaniem jest znalezienie i do-

danie odpowiednich widżetów, ale do tej pory mamy tylko przyciski. Abyśmy mogli opóźnić zastą-

pienie wszystkich pól widżetami, upewnimy się, że pola z ramkami mają klasę = "tymczasowy" i 

odpowiednio zmieniają regułę stylu rysowania obramowania. Wpisy w arkuszu stylów w pliku .xul 

zmienią się z 

<? xml-stylesheet href = "boxes.css" type = "text / css"?> 



na 

<? xml-stylesheet href = "chrome: // global / skin /" type = "text / css"?> 

<? xml-stylesheet href = "boxes.css" type = "text / css"?> 

 

Rysunek poniższy pokazuje wyniki tej pracy, gdy wyświetlane są najpierw w klasycznym motywie, 

a następnie w nowoczesnym motywie. Z rysunku 4.12 widać wyraźnie, że znaczniki <button>, <tool-

barbutton> i <groupbox> przyjęły standardowe wyglądy na podstawie podanych motywów. Czcionki 

tekstu również się zmieniły. Jeśli ten plik XUL jest zainstalowany w chrome, arkusz stylów boxes.css 

musi znajdować się w tym samym katalogu. Jest to wystarczająco dobre do testowania, ale nie jest 

idealne, jeśli tematy mają być wspierane. 

 

 
 

Aby uzyskać wsparcie dla motywów, musimy zmienić ten wiersz w treści XUL: 

<?xml-stylesheet href="boxes.css" type="text/css"?> 

musi być odczytana 

<?xml-stylesheet href="chrome://notetaker/skin/boxes.css" type="text/css"?> 

 

Następnie przenosimy plik boxes.css do tej lokalizacji w chrome: 

chrome / notetaker / skin / modern / boxes.css 

Na koniec musimy zarejestrować skórkę w rejestrze Chrome. Znowu oznacza to utworzenie bardzo 

standardowego plik contents.rdf, tym razem w katalogu ze skórkami. Listing 4.5 pokazuje wymagany 

RDF. 

 

<?xml version="1.0"?> 

<RDF 

xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:chrome="http://www.mozilla.org/rdf/chrome#"> 

<Seq about="urn:mozilla:skin:root"> 

<li resource="urn:mozilla:skin:modern/1.0" /> 

</Seq> 

<Description about="urn:mozilla:skin:modern/1.0"> 

<chrome:packages> 

<Seq about="urn:mozilla:skin:modern/1.0:packages"> 

<li resource="urn:mozilla:skin:modern/1.0:notetaker"/> 

</Seq> 

</chrome:packages> 

</Description> 

</RDF> 

 

Jeśli jesteśmy przekonani, że skórka już istnieje (co jest dla Modern i Classic), to atrybuty znacznika 

<Description> poprzedzonego chrome: można usunąć. Więc te atrybuty zostały tutaj usunięte. Pierw-

sza część pliku stwierdza, że współczesny temat istnieje; druga, większa część mówi, że pakiet No-

teTaker zawiera informacje o skórze dla tego tematu. Aby rozpocząć, musimy wykonać dokładną 



kopię tego pliku i zastąpić nazwy skór (tutaj "modern / 1.0") i nazwy pakietów ("notetaker" tutaj) z 

czymkolwiek pracujemy. Nazwa pakietu "modern / 1.0" zawiera numer wersji, podany w stylu nazw 

rejestrów aplikacji, omówionych w Rozdziale 17, Wdrożenie. Tutaj jest po prostu 

ciąg znaków, który musimy poprawnie przeliterować. Aby zobaczyć poprawną pisownię istniejących 

motywów, po prostu spójrz na inne pliki content.rdf w innych pakietach, które używają tego motywu. 

Na koniec musimy zaktualizować plik installed-chrome.txt, aby platforma wiedziała, że jest nowa 

implementacja skóry. Dodajemy tę linię, zapisujemy i restartujemy platformę: skin, install, url, reso-

urce: / chrome / notetaker / skin / modern / 

Jeśli nie umieścimy kopii boxes.css i contents.rdf w równoważnym miejscu w skórze Classic, nasza 

aplikacja nie będzie miała stylów, które pozostawiliśmy pod tą skórą do celów testowych, chyba że 

konkretnie budujesz skórkę, najłatwiej jest zachować wszystkie pliki css w katalogu zawartości i 

martwić się o umieszczenie arkusze stylów w skórki, gdy aplikacja działa. Okno NoteTaker zaczyna 

teraz wyglądać jak oprogramowanie, a nie tylko szkic. Nie możemy jeszcze dodać widżetów z dwóch 

powodów: po pierwsze, mamy jedynie ograniczoną wiedzę na temat dostępnych widgetów XUL, a 

po drugie, nie uwzględniliśmy danych, które te widżety muszą obsługiwać. Gdyby to była książka na 

temat projektowania baz danych, mielibyśmy długą dyskusję na temat schematów i typów. Informa-

cje o schemacie zostaną omówione z użytkownikami, omówione i sfinalizowane, a odpowiednie typy 

zostaną wybrane dla każdego elementu zastępczego w naszej aplikacji. Ponieważ zwykłe przyciski 

nie przenoszą żadnych danych (są raczej funkcjonalne, a nie stanowe), i tak nie musimy tutaj wyko-

nywać żadnej analizy danych. Gdybyśmy mieli przycisk w stylu pola wyboru, to byłaby inna sprawa. 

 

4.7 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE I SKÓRKI 

 

Jeśli tworzysz motyw, konieczne może być głębsze zrozumienie stylu przycisków (lub dowolnego 

widżetu). Możliwe jest prześledzenie najważniejszych informacji o stylu dla widżetu XUL bezpo-

średnio. Oto jak to zrobić dla znacznika <button>. Ten proces można zastosować do wielu tagów. 

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie pliku xul.css. Jego URL to chrome: //global/content.css, ale 

najlepiej go znaleźć w pliku toolkit.jar przechowywanym w chrome i wypakować. Wewnątrz tego 

wyodrębnionego pliku znajduje się jedna lub więcej reguł stylu dla każdego tagu XUL. Jest to wła-

ściwość stylu wiążącego –moz jest interesujące. W przypadku znacznika <button> jest to następujące: 

-moz-binding: url ("chrome: //global/content/bindings/button.xml#button");} 

en adres URL odnosi się do pliku XBL, który znajduje się również w pliku toolkit.jar. Nie musisz 

znać XBL, aby zrozumieć informacje o stylu. Końcowy tekst # w tym adresie URL jest nazwą po-

wiązania XBL. Jest przypadkowe, że ta nazwa pasuje do nazwy znacznika <button>, ale jest to oczy-

wiście poręczna konwencja. Jeśli wyodrębnisz nazwany plik button.xml, możesz wyszukać tag <bin-

ding> za pomocą id = "button". W tym znaczniku będzie tag <resources>, a w tym znaczniku zasobu 

będzie tag <stylesheet>. Ten znacznik <stylesheet> nazywa arkusz stylów dla widżetu <button> i jest 

to skórka. Możesz go przejrzeć, otwierając dowolny plik JAR z nazwą motywu, na przykład clas-

sic.jar lub modern.jar, ponieważ wszystkie dobre motywy zapewniają te standardowe skórki. Drugie 

trudne pytanie brzmi: czy przycisk (lub widget) wyświetla natywny przycisk (lub widżet)? Krótka 

odpowiedź brzmi, że nie ma to większego znaczenia niż paski przewijania. W przypadku pasków 

przewijania istnieje osobny znacznik <nativescrollbar>, który jest używany, gdy cały pasek przewi-

jania ma być rodzimym widgetem. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, czy dany tag ma wygląd natywny, 

możesz sprawdzić wartość właściwości -moz-appearance z arkusza stylów lub z Java-Script. Na przy-

kład ta reguła stylu powoduje, że wszystkie przyciski rodzime są czerwone: 

button [-moz-appearance = "button"] {background-color: red; } 

kontroluje motywy w pracy w przeglądarce, a poleganie na subtelnych szczegółach układu jest gwa-

rantowanym sposobem tworzenia delikatnej aplikacji. Jeśli naprawdę musisz mieć pełną kontrolę nad 

wyglądem swoich widżetów, unikaj całkowicie motywów pomocniczych i dostarcz kompletny ze-

staw arkuszy stylów aplikacji. Jak pokazuje próbnik motywu , może on zawierać własne ryzyko. Aby 

zdiagnozować problemy ze skórkami, musisz znaleźć problem z treścią. Najpierw wypróbuj aplikację 

z wyraźnymi arkuszami stylów, a nie ze skórą. To sprawdza, czy treść arkusza stylów i zawartość 



XUL zgadzają się. Jeśli te dwa elementy działają razem, to zawartość aplikacji prawdopodobnie jest 

w porządku. Sprawdź oryginalną kolejność, w której skórki są zawarte w plikach XUL; światowa 

skóra powinna być pierwsza; każda skórka specyficzna dla aplikacji jest następna; a specyficzne nie-

skorowane arkusze stylów są ostatnie. Jeśli te dwa nie działają razem, wróć do Inspektora DOM i 

upewnij się, że wiesz, co robisz ze stylami, identyfikatorami i klasami. Jeśli wszystko, co wydaje się 

w porządku, to problem leży prawdopodobnie w zawartości pliku content.rdf. Bardzo łatwo jest po-

pełnić tam błędy składniowe. Prostym sposobem upewnienia się, że plik content.rdf jest czytany, jest 

sprawdzenie zawartości pliku o nazwie chrome.rdf u góry hierarchii chrome. Platforma generuje ten 

plik chrome.rdf za każdym razem, gdy ponownie przejrzy chrom. Jeśli kombinacja skin-package (lub 

kombinacji locale-package) nie pojawia się na listach osadzonych w tym pliku, pliki content.rdf nie 

są odczytywane, niepoprawne pod względem składni lub niepoprawnie sformatowane. Ponownie je 

przeanalizuj. Inną częścią tego problemu z zawartością jest plik installed-chrome.txt, który jest bar-

dzo skomplikowany pod względem składni. Wszystkie katalogi muszą mieć końcowy ukośnik, 

wszystkie wpisy dotyczące ustawień narodowych muszą zawierać nazwę ustawienia narodowego, 

wszystkie wpisy dotyczące skóry muszą zawierać nazwę skórki, a ścieżki w chrome muszą rozpo-

czynać się od resource: or jar :. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

V: Skryptowanie 

 
JavaScript jest lekkim językiem programowania o składni w stylu C, który jest istotną częścią 

platformy Mozilla. Programy JavaScript lub fragmenty programów nazywane są skryptami. Dodając 

skrypty do XUL, dokumenty tylko do odczytu stają się dynamicznymi interfejsami, które mogą zrobić 

coś w odpowiedzi na polecenia użytkownika. Pisanie skryptów jest zadaniem dla programisty, a nie 

dla autora strony internetowej lub dostawcy treści. Aplikacje Mozilli mogą być tworzone tylko przez 

programistę. Ta część opisuje sam język JavaScript. Zawiera także przegląd wielu usług platformy 

Mozilla, które są narażone na skrypty JavaScript. Te funkcje i usługi są szczegółowo omówione w 

dalszej części książki. Całe książki zostały napisane na Java-Script. Ta część jest kompletnym opisem, 

ale jest również krótki. Skrypty JavaScript, które są częścią aplikacji Mozilli, mogą być zgodne z 

jednym lub wieloma tradycyjnymi stylami programowania, w zależności od tego, jak ambitna jest 

aplikacja. Lekkie aplikacje Mozilli zawierają skrypty podobne do skryptów używanych na stronach 

internetowych. Na stronach internetowych te skrypty są często dodawane do treści HTML w 

następnej kolejności. Kiedy takie skrypty stają się większe, czasami nazywa się je dynamicznym 

HTML. Mimo to takie skrypty wykonują niewiele więcej niż przyjemną zmianę treści HTML. Proste 

makra używane w produktach takich jak Microsoft Word są podobnie lekkie. Średnie aplikacje 

Mozilli wykorzystują skrypty bardziej systematycznie niż aplikacje lekkie. Inne środowiska, takie 

jak to, to narzędzia 4GL, takie jak PowerBuilder Sybase lub Oracle * Formy SQL. W takich 

przypadkach skrypty są odpowiedzialne za większość podstawowych czynności wprowadzanych do 

oprogramowania. Używanie Pythona na serwerze aplikacji Zope jest przykładem Open Source. 

Aplikacje Heavyweight Mozilla, takie jak środowisko programistyczne Komodo ActiveState, mają 

tak wiele skryptów, że skrypty przytłaczają podstawowe funkcje platformy podobne do przeglądarki. 

W takich przypadkach JavaScript może działać tak, jak inne samodzielne środowiska skryptowe, 

takie jak Visual Basic, Perl i Tcl / Tk, a także eliksta emacsa. W tak zaawansowanym technicznie 

programowaniu skrypty sterują zachowaniem platformy Mozilla od początku do końca. Jest to 

podejście średniej wagi, jednak większość programistów aplikacji używa. XUL, JavaScript, XPCOM 

i domyślne przetwarzanie platformy są połączone w ostateczną aplikację. JavaScript jest klejem, 

który łączy razem inne technologie. Diagram NPA na początku tego rozdziału pokazuje fragmenty 

Mozilli, które są najbardziej odpowiedzialne za obsługę skryptów. Z diagramu wynika, że JavaScript 

jest zarówno oddalony od użytkownika, jak i oddalony od systemu operacyjnego komputera. Wynika 

to z tego, że JavaScript i jego skrypty są wbudowanymi technologiami, które ukrywają się w innym 

oprogramowaniu. Skrypty rzadko kierują Mozillą z zewnątrz. Dwa najważniejsze pola, XPConnect i 

DOM, znajdują się głęboko w platformie Mozilla. Mają dużą liczbę interfejsów API (interfejsów 

programowania aplikacji), które są dostępne dla skryptów JavaScript. Skryptowe użycie tych 

interfejsów jest głównym zadaniem konstrukcyjnym podczas opracowywania aplikacji opartej na 

Mozilli. Możliwość manipulowania skryptem interfejsu oszczędza programistom możliwości 

używania bardziej pracochłonnych języków, takich jak C i C ++. Najprostsze użycie JavaScriptu 

obejmuje XML i tag <script>. W przypadku zarówno dokumentów XUL, jak i HTML następująca 

zawartość zmieni słowa na pasku tytułu okna dokumentu: 

 

<script> window.title = "Scripted Title"; </script> 

 

Skrypty takie jak ta mogą zmienić dowolną część wyświetlanego okna Mozilli, w tym dowolną część 

zawartości. Takie skrypty mogą również wchodzić w interakcje pośrednio z szerszym światem, w 

tym z Internetem. Zawartość samego znacznika <script> jest wysoce znacząca i musi być specjalnie 

przetwarzana, tak jak treść CSS2 znacznika <style> jest specjalnie przetwarzana. Sama Platforma 

Mozilli jest częściowo wykonana ze skryptów JavaScript. Takie skrypty najczęściej znajdują się w 

chrome, chociaż kilka poza wyjątkami, jak pliki preferencji również istnieją. Ponieważ Chrome jest 



przeznaczony do obsługi aplikacji Mozilli, nie jest zaskoczeniem, że wiele skryptów jest tam 

przechowywanych. Zanim przejdziemy do składni języka, warto zadać pytanie: dlaczego warto 

wybrać JavaScript? Na to pytanie odpowiedziano dalej. 

 

ROLA JAVASCRIPTA JAKO JĘZYKA 

 

JavaScript jest członkiem rodziny języków programowania C. Najbardziej widocznymi członkami 

tej rodziny są C i ANSI C, Objective-C, C ++, Java, JavaScript, PHP, C # i awk. Członkowie tej 

rodziny dzielą składnię i strukturę. Te języki to wszystkie języki proceduralne trzeciej generacji, co 

oznacza, że programy są określone jako szereg uporządkowanych kroków. Wszystkie zawierają 

słowo kluczowe if. Niektóre z tych języków są na tyle zaawansowane, że umożliwiają obsługę 

obiektów. Obiekty zapewniają strukturę na szczycie kroków proceduralnych. Najważniejsze cechy 

języka JavaScript sprawiają, że jest (prawie) unikalnym członkiem tej grupy. Został zaprojektowany 

jako najbardziej dostępny i najłatwiejszy w użyciu język w rodzinie. Został również zaprojektowany 

jako język, który można zabrać ze sobą wszędzie. Jest bardzo przenośny, ma niewielkie wymagania 

dotyczące zasobów i nie potrzebuje wsparcia tradycyjnego kompilatora. Ta łatwość użycia daje mu 

szeroki urok. Kod JavaScript działa wewnątrz interpretera, maszyny wirtualnej, takiej jak Java JVM, 

ale w porównaniu z tą technologią jest bardzo mały. Może być używany w urządzeniach 

wbudowanych, chociaż urządzenie musi obsługiwać operacje 32-bitowe i operacje 

zmiennoprzecinkowe. Ponieważ kod JavaScript jest interpretowany, zmienne są późno związane i 

słabo wpisywane. To sprawia, że bardzo łatwo można szybko uruchomić małe programy, ale bardzo 

trudno jest usunąć ostatnie błędy z dużych programów. Ponieważ jest tak mały, JavaScript jest silnie 

uzależniony od innego oprogramowania (zwanego oprogramowaniem hosta), zanim będzie mógł 

zrobić cokolwiek znaczącego. Jest to bardzo podobne do C, które nie może wiele zrobić bez dostępu 

do swoich bibliotek towarzyszących stdio lub ekwiwalentu stdio. Platforma Mozilla, w postaci zbioru 

bibliotek i pliku wykonywalnego, zapewnia hosta dla interpretera JavaScript. Ponieważ host jest 

zwykle duży, większość czasu spędza na pisaniu skryptów JavaScript poświęca się na zbadanie, co 

host ma do zaoferowania. Wewnątrz Mozilli, JavaScript ma podobną rolę do Visual Basic for 

Applications (VBA), jak używane w Microsoft Word i Microsoft Excel. Jest to również rodzaj 

wykorzystania, z którym twórcy stron internetowych są zaznajomieni. 

 

STANDARDY, PRZEGLĄDARKI I <SCRIPT> 

 

Mozilla obsługuje standard ECMA-262, w szczególności ECMAScript w wersji 1, wydanie 3. 

Standard ten nosi również nazwę ISO-16262. ISO to międzynarodowa organizacja normalizacyjna 

(ale ISO nie jest akronimem). ECMA jest europejskim stowarzyszeniem producentów komputerów. 

Adresy internetowe to www.iso.org i www.ecma.ch. Standardy ECMAScript w formacie PDF można 

pobrać bezpłatnie. Przy niewielkim wysiłku standard jest przydatny jako odniesienie do codziennego 

języka. Istnieją dwa inne standardy ECMAScript. Mozilla nie obsługuje żadnego z nich. ECMA-327 

"ECMAScript Compact Profile" to prawie identyczna wersja ECMAScript, przeznaczona do 

osadzania na niewielkich urządzeniach. Usuwa kilka funkcji uznawanych za zbyt złożone w 

przypadku niewielkich implementacji. Może być postrzegana jako próba konkurowania z językiem 

WAPScript i innymi językami zaprojektowanymi do użytku wbudowanego. ECMA-290 

"Komponenty ECMAScript" określa sposób tworzenia modułowych programów JavaScript za 

pomocą plików modułów opartych na XML. Jest to podstawa technologii Microsoft Windows 

Scripting Components. Mozilla zamiast tego używa XBL. ECMAScript jest oficjalną nazwą 

JavaScript, ponieważ Sun Microsystems jest właścicielem znaku handlowego Java. Ochrona znaków 

towarowych obejmuje słowa, które rozszerzają istniejący znak lub pochodzą z jednego znaku. Dawno 

temu wcześniejsza nazwa JavaScriptu to LiveScript. Implementacja 3 wydań ECMA-262 w Mozilli 

nosi nazwę JS 1.5 i jest nazywana SpiderMonkey. Jest to interpreter zaimplementowany jako 

biblioteka C. SpiderMonkey obsługuje również starsze wersje JavaScript, w tym nieco nietypową 

wersję 1.2. Ta wersja zawierała wiele nowych funkcji, z których niektóre nie stały się popularne. 



Wsparcie dla wczesnych wersji może być włączone, jeśli jest to wymagane, zgodnie z podejściem 

starszych przeglądarek Netscape. W aplikacji XUL zawsze należy używać najnowszej wersji. W 

innych znacznikach, takich jak HTML, można wybrać dowolną wersję. Znacznik <script> 

obsługiwany zarówno w HTML, jak i XUL jest sposobem na dokonanie tego wyboru. Prawidłowy 

sposób dołączenia kodu JavaScript do dokumentu XML wygląda następująco: 

<script type = "application / x-javascript" src = "code.js /> 

Ta następna metoda jest przestarzała, więc należy jej unikać, nawet jeśli nadal będzie działać: 

<script type = "text / javascript" src = "code.js /> 

Do wyboru konkretnych wersji JavaScript można użyć innej metody: 

<script type = "JavaScript1.2" src = "code.js /> 

Ta ostateczna metoda zakłada, że język jest językiem JavaScript i domyślnie jest najnowszą wersją: 

<script src = "code.js /> 

W przypadku nowej aplikacji Mozilli pierwsza składnia jest idealna. Ostateczna składnia jest 

użyteczną alternatywą, ale aby być poprawnym i precyzyjnym, atrybut typu powinien być zawsze 

dodawany. Wszystkie te przykłady mają domyślne kodowanie kodowania = "UTF-8". Część XUL 

Layout, w części "Dobre praktyki kodowania", wyjaśnia, dlaczego kod JavaScript powinien zawsze 

być przechowywany poza dokumentem XML w oddzielnym pliku. Sekcja "Korzystanie z 

komponentów XPCOM" w dalszej części pokazuje, jak dołączyć plik JavaScript z innego pliku 

JavaScript. Organizacja Mozilla ma drugiego interpretera JavaScriptu, napisanego w Javie zamiast w 

C. Ta wersja, zwana Rhino, nie jest używana ani pakowana wraz z platformą Mozilla; jednak można 

go pobrać. Jest również zgodny z ECMA-262 wersja 1 wydanie 3. 

 

EDYCJA ECMASCRIPT 

 

W tej sekcji opisano funkcje języka JavaScript pochodzące ze standardu ECMAScript. Ulepszenia 

omówiono w następnej sekcji. Obiekty dostarczane przez oprogramowanie hosta, a nie przez 

standardy są omawiane po tym. 

 

Składnia 

Tutaj patrzymy na tekst języka JavaScript. Ponieważ ECMAScript standard jest prawie czytelny sam 

w sobie część ta tylko krótko omawia tę składnię. Tam, gdzie jest to możliwe, podjęto próbę zbadania 

konsekwencji składni. Skrypty JavaScript Mozilli są przechowywane w plikach tekstowych. Treść 

tych plików musi być zakodowana w formacie UTF-8. Oznacza to, że znaki z zestawu znaków ASCII 

są przechowywane jako jeden bajt. Jest to normalne w przypadku miejsc w języku angielskim i nie 

jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. Po prostu użyj edytora tekstowego dla skryptów. 

Niektóre komputery używają nieużywanych wartości ASCII od 128 do 255, być może dla postaci 

europejskich, takich jak é w życiorysie. W przeszłości tradycja ta była wygodnym sposobem na 

tworzenie tekstu w innych językach. Takie praktyki nie są zgodne z regułami kodowania UTF-8, 

które wymagają dwóch lub więcej bajtów dla wszystkich znaków spoza ASCII. Osadzanie takich 8-

bitowych znaków europejskich nie działa w skryptach. "Ã ©" to poprawne kodowanie UTF-8 dla é, 

a przynajmniej tak wygląda prawidłowe kodowanie, gdy oglądasz je za pomocą prostego edytora 

tekstu. Nawet poprawnie określone wielobajtowe znaki zakodowane w UTF-8 mają ograniczone 

zastosowanie. Mogą pojawiać się tylko w literałach JavaScript, wewnątrz komentarzy, a czasami w 

nazwach zmiennych. Ogólnie rzecz biorąc, trzymaj się znaków ASCII dla swojego kodu; nie używaj 

innych znaków, z wyjątkiem danych. Jeśli jesteś Europejczykiem i chcesz używać znaków Latin1 dla 

nazw zmiennych, to ogólnie są one bezpieczne, jeśli poprawnie wyrażone w UTF-8. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje na temat obsługi standardu Unicode, patrz sekcja 7.6 ECMA-262 wydanie 

3 i sekcja 5.16 standardu Unicode 3.0. Praca z dowolnymi znakami Unicode jest nadal możliwa w 

łańcuchach. 

Układ tekstu  

JavaScript jest językiem dowolnego formatu, takim jak XML i C. Oświadczenia nie są ograniczone 

do pojedynczej linii. Rozpoznane znaki odstępu zawierać spację i kartę; rozpoznane znaki końca 



wiersza obejmują podawanie do wiersza (hex 0A) i powrót karetki (hex 0D). Pamiętaj, że systemy 

Windows, Macintosh MacOS 9 i UNIX mają inną koncepcję końca linii. Nie ma to wpływu na 

interpretację skryptów, ale może utrudniać edycję ich na niewłaściwym komputerze. Komentarze w 

JavaScript są napisane w stylu C. Obsługiwane są komentarze w jednym wierszu: 

// Komentarz do pojedynczego wiersza 

tak samo jak uwagi na temat rodziców: 

/ * komentarz, który może obejmować 

wiele linii * / 

Wszystkie kombinacje są możliwe, z tym że komentarze wielowierszowe nie mogą się pojawiać 

wewnątrz innych komentarzy wielowierszowych. JavaScript nie ma specjalnego komentarza do 

dokumentacji. Skrypty nie są przetwarzane wstępnie, zanim zostaną zinterpretowane. Nie ma 

preprocesora takiego jak C cpp. 

 

Instrukcje 

 Podstawową jednostką pracy w języku JavaScript jest instrukcja. Instrukcja zakończona jest 

średnikiem, ale ten średnik jest opcjonalny. Jedno miejsce, w którym nie jest opcjonalne, znajduje się 

pomiędzy trzema wyrażeniami w instrukcji for (;;). We wszystkich innych przypadkach interpreter 

JavaScript automatycznie zakłada, że średnik jest obecny, jeśli jest wyłączony. Trzy równoważne 

stwierdzenia 

są 

x = 5; 

x = 5 

x = 5 // taki sam jak poprzedni wiersz, nawet z tym komentarzem 

Ta funkcja średnika została zaprojektowana, aby umożliwić programistom w stylu Visual-Basic 

wygodne korzystanie z JavaScript. Zaleca się stosowanie średników zawsze. Nie tylko jest to bardziej 

przejrzyste, ale przyszłe wersje JavaScript będą wymagać obecności. Skrypty nie wymagają głównej 

() ani żadnej innej struktury. Podobnie jak Perl, instrukcje mogą pojawiać się poza funkcjami i 

obiektami zewnętrznymi od linii 1. JavaScript obsługuje także instrukcję do-nothing: 

; 

JavaScript obsługuje złożone instrukcje za pomocą znaków klamrowych 

{ 

i 

}, ale różnią się one od instrukcji złożonych w C. Instrukcje złożone na Bare nie są użyteczne w 

JavaScript, nawet jeśli są obsługiwane: 

{x = 5; y = 5; } 

W tej części instrukcja oznacza jedną instrukcję z kończącym średnikiem lub złożoną instrukcją bez 

kończącego średnika. 

 

Typy danych 

 

JavaScript ma następujące rodzime typy danych: 

Undefined Null Boolean Number String Object 

Istnieje również ukryty typ danych bez nazwy, który jest 32-bitową liczbą całkowitą ze znakiem. W 

JavaScript typy są powiązane z elementami danych, a nie ze strukturami przechowującymi dane, takie 

jak zmienne. Istnieje starożytna analogia między zmiennymi programistycznymi i pudełkami na buty. 

W tej analogii kawałek danych jest butem, a struktura do przechowywania go (zmienna) to pudełko 

na buty. W JavaScript typ informacji jest dołączony do buta; nie można go znaleźć w pudełku po 

butach. Typy zmiennych Boolean, Number lub String oznaczają pudełko na buty z jednym butem 

jednego rodzaju. Typ Object odnosi się do pudełka na buty zawierającego wiele butów powiązanych 

w jeden pakiet. Typ Null odnosi się do pudełka na buty, w którym nic nie znajduje się, a typ Undefined 

odnosi się do pudełka na buty, którego zawartość nie została jeszcze określona. Operator typeof może 

być użyty do identyfikacji typów. Zwróci jeden z nich następujące ciągi dla normalnych danych 



JavaScript lub niestandardowy ciąg znaków, jeśli dane testowane pochodzą z oprogramowania hosta: 

"undefined" "boolean" "number" "string" "object" "function" 

"object"jest zwracany, jeśli dane są typu Null. Rozważmy każdy typ po kolei. 

Typ Undefined ma tylko jedną wartość (niezdefiniowaną) i żadnych wartości literowych. Obiekt 

globalny (patrz dalej) ma jedną właściwość o nazwie undefined, która ma ta wartość. W razie 

potrzeby niezdefiniowaną wartość można wygenerować z operatorew void  lub z undefined: 

x = void 0; 

x = undefined; 

Typ null ma tylko jedną wartość : null. Wartość null jest również literalna i jej użyć do opróżnienia 

zmiennej lub w porównaniu 

x = null 

Typ Boolean ma dwie wartości, true i false, true i false są literałami dla tych wartości . Fałsz nie 

równa się 0 (zero) tak jak w C, ale proces konwersji pomiędzy fałszem a 0 jest tak płynny, że każda 

subtelna różnica może być zwykle ignorowana. 

x = true; 

Wartość Number  przechowuje 64-bitową liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji, zgodnie 

z opisem w standardzie IEEE 754. Ten standard nie jest darmowy, ale prawie identyczny projekt 

można znaleźć na http://www.validlab.com/754R/. Zmienna zmiennoprzecinkowa jest niedokładną 

próbą reprezentowania rzeczywistej liczby i jest dokładna co najmniej 15 cyfr, chyba że operacje 

matematyczne wprowadzą kolejny błąd. Standard IEEE 754 zezwala na wartości Not-a-Number 

(możliwe, że wynikają z dzielenia zera przez zero, lub przyjmowania odwrotnego sinusa z 2), oraz 

dla wartości Infinite (prawdopodobnie spowodowanych przez przepełnienie). Metody isNaN () i 

isFinite () mogą być używane do testowania tych warunków. JavaScript nie ma literałów dla tych 

wartości, ale obiekt globalny ma właściwość NaN i Infinity, a obiekt Math ma kilka przydatnych 

właściwości: 

POSITIVE_INFINITY NEGATIVE_INFINITY NaN MAX_VALUE MIN_VALUE 

Te właściwości można wykorzystać do porównań. Literały zmiennoprzecinkowe obsługują notację 

wykładniczą do około +/- 10300: 

x = -3,141592654; y = 1,0e + 23; z = 234.555555E-100; 

Literały liczbowe można również określić w systemie szesnastkowym za pomocą prefiksu 0x lub 0X, 

następnie cyfry 0-9 i A-F w górnej lub małej litery. 

x = 0xFEFF; 

Metoda porównywania wartości NaN w JavaScript jest zgodna z zaleceniami IEEE 754, ale unikalna 

tożsamość różnych wartości NaN IEEE 754 nie jest zachowywana przez język ECMAScript. 

Ponieważ liczby zmiennoprzecinkowe są niedokładne i podlegają błędom, są kiepskimi wyborami do 

liczników programistycznych i indeksów. Liczby całkowite są lepszym rozwiązaniem dla takich 

typowych zadań. Wewnątrz interpretera JavaScript Mozilli, dane liczbowe są faktycznie zapisywane 

jako 31-bitowe liczby całkowite ze znakiem, do momentu, gdy istnieje wyraźna potrzeba dokładności 

zmiennoprzecinkowej. Rezultat końcowy polega na tym, że unikając dzielenia i utrzymując liczby 

poniżej około 46 000 (pierwiastek kwadratowy z 231), najbardziej proste obliczenia w JavaScript są 

dokładną liczbą całkowitą arytmetyczną bez żadnego błędu zmiennoprzecinkowego. Te całkowite 

liczby całkowite są również wystarczająco duże, aby przechowywać dowolną wartość Unicode lub 

dowolną wartość koloru CSS2 RGB (czerwony-zielony-niebieski). Kilka sytuacji może spowodować, 

że wartość będzie przechowywana jako prawdziwa liczba zmiennoprzecinkowa. Oto kilka 

przykładów: jeśli liczba literalna ma kropkę dziesiętną; jeśli podział ma miejsce, gdy wyniknie z tego 

reszta; jeśli zostanie zastosowana funkcja, która ma rzeczywisty wynik (np. sin ()); lub jeśli 

matematyka daje liczbę większą niż 231. W innych przypadkach liczby są przechowywane jako liczby 

całkowite. Jeśli liczba jest konwertowana z liczby całkowitej na liczbę zmiennoprzecinkową, błędy 

zmiennoprzecinkowe nie pojawiają się automatycznie. Reprezentacja zmiennoprzecinkowa IEEE 

754 ma 54 bity precyzji, co jest wystarczającą dokładnością dla wszystkich, z wyjątkiem najbardziej 

intensywnych i powtarzalnych obliczeń. Typ String reprezentuje sekwencję znaków Unicode 

przechowywanych w kodowaniu UTF-16 (tj. dwa bajty na znak). Każdy ciąg znaków wydaje się 



niezmienny jak w Javie; Łańcuchy nie mogą być przetwarzane "na miejscu" tak jak w C. String 

literały są rozdzielane parą pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów. Specjalna notacja może 

być używane dla zwykłych znaków niedrukowalnych. Ta notacja jest inspirowana specjalnością 

znaki używane w łańcuchach C. Wersje JavaScript to 

\b \t \n \v \f \r \" \' \\ i \x and \u 

Te znaki to backspace, tabulacja, nowa linia, tabulacja pionowa, formatowanie, powrót karetki, 

podwójny cudzysłów, pojedynczy cudzysłów, ukośnik odwrotny i bajty oraz znaki wiodące Unicode. 

Po znaku lidera bajtowego muszą występować dwie cyfry szesnastkowe i określić znak Unicode, 

którego punkt kodowy (indeks znaków) zawiera się w przedziale od 0 do 255. Dotyczy to znaków 

ASCII i nierozdzielającego znaku odstępu (0xA0). Zawiera również znaki ISO 8859 (Latin 1 - 

European). Po znaku lidera Unicode muszą wystąpić cztery cyfry szesnastkowe i określa każdy znak 

Unicode, jaki możesz wymyślić. Trywialnym przykładem jest 

str = "witaj, świecie\ n"; 

Typ obiektu zostanie wkrótce omówiony w jego własnej sekcji. JavaScript zapewnia automatyczną 

konwersję typów między większością typów. Oznacza to, że fragment danych używany w kontekście, 

w którym dany typ jest oczekiwany, zostanie przekonwertowany na ten typ przed użyciem. Taka 

konwersja jest również omówiona później. JavaScript nie ma systemu rzutowania, ale dostępne są 

metody, które można konwertować między typami jawnie. 

 

Zmienne 

 

JavaScript jest 3GL i dlatego ma zmienne zdefiniowane przez użytkownika. Nazwy zmiennych 

muszą rozpoczynać się literą alfabetu lub znakiem podkreślenia lub znakiem $. $ należy unikać, 

ponieważ jest rzadko używany w odręcznym kodzie. Nie ma ograniczenia długości nazwy zmiennej. 

Znaki alfanumeryczne, znak dolara i podkreślenie to dozwolone znaki. W nazwach zmiennych 

rozróżniane są wielkie i małe litery. 

my_variable x counter5 interCapName not $ common _secret 

Konwencje nazewnictwa zalecają, aby wszystkie tabele były używane dla stałych, z podkreślnikiem 

jako ogranicznikiem wyrazów (takim jak Java); kapitał początkowy może być użyty dla 

konstruktorów obiektów; a początkowe podkreślenie służy do wskazania, że zmienna nie jest 

przeznaczona do użytku nieformalnego. Zmienne są niezdefiniowane, chyba że zostały 

zadeklarowane za pomocą słowa kluczowego var. Jeśli są używane bez deklaracji, jest to błąd 

składniowy. Jeśli są zadeklarowane, ale nic nie jest do nich przypisane, to są niezdefiniowane. 

Zmienne są więc definiowane, gdy są zadeklarowane lub przy pierwszym użyciu, w zależności od 

tego, co nastąpi wcześniej. Początkowe przypisanie zmiennych w JavaScript nie jest ograniczone do 

wyrażeń stałych, jak ma to miejsce w C. Każde wyrażenie może być użyte do początkowego 

przypisania, a zmienna może być zadeklarowana gdziekolwiek w skrypcie. 

var x; 

var y = 2, z = 3,45; 

var product = x * y * z; 

Zmienne JavaScript przechowują po jednym elemencie danych. Ta pozycja danych jest albo prostą 

wartością, albo odniesieniem do obiektu. W części zatytułowanej "Obiekty" wyjaśniono, że zmienne 

są również właściwościami. JavaScript nie ma wskaźników i nie ma jawnie żadnych odniesień do 

obsługi składni. Nazwy zmiennych mogą nie być słowami zastrzeżonymi, jak np. Rzecz o tej nazwie 

jest specjalną zmienną, która zawsze odnosi się do bieżącego obiektu. 

 

Tablice 

 

JavaScript obsługuje tablice o pojedynczych wymiarach, takie jak C, ale ich rozmiar można określić 

za pomocą wyrażenia niestałego. Tablice są tworzone przy użyciu słowa kluczowego new, które służy 

do tworzenia różnego rodzaju obiektów. Istnieje kilka opcji składniowych do tworzenia tablic: 

 



var arr1 = new Array (); // tablica zerowa 

var arr2 = new Array (5); // tablica 5 elementów 

var arr3 = new Array (11,12,13); // tablica 3 elementów 

var arr4 = new Array (2, "red", true); // tablica 3 elementów 

 

Wszystkie elementy tablicy będą niezdefiniowane, chyba że zawartość dla elementów zostanie 

określona w czasie tworzenia. Każdy element tablicy może zawierać dane dowolnego typu. Tablica 

może być również utworzona z literalnej tablicy przy użyciu znaków nawiasów [ i ]. Te przykłady są 

zgodne z ostatnimi i często są preferowane, ponieważ metoda Array () jest trochę brzydka i myląca: 

 

var arr1 = []; // tablica zerowa długości 

var arr2 = [,,,,,]; // tablica 5 elementów 

var arr3 = [11,12,13]; // tablica 3 elementów 

var arr4 = [2, "red", true]; // tablica 3 elementów 

 

Literały tablicy można zagnieżdżać, aby elementy tablicowe same mogły być tablicami: 

var arr5 = [6, ["red", "blue"], 8, [], 10]; 

Elementy tablicy są określane przez ich indeksy, które zaczynają się od 0. Właściwość length tablicy 

jest liczbą całkowitą większą niż najwyższy indeks tablicy w tablicy. Nie jest równy liczbie 

elementów w tablicy. Jest aktualizowany automatycznie: 

a [0]; // pierwszy element tablicy a 

b [2]; // trzeci element tablicy b 

c.length; // jeden więcej niż najwyższy indeks w c 

c [długość-1]; // ostatni element tablicy c 

d [1] [4]; // patrz poniżej 

Ostatnia linia w poprzednim przykładzie jest tablicą d, której drugi element d [1] jest tablicą. Dlatego 

d [1] [4] jest piątym elementem tablicy d [1]. Tablice nie mają ustalonego rozmiaru. Właściwość 

length można zmienić, przypisując do niej lub ustawiając element o wyższym indeksie. 

arr1 = new Array (3); // długość to 3 

arr1.length = 5; // długość wynosi teraz 5; 

arr1 [8] = 42; // długość wynosi teraz 9; 

Tablice są rzadkie. W poprzednim przykładzie, gdy element z indeksem 8 jest ustawiony, elementy 

między indeksami 5 i 8 nie są tworzone, dopóki nie zostaną użyte w późniejszych instrukcjach. 

Ponieważ indeksy mają zakres 32-bitowych liczb całkowitych bez znaku, odstępy między 

elementami mogą być bardzo duże. Patrząc nieco dalej, tablice są również obiektami (typu Array). 

Wszystkie obiekty obsługują niewielką składnię, która pozwala im działać jak tablica. Po wykonaniu 

tej czynności obiekt traktowany jak tablica nie zyskuje właściwości length; dozwolone jest jedynie 

użycie notacji tablicowej. Ta składnia macierzy może być służy do znajdowania właściwości 

wszystkich danych podobnych do obiektów, ale ta elastyczność nie przynosi korzyści tablicom, a 

jedynie innym obiektom, co pokazuje ten przykład: 

 

obj.prop_name == obj ["prop_name"] // legalne i zawsze prawdziwe 

obj [1]! = obj.1 // niedozwolona składnia 

 

Składnia w drugiej połowie pierwszego wiersza jest przydatna, gdy należy utworzyć właściwość 

obiektu, której nazwa nie jest nazwą zmiennej prawnej. Na przykład, 

 

obj ["A% overhead"] = 20; 

 

Subtelna pułapka z obsługą tej tablicy jest spowodowana konwersją typu. Indeksy elementów tablicy, 

które nie są liczbami całkowitymi, nie są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Zamiast tego 

są konwertowane na ciągi: 



obj [12.35] == obj ["12.35"]; 

 

Ten przykład powoduje, że ustawia się właściwość obiektu, a nie element tablicy, ponieważ nie ma 

indeksów zmiennoprzecinkowych. Wskaźniki tablicowe są zwykle przechowywane w zmiennych. 

Jeśli indeks został przekonwertowany z liczby całkowitej na liczbę zmiennoprzecinkową w wyniku 

niektórych obliczeń, wówczas ta subtelna konwersja typu może nastąpić niewidocznie. Trudno jest 

zauważyć, ponieważ ustawiona właściwość będzie używana w pewnym stopniu niezawodnie, dopóki 

wartość zmiennoprzecinkowa nie zostanie zaokrąglona lub zgromadzi część ułamkową z powodu 

błędu obliczeniowego. W tym momencie przekształci się w subtelnie inny ciąg wskazujący inną 

właściwość. Ustawionej wartości nie można również odzyskać za pomocą normalnej właściwości 

obiektu, ponieważ nazwa właściwości 12.35 jest niedozwoloną nazwą zmiennej. Morał brzmi: nie 

rób skomplikowanej matematyki na indeksach. 

 

Wyrażenia  

Wyrażenia JavaScript są bardzo podobne do wyrażeń C, C ++ i Javy i zapewniają środki do 

wykonywania zadań matematycznych, operacji bitowych, logiki Boole'a i kilku operacji na obiektach. 

Wyrażenia składają się ze zmiennych, literałów i operatorów zapisanych w tabeli 

 

Nazwa Binarny? Pierwszeństwo Symbol 
Wymuś najwyższy priorytet Jednoargumentowy  0  ( ) 

Tablica literalna Jednoargumentowy 0 [ ] 

Obiekt literalny Jednoargumentowy 0 { } 

Wywołanie funkcji Jednoargumentowy 0 ( ) 

Właściwość  1  

Element Binarny 1 [ ] 

Obiekt literalny Jednoargumentowy 1 { } 

Utwórz obiekt Jednoargumentowy 2 new 
Właściwość dereferencji Jednoargumentowy 3 delete 

Konwertuj na 

niezdefiniowany 

Jednoargumentowy 3 void 

Ujawnij typ jako ciąg  Jednoargumentowy 3 typeof 
Pre- i postinkremetacja Jednoargumentowy 3 ++ 
Pre- i postdekremetacja Jednoargumentowy 3  - -  

Ten sam znak  Jednoargumentowy 3 + 

Znak przeciwny Jednoargumentowy 3 - 
32-bitowy bitowy NOT Jednoargumentowy 3 ~ 

Logiczne NOT Jednoargumentowy 3 !  

Mnożenie  4 * 

Dzielenie  4 / 

Modulo  4 % 

Dodawanie, 

konkatenacja 

 5 + 

Odejmowanie   5 - 

32-bitowe 

przesunięcie w lewo 

 6 << 

32-bitowe 

przesunięcie w prawo 

ze znakiem 

 6 >> 

32-bitowe 

przesunięcie w prawo 

bez znaku 

 6 >>> 



Dopasowanie danego 

typu  

 7 instanceof 

Dopasowanie 

właściwości obiektu 

 7 in 

Zwykłe porównania7  7  < > <=  >= 

Równość  7 = = != 

Rygorystyczna 

równość 

 7 = = =  != = 

32-bitowa bitowa 

AND 

 8 & 

32-bitowy bitowy 

XOR 

 9 ^ 

32-bitowy bitowy OR  10 | 

Logiczne AND  11 && 

Logiczny OR  12 || 

Warunkowe Trójargumentowe 13 ?: 

Proste przypisanie  14 = 

Przypisanie związku  14 *=/=%= += -= 

<<= >>= >>>= &= ^= 

|= 

Wyznacz ogranicznik 

elementu 

   

 

 

Pieszeństwo 0 jest najwyższym priorytetem. JavaScript jest mniej więcej zgodny z konwencjami C 

od lewej do prawej i od prawej do lewej dla operatorów o równym priorytecie. Obsługuje również 

wyrażenia logiczne zwarciowe, co oznacza, że wyrażenie składa się z wielu znaków && i || operacje 

są przetwarzane od lewej do prawej tylko do momentu, w którym wynik końcowy jest pewny, dopóki 

nie zostanie oceniony ostateczny termin. Jeden obszar, w którym logika JavaScript Boolean jest 

bliższa Perlowi niż C, to semantyce wartości multipleksowanych. W tym układzie, && i || użyte w 

wyrażeniach są oceniane jako warunki przepływu sterowania podobne do?: zamiast prostych wyrażeń 

logicznych. Tak więc w 

var x = flag && y; 

zmienna x zwraca wartość y, jeśli flaga jest prawdziwa, i fałszuje inaczej, zamiast oceniać wynik 

logiczny "flaga i y." W przypadku wyrażeń matematycznych, mieszanka liczb przechowywanych 

jako liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe powoduje, że wszystkie liczby są promowane jako 

zmiennoprzecinkowe zwrotnica. Jeśli podejmowane są operacje bitowe na liczbach 

przechowywanych jako zmiennoprzecinkowe, liczby zmiennoprzecinkowe są najpierw przycinane 

do 32 bitów w sposób, który jest ogólnie bezużyteczny i niepomocny. Upewnij się, że operacje bitowe 

występują tylko w Numbers przechowywane jako wartości całkowite. 

 

Kontrola Przepływu 

 

JavaScript obsługuje kontrolę przepływu w stylu C. Standardowe formularze są następujące, a 

instrukcja zastępcza jest albo pojedynczym stwierdzeniem, albo listą instrukcji otoczonych przez { i }. 

if (expression) statement 

if (expression) statement else statement 

while (expression) statement 

do statement while (expression) 

for (expression; expression; expression) statement 

switch (expression) { 

case expression: statement; break; 



case expression: statement; break; // as many as needed 

default: statement; break; 

} 

Argument switch() może być wszystkim, a nie tylko zmienną. Selektory przypadków nie są również 

ograniczone do literałów. Następujące dwa elementy if  są takie same: 

 

if (a) statement else if (b) statement else statement 

if (a) statement else {if (b) statement else statement} 

 

Jeśli chodzi o wiele języków podobnych do C, uwaga na zastawioną pułapkę, w której klauzula else 

jest dołączona do ostatniego if  jeśli, bez względu na wcięcie; tej pułapki unika się, używając drugiej, 

jawnej składni w tym ostatnim przykładzie. Instrukcja for ma wariant przejścia przez właściwości 

obiektu JavaScript. Używane są tylko te właściwości, które nie są DontEnum: 

for ( variable-name in object ) statement 

JavaScript nie ma instrukcji goto. Ma etykiety, które są nazywane jak dla zmiennych, ale są one w 

oddzielnej przestrzeni nazw. kontynuować kończy bieżący iteracja pętli; break pozostawia na stałe 

pętlę lub instrukcję zmiany. Etykieta może zostać użyta do rozbicia więcej niż jednego poziomu, gdy 

pętle są zagnieżdżone na kilku poziomach: 

mylabel: statement; 

break; 

break label; 

continue; 

continue label; 

JavaScript ma również system wyjątków. To nie jest opcjonalny dodatek. Jest częścią podstawowego 

języka. Łapie błędy i wyjątki w czasie wykonywania. 

 

try { statement; } 

catch (variable) { statement; } 

finally { statement; } 

 

Może istnieć więcej niż jeden blok catch. Ostatni blok jest opcjonalny. Wewnątrz bloku try lub w 

dowolnym miejscu można wygenerować wyjątek: 

throw expression; 

Wyrażone wyrażenie może być równoznaczne z dowolnym typem informacji od prostej liczby do 

złożonego, specjalnie skonstruowanego obiektu. Aby naśladować wyjątki wyrzucane przez część 

XPConnect platformy, zawsze rzucaj 32-bitową liczbę całkowitą, najlepiej zawierającą jedną z 

wartości obiektu Components.results. Skrypty są często pisane pośpiesznie z myślą o szybkim celu, 

a obsługa wyjątków jest mniej zrozumiałą cechą języków 3GL. W rzeczywistości, w przypadku 

niezawodnego skryptu, większość przetwarzania powinna być zawarta w blokach try, ponieważ 

wyjątki nigdy nie powinny docierać do użytkownika. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem 

zapewnienia tego jest zawijanie wszystkiego w pojedynczym bloku try-level.  

 

Funkcje 

JavaScript obsługuje funkcje. Funkcje są bez typu i obsługują zmienną liczbę argumentów, takich jak 

C printf (). Funkcje mogą również nie mieć nazwy, w takim przypadku są anonimowe. Listing 

pokazuje typową funkcję: 

 

Zwykła składnia funkcji JavaScript. 

 

function sum(x, y) 

{ 

if (arguments.length != 2) 



{ 

return void 0; 

} 

return x + y; 

} 

var a = sum(2,3); // a = 5 

var b = sum(1,2,3); // b = undefined 

var c = sum("red","blue"); // c = "redblue" 

var d = sum(5, d); // d = 5 + undefined = NaN 

var e = sum; // e is now a function 

var f = e(3,4); // f = 7 

 

Obiekt arguments działa jak obiekt Array, z tym wyjątkiem, że jest statyczny - jeśli do tablicy zostanie 

dodanych więcej elementów, jej właściwość length nie zostanie zaktualizowana. Zawiera wszystkie 

argumenty przekazane do funkcji. Funkcje mogą być również anonimowe: 

var plus = function(x, y) {return x + y; } 

var a = plus (2,3); 

Zaletą anonimowych funkcji jest to, że nie tworzą automatycznie dodatkowej zmiennej z nazwą 

funkcji. W związku z tym możliwe jest ustawienie metod na obiektach bez globalnie zdefiniowanych 

zmiennych funkcyjnych. Globalnie zdefiniowane nazwy funkcji można również uniknąć 

umieszczając definicję nazwanej funkcji w wyrażeniu: var five = (function sum (a, b) {return a + b;}) 

(2,3); Jeśli funkcja jest wywoływana osobno, a nie jako metoda obiektowa, to dowolne użycie słowa 

kluczowego jest rozwiązywane poprzez reguły zakresu. 

 

Wyrażenia regularne 

 

JavaScript obsługuje wyrażenia regularne Perl5, z pewnymi niejasnymi i rzadko spotykanymi 

różnicami. Istnieją niejasne różnice, ponieważ składnia wyrażeń regularnych jest subtelna w 

szczegółach i zawsze ewoluuje i jest naprawiana. Systemy UNIX mają pliki, normalne i rozszerzone 

warianty wyrażeń regularnych. Perl i JavaScript obsługują rozszerzone wyrażenia regularne, które 

bardzo, bardzo dokładnie pasują do opcji egrep (1) lub "Wildcards" w oknie dialogowym Znajdź 

program Microsoft Word. Strona podręcznika man Perl man (1) jest łatwiejsza do zrozumienia niż 

definicję ECMAScript, ale niewiele. Poszukaj samouczka online. Wszystkie operacje wyrażenia 

regularnego w JavaScript są metodami obiektu String lub obiektu RegExp; nie mają samodzielnej 

egzystencji, takiej jak Perla 

m // operator: 

dopasuj (re) // "czerwony" .match (/ e /) == ["e"]; 

replace (re, string) // "czerwony" .replace (/ e /, "o") == "rod"; 

replace (re, function) // "red" .replace (/ e /, myfn); 

szukaj (re) // "czerwony" .search (/ e /) == 1; 

split (re) // "czerwony" .split (/ e /) == ["r", "d"]; 

replace () zwraca ciąg znaków; search (), liczba całkowita; i match () i split () zwracają tablicę ciągów. 

Wyrażenia regularne mają literalną składnię, która może być wpisana w kodzie źródłowym wszędzie 

tam, gdzie może wystąpić literał łańcuchowy. Jest on natychmiast konwertowany na obiekt RegExp. 

Składnia to 

/ pattern / flags 

wzór jest dowolną z zawiłych składni wyrażeń regularnych; flagi to zero lub więcej g (zastąp 

wszędzie), i (ignoruj wielkość liter) i m (dopasuj linie celów wieloliniowych oddzielnie). 

 
Obiekty 
 

JavaScript ma obiekty, ale w wersji 1.5 nie jest w pełni zorientowany obiektowo. Karta raportowa 

JavaScript dla wielu terminów opisowych, które odnoszą się do systemów podobnych do obiektów, 



jest pokazana w Tabeli 5.2. Wszystkie obiekty i ich atrybuty są późno związane z JavaScript. Próba 

napisania w pełni obiektowego kodu jest technicznym wyczynem, którego zasadniczo należy unikać. 

JavaScript jest przeznaczony do prostej manipulacji obiektami, a nie do tworzenia złożonych (lub 

dowolnych) hierarchii klas. Większość obiektów używanych w skrypcie JavaScript pochodzi z 

oprogramowania hosta i jest zaimplementowana w innym języku. W JavaScript 1.5 nie ma definicji 

klas; istnieją tylko typy run-time. Normalny system klasy obiektów umożliwia tworzenie obiektów 

przy użyciu specyfikacji abstrakcyjnej - klasy. To tak, jak przy użyciu planu szkicu do rzeźbienia 

posągu. JavaScript używa prototypowego systemu do tworzenia obiektów zamiast tego. To jest jak 

rzeźbienie pomnika, zaczynając od innego posągu. Wszystkie obiekty JavaScript, z wyjątkiem 

obiektów hosta, są tworzone przy użyciu innego obiektu jako składnika początkowego. Jest to 

bardziej elastyczne niż system oparty na klasach, ale zrobienie z niego czegoś wyrafinowanego w 

JavaScript skutkuje nieco nieuporządkowaną składnią. 

 
Koncepcja systemu obiektowego Obsługa składni Łatwość Obsługi 

Agregacja Wysoka Łatwo 

Powstrzymywanie  Wysoka Łatwo 

Delegacja Wysoka Średnia 

Enkapsulacja Niska Średnia 

Dziedziczenie Średnia Trudne 

Ukrywanie informacji Niskie Średnie 

Interfejsy Brak Trudne 

Późne wiązanie Wysokie  Łatwe 

Oparte na obiektach Wysokie Łatwe 

Obiektowe Brak Trudne 

Wielokrotne dziedziczenie Brak Trudne 
Odzwierciedlenie typu run-time Wysokie Łatwe 

Szablony Brak Trudne 

 

Proste obiekty 

 

Fragment danych typu Object w JavaScript ma zestaw właściwości, które są zawartością obiektu. 

Niektóre właściwości zawierają obiekty funkcji i dlatego są również nazywane metodami obiektów. 

Właściwości specjalnego obiektu globalnego są również nazywane zmiennymi i funkcjami. Prawie 

wszystko w JavaScript jest właściwością jakiegoś innego obiektu. Nie ma ukrywania informacji: w 

językach C ++ lub Java wszystkie właściwości są publiczne. Wszystkie właściwości mają atrybuty, 

ale te atrybuty są subtelną cechą języka i nie mają własnej składni. Możesz przeczytać o atrybutach 

w standardzie ECMAScript, ale powinieneś po prostu o nich zapomnieć. Różnią się od atrybutów 

XML. Aby utworzyć własny obiekt, użyj nowego lub literału obiektu, tak jak na listingu 

 

Przykłady tworzenia obiektów w JavaScript. 

 

// awne podejście 

var obj = new Object; 

obj.foreground = "red"; 

obj.background = "blue"; 

// literal approach 

var obj = { foreground:"red", background:"blue" } 

 

Aby dodać metodę do obiektu, po prostu użyj funkcji lub funkcji anonimowej jako wartości 

właściwości. Funkcje anonimowe mogą również pojawiać się w literałach obiektów, jak pokazano na 

listingu 

 



Przykłady tworzenia metod w JavaScript. 

 

function start_it() { this.run = true; } 

// explicit approach 

var obj = new Object; 

obj.start = start_it; 

obj.stop = function (){ this.run = false; } 

// literal approach 

var obj = { start: function (){ this.run = true; }, 

stop: function (){ this.run = false; } 

} 

// wykonaj metody 

obj.start(); 

obj.stop(); 

 

Operartor this odwołuje się do obiektu, którego funkcja używająca tej właściwości jest własnością. 

Obiekty mogą zawierać inne obiekty: 

var obj = { 

matka: {name: "Jane", wiek: 34}, 

ojciec: {name: "John", wiek: 35} 

}; 

var my_ma_name = obj.mother.name; 

Ograniczenia i powiązania są takie same w JavaScript, ponieważ nie ma ukrytych informacji. 

Możliwe jest ukrywanie pewnych informacji przez zakłócanie właściwości obiektów Function w 

łańcuchu prototypów. Może to tworzyć trwałe właściwości, które są w zasięgu tylko wtedy, gdy 

funkcja działa - w rzeczywistości jest to zmienna prywatna. Ta mało znana sztuczka techniczna jest 

zazwyczaj niepotrzebna. Zrób to tylko, jeśli dostarczasz bibliotekę gotowych obiektów do 

konsumpcji innej osoby i chcesz, aby biblioteka była absolutnie solidna. Jeśli ma zostać utworzonych 

wiele obiektów o podobnych właściwościach, pełne określenie każdego z nich ręcznie jest żmudnym 

rozwiązaniem. Konstruktor obiektów jest lepszym rozwiązaniem. Jest to funkcja nazywana jako 

argument dla nowego. Wewnątrz funkcji ,niezależnie od standardowych właściwości, które są 

ustawione potrzeby obiektu. Funkcja konstruktora może być następnie ponownie użyty dla każdego 

nowego obiektu, jako listing 

 

Przykłady budowy obiektu za pomocą funkcjiconstructor (). 

 

function Parents(ma, pa) 

{ 

this.mother = { mother:ma; }; 

this.father = { father:pa; }; 

this.dog = "Spot"; 

} 

var family1 = new Parents("Jane","John"); 

var family2 = new Parents("Joanne","Joe"); 

 

Ten system można jeszcze poprawić. Jak tylko funkcja konstruktora istnieje, jego prototypowy obiekt 

może zostać zmodyfikowany. Prototyp obiektu dla konstruktora jest obiektem, który dodaje domyślne 

właściwości do konstruowanego obiektu. Następujące wiersze można dodać do  powyższego listingu, 

bezpośrednio po definicji funkcji dla Parents: 

 

Parents.prototype.lastname = "Smith"; 

Parents.prototype.ring = function (){ dial(123456789); }; 



Kiedy family1 family 2 otrzymają nowych rodziców, będą miały również właściwości pasujące do 

tych w prototypie, w sumie pięć właściwości. Nie tylko oboje będą mieli psa o imieniu Spot, ale oboje 

będą Smithami i obaj będą mogli dzwonić pod tą samą liczbą. W rzeczywistości właściwości 

nazwiska i pierścienia są współdzielone między dwoma obiektami. Jeśli jeden obiekt zaktualizuje 

swoją właściwość lastname, ta wartość zastąpi właściwość lastname prototypu, a obiekt przestanie 

udostępniać właściwość lastname prototypu. Jeśli właściwość lastname obiektu prototyp zostanie 

zaktualizowana, wszelkie obiekty udostępniające tę właściwość zobaczą zmianę. Nie dotyczy to 

właściwości psa, która jest unikalna dla każdego tworzonego obiektu. Celem tego systemu jest 

umożliwienie jednokrotnego modelowania obiektu (przez obiekt prototypowy), a następnie 

umożliwienie ponownego użycia tego modelu przez konstruktora podczas tworzenia kopii. 

Konstruktor może ograniczać się do obsługi parametrów konstrukcyjnych i uruchamiania dowolnych 

metod inicjalizacji. Niestety, system prototypów jest nieco niezakapsułowany, ponieważ właściwości 

prototypu muszą być ustawione poza konstruktorem. 

 

Obiekty hosta 

 

Obiekty hosta istnieją poza JavaScriptem w oprogramowaniu hosta, w którym wbudowany jest 

interpreter. W Mozilli takie obiekty są zazwyczaj napisane w C ++. Fragment kodu C dołączony do 

interpretera JavaScript znajduje je, gdy są o to poproszone, konstruuje prosty wewnętrzny interfejs, 

który wygląda jak obiekt JavaScript, podpina go do obiektu Host, a tym samym wystawia obiekt Host 

na skrypty. Najtrudniejsze jest znalezienie obiektu w pierwszej kolejności, a JavaScript wymaga 

pomocy z oprogramowania hosta (platformy Mozilla). Obiekt dokumentu jest przykładem obiektu 

hosta. Obiekty hosta wyglądają tak samo, jak zwykłe obiekty JavaScript dla programistów, chyba że 

spróbujesz je z powrotem przekształcić w kod przy pomocy toString (). Ponieważ funkcje i metody 

są również obiektami JavaScript, ta różnica dotyczy również pojedynczych funkcji lub metod. Na 

przykład ten fragment kodu próbuje wykryć funkcję funkcji alert () (która w XUL jest metodą obiektu 

hosta typu ChromeWindow): 

var str = "" + alert; 

Wynikowy ciąg pokazuje jednak, że alert () nie ma JavaScript 

źródło: 

"\ nfunkcja alert () {\ n [kod natywny] \ n}" 

 

Obiekty natywne 

 

Interpreter JavaScript ma własny zakres obiektów. Ich imiona i typy to : 

Object Array Boolean Number String Math Date RegExp Function Error  

Obiekty mogą być tworzone automatycznie i w locie przez interpreter JavaScript lub mogą być 

tworzone ręcznie, co wymaga konstruktora. Te nazwy obiektów są również nazwami pasujących 

obiektów konstruktora obiektów. Dlatego skonstruuj obiekt typu Boolean za pomocą obiektu 

konstruktora obiektów Boolean. Ten obiekt konstruktora ma nazwę Boolean: 

var flag = new Boolean (); 

Technicznie ma to wpływ na to, czy obiekt prototypowy obiektu lub obiekt konstruktora obiektów 

jest używany z nowym, ale w praktyce są one takie same. Ten drugi przypadek wymaga nawiasów 

funkcji, podczas gdy poprzednia nie. Typy obiektów i macierzy zostały już omówione. Obiekty Array 

zachowują właściwość length, natomiast obiekty Object nie. Obiekty Boolean, Number i String są 

zgodne z podstawowymi typami danych o tej samej nazwie. JavaScript swobodnie i automatycznie 

konwertuje pomiędzy prostymi danymi i obiektami tego samego rodzaju, nawet w przypadku 

literałów. Ten przykład pokazuje automatyczną konwersję literałów na obiekty, które następnie 

wykonują pojedynczą metodę. 

"Uwaga do testu" .charAt (3); // Wynik: "t" 

1.2345.to Naprawiono (2); // wynik: 1,23 

true.toString (); // result: "true" 



Obiekt Math dostarcza wielu podstawowych operacji matematycznych, takich jak Math.sin (). Obiekt 

Date przechowuje daty i ma wiele metod dostępu. Obiekty Data  obsługują tylko wersję kalendarza 

zachodnio-gregoriańskiego przedłużoną do przodu i wstecz w czasie. Obsługują daty sprzed epoki 

UNIX (1 stycznia 1970) i nie są 32-bitowymi wartościami time_t. Są podwójną precyzją IEEE i 

zasięgiem  wstecz i do przodu 280 000 lat. Daty są dokładne do jednej milisekundy, pod warunkiem, 

że komputer ma dokładny zegar. Wartość zero dla dat odpowiada epoce UNIX, więc wszystkie 

wartości time_t są prawidłowymi wartościami Date. Nie używaj metody getYear (), która jest stara; 

zamiast tego użyj metody getFullYear (). Obiekt RegExp przechowuje wzorzec wyrażeń regularnych 

i flagi. Niektóre metody związane z wyrażeń regularnych istnieją również w obiekcie String. Obiekt 

Function jest obiektem reprezentującym funkcje i metody. Ma niezdarną składnię konstruktora. 

Funkcje anonimowe lub składnia słów kluczowych funkcji są prawie zawsze preferowane przy 

użyciu "nowej funkcji". Obiekt Error zgłasza błędy czasu pracy i wyjątki, które nie są 

przechwytywane przez catch lub w końcu. Jest mało przydatny dla programistów aplikacji, którzy 

mogą po prostu spojrzeć na Konsolę JavaScript Mozilli dla tych samych informacji. Podczas badania 

jednego z tych obiektów należy posłużyć się standardem ECMA-262 jako odniesieniem. Ta reguła 

dotyczy wszystkich przypadków z wyjątkiem obiektu Math 

 

Wbudowane obiekty i podobne efekty 

 

Po uruchomieniu interpretera JavaScript niektóre obiekty są udostępniane bez skryptów użytkownika. 

Są one nazywane obiektami wbudowanymi, jeśli są obiektami natywnymi. Możliwe jest również 

wyświetlanie obiektów hosta przed wystąpieniem skryptu. Taka automatyczna konfiguracja zawsze 

odbywa się z powodów związanych z wygodą. Najlepszymi przykładami są globalne obiekty, obiekt 

Math i obiekt document. Obiekt globalny znajduje się u góry hierarchii zawierania obiektów. Jest to 

obiekt główny w JavaScript. Nie jest własnością żadnego innego obiektu, a obiekt globalny nie może 

zostać utworzony bez utworzenia oddzielnego i niezależnego środowiska wykonawczego. W Mozilli 

obiekty Window (dla HTML) i ChromeWindow (dla XUL) są obiektami globalnymi. Dlatego każde 

okno Mozilli jest oddzielnym środowiskiem wykonawczym. Te obiekty globalne są 

zaimplementowane, aby miały właściwość okna. Ta właściwość okna dotyczy powrotu do obiektu 

globalnego (pętla). Programiści używają tego obiektu okna jako "obiektu najwyższego poziomu" w 

skryptach. Obiekt Math jest również tworzony przy każdym uruchomieniu instancji JavaScript. Do 

tego odwołuje się właściwość globalnego obiektu o nazwie Math. To pozwala na następujące 

skrócenie składni operacji matematycznych: 

var one = Math.sin (Math.PI / 2); 

Jeśli dokument zostanie załadowany do okna Mozilli, proces ładowania może automatycznie 

wypełnić JavaScript wieloma dodatkowymi obiektami. Obiekty te są znane programistom 

internetowym jako model obiektu dokumentu, poziom 0. W HTML obiekty te tworzą dużą hierarchię 

przechowywania, powszechnie stosowaną w następujący sposób: 

window.document.form3.username.value = "John"; 

Wyraźne użycie prefiksu window. jest opcjonalne. Odpowiednimi prefiksami są this i self.  

W porównaniu z HTML, XUL ma bardzo ograniczony zestaw obiektów poddanych wstępnej obróbce. 

Używa usługi nazw XPCOM do znajdowania obiektów hosta, które nie są wstępnie przetworzone. 

 

Przetwarzanie koncepcji 

 

Oddzielna i widoczna składnia to sposób, w jaki interpreter JavaScript przerywa skrypt. Istnieje wiele 

nowych koncepcji dla tego języka. 

 

Pierwszeństwo operatorów  

 

Pierwszeństwo operatorów odnotowano w tabeli powyżej. Rozmiary od lewej do prawej i od prawej 

do lewej, które używa JavaScript, są podobne do C, C ++ i Java.  



Przekazywanie argumentów 

 

Wszystkie argumenty funkcji i metody są przekazywane przez odniesienie, z wyjątkiem wartości 

logicznych, liczb, wartości null i niezdefiniowanych. Te nieliczne przypadki są przekazywane przez 

wartość (kopiowane). 

 

Konwersja typu 

 

JavaScript automatycznie konwertuje dane między wszystkimi typami prostymi a typami Number, 

String i Boolean. Wymusza konwersję typu, dzięki czemu wyrażenia mogą być oceniane we 

wszystkich przypadkach. Każdy obiekt JavaScript ma metodę toNumber () i metodę toString (), które 

są używane do wspomagania tego procesu. Odlewy nie są wymagane; odbywa się zgodnie z 

obszernym zestawem reguł w standardzie ECMA-262. Zasady te można sprowadzić do dwóch zasad: 

 

Zasada 1: Nigdy nie zakładaj, że konwersja zadziała, gdy spróbujesz zmienić ciąg na liczbę. 

Zasada 2: Nie używaj operatorów binarnych na obiektach, których typów nie masz pewności. 

Zasada 1 istnieje, ponieważ zawartość ciągu może być niepoprawną liczbą literalną. Ten kod 

spowoduje, że interpreter JavaScript zwróci NaN, a w gorszych przypadkach interpreter może 

zatrzymać: 

var str = "123stop45"; 

var x = str * 3; // str nie jest liczbą. 

Zatrzymanie może wystąpić tylko wtedy, gdy wystąpią błędy składniowe lub błędy wykonywania. 

Aby chronić się przed takimi rzeczami, należy zamiast tego jawnie używać funkcji parseInt () i 

parseFloat (): 

var x = parseInt ("123stop45") * 3; 

Zasada 2 istnieje, ponieważ operatory porównania (<, ==, itp.) I + są przeciążone dla łańcuchów i 

liczb. Reguły, które decydują, czy ostatecznie traktować oba operandy jako łańcuchy lub liczby, nie 

są od razu oczywiste i mają różne zmysły dla operatorów porównania i konkatenacji. W razie 

wątpliwości patrz Zasada 1. 

 

Zakres 

 

Zakres jest procesem decydowania, jakie zmienne, obiekty i właściwości są dostępne do użycia w 

jakim punkcie kodu. Zakres w JavaScript ma dwie strony. Pierwsza strona to tradycyjne zakresy 

zmiennych. Jest to to samo, co C i C ++, gdzie zmienne mogą być lokalne dla funkcji lub globalne. 

W języku JavaScript funkcje mogą mieć zmienną lokalną o tej samej nazwie, co zmienna poza 

funkcją. Gdy funkcja jest interpretowana, używana jest zmienna lokalna. Gdy instrukcje spoza funkcji 

są interpretowane, używana jest zmienna globalna. W C i C ++, oprócz funkcji i zakresów globalnych, 

każdy blok instrukcji ma swój własny zakres bloków. Oznacza to, że zakres zmiennej zadeklarowanej 

w zestawie instrukcji otaczanych przez {i} różni się od zakresu zmiennych zadeklarowanych na 

zewnątrz. W JavaScript taki blok instrukcji nie tworzy nowy zakres. Nie ma takiego efektu. W C i C 

++ zmienne zadeklarowane w trakcie trwania zakresu są ważne od tego momentu w zakresie. W 

języku JavaScript zmienne zadeklarowane w trakcie działania funkcji (lub poprzez globalną sekcję 

kodu) są ważne dla całego zakresu. Ten kod, nielegalny w równoważnym C / C ++, jest prawidłowym 

kodem JavaScript. 

 

function f() { 

alert(x); // reports "undefined" 

var x = 42; 

alert(x); // reports "42"; 

} 

f(); 



Drugą stroną zakresu jest niezwykła koncepcja łańcuchów zasięgu JavaScript. Łańcuch zasięgu to 

uporządkowana lista obiektów, które mają na jednym końcu obiekt globalny. Gdy występuje 

wywołanie funkcji, interpreter musi najpierw znaleźć funkcję pasującą do wywołania funkcji. Czyni 

to, patrząc na obiekty w łańcuchu zasięgu. Pierwszy znaleziony obiekt, który ma metodę o tej samej 

nazwie jak funkcja, zostanie wykonany jako ta funkcja. Jest to mechanizm, który pozwala programom 

obsługi zdarzeń na stronach sieci Web wywoływać funkcje oparte na obiekcie okna, nawet jeśli 

bieżący obiekt jest czymś innym. Łańcuch zasięgu sprawia, że usługi z kilku obiektów są dostępne 

w tym samym czasie. Instrukcja with w JavaScript dodaje tymczasowo obiekty do łańcucha zasięgu. 

Na listingu 5.5 widać, że funkcja toString () jest używana wielokrotnie i za każdym razem, gdy 

zostanie znaleziona w innym obiekcie. W tym samym czasie zmienna myflag znajduje się zawsze w 

obiekcie okna, ponieważ żaden z pozostałych obiektów nie ma właściwości myflag. 

 

Przykład działania łańcuchów zasięgu JavaScript. 

 

// zasięg łańcucha = window 

var myflag = "Test String"; 

var x = toString(); // "[object ChromeWindow]" 

with (document) 

{ 

// scope chain = document, window 

x = toString(); // "[object HTMLDocument]" 

x = new Object; 

with (x) 

{ 

// scope chain = x, document, window 

var y = toString(); // "[object Object]" 

var x = myflag; // window.myflag 

} 

} 

 

Łańcuchy zasięgu są odległymi kuzynami vtables w C ++, które dziedziczą dziedziczenie, z tym 

wyjątkiem, że łańcuchy zasięgu nie mają stałych rozmiarów i nie implementują klasycznego 

dziedziczenia obiektów. Dla programistów aplikacji łańcuchy zasięgu są przydatne, ale zwykle nie 

wymagają myślenia. 

 

Stosy i Czyszczenie Pamięci 

 

C, C ++ i Java używają dwóch rodzajów pamięci dla danych: stosu i puli (zwanej także stertą). Stos 

jest używany automatycznie zgodnie z wymaganiami, a pula jest używana, gdy wywoływana jest 

new() lub malloc (). JavaScript nie ma stosu lub przynajmniej nie ma stosu, z którym programista 

może pracować. Wszystko idzie do puli pamięci. Ani elementy tablicy, ani argumenty funkcji nie 

mogą być ciągłe. Stosy służą do implementacji przekazywania argumentów funkcji w implementacji 

Mozilla SpiderMonkey, ale mechanizm tego stosu nie jest widoczny dla programistów JavaScript. 

Java jest językiem pozbawionym wskaźnika, podobnie jak JavaScript. JavaScript ma jeden program 

do czyszczenia na instancję wykonawczą. Obiekty znajdujące się w jednym oknie mogą zawierać 

odniesienia do obiektów w innych oknach. Kiedy okno jest niszczone, wszelkie zdefiniowane przez 

użytkownika obiekty JavaScript są oznaczone do zbierania. Kosz w śmieciach JavaScript nie działa 

w osobnym wątku, tak jak robi to Java. 

 

Szacowanie czasu wykonania 

 

JavaScript ma możliwość interpretowania nowego kodu w czasie wykonywania. Najpotężniejszym i 



najbardziej ogólnym sposobem na to jest użycie metody eval () obiektu globalnego. eval () może być 

użyty do wykonania dowolnego legalnego JavaScript: 

var x = 5; 

var code = "x = x + 1;"; 

eval (kod); // x = 6 

x = x + 1; // x = 7 

Inne metody oceny kodu w czasie wykonywania nie są specyficzne dla samego interpretera. W 

Mozilli obejmują metody setTimeout () i setInterval (), bardzo ograniczone parseInt () i parseFloat () 

oraz javascript: URL. 

 

Zamknięcia  

 

JavaScript obsługuje zamknięcia. Ten przykład ilustruje: 

function accumulate(x) { 

return function (y) { return x + y }; 

} 

var subtotal = accumulate(2); 

var total = subtotal(3); // total == 5 

Kiedy zostanie wywołana anonimowa funkcja, jaka będzie wartość zwracana? Jeśli stan argumentu 

x zostanie wyczyszczony, gdy zakres funkcji accumulate() się zakończy, wówczas nie będzie 

dostępny, aby przyczynić się do zwracanej wartości wywołania subtotal(). Zamknięcia są 

rozwiązaniem tego problemu. Zamknięcie to zbiór danych, które muszą żyć poza końcem funkcji. 

Jest to w zasadzie kopia zmiennych o zasięgu, które odnoszą się do innych obiektów. Kopie są 

zwracane; w związku z tym dane referencyjne nie tracą ostatniego odwołania, gdy oryginały są 

czyszczone. Zapobiega to wyrzucaniu śmieci z utworzonych obiektów po zakończeniu zakresu. 

Zamknięcia są niewidoczne dla programisty. Zachowanie zamknięcia ma sens w przypadku każdego 

języka obsługującego analizę kodu wykonawczego. 

 

 

Łańcuchy prototypowe 

 

Być może najbardziej złożoną cechą JavaScriptu jest system prototypowania. Jest on określony dość 

gęsto w sekcji 4.2.1 normy ECMAScript, 3 Wydania. Wcześniej zauważyliśmy, że każdy konstruktor 

ma obiekt prototypowy i że taki prototypowy obiekt może być użyty do modelowania wspólnych 

części obiektów konstruowanych przez konstruktora. W rzeczywistości każdy obiekt w kodzie 

JavaScript ma obiekt prototypowy o nazwie __proto__, w tym obiekty używane jako obiekty 

prototypowe. Dzięki temu następujący kod jest całkowicie poprawny: 

MyConstructor.prototype .__ proto __. Value = 5; 

Taki zestaw prototypów, niezależnie od tego, czy jest to wyraźnie określone, czy nie, nazywa się 

łańcuchem prototypów. Łańcuch kończy się obiektem Object.prototype, który nie ma własnego 

prototypu. Wszystkie elementy łańcucha wnoszą właściwości do końcowego skonstruowanego 

obiektu. Łańcuch jest uporządkowaną listą jego elementów, więc właściwości są dodawane w tej 

kolejności. Efektem tego zamówienia jest shadowing, w którym właściwości dodane później mogą 

przesłonić wartości właściwości o tych samych nazwach, które zostały wcześniej przekazane. 

Prototypy mogą być używane do implementacji dziedziczenia obiektowego. Najprostszym sposobem 

na to jest zmiana prototypu na nową "klasę bazową", czyli na nowy obiekt prototypowy. Z listingu 

5.4 można to zrobić w następujący sposób: 

function Family () {}; // Niektóre konstruktory. 

Family.prototype = new Parents; // Nowa baza "klasa". 

Własność prototypu można również ustawić z poziomu konstruktora, pod warunkiem, że 

wystarczająca liczba odmian współdzielonych, niepodlegających subskrypcji i sklonowanych części 

łańcucha umożliwia wiele trików. Nawet wielokrotne dziedziczenie może zostać zaimplementowane, 



ale są one stosowane raczej niezgrabnie. Przed przystąpieniem do pracy z dziedziczeniem 

wielokrotnym przeczytaj uważnie punkt 4.2.1 normy. W większości przypadków należy unikać tej 

złożoności. Jedna klasa bazowa, jak pokazano tutaj, zwykle wystarcza. Daj mu metody, ale nie inne 

właściwości. Aplikacje Mozilli czasami wykorzystują system prototypowania do tworzenia 

niestandardowych obiektów. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy wymagany jest więcej niż jeden 

przedmiot danego typu. Bardzo szczegółowe jest tworzenie jawnie kilku obiektów za pomocą 

literałów obiektowych, więc konstruktor obiektów jest tworzony raz i używany do każdego 

potrzebnego obiektu 

 

UDOSKONALENIA JĘZYKA 

 

Język JavaScript Mozilli ma kilka cech poza ECMA-262 Edition 3. 

 

Udoskonalenia Mozilla SpiderMonkey 

 

Interpreter Mozilli, SpiderMonkey, jest spokojny o to, co stanowi poprawne stwierdzenie: 

x ++ %  y ++; 

Jest to zachowanie zgodne z normami, ale inne implementacje JavaScript nie obsługują go. Być może 

najbardziej użytecznym rozszerzeniem standardów jest funkcja, która pozwala JavaScript pobiera i 

ustawia metody, które mają być dołączone do właściwości obiektu. Innymi słowy, gdy właściwość 

jest odczytywana lub zapisywana, cała funkcja działa jako efekt dodatkowy. Funkcja musi 

implementować normalne działanie, które ma miejsce, gdy właściwość jest również odczytywana lub 

zapisywana. Poniższy listing  ilustruje te rozszerzenia w pracy 

 

Tworzenie aktywnej właściwości w obiekcie JavaScript. 

 

var obj = { 

get foo () { effect1(); return this._real_foo; }, 

set foo (val) { effect2(); return this._real_foo = val;}, 

_real_foo: "bar" 

} 

var x = obj.foo; // effect1() runs, and x = "bar" 

obj.foo = "zip"; // effect2() runs, and _real_foo = "zip" 

 

W tym przykładzie właściwość _real_foo przechowuje prawdziwy stan właściwości foo, która tak 

naprawdę istnieje tylko jako interfejs. W terminologii standardów ECMAScript te specjalne funkcje 

umożliwiają implementację operacji [[Get]] i [[Put]] dla właściwości z funkcjami własnego projektu. 

Mozilla oferuje również pewne funkcje zarządzania, które mogą być używane na tych samych 

programach pobierających i ustawiających. Te funkcje to 

_defineGetter __ ("nazwa-właściwości", funkcja-obiekt); 

_defineSetter __ ("property-name", function-object); 

_lookupGetter __ ("property-name"); 

_lookupSetter __ ("property-name"); 

Pierwsze dwie funkcje mają taki sam efekt jak składnia zaznaczona w poprzednim przykładzie. Dwie 

pozostałe funkcje zwracają funkcję zainstalowaną jako pobierający lub ustawiający. Mozilla 

obsługuje także właściwość __parent__, która odzwierciedla wewnętrzną właściwość obiektów 

[[Zakres]]. JavaScript Mozilli również zapewnia tę właściwość na wszystkich obiektach natywnych 

i hostach. Wreszcie, Mozilla dostarcza właściwość __proto__, która może być użyta do ustawienia 

jawnie lub odczytania wewnętrznej [[Prototype]] właściwości opisanej w standardzie. 

 

Wydania ECMA-262 Edition 4 

 



Wydanie 4 ECMAScript, obecnie w wersji roboczej, jest przeglądem języka z wieloma celami. 

Ogólnie rzecz biorąc, jest to próba poszerzenia języka o pełne wsparcie obiektowe, pakiety, lepsze 

interfejsy do innych języków i wiele innych drobnych ulepszeń. Zastępuje prototypowy system 

klasami i ma tryb ścisły, który wymaga, aby cały kod pasował do wydania 4. Ma również tryb 

niestraty dla kompatybilności wstecznej. Niewiele z proponowanych funkcji edycji 4 jest obecnych 

w SpiderMonkey 1.5, ale standard jest bliski ukończenia. Punktem wyjścia problemów związanych 

z wydaniem 4 jest http://www.mozilla.org/js/language/. Proste rozszerzenie Edition 4 obsługuje stałe: 

const nazwa_zmiennej = 5; 

Mozilla ma preferencje javascript.options.strict, które można ustawić na true. Pojawia się również w 

części Debugowanie okna dialogowego preferencji, jeśli używana jest wieczorna kompilacja 

platformy. Ta opcja nie jest taka sama, jak w trybie ścisłym 4 edycji; to tylko dodatkowe kontrole 

przeciwko normalnej edycji 3 kodu. Dla programistów jest to zalecana preferencja. SpiderMonkey 

2.0 ma być równoważny edycji 4 standardu. 

 

Ulepszenia bezpieczeństwa 

 

Platforma Mozilla uruchamia zinterpretowane skrypty na komputerze użytkownika, co stanowi 

potencjalny problem z zabezpieczeniami. Funkcje w platformie rozwiązują problemy bezpieczeństwa 

na wiele sposobów, a kilka z nich dotyczy JavaScript. Aby uzyskać bardziej ogólną dyskusję na temat 

bezpieczeństwa, zobacz Rozdział 16, Obiekty XPCOM. Skrypt wygeneruje błąd, jeśli przetwarzanie 

przekroczy bardzo dużą liczbę instrukcji zwrotnych (4194304). Z grubsza, jedna instrukcja 

przepływu wstecznego to dowolne przetwarzanie skryptu, które zwraca funkcję, nową iterację pętli 

lub przerwany zakres z powodu wyjątku. Takie przetwarzanie jest postrzegane jako atak typu 

"odmowa usługi", który uniemożliwia przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkownika. W 

przeglądarce taki błąd powoduje wyświetlenie użytkownikowi ostrzeżenia, które może następnie 

zatrzymać skrypt. Nadal możliwe jest wykonywanie długich, intensywnych procesorów w skrypcie - 

wystarczy podzielić pracę na porcje i przesłać każdą porcję za pomocą metod setTimeout () lub 

setInterval (). Tworzy to możliwość szeregowania między porcjami, która pozwala na otrzymanie 

danych wejściowych od użytkownika, a to z kolei zapobiega wyświetlaniu ostrzeżeń wyskakujących 

okienek. Ogólną strategią Mozilli dotyczącą bezpieczeństwa jest zasada "tego samego pochodzenia". 

Skrypt załadowany z jednej witryny sieci Web (domeny i ścieżki) może nie wchodzić w interakcje z 

dokumentem lub zasobem z innej witryny sieci Web (ścieżka o mniejszej kwalifikacjach). Dzięki 

temu okna Mozilli są oddzielone od siebie nawzajem. Próby ustawienia zmiennych w oknach, w 

których dostęp jest zabroniony przez zabezpieczenia, powodują wyjątek (błąd). Skrypty 

przechowywane w chrome są zwalniane z ograniczeń bezpieczeństwa. Największym ograniczeniem 

jest to, że właściwość Components obiektu Window lub ChromeWindow jest w pełni dostępna. Ta 

właściwość jest punktem wyjścia dla wszystkich komponentów XPCOM Mozilli. Żaden z tych 

komponentów nie jest bezpośrednio dostępny z zewnątrz Chrome. Niektóre z tych obiektów leżą u 

podstaw innych funkcji, które są niezależnie udostępniane. Przykładem jest obiekt, który 

implementuje obiekt Form, który jest udostępniany w dokumentach HTML. Skrypty JavaScript 

można podpisywać przy użyciu technologii certyfikatów cyfrowych. W takim przypadku skryptowi 

można nadać funkcje równoważne funkcjom skryptów chrome. 

 

SKRYPTOWALNE INTERFEJSY MOZILLI 

 

Podobnie jak ręka w rękawicy, interpreter JavaScript i oprogramowanie hosta, w którym jest 

osadzony, idą w parze. W tym temacie opisano wkład oprogramowania hosta w to partnerstwo. Jeśli 

chodzi o język C, język JavaScript nie ma operacji wejścia ani wyjścia. Wszystko wejście i wyjście 

musi być wykonane za pośrednictwem obiektów hosta. Przynajmniej trywialny kawałek hosta  

wymagane jest oprogramowanie do zapewnienia tych obiektów hosta. Jeśli zapewnione są 

podstawowe funkcje wejścia / wyjścia (I / O), skrypt może pobierać inne skrypty z innych źródeł. 

Teoretycznie takie skrypty mogą być używane do tworzenia bardzo dużych programów. Jest to 



podobne do środowiska modułu Perla, ale nie jest to powszechna praktyka w JavaScript. W JavaScript 

oczekuje się, że większość funkcji programu zostanie zaimplementowana przez obiekty hosta. Z 

powodu tych oczekiwań poznanie składni języka i semantyki jest trywialne w porównaniu z uczeniem 

się typowo rozległych bibliotek obiektów. Obiekty hosta to koncepcja JavaScript. Chociaż takie 

rzeczy pojawiają się jako obiekty wewnątrz skryptu, usługi oprogramowania hosta za tymi obiektami 

nie muszą być obiektami po kolei. W przypadku Mozilli, funkcjonalność skryptowa zapewniona 

przez platformę składa się z zestawów interfejsów. Wiele z tych interfejsów jest nie do odróżnienia 

od obiektów, a wiele z tych interfejsów jest zaimplementowanych jako obiekty C ++. Mogą być 

również implementowane w czystym JavaScript. Takie rzeczy nazywane są interfejsami tylko po to, 

aby podkreślić, że formalnie i precyzyjnie ujawniają cechy platformy. Koncepcja interfejsu w Mozilli 

jest następująca:  Koncepcja interfejsu w Mozilli jest zgodna z koncepcjami interfejsu Javy i 

Microsoft COM - wyborem funkcji, które obiekt może zapewnić, wyborem, który niekoniecznie jest 

funkcją całego obiektu. 

 

Początki interfejsu 

 

Wszystkie obiekty hosta są takie same z punktu widzenia skryptu, ale obiekty hosta pochodzą z 

różnych miejsc. Technologie, które udostępniają obiekty hosta to: 

 

  Standardy konsorcjum World Wide Web. Standardy DOM W3C opisują rozbudowane 

interfejsy programistyczne do dokumentów XML. Interfejsy te zapewniają niemal całkowitą 

kontrolę nad zawartością dokumentów. 

  Modele obiektów aplikacji i przeglądarek (AOM i BOM). Oprócz obiektów DOM, Platforma 

Mozilla udostępnia dalsze obiekty, które są dostępne, gdy dokument HTML lub XUL jest 

wyświetlany w oknie. Niektóre z tych obiektów są obsługiwane przez inne przeglądarki 

internetowe; niektóre nie są. 

  XPConnect i XPCOM. Ten system jest unikalny dla platformy Mozilla i zapewnia dostęp do 

wszystkich komponentów tworzących tę platformę. Te komponenty wykonują większość 

przetwarzania, które odbywa się wewnątrz aplikacji. Komponenty stanowią także bibliotekę 

lub zestaw narzędzi przydatnych do standardowych problemów programistycznych, takich 

jak dostęp do gniazd. 

  Powiązania XBL. Język znaczników XBL, XBL Bindings, łączy dokument XML, JavaScript 

i regułę stylu, aby dodać interfejsy skryptowe do dokumentu XML. Chociaż te interfejsy są 

określone w plikach spoza platformy Mozilla, logika na platformie jest odpowiedzialna za 

przetwarzanie ich i powiązanie z obiektami skryptowymi. 

 

Te interfejsy są połączone w środowisku Mozilli. W szczególności wszystkie mogą być używane w 

jednym oknie, które reprezentuje globalną zmienną systemu obiektowego JavaScript. Razem tworzą 

bogate środowisko programistyczne. Mozilla ma również obsługę JavaScript na mniejszą skalę. 

Niektóre aspekty platformy, takie jak system preferencji i system instalacyjny, mają własne, 

niezależne środowiska JavaScript. Środowiska te obejmują bardzo małą liczbę obiektów hosta 

dedykowanych do określonego celu. Zinterpretowane skrypty, które z nich korzystają, są odcięte od 

reszty platformy i jej usług. Ta część nazywa te interfejsy wyspiarskimi. 

 

Standardy W3C DOM 

 

Standardy modelu obiektu dokumentu są ponumerowane od 0 (zero) i są niezależne od określonego 

oprogramowania. Mozilla obsługuje wszystkie DOM 0, wszystkie DOM 1, większość DOM 2, trochę 

DOM 3 i liczne niestandardowe rozszerzenia. Przeglądarki inne niż Mozilla, takie jak Internet 

Explorer 6 i Opera, obsługują co najmniej DOM 0 i DOM 1. Istnieje wiele bibliotek 

programistycznych, które można wykorzystać do dodania obsługi DOM 1 do aplikacji, która musi 

przetwarzać zawartość XML. Tam, gdzie Mozilla implementuje funkcję DOM, funkcja ta jest 



dokładnie taka sama w Mozilli, jak w standardzie. To bardzo proste. Wersje tych standardów do 

pobrania w formacie PDF (Portable Document Format) są wystarczająco dobre, aby można je było 

wykorzystać jako pomoc elektroniczną podczas programowania. Wszystkie wersje od 1 są dostępne 

na stronie www.w3.org. Aby zapisać nie-jeszcze-końcowe wersje robocze, które są zwykle dostępne 

tylko w XHTML, użyj najnowszej wersji Mozilli i zapisz plik jako "Strona internetowa kompletna". 

Wyświetlanie takich plików XHTML zapisanych lokalnie może być powolne, jeśli jesteś offline. Jeśli 

tak się stanie, wybierz Plik | Pracuj w trybie offline, aby uzyskać natychmiastowe rozwiązanie. 

Załączniki w tych standardach zawierają powiązanie JavaScript dla każdego interfejsu, ale te 

wiązania są dość rozwlekłe. Składnia IDL używana w tych dokumentach jest bliska składni 

JavaScript. Można go czytać i trywialnie przekładać na skrypty JavaScript. To jest zalecana droga. 

Jeśli potrafisz zrozumieć składnię IDL w tych dokumentach standardów, jesteś doskonale 

przygotowany do zrozumienia plików XPIDL, które opisują komponenty XPCOM Mozilli. 

 

DOM 0 

Mozilla obsługuje DOM 0 tylko w dokumentach HTML. Wiele obiektów dostępnych w XUL jest 

zainspirowanych odpowiednimi obiektami DOM 0, więc DOM 0 powinien być używany jako 

przewodnik, który mówi, czego oczekiwać w XUL. Wersja DOM 0 nie ma standardu W3C i 

reprezentuje wczesną obsługę JavaScript tylko dla HTML. Zawartość DOM 0 jest mniej więcej 

odpowiednikiem skryptowalnych funkcji przeglądarek WWW w wersji 3. Najlepsza dokumentacja 

tych funkcji jest dostępna na stronie internetowej DevEdge firmy Netscape - http: // 

devedge.netscape.com - w której przechowywane są dokumenty historyczne. Szukaj przewodników 

do wczesnych wersji Navigatora pod "zarchiwizowaną informacją". DOM 0 dotyczy HTML, a nie 

XML lub XUL. Jak wspomniano wcześniej, zapewnia standardowy zestaw obiektów poddanych 

wstępnej obróbce, które są udostępniane skrypterowi po załadowaniu dokumentu HTML. Najbardziej 

znanym przykładem jest obiekt Image, który był szeroko wykorzystywany do implementacji techniki 

przewijania obrazu DHTML. Obiekty DOM 0 często dokładnie pasują do jednego tagu HTML; na 

przykład znacznik <input> ma obiekt InputElement lub FormElement. W XUL, użyj znacznika 

HTML najbliższego znacznikowi XUL jako przewodnika dla obiektu DOM 0 dla tego znacznika 

XUL. 

 

DOM1 

 

Mozilla całkowicie obsługuje DOM 1. Spośród wielu funkcji, które zapewnia standard DOM 1, 

interfejsy o nazwie Węzeł, Węzeł, Element i Dokument zapewniają 90% potrzeb skryptów. Ważne 

właściwości i metody tych interfejsów zostały przedstawione w Tabeli 

 

Właściwość lub metoda Interfejs DOM Zastosowanie 

parentNode Węzeł Główny tag bieżącego tagu 

childNodes Węzeł Znaczniki podrzędne 

bieżącego tagu jako 

NodeList 

firstChild Węzeł znacznik podrzędny 

bieżącego tagu 

nextSibling Węzeł Następny znacznik 

podrzędny tagu nadrzędnego 

bieżącego tagu 

Node insertBefore(aNode, 

existingNode) 

Węzeł Dodawanie tagu lub tekstu 

przed podanym znacznikiem 

potomnym lub tekstem 

Node removeChild(existingNode) Węzeł Usuń znacznik lub tekst z 

bezpośrednich elementów 

podrzędnych tego znacznika 



Node appendChild(aNode) Węzeł Dodaj znacznik lub tekst na 

końcu elementów 

potomnych tego znacznika 

String getAttribute(attString) Element Zwraca wartość istniejącego 

atrybutu na tym 

tag lub "" 

void setAttribute(attString, value) Element Ustawia atrybut = "value" 

tekstu dla tego znacznika 

void removeAttribute(attString) Element  Usuń dany atrybut, jeśli taki 

istnieje, z tego znacznika 

Boolean hasAttribute(attString) Element Raportowanie istnienia 

podanego atrybutu 

Element createElement(tagString) Dokument twórz tag; tag istnieje 

oddzielnie od bieżącego 

dokumentu 

Node createTextNode(value) Dokument twórz tekst; tekst istnieje 

odrębnie od 

obecny dokument 

Element getElementById(idString) Dokument Pobierz znacznik o podanym 

identyfikatorze 

NodeList 

getElementsByTagName(tagString) 

Element 

Dokument 

Uzyskaj wszystkie znaczniki 

o określonej nazwie 

znacznika 

Node item(i) NodeList Pobranie i-tego węzła na 

liście 

length NodeList Zwraca liczbę węzłów na 

liście 

 

Ponieważ interfejsy Element i Dokument są również węzłami, wszystkie właściwości i metody 

odnotowane w odniesieniu do węzła mają zastosowanie do tych innych interfejsów. Standard DOM1 

ignoruje historię DOM 0 i zaczyna się od nowa. Składa się z dwóch części. Pierwsza część jest bardzo 

ogólna i dotyczy wszystkich dokumentów XML, w tym MathML, SVG i XUL. Dotyczy to również 

XHTML i HTML. Rozbija dokument tekstowy na strukturę podobną do tremy, tak jak można to 

zobaczyć w "automatycznie wciętym widoku znaczników" edytora HTML. Mozilla wyświetli taką 

strukturę, jeśli załadujesz dokument XML, którego typ aplikacji XML nie rozumie. Ta struktura jest 

hierarchią przechowawczą. Wszystko w DOM 1 część 1 jest obiektem węzła. Dokumenty, znaczniki, 

atrybuty znaczników i zawartość znaczników to wszystkie obiekty będące podtypami węzła. Drzewo 

dokumentu jest drzewem węzłów, a górny węzeł jest obiektem dokumentu. Drzewo DOM 1 część 1 

nie wie nic o konkretnych znacznikach (takich jak znaczniki XUL). Tak więc nie ma obiektu <button>. 

Istnieje tylko ogólny element Element, używany do wszystkich tagów. Przetwarzanie jest takie samo 

dla XML, HTML lub XUL. Istnieją dwa sposoby nawigacji po takim drzewie. Pierwszy sposób 

wykorzystuje system zapytań. Możesz użyć ekwiwalentu DOM 1 dokumentu document.all () firmy 

Microsoft lub rozszerzenia Mozilli: 

 

document.getElementsByTagName("button"); // cały XML 

document.getElementsByAttribute("class", "*"); // tylko XUL 

 

Parametr "*" wskazuje, że dozwolone są wszystkie wartości dla tego atrybutu. Inną techniką 

nawigacji jest wyraźne przejście przez drzewo, z wykorzystaniem struktur danych i algorytmów. Na 

przykład ten kod osiąga dwa poziomy w dokumencie: 

document.firstChild (). firstChild (). getAttribute ("type"); 

DOM 1 część 1 zapewnia również kompletny zestaw funkcji do wstawiania, aktualizowania i 



usuwania treści XML, ale musi to być wykonane przez konstruowanie obiektów, a nie przez 

wysyłanie fragmentów treści XML. Konstruowanie obiektów może być długim i nieporęcznym 

procesem, jeśli zmiany zawartości są znaczące. Mozilla ma pojedyncze ulepszenie, które ułatwia te 

zadania: właściwość innerHTML. To ulepszenie jest inspirowane przez Internet Explorera i 

umożliwia dodawanie treści XML bezpośrednio do zawartości znacznika. Pomimo nazwy działa to 

dla XML i XUL oraz HTML: 

 

tag_object.innerHTML = '<box><button value="On"/></box>'; 

old_content = tag_object.innerHTML; 

 

Mozilla nie obsługuje rozszerzeń Internet Explorera innerText, outerHTML, lub outerText. Druga 

część DOM 1 ma być specyficzna dla HTML. DOM 1 część 2 zapewnia przydatne metody i atrybuty 

dokumentu HTML. Jeśli znacznik jest znacznikiem HTML, to pasujący węzeł w drzewie DOM 

będzie miał właściwości pasujące do atrybutów HTML tego znacznika. Tak więc znacznik <FORM> 

jest węzłem drzewa, między innymi z właściwościami action enctype i target. DOM 1 część 2 

zapewnia dwa dodatkowe sposoby dostępu do kolekcji znaczników: 

document.getElementsByName ("myform1"); 

document.getElementById ("testid"); 

Funkcja getElementById () jest również obsługiwana dla XUL i jest używana wszędzie. Metoda 

getElementsByName () nie jest zalecana, nawet dla HTML, ponieważ aspekt nazwy HTML jest 

odrzucany ze standardów. Podsumowując, DOM 1 dzieli cały dokument XML lub HTML na dużą 

strukturę danych, która jest w pełni modyfikowalna. Jeśli dokument jest dokumentem HTML, to 

atrybuty są odzwierciedlane jako właściwości obiektu dla znanych tagów. W obu przypadkach zbiory 

podobnych znaczników można po prostu wyodrębnić ze struktury danych. Możesz nazwać DOM 1 

interfejsem "kanonicznym" (autorytatywnie zaakceptowanym). 

 

DOM2 

 

Mozilla prawie w pełni obsługuje DOM 2. Standard DOM 2 wypełnia wiele luk w standardzie DOM 

1. Jest to nadzbiór DOM 1. DOM 1 jest napisany w jednym dokumencie, ale DOM 2 jest napisany w 

sześciu dokumentach. Oni są: 

1. DOM 2 Core 

2. DOM 2 HTML 

3. DOM 2 Zdarzenia 

4. Styl DOM 2 

5. DOM 2 Traversal and Range 

6. DOM 2 Widoki 

Dokumenty DOM 2 Core i HTML są takie same jak dokumenty DOM 1 Niektóre drobne poprawki 

są obecne, ale ostatnie edycje standardu DOM 1 również mają te poprawki. Niewielkie ulepszenie 

pozostaje. Standardy DOM 2 Core / HTML nazywają wszystko w DOM 1 "podstawowym 

interfejsem". "Rozszerzony interfejs" w DOM 2 zapewnia kilka fajnych funkcji, które są dozwolone 

tylko w XML, a nie HTML. Te funkcje to interfejsy zapewniające dostęp 

 Referencje jednostek jak & amp; 

  Instrukcje przetwarzania realizowane przez języki takie jak XSLT 

 Deklaracje <! ENTITY> w definicji DTD dokumentu 

Standard DOM2 Events zapewnia również znane zdarzenia przeglądarki internetowej. Oprócz 

zdarzeń myszy ("kliknięcie") i zdarzeń specyficznych dla HTML ("prześlij"), istnieją ogólne 

zdarzenia XML ("DOMFocusIn"). Istnieją również zdarzenia, które są uruchamiane, gdy drzewo 

dokumentu jest zmieniane lub "zmutowane". Brak zdarzeń naciśnięcia klawisza ("keydown") jest 

udokumentowany w zdarzeniach DOM 2. Standard zdarzeń DOM 2 określa również, w jaki sposób 

zdarzenia przemieszczają się wokół drzewa dokumentu. 

 



W DOM 1, jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to zaktualizować atrybut stylu tagu (styl inline). 

Standard DOM 2 pozwala pracować z regułami stylu tak, jakby były obiektami, a nie tylko tekstem. 

Umożliwia także zbadanie i zmianę w pełni kaskadowego stylu dowolnego tagu. Poniższy kod 

document.getElementById ("greeting"). style.color = "red"; 

zmienia fragment tekstu na czerwony, niezależnie od tego, jaka jest mieszanka stylów zewnętrznych 

lub wbudowanych. Ten interfejs nie jest jednak obsługiwany w XUL. Jest obsługiwany tylko w 

HTML. Standardowa komenda DOM 2 Traversal and Range służy do wycinania akcji "wklej" 

użytkownika. Ta funkcja wymaga dokładnego sprawdzenia drzewa DOM, aby zobaczyć, jakie 

znaczniki wybrał użytkownik. Do tego badania potrzebne są lepsze sposoby wchodzenia przez 

drzewo. Jest to część Traversal, w której określone są nowe obiekty o nazwie Iteratory i TreeWalkers. 

Część Zakres tworzy kolekcję obiektów znaczników pasujących do znaczników wybranych za 

pomocą myszy. W Mozilli wycinanie i wklej, tam gdzie ona istnieje, odbywa się za pomocą tego 

standardu. Standard Range wykonuje również nieco skomplikowane przetwarzanie tagów. Może 

dzielić tagi na pół, wstawiać zawartość między znacznikami i wykonywać kilka innych udogodnień. 

Możliwość łatwego wstawiania treści do dokumentu XML przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że 

dokument będzie dobrze uformowany, jest potężną funkcją. Standard DOM 2 Traversal and Range 

jest przeznaczony głównie do budowy nowego oprogramowania. Jest to jeszcze bardziej prawdziwe 

w przypadku standardu DOM 2 Widoki. Jego celem jest zapewnienie interfejsów, które umożliwiają 

wyświetlanie drzewa DOM w kilku oknach jednocześnie. Najbardziej oczywistym tego sposobem 

jest edytor stron internetowych, taki jak Home-Site, w którym jest widok użytkownika, widok kodu 

źródłowego i widok struktury dokumentu, wszystkie widoczne jednocześnie. Aktualizacja 

podstawowego modelu za pomocą jednego widoku aktualizuje pozostałe. Widoki DOM 2 wyjaśniają 

potrzebne interfejsy, abyś mógł zbudować taki edytor. Spośród sześciu dokumentów DOM 2, dwa 

pochodzą z DOM 1, dwa są bardzo użyteczne (zdarzenia i style), a dwa są bardziej niejasne. 

Standardy DOM 2 można nazwać normami "interakcji użytkownika" w tym sensie, że zapewniają 

funkcje, które umożliwiają wprowadzanie danych przez użytkownika i wyświetlanie strony 

 

DOM3 

 

Mozilla obsługuje tylko trochę standardów DOM 3. Istnieje pięć części do DOM 3 

 

1. DOM 3 Core 

2. DOM 3 Events 

3. DOM 3 Load and Save 

4. DOM 3 Validation 

5. DOM 3 XPath 

 

DOM 3 Core wprowadza drobne zmiany w DOM 2 Core. Dwie rzeczy są znaczące. Ten przykład 

DOM 3 document.getInterface ("SVG"); pozwala na ujawnienie innym standardom 

zaimplementowanym w przeglądarce użycia skryptu. Jest to równoważne do użycia w Perlu. Jeśli 

obsługa SVG w przeglądarce zapewnia interfejs SVG do JavaScript i domyślnie nie jest dla ciebie 

widoczna, jest to sposób na uczynienie go widocznym. Drugą istotną zmianą jest ten przykład: 

 

document.setNormalizationFeature("format-pretty-print"); 

 

co daje dodatkową kontrolę nad procesorem XML. Silnik procesora podejmuje wiele decyzji podczas 

ładowania pliku XUL lub HTML, jak na przykład sposób obsługi białych znaków i zgłaszania błędów. 

Po wdrożeniu DOM 3 Core będziesz mógł kontrolować te decyzje. Zdarzenia DOM 3 dostarczają 

zdarzenia keypress (obecnie zwane zdarzeniami tekstowymi) z zdarzeń DOM 2. Określono 

większość klawiszy komputera, takich jak Alt, Caps Lock i F12. Wiele programów obsługi zdarzeń 

jest również nowością. Ta funkcja umożliwia uruchamianie dwóch procedur obsługi zdarzenia w tym 

samym znaczniku, gdy wystąpi tylko jedno zdarzenie. Jest to jedyna część DOM 3, którą Mozilla jest 



bliska wsparcia. Schemat DOM3 Abstract Schemas i Load and Save, który ma dość długą nazwę, jest 

kolejnym standardem dwuczęściowym. Część Abstract Schemas zapewnia pełny dostęp do odczytu 

i zapisu do DTD dokumentu XML. Jest to bardziej prawdopodobne, że będzie przydatne w bazie 

danych XML niż w przeglądarce. Część Load and Save opisuje, jak przejść z tekstu XML do drzewa 

DOM iz powrotem. Jest to standard serializacji lub kodowania. Jest to oparte na standardach 

rozwiązanie problemu rozwiązanego przez właściwość innerHTML. Weryfikacja DOM 3 dodaje 

system wiązań do operacji manipulowania dokumentami. Korzystając z innych standardów DOM, 

można zmienić dokument, aby nie był już zgodny z typem dokumentu. Na przykład za pomocą 

interfejsów DOM 1 można dodać znacznik <circle> do treści dokumentu HTML, nawet jeśli <circle> 

nie jest znacznikiem HTML. Standard sprawdzania autentyczności DOM 3 sprawdza definicję typu 

dokumentu (definicję DTD lub XSchema) za każdym razem, gdy jeden z innych interfejsów DOM 

jest używany do modyfikowania dokumentu. Jeśli modyfikacja spowodowałaby złamanie reguł 

niejawnych w typie dokumentu, zmiana nie jest dozwolona. Działa jako typ policjanta. Wreszcie 

DOM 3 XPath przynosi jeszcze jedną metodę przechodzenia przez drzewo DOM do JavaScript, w 

oparciu o standard W3C XPath. DOM 3 XPath udostępnia system XPath JavaScript. Standardy DOM 

3 można nazwać standardami DOM "ciężkiej inżynierii". Prawdopodobnie długo potrwa zanim 

standard DOM 3 zostanie użyty w przypadku publicznie dostępnych stron XML. Z drugiej strony są 

one bardzo istotne dla twórców aplikacji pracujących nad zaawansowanymi narzędziami, takimi jak 

procesory dokumentów WYSIWYG (What You See Is You You Get).  

 

Oznaczanie kompatybilności DOM 

 

Standardy DOM udostępniają interfejs DOMImplementation, który zawiera metodę hasFeature (). Ta 

metoda może być wywołana z JavaScript, aby ujawnić standardy, które Mozilla zapewnia. 

Odpowiednią linią skryptu jest 

f = document.implementation.hasFeature ("XML", "1.0"); 

Niektóre wcześniejsze debaty na temat funkcji hasFeature są zapisywane w bazie danych błędów 

Mozilli. XUL ma również wsparcie dla swoich własnych tak zwanych KeyEvents, ale nie zostało to 

jeszcze zgłoszone przez hasFeature (). Wynik fałszywego dla danej cechy nie jest katastrofą. Jeśli 

standardem jest całkowicie zaimplementowany, z wyjątkiem pojedynczej pozycji, wtedy wartość 

false to poprawna wartość do zgłoszenia. Gotowe części implementacji mogą nadal być używane, 

jeśli wiadomo, że istnieją. Wiedząc, że istnieją, jest to kwestia czytania i badań. Jeśli funkcja ma 

obsługę DOM, do obsługi skryptów są dostępne odpowiednie interfejsy DOM. Interfejsy są używane 

przez języki programowania. Istnieją jednak inne sposoby interakcji z usługami przeglądarki. 

Arkusze stylów i XML to dwa przykłady. Funkcja może obsługiwać arkusze stylów, ale nie obsługuje 

obsługi DOM i odwrotnie. hasFeature raporty tylko na wsparcie DOM. Niektóre funkcje przeglądarki 

mogą w końcu przejść do standardów DOM. Mozilla 1.0 ma największe szanse na otrzymanie 

standardów obsługa przeciągania i upuszczania, naciśnięcia klawiszy, przewijanie zdarzeń i skróty 

klawiszowe. Oddziel od HTML DOM 0 wsparcie XUL DOM 0. XUL DOM 0 nie ma jeszcze 

standardowego lub centralnego dokumentu projektowego. Mozilla określa interfejsy obiektów przy 

użyciu własnego języka XPIDL. Pliki XPIDL, których potrzebują programiści podczas pracy z 

obiektami XPCOM, są również używane do obiektów DOM. Ponieważ składnia XPIDL i IDL jest 

bardzo podobna, tłumaczenie z jednego na drugie jest trywialne. Definicje XPIDL Mozilli, jednak 

zlokalizowane w katalogu źródłowym dom / public / idl, są oficjalnym słowem na temat obsługi 

interfejsu DOM i DOM. Obejmują one zmiany zarówno definicji DOM IDL, jak i dostępnych 

interfejsów XUL DOM-like. Podają także specyficzne dla Mozilli udoskonalenia tych standardów. 

Pamiętaj, że niektóre zaimplementowane procedury obsługi zdarzeń nie pojawiają się w tych plikach. 

 

AOM i BOM Mozilli 

 

Obiekty DOM dotyczą dokumentów XML. Niektóre z tych obiektów są udostępniane kiedy ładuje 

się dokument XML, ponieważ jest przydatny. Obiekt Document i zmienna dokumentu, która go 



wskazuje, jest oczywistym przykładem. Istnieją inne obiekty, które możesz chcieć skryptować, które 

nie mają nic wspólnego z dokumentami. Okno, w którym znajduje się dokument, jest oczywistym 

przykładem. Możesz zmienić tekst paska tytułowego, utworzyć modalne okno dialogowe lub zmienić 

dokument wyświetlany w oknie. Te obiekty nieokreślone są częścią modelu obiektów przeglądarki, 

który istnieje w większości przeglądarek internetowych. Ten model obiektowy jest mały w 

porównaniu z modelem DOM. Składa się z kilku obiektów tylko w małej hierarchii. Górną częścią 

hierarchii jest tak zwany obiekt Window, który reprezentuje okno pulpitu, w którym dokument jest 

wyświetlany. Zmienna okna odnosi się do tego obiektu. Mała hierarchia BOM jest bardzo znana 

twórcom stron internetowych i zawiera obiekty takie jak 

 

navigator screen history location frames 

 

Ten tekst nie zajmuje się zbytnio tymi obiektami. Platforma Mozilla to nie tylko przeglądarka 

internetowa, ale także podstawa dla aplikacji. Podczas wyświetlania dokumentów XUL rozsądniej 

jest mówić o modelu obiektów aplikacji niż o BOM. Okna XUL również zaczynają się od zmiennej 

okna, która jest najwyższym obiektem w hierarchii aplikacji, ale pasującym typem obiektu jest okno 

chrome, a nie okno. Poniższy rysunek przedstawia hierarchię AOM dla okna chrome. Każde słowo 

na rysunku jest właściwością obiektu, która przechowuje obiekt, chociaż czasami można zamiast tego 

null lub pusty ciąg. Hierarchia rozpoczynająca się od okna jest zawsze obecna. Hierarchia 

zaczynająca się od elementu istnieje dla każdego obiektu elementu DOM 1. Istnieją ciemne linie 

zarówno dla XUL, jak i HTML; jasne linie istnieją tylko dla XUL. Linia przerywana oznacza, że 

obiekt jest dostępny tylko po podniesieniu barier bezpieczeństwa.

 
 

Tam, gdzie terminy te są zgodne z nazwami w zestawieniu komponentów przeglądarki internetowej, 

znaczenia są takie same. Pozostałe warunki omówiono w tym tekście. Krótkie podsumowanie 

obiektów AOM specyficznych dla XUL przebiega następująco: argumenty są przekazywane, gdy 

okno jest otwarte; content wskazuje na dokument znajdujący się w tagu <browser> na stronie XUL; 

kontrolery to zestaw kontrolerów poleceń, dla okna lub dla jednego znacznika; commandDispatcher 

jest również częścią systemu poleceń; focus kontroluje pierścień ostrości; boxObject zawiera 



wszystkie szczegóły ramki pojedynczego znacznika, zarówno dla zwykłych znaczników XUL, jak i 

specjalnych znaczników XUL, takich jak <scrollbox>; konstruktor udostępnia konstruktor drzewa 

dla znacznika <drzewo>; a baza danych i źródło danych są częścią systemu szablonów XUL. Oprócz 

tych obiektów, część 10, eksploruje niektóre z mniej widocznych obiektów. Wiele z tych obiektów 

jest powiązanych z ogólną mechaniką wyświetlania dokumentu XUL lub HTML. Obiekt okna XUL 

jest bardzo podobny do obiektu okna HTML. Ma na przykład właściwość historii. To ustawienie jest 

dość mylące, ponieważ sugeruje, że te właściwości coś robią. Nic nie robią. One istnieją, ponieważ 

wiele skryptów i dokumentów XUL, które razem tworzą przeglądarkę, oczekuje, że będą na miejscu. 

W normalnych warunkach (klasyczna przeglądarka) te właściwości polegają na dodatkowej obsłudze 

skryptów. Ta obsługa skryptów nie występuje w zwykłym oknie XUL, chyba że twój XUL został 

zaprojektowany do ponownego zaimplementowania funkcji przeglądarki. Zignoruj te właściwości 

podobne do HTML. Jeśli chodzi o HTML, wszystkie implementowane interfejsy DOM są 

bezpośrednio dostępne dla XUL. Właściwości i metody obiektu window.document są punktami 

wejściowymi do tych interfejsów. Zarówno okna HTML, jak i XUL zawierają jedną właściwość 

specjalną: właściwość Komponenty. Ta właściwość jest punktem wyjścia dla większości unikalnych 

interfejsów Mozilli. Te interfejsy są omówione dalej. 

 

XPCOM i XPConnect 

 

Standardy DOM udostępniają interfejsy, dzięki którym treść jest dostępna dla skryptów. W 

porównaniu XPConnect i XPCOM zapewniają interfejsy, dzięki którym bloki samej platformy 

Mozilli są dostępne dla skryptów . XPCOM jest całkowicie wewnętrzny dla platformy Mozilla. 

XPConnect to klej, który zmienia obiekty zgodne z XPCOM i ich interfejsy w obiekty hosta 

JavaScript. Rozdział 16, Obiekty XPCOM, szeroko opisuje użycie tego systemu w sposób 

ukierunkowany na aplikacje. Ten rozdział zawiera jedynie przegląd tych dwóch technologii. Z punktu 

widzenia programisty XPCOM pojawia się głównie jako obiekt window.Components. Klasy i 

właściwości interfejsów tego obiektu są listami wszystkich dostępnych identyfikatorów kontraktów 

XPCOM i nazw interfejsów. Właściwość menedżera to menedżer komponentów XPCOM. 

Właściwość wyników zawiera listę wszystkich możliwych wyjątków, które mogą być zgłaszane i 

wartości wyników, które mogą zostać zwrócone. Wyniki są liczbami 32-bitowymi. Listy te mogą 

teoretycznie zmieniać się dynamicznie, ale nie odbywa się to na standardowej platformie. 

Standardowa platforma rejestruje wszystkie znane komponenty podczas uruchamiania, a duża część 

tego narzutu rejestracyjnego jest wykonywana tylko raz przy pierwszym uruchomieniu platformy. 

Zarejestrowany zestaw składników można ponownie obliczyć, uruchamiając narzędzie regxpcom 

(regxpcom.exe w systemie Microsoft Windows). To narzędzie jest dostarczane z dowolnym 

standardowym pakietem instalacyjnym platformy. Korzystanie z regxpcom jest konieczne tylko 

wtedy, gdy zostaną utworzone lub zainstalowane nowe komponenty .Z punktu widzenia programisty 

aplikacji, system XPConnect jest prawie niewidoczny, dzięki czemu interfejsy komponentów 

opartych na C / C ++ są dostępne dla JavaScript. W tym celu system XPConnect opiera się na zestawie 

bibliotek typów (z rozszerzeniami .xpt), które są przechowywane w katalogu komponentów w 

obszarze instalacji platformy. XPConnect zapewnia również dostęp do skryptów do wtyczek 

przeglądarki, interfejsów DOM oraz do apletów Java i Java. Chociaż te rzeczy mogą wydawać się 

niezwiązane z XPCOM, w końcu wszystkie są komponentami XPCOM. Wszystkie komponenty 

XPCOM, które zapewniają więcej niż jeden interfejs XPCOM, powinny implementować interfejs 

nsISupports. Ten interfejs udostępnia metodę QueryInterface (), która może służyć do wyszukiwania 

innych interfejsów obsługiwanych przez obiekt. 

 

Znajdowanie składników XPCOM 

 

Platforma Mozilla jest duża, a wiele jej części zostało podzielonych na bloki: każdy jest 

komponentem XPCOM, który ma swoją własną tożsamość. Nie wszystkie Mozilli są tak rozdzielone; 

nadal istnieją bity, które siedzą anonimowo wewnątrz platformy. Istnieje co najmniej tysiąc 



składników XPCOM, z których każdy ma jeden lub więcej interfejsów. Jest to przytłaczająca liczba 

i jest odpowiednikiem ogromnej biblioteki klasowej. Tak duża liczba stwarza problemy dla nowo 

przybyłego. Na pierwszy rzut oka funkcjonalność Mozilli wydaje się być fragmentarycznym 

bałaganem. Nie jest. Po jednym posiedzeniu jest zbyt wiele do nauczenia się, a struktura nie jest 

oczywista. Znalezienie dokumentacji dotyczącej wszystkich składników Mozilli jest również 

problematyczne. Na dwóch stronach na komponent, to dwa tysiące stron. Tak wielkie książki mogą 

istnieć pewnego dnia, ale nie tak, jak to się drukuje. Aby znaleźć odpowiedni komponent, musisz 

wyglądać. Rzeczą, którą ostatecznie chcesz, jest obiekt, który jest używany do określonego zadania. 

Nie wszystkie obiekty muszą być dostępne bezpośrednio poprzez ich interfejsy XPCOM. Wiele 

obiektów istnieje w innych formach. Przed zanurkowaniem w XPCOM, zadaj sobie pytanie: czy 

potrzebny obiekt może pojawić się w którejś z tych innych form? 

 

  Jako standardowy obiekt JavaScript (np. Data lub matematyka). Jeśli tak, spójrz na standard 

ECMAScript. 

  Jako element DOM. Jeśli obiekt odnosi się do dowolnego fragmentu dokumentu XML, 

zostanie objęty standardami DOM W3C. 

  W ramach BOM. Oparta na sieci Web książka JavaScript powie Ci, czy obiekt jest 

standardową funkcją skryptów HTML. AOM w tej sekcji informuje o standardowych 

obiektach skryptowych XUL. 

  Jako wiązanie XBL. Prawie wszystkie obiekty, które mają pasujące znaczniki XUL, mają 

również powiązanie XBL. Definicję wiązania można odczytać z pliku toolkit.jar w chrome. 

  Jako usługa obiektów pływających. Niektóre obiekty są oddzielone od DOM, ale nadal 

dostępne do natychmiastowego użycia (np. Image i Option [HTML]; XMLHttpRequest i 

SOAPService [HTML i XUL]). 

 

Jeśli nie ma innego wyboru, niż poszukać obiektu XPCOM, oto jak postępować. Obiekt jest 

wytwarzany z interfejsu XPCOM i komponentu XPCOM, który implementuje ten interfejs. Musisz 

więc zlokalizować te dwie rzeczy. Interfejsy mają nazwy; składniki mają identyfikatory kontraktów 

(które są również nazwami). Aby znaleźć te rzeczy, wykonaj jedną z następujących strategii: 

 

  Poznaj aplikacje oparte na chrome, które są dostarczane w pakiecie z klasyczną Mozillą. Ten 

kod zawiera wiele sprawdzonych i udowodnionych przykładów. 

  Przeszukuj zasoby organizacji mozilla.org, takie jak witryny sieci Web, grupy dyskusyjne i 

IRC. Dobrze sformułowane pytania zadawane na tych forach często przyciągają odpowiedzi 

wysokiej jakości. 

Wszystkich tych strategii, czytanie tego tesktu,  uzyskanie kopii plików XPIDL i innych raportów 

jest najbardziej bezpośrednim rozwiązaniem. Ostatecznie, większość, ale nie wszystkie, przydatne 

interfejsy zaczynają się od tego prefiksu:  

nsl 

a wszystkie składniki "ID umowy zaczynają się od tego przedrostka: 

@ mozilla.org / 

Gdy tylko masz parę interfejsów komponentów, obiekt może zostać utworzony w następujący sposób. 

 

Korzystanie z komponentów XPCOM 

 

O to prosty przykład użycia komponentu. Język Perl ma słowo kluczowe "require", które pozwala na 

załadowanie jednego skryptu Perla do zawartości innego skryptu. JavaScript nie ma takiego 

odpowiednika, ale Mozilla ma komponent do wykonania pracy. 

 

Włączenie skryptów JavaScript za pomocą komponentu Mozilla XPCOM. 

var comp_name = "@ mozilla.org / moz / jssubscript-loader; 1"; 

var comp_obj = Components.classes [nazwa_sposobu]; 



var if_obj = Components.interfaces.mozIJSSubScriptLoader; 

var final_obj = comp_obj.createInstance (if_obj); 

final_obj.loadSubScript ("file: ///tmp/extras.js"); 

 

Ten skrypt jest równoważny uruchomieniu eval () na zawartości pliku /tmp/extras.js. Dwie części 

informacji potrzebne do utworzenia obiektu to nazwa komponentu (nazwa_sposobu, ciąg) oraz 

interfejs do użycia (if_obj, nazwa właściwości). Po pobraniu obiektu (final_obj) można zastosować 

jego metody. W tym przypadku metoda loadSubScript () importuje zawartość pliku extras.js tak, 

jakby był ciągiem przetworzonym przez eval(). Typowy dla komponentu Mozilli, wiersz 

dokumentacji w definicji XPIDL dla mozIJSSubScriptLoader stwierdza, że załadowany JavaScript 

musi znajdować się na komputerze lokalnym. Krótka i rzadka dokumentacja jest zwykle dostępna dla 

komponentów Mozilli. 

 

Alternatywy tworzenia obiektów 

 

Na listingu  powyższym  do utworzenia obiektu użyto metody createInstance (). To jedna z dwóch 

głównych możliwości. Inną główną alternatywą jest użycie getService (). Metoda getService () jest 

używana, gdy dany komponent XPCOM został zaprojektowany w celu zapewnienia pojedynczego 

wystąpienia obiektu (obiekt jest pojedynczy). Takie obiekty mogą zawierać statyczne lub globalne 

informacje, których nie można skoordynować w wielu instancjach obiektu. Na listingu  znajduje się 

odpowiednia linia kodu, która używa getService () 

var final_obj = comp_obj.getService (if_obj); 

Jak określić, która z opcji createInstance () lub getService () jest wymagana? Jeśli identyfikator 

kontraktu lub nazwa interfejsu zawiera słowo usługa (dowolna wielkość liter), użyj getService (); w 

przeciwnym razie użyj createInstance (). Metody createInstance () i getService () również mają postać 

zerowego argumentu. Jeśli nie podano żadnego argumentu, obiekt utworzony lub zwrócony ma 

interfejs nsISupports. Ten interfejs może być następnie użyty do nabyć wszystko, co może być 

potrzebne dla innych interfejsów. Możemy modyfikować listing aby utworzyć przykład tego użycia 

dla createInstance (): 

var anon_obj = comp_obj.createInstance (); 

var final_obj = anon_obj.QueryInterface (if_obj); 

Jeśli ma zostać utworzonych kilka obiektów tego samego rodzaju, możliwe jest najpierw utworzenie 

konstruktora, a następnie użycie tego obiektu konstruktora w celu utworzenia poszczególnych 

obiektów. Ten kod zastępuje pierwsze cztery wiersze listingu powyżej: 

var Includer = Components.Constructor ( 

"@ mozilla.org / moz / jssubscript-loader; 1", 

"mozIJSSubScriptLoader", 

zero 

); 

var final_obj = new Includer (); 

// var another_obj = new Includer () 

Zauważ, że w tym przypadku nazwa interfejsu jest zapisana jako ciąg znaków. Trzeci argument 

metody Constructor () jest opcjonalnym łańcuchem znaków. Jeśli podano, jest to nazwa metody 

wywoływania jako metoda inicjowania po utworzeniu instancji obiektu. Wszelkie argumenty 

przekazane jako argumenty do konstruktora obiektu Includer będą przekazywane do tej metody 

inicjowania. Wreszcie, możliwe jest tworzenie obiektów za pomocą interfejsów XPCOM 

bezpośrednio w JavaScript. Można to zrobić tylko dla prostych interfejsów, które nie mają własnego 

przetwarzania. Kontynuując zmiany na listingu możemy stworzyć obiekt za pomocą kodu poniższego 

Listingu 

 

Stworzenie obiektu JavaScript z interfejsami XPCOM. 

 



var final_obj = { 

// interface nsISupports 

QueryInterface : function(iid) { 

var Ci = Components.interfaces; 

if ( !iid.equals(Ci.nsISupports) && 

!iid.equals(Ci.mozIJsSubSCriptLoader ) 

throw Components.results.NS_ERROR_NO_INTERFACE; 

return this; 

}, 

// interface mozIJSSubScriptLoader 

loadSubScript : function (url) { 

Creation of a JavaScript object with XPCOM interfaces. 

// code to load a script goes here 

return; 

} 

}; 

 

 

Ten obiekt obsługuje zarówno interfejsy nsISupports, jak i mozIJsSubScriptLoader. Gdyby było 

pewne, że żadne wywołania do QueryInterface () nie zostaną wykonane na tym obiekcie, to część 

nsISupports obiektu może być wyłączona. Oczywiście, ten obiekt ma poważny problem: w jaki 

sposób może poprawnie wdrożyć drugi interfejs? Musiałby zawierać długi kawałek kodu, który 

otwiera plik systemu plików, odczytuje zawartość, a następnie wywołuje eval () na tej treści. Do tego 

wysiłku równie dobrze można wykorzystać istniejącą implementację obiektu. Ta ręczna konstrukcja 

przedmiotów jest czasami bardzo przydatna. Najczęstszym zastosowaniem jest tworzenie obiektów 

oddzwaniania używanych przez obserwatorów  i słuchaczy. Metoda createInstance () jest sama 

implementowana przez interfejs nsIComponentManager; Funkcja getService () jest implementowana 

przez interfejs nsIServiceManager. 

 

Wtyczki i DOM 

 

Wtyczki przeglądarki są skryptowalne od wersji 3.0. W tym czasie Netscape ulepszył wersję 1.1 

wtyczki NPAPI jako skryptową i stworzono setki wtyczek do pracy z nią. Mozilla nadal obsługuje 

ten standard, ale najnowsze wersje zarówno platformy, jak i wtyczek (zwłaszcza Flasha Macromedia) 

są wymagane, jeśli wszystko ma działać bez czkawki. Istnieje szereg skryptowalnych interfejsów 

XPIDL dla wtyczek. Za ich pomocą poszczególne wtyczki mogą być sterowane bezpośrednio z 

JavaScript. Najłatwiejszym sposobem na obsługę wtyczek jest użycie tagu HTML <embed> 

(przestarzałe) lub <object> (zalecane) i tablicy wtyczek DOM 0. Istnieje również szereg 

skryptowalnych interfejsów dla standardów DOM. Interfejsy DOM można pobrać za pomocą obiektu 

Components. Jednak nie ma takiej potrzeby, ponieważ interfejsy te są automatycznie dostępne w 

obiekcie okna i obiektach DOM, które są tworzone i pobierane przez obiekt okna. 

 

Java 

 

Przeglądarki internetowe obsługują skrypty apletów Java od wersji 3.0; Mozilla obsługuje również 

obsługę skryptów Java. Architektura używana na platformie Mozilla 1.x różni się od tej stosowanej 

w Netscape Communicator 4.x, ale jest wstecznie zgodna dla twórców skryptów. W Netscape 

Communicator 4.x przeglądarka zależała całkowicie od Javy Model bezpieczeństwa 1.1. Aby ta 

przeglądarka mogła podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące bezpieczeństwa, wymagane było 

sprawdzenie, czy Java sprawdza specjalną bibliotekę klas dostarczoną przez Netscape. Połączono 

Java i JavaScript, a zrobiono to za pomocą technologii o nazwie LiveConnect. W Mozilli ta zależność 

Java zniknęła. Netscape zarządza własnymi zabezpieczeniami. Nie jest wymagana Java, a Java nie 



jest już ściśle zintegrowana z platformą. Brak połączenia LiveConnect w oryginalnym sensie; istnieje 

tylko XPConnect. Funkcje integracji dostarczane przez LiveConnect nadal istnieją, ale są pochowane 

w kodzie za XPCOM. Widoczne wsparcie dla Mozilli w Javie składa się teraz z zestawu interfejsów 

XPCOM, takich jak wszystko inne, a obsługa Java jest podobna do wtyczki. Funkcjonalność 

LiveConnect jest nadal widoczna, gdy obiekty Java i JavaScript są pakowane w celu uzyskania 

dostępu w języku na przemian z ich pochodzeniem. Mozilla oferuje dwie technologie, które obsługują 

Javę. Pierwszym z nich jest OJI (Open Java Interface). Jest to API podobny do API NPAPI (plugin), 

który powinien działać z platformą Java dowolnego producenta. Interfejsy XPCOM zapewniają 

dostęp do OJI. Drugim elementem technologii jest emulator LiveConnect zapewniający 

kompatybilność wsteczną. Jest to również interfejs XPCOM zdefiniowany w interfejsie 

nsIJRILLiveConnectPlugin. Ten emulator obsługuje żądania C / C ++ Mozilli, które zostały 

wcześniej wysłane do Javy Netscape 4.x. JVM. Jeśli chodzi o wtyczki, najprostszym sposobem 

używania Javy w Mozilli jest nadal używanie <applet> lub <object> w pliku HTML.. Niektórzy 

programiści przychodzą do sieci z tła Java. Jeśli masz wyrafinowane środowisko Java i chcesz je 

zintegrować z Mozillą, stąpaj ostrożnie. Z jednej strony najprostsze i najbardziej oczywiste interakcje 

między JavaScriptem i Javą działają dobrze. Z drugiej strony, JavaScript, Java i Mozilla są dość 

skomplikowanymi systemami, a doskonała interakcja w każdym punkcie jest dużym celem. 

Wyrafinowane interakcje nadal napotykają problemy, dlatego zachęcamy do uważnego 

przestudiowania pozostałych błędów związanych z Javą w bazie błędów Bugzilli Mozilli. 

Najlepszym rozwiązaniem jest to, że: Trzymaj się implementacji Java Sun Microsystem, a następnie 

używaj tylko wersji 1.4 lub wyższej. Zalecana jest bardzo aktualna wersja Mozilli, aby ograniczyć 

niedociągnięcia do minimum. 

 

Biblioteki skryptów 

Mozilla opiera się na systemie XPCOM, aby czerpać funkcje z innych źródeł, ale istnieje kilka 

małych bibliotek napisanych całkowicie w JavaScript. Te biblioteki próbują uprościć poszczególne 

aspekty systemu XPCOM. Najbardziej użytecznymi z tych bibliotek są JSLib i RDFLib. RDFLib jest 

tak naprawdę tylko podzbiorem JSLib. JSLib sprawia, że praca z plikami i folderami jest mniej 

bolesna. Podrozdział RDFLib sprawia, że praca ze źródłami danych RDF jest mniej bolesna. Ta 

biblioteka tworzy obiekty JavaScript, które upraszczają obiekty XPCOM, na których są oparte. Tę 

bibliotekę można pobrać ze strony http://jslib.mozdev.org. Pliki w tej bibliotece są zapisywane w 

formacie ASCII w formacie UNIX. Pamiętaj, że te biblioteki otrzymują tylko sporadyczne 

aktualizacje. Przeanalizuj nagłówki podczas pobierania, aby sprawdzić, czy zostały one ostatnio 

utrzymane. Aby użyć biblioteki, dołącz plik jslib.js najwyższego poziomu, który udostępnia 

procedury i stałe narzędzia. Najważniejszą z tych procedur jest funkcja include (), która działa tak 

samo, jak wymaga Perla (lub #include cpp). Następnie włącz dowolną inną funkcjonalność JSLib. 

Biblioteka zawiera prawie tuzin podkatalogów, ale najistotniejsze to: io (do przetwarzania plików) i 

rdf (do przetwarzania RDF). Poniższy rysunek pokazuje zależności między tymi bibliotekami 

 



 
 

Skrypty ze strzałkami wychodzącymi wymagają najpierw załadowania celów tych strzał. Pliki bez 

zależności nie są wyświetlane. Oczywiście biblioteka jest podzielona na dwie główne części, które ta 

książka nazywa RDFLib i JSLib. Istnieją dwie oddzielne implementacje dostępu do plików RDF: rdf 

/ rdfFile.js i io / RDF.js. Prezentują różne interfejsy dla mniej więcej tego samego zadania; rdf / 

rdfFile.js jest bardziej rozbudowanym interfejsem i używa podobiektów. Biblioteka używa metody 

window.Component.Constructor () do tworzenia konstruktorów obiektów dla komponentów 

XPCOM. Implementuje także konstruktory obiektów JavaScript z wykorzystaniem systemu 

prototypowania JavaScript. Konstruktor oparty na prototypach służy do tworzenia nowego obiektu 

JavaScript. Podczas procesu budowy konstruktory obiektów XPCOM służą do ustawiania 

właściwości w nowym obiekcie JavaScript. Te właściwości zawierają po jednym obiekcie XPCOM. 

Ostateczny obiekt JavaScript zawiera zatem (lub wykorzystuje) jeden lub więcej obiektów XPCOM 

i jest opakowaniem lub fasadą dla tych obiektów XPCOM. Jest to prosta i szeroko stosowana technika. 

Takie nowe obiekty JavaScript zawierają kod sprawdzania błędów, koordynację i tłumaczenie, dzięki 

czemu komponenty XPCOM są łatwiejsze w użyciu. Stanowią uproszczenie lub specjalistyczny 

widok systemu komponentów XPCOM, przeznaczonego do typowych zadań. Tabela poniżej 

pokazuje obiekty utworzone przez tę bibliotekę. W tabeli poniżej argumentem "źródło danych" jest 

obiekt nsIRDFDataSource, a nie rdf: URL. Biblioteka JSLib zawiera kilka innych użytecznych 

obiektów, ale nie są one tak obszerne ani pełne, jak obiekty w tabeli. Obiekt Zip, na przykład 

zdefiniowany w pliku zip / zip.js, wykonuje tylko połowę pracy wymaganej do rozpakowania 

skompresowanego pliku. Większość plików w JSLib posiada obszerną dokumentację w postaci 

komentarzy do preambuły. Te komentarze preambuły pokazują, jak korzystać z dostarczonych 

obiektów. 

 

Konstruktor Plik źródłowy Użyte obiekty Cel 

metoda include()  jslib.js  Dołącza inny plik .js  

Dir(filePath) io/dir.js FileSystem() Zarządzaj folderem na 

dysku lokalnym. 

DirUtils() io/dirUtils  Znajdź katalogi 

specyficzne dla 

instalacji. 

File(filePath) io/file.js FileSystem() Zarządzaj plikiem na 

dysku lokalnym. 

FileSystem(filePath) io/filesystem.js  Zarządzaj dowolną 

pozycją systemu 

plików na dysku 



lokalnym. 

RDF(url, urn, xmlns, 

sync_flag) 

io/rdf.js  Odczyt i zapis 

pojedynczego formatu 

RDF kontenera w 

istniejącym pliku 

RDF. 

RDFFile(file_url, urn, 

xmnls, sync_flag) 

io/rdf.js RDF() Odczyt i zapis 

pojedynczego formatu 

RDF kontenera w 

lokalnym pliku RDF. 

Socket() network/socket.js  Ustaw i odczytaj / 

zapisz gniazdo 

domeny. 

SocketListener() network/socket.js  Obsługuje 

asynchroniczne 

odczyty z gniazda 

RDF(url, sync_flag) rdf/rdf.js RDFBase() Czytanie i 

zapisywanie 

dokumentu RDF. 

RDFBase(datasource) rdf/rdfBase.js  Odczytaj i zapisuj 

dokument RDF, 

korzystając z 

istniejącego źródła 

danych. 

RDFContainer(type 

ownerURI, 

subjectURI, 

datasource) 

rdf/rdfContainer.js RDFResource() Zarządzaj lub utwórz 

kontener RDF <Seq>, 

<bag> lub <alt> przy 

użyciu faktów. 

RDFResource(type, 

ownerURI, 

subjectURI, 

datasource) 

rdf/rdfContainer.js RDFBase() Zarządzaj lub twórz 

URI, który może być 

użyty jako podmiot, 

predykat lub obiekt 

RDF 

Sound(url)  sound/sound.j s  Odtwórz dźwięk z 

adresu URL 

 

Wiązania XBL 

 

JavaScript może również korzystać z interfejsów dostarczanych przez definicje XBL. Te definicje są 

zawarte w pliku XML z właściwością stylu CSS2 wiążącą -moz. Takie powiązanie dołącza definicję 

do tagu lub tagów. Chociaż definicje XBL mogą zawierać treść, możliwe jest również utworzenie 

definicji, która jest tylko zestawem funkcji - interfejsem. Możliwość dodania dowolnego interfejsu 

do dowolnego znacznika jest wyraźnie potężną funkcją. Jeśli standard DOM 1 jest używany do 

pobierania obiektu Element dla znacznika związanego z definicją XBL, wynikowy obiekt JavaScript 

będzie zawierał właściwości i metody sugerowane przez tę definicję. Te właściwości i metody można 

następnie manipulować jak dla dowolnego obiektu hosta. Platforma automatycznie zarządza tym 

zadaniem. Definicje XBL sprawiają, że niektóre obiekty DOM są inteligentniejsze, zapewniając im 

niestandardowe funkcje. Definicje XBL mogą się również ustawić jako komponenty XPCOM, dzięki 

czemu są również dostępne przez XPConnect. Jedynym dobrym powodem jest to, że komponent XBL 

musi być dostępny z kodu C / C ++. 

 

Interfejsy wyspowe 



Mozilla ma trzy skryptowalne interfejsy wyspowe. Te interfejsy mają własny interpreter JavaScript i 

własny globalny obiekt. Ponieważ są one oddzielone od reszty Mozilli, mają swoją własną AOM. 

System preferencji Mozilli jest pierwszą z tych wysp. Jego AOM składa się z pojedynczego obiektu 

PrefConfig, który działa jak obiekt globalny. Ma tylko dwie właściwości, z których obie są metodami: 

pref () i user_pref (). Pliki preferencji, prefs.js, składają się z wielokrotnych wywołań tych metod, ale 

w rzeczywistości dostępny jest pełny język JavaScript. Każde użycie tej dostępności języka jest w 

najlepszym wypadku niejasne. System preferencji przedstawia również dwa składniki do XPCOM. 

Są nazwane: 

@ mozilla.org / preferences-service; 1 

@ mozilla.org / preferences; 1 

Kiedy te komponenty są skryptowane z normalnego środowiska skryptowego Mozilli, preferencje 

można zmienić, ale plików prefs.js nie można bezpośrednio modyfikować. Zmiany tych preferencji 

mają wpływ na zregenerowane pliki prefs.js, które są zapisywane po wyłączeniu platformy. System 

instalacyjny z włączoną obsługą sieci Mozilli jest drugą z tych wysp. System ten eksponuje także 

komponenty XPCOM na ogólne skrypty, ale dostarczone interfejsy są niskiego poziomu i mało 

przydatne do ogólnych zadań. Pozwalają one na powiadomienie systemu XPInstall, gdy zawartość 

jest dostępna gdzie indziej (np. przez Internet) i zaakceptować tę zawartość do przetwarzania. Te 

ograniczone interfejsy oznaczają, że XPInstall jest dobry tylko dla zadań instalacyjnych. xpcshell to 

trzeci interfejs wyspy Mozilli. Jest to program odrębny od pliku wykonywalnego platformy Mozilla, 

który nie jest dostępny w wersjach do pobrania. Jest dostępny w nocnych wydaniach lub sam 

kompilujesz oprogramowanie (wymaga opcji --enable-debug). xpcshell to samodzielny interpreter 

JavaScript, który służy do testowania skryptów, interpretera SpiderMonkey i systemu XPConnect / 

XPCOM. Jego AOM składa się z pojedynczego obiektu globalnego i obiektów związanych z 

XPCOM. Najbardziej użyteczne właściwości obiektu globalnego są wymienione w tabeli poniżej. 

Tablica komponentów sprawia, że xpcshell jest dobrym miejscem do testowania skryptów, które 

intensywnie wykorzystują komponenty Mozilli. Ponieważ xpcshell używa zwykłych deskryptorów 

plików stdin i stdout, może być łatwo uruchomiony w trybie wsadowym przez zautomatyzowane 

systemy testujące. xpcshell to odpowiednik JavaScriptu tłumacza Perla z Mozilli, poza tym, że jest 

to niewiele więcej niż uprząż testowa. Teoretycznie skrypt uruchamiany przez xpcshell mógłby 

stworzyć i wystarczająco wykorzystywać komponenty do budowania całej przeglądarki. W praktyce 

plik wykonywalny Mozilla ustawia kroki inicjacyjne niskiego poziomu, których xpcshell nie używa. 

Dlatego xpcshell najlepiej pozostawić prostszym zadaniom. 

 

Dynamiczna zawartość NoteTakera 

 

W tej sekcji dodamy niektóre skrypty do okna dialogowego NoteTaker Edit. Te skrypty zmodyfikują 

sposób działania dokumentu XUL po wyświetleniu platformy to. W trakcie tego procesu będziemy 

manipulować kilkoma rodzajami obiektów, o których mówi ta Część 

 

Skryptowanie <deck> przez DOM. 

 

Pierwsza zmiana NoteTaker obejmuje treść słów kluczowych w oknie dialogowym. To okno 

dialogowe Edit faktycznie obsługuje dwa oddzielne panele. Każdy panel jest reprezentowany przez 

jeden z tagów <toolbarbutton>, "Edit" i "Keywords." Chcielibyśmy wyświetlić okno dialogowe z 

widocznym jednym lub drugim z paneli. Ponieważ treść panelu słów kluczowych nie została jeszcze 

podjęta, użyjemy tylko symbolu zastępczego. Aby obsługiwać ten dwupanelowy system, użyjemy 

tagu <deck>. Zawartość panelu Edytuj pojawi się jako jedna karta talii; treść panelu słów kluczowych 

pojawi się jako druga karta. Wcześniej treść pod dwoma znacznikami <toolbarbutton> dotyczyła 

przycisku Edytuj. Teraz udostępnimy tę treść jednej karcie talii i wykonamy drugą kartę w ten sposób: 

<hbox flex = "1"> 

<description> Treść, którą należy dodać później. </ description> 

</ hbox> 



Wszystko, co zrobiliśmy, to dodanie tagu <deck> i nowej treści we właściwych miejscach. Można to 

było zrobić w części 2, Układ XUL; nie można jednak zamienić między kartami zwykłego <talii> 

bez użycia skryptu. Skoro mamy już JavaScript, możemy to zrobić. W skrócie wkradając się do części  

6, Wydarzenia, zauważamy, że znaczniki <toolbarbutton> obsługują procedurę obsługi zdarzenia 

onclick. Podłączymy tam logikę skryptów, dzięki czemu zabawa jest przyjemna. Istnieje wiele 

sposobów, aby to zadziałało, ale wszystkie sprowadzają się do dodania atrybutów identyfikatora tagu; 

pisanie funkcji, którą nazwiemy action (); i dodanie obsługi onclick. Funkcje obsługi onclick 

wyglądają tak: 

<toolbarbutton label = "Edytuj" onclick = "akcja (" edytuj ")" /> 

<toolbarbutton label = "Edytuj" onclick = "akcja (" słowa kluczowe ")" /> 

Nowe identyfikatory wyglądają tak: 

<deck flex = "1" id = "dialog.deck"> 

<hbox flex = "1" id = "dialog.edit"> 

<hbox flex = "1" id = "dialog.keywords"> 

Funkcja action () wygląda jak listingu 

 

Prosta funkcja NoteTaker, która przyjmuje polecenia jako argumenty. 

 

function action(task) 

{ 

var card = document.getElementById("dialog." + task); 

if (!card || ( task != "edit" && task != "keywords") ) 

throw("Unknown Edit Task"); 

var deck = card.parentNode; 

var index = 0; 

if ( task == "edit" ) index = 0; 

if ( task == "keywords") index = 1; 

deck.setAttribute("selectedIndex",index); 

} 

 

Chcemy nabrać nawyku przekazywania argumentów typu command do funkcji, ponieważ jest to 

bardzo powszechna praktyka w przypadku aplikacji Mozilli. Jeśli umieścimy ten kod w pliku .XUL 

z tagiem <script>, będziemy mieli bardzo niejasne błędy opisane w sekcji "Zagadnienie 

debugowania" w tej części, chyba że będziemy ostrożni i użyjemy <! [CDATA []]> sekcja. Lepiej jest 

umieścić ten skrypt w osobnym pliku od samego początku i dodać, że <script src = "editDialog.js" /> 

Funkcja action () wywołuje metodę window.document.getElement-ById (). Ta metoda jest 

najczęstszym punktem początkowym dostępu skryptu do DOM. Jest przekazywana wartość atrybutu 

XUL lub HTML id i zwraca obiekt dla znacznika o tym identyfikatorze. Następnie możesz operować 

na tym obiekcie poprzez jego właściwości i metody. Pozostała część funkcji przechodzi do znacznika 

<deck> przy użyciu właściwości parentNode DOM i ustawia tam atrybut selectedIndex za pomocą 

właściwości DOM setAttribute (). Ponieważ jest to właściwość znacząca do znacznika <deck> 

system wyświetlania XUL automatycznie reaguje na zmianę i wyświetla numerowaną kartę. Jeśli 

unikniesz argumentów podobnych do poleceń, możemy osiągnąć ten sam efekt dzięki szybkiemu i 

brudnemu rozwiązaniu. Równoważne procedury obsługi onclick, które wciąż używają interfejsów 

DOM, wyglądają tak: 

document.getElementById ("dialog.deck"). setAttribute ("selectedIndex", 0); 

document.getElementById ("dialog.deck"). setAttribute ("selectedIndex", 1); 

Bez względu na to, czy są to strukturyzowane, czy szybkie, tylko trzy interfejsy standardu DOM 1 

Core są wszystkim, czego potrzebujemy, aby wykonać większość zadań. Te trzy to interfejsy 

Document, Element,i Node. 

 

Alternatywa: Style skryptów za pośrednictwem DOM 



Korzystanie z <deck> to tylko jeden z wielu sposobów pisania skryptów dokumentu XUL. Inną, 

równie ważną alternatywą jest modyfikowanie stylów CSS po załadowaniu dokumentu. Zaczynając 

od przykładu <deck>, usuń tagi otwierające i zamykające <deck>. Teraz każdy zestaw treści jest 

zamknięty w <hbox>, który można traktować jak HTML <div>. Poniżej znajduje się alternatywna 

wersja metody action (). 

 

Prosta funkcja NoteTaker, która przyjmuje polecenia jako argumenty. 

 

function action(task) 

{ 

var card = document.getElementById("dialog." + task); 

if (!card || ( task != "edit" && task != "keywords") ) 

throw("Unknown Edit Task"); 

var oldcard; // the content to remove 

if (task == "edit") 

oldcard = document.getElementById("dialog.keywords"); 

else 

oldcard = document.getElementById("dialog.edit"); 

oldcard.setAttribute("style","visibility:collapse"); 

card.removeAttribute("style"); 

} 

 

To rozwiązanie wykorzystuje te same interfejsy DOM , ale modyfikuje różne atrybuty hierarchii 

DOM dla okna. Po zmianie reguł dotyczących zawartości system renderowania wewnątrz platformy 

automatycznie aktualizuje ekran. To użycie atrybutu stylu jest trochę niezgrabne. XUL zapewnia 

bardziej przydatny zwinięty atrybut, który można ustawić bez wpływu na inne style wbudowane 

dodane przez skrypty. Linie zastępcze: 

oldcard.setAttribute ("zwinięty", "prawdziwy"); 

card.removeAttribute ("zwinięty"); 

Ukryty atrybut XUL nie powinien być aktualizowany dynamicznie z powodu uszkodzeń, jakie ma na 

powiązania XBL (opisane w rozdziale 15, Wiązania XBL). Poza podejściami <deck> i stylizowanymi, 

interfejsy DOM mogą być używane do fizycznego usuwania lub dodawania części hierarchii DOM 

z dokumentu. To podejście jest trzecim sposobem na pojawienie się lub zniknięcie treści; Jest to 

jednak zbyt złożone podejście do prostych zadań. 

 

Alternatywa: Skrypty <deck> za pośrednictwem AOM i XBL 

 

Kiedy dokument XUL zostanie przekształcony w hierarchię DOM, dostępnych jest więcej informacji 

niż standardowe interfejsy DOM W3C. Istnieje również zestaw interfejsów wynikających z systemu 

XBL Mozilli. Te dodatkowe interfejsy dodają właściwości i metody do obiektów DOM, które są 

specyficzne dla XUL. Te właściwości i metody są wyjątkowo wygodne i ułatwiają pracę skryptów. 

Czasami czyste standardy DOM są nieco niezdarne w użyciu. Zobaczmy, czy rozwiązanie <deck> 

może być łatwiejsze przy użyciu jednego z tych interfejsów. Znacznik, który najprawdopodobniej 

chcemy napisać, to tag <deck>. Zaczynamy od obejrzenia pliku xul.css. Ten plik jest przechowywany 

w archiwum toolkit.jar w chrome. Warto przechowywać niezaudytowaną kopię tego pliku JAR w 

jakimś dogodnym miejscu. Przeglądając ten plik za pomocą prostego edytora tekstu, szukamy "talii" 

i znajdujemy: 

 

deck { 

display: -moz-deck; 

-moz-binding: url("chrome://global/content/bindings/ 

general.xml#deck"); 



} 

Linia -moz-bind mówi nam, że <deck> ma powiązanie, więc jest kilka gadżetów do obejrzenia. 

Wiązanie nazywa się talia i jest ogólnie. xml. Więc przeglądamy ten plik i szukamy linii 

<binding id = "deck"> 

Rzeczywiście, jest tam. Część wiążącej czyta 

<binding id = "deck"> 

<wdrożenie> 

<nazwa właściwości = "selectedIndex" ... 

To wszystko, czego potrzebujemy. Nazwy właściwości w XBL i nazwy atrybutów w XUL na ogół 

pasują do siebie, a nazwy te są na ogół zgodne z nazwami używanymi dla obiektów HTML. 

Właściwość selectedIndex pasuje do atrybutu selectedIndex znacznika <deck>. Wykorzystamy to. W 

metodzie action () zastąp to 

deck.setAttribute ("selectedIndex", index); 

z tym 

deck.selectedIndex = index; 

To drobna zmiana, ale skraca ona kod na tyle, że możemy wyrzucić zmienną indeksową i zapisać 

kilka linii. Jeśli na przykład wiązanie talii miało metodę setCard (), moglibyśmy użyć tego zamiast 

zapisu akcji (). Być może nadejdzie jeden dzień. Kilka ostatnich linii metody action () można zwinąć 

var deck = card.parentNode; 

if (task == "edit") deck.selectedIndex = 0; 

if (task == "keywords") deck.selectedIndex = 1; 

 

Odczytywanie pakietów wiązek za pomocą XPCOM 

 

Drugą zmianą, którą wprowadzimy w NoteTaker, jest umieszczenie danych zewnętrznych w 

wyświetlanym oknie spoza dokumentu XUL. W skrócie, załadujemy zawartość wyświetlaną w 

obszarach pudełkowych. W trakcie tej książki zmienimy sposób, w jaki informacje te są ładowane, 

zapisywane i wyświetlane kilka razy. Aby uzyskać dostęp na zewnątrz, nie musimy używać 

komponentów XPCOM. Tutaj użyjemy pakietu ciągów. Możemy używać pakietów ciągów, plików 

właściwości a.k.a. z XUL lub z JavaScript. Jeśli zrobimy to w sposób XUL-owy, będzie taki sam jak 

skrypt <deck> - dodajemy tagi i szukamy definicji XBL, która dostarcza użytecznych interfejsów. 

Tutaj będziemy pracować z pakietem ciągów w surowym kodzie JavaScript. Ponieważ używa 

XPCOM, musimy przechowywać nasze pliki wewnątrz chrome. Potrzebujemy obiektu działającego 

na plikach właściwości. Innymi słowy, potrzebujemy użyteczny interfejs XPCOM i komponent 

implementujący ten interfejs. Jeśli zdecydujemy się przejrzeć pliki XPIDL (lub indeks tej książki), 

łatwo jest zauważyć interfejsy w pliku nsIStringBundle.idl. Istnieją dwa interfejsy: 

nsIStringBundleService i nsIStringBundle. Ponieważ "Usługa" jest nazwą pierwszego interfejsu, 

musi to być usługa XPCOM; to jest dla nas punkt wyjścia. Przypomnij sobie, że usługi generują 

obiekt za pomocą metody getService (); nonservices tworzą obiekt za pomocą metody createObject 

(). Zauważamy również, że wygląda metoda createBundle () tego interfejsu  

jak ten :  

nsIStringBundle createBundle (w łańcuchu aURLSpec); 

OK, więc ta metoda tworzy obiekt z interfejsem nsIStringBundle z adresu URL. Łatwo to zrozumieć. 

Interfejs nsIStringBundle ma metodę getStringFromName (), która wyodrębni ciąg znaków z pliku 

pakunku ciągów (właściwości). Nie obawiamy się, że pliki XPIDL używają własnych łańcuchów i 

typów łańcuchów; wiemy, że XPConnect przekonwertuje te typy na coś, co JavaScript może 

rozpoznać - pierwotną wartość ciągu znaków, która pojawi się jako obiekt String. Ten plik interfejsu 

również wskazuje na górze powiązanego identyfikatora umowy XPCOM, więc znaleźliśmy naszą 

parę XPCOM: 

@ mozilla.org / intl / stringbundle; 1 nsIStringBundleService 

Nie potrzebujemy identyfikatora kontraktu dla interfejsu nsIStringBundle, ponieważ usługa utworzy 

dla nas obiekty z tym interfejsem, gdy wywołasz createBundle (). Najpierw musimy uzyskać obiekt 



usługi. Łatwo o to poprosić za pomocą naszej  pary XPCOM: 

 

var Cc = Components.classes; 

var Ci = Components.interfaces; 

var cls = Cc["@mozilla.org/intl/stringbundle;1"]; 

var svc = cls.getService(Ci.nsIStringBundleService); 

 

Jeśli w konsoli JavaScript nie pojawią się żadne błędy (i żadne nie powinno być), to svc przechowuje 

teraz obiekt usługi, który pobieramy. Jesteśmy gotowi do kodu. Poniżej przedstawiono wyniki. 

 

Kod NoteTaker do odczytu w łańcuchach z pakietu wiązek 

 

var Cc = Components.classes; 

var Ci = Components.interfaces; 

var cls = Cc["@mozilla.org/intl/stringbundle;1"]; 

var svc = cls.getService(Ci.nsIStringBundleService); 

var URL = "chrome://notetaker/locale/dialog.properties"; 

var sbundle = svc.createBundle(URL); 

function load_data() 

{ 

var names = ["summary", "details", "chop-query", "home-page", "width", 

"height", "top", "left"]; 

var box, desc, value; 

for (var i = names.length; i>0; i--) 

{ 

value = sbundle.getStringFromName("dialog."+ names[i]); 

desc = document.createElement("description"); 

desc.setAttribute("value",value); 

box = document.getElementById("dialog." + names[i]); 

box.appendChild(desc); 

} 

} 

 

Zmienna sbundle zawiera specyficzny dla URL obiekt XPCOM. Wybrany przez nas adres URL musi 

być zgodny z regułami plików właściwości. Funkcja load_data () odczytuje właściwości z tego pliku 

i manipuluje DOM, aby znacznik <description value = "string"> został dodany do każdego znacznika 

<box> symbolu zastępczego jako treści. Zwróć uwagę, jak tworzony jest obiekt dla <description>, a 

następnie dodawany do tagu box na końcu. To jest bardziej wydajne niż dodawanie rzeczy po kawałku 

do istniejącego DOM. Ten kod również opiera się na dokumencie XUL, który ma pewne 

identyfikatory. Musimy ręcznie dodać te identyfikatory do XUL. Aby to zrobić, zmień każdy 

przykład 

<box class = "temporary" /> 

do czegoś takiego 

<box class = "temporary" id = "dialog.summary" /> 

Na koniec uruchomimy tę funkcję load_data () z innego celu zdarzenia skradzionego z rozdziału 6, 

Zdarzenia: atrybut onload tagu <window>. Wykonanie tego w ten sposób zapewnia, że cały 

dokument istnieje zanim zaczniemy na nim działać: 

<window xmlns = "http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul" onload = 

"load_data ()> Ponieważ plik właściwości jest przechowywany w części ustawień narodowych 

chrome, ustawienia regionalne muszą być skonfigurowane zgodnie z opisem w części "Hands On" w 

części 3, Zawartość statyczna. Innymi słowy, plik content.rdf musi być na miejscu, a zainstalowany 

plik chrome.txt musi być aktualny. Sam plik właściwości może wyglądać jak listing 



dialog.properties property file for NoteTaker. 

dialog.summary=My Summary 

dialog.details=My Details 

dialog.chop-query=true 

dialog.home-page=false 

dialog.width=100 

dialog.height=90 

dialog.top=80 

dialog.left=70 

 

Ścieżka tego pliku względem wierzchołka chrome powinna być notetaker / locale / en-US / 

dialog.properties Po tym wszystkim pracy okno dialogowe NoteTaker wygląda teraz jak obrazek 

 

 
 

Pomyślnie użyliśmy XPCOM do interakcji z zasobami spoza załadowanego dokumentu. To duży 

krok, nawet jeśli wszystko, co zrobiliśmy, to odczytanie pliku. Zostawimy zapisywanie tej informacji 

do pliku na inny dzień. Pisanie plików (i ich czytanie) to długa historia. Ta historia została 

opowiedziana w części 16, Obiekty XPCOM. Podsumowując tę aktywność, pracowaliśmy z 

obiektami DOM, AOM, XBL i XPCOM. JavaScript ma pełny dostęp do załadowanej treści, a po 

zainstalowaniu w chrome może zrobić wszystko, co chce zrobić z tą zawartością. Większość 

funkcjonalności dodanych w tym rozdziale była po prostu fantazyjnymi sztuczkami. W przyszłych 

rozdziałach zastąpimy te procedury bardziej profesjonalnymi pracami. 

 

Kącik Debuggowania : Diagnozy Skryptu 

 

JavaScript nie jest w pełni skompilowanym językiem; w związku z tym programista poświęca sporo 

czasu na wykrywanie błędów. Ponieważ zmienne, właściwości i metody są rozwiązywane w czasie 

wykonywania, wiele błędów może być ukrytych do bardzo późnego cyklu rozwojowego. Istotne jest, 

aby proces testowania i debugowania miał jakąś strukturę i nie był zredukowany do zgadywania. W 

tej sekcji opisano narzędzia, które można zastosować do tego procesu. Dobre praktyki kodowania są 

prawdopodobnie najlepszą obroną przed błędami. Zachowaj swój kod JavaScript oddzielnie od XML. 

Zawsze używaj kończących średników, znaczących nazw zmiennych i wcięć. Zawsze sprawdzaj 

argumenty, które są dostarczane do twoich funkcji, i zawsze zwracaj znaczące wartości. Zawsze 

używaj bloków try, jeśli interfejsy Mozilli, z których korzystasz, są zdolne do wyjątków. 

Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi preferencji w części 1, Podstawowe pojęcia. Metoda 

dump () obiektu window jest bardzo przydatnym narzędziem. Kiedy jest włączona, możesz 

uruchomić Mozillę z opcją -console i mieć tekst diagnostyczny wypluwany do okna bez wpływu na 

własne okna platformy. To wyjście można również przechwycić do pliku dziennika. W systemie 

UNIX -console można używać tylko z wiersza poleceń. Jeśli twoje skrypty zawierają wydarzenia 

czasowe, wygenerowane przez ciebie lub otrzymane przez ciebie, logowane dane wyjściowe są 



czasami jedynym sposobem na poznanie kolejności zdarzeń w przetwarzaniu. Mozilla obsługuje 

również javascript: URL. Ten adres URL jest przydatny w testach ad hoc stanu dokumentu. Jeśli 

dokument jest załadowany do okna nawigatora (dokumenty XUL można załadować do Navigatora, 

tak jak w przypadku dowolnego dokumentu WWW), to javascript: URL można użyć do 

przetestowania zawartości dokumentu. Jest to najbardziej przydatne, gdy dokument otrzymuje 

obszerne dane wejściowe od użytkownika. To wejście jest zwykle przechowywane jako informacje 

o stanie, które można sondować za pomocą instrukcji takich jak javascript: var x = 

window.state.formProgress; alert (x); alert () to oczywiście małe okno dialogowe wyświetlające jeden 

lub więcej wierszy tekstu. Można go umieścić w dowolnym miejscu skryptu, który jest dołączony do 

okna Mozilli i może dostarczyć prostej informacji zwrotnej na temat stanu środowiska skryptowego 

i jego zawartości. alert () również zatrzymuje interpreter JavaScript, co jest dobre dla podstawowego 

przetwarzania, ale jest to zła rzecz, w której informacja ma być zużywana w sposób krytyczny 

czasowo przez skrypt (jak media strumieniowe). alert () to trywialny debugger. Punkty obserwacyjne 

to kolejne proste, ale niezwykle użyteczne narzędzie do debugowania. Każdy utworzony obiekt 

JavaScript ma metodę watch (). Ta metoda służy do dołączania ukrytej funkcji do właściwości obiektu 

 

Ta ukryta funkcja działa trochę jak składnia "set function ()" Mozilli. 

 

Rejestrowanie zmian właściwości obiektu za pomocą punktów obserwacyjnych. 

 

function report(prop,oldval,newval) 

{ 

dump(prop + "old: " + oldval + "; new: " + newval); 

return newval; // ensures watched code still works 

}; 

var obj = { test:"before" }; 

obj.watch("test",report); 

obj.test = "after"; // report() called 

obj.unwatch("test"); 

 

Funkcja raport () ma argumenty narzucone przez watch jako efekt uboczny. Gdy właściwość jest 

niewidoczna, efekt uboczny ustaje. Jest to również taktyka do rejestrowania zmian w momencie ich 

wystąpienia. Na koniec słowo kluczowe debugger można wstawić w skrypty w dowolnym miejscu. 

Uruchamia program JavaScript Debugger, którego polecenia można poznać, wpisując / help w 

wierszu poleceń na dole jego okna. Ten debugger jest oparty na parze XPCOM: 

@ mozilla.org / js / jsd / debugger-service; 1 jsdIDebuggerService 

Jeśli nie lubisz JavaScript Debugger, możesz zaimplementować coś na górze tego komponentu i jego 

interfejs jsdIDebuggerService. Gdy pojawią się niejasne problemy, całkowicie wyłącz Mozillę, 

uruchom ją ponownie i ponów test. Zawsze wyświetlaj konsolę JavaScript (w dziale Narzędzia | 

Tworzenie stron WWW) i zawsze usuwaj dziennik konsoli przed załadowaniem dokumentów 

testowych, aby nowe błędy były oczywiste. W systemie Microsoft Windows od czasu do czasu 

sprawdzaj, czy procesy Mozilla zombie są zawieszone bez okien, aby je zidentyfikować. 



 

 

 

VI: Zdarzenia 

 
Platforma Mozilla jest zaprojektowana przede wszystkim dla aplikacji interaktywnych. Ta część 

wyjaśnia podstawowe funkcje Mozilli, które budują pomost między rzeczywistym żywym 

człowiekiem a systemem oprogramowania. Takie cechy są dość zróżnicowane. Są to zarówno 

sterowniki urządzeń, pojedyncze naciśnięcia klawiszy, formularze, menu i paski narzędzi. Pod tymi 

większością z tych możliwości znajduje się system przetwarzania danych sterowany zdarzeniami. 

W tym rozdziale omówiono podstawowe surowe, sterowane zdarzeniami dane wejściowe. Aby 

działać, surowe dane użytkownika muszą najpierw zostać ugotowane w coś bardziej użytecznego. 

W tej części opisano także systemy gromadzenia danych niskiego poziomu Mozilli do 

wprowadzania danych przez użytkownika z myszy, klawiatury i innych źródeł. Wprowadzane przez 

użytkownika dane są ściśle powiązane z systemami zarządzania zdarzeniami Mozilli, a podstawy 

tych systemów są również dokładnie badane. Tradycyjne interfejsy użytkownika, takie jak 

klawiatury, myszy i monitory, nie są w ogóle standardem. Urządzenia te są połączone z systemem 

operacyjnym i pulpitem, a te systemy próbują narzucić własne, unikalne standardy, aby wszystko 

zrozumieć. Takie standardy sprawiają, że tworzenie aplikacji wieloplatformowych stanowi 

wyzwanie. Nawet najprostszy standard sprawia, że mobilność staje się wyzwaniem: jeden przycisk 

myszy dla systemu Macintosh, dwa dla systemu Microsoft Windows i trzy dla systemu UNIX. Z 

drugiej strony, większość systemów operacyjnych używa Control-X, Control-C i Control-V do 

operacji wycinania, kopiowania i wklejania, z wyjątkiem sytuacji, gdy klawisze nie mają X, C lub V. 

Coś o standardach jest to: nie tylko istnieje wiele do wyboru, ale jest ich również wiele, z którymi 

można się pogodzić. Każdy standard to mały tyran. Platforma Mozilla musi z wdziękiem uporać się 

z wszystkimi tymi ograniczeniami, a także znaleźć sposób na ustawienie własnych konwencji. 

Użytkownicy chcą, aby ich interakcje z Mozillą były znane, oczywiste, proste i niezawodne. 

Większość działań użytkownika jest powtarzalna, a użytkownicy chcą wykonywać te działania, 

reagując przez nawyk, a nie myśląc. Diagram NPA, który poprzedza ten rozdział, ilustruje obszary 

Mozilli, w które wchodzi użytkownik. Schemat jest dokładnie taki, jakiego można się spodziewać - 

większość aktywności użytkownika jest po stronie użytkownika diagramu. Ramka oznaczona jako 

"Wydarzenia" ma zasadnicze znaczenie dla tego rozdziału; reprezentuje system opisany w 

standardach DOM 2 Events i DOM 3 Events. Teraz, gdy wprowadzono JavaScript, XPConnect i 

XPCOM, odkryto również kilka istotnych komponentów z tylnej części Mozilli. Te komponenty 

oraz znaczniki XUL, które je uzupełniają, zapewniają kilka sposobów wyrażenia miejsca, w którym 

wydarzenie ma się odbyć po jego wyświetleniu. Zanim przejdziesz dalej, zanotuj to słowo 

ostrzeżenia. Wiele pojęć z tego rozdziału jest trywialnych do uchwycenia. Niektóre z nich są jednak 

nieco zbyt subtelne dla czytelników, którzy mają tylko doświadczenie HTML. Jeśli jesteś 

początkującym programistą, zdecydowanie zaleca się eksperymentowanie z opisanymi koncepcjami 

zdarzeń, aby zdobyć doświadczenie. Te koncepcje zdarzeń powtarzają się w całej Mozilli i stanowią 

ważny krok na drodze do opanowania platformy. Sesja "Hands On" w tym rozdziale jest dobrym 

punktem wyjścia. 

 

6.1 W JAKI SPOSÓB MOZILLA OBSŁUGUJE WYDARZENIA 

Rysunek 1 to przegląd koncepcyjny systemów sterowanych zdarzeniami w Mozilli. Wszystkie te 

podejścia są tu krótko omawiane; większość z nich jest obszernie omawiana tutaj, ale polecenia są 

omówione w Części 9, Polecenia, a przetwarzanie treści jest tematem poruszonym w części 16, 

Obiekty XPCOM. 

 



 
 

6.1.1 Planowanie wejścia i wyjścia 

 

Wszystkie programy wymagają pewnej formy wejścia i wyjścia, a platforma Mozilla nie jest 

wyjątkiem. Może odbierać dane wejściowe z urządzeń kierowanych przez ludzi, z sieci i połączeń 

internetowych, z systemu operacyjnego, z innych aplikacji i od siebie. Może wysyłać dane 

wyjściowe do większości z tych miejsc. Wszystko razem to skomplikowany zestaw możliwości 

żonglowania. Co jeśli wejście dociera z kilku miejsc jednocześnie? Czy czegoś nie można 

przegapić? Rozwiązanie Mozilli obejmuje prosty system planowania oparty na zdarzeniach. 

Problem z systemami szeregowania polega na tym, że niewiele języków programowania obsługuje 

je bezpośrednio, a rzadko używane programy rzadko korzystają z nich. Niektórzy programiści 

nigdy nie mają kontaktu z takimi systemami.  Doświadczeni programiści zauważają, że ten system 

jest odpowiednikiem środowiska wielowątkowego i wywołania jądra select (). "Witaj, świat" może 

być pierwszym programem, który wszyscy próbują, ale produkuje tylko dane wyjściowe. Druga 

próba programu prawdopodobnie wykona zarówno wejście, jak i wyjście. Lista 1 pokazuje przykład 

takiego drugiego programu, używając składni Java-Script. Nie możesz uruchomić tego programu w 

przeglądarce - to tylko wymyślony przykład. 

 

Listing 1 Przykład pierwszego programu wejścia-wyjścia. 

var info; 

while (true) 

{ 

read info; 

print info; 

} 

Zgodnie z zasadami języków programowania 3GL, ten program ma jeden blok instrukcji 

zawierający dwie instrukcje, które są wykonywane kolejno jeden po drugim. Ten program nigdy się 

nie kończy; po prostu zgłasza to, co zostało wprowadzone. Może być napisany w nieco bardziej 

uporządkowany sposób, jak pokazuje Listing 2. 

Listing 2 Przykład pierwszego strukturalnego programu wejścia-wyjścia. 

var info; 

function read_data() { read info; } 

function print_data() { print info; } 



function run() 

{ 

while (true) 

{ 

read_data(); 

print_data(); 

} 

} 

run(); 

Mimo że ten drugi program wykonuje tylko jedną instrukcję run (), jasne jest, że jest to ta sama 

metoda krok po kroku stosowana na listingu 1. Oprogramowanie oparte na zaplanowanych 

systemach w ogóle nie działa w ten sposób. Ten sam program wyrażony w systemie szeregowania 

może wyglądać jak na listingu 3. 

Listing 3 Przykład pierwszego zaplanowanego programu wejścia-wyjścia. 

var info; 

function read_data() { 

if (!info) 

read info; 

} 

function print_data() { 

if (info) { 

print info; 

info = null; 

} 

} 

schedule(read_data, 500); 

schedule(print_data, 1000); 

run(); 

Funkcja schedule () w tym przykładzie przyjmuje dwa argumenty: funkcję do uruchomienia i 

opóźnienie czasowe w milisekundach. schedule () mówi, że dostarczona funkcja powinna być 

uruchamiana regularnie za każdym razem, gdy upłynie czas równy upłynięciu milisekundy. run () 

mówi systemowi, aby zaczął szukać rzeczy do uruchomienia. W czasie 0,5 sekundy (500 

milisekund),  read_data () zostanie uruchomione. W czasie 1,0 sekundy (1000 milisekund, czyli 

również 2 * 500 milisekund), obie funkcje zostaną uruchomione. W czasie 1,5 sekundy (1500 

milisekund = 3 * 500 milisekund), read_data () uruchomi się po raz trzeci i tak dalej. Funkcja run () 

nigdy się nie kończy. Takie ustawienie może wydawać się dość obce, zwłaszcza, że funkcje 

schedule () i run () nie są zdefiniowane nigdzie w programie.  Musisz tylko zaufać, że działają tak 

jak w reklamie. Są to świadczone usługi 

przez jakiś istniejący system planowania. Gorzej, read_data () i print_data () nie są wykonywane w 

żadnej określonej kolejności. W rzeczywistości read_data () działa dwa razy częściej (co pół 

sekundy, w porównaniu do raz na sekundę dla print_data ()). W celu wspólnej pracy obie funkcje 

opierają się na wspólnym zbiorze danych (zmienna informacyjna). read_data () nie przeczyta 

niczego, dopóki ostatni element w info nie zostanie użyty przez print_data (). print_data () nie 

wypisze niczego, dopóki read_info () nie wsadzi czegoś do informacji. Te dwie funkcje są 

skoordynowane ze sobą za pośrednictwem informacji o współdzielonym stanie, mimo że są one 

niezależnie niezależne. W Mozilli możesz utworzyć taki harmonogram samodzielnie lub użyć 

istniejącego i dodać własne zaplanowane elementy, ale żadna strategia nie jest powszechną 

praktyką. Platforma Mozilla zajmuje się tym wszystkim. Ma wbudowany harmonogram i 

zaplanowane funkcje, które sprawdzają wszystkie możliwe formy wprowadzania i wyprowadzania 

danych przez użytkownika. Klucz jest rodzajem danych wejściowych, skrypt JavaScript do 

uruchomienia jest inny, a fragment treści HTML odebrany z serwera WWW jest trzeci. 

Zaplanowane elementy mogą być małe (kliknięcie myszą) lub bardzo duże (proszę ponownie 



wyświetlić cały ten dokument HTML). Wszystko w Mozilli jest zaplanowanym elementem, nawet 

jeśli fakt ten jest głęboko pochowany pod codziennymi funkcjami. Czasami ten zaplanowany 

system zostaje ujawniony programistom. Lista 4 ściśle pasuje do Listingu 3; jest to jednak legalny i 

możliwy do uruchomienia skrypt JavaScript. Umieść go na dowolnej stronie HTML lub XML, 

wypełnij regularnie pojawiające się wyskakujące okienko i obserwuj tekst w tytule okna, aby 

zobaczyć działający system planowania. Przykład idzie wolno, abyś miał czas na zamknięcie okien 

myszką, gdy masz już dość 

 

Listing 4 Przykład planowania funkcji za pomocą setInterval (). 

 

function read_data() { 

if (!window.userdata) 

window.userdata = prompt("Enter new title"); 

} 

function print_data() { 

if (window.userdata) { 

window.title = window.userdata; 

window.userdata = null; 

} 

} 

window.setInterval(read_data, 5000); 

window.setInterval(print_data, 100); 

 

Mimo że obie funkcje działają na bardzo różnych częstotliwościach, system działa. print_data () 

zrobi częste kontrole, aby coś zrobić; read_data () rzadziej pyta użytkownika o informacje. Ten 

przykład można uprościć. Funkcja read_data () mogłaby zostać napisana do okna zaraz po 

odczytaniu. Jeśli tak się stanie, funkcja print_data () może zostać całkowicie usunięta. Taka 

odmiana pokazuje, że większe funkcje oznaczają mniej zaplanowanych elementów. Również jest 

odwrotnie. Liczba zaplanowanych przedmiotów jest po prostu wyborem programisty w czasie 

projektowania. Listing 4 można obejrzeć z innej perspektywy. Zamiast być zaskoczonym, że dwie 

funkcje mogą działać w sposób skoordynowany, ale niezależny, można pomyśleć o rolach tych 

dwóch funkcji w środowisku roboczym. read_data () pobiera nowe informacje i udostępnia je. Z 

punktu widzenia środowiska wykonawczego jest on producentem informacji. print_data () pobiera 

dostępne informacje i umieszcza je gdzie indziej, wykorzystując je w procesie. Jest konsumentem 

informacji. Producenci i konsumenci są bardzo ważnymi pomysłami projektowymi i oni pojawiają 

się w całej Mozilli. Pomysł współpracy pary producent-konsument jest bardzo powszechny, a para 

jest powiązana wspólnym celem: chęcią przetworzenia jednego rodzaju informacji. Czasami para 

siedzi i nic nie robi. Kiedy pojawia się nowy bodziec, para zaczyna działać. Dalszą modyfikacją 

Listingu 6.4 może być zmiana wywołań setInterval () na setTimeout (). setTimeout () ustawia swój 

argument funkcji tak, aby działał tylko jeden raz, a nie wielokrotnie. Po tym jedynym uruchomieniu 

zaplanowany element zostaje usunięty z systemu harmonogramów, aby nigdy się nie pojawić 

ponownie. Przedmioty, które pojawiają się tylko raz w systemie harmonogramu, są bardzo ważnym 

przypadkiem specjalnym. Załóżmy, że system harmonogramu składa się wyłącznie z elementów 

jednorazowych. Ponadto załóżmy, że wszystkie te elementy mają opóźnienie czasowe równe zero. 

Na koniec załóżmy, że wszystkie te produkty są producentami - każdy z nich wyprodukuje jeden 

element danych po uruchomieniu. W takich okolicznościach system harmonogramów jest prostą 

kolejką zdarzeń. Kiedy producent w kolejce działa, wydarzenie jest w toku. W swobodnej 

rozmowie producent w kolejce jest również nazywany zdarzeniem, ale dane, które tworzy 

producent, również nazywa się wydarzeniem. Ponieważ wszyscy producenci w kolejce zdarzeń 

mają zerowe opóźnienie, Mozilla zrobi wszystko, aby od razu je uruchomić, co oznacza, że niemal 

natychmiast opuszczają kolejkę. Taki system jest przydatny na przykład do raportowania naciśnięć 

klawiszy. 



Na listingu 4 programista aplikacji jest odpowiedzialny za tworzenie zarówno konsumentów, jak i 

producentów. Kolejkę zdarzeń można ustawić inaczej. Platforma Mozilla może być odpowiedzialna 

za dodanie zdarzeń do kolejki. Może być również odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego 

konsumenta w momencie wystąpienia zdarzenia producenta. Programista aplikacji może być 

odpowiedzialny za pisanie klientów, którzy zużywają stworzone dane o wydarzeniach i za 

poinformowanie Platformy Mozilla, że ci konsumenci są zainteresowani danymi pewnego rodzaju 

zdarzeń. Programista aplikacji wywołuje te programy obsługi zdarzeń dla klientów, a Mozilla 

nazywa je słuchaczami. Słuchacz jest wzorcem projektowym programowania - dobrze 

ugruntowanym pomysłem, który jest użytecznym punktem myślenia dla projektu. Kod 

zaprojektowany, aby być słuchaczem, oczekuje informacji z innego kodu i działa na nim, gdy się 

pojawi. Wszystkie skrypty JavaScript są detektorami uruchamianymi w odpowiedzi na pewne 

zdarzenie, mimo że żadne zdarzenie nie wydaje się działać. To krótkie wprowadzenie poszło od 

zwykłego przykładu 3GL do systemu opartego na zdarzeniach. Tak pracuje Mozilla. W 

szczególności przetwarza się na przykład sposób wprowadzania danych przez użytkownika. Po 

drodze poruszyliśmy koncepcje konsumentów, producentów, harmonogramów, słuchaczy i 

terminów, a te koncepcje są przydatne same w sobie. Kiedy nadejdzie czas, aby się zabrudzić za 

pomocą komponentów XPCOM, te koncepcje staną się niezbędne. Na razie wszystko, co musisz 

zrobić, to zaakceptować, że zdarzenia napędzają całe przetwarzanie w Mozilli, nawet jeśli rzecz do 

przetworzenia to tylko jeden wielki skrypt. Od części 5, Skrypty, wiesz, że znaczna część Mozilla 

Platform jest dostępna jako interfejsy i komponenty XPCOM, i która obejmuje kolejki zdarzeń. 

Dwa składniki 

@ mozilla.org / event-queue; 1 

@ mozilla.org / event-queue-service; 1 

a interfejs nsIEventQueue umożliwia tworzenie, uruchamianie i zatrzymywanie kolejki zdarzeń. Te 

komponenty są przydatne tylko dla aplikacji, które w dużym stopniu dostosowują Mozillę. 

Ponieważ kolejka zdarzeń Mozilli jest tak niskiego poziomu, rzadko jest używana bezpośrednio. 

Zamiast tego Mozilla tworzy na górze kilka systemów wyższego poziomu, z którymi łatwiej jest 

pracować. Są to funkcje, na które programiści aplikacji bardzo polegają. Nadal są "pod 

powierzchnią" w tym sensie, że nie zawierają dużo bezpośredniego wkładu użytkownika. Są jak 

środkowa warstwa ciasta, a nie lukier. Ten przegląd sposobu, w jaki Mozilla przetwarza zdarzenia, 

jest kontynuowany z uwzględnieniem nie mniej niż pięciu z tych średnich systemów. 

 

6.1.2 Model zdarzenia DOM 

 

Programy obsługi zdarzeń i zdarzenia, które programiści używają codziennie, pochodzą ze 

standardów W3C z DOM Events. Wiele z tych zdarzeń dotyczy dowolnego dokumentu XML, w 

tym XUL, a doświadczenie z tymi procedurami może być bezpośrednio zastosowane w Mozilli. 

System zdarzeń DOM znajduje się na szczycie podstawowej kolejki zdarzeń Mozilli. Zdarzenia 

DOM są ograniczone do jednego dokumentu XML. Ponieważ standard zdarzeń DOM został 

niedawno sfinalizowany na poziomie DOM 3, obsługa przeglądarek internetowych ma pewne 

zaległości. Problemy ze zgodnością w różnych przeglądarkach, niestandardowe zachowania 

zdarzeń i luki sprawiły, że korzystanie ze zdarzeń w skryptach jest kłopotliwe. Ogólnie rzecz biorąc, 

"płaski" model zdarzeń w wersjach 3.0, w których zdarzenia nie propagują zbyt wiele, to wszyscy 

programiści sieci Web ryzykują używanie dla wieloplatformowego HTML. Wraz z wydaniem 

Mozilli wiele z tych problemów zniknęło. W przypadku twórców aplikacji i dokumentów XUL nie 

ma problemów z wieloma platformami. Mozilla obsługuje pełny przepływ zdarzeń DOM 2 i DOM 

3 dla wielu typowych zdarzeń. Oba etapy przechwytywania zdarzeń i propagacji są obsługiwane. 

Mozilla obsługuje również więcej niż jedną procedurę obsługi zdarzeń na cel zdarzenia, zgodnie ze 

standardami. Zdecydowanie zaleca się przeczytanie sekcji 1.1 i 1.2 standardu Wydarzenia DOM 3, 

jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To zaledwie cztery strony czytania. Aby krótko podsumować te 

sekcje normy, zdarzenia w dokumencie XML mogą być obsługiwane za pomocą skryptów 

JavaScript. Fragment skryptu lub pojedyncza funkcja to program obsługi zdarzeń, który 



programista instaluje przeciwko celowi zdarzenia. Celem zdarzenia jest po prostu znacznik lub 

element DOM 1 elementu znacznika plus typ zdarzenia. Gdy zdarzenie wystąpi w wyniku 

wprowadzenia danych przez użytkownika lub z innego powodu, tworzony jest obiekt Event. Obiekt 

ten przemieszcza się w dół hierarchii DOM znaczników, zaczynając od obiektu Document i 

kończąc na tagu celu zdarzenia. Jest to faza przechwytywania i każdy znacznik po drodze może 

przetwarzać zdarzenie, jeśli ma odpowiednią procedurę obsługi zdarzeń. Taki wstawiony handler 

może zatrzymać zdarzenie lub pozwolić mu na kontynuowanie tagu celu zdarzenia. Po dotarciu 

obiektu Event do znacznika celu zdarzenia zostanie wykonana docelowa procedura obsługi zdarzeń. 

Ten program obsługi może zatrzymać Obiekt zdarzenia z podróży i zapobiegnie wystąpieniu 

domyślnej akcji. Domyślną akcją jest sytuacja, w której znacznik celu zdarzenia nie ma w ogóle 

zainstalowanego programu obsługi. Po zakończeniu pracy programu obsługi następuje akcja 

domyślna (jeśli tak się nie stało , zostanie zatrzymany), a następnie wydarzenie wchodzi w fazę 

bubble. W fazie buble Obiekt zdarzenia zwraca hierarchię DOM do obiektu dokumentu i po drodze 

może zostać przechwycony przez co najmniej jedną inną procedurę obsługi. Po dotarciu do obiektu 

dokumentu zdarzenie się kończy. Zdarzenia przemieszczają się w dół iw górę w ten sposób, aby 

wspierać budowę dwóch typów interaktywnych dokumentów. W jednym projekcie tagi w 

dokumencie są uważane za głupie obiekty, którymi należy zarządzać. W takim przypadku zdarzenia 

muszą być przechwytywane na najbardziej abstrakcyjnym poziomie (na poziomie dokumentu), aby 

mogło nastąpić przetwarzanie na wysokim poziomie zawartości dokumentu. Przykłady tego typu 

projektów obejmują menedżery okien, które odbierają dane wejściowe w imieniu okien, komputery 

stacjonarne, które odbierają dane wejściowe w imieniu ikon i operacje gumowania (zaznaczanie 

obszaru). Faza przechwytywania obsługuje ten rodzaj projektu. 

W innym projekcie znaczniki w dokumencie są uważane za inteligentne obiekty, które mogą same 

myśleć. Dane wejściowe przechodzą bezpośrednio do najbardziej konkretnego obiektu, który 

wykonuje własne przetwarzanie. Przykładami tego typu projektów są zwykłe okna aplikacji, 

formularze i narzędzia graficzne. Jest to częstsze użycie XUL. Faza propagacji wspiera ten rodzaj 

projektowania. Tabela 1 pokazuje zdarzenia rozpoznawane przez Mozillę. 

 

 
 

Ta lista pochodzi z pliku źródłowego Mozilla / events / src / nsDOMEvent.cpp i jest zorganizowana 



zgodnie z sekcją standardu DOM 3 Events plus dwie kolumny dla zdarzeń niestandardowych 

Mozilli. Istnieje wiele znaczników XUL, które obsługują tylko podzbiór tych zdarzeń. Wydarzenia 

związane z Mozillą omówiono w odpowiednim temacie w tym rozdziale. Oto krótkie 

podsumowanie tych wydarzeń. dblclick występuje po podwójnym kliknięciu przycisku myszy. 

contextmenu występuje, gdy mysz lub klawiatura powoduje pojawienie się menu kontekstowego 

(np. kliknięcie prawym przyciskiem myszy w Microsoft Windows). Zdarzenia zgrupowane z 

naciśnięciem klawisza dotyczą działań klawiatury lub działań, które są zwykle inicjowane przez 

użytkownika. Zdarzenia zgrupowane z farbą dotyczą zmian w układzie dokumentu. popup ... 

wydarzenia są dla wyskakujących okienek menu i podpowiedzi. przeciągnij ... wydarzenia są 

gestami przeciągania i upuszczania za pomocą myszy. obsługuje transmisję system nadawcy-

obserwatora, który jest technologią specyficzną dla Mozilli. close występuje, gdy użytkownik 

próbuje zamknąć okno. Wszystkie te zdarzenia generują obiekt zdarzenia, zgodnie ze standardem 

zdarzeń DOM. Interfejs nsIDOMEvent Mozilli jest równoznaczny z interfejsem Event w 

standardzie, a inne nazwy interfejsów podobnie się konwertują. Tabela 2 pokazuje zdarzenia, 

których Mozilla nie rozpoznaje od wersji 1.4. Te zdarzenia są również zaczerpnięte ze standardu 

zdarzeń DOM 3 

 

 
 

Najczęstszym sposobem określenia obsługi zdarzeń jest użycie atrybutu XML. W Mozilli 

rozróżniana jest wielkość liter, a wszystkie takie atrybuty powinny być pisane małymi literami, 

chyba że w tych tabelach podano wyraźnie wielkie litery. Atrybut handler ma taką samą nazwę jak 

zdarzenie z prefiksem "on". Mniej popularny, ale mocniejszy jest system DOM do ustawiania 

procedur obsługi zdarzeń. Listing 5 porównuje składnię dla tych dwóch systemów. 

 

Listing 5 Techniki rejestracji procedur obsługi zdarzeń. 

 

<!-- the XML way --> 

<button id="test" onclick="myhandler(event);"> 

<label value="Press Me"/> 

</button> 

// The DOM way 

var obj = getElementById("test"); 

obj.addEventListener("click", myhandler, false); 

 

Tradycyjny HTML dostarczyłby funkcji obsługi jako ten argument. W Mozilli bieżący obiekt Event 

jest zawsze dostępny jako właściwość zdarzenia. Właściwość currentTarget obiektu Event jest 

równoważna, więc użyj dowolnej nazwy. Istnieją niewielkie różnice w wykonaniu tych dwóch 

wariantów. Skryptowe podejście DOM jest nieco bardziej elastyczne z kilku powodów: 

 Do tego samego obiektu można dodać więcej niż jeden moduł obsługi za pomocą metody 

add-EventListener (). 

 Trzeci argument addEventListener () o wartości true pozwala uruchomić program obsługi w 



fazie przechwytywania. To nie jest możliwe z XML. 

 Handlery można usunąć przy użyciu metody removeEventListener (). W XUL wbudowany 

detektor zdarzeń może być tylko zastąpiony, a nie usunięty. 

 Metoda DOM umożliwia uwzględnienie wszystkich procedur obsługi zdarzeń poza treścią 

XML. W związku z tym procedury obsługi można instalować z oddzielnego pliku .js. 

Podejście XML ma jedną zaletę: obsługuje fragment skryptu mniejszy niż cała funkcja. Ta 

możliwość może być użyteczna dla HTML, ale dla XUL, gdzie programowanie strukturalne jest 

dobrą praktyką, nie jest to zbytnio korzystne. Jeśli twój XML może mieć długą żywotność, zaleca 

się, aby zachować obsługę zdarzeń z atrybutów XML. 

 

6.1.2.1 Obsługa XUL dla obsługi zdarzeń 

 

Zgodnie z Tabelą 4, Mozilla nie obsługuje interfejsów HTMLEvents i TextEvents, które są częścią 

standardu DOM 3 Events. To nie jest cała historia. XUL nie jest HTML, więc brak wsparcia dla 

HTMLEvents nie jest zaskoczeniem. Domyślne akcje dla niektórych znaczników HTML są 

znaczące (np. Przesyłanie formularzy lub nawigacja po łączach), ale akcje domyślne dla 

znaczników XUL są mniej powszechne. Z kolei znaczniki XUL są często wspierane przez wiązania 

XBL i wyrafinowane style. Te powiązania i style dodają efekty i procedury obsługi, które równie 

dobrze mogą być liczone jako akcje domyślne. Jeśli znacznik XUL nie ma żadnych programów 

obsługi zdarzeń zainstalowanych przez programistę, ale coś się dzieje, gdy wystąpi zdarzenie, 

najlepszym miejscem do rozpoczęcia wyszukiwania jest plik xul.css w pliku chrome toolkit.jar. 

Tutaj znajdują się domyślne style i powiązania dla tagów. Część 15, Wiązania XBL opisuje sposób 

dodawania obsługi zdarzeń za pomocą powiązań XBL. TextEvents to standardowy termin DOM dla 

zdarzeń, w których znak jest wysyłany do dokumentu XML. Mówiąc prostym językiem, oznacza to 

nacisk na klawisze, ale TextEvents może teoretycznie pochodzić z innego źródła. Sekcja TextEvents 

standardu zdarzeń jest oparta na interfejsie nsIKeyEvents Mozilli, ale jest nieco inny. W praktyce 

Mozilla ma niemal taką samą funkcjonalność jak standard. TextEvents mają jedną wadę w Mozilli. 

Zdarzenia te mogą być odbierane tylko przez obiekt Document lub Window. W ogóle nie ma fazy 

przechwytywania lub bulgotania. Nie ma jeszcze wyczerpującego odsyłacza, który dokumentuje 

obsługę zdarzeń dla każdego znacznika XUL. Najprostszym sposobem postępowania jest nadal 

wypróbowanie programu obsługi zdarzeń i zanotowanie wyników dla siebie. Poszczególne tematy 

tego rozdziału zawierają wskazówki dotyczące konkretnych programów obsługi. Wiele znaczników 

XUL ma powiązania z XBL, a XBL ma znacznik <handler>. Oznacza to, że domyślną akcją dla 

danego znacznika może być określone w XBL, zamiast w C / C ++ Mozilli. To otwiera trochę XUL 

domyślne akcje do nauki. 

 

6.1.3 Zdarzenia czasowe 

Drugi system zdarzeń w Mozilli to prosty mechanizm zdarzeń czasowych. Listing 6.4 i jego 

dyskusja używają tego systemu. Ponieważ kolejka zdarzeń Mozilli jest tak podstawową cechą 

platformy, łatwo i rozsądnie jest udostępnić programistom wersję przyjazną dla użytkownika. 

Cztery wywołania, które składają się na ten mały system, są pokazane na listingu 6 

 

Listing 6 Przykłady API zdarzeń czasowych. 

 

timer = window.setTimeout(code, milliseconds); 

timer = window.setInterval(code, milliseconds); 

window.clearTimeout(timer); 

window.clearInterval(timer); 

// przykłady kodu czasowego 

timer = setTimeout(myfunction, 100, arg1, arg2); 

timer = setTimeout("myfunction();", 100); 

timer = setTimeout("window.title='Go'; go();", 100); 



Argument o nazwie code może być obiektem funkcji lub łańcuchem zawierającym JavaScript. Jeśli 

jest łańcuchem, jest on oceniany za pomocą eval () po uruchomieniu. Wartość zwracana przez timer 

jest identyfikatorem numerycznym dla pozycji zaplanowanej. Jego jedynym celem jest 

umożliwienie usunięcia przedmiotu. Identyfikator nie ma znaczenia w JavaScript, oprócz tego, że 

jest unikalny. Timery mają pewne ograniczenia: zdarzenie czasowe nie ma łańcucha zasięgu 

JavaScript kodu, który je wywołał; obiekt okna jest pierwszym elementem łańcucha zasięgu; a 

liczba milisekund musi wynosić co najmniej 10. Być może największym ograniczeniem jest 

jednowątkowy charakter zarówno JavaScript, jak i XPCOM. Żadne zdarzenie czasowe nie wystąpi, 

dopóki bieżący skrypt nie zostanie uruchomiony. W danym momencie może być realizowane tylko 

jedno zdarzenie czasowe. Jeśli dany fragment kodu zajmuje dużo czasu, wszystkie należne 

zdarzenia zostaną zablokowane i wykonane późno. Wreszcie, niektóre operacje wejścia i wyjścia 

musi poczekać, aż program obsługi zdarzeń się zakończy, zanim będzie mógł się odbyć. Na 

przykład zmiany układu stylu wprowadzone przez zdarzenie setTimeout () nie będą miały miejsca, 

dopóki zdarzenie się nie zakończy. Jest to poważna przeszkoda dla systemów animowanych. 

Ogólnie rzecz biorąc, interpreter JavaScript musi zwolnić procesor zanim inne działania w Mozilla 

Platform mogą być kontynuowane. System XPCOM Mozilli może również dostarczać zdarzenia 

czasowe. Ma API całkowicie oddzielone od setTimeout (). Wymagana jest para XPCOM 

@ mozilla.org / timer; 1 nsITimer. 

Taki obiekt działa z drugim obiektem, który obsługuje interfejs nsIObserves. Aby użyć nsITimer, 

musisz sam zaimplementować ten drugi obiekt. 

 

Listing .7 Pojedyncze wywołanie setTimeout () zaimplementowane za pomocą komponentów 

XPCOM. 

 

var observer = { 

// Components.interfaces.nsIObserver 

observe: function(aSubject, aTopic, aData) 

{ 

alert("From: " + aSubject + " saw: " + aTopic + " data: " + aData); 

}, 

// Components.interfaces.nsISupports 

QueryInterface : function(iid) 

{ 

if ( iid.equals(Components.interfaces.nsIObserver) || 

iid.equals(Components.interfaces.nsISupportsWeakReference) 

|| iid.equals(Components.interfaces.nsISupports) 

) 

return this; 

throw Components.results.NS_NOINTERFACE; 

} 

}; 

with(netscape.security.PrivilegeManager) 

{ enablePrivilege("UniversalXPConnect"); } 

var c, timer; 

c = Components.classes["@mozilla.org/timer;1"]; 

timer = c.createInstance(Components.interfaces.nsITimer); 

timer.init(observer, 5000, timer.TYPE_ONE_SHOT); 

 

Większość tego kodu tworzy po prostu obiekt implementujący interfejs nsIObserver. Jak dokładnie 

to działa, nie jest jeszcze zbyt ważne; warto zauważyć, że metoda obser () ma taką samą nazwę i 

argumenty, jak ta zdefiniowana w interfejsie nsIObserver, którą można znaleźć w pliku interfejsu 

nsIObserver.idl. Porównaj ten obiekt z zawartością nsIObserver.idl i nsISupports.idl w kodzie 



źródłowym, jeśli chcesz. Ten utworzony obiekt otrzyma zdarzenie czasowe, kiedy się pojawi. W 

ostatnich kilku wierszach listingu 7 utwórz obiekt Timer i skonfiguruj zdarzenie. init () informuje 

timer, jaki obiekt powinien zostać użyty, kiedy zdarzenie ma się pojawić, kiedy zdarzenie ma się 

odbyć i czy zdarzenie powinno zostać uruchomione raz lub wielokrotnie. Podobnie jak setTimeout 

(), ten skrypt się kończy. Zdarzenie zostanie wywołane później, powodując uruchomienie funkcji 

observer.observe (). Jest oczywiste, że ten kod zapewnia ten sam efekt, co wywołanie setTimeout () 

uruchamiające alert (). Linia kodu zabezpieczającego w środku tego przykładu jest wymagana, jeśli 

skrypt nie jest zapisany w chrome. Użytkownik musi potwierdzić, że skrypt ma pozwolenie na 

użycie XPCOM, ze względów bezpieczeństwa. Pokazano tutaj tylko po to, aby zilustrować to, co 

jest wymagane dla nieulotnej XUL. Większość XUL jest przechowywany w chrome i nie wymaga 

tej linii. Jeśli umieścisz ten kod na dowolnej stronie HTML lub XUL, zobaczysz, że pojedyncze 

okno z ostrzeżeniem pojawi się około 5 sekund po wczytaniu strony. Do codziennego użytku 

znacznie łatwiej jest użyć funkcji setTimeout () i setInterval (). Później ten bardziej formalny 

system wydaje się znacznie wygodniejszy w przypadku niektórych zadań. 

 

6.1.4 Nadawcy i obserwatorzy 

Trzeci system zdarzeń w Mozilli oparty jest na wzorcu Observer. Przypomnij sobie, że wzorce 

projektowe są wysokopoziomowymi pomysłami projektowymi, które po dokładnym wdrożeniu 

tworzą potężne, elastyczne i czasami proste systemy oprogramowania. Komponenty XPCOM 

Mozilli, które razem wyglądają jak biblioteka obiektów, szeroko wykorzystują wzorzec projektowy 

Observer. Wszelkie nietrywialne użycie XPCOM oznacza uczenie się tego wzorca. Ten wzór jest 

używany tak bardzo, że pojawia się również bezpośrednio w znacznikach XUL. Wcześniej w tym 

rozdziale nakreślono pojęcia kolejek zdarzeń, producentów i konsumentów oraz słuchaczy. 

Wszystkie te rzeczy mają na celu wprowadzenie pewnych struktur do wprowadzenia lub, bardziej 

ogólnie, powiadomienie, że coś, gdzieś się zmieniło. Przypomnij sobie, że słuchacze są rodzajem 

konsumenta, który jest powiadamiany o wystąpieniu zdarzenia. Obserwatorzy to inny rodzaj 

konsumenta, który jest powiadamiany o zdarzeniu. Różnica między słuchaczami a obserwatorami 

polega na tym, że słuchacze zazwyczaj nie reagują. Słuchacz odnotowuje informacje lub 

wydarzenie, o których jest powiadomiony, może coś z nim robi, ale zazwyczaj ignoruje system, 

który dostarczył wydarzenie. Obserwator odnotowuje również informację lub wydarzenie, o którym 

jest poinformowany, a może coś z nim robi, ale obserwator ma również swobodę interakcji z 

dostawcą zdarzenia. Obserwatorzy są dość interaktywni, aw rzadszych przypadkach mogą nawet 

pełnić rolę nadzorczą. Obserwatorzy współpracują z nadawcą. Rola nadawcy polega na 

powiadamianiu obserwatora o wydarzeniu. Nadawca ma możliwość powiadomienia dowolnej 

liczby obserwatorów, gdy nastąpi jedno zdarzenie, stąd jego nazwa. Istnieje jednoosobowa relacja 

między nadawcą a jego obserwatorami. Tak jak jedno zdarzenie DOM 2 może być obsługiwane 

przez kilka programów obsługi zdarzeń na tym samym celu zdarzenia, jedno zdarzenie transmisji 

może być obsługiwane przez kilku obserwatorów. Obserwator i nadawca są jak para konsumentów-

producent, z wyjątkiem tego, że nadawca jest producentem dla wielu konsumentów obserwatorów. 

Jednak związek pary nie kończy się na tym. Początkowo obserwator robi tylko czekanie, aż 

nadawca działa, wysyłając wydarzenie. Po wysłaniu zdarzenia role są odwrócone. Nadawca nic nie 

robi, a obserwator może działać na nadawcy, jeśli sobie tego życzy. Obaj mogą swobodnie działać 

na innym oprogramowaniu niż oni są częścią. Wszystko to jest trochę abstrakcyjne, więc tutaj jest 

jakaś konkretna technologia. 

 

6.1.4.1 Nadawcy i obserwatorzy XUL 

 

XUL wspiera <broadcasterset>. Znaczniki <broadcaster> i <observes>. Obsługuje również atrybuty 

observes i onbroadcast, które mają zastosowanie do wszystkich znaczników XUL. Powiązanym 

tagiem jest znacznik <command>. <command> zostało omówione w Rozdziale 9, Polecenia. 

Znaczniki te umożliwiają zmianę wartości atrybutu XML w jednym znaczniku w innym znaczniku. 

Innymi słowy, dwa znaczniki są połączone atrybutem. Zmiany te są używane jako system 



powiadomień wewnątrz XUL. Składnia tych tagów jest pokazana na listingu 8. 

 

Listing 8  Nadawców i obserwatorów zaimplementowanych w XUL. 

 

<broadcaster id="producer1" att1="A" att2="B" ... /> 

<broadcaster id="producer2" att1="C" ... /> 

</broadcasterset> 

<observes element="producer1" 

attribute="att1" 

onbroadcast="alert('test1')"/> 

<observes element="producer1" 

attribute="att1 att2" 

onbroadcast="alert('test2')"/> 

<box observes="producer2"/> 

 

att1 i att2 oznaczają wszelkie legalne nazwy atrybutów XML, z wyjątkiem id, ref i persist. Żaden z 

tych tagów nie ma żadnego wyglądu, z wyjątkiem prawdopodobnie <box>. W ostatnim wierszu 

mógł zostać użyty dowolny znacznik XUL; nie ma specjalnego powodu, aby wybrać opcję <box>. 

Poniżej znajduje się przegląd tych tagów. Przypomnij sobie, że tag <stringbundleset> został 

wprowadzony w Części 3, Zawartość statyczna. Jest to nieużywany tag bez specjalnego zachowania. 

Jest używany tylko jako wygodny kontener dla tagów <stringbundle>. <broadcasterset> ma 

dokładnie taką samą rolę dla znaczników <broadcaster>. Nie robi nic poza wyglądem schludnym w 

kodzie źródłowym; jednakże zachęcamy do przestrzegania konwencji użytkowania. Znacznik 

<broadcaster> ma unikalny identyfikator i zestaw atrybutów. Te atrybuty są po prostu zwykłymi 

danymi i nie mają specjalnego znaczenia. Tag może mieć tyle atrybutów, ile potrzeba. Jeśli 

którykolwiek z tych atrybutów ulegnie zmianie, nadawca będzie szukał miejsc, w których można 

wysłać wydarzenie. Znacznik <observes> używa atrybutu elementu do zarejestrowania się za 

pomocą <nadawcy>, który ma pasujący identyfikator. Znacznik <observes> również musi 

mieć atrybut atrybut. Określa, które z atrybutów <nadawcy> obserwuje. Drugi przykład na listingu 

8 pokazuje tag <observes> obserwujący dwa atrybuty. Wartością tego atrybutu może być także "*", 

co oznacza obserwowanie wszystkich atrybutów. Atrybut onbroadcast dotyczy tylko znacznika 

<observes>. Jest opcjonalne. Zdarzenia rozgłaszania będą występować nawet wtedy, gdy brakuje 

takiego programu obsługi. Jeśli obecny jest moduł obsługi, zostanie uruchomiony przed zmianą 

atrybutu. W ten sposób można odczytać starą wartość ze znacznika i nową wartość ze zdarzenia. 

Handler onbroadcaster jest błędny w niektórych wersjach Mozilli. Może strzelać dwa razy lub 

wcale, oba są błędne. Działa niezawodnie, jeśli atrybut atrybut ma wartość, która jest pojedynczą 

nazwą atrybutu. Na koniec dla tego przykładu atrybut observes pozwala na dowolne znaczniki XUL 

obserwuj wszystkie zmiany z danego nadawcy. To jest rola znacznika <box>. Kiedy stosuje się 

obserwacje, nie ma możliwości ograniczenia obserwacji do określonych atrybutów. Tag z 

obserwacjami otrzymuje wszystkie zmiany atrybutów, które występują w nadawcy. Listing 9 

pokazuje wszystko w pracy jako serię fragmentów kodu. 

 

Listing 9 Kolejność przetwarzania zdarzenia transmisji. 

 

<button label="Press Me" oncommand="produce('bar');"/> 

function produce(str) 

{ 

getElementById("b").setAttribute("foo",str); 

} 

function consume1(obj) 

{ 

if (obj.getAttribute("foo") == "bar") 



getElementById("x1").setAttribute("style","color:red"); 

} 

<broadcaster id="b" foo="default"/> 

<observes id="o1" 

element="b" 

attribute="foo" 

onbroadcast="consume1(this)"/> 

<box id="x1"><label value="content"></box> 

 

W tym przykładzie zdarzenie rozgłaszania rozpoczyna się i kończy odpowiednio znakami XUL 

<przycisk> i <pole>. Ta praktyka jest powszechna, ale nie jest absolutnie konieczna. Dwie funkcje 

JavaScript produkują (), a consume1 () są prawdziwymi punktami początkowymi i końcowymi 

zdarzenia. produce () uruchamia zdarzenie, zmieniając atrybut foo na znaczniku broadcaster. 

Nadawca informuje następnie wszystkich obserwatorów o zmianie. W tym przypadku jest tylko 

jeden obserwator. Następnie zmienia się atrybut foo obserwatora. Wydarzenie może się zakończyć 

w tym momencie, w którym to przypadku inny skrypt musiałby wrócić i zbadać atrybut 

obserwatora. W tym przykładzie znacznik <observes> kończy zdarzenie wywołaniem funkcji 

consume1 (). Ma pewien efekt końcowy, w tym przypadku ustawienie stylu na znaczniku <box>. 

Gdyby było więcej obserwatorów, mogą również istnieć funkcje consume2 () i consume3 (). 

Funkcja consume1 () manipuluje znacznikiem obserwatora, a nie znacznikiem nadawcy. Atrybut 

foo, którym manipuluje, jest kopiowany do znacznika obserwatora, gdy jest zmieniany na 

znaczniku emisji - to jest początek zdarzenia rozgłaszania. W tym przykładzie program obsługi 

przycisku może bezpośrednio ustawić żądany styl, oszczędzając wiele tagów i kodu. Nawet jeśli 

byłby więcej niż jeden obserwator, każdy z innym efektem, program obsługi przycisku mógł nadal 

implementować wszystkie te efekty bezpośrednio. Listing 6.9 jest bardziej wyrafinowany niż 

pojedynczy program obsługi przycisku, ponieważ istniejący program obsługi przycisku nie ma 

pojęcia, jakie znaczniki obserwują zmianę, którą tworzy. Oznacza to, że akcja <button> nie jest 

sztywno połączona z określonymi tagami. Znacznik <button> zapewnia usługę, a każda 

zainteresowana strona może z niej skorzystać. Jest to szczególnie przydatne, gdy używane są 

nakładki - są one opisane w Części 12, Nakładki i Chrom. Nakładki tworzą środowisko, w którym 

nawet programista aplikacji nie jest pewien, jaka treść może być aktualnie wyświetlana. W takich 

przypadkach wzorzec obserwatora jest idealnym rozwiązaniem: wystarczy nadać swoje wydarzenie 

tłumowi, a ci, którzy tego chcą, go podniosą. Istnieje dalsze użycie <observes>. Każdy znacznik 

XUL może mieć znacznik <observes> jako jeden ze znaczników treści. Nadrzędny znacznik 

<observes> będzie wtedy odbierany przy emisji niezależnie od atrybutów nadawcy, które określa 

znacznik <observes>. Sama znacznik <observes> nie zmienia się w tym przypadku. Jeśli zdarzenie 

broadcast jest przeznaczone tylko do zmiany atrybutów tagów, to zagnieżdżone ustawienie tagów 

znacznie upraszcza ogólny opis Listingu 8. Funkcja consume1 () może zostać usunięta, a jeśli 

nazwy atrybutów są skoordynowane w całym kodzie, Listing 10 pokazuje, jak można ustawić 

atrybut znacznika <box> bez żadnych skryptów: 

 

Listing 10 Kolejność przetwarzania zdarzenia rozgłaszania. 

 

<button label="Press Me" oncommand="produce('color:red');"/> 

function produce(str) 

{ 

getElementById("b").setAttribute("style",str); 

} 

<broadcaster id="b" style=""/> 

<box id="x1"> 

<observes id="o1" element="b" attribute="style"/> 

<label value="content"> 



</box> 

 

Ten przykład można jeszcze skrócić za pomocą atrybutu observes. Aby to zrobić, usuń znacznik 

<observes> i dodaj observes = "b" do znacznika <box>. Tag <box> odbiera teraz wszystkie zmiany 

nadawcy, nie tylko te w stylu atrybutu, ale wymaga mniej kodu. Wreszcie, znacznik <broadcaster> 

wysyła również zdarzenie, gdy jest jego strona XUL po raz pierwszy załadowana. W takim 

przypadku nie są uruchamiane programy obsługi zdarzeń związane z transmisją. Po omówieniu 

mechanizmów <broadcaster> i <observes>, łatwo jest się zastanawiać, do czego to wszystko służy. 

Odpowiedź jest taka, że programista aplikacji dodaje warstwę znaczeniową (semantykę) na 

szczycie podstawowego systemu, aby osiągnąć cel końcowy. W Mozilli nieformalne, ale 

powszechne konwencje nazewnicze dla atrybutu id nadawcy są używane do wskazania różnych 

celów semantycznych. Oto trzy przykładowe cele: 

 

1. id = "cmd_mycommand". Wzorzec obserwatora może być użyty do wysłania polecenia (np. 

Cmd_mycommand) do wielu miejsc docelowych. Polecenie może być funkcją dołączoną do 

nadawcy. Kiedy wydarzenie się pojawi, obserwatorzy wszystko go odzyskają i wykonają. 

Przykładem tego atrybutu w pracy jest zamykanie wielu okien w jednej operacji. 

2. id = "Panel: CurrentFlags". Wzorzec obserwatora może być użyty do zarządzania zasobem lub 

obiektem. Ten zasób może być lub może nie być dokładnie jednym znacznikiem XUL. W 

najprostszym przypadku tag <broadcaster> jest faktycznie rekordem dla zasobu, posiadającym 

wiele atrybutów informacyjnych. Kiedy te atrybuty zmieniają się, nadawca wysyła aktualizacje do 

obserwatorów, informując ich o tym. 

3. id = "data.db.currentRow". Wzorzec obserwatora może być wykorzystywany jako system 

replikacji danych. Identyfikator może dokładnie odpowiadać rzeczywistemu obiektowi JavaScript 

lub jakiemukolwiek innemu elementowi danych. Kiedy dane się zmieniają, nadawca informuje 

wszystkich obserwatorów. Obserwatorzy mogą następnie pobrać obiekt JavaScript i zaktualizować 

dowolne podsystemy, które poprosiły ich o obserwację danych. 

 

Te przykłady pokazują, że wzorzec obserwacji obserwatora jest szeroko stosowany jako narzędzie 

do projektowania. Kiedy wprowadzono koncepcję obserwatora, powiedziano, że obserwatorzy 

często kontaktują się ze swoimi nadawcami. Jest to mniej powszechne w przypadku systemu 

obserwacyjnego opartego na XUL, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by działał on-line 

od kopania do odpowiedniego nadawcy. Jest to znacznie powszechniejsze w systemie nadawców 

XPCOM Mozilli, omówionym wkrótce. 

 

6.1.4.2 Nadawcy i obserwatorzy JavaScript 

 

Procedury obsługi zdarzeń można instalować za pomocą atrybutu XML lub za pomocą metody 

JavaScript opartej na standardach DOM. Obie techniki zostały zilustrowane na listingu 6.8. To 

samo dotyczy nadawców i obserwatorów Mozilli. Jednak analogiczne metody dotyczą tylko XUL. 

Listing 11 porównuje techniki DOM XUL i JavaScript dla par obserwacyjnych. 

Listing 11 Łączenie nadawców i obserwatorów za pomocą XUL JavaScript. 

<!-- the XML way --> 

<broadcaster id="bc"/> 

<box id="x1" observes="bc" onbroadcast="execute(this)"/> 

// the AOM way 

<broadcaster id="bc"/> 

<box id="x1"/> 

var bc = getElementById("bc"); 

var x1 = getElementById("x1"); 

addBroadcastListenerFor(bc, x1, "foo"); 

addEventListener("broadcast", execute, false); 



// also removeBroadcastListenerFor(bc, x1, "foo"); 

Oba te przykłady ustanowiły związek między obserwatorem a dwoma obserwatorami. Nowa 

metoda addBroadcasterListenerFor () obiektu okna XUL ustawia połączenie w przypadku 

JavaScript. Zauważ, że należy również zainstalować odbiornik sygnału nadawcy obserwatora. 

 

6.1.4.3 Nadawcy i obserwatorzy XPCOM 

 

Podobnie jak w przypadku nadawców czasowych, nadawcy i obserwatorzy mogą tworzyć szybki, 

oparty na sieci Web sposób korzystania z XUL lub wolniej, ale bardziej elastycznie przy użyciu 

komponentów XPCOM. Listing 7 ilustruje częściowy przykład użycia komponentu XPCOM. 

Przypomnijmy, że obiekt obserwatora wyraźnie podąża za wzorem obserwatora i że obiekt 

nsITimer jest nadawcą, chociaż ogranicza się do przyjęcia jednego obserwatora dla danego 

zdarzenia opóźnionego. Trzy argumenty przekazane do metody observe () są wyświetlane w tym 

oknie dialogowym. Nie rozważaliśmy tych argumentów wcześniej, ale teraz są one gotowe do 

sprawdzenia. Trzeci argument to dane związane ze zdarzeniem. nsITimer nie dostarcza żadnych 

danych dla tego argumentu. Nudny. Drugi argument jest równoważny atrybutowi atrybutu w 

znaczniku <observes> XUL. Określa, jakie zdarzenie ma miejsce. Wartość "timercallback" jest 

specjalną wartością związaną ze zdarzeniem nsITimer XPCOM. Ta wartość jest określona w kodzie 

C / C ++ Mozilli, ale nie jest to standardowe zdarzenie DOM. Pierwszym argumentem jest sam 

obiekt nsITimer. W polu ostrzeżenia został zmieniony na ciąg znaków JavaScript. Jedynym 

sposobem, aby to zrobić, jest wywołanie metody toString () na tym obiekcie. Tak więc obserwator 

w tym przykładzie wykonuje metodę na nadawcy dla trywialnego celu odzyskania łańcucha. Jest to 

przykład obiektów i nadawców aktywnie pracujących razem. Obserwator może faktycznie badać 

lub używać dowolnych właściwości, które ma nadawca, nie tylko doString (). Mozilla ma bardziej 

ogólne wsparcie dla systemów nadawcy-obserwatora niż nsITimer. Najprostszym obserwatorem 

jest @ mozilla.org / xpcom / observer; 1 interfejs nsIObserver Jest to obserwator "nie rób nic", 

trochę jak / dev / null. Jest to metoda () zwracająca sukces. Mozilla ma wiele specjalistycznych 

elementów obserwatora lub możesz tworzyć własne, tak jak to pokazano na listingu 7. Nadawca 

XPCOM Mozilli jest bardziej przydatny. Opiera się na tej parze XPCOM: 

@ mozilla.org / obserwator-usługa; 1 interfejs nsIObserverService 

Ten obiekt singletonowy jest nadawcą uniwersalnym. Będzie transmitowany do dowolnego obiektu 

obserwatora zarejestrowanego za jego pomocą, niezależnie od okna początkowego obserwatora. 

Listing 12 pokazuje typowe zastosowanie. 

 

Listing 12 Przykład pary obserwatorów nadawców XPCOM. 

 

var observer = { ... as in Listing 6-6 ... }; 

var observer2 = { ... another observer ... ); 

var CC = Components.classes, CI = Components.interfaces; 

var cls, caster; 

cls = CC["@mozilla.org/observer-service;1"]; 

caster = cls.getService(CI.nsIObserverService); 

caster.addObserver(observer, "my-event", true); 

caster.addObserver(observer2, "my-event", true); 

caster.notifyObservers(caster, "my-event", "anydata"); 

 

Obiekt rzucający to pojedynczy nadawca. Po dodaniu obserwatorów, za pomocą metody 

addObserver (), pierwszym argumentem jest obiekt obserwatora; drugi to ciąg zdarzeń dla 

obserwatora; a trzeci argument to flaga wskazująca, czy obserwator jest napisany w JavaScript. 

Jeśli tak, należy użyć wartości true. Jeśli jest to składnik C / C ++ XPCOM, false. notifyObservers () 

generuje zdarzenie danego typu na nadawcy; Trzeci argument jest zbiorem dowolnych danych, w 

których można umieścić argumenty lub parametry zdarzenia. Zostanie odebrany przez obiekt 



obserwatora. To kończy ten wstęp dla nadawców i obserwatorów Mozilli 

 

6.1.5 Polecenia 

Czwarty system zdarzeń opisany w tym rozdziale dotyczy poleceń. W Mozilli polecenie jest 

działaniem, które może wykonać aplikacja. Przesyłanie linków HTML i przesyłanie formularzy są 

w przybliżeniu równoważne zadaniom, które implementują polecenia Mozilli. Chociaż 

najprostszym sposobem na myślenie o komendzie jest pojedyncza funkcja JavaScript, która jest 

daleka od jedynej metody. Poleceniem może być także wiadomość wysyłana z jednego miejsca do 

drugiego. Ten aspekt poleceń Mozilli jest bardzo podobny do zdarzenia. Kolejny zestaw zachowań 

przypominających zdarzenia występuje na szczycie podstawowego systemu poleceń. 

Powiadomienia o zmianach są wysyłane, gdy polecenia zmieniają swój stan. Ogólnie, system 

poleceń Mozilli jest dość złożony. Część 9, Polecenia, bada nie tylko ten system w kontekście 

całego okna XUL, ale także obejmuje jego nakrętki i śruby. Na razie zauważmy, że system poleceń 

Mozilli jest rozszerzeniem lub uzupełnieniem modelu przetwarzania zdarzeń DOM 3. 

 

6.1.6. Zdarzenia dostarczania treści 

Ostatecznym systemem wprowadzania zdarzeń Mozilla rozpatrywanym w tym rozdziale jest system 

dostarczania treści. Jest to system odpowiedzialny za przyjęcie adresu URL i zwrot dokumentu lub 

za wysłanie wiadomości e-mail. Jest to ogólny system z kilkoma różnymi zastosowaniami. 

Wydarzenia DOM, zdarzenia czasowe i wydarzenia obserwatorów zajmują się drobnymi 

informacjami. Zdarzenie, które występuje, może reprezentować większe przetwarzanie w innym 

miejscu platformy Mozilla, ale same dane zdarzeń są zwykle niewielkie. Możesz nazwać te 

wydarzenia lekkimi wydarzeniami. W porównaniu z tym zdarzenia dostarczania treści są zazwyczaj 

duże. Obejmują one od pobierania wiadomości e-mail do pliku dostarczanego przez FTP do 

aktualizacji grupy dyskusyjnej. Takie wydarzenia są ponadto podzielone na podzdarzenia : 

pojedyncze e-maile, częściowe fragment pliku FTP lub pojedynczych nagłówków grup 

dyskusyjnych. Podczas przechodzenia tych sub-wynalazków producent i konsument mają 

długotrwały związek. Ta relacja nie kończy się, dopóki nie zakończy się ostatnia część głównej 

pracy. Taki system wydarzeń o dużej wadze ma swój własny język. Producenci nazywani są 

źródłami treści lub źródłami danych; konsumenci są nazywani pochłaniaczami treści lub po prostu 

pochłaniaczami. Szczegółowe omówienie źródeł i pochłaniaczy pozostaje do części 16, XPCOM 

Objects. Uwzględniając wewnętrzne przetwarzanie zdarzeń Mozilli, nadszedł czas, aby zobaczyć, 

jak te zdarzenia mogą być tworzone przez użytkownika. 

 

6.2 JAK DZIAŁA KEYSTROKES 

XUL Mozilli obsługuje znaczniki <zestaw kluczy>, <klucz>, <zestaw poleceń> i <polecenie>. Tagi 

te są używane do łączenia kluczy z elementami GUI i do przetwarzania naciśnięć klawiszy, gdy 

występują. Znaczniki te umożliwiają zmianę przypisań klawiszy dla poszczególnych dokumentów 

lub aplikacji. XUL obsługuje również atrybut accesskey. Kluczem jest mały kawałek plastiku na 

klawiaturze, z pewnym nadrukiem na nim. Klucze można podzielić na dwie grupy: te z glifem 

równoważnym i bez. Glif jest reprezentacją wizualną, taką jak A. Standard Unicode obsługuje 

klucze z glifami; dla klawiszy nonglyph, takich jak Control-C, prawie nie ma obsługi standardów. 

Obsługa Mozilli przez naciśnięcia klawiszy poprzedza standard DOM 3 Events. Ten standard 

definiuje tylko klucze bez glifów. Obsługa Mozilli obejmuje dodatkowe klucze, które mają glify. 

Mozilla i standard używają różnych systemów numerowania, więc wartości kodów są różne w 

każdym. Jak wcześniej wspomniano w dziale "Obsługa XUL dla obsługi zdarzeń", Mozilla 

obsługuje tylko ogólne zdarzenia keypress, keyup i keydown w obiekcie Document. Te zdarzenia 

nie są obsługiwane w przypadku każdego tagu. Tabela 3 pokazuje różnice w kluczach między 

dwiema definicjami. VK oznacza Virtual Key. 

 



 
 

Warto zauważyć dwie dalsze różnice między standardem a Mozillą: 

 Właściwość keyval zdarzenia DOM 3 pasuje do Mozilla nsIDOMKeyEvent 

 właściwość charCode interfejsu. 

 Właściwość virtKeyVal zdarzenia DOM 3 pasuje do obiektu Mozilla nsIDOMKeyEvent 

 właściwość keyCode interfejsu. 

Różnice te to niewiele więcej niż różnice w składni. 

 

6.2.1 Skąd pochodzą kluczowe zdarzenia 

 

Skok klawisza jest kilkakrotnie tłumaczony, zanim stanie się kluczowym wydarzeniem. W sekcji 

"Zagadnienie debugowania" w tym rozdziale wyjaśniono, jak zdiagnozować tłumaczenie, gdy 

wystąpi błąd. Tutaj właśnie zilustrowaliśmy proces zbierania kluczowego wydarzenia. Klawisze 

zaczynają się od klawiatury. Każdy fizyczny klucz w klawiaturze ma swój własny numer klucza. Ta 

liczba nie pasuje do ASCII ani do niczego innego. Jest to pierwsza liczba wygenerowana po 

naciśnięciu klawisza. Klawiatura nie jest tak głupia, jak mogłoby się wydawać. Ma dwukierunkową 

komunikację ze swoim komputerem. Wewnątrz oprogramowania klawiatury naciśnięcie klawisza, 

zwolnienie klawisza lub powtórzenie klawisza zostaje przekształcone w kod skanowania. Kod 

skanowania to jedna lub wiele wartości wielobajtowych. Nie ma absolutnego standardu dla kodów 

skanowania, tylko dobrze znane implementacje, takie jak klawiatura IBM PC AT 101. Kody 

skanowania nie pasują do ASCII lub czegokolwiek innego i są wysyłane w obu kierunkach. 

Niektóre kody skanowania są przesyłane bezpośrednio do sprzętu, na przykład Usuń, gdy jest 

używane do uruchamiania oprogramowania układowego BIOS na sprzęcie PC, lub czasami Pauza 

lub Control-Alt-Delete. Inne są interpretowane przez system operacyjny komputera. Podjęto próbę 

przekształcenia zinterpretowanych kodów skanowania w kod znaku - kod ASCII, kod Unicode lub 



wewnętrzną reprezentację. Ikona klawiatury w Panelu sterowania wchodzi w grę w systemie 

Microsoft Windows. W systemie Linux system operacyjny wykonuje to za pomocą sterownika. 

Niektóre aplikacje są dość wyrafinowane. Przykłady obejmują edytory tekstu XWindows i East 

Asian (np. Chiny, Korea i Japonia). Jeśli aplikacja jest wyrafinowana, niemalże surowe kody 

skanowania mogą być wysyłane bezpośrednio do niej. W X-Windows narzędzie Xmodmap jest 

odpowiedzialne za odwzorowywanie nazw skojarzonych z kodami skanowania z własnym 

wewnętrznym systemem znaków X11. W krajach, w których zestaw znaków jest większy niż 

klawiatura, używany jest specjalny system nazywany metodą wprowadzania danych. Jest to małe 

okno, które pojawia się, gdy użytkownik naciśnie sekwencję klawiszy "Składaj znaki". Okno daje 

wizualną informację zwrotną, ponieważ postać jest tworzona za pomocą kilku naciśnięć klawiszy. 

Nie-zachodnie wersje Mozilli mają taką metodę wprowadzania. Przykładem jest japońska Hiragana, 

która ma tysiące znaków, wszystkie skomponowane przez klawiaturę zawierającą mniej niż sto 

klawiszy. 

 

6.2.2 Jakie klucze są dostępne 

 

Po podjęciu próby konwersji klucz kodowy oparty na standardach (ASCII, Unicode, X11 lub 

wewnętrzny system operacyjny). Od tego momentu sam klucz jest mniej interesujący niż tak zwane 

mapy klawiatury. Są to instrukcje użycia dla poszczególnych kodów znaków. Takie mapy mogą być 

dodawane przez system operacyjny, pulpit lub indywidualną aplikację. Niektóre kody znaków są 

zawsze interpretowane przez mapy klawiatury systemu operacyjnego, pulpitu lub menedżera okien. 

Te klucze nigdy nie docierają do aplikacji. Przykładem jest klawisz (Windows), używany do 

wyświetlania menu Start w systemie Microsoft Windows lub Alt-Tab. Naciśnięcie takiego klawisza 

jest bezużyteczne dla aplikacji, więc programiści aplikacji nie mogą z łatwością zaimplementować 

tych kluczy. Z kluczy, które są wysyłane do aplikacji, niektóre będą powiązane z funkcjami 

specyficznymi dla aplikacji, takimi jak "otwarte okno książki adresowej", a niektóre będą 

powiązane ze standardami mapowania pulpitu lub klawiatury aplikacji, np. "Zapisz dokument". 

Jeśli programista szuka maksymalnej kompatybilność z konwencjami pulpitu, wtedy pierwsza 

grupa kluczy jest dostępna dla zadań specjalnych. Druga grupa kluczy musi być zgodna z 

istniejącymi mapami klawiatury komputera stacjonarnego lub w ogóle nie być używana. Mapy 

klawiatury często używają klawisza modyfikującego, takiego jak Control lub Alt i innego klawisza. 

Taki klawisz modyfikujący jest zwykle ustalany zgodnie z konwencją. Ten klucz modyfikujący nie 

jest taki sam na wszystkich platformach. Mozilla rozwiązuje ten problem za pomocą klawisza 

akceleratora. Ten klucz jest powiązany z modyfikatorem, który najlepiej pasuje do obecnej 

platformy. Klawisz akceleratora i jeden lub dwa podobne elementy można ustawić jako preferencje 

użytkownika. Zobacz adres URL www.mozilla.org/unix/customizing.html, aby uzyskać 

szczegółowe informacje. Na platformie Mozilla kody znaków są dostarczane przez natywny zestaw 

narzędzi GUI i są konwertowane na kod DOM_VK. Te klucze aplikacji są powiązane z zadaniami, 

które wykonuje określone okno Mozilli. Można to zorganizować na kilka sposobów: używając 

ogólnego mapowania klawiatury, bezpośrednio przypisując klawisze i dopasowując klawisze do 

obserwatora. Każda z tych technik jest opisana poniżej. Na najwyższym poziomie, jaki klucz ma 

działanie, jest kwestią projektu. Listę bieżących zasad alokacji klucza dla Mozilli można znaleźć na 

stronie www.mozilla.org/projects/ui/accessibility/mozkeyplan.html. Kliknij dowolny klucz w górnej 

połowie tej strony, aby uzyskać raport użycia tego klucza w dolnej połowie. 

 

6.2.2.1 Mapy klawiatury XBL 

 

Ogólne mapowania klawiatury Mozilli są wykonywane w plikach XBL. Istniejące przykłady nie 

znajdują się w chrome: są to zasoby platformy przechowywane w katalogu res / builtin. Istnieją dwa 

pliki: ogólny htmlBindings.xml i konkretna platformaHTMLBindings.xml. Pliki te dotyczą XUL i 

HTML w istniejących oknach Mozilli, a więc są dobrym punktem startowym dla wszelkich 

powiązań aplikacji. XBL jest opisany w rozdziale 15, Wiązania XBL, ale krótki przykład 



powiązania z klawiaturą pokazano na listingu 13. 

 

Listing 6.13 Implementacja polecenia klawisza Redo za pomocą XBL. 

 

<bindings id="myAppKeys"> 

<binding id="CmdHistoryKeys"> 

<handler event="keypress" 

keycode="DOM_VK_Z" 

command="cmd_redo" 

modifiers="accel,shift" 

/> 

</binding> 

</bindings> 

 

Ten fragment XBL tworzy grupę wiążących kolekcji o nazwie myAppKeys, przypuszczalnie dla 

określonej aplikacji. Każda kolekcja w grupie ustawia klucze dla niektórych części aplikacji. 

Zbieranie kluczy razem w kilka kolekcji zachęca do ponownego użycia. W tym przypadku kolekcja 

CmdHistoryKeys określa wszystkie klucze wymagane do historii poleceń, czyli operacje cofania i 

ponawiania. Pokazany jest tylko jeden taki klucz. Znacznik obsługi jest w tym przypadku 

konkretnie procedurą obsługi zdarzenia onkeypress. Polecenie, do którego klucz jest przypisany, to 

cmd_redo. Na razie zauważmy, że jest to funkcja zaimplementowana gdzieś w platformie. Atrybuty 

klucza i modyfikatory określają razem z naciśnięciami wszystkie klawisze potrzebne do wykonania 

powtórzenia tylko raz. W tym przypadku jest on realizowany za pomocą trzech kluczy: akceleratora 

platformy, dowolnego klawisza Shift i klawisza Z. W notacji Microsoft Windows ta kombinacja to 

Control-Shift-Z, ponieważ klawisz Control jest klawiszem akceleratora dla Mozilli w systemie 

Windows. Jeśli atrybut command jest wyłączony, można wstawić zwykły JavaScript między 

otwartymi i zamykającymi znacznikami <handler>. W takim przypadku skrypt jest wywoływany 

bezpośrednio dla tego klawisza. keycode = "DOM_VK_Z" można również zastąpić justkey = "z", 

ponieważ z ma odpowiednik znaków. Jeśli jest to wykonywane bez atrybutu modyfikatora, zarówno 

z, jak i Z oznaczają małe litery z. 

 

6.2.3 <keybinding>, <keyset> i <key> 

Znaczniki <keybinding>, <keyset> i <key> służą do określania, w jaki sposób pojedynczy 

dokument XUL przechwytuje naciśnięcia klawiszy. Znaczniki te są używane bardziej szczegółowo 

niż wiązania XBL. Znacznik <key> jest ważnym znacznikiem i obsługuje następujące atrybuty: 

 

disabled keytext key keycode modifiers oncommand command 

 

Z wyjątkiem atrybutu oncommand, znacznik <key> działa jak prosty rekord danych i nie ma 

wyglądu wizualnego. Nie jest to tag zdefiniowany przez użytkownika, ponieważ platforma Mozilla 

specjalnie przetwarza jego zawartość, gdy zostanie napotkana. Każdy znacznik <key> powinien 

mieć atrybut id, ponieważ w ten sposób inne znaczniki odnoszą się do klucza. Ustawienie atrybutu 

disabled na true powoduje, że znacznik <key> nic nie robi. keytext jest używany tylko przez 

znaczniki <menuitem> i zawiera czytelny ciąg opisujący określony klucz. Atrybut key zawiera 

pojedyncze drukowane naciśnięcie klawisza; jeśli nie jest określony, to kod klucza jest sprawdzany 

pod kątem nieistotnego naciśnięcia klawisza, który ma kod VK. W XUL taki kluczowy kod zaczyna 

się od VK_, a nie DOM_VK_. klucz lub kod klucza określa wejście klawiatury, dla którego 

znajduje się znacznik <key>. Atrybut modyfiers może być rozdzieloną spacjami lub przecinkami 

listą standardowych modyfikatorów klawiszy i akceleratorami kluczy między platformowych: 

 

shift alt meta control accel access 

 



Jeśli aplikacja ma być wieloplatformowa, zalecane jest użycie accel. Modyfikator access wskazuje, 

że użytkownik nacisnął klawisz skrótu, który istnieje dla danego znacznika. Atrybut command to 

miejsce, w którym można umieścić program obsługi JavaScript, który uruchomi dany skrót 

klawiaturowy. W przypadku użycia znacznika <key> jego znaczenie różni się od użycia w Części  9, 

Polecenia. W przypadku klawisza <key> komenda oncommand uruchamia się po naciśnięciu 

klawisza, jak można się spodziewać. <keyset> to tag kontenerowy, taki jak <stringbundleset> i 

<broadcasterset>. Nie ma specjalnych właściwości. Użyj go jako porządnego kontenera dla zestawu 

tagów <key>. <keybinding> w ogóle nie jest prawdziwym znacznikiem XUL. Wewnątrz Chrome 

Mozilli niektóre kluczowe definicje są przechowywane jako osobne pliki .xul. Zamiast <window> 

zamiast zewnętrznego znacznika w takich plikach, zamiast tego używany jest <keybinding>. To 

tylko konwencja nazewnictwa bez specjalnego znaczenia. Te pliki keybinding są dodawane do 

innych plików XUL i nigdy nie wyświetlają same okna. Znacznik <key> najczęściej kojarzy się z 

dokumentami przypominającymi formularze, a to pokazuje. Po umieszczeniu znacznika <key> 

naciśnięcie tego klawisza spowoduje wywołanie instrukcji obsługi dla tego klawisza, niezależnie od 

tego, gdzie znajduje się kursor myszy w oknie dokumentu. Istnieje jednak jedno ograniczenie. W 

dokumencie musi być co najmniej jedna kontrola formularza, a jedna z formantów formularza musi 

mieć bieżący fokus. Oznacza to, że przynajmniej jeden z tych tagów musi być obecny i skupiony, 

zanim klawisze zadziałają: <button> <radio> <checkbox> <textbox> <menulist> Możliwe jest 

zgięcie tego ograniczenia przez ukrycie pojedynczego, skupionego tagu ze stylami, dzięki czemu 

zajmuje zero pikseli w przestrzeni. Istnieją inne znaczniki i atrybuty XUL, które odnoszą się do 

<klucz>. Atrybut accesskey, opisany w Części 7, Formularze i menu, określa klucz znacznika dla 

wykorzystania dostępności. Tag <key> również ściśle współpracuje z tagiem <menuitem> 

używanym w rozwijanych menu. Następujące nazwy atrybutów są używane do umieszczania 

danych za pomocą znaczników <key>, ale nie mają one żadnego specjalnego znaczenia - jeśli 

kiedykolwiek. Są one wymienione tutaj, ponieważ czasami pojawiają się w chrome własnej Mozilli. 

Nie należy ich mylić - zignoruj je:  

shift cancel xulkey charcode 

 

6.2.4 Atrybut accesskey XUL 

 

XUL udostępnia funkcję obsługującą wyłączony dostęp. Atrybut accesskey można dodać do wielu 

znaczników formularzy lub menu, w tym <button> i <toolbarbutton>. Ma tę samą składnię co 

atrybut keytext; innymi słowy, jest on określony za pomocą znaku drukowalnego: 

accesskey = "K" 

Przyciski klawiszy dostępu są zbierane tylko wtedy, gdy system dostępu jest włączony. Ten system 

dostępu jest włączany przez niestandardowy sprzęt dostępowy podłączony do komputera, na 

przykład specjalne urządzenia wejściowe lub przez naciśnięcie klawisza Alt. System ten został 

krótko opisany w rozdziale 8, Nawigacja, ale nie jest obszernym tematem tego tekstu. Poszczególne 

znaczniki XUL w tej książce zauważ, czy obsługują accesskey. Niektóre tagi zapewniają wizualną 

wskazówkę podanego klucza dostępu; inni nie. 

 

6.2.5 Znajdź podczas pisania (Wyszukiwarka Typów) 

 

Funkcja Znajdź jako typ, poprzednio zwana Wyszukiwarką typów, jest funkcją klasycznej 

przeglądarki w wersji 1.21 i późniejszej, która szeroko wykorzystuje klawisze. Jego celem jest 

przyspieszenie nawigacji internetowej i pomoc w osiągnięciu celów dostępności. Działa tylko na 

stronach HTML. Znajdź podczas pisania jest aktywowane za pomocą klawisza /. Od tego momentu 

wszelkie pisane klawisze do wydrukowania są gromadzone w ciągu znaków. Ten ciąg jest 

dopasowywany do tekstu wyświetlanego w linkach hipertekstowych na stronie. Naciśnięcie 

przycisku Return / Enter powoduje przejście do aktualnie pasującego łącza. Jest to podobne do 

składni wyszukiwania używanej w narzędziach UNIX, takich jak more, less i vi. Znajdź podczas 

pisania wpływa na informacje o stanie w dokumencie, takie jak aktualny fokus. Może to mieć 



nieoczekiwane skutki, jeśli nawigacja w twoim dokumencie jest mocno skrypowana. Ta funkcja 

odbiera naciśnięcia klawiszy podczas fazy propagacji przetwarzania zdarzeń DOM. Aby zatrzymać 

działanie, wywołaj funkcję preventDefault () w zdarzeniu po zakończeniu przez nią własnego kodu 

obsługi kluczy. Znajdź podczas pisania jest uzupełniany przez Znajdź linki podczas pisania. Ta 

funkcja wyszukuje tylko zawartość łączy hipertekstowych. Działa, jeśli żaden klawisz nie 

poprzedza szukanych znaków, lub jeśli? klawisz jest używany zamiast klawisza / 

 

6.3 JAK DZIAŁAJĄ GESTY MYSZY 

Gesty myszy to kliknięcia przycisków, ruchy myszy i rolki przewijania. Mozilla obsługuje je 

wszystkie. Mozilla obsługuje również tablety graficzne i inne urządzenia, które udają myszy. Gesty 

myszy mogą być proste lub złożone. Podobnie jak naciśnięcia klawiszy mogą być łączone w 

wyszukiwane słowo z funkcją Znajdź jako typ, tak samo kliknięcia i ruchy myszy mogą zostać 

połączone w większą akcję, która ma swoje specjalne znaczenie. Takie większe działanie jest 

prawdziwym gestem myszy. Proste kliknięcie samo w sobie jest trywialnym gestem. 

Niekonwencjonalne przykłady gestów obejmują przeciąganie i upuszczanie oraz wybór treści. 

Gesty Trivial są obsługiwane w Mozilli przy użyciu zdarzeń DOM 3. Zdarzenia te są najprostszymi 

(atomowymi) operacjami, z których zbudowane są większe gesty i wymieniono je w tabeli 6.2 

wcześniej w tym rozdziale. Używaj ich tak, jak w przypadku każdego zdarzenia DOM. Bardziej 

złożone wsparcie gestów jest badane w następujących podtematach. Dlaczego chcesz kompleksowe 

wsparcie gestów? Użytkownicy są dobrze wykształceni w zakresie kilku podstawowych gestów, a 

niektóre aplikacje powinny je wspierać. Najczęstszym przykładem jest manipulowanie obrazem lub 

program do rysowania za pomocą ramek ograniczających i gryzmołów swobodnych. Nowe lub 

eksperymentalne zastosowania gestów muszą być traktowane ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko, 

że użytkownik się pomyli. W większości przypadków złożone gesty myszy muszą być 

implementowane w JavaScript. Mimo, że Mozilla może zaskakująco szybko przechwytywać i 

przetwarzać strumień zdarzeń mousemove w języku JavaScript, przetwarzanie takie jest również 

bardzo obciążające procesor. Źle zaimplementowane (lub nawet dobrze zaimplementowane) 

wsparcie gestów JavaScript może być zbyt obciążające dla procesora, aby działało na starszym 

sprzęcie PC 

 

6.3.1 Wybór treści 

 

Wybór zawartości jest gestem myszy, który wybiera część dokumentu, od punktu początkowego do 

punktu końcowego. Wizualna informacja zwrotna, w której zawartość jest "zaciemniona" lub 

"wyróżniona", aby wskazać zakres aktualnej selekcji, jest zwykle dostarczana. Wybór może być 

bardzo mały, obejmujący pojedyncze menu lub element listy lub nawet kilka znaków. Mozilla 

obsługuje kilka rodzajów wyboru treści. Najprostszym typem jest wybór całych elementów danych. 

Dotyczy to widgetów XUL, takich jak menu, listy list i drzewek oraz odpowiedniki HTML, o ile 

istnieją. Wyświetl dowolne menu, a po narysowaniu wskaźnika myszy w dół, wybierany jest jeden 

element na raz. Ten rodzaj selekcji jest postrzegany jako część normalnego zachowania 

podstawowego widgetu, a punkty początkowe i końcowe wybranej treści nie są generalnie 

definiowalne przez użytkownika. Wybór pozycji z menu to coś, co robimy bez zastanowienia. 

Bardziej znaczący wybór treści występuje tam, gdzie występuje treść semistrukturalna, a 

użytkownik definiuje punkt początkowy i końcowy zaznaczenia myszą. Edytory tekstu i edytory 

tekstu to miejsca, w których ten typ selekcji jest najbardziej powszechny. W takich systemach 

wybrana zawartość jest oddzielona od gestu, który ją wybiera. Typowy gest wyboru treści wygląda 

następująco: 

 

1. Kliknij lewym przyciskiem myszy-naciśnij punkt początkowy. 

2. Przesuń mysz do punktu końcowego. 

3. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w punkcie końcowym. 

Nie jest to jednak reguła absolutna. Inny gest z takim samym skutkiem może być: 



1. Kliknij lewym przyciskiem w dół i w górę w punkcie początkowym. 

2. Przesuń mysz do punktu końcowego. 

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dół i w górę na punkcie końcowym. 

Istnieje wiele takich odmian. Na przykład kliknięcie z przesunięciem jest również często stosowane 

w celu rozszerzenia zaznaczenia z istniejącego punktu początkowego do bieżącego punktu. Mozilla 

implementuje dwa rodzaje selekcji treści za pomocą jednego gestu myszy - stylu gestu "naciśnij-

ruch-zwolnij". Pierwszy z tych dwóch typów selekcji występuje wewnątrz pól tekstowych. Drugi 

rodzaj selekcji występuje we wszystkich treściach wyświetlanego dokumentu. 

Wybór pola tekstowego działa w znacznikach <input type = "text"> i <textarea> HTML oraz tagu 

<textbox> XUL. Element DOM 1 dla tych tagów zawiera właściwości i metody do sprawdzenia i 

ustawienia tego zaznaczonego tekstu: 

 wartość. Cała zawartość pola tekstowego. 

 selectionStart. Przesunięcie znaku w punkcie początkowym wyboru. 

 selectionEnd. Przesunięcie znaku punktu końcowego wyboru. 

 setSelectionRange (start, end). Ustaw przesunięcia punktów początkowych i końcowych. 

Ważny jest również wybór user-select CSS3. Ogólny wybór treści poza widżetami jest 

zaimplementowany tylko dla użytkownika w HTML. Punktem wyjścia do sprawdzenia obsługi 

HTML jest spojrzenie na metodę document.getSelection (), która zwraca obiekt, który zawiera 

tablicę obiektów Range. Obiekty zakresu są zdefiniowane w standardzie DOM 2 Traversal and 

Ranges. Domyślnie użytkownik nie może wybrać zawartości XUL za pomocą gestu myszy. Można 

jednak dodać taką funkcję opartą na gestach. Punktem wyjścia jest zbadanie metody createRange () 

obiektu dokumentu XUL. Tworzy to obiekt zasięgu DOM, który można zmanipulować tak, aby 

pasował do dowolnej sąsiadującej części drzewa dokumentu XUL. Ten obiekt można dynamicznie 

aktualizować w miarę poruszania myszą, a style można zastosować do poddrzewa 

reprezentowanego przez zakres, tak aby wybrana zawartość była wizualnie podświetlona. Zarówno 

w HTML, jak i XUL, ta forma selekcji jest ograniczona do wizualnego wybierania całych, ciągłych 

linii treści (innymi słowy pól liniowych, patrz Część 2, Układ XUL), z wyjątkiem pierwszej i 

ostatniej linii, która może być częściowo wybrana. Wyjątkiem od tej reguły jest tekst wyświetlany 

w pionie, np. W języku hebrajskim i chińskim oraz kolumny tabeli HTML. Jeśli zdecydujesz się 

eksperymentować z obiektem DOM Range, pamiętaj, że chociaż jest on w pełni zaimplementowany, 

jest on używany tylko w Mozilli i nie był szeroko testowany. 

 

6.3.1.1 Wybór gumowych pasków 

 

Wybór gumowych pasków jest najlepiej znany w oknach biurkowych wyświetlających ikony. 

Klikając na tło okna i przeciągając, pojawia się małe okienko z przerywaną lub przerywaną ramką. 

Każda ikona mieszcząca się w tym polu rozwijanym jest uważana za wybraną. Rubberbanding jest 

formą wyboru treści, ale nie jest ograniczony do wybierania całych ciągłych linii. Może wybrać 

dowolną treść w danym prostokątnym obszarze. Mozilla nie obsługuje w ogóle wyboru pasków 

gumowych, ale platforma ma wystarczająco dużo funkcji do jej implementacji. Można to zrobić w 

HTML lub XUL. Przypadek XUL jest tutaj omawiany. Ponieważ XUL nie obsługuje warstw ani 

stylów z-index CSS2, sama skrzynka z gumkami jest problematyczna w tworzeniu. Rozwiązaniem 

jest zapewnienie, że cała zawartość wewnątrz dokumentu XUL jest zawarta w pojedynczej karcie 

znacznika <stack>. Taśma gumowa to znacznik <box> bez zawartości i styl obramowania. Zawiera 

on inną kartę <stosu>. W normalnych okolicznościach ta druga karta ma widoczność visibility:none. 

Gdy użytkownik rozpoczyna gest myszy, skrypty powodują, że pole z obramowaniem jest widoczne. 

Gdy część oporu gestu gumki będzie kontynuowana, właściwości szerokości i wysokości pola 

zostaną zmienione tak, aby pasowały. Przy każdej aktualizacji mousemove, procedura 

diagnostyczna przechodzi przez drzewo DOM i zmienia stylizację każdego tagu, który mieści się w 

aktualnych krawędziach gumki. Proste. 

 

6.3.1.2 Wybór wielokrotny 



Wybór wielokrotny jest najbardziej znany, gdy pojawia się w oknach pulpitu wyświetlających ikony. 

Na przykład w systemie Microsoft Windows lub GNOME, kilka ikon można wybrać za pomocą 

Control, klikając lewym przyciskiem myszy po kolei. Różni się to od gumowania, które jest formą 

pojedynczego wyboru. Mozilla obsługuje wiele zaznaczeń w znacznikach <listbox> i <tree>. 

Wybór wielokrotny dla tych tagów używa Control-lewy przycisk myszy. Mozilla obsługuje również 

wiele zaznaczeń w HTML dla tekstu zorientowanego pionowo. Obsługa tego tekstu, nazywana 

tekstem BiDi (tekstem dwukierunkowym), nie istnieje w XUL jeszcze. Gest dla tej formy 

wielokrotnego wyboru jest taki sam jak dla normalnego wyboru treści, ale przetwarzanie danych 

jest inne. Podczas używania metody fabularnej getSelection () obiektu dokumentu HTML tworzona 

jest tablica obiektów Range, a nie tylko jeden obiekt. Zakresy te obejmują jeden pionowy pokos (po 

jednej kolumnie wybranej treści). Metoda indeksu getRangeAt () zwraca jeden taki zakres. 

Sterowanie w systemie - kliknięcie lewym przyciskiem myszy można z łatwością zaimplementować 

w Mozilli. Zdarzenia keydown i keyup mogą być używane do definiowania początku i końca gestu, 

które występują po naciśnięciu klawisza Control, a następnie zwolnieniu. Zdarzenia kliknięcia 

mogą służyć do identyfikowania wybranych elementów, gdy gest jest aktywny. To, że mysz jest 

całkowicie zwolniona między kliknięciami, nie oznacza, że gest się kończy. Gest kończy się, gdy 

programista mówi, że się kończy. 

 

6.3.2 Przeciągnij i upuść 

 

Przeciągnij i upuść to gest, w którym wybrany jest element wizualny i porusza się za pomocą 

kursora myszy, dopóki nie zostanie zwolniony. Opcjonalnym aspektem przeciągania i upuszczania 

jest korzystanie z witryn docelowych. Witryna docelowa to miejsce w oknie, w którym operacja 

przeciągania i upuszczania może zakończyć się pomyślnie. Jeśli istnieją witryny docelowe, 

powinny one być podświetlone, gdy przeciągnięty obiekt na nich unosi się. Klasycznym 

przykładem witryny docelowej jest ikona Kosz na Macintoshu. Kosz jest ciemny, gdy przeciągnięta 

jest ikona dokumentu. Gdy używane są witryny docelowe, przeciągany obiekt zwykle znika z 

widoku, gdy pojawia się upuszczona część gestu przeciągania i upuszczania. Gesty przeciągania i 

upuszczania mogą występować w oknie aplikacji, między oknami aplikacji lub między oknami 

różnych aplikacji. Obsługa Mozilli dla przeciągania i upuszczania jest przeznaczona dla gestów 

pozostających w jednym oknie Mozilli. To wsparcie teoretycznie można rozszerzyć na gesty 

między oknami Mozilli, ale istnieje tylko podstawowa obsługa przeciągania do lub 

z pulpitu lub innych aplikacji. Możliwe jest wykrycie, kiedy przeciągnięcie pulpitu wchodzi lub 

opuszcza okno Mozilli i zbiera lub wysyła otrzymane przeciągnięte dane. 

Głównym ograniczeniem gestów przeciągania i upuszczania w Mozilli jest to, że przeciągany 

element nie podąża za kursorem. Podczas przeciągania Mozilla udostępnia tylko alternatywne 

kursory myszy i okazyjne informacje o stylu, które wskazują, kiedy przeciągnięty element znajduje 

się nad celem upuszczenia. Ograniczenie to można obejść przy użyciu stosu opisanego w "Wybór 

gumy". Zamiast gumki zajmującej drugą kartę stosu, ta karta zawiera kopię przeciągniętego 

przedmiotu. Ten element może być animowany w celu podążania za kursorem myszy przy użyciu 

technik stosowanych w dynamicznym kodzie HTML. Obsługa przeciągania i upuszczania Mozilli 

jest zagadką kilku elementów. Pierwszym elementem układanki są zdarzenia i programy obsługi 

zdarzeń. Do przeciągania i upuszczania wymagane są trzy zdarzenia: draggesture (początek 

przeciągnięcia), dragover (odpowiednik mouseover) i przeciągnięcie (koniec przeciągnięcia). Dwa 

dodatkowe zdarzenia obejmują bardziej złożony przypadek, w którym operacja przeciągania i 

wklejania na komputer wchodzi lub wychodzi z okna Mozilli. Te dwa wydarzenia to  dragenter i 

dragexit. Drugim elementem układanki są obiekty XPCOM. Najważniejszą częścią składową jest 

@ mozilla.org / widget / dragservice; 1 nsIDragService To jest część Mozilli odpowiedzialnej za 

zarządzanie gestem przeciągania i upuszczania, gdy jest on w toku. Metoda invokeDragSession () 

interfejsu nsIDragService uruchamia sesję przeciągania. W szczególnych przypadkach może 

zaakceptować obiekt nsIScriptableRegion. Ten obiekt jest zbiorem prostokątów podanych we 

współrzędnych pikseli. Jest używany w specjalnym przypadku, w którym obszar przeciągnięty 



obejmuje złożony widget zbudowany w całości z zestawu narzędzi GUI niskiego poziomu. Zbiór 

prostokątów identyfikuje zestaw "punktów aktywnych" (możliwych miejsc upuszczania) na 

widżecie, który sam widżet powinien obsługiwać, jeśli gest śledzi kursor nad którymkolwiek z nich. 

Ten system pozwala użytkownikowi uzyskać informacje zwrotne dotyczące przeciągania z widgetu, 

który nie może być skryptowany, lub z widgetu, w którym nie ma skryptów. Jest to przydatne 

przede wszystkim do celów wbudowanych i nie robi nic na platformie Mozilla, chyba że chodzi o 

znacznik <tree>. W większości przypadków użyj null dla tego obiektu nsIScriptableRegion. Metoda 

getCurrentSession () zwraca obiekt nsIDragSession. Obiekt ten jest prostym zbiorem stanów 

dotyczących bieżącego gestu przeciągania i nie zawiera własnych metod. Co najwyżej jedna 

operacja przeciągania może być wykonywana w jednym oknie Mozilli. Trzecim elementem 

układanki jest obsługa JavaScript. Chociaż zaimplementowano zarządzanie gestem przeciągania i 

upuszczania, konsekwencje gestu (sugerowane polecenie) muszą być kodowane ręcznie. W tym 

prostym przypadku oznacza to ustawienie interfejsów nsIDragService i nsIDragSession po 

rozpoczęciu gestu, wykrycie punktów początkowych i końcowych gestu, dostarczenie stylów lub 

innych informacji zwrotnych podczas trwania gestu oraz wykonanie polecenia sugerowanego 

gestem koniec. W bardziej złożonym przypadku gest może spowodować, że przeciągane dane 

zostaną zaimportowane do lub wyeksportowane z pulpitu, tak że skrypty, które wykonają ten gest, 

muszą również kopiować dane do lub z interfejsu nsITransferable. Ten interfejs działa ze 

schowkiem pulpitu (bufor kopiuj-wklej). Ogólnie rzecz biorąc, wykonywanie skryptów dla 

przeciągania i upuszczania jest nietrywialne. Dostępne są dwa obiekty JavaScript w celu 

uproszczenia procesu. Plik chrome nsDragAndDrop.js w toolkit.jar implementuje obiekt 

nsDragAndDrop, który jest instalowany jako właściwość obiektu window. Ten obiekt udostępnia 

metody, które wykonują większość opisanych już czynności porządkowych, w tym specjalne 

wsparcie dla znacznika <tree> XUL. Dla tego pliku nie ma definicji interfejsu XPIDL - tylko to, co 

pojawia się w pliku .js. Ma metodę dopasowywania każdego ze zdarzeń przeciągania i upuszczania. 

Drugi obiekt musi zostać utworzony przez programistę aplikacji. Jest to zwykły obiekt JavaScript, a 

także nie ma opublikowanego interfejsu XPIDL. Musi zostać stworzony odpowiednimi metodami. 

Ten obiekt to pakiet programów obsługi zdarzeń, po jednym dla każdego zdarzenia. Bez względu na 

to, jaki wzór może, ale nie musi, obiekt tego rodzaju jest tworzony i przypisywany do zmiennej, 

zwykle o nazwie takiej jak myAppDNDObserver. 

Łącznie te dwa obiekty redukują każdą wymaganą procedurę obsługi przeciągania i upuszczania do 

pojedynczej linii skryptu. Zdarzenie najpierw przechodzi przez ogólny kod nsDragAndDrop, a 

następnie do dowolnego kodu dostarczonego przez myAppDNDObserver. Aby sprawdzić ten 

system w pracy, spójrz na prosty przykład w książce adresowej Mozilli. Spójrz na zastosowania 

abResultsPaneObserver (które można nazwać abResPaneDNDObserver) w messenger.jar w chrome. 

Tabela 4 pokazuje równoważność między tymi przydatnymi metodami a podstawowymi 

zdarzeniami. 

 

 
 

6.3.3 Zmiana rozmiaru okna 

Zmiana rozmiaru okna jest konsekwencją gestu myszy wbudowanego w kod C / C ++ Mozilli. 

 

6.3.4 Zaawansowana obsługa gestów 



Gesty myszy mogą być mniej formalne niż przykłady omówione do tej pory. Podobnie jak dyrygent 

orkiestry wymachujący pałeczką, określone ruchy i kliknięcia za pomocą myszy mogą spowodować, 

że klasyczna przeglądarka wykona polecenia menu i klawiszy, takie jak Bookmark This, Go Back 

lub Save. Obsługa tego rodzaju gestów jest rozważana w przeglądarce Mozilla, jak to jest napisane. 

W najprostszym przypadku takie wsparcie gestów polega na krojeniu ruchów myszy w kilka 

prostych pociągnięć. Uderzenia są identyfikowane poprzez podzielenie okna na wyimaginowaną 

prostokątną siatkę, przy czym każda komórka ma kilka pikseli szerokości i wysokości. Obrys jest 

uznawany za zakończony, gdy zdarzenia mousemove wskazują, że kursor myszy pozostawił jedną 

komórkę w siatce i wprowadził inną. Takie uderzenia tworzą zestaw prostych instrukcji, które 

razem tworzą charakterystyczny wzór, który jest gestem. Po zakończeniu zestawu instrukcji gest 

zostanie zidentyfikowany, a polecenie dopasowania zostanie wykonane. Projekt Optim oz jest takim 

systemem gestów i jest w całości implementowany w JavaScript. Można go przejrzeć na stronie 

www.mozdev.org. Kod tego rozszerzenia jest mały i nie jest trudny do zrozumienia. Podobnie jak w 

miarę wyszukiwania, ten system gestów chwyta zdarzenia podczas fazy propagacji, unikając w ten 

sposób konkurencji z innymi użytkownikami tych samych zdarzeń. 

 

6.4 OPCJE STYLU 

Nie ma stylów specyficznych dla Mozilli, które wpływają na obsługę zdarzeń. Niektóre pseudo-

style CSS2, takie jak: active, są aktywowane przez zmiany w aktualnie skupionym i aktualnie 

wybranym elemencie. 

 

6.5 ODBIERANIE WEJŚCIE UŻYTKOWNIKA 

 

W tej sesji dodamy obsługę klucza i kilka programów obsługi zdarzeń do okna dialogowego 

NoteTaker. Ta sesja zawiera tylko prosty kod wprowadzający. Kluczowe wsparcie, które chcemy, 

składa się z dwóch części: Chcemy, aby użytkownik miał podpowiedź, jakie klawisze można 

nacisnąć, a my chcemy, aby rzeczywiste naciśnięcia klawiszy coś zrobiły. Aby dodać wskazówki do 

klawiszy, używamy atrybutu accesskey. Ten atrybut służy jako podstawa do wyłączonego 

korzystania z aplikacji, ale w tym momencie nie projektujemy dla niepełnosprawnych 

użytkowników. Zamiast tego po prostu wykorzystujemy fakt, że ten atrybut podkreśla dla nas 

przydatny charakter tekstu. Aby to zrobić, zmieniamy wszystkie przyciski w oknie dialogowym, tak 

jak pokazuje listing 14. 

 

Listing 14 Dodanie klawiszy dostępu do NoteTaker. 

 

// old 

<toolbarbutton label="Edit" onclick="action('edit');"/> 

<toolbarbutton label="Keywords" onclick="action('keywords');"/> 

<button label="Cancel"/> 

<button label="Save"/> 

// new 

<toolbarbutton label="Edit" accesskey="E" onclick="action('edit');"/> 

<toolbarbutton label="Keywords" accesskey="K" 

onclick="action('keywords');"/> 

<button label="Cancel" accesskey="C"/> 

<button label="Save" accesskey="S"/> 

 

Możemy pójść dalej niż ten jeden zestaw zmian. Możemy również podświetlić klawisze w ciele 

obszaru edycji za pomocą znacznika <label>. Oznacza to zmianę treści, która czyta 

<description> Podsumowanie </ description> 

do 

<label value = "Summary" accesskey = "u" /> 



W tym przypadku kluczem do Podsumowania nie może być S, ponieważ użyliśmy go już dla 

"Zapisz". Kiedy ta zmiana zostanie dokonana na wszystkie cztery nagłówki, wynikowe okno 

wygląda tak jak na rysunku 3. Po tych zmianach naciśnięcie podkreślonych klawiszy nadal nie ma 

wpływu. Aby to zmienić, musimy dodać kilka znaczników <key>, jak pokazano na listingu 15. 

 

 
 

Listing 6.15 Włączanie kluczy NoteTaker do akcji. 

 

<keyset> 

<key key="e" oncommand="action('edit')"/> 

<key key="k" oncommand="action('keywords')"/> 

<key key="c" oncommand="action('cancel')"/> 

<key key="s" oncommand="action('save')"/> 

<key key="u" oncommand="action('summary')"/> 

<key key="d" oncommand="action('details')"/> 

<key key="o" oncommand="action('options')"/> 

<key key="z" oncommand="action('size')"/> 

</keyset> 

 

Atrybut key nie rozróżnia wielkości liter; jeśli wyraźnie chcemy mieć duże S, dodalibyśmy atrybut 

modyfiers = "shift". Jeśli chcielibyśmy użyć F1, użylibyśmy atrybutu keycode i symbolu VK 

zamiast klucza i postaci do druku. Możemy ponownie użyć kodu z poprzednich części, ponieważ 

funkcja action() akceptuje pojedynczą instrukcję jako argument. Jeśli action() zostanie 

zmodyfikowana, aby uwzględnić linię podobną do tej 

alert ("Akcja:" + zadanie "); 

wtedy od razu wiadomo, czy naciśnięcie danego klawisza zadziałało. Odłożymy instrukcje 

anulowania i zapisania do późniejszego rozdziału. Aby nieco bardziej szczegółowo ćwiczyć obsługę 

zdarzeń, będziemy eksperymentować z pozostałymi czterema kluczami. W późniejszych częściach 

to eksperymentowanie stanie się o wiele łatwiejsze. Byłoby wygodne, gdyby użytkownik nie musiał 

brać pod uwagę wszystkich szczegółów tego okna dialogowego. Być może w pracy występują 

pewne błędy domyślne lub niektóre informacje nie zawsze są trafne. Tak czy inaczej, byłoby miło, 

gdyby użytkownik mógł odrzucić niektóre treści za pomocą naciśnięcia klawisza lub kliknięcia 

myszą. Właśnie to zrealizujemy. Nasza strategia polega na mniejszego nacisku na  treści za pomocą 

informacji o stylu. Po pobraniu danych wprowadzonych przez użytkownika zmienimy atrybut klasy 

treści, aby zastosować nowe reguły stylu. Gdy użytkownik powtórzy instrukcję, przełączysz się na 

poprzedni wygląd. Zamierzamy zastosować tę zasadę tylko do zawartości pudełkowej. Reguła stylu 

to jest 

.disabled { 

border : solid; padding : 2px; margin : 2px; 

border-color : darkgrey; color : darkgrey 



} 

W panelu edycji znajdują się cztery obszary (Podsumowanie, Szczegóły, Opcje i Rozmiar) oraz w 

sumie osiem wyświetlanych pól, z których każdy może wymagać aktualizacji. Możemy zgrupować 

osiem z powrotem na cztery używając nadawców i obserwatorów. Dodajemy nadawców na listingu 

16, które nie określają niczego na początek. 

 

Listing 16 Nadawcy do wyłączania podpaneli dialogowych NoteTaker. 

 

<broadcasterset> 

<broadcaster id="toggle-summary"/> 

<broadcaster id="toggle-details"/> 

<broadcaster id="toggle-options"/> 

<broadcaster id="toggle-size"/> 

</broadcasterset> 

 

 

Dodajemy observes = attributes na wszystkich ośmiu polach, wiążąc każdy z jednym z czterech 

nadawców, więc 

<box id = "dialog.top" class = "temporary"> 

staje się 

<box id = "dialog.top" class = "temporary" observes = "toggle-size" /> 

Jeśli dowolny nadawca zyskuje atrybut class = "disabled", ten atrybut zostanie przekazany do pól 

obserwujących go, a te pola zmienią styl. Możemy przetestować ten system poprzez tymczasowe 

ręczne ustawienie atrybutu class = "disabled" na dowolnym nadawcy. Jeśli jest to zrobione dla 

ostatniego nadawcy ("toggle-size"), wówczas okno dialogowe wyświetla się jak na rysunku 4. Teraz, 

gdy ten kod działa, możemy go podłączyć do wejścia użytkownika. Naciśnięcia klawiszy są 

pierwsze. W tym celu aktualizujemy metodę action (). Listing 17 pokazuje nowy kod. 

 

Listing 6.17 Kode, aby przełączyć stan wydarzeń paneli dialogowych okna dialogowego 

NoteTaker. 

 

function action(task) 

{ 

if ( task == "edit" || task == "keywords" ) 

{ 

var card = document.getElementById("dialog." + task); 

var deck = card.parentNode; 

if ( task == "edit" ) deck.selectedIndex = 0; 

if ( task == "keywords") deck.selectedIndex = 1; 

} 

if ( task == "summary" || task == "details" || task == "options" || task 

== "size" ) 

{ 

var bc = document.getElementById("toggle-" + task); 

var style = bc.getAttribute("class"); 

if ( style == "" || style == "temporary" ) 

bc.setAttribute("class","disabled"); 

else 

bc.setAttribute("class","temporary"); 

} 

} 

 



 
 

Ten kod modyfikuje tylko znaczniki nadawcy, a platforma zajmuje się resztą. W razie potrzeby 

możemy przetestować ten kod, wywołując bezpośrednio metodę action(), prawdopodobnie z 

modułu obsługi ładowania znacznika <window>. Łatwo to przetestować, naciskając odpowiedni 

klawisz. Obsługa myszy jest nieco trudniejsza. Dokładnie gdzie w oknie dialogowym 

czy kliknięcie użytkownika powinno mieć efekt? Możemy zainstalować moduł obsługi zdarzeń na 

każdym tagu, ale to nie jest zbyt sprytne. Zamiast tego użyjemy modelu układu XUL i modelu 

zdarzenia DOM. Upewnimy się, że każdy z subpaneli jest zawarty w jednym znaczniku XUL - to 

część układu. A na górze drzewa dokumentu zainstalujemy procedurę obsługi zdarzeń, która będzie 

wychwytywać zdarzenia onclick i określać, które z subpaneli mają zastosowanie - czyli część DOM 

Event. Najpierw przyjrzymy się części układu XUL. Podpanele Podsumowanie i Szczegóły nie są 

zawarte w pojedynczym polu, więc po prostu owiniemy inny <vbox> wokół każdej pary <label> 

plus <box>. Nie jest to konieczne z punktu widzenia wyświetlacza, ale jest wygodne dla naszego 

kodu. Teraz mamy dwa subpanele zawarte w tagach <vbox> i dwa w tagach <groupbox>. Do 

każdego z czterech tagów dodamy atrybut subpanelu z nazwą podpanelu: 

<subpanel groupbox = "size" /> 

Ten atrybut nie ma specjalnego znaczenia dla XUL; właśnie to wymyśliliśmy. Jest to wygodnie 

umieszczony kawałek stałych danych. Po drugie, napiszemy funkcję obsługi zdarzeń, aby złapać 

kliknięcie myszą. Chcemy złapać to na samym początku, co oznacza w fazie przechwytywania. 

Atrybut onculick XUL jest dobry tylko dla fazy propagacji, więc będziemy mieć 

używać addEventListener () z JavaScript. Funkcja modułu obsługi i kod instalacji modułu obsługi 

są pokazane na listingu 18. 

 

Listing 18 Kod do przechwytywania zdarzeń kliknięcia i dedukowania akcji do uruchomienia. 

 

function handle_click(e) 

{ 

var task = ""; 

var tag = e.target; 

while ( (task = tag.getAttribute("subpanel")) == "" 

&& tag.tagName != "window" ) 

tag = tag.parentNode; 

if ( task != "") 

action(task); 

} 

document.addEventListener("click", handle_click, true); 

 

Ponieważ ten moduł obsługi jest instalowany na obiekcie Document (tag <window>) i ustawiony na 

fazę przechwytywania, będzie otrzymywać zdarzenia onclick przed wszystkim innym. Analizuje 

obiekt zdarzenia DOM2 przekazywany w zdarzeniu i określa, jaki jest cel zdarzenia. Ten cel to 



najbardziej szczegółowy tag, który znajduje się pod kliknięciem użytkownika. Kod następnie 

podchodzi do drzewa DOM z tego celu, szukając znacznika z atrybutem subpanelu. Jeśli znajdzie, 

uruchamia akcję w tym atrybucie. Jeśli go nie znajdzie, nic się nie dzieje. Zdarzenie następnie 

kontynuuje normalny postęp przez drzewo. Ponieważ czynności są takie same dla każdego z 

podelementów okna dialogowego, wynikowy kod jest bardzo ogólny. Zamiast czterech, ośmiu lub 

więcej procedur obsługi zdarzeń udało nam się uzyskać tylko jeden. Ponownie, oszczędności 

wynikają z przekazania nazw poleceń do ogólnej procedury. Nie możemy oczekiwać tych 

oszczędności przez cały czas, ale dobry projekt powinien zawsze przynieść trochę. Do osiągnięcia 

tego wszystkiego wykorzystaliśmy cztery nazwy znaczników, trzy nazwy atrybutów i dwie funkcje. 

 

6.6 KĄCIK  DEBUGGOWANIA : WYKRYWANIE ZDARZEŃ 

 

Wykrywanie zdarzeń to trywialny proces w Mozilli. Najpierw upewnij się, że masz preferencję 

browser.dom.window. dump.enabled ustawiono na true. Uruchom platformę za pomocą opcji -

console. Po drugie, zapisz jedną liniową funkcję diagnostyczną: 

function edump (e) {dump (e.type + ":" + e.target.tagName); } 

Po trzecie, zainstaluj tę funkcję jako procedurę obsługi obiektu okna dla każdego zdarzenia, które 

Cię interesuje. Zainstaluj go za pomocą metody addEventListener (), jeśli chcesz zobaczyć także 

zdarzenia podczas fazy przechwytywania. Na koniec uruchom przeglądarkę z poziomu wiersza 

poleceń i obserwuj powódź zdarzeń wyświetlana w tym wierszu polecenia podczas klikania i 

pisania. Aby zdiagnozować zdarzenia transmisji, zainstaluj procedury obsługi zdarzenia zdarzenia 

lub po prostu dodaj obserwatory diagnostyczne do obiektu nsIObserverService. Obecnie nie ma 

możliwości obserwowania wszystkich nazw tematów nadawanych przez globalnych nadawców na 

standardowej platformie. W wersji debugowania platformy możliwe jest utworzenie pliku dziennika 

wszystkich emisji przy użyciu tych zmiennych środowiskowych (patrz plik źródłowy prlog.h dla 

więcej szczegółów): 

ustaw NSPR_LOG_MODULES = ObserverService: 5 

ustaw NSPR_LOGFILE = output.log 

 

6.6.1 Diagnozowanie głównych problemów 

Nic nie jest bardziej frustrujące niż klucz, który nie działa. Aplikacja, czy to Mozilla, czy też coś na 

niej zapisanego, często otrzymuje winę, ponieważ jest celem docelowym naciśnięcia klawisza. 

Niektóre problemy nie mają jednak nic wspólnego z Mozillą. Na najniższym poziomie klucz 

fizyczny może ulec uszkodzeniu lub zepsuć kontakt. Przetestuj klucz w innej aplikacji (np. W vi 

wejdź w tryb wstawiania ("i"), naciśnij Control-V, a następnie wpisz żądany klucz). Sterowniki 

oprogramowania układowego klawiatury i systemu operacyjnego mogą być aktualizowane, a w 

rzadkich przypadkach mogą być niepoprawne. Przeczytaj dokument Linux Keyboard HOWTO, aby 

uzyskać więcej informacji na temat technologii klawiatury. Aby sprawdzić, czy system operacyjny 

poprawnie odbiera klucz, uruchom system Windows w trybie DOS lub zaloguj się do systemu 

Linux z konsoli bez uruchamiania X11. W systemie Windows edytor trybu znakowego może być 

używany do testowania kluczy innych niż ASCII. Aby przetestować problemy z klawiaturą w 

języku obcym, najlepiej poprosić o pomoc native speakera. Grupy dyskusyjne USENET soc.culture 

są dobrym miejscem na grzeczną prośbę. Niektóre języki otrzymują mniej wsparcia niż inne, a 

użytkownicy tych języków okazjonalnie chętnie pomagają. Błąd Mozilli - baza danych błędów Zilla 

(http://bugzilla.mozilla.org) zawiera wiele dyskusji na tematy internacjonalizacji, kompatybilności i 

lokalizacji. by przetestować, czy aplikacja komputerowa otrzymuje klucz, przetestuj klucz za 

pomocą emulatora terminala (np. Skrzynki DOS, xterma lub terminala gnome) w trybie "surowym". 

Tryb raw istnieje, gdy edytor taki jak Edit lub vi działa w tym terminalu. Ten emulator terminalu 

opiera się na pulpicie (lub przynajmniej systemie okienkowym) w celu wprowadzenia. Aby 

sprawdzić, czy Mozilla otrzymuje klucz, wystarczy dodać detektor zdarzeń dla tego klucza do 

obiektu dokumentu w oknie chrome 



 

 

 

VII: Formularze i Menu 

 
Ta część opisuje większość znaczników XUL używanych do wprowadzania danych. Wyjaśnia 

również, jak przesłać formularze przez Internet. Widżety i znaczniki bardziej związane z ruchem 

użytkownika są omówione w części 8. Najlepszym sposobem, aby pomóc użytkownikom w ich 

wprowadzaniu, są wskazówki i informacje zwrotne. W przypadku systemów papierowych oznacza 

to użycie określonego stylu układu zwanego formularzem. Zestawy narzędzi GUI udostępniają 

widżety, które są elektronicznymi wersjami papierowych formularzy. W części 4, pierwsze widżety 

i motywy, przyciski były uważane za długie. W tym rozdziale opisano inne podstawowe elementy 

sterujące formularzy, które są dostępne za pomocą przycisków: menu, pól wyboru, pól tekstowych i 

tak dalej. Każde z tych elementów sterujących, a także różne elementy sterujące menu, wyświetla 

unikatowo nowy widżet lub unikalną kombinację widżetów. Diagram NPA poprzedzający ten 

rozdział pokazuje, gdzie w Mozilli znajduje się forma i technologia menu. Nie jest zaskakujące, że 

formularze XUL i znaczniki menu są ciężkimi użytkownikami zestawu narzędzi GUI pulpitu. 

Każdy widget musi wnosić coś nowego i unikalnego dla XUL, a nowe funkcje najlepiej znaleźć w 

funkcjach dostępnych na pulpicie. Formularze i menu mają takie samo ograniczenie jak znacznik 

<button>: muszą wyglądać jak formularze i menu do rozpoznania. Informacje o stylu odgrywają 

ważną rolę w tych widgetach. Diagram NPA również zwraca uwagę na znaczenie definicji XBL 

(wiązań). Forma i menu znaczniki są zazwyczaj intensywnie manipulowane przez skrypty i 

programista musi mieć definicje XBL dla tych tagów pod ręką, aby przypomnieć sobie, co 

właściwości i metody są dostępne. Na końcu diagram NPA pokazuje, że niektóre składniki XPCOM 

są odpowiednie dla środowiska formularzy. Przesłanie formularza na serwer sieciowy jest 

klasycznym zastosowaniem technologii Mozilla i pierwszym przykładem wykorzystania platformy 

jako oprogramowania klienckiego do niektórych serwerów. Znaczniki formularzy HTML odniosły 

ogromny sukces. Formularze XUL są podobne do HTML, więc zaczynamy od krótkiego 

porównania obu. Następnie przyjrzymy się wszystkim znacznikom XUL. 

 

7.1 PORÓWNYWANE PUNKTY XUL I HTML 

HTML / XHTML ma tag <FORM>. Ten znacznik zbiera tagi <BUTTON>, <SELECT>, <INPUT> 

i <TEXTAREA> w grupę. Obiekt DOM znacznika <FORM> ma metody, które łączą wartości 

elementów formularza w żądanie HTTP GET lub POST. To automatyzuje proces trwale 

przechwytywania danych formularzy poprzez wysyłanie ich do niektórych serwerów WWW. W 

rezultacie aplikacje oparte na HTML oparte na sieci Web są teraz powszechne. XUL nie ma 

odpowiednika znacznika <FORM>. Odpowiedniki kontroli formuły XUL nie są powiązane w grupy 

(z wyjątkiem poprzez <grupa radiologiczna>). Nie ma odpowiednika <INPUT TYPE = "reset"> lub 

<INPUT TYPE = "submit"> w XUL, a XUL nie ma półautomatycznego procesu przesyłania 

formularzy. Jeśli zwykły dokument XUL zostanie przedstawiony użytkownikowi, nic nie stanie się 

z danymi wprowadzonymi przez użytkownika. Oznacza to, że jeśli aplikacja XUL ma zachowywać 

się jak formularz HTML, należy przesłać formularz ręcznie. Odbywa się to za pomocą skryptów, 

które są dodawane do każdego dokumentu XUL, który ma być sformatowany. Na szczęście takie 

skrypty są trywialne do napisania. Z drugiej strony formanty formularzy XUL są bardziej 

zróżnicowane niż formaty HTML. Znaczniki <button>, <textbox> i <menu> są bardziej elastyczne 

niż odpowiedniki HTML. Ponadto XUL ma wiele znaczników high-end, takich jak <menubar>, 

<listbox> i <tree>, które są znacznie bardziej wyrafinowane niż wszystko, co HTML ma do 

zaoferowania. Te lepsze niż formy znaczniki omówiono w dalszych rozdziałach. Tabela 7.1 zawiera 

tagi w XUL, które są najbliżej formularza HTML i znaczników menu. 

 

HTML       XUL  

<FORM>       none  



<BUTTON>       <button> 

<INPUT TYPE=“button”>     <button> 

<INPUT TYPE=“text”>     <textbox> 

<INPUT TYPE=“radio”>     <radio>  

<INPUT TYPE=“checkbox”>    <checkbox>  

<INPUT TYPE=“password”>    <textbox type=“password”> 

<INPUT TYPE=“submit”>     none  

<INPUT TYPE=“reset”>     none  

<INPUT TYPE=“file”>     none  

<INPUT TYPE=“hidden”>     none . 

<INPUT TYPE=“image”>     <button>  

<SELECT>      <menulist> or <listbox> 

<OPTGROUP>      none  

<OPTION>       <menuitem> 

<TEXTAREA>      <textbox multiline=“true”>  

<LABEL>      <label>  

<FIELDSET>      <groupbox> 

<LEGEND>       <caption> 

<INPUT TYPE=“radio” NAME=>    <radiogroup> 

 

7.2 GDZIE ZNAJDUJE SIĘ INFORMACJĘ W MENU 

Formularze i menu zwykle pojawiają się razem w aplikacjach opartych na GUI. Obsługa menu 

XUL jest prawie tak samo różnorodna, jak obsługa przycisków. W przeciwieństwie do przeglądu 

przycisków w Części 4, menu opisane są w kilku różnych miejscach tej książki. Istnieje krótkie 

porównanie wszystkich rodzajów menu w "Wariacjach menu" . W przeciwnym razie spójrz tutaj: 

* W tym rozdziale opisano menu rozwijane używane jako formanty formularzy. Te elementy 

sterujące są oparte na znaczniku <menulist>. <menulist> jest zbudowany z <menupopup>, 

<menuitem> i innych, i te znaczniki są tutaj omawiane. 

*Przyciski, które są menulike są omówione w części 4, 

* Menu, które nie są rozwijane, wydają się być płaskie w dokumencie jako wieloliniowe pudełko. 

Są one nazywane listboxes w HTML i XUL. XUL <listbox> 

* Menu pojawiające się na paskach menu przy pomocy znacznika <menu> opisano w części 8, 

omówione jest tutaj <menu> używane jako podmenu. 

* Menu kontekstowe oparte na znaczniku <menupopup> opisano w części 10, 

 

Jedyne prawdziwe rozróżnienie pomiędzy menu w XUL to między <listbox> i <menulist>. 

<listbox> jest o wiele bardziej wyrafinowanym znacznikiem tych dwóch. Wszystkie inne wskazane 

znaczniki i zastosowania są odmianami menu <menulist>. Wszystkie wyskakujące menu są 

implementowane za pomocą znacznika <menupopup>. 

7.3 FORMULARZE 

Forma, w której wiele elementów modyfikujących użytkownika jest gromadzonych w 

zorganizowanej grupie, ma kluczowe znaczenie zarówno dla HTML, jak i XUL. HTML to 

hipertekst, a koncepcja hipertekstu nie zawiera pomysłu na formę, ale formularze są tak przydatne, 

że ich dodanie do HTML jest tylko kwestią historii. XUL, przy powszechnej akceptacji, moduł 

formularzy przyszłych standardów XHTML może być jedynie odniesieniem do części XUL. 

Mozilla HTML i XUL są dość podobne. Najprostszy z elementów formularza jest prawie 

identyczny. Obsługa zdarzeń i nawigacja działają tak samo w obu. Każdy podkład HTML 

zawierający trochę kodu JavaScript jest dobrym przygotowaniem do formularzy XUL. Nie oczekuj 

jednak, że każdy drobny detal będzie identyczny. Te dwa systemy formularzy są implementowane 

osobno, chociaż mają wspólny kod. Najprostszy z tagów formularza XUL jest omawiany tutaj. Ten 

zestaw prostych znaczników to <button> <checkbox> <radio> <radiogroup> <textbox> <label> 

7.3.1 Pojęcia dotyczące formy 



Widżet formularza nazywa się formantem formularza (z terminologii Microsoft) lub elementem 

formularza (pierwotnie z projektu graficznego, przyjętego przez Netscape i W3C). Takie elementy 

mogą wchodzić w interakcje z użytkownikiem na różne sposoby, ale łączy je wspólny projekt. 

7.3.1.1 Nawigacja  

Jeśli użytkownik ma wprowadzić coś do formularza, wówczas interakcja z jednym widgetem 

formularza na raz jest prostym podejściem. Zarówno XUL, jak i HTML pozwalają na wybór 

jednego widgetu na raz. Interaktywne widżety formularzy są również uporządkowane w 

dokumencie. W kategoriach W3C nazywa się to poleceniem nawigacji. W Mozilli uporządkowana 

kolekcja tych widgetów nosi nazwę pierścienia ostrości, ponieważ przejście poza ostatni widget 

prowadzi do pierwszego. Wszystkie elementy formularza są członami pierścienia ostrości. Pierścień 

ostrości jest omówiony bardziej szczegółowo w części 8. 

7.3.1.2 Wspólne właściwości elementów formularzy XUL  

W procesie opracowywania standardu CSS3 W3C przygotował projekt dokumentu "Interfejs 

użytkownika dla CSS3". Chociaż stary, nadal jest dostępny na stronie www.w3.org/TR/1999/ WD-

css3-userint-19990916. Ten dokument jest wczesną próbą niektórych nowszych funkcji, które CSS3 

ma nadzieję obsługiwać. Jest co najmniej ironiczne i przypadkowe, że ta część CSS3 to (1) 

najbardziej podobna do Microsoft .NET i (2) jedna z najwolniejszych części CSS3, która ma zostać 

sfinalizowana. Mozilla implementuje wiele funkcji tego projektu dokumentu. W szczególności 

implementuje cztery właściwości stylu, które reprezentują potencjał interaktywny prostych 

elementów formularza XUL. W Mozilli interfejs nsINSDOMCSS2Properties implementuje te style. 

Pojawiają się jako style -moz w systemie arkuszy stylów. Cztery właściwości stylu to użytkownik 

wprowadzający modyfikacje użytkownika Wybrany przez użytkownika fokus użytkownika Te 

właściwości stylu są nieco niezależne od siebie i są ważne, ponieważ ułatwiają zrozumienie 

systemu wprowadzania danych przez użytkownika. Takie zrozumienie było trudne do zdobycia w 

przeszłości, ponieważ wyniki stosowania programów obsługi zdarzeń, takich jak metody onclick i 

DOM, takie jak focus (), zwykle zależą od wielu z tych czterech stanów naraz. Teraz, gdy te stany 

są zidentyfikowane, łatwiej jest zrozumieć, jaki efekt ma obsługa elementów formularza. Możesz 

wziąć zestaw czterech stanów i zdarzenia i zapisać nowe stwierdza, że wyniknie, jeśli element 

formularza z tymi stanami otrzyma to zdarzenie. Poza tymi czterema stylami elementy formy mają 

dwie inne koncepcje. Pierwsza taka koncepcja to państwo prywatne. Wszystkie proste elementy 

formularza są stanowe i mają przynajmniej atrybut wyłączony, który można ustawić na "true". 

Rysunek 7.1 ilustruje wyłączone i niewspierane formanty formularzy. 

 

 
 

Wreszcie, wszystkie proste elementy formularza współdzielą pakiet procedur obsługi zdarzeń i 

dopasowujących metod obiektów dla interaktywnych zdarzeń, takich jak ogniskowanie i rozmycie. 

 

7.3.1.3 Dostępność. Dostępność jest cechą oprogramowania stworzonego, aby umożliwić 

korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym. Zawartość hipertekstu HTML, łącza i okna 

aplikacji XUL można udostępnić. Elementy formularzy są szczególnie interesujące, ponieważ rządy 

chcą świadczyć usługi za pośrednictwem Internetu, które zapewniają równość dostępu osobom 

niepełnosprawnym i innym mniejszościom. We wszystkich dyskusjach do tej pory znacznik <label> 

XUL okazał się być identyczny z tagiem <description>, z tym że można go zredukować do atrybutu 

label. W obszarze dostępności znacznik <label> najpierw różni się od tagu <description>. Tag 

<label> może dostarczać alternatywną treść potrzebną do uzyskania dostępu. Jeśli element 

formularza ma atrybut etykiety, Mozilla zaprezentuje jego zawartość jako informacje przewodnie, 

które system dostępności wyraża dla użytkownika. Jeśli element formularza nie ma takiego atrybutu, 



Mozilla będzie szukała child tag, który jest tagiem <label> i użyje tego tagu. Jeśli nie istnieje 

odpowiedni znacznik podrzędny, będzie szukał znacznika <label>, którego identyfikator jest 

zgodny z identyfikatorem podanym w atrybucie kontrolki znacznika elementu formularza. Jeśli nie 

zostanie znaleziony, nie ma informacji o dostępności do dostarczenia. Mozilla ma wsparcie 

dostępności dla wszystkich prostych elementów formularza XUL. Znaczniki <menuitem>, 

<menulist> i <tab> mają również obsługę ułatwień dostępu. 

7.3.2 Proste znaczniki formularza XUL 

Rysunek 7.2 pokazuje proste znaczniki formularzy z dodatkowymi stylami zastosowanymi tak, aby 

ich struktura była wyraźniejsza. Linie przerywane wskazują znaczniki <label>, grube linie ciągłe 

oznaczają znaczniki <box>, a cienkie linie ciągłe oznaczają znaczniki <image>. Dwie środkowe 

sekcje to tagi <grupa radiowa>, z których druga zawiera tagi <button type = "radio"> 

 

 
 

Jak widać na rysunku 7.2, wszystkie proste znaczniki formularza zawierają co najmniej jeszcze 

jeden znacznik, nawet jeśli ten inny znacznik jest bez treści <image>. Wszystkie te znaczniki 

formularza są zdefiniowane w XBL. Wewnątrz Mozilli znajdują się specjalne programy obsługi 

zdarzeń napisane w języku C / C ++. Są one instalowane na obiekcie dokumentu XUL za pomocą 

wersji C / C ++ add- EventListener (). Te programy do obsługi zdarzeń przechwytują i przetwarzają 

niektóre informacje o zdarzeniach związane z tymi prostymi kontrolami. W ten sposób 

zaimplementowana jest funkcja elementu formularza innego niż XBL. Nie ma prostego sposobu na 

interakcję z tymi wbudowanymi procedurami obsługi JavaScriptu i nie trzeba tego robić. Te 

znaczniki mają interfejsy DOM, które ściśle pasują do równoważnych interfejsów HTML. 

Wszystkie nazwy interfejsów XPCOM zaczynają się od prefiksów nsIDOMXUL. 

7.3.2.1 <button> Znacznik <button> jest obszernie omawiany w części 4. Przypomnijmy, że 

atrybut type pozwala mu działać jak pole wyboru, przycisk opcji lub punkt początkowy menu, jeśli 

jest to wymagane. 

7.3.2.2 <checkbox> Znacznik <checkbox> jest utworzony ze zwykłych znaczników treści XUL. 

Ma definicję XBL. Grafiki pól wyboru wyświetlane podczas wyświetlania tego widgetu są 

tworzone ze zwykłych obrazów. Mogą być stylizowane większe lub mniejsze, lub mogą być 

wymienione. <checkbox> ma następujące niestandardowe atrybuty: 

src label crop checked disabled disabled accesskey 

src jest przekazywane do opcjonalnego <image>, który pojawia się pomiędzy polem wyboru a 

tekstem. przycięcie jest przekazywane do <etykiety> zawierającej tekst. check jest stanem 

boolowskim <checkbox>, a wyłączone grays out całkowicie, jeśli jest ustawione na true. Etykieta 

pola wyboru może pojawić się po lewej stronie pola wyboru, jeśli podano dir = "rtl". Stany 

Checkbox są niezależne od innych pól wyboru. Jeśli tekst (<etykieta>) pola wyboru jest kliknięty 

myszą, jest to tak samo, jak kliknięcie samej ikony Checkbox. To wydarzenie może być 

obserwowane przez kod aplikacji, jeśli jest to pożądane. 

7.3.2.3 <radio> Znacznik <radio> składa się ze zwykłych znaczników XUL. Ma definicję XBL. 

Ikony przycisków radiowych są tworzone ze zwykłych obrazów i mogą być stylizowane na większe, 

mniejsze lub inaczej. Tag <radio> ma następujące niestandardowe atrybuty: etykieta src przycina 

wybrany wyłączony klawisz dostępu Te atrybuty są takie same jak dla <checkbox> z wyjątkiem 

wybranych substytutów dla zaznaczonych. Jeśli znacznik <radio> znajduje się w <grupie radiowej>, 

tylko jeden taki tag może mieć wybrany zestaw. Dolny znacznik <radio> w pierwszej <grupie 



radiolowej> na rysunku 7.2 ma ustawiony dir = "rtl". Można kliknąć zarówno tekst <label> 

przycisku radiowego, jak i sam przycisk. Aż do niedawnych wersji Mozilli, tag <radio> czasami nie 

wiedział, kiedy powinien się skupić. Szukaj najnowszych raportów w bazie danych błędów Mozilli, 

aby wyjaśnić status <radio> w twojej wersji. 

7.3.2.4 <rafiogroup> Znacznik <grupa radiowa> łączy zestaw tagów <radio> lub <button type = 

"radio"> w jedną całość. Jeśli wybrano dowolną etykietę radiową w urządzeniu, pozostałe w 

urządzeniu zostaną odznaczone. Tag <radiogroup> obsługuje następujące atrybuty: 

 disabled selectedItem focusedItem selectedIndex 

disabled usuwa całą grupę radiową. selectedItem i focusedItem informują o pozycji radiowej w 

grupie, która jest aktualnie wybrana lub skupiona. selectedIndex zgłasza numer pozycji radiowej w 

aktualnie wybieranej grupie, zaczynając od 0. Te zdarzenia mogą być obserwowane przez kod 

aplikacji, jeśli jest to pożądane. 

7.3.2.5 <textbox> Znacznik <textbox> umożliwia użytkownikowi wprowadzanie tekstu. Są to 

cztery znaczniki w jednym: normalne, hasło, multilinię i autouzupełnianie. <textbox> ma definicję 

XBL. Znacznik <textbox> jest implementowany za pomocą znaczników HTML <input type = 

"text"> lub <textarea>. Standardowy znacznik <textbox> ma następujące atrybuty specjalne: 

value disabled readonly type maxlength size multiline  

Te atrybuty są zgodne z atrybutami HTML <input type = "text">, z wyjątkiem multilinii i typu. 

Multiline można ustawić na true, a typ można ustawić na hasło lub autouzupełnianie. Jeśli 

ustawione na hasło, <textbox> zachowuje się jak tag HTML <input type = "password">; jednak w 

przeciwnym razie są takie same. Jeśli atrybut multiline ma wartość true, to <textbox> ma 

alternatywny zestaw atrybutów: wartość wyłączona tylko do odczytu wiersze cols wrap Atrybuty te 

pasują do atrybutów znacznika <textarea HTML HTML. Ponieważ XUL nie ma żadnych 

anonimowych treści, początkowo wyświetlany tekst nie może być zawarty między tagami 

początkowym i końcowym, tak jak w przypadku <textarea HTML>. Dla wszystkich tych 

pierwszych trzech wariantów wartość początkową pola tekstowego można ustawić tylko wtedy, gdy 

pole tekstowe nie jest wieloliniowe. W przypadku wielowierszowych pól tekstowych wartość 

początkowa musi być ustawiona z JavaScript za pomocą właściwości value pasującego obiektu. 

Przykładem tagu <textbox id = "txt" /> jest document.getElementById ("txt"). Value = "tekst 

początkowy"; Czwarty wariant <textbox> występuje, jeśli typ jest ustawiony na autouzupełnianie. 

Jest to skomplikowany tag, z dużą ilością funkcji specyficznych dla aplikacji. Po znaczących 

testach ten tekst zaleca, aby nie używać tagu <textbox type = "autocomplete"> jako podstawowego 

narzędzia do własnej aplikacji. Jest tak dlatego, że nie jest jeszcze wystarczająco powszechny. Tam, 

gdzie ten ostatni tag jest najlepszy, znajduje się w Klasycznej przeglądarce. Wystarczy prosta 

deklaracja, aby zapewnić łatwy dostęp do historii przeglądarki, adresu e-mail i mini-baz danych 

adresów LDAP: 

<textbox type = "autouzupełnianie" searchSessions = "addrbook" /> 

Ponieważ żadna z tych mini-baz danych nie jest dostępna dla niezależnej aplikacji, to użycie 

<textbox> jest raczej ograniczone. Możliwe jest jednak zastosowanie go do dowolnej mini-bazy 

danych, nawet tak prostej jak tablica wartości JavaScript. W tym celu należy zmagać się z 

interfejsem, który nie jest wcale taki czysty, a nawet przeznaczony do ponownego użycia. Dzięki 

około jednodniowej pracy możesz przeanalizować autouzupełnianie. xml Definicja XBL dla tego 

znacznika i wymyślić kilka obejść i hacki dla danych. Może to być jednorazowe użycie, ale równie 

dobrze możesz stworzyć autouzupełnianie definicji XBL od podstaw, jeśli masz na myśli poważną 

aplikację. 

7.3.3 Przesyłanie formularzy 

XUL nie wiąże elementów formularza z docelowym adresem URL w sposób, w jaki robi to HTML, 

a jednak celem wypełnienia formularza jest uzyskanie informacji gdzieś. W Mozilli opcje 

przechowywania danych są tak ogólne i szerokie, jak w przypadku dowolnego środowiska 

programistycznego. To nie jest dużo komfortu, jeśli próbujesz stworzyć szybki prototyp. Na 

szczęście dwie opcje w Mozilli pozwalają na efektywne przesyłanie danych formularzy XUL do 

serwera WWW. 



7.3.3.1 Przesyłanie HTML formularzy XUL Pierwszą metodą przesyłania formularzy XUL, która 

jest bardzo szybka i brudna, jest używanie przestrzeni nazw XML. Możliwe jest utworzenie 

dokumentu, który zaczyna się od XUL, ale zawiera wszystkie funkcje HTML. Listing 7.1 pokazuje 

taki dokument. 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE window> 
<window 
xmlns= 
"http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul" 
xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<vbox> 
<script> 
function copy() 
{ 
var getID = document.getElementByID; 
getID("h1").value = getID("x1").value; 
getID("h2").value = getID("x2").value; 
return true; 
} 
</script> 
<html:form action="test.cgi" method="GET" 
enctype="application/x-www-form-urlencoded"> 
<html:input id="h1" type="hidden"/> 
<html:input id="h2" type="hidden"/> 
<radiogroup> 
<button id="x1" label="Button 1" type="radio"/> 
<button id="x2" label="Button 2" type="radio"/> 
</radiogroup> 
<html:input type="submit" onsubmit="return copy();"> 
</html:form> 
</vbox> 
</window> 
 
Ten dokument wyświetla formularz składający się z dwóch przycisków XUL i jednego przycisku przesyłania 
XHTML. Nie można umieszczać przycisków w grupie radiowej w zwykłym XHTML, ale robi się to tutaj, 
ponieważ Mozilla obsługuje miksowanie XUL-a do HTML. Elementy formularza XHTML są powiązane z 
procesem przesyłania formularzy, ale elementy formularza XUL nie są. Prosta funkcja JavaScript kopiuje 
wymagane dane do ukrytych pól przed ich przesłaniem. Możliwe jest utworzenie legalnego dokumentu 
XHTML + XUL bez odwoływania się do przestrzeni nazw xmlns. Aby to zrobić, zacznij od "czystego" 
dokumentu XHTML (lub XUL) i dodaj elementy DTD dla aplikacji XUL (lub XHTML) do deklaracji <! DOCTYPE>. 
Taki dokument nie zawiera specjalnych wyzwalaczy xmlns używanych przez Mozillę do wykrywania typu 
dokumentu. Oznacza to, że nie będzie używane specjalne przetwarzanie (wsparcie) dla tych dodatkowych 
znaczników. Ten brak wykrywania jest powodem, dla którego dodanie znacznika <A> do dokumentu XUL nie 
powoduje renderowania linku XHTML 
7.3.3.2 Obiekt XMLHttpRequest Druga technika przesyłania formularzy XUL używa obiektu XMLHttpRequest. 
Jest to skryptowy obiekt AOM dostępny dla wszystkich dokumentów XML, podobnie jak obiekt Obraz, który 
jest dostępny dla dokumentów HTML. Umożliwia wysyłanie żądań HTTP bezpośrednio z JavaScript. 
Odpowiedź serwera na takie żądanie nie zastępuje aktualnie wyświetlanego dokumentu. Taki dokument 
odpowiedzi jest po prostu odczytywany jako duży ciąg znaków. Ten obiekt XMLHttpRequest oparty jest na 
następującym komponencie XPCOM: @ mozilla.org / xmlextras / xmlhttprequest; 1 Ten komponent 
implementuje interfejsy XPCOM nsIXMLHttpRequest i nsIJSXMLHttpRequest, które są dobrze wyjaśnione w 
ich plikach definicji. Interfejsy te umożliwiają przesyłanie żądania HTTP synchronicznie lub asynchronicznie. 
Przesyłanie synchroniczne oznacza, że skrypt zatrzymuje się do momentu otrzymania pełnej odpowiedzi. 
Przesyłanie asynchroniczne to system "pożaru i zapomnij", z wyjątkiem tego, że postęp można śledzić, a 



wynik końcowy można przywołać. Listing 7.2 pokazuje synchroniczne żądania w pracy. 
 
var req = new XMLHttpRequest(); // Request 
var res = null; // Response 
var params = encodeURI("param1=value1;param2=value2"); 
// -- GET request 
req.open("GET", "test.cgi" + "?" + params); 
req.send(""); 
if ( req.status / 100 == 2 ) // HTTP 2xx Response? 
res = req.responseText; 
// -- POST request 
req.open("POST", "test.cgi"); 
req.send(params); 
if ( req.status / 100 == 2 ) // HTTP 2xx Response? 
res = req.responseText; 
 
Funkcja encodeURI () jest wersją ECMAScript escape (); oba są obsługiwane. Drugi argument funkcji open () 
to dowolny poprawny adres URL. Ponieważ funkcja send () nie powraca, dopóki para żądań i odpowiedzi 
HTTP nie zostanie zakończona, programista powinien przekazać użytkownikowi pewien wskaźnik 
"oczekiwania ..." tuż przed wywołaniem metody send (), aby użytkownik wiedział, że aplikacja nie zamknął 
się. Przesyłanie formularzy asynchronicznych jest przydatne, gdy potrzebne są różne żądania HTTP. Bardziej 
efektywne jest planowanie wszystkich wniosków naraz, a następnie sprawdzanie później postępów. 
Najprostszym sposobem wykonania asynchronicznego przesyłania jest złożenie synchronicznego przesyłania 
do funkcji i zaplanowanie funkcji za pomocą funkcji setTimeout (). Listing 7.3 pokazuje bardziej formalne i 
uporządkowane podejście przy użyciu interfejsu nsIXMLHttpRequest. 
 
var req = new XMLHttpRequest(); // Request 
var res = null; // Response 
var url = "test.cgi?text1=value1"; 
// Stuff specific to the async case 
function finished() { res = req.responseText; } 
function inprogress() { 
if ( req.readyState != req.COMPLETED ) { 
res = "Waiting ..."; 
setTimeout(inprogress, 100); 
} 
} 
req.COMPLETED = 4; // from the interface 
req.onload = finished; 
// -- GET case (POST is similar) 
req.open("GET", url, false); // false == asynchronous 
req.send(); 
// next statement executes immediately. 
setTimeout(inprogress,100); 
 
W tym przykładzie metoda send () zwraca się niemal natychmiast, pozostawiając żądanie HTTP nadal w toku. 
Funkcja finished () jest instalowana jako program obsługi zdarzeń, który uruchamia się po zakończeniu 
odpowiedzi. Pomiędzy tymi dwoma czasami metoda setTimeout () jest używana w prosty sposób do 
regularnego sprawdzania postępu żądania. Użytkownik może nie wymagać raportów postępu, gdy takie 
asynchroniczne żądanie zostanie wysłane. Niemniej jednak programista musi zadbać o to, aby działania 
podejmowane przez użytkownika nie myliły się z obsługą odpowiedzi po jej nadejściu. Na przykład 
użytkownicy kupujący akcje nie powinni mieć możliwości opróżnienia swoich rachunków bankowych 
podczas trwania zakupu zapasów. 
7.4 MENU 



Menu i formy łączą się jak wino i ser. Tagi menu Mozilli są zbudowane z prostszych znaczników XUL, tak jak 
do tej pory omawiano większość innych tagów XUL. Menu są jednak nieco bardziej skomplikowane z kilku 
powodów: 
* Menu podręczne nie pasują do normalnego przepływu dwuwymiarowego dokumentu XML. 
* Menu zawierają wiele oddzielnych wartości (pozycji menu), a nie tylko jedną wartość 
* Menu mają złożoną strukturę wewnętrzną. 
* Menu mogą być używane niezależnie od formularzy, ale nadal muszą pasować do ograniczeń nałożonych 
przez inne elementy formularza. 
Mozilla nie używa menu XUL dla tak zwanych listboxów, które leżą płasko wewnątrz dokumentu XML. Tag 
<listbox> wypełnia tę rolę. Menu XUL są używane tylko dla menu w stylu pop-up. Menu Mozilli są zgodne z 
zasadami projektowania, które dotyczą prostych elementów formularzy i dlatego można je uznać za proste 
elementy formy. W tym temacie opisano obsługę menu XUL, zaczynając od najmniejszego tagu. Znaczniki, 
które programista aplikacji może użyć dla prostych menu podręcznych, to <menulist> <menupopup> 
<menuitem> <menuseparator> <menu> <button> <toolbarbutton> 
Następujące dodatkowe znaczniki strukturalne mogą być używane przez programistę aplikacji, który musi 
dokładnie zapoznać się z systemem menu XUL. Zasadniczo nie trzeba ich podawać w dokumencie XUL. 
<dropmarker> <arrowscrollbox> <scrollbox> <autorepeatbutton> Rysunek 7.3 ilustruje strukturę w pełni 
funkcjonalnego, ale prostego menu XUL z dwoma pozycjami menu.  
 

 
 
Ten rysunek pokazuje dwa aspekty tego samego menu. Podział na lewą rękę to znaczniki określone przez 
programistę aplikacji. Prawe menu składa się ze znaczników faktycznie utworzonych przez system XUL / XBL 
w Mozilli. To oczywiste, że w pracy jest wiele tagów. System menu został zaprojektowany tak, aby zawsze był 
zbudowany z pełnego zestawu treści menu, ale części, które nie są potrzebne, są ukryte. Na przykład 
znaczniki <autorepeatbutton> są ukrywane, gdy lista elementów menu jest wystarczająco mała, aby 
pojawiać się wszystkie naraz. Drugim przykładem są różne etykiety i obrazy. Każda pozycja menu może 
zawierać ikonę i klawisz skrótu, a także zwykły tekst pozycji menu, co daje łącznie jeden znacznik <image> i 
dwa znaczniki <label>. Znaczniki te są eksponowane na podstawie atrybutów etykiet dostarczonych przez 
programistę i okoliczności wyświetlanych w menu. Złożona struktura znaczników menu nie przekłada się na 
skomplikowaną obsługę zdarzeń. Zdarzenie command i obsługa zdarzeń oncommand to wszystko, czego 
potrzebujesz, aby podłączyć proste menu do logiki aplikacji. Możliwe są również różne dostosowania na 
poziomie tagów menu XUL. Wewnątrz znaczniki <menuitem> można zastąpić znacznikami <menuseparator> 



lub <menu>. Na zewnątrz znaczniki otaczające znacznik <menupopup> można zreorganizować, zmieniając 
znacznik <menulist> na coś innego. 
7.4.1 <menuitem> 
Znacznik <menuitem> oznacza pojedynczą opcję menu. Ma kilka definicji XBL, 
z których tylko jeden jest stosowany. Atrybuty o specjalnym znaczeniu dla <menuitem> są 
type disabled 
image validate src checked 
label accesskey 
acceltext crop 
value 
Atrybut type nie jest używany w prostym przypadku, ale można go ustawić na "radio" lub "checkbox". Te 
opcje powodują, że element menu wygląda i działa jak równoważna kontrola formularza. Atrybut disabled 
powoduje, że element menu jest wygładzany, dlatego nie można go wybrać. Następny wiersz atrybutów 
odnosi się do ikony elementu menu. Po określeniu ta ikona pojawia się domyślnie po lewej stronie, ale 
standardowe atrybuty wyrównania pola, takie jak dir, mogą to zmienić. Zarówno obraz, jak i src określają 
adres URL obrazu ikony. W przypadku standardowego menu <menulist> aktualnie wybrany element pojawia 
się na przycisku menu, gdy menu nie jest wyświetlane. Jeśli użyto polecenia src, ikona elementu menu 
zostanie przeniesiona do przycisku menu, jeśli wybrano jego pozycję menu. Jeśli ustawione są zarówno typ, 
jak i src lub obraz, ikona Radio lub Checkbox ma pierwszeństwo przed określoną ikoną. validate ma takie 
samo znaczenie jak dla znacznika <image>; sprawdzane ma to samo znaczenie jak dla znaczników <radio> i 
<checkbox>. Trzeci wiersz atrybutów jest powiązany z normalnym tekstem pozycji menu. Tego tekstu może 
brakować. etykieta zapewnia ten tekst. accesskey udostępnia klucz dostępu do elementu, zgodnie z opisem 
w części 8,. acceltext i crop odnoszą się tylko do menu opartych na znaczniku <menu>. przycinanie działa w 
tekście pozycji menu, tak jak robi to na <etykiecie>. acceltext udostępnia tekst po prawej stronie tekstu 
menu, który określa, która kombinacja klawiszy wybiera dany element menu. Nigdy nie jest przycięte. 
Zwykle w tym tekście oznaczono skrót klawiaturowy, na przykład "Shift-A". Jeśli określono acceltext, 
wyświetlana jest jego wartość. Jeśli nie jest on obecny i występuje atrybut klucza, tekst będzie pochodził z 
pasującego tagu <key>. Ten kluczowy klucz zapewni tekst z jego atrybutu keytext lub, w przeciwnym razie, z 
jego atrybutu klucza lub, w przeciwnym razie, z jego atrybutu keycode. We wszystkich trzech przypadkach 
tekst zostanie zmodyfikowany przez zawartość atrybutu modyfikatora <key>. To po prostu przypomina 
użytkownikowi, jak każde naciśnięcie klawisza pasuje do elementu menu i łączy, które klawisze prowadzą do 
menu. Atrybut value ustawia wewnętrzną wartość danych dla pozycji menu. Ta wartość może być użyta do 
dostarczenia identyfikatora pozycji menu, ponieważ etykieta elementu mogła zostać przetłumaczona na 
inny język przez system ustawień narodowych platformy. Rysunek 7.4 pokazuje wiele z tych opcji menu w 
pracy. Jest zbudowany z kilku bitów prawdziwego kodu. Zauważ, że nie jest możliwe upuszczenie dwóch 
menu w rzeczywistości (czasami techniczne napisy mają przewagę nad programowaniem). Z rysunku 7.4 
wynika, że <menuitem> jest dość elastyczny. Znacznik ten ma również zbroję stylów, które można 
wykorzystać do dalszego modyfikowania jego wyglądu 
7.4.2 <menuseparator> 
Znacznik <menuseparator> jest prawie anonimowym znacznikiem XUL z przypisanymi do niego regułami 
stylu. Zapewnia poziomą linię, która zapewnia wizualną separację pomiędzy elementami menu. Spójrz na 
pasek narzędzi menu Mozilli dla wielu przykładów. Użyj go zamiast tagu <menuitem>. Ten tag nie ma 
specjalnych atrybutów, ale czasami nadaje mu identyfikator. 
 

 



Platforma Mozilla rozpoznaje ten znacznik podczas obsługi operacji w menu. 
7.4.3 <arrowscrollbox> i <scrollbox> 
Znaczniki <arowscrollbox> i <scrollbox> pozwalają użytkownikowi poruszać się po prostokącie treści, która 
nie mieści się łatwo na ekranie. Oba są omówione w części 8, ale mają również aplikacje do menu. Jeden z 
nich jest tworzony automatycznie po określeniu menu. Tag <arrowscrollbox> służy do wyświetlania menu, 
które jest zbyt długie, aby zmieściło się na ekranie. Jeśli menu jest długotrwałe, automatycznie pojawia się 
przycisk <autorepeat>, który jest częścią tego znacznika. Najprostszym sposobem zobaczenia przewijania w 
pracy jest osobisty pasek narzędzi przeglądarki Mozilli. Aby zobaczyć przewijanie, upewnij się, że folder 
zakładek zawiera wiele zakładek. Powinno być wystarczająco dużo przedmiotów, aby zajmować więcej niż 
połowę wysokości ekranu. Przesuń okno nawigatora tak, aby pasek narzędzi osobistych znajdował się mniej 
więcej w połowie ekranu, a następnie naciśnij przycisk folderu zakładek dla folderu zawierającego wiele 
elementów. Powinna pojawić się lista zakładek z ikonami <arrowscrollbox> u góry i na dole. Pojawią się 
także, jeśli ustawisz atrybut maksheight dla znacznika <menupopup> na coś małego, np. 200px. Tag 
<scrollbox> implementuje ruchomy obszar wewnątrz <arrowscrollbox>. Pokazuje paski przewijania tylko 
wtedy, gdy są używane wewnątrz znacznika <textbox type = "autocomplete">. W przypadku użycia w 
<strzałka po ekranie> nie ma klasy stylów i generalnie powinien być pozostawiony sam. Przyciski na 
<strzałcescrollbox> mogą być stylizowane. <arrowscrollbox> nie można przewijać w bok, tylko w górę iw dół. 
7.4.4 <menupopup> 
Znacznik <menupopup> jest sercem systemu menu XUL. Jest odpowiedzialny za stworzenie okna, które 
znajduje się poza normalnym układem dokumentu XUL i może rozciągać się poza granice całego okna Mozilli. 
W tym celu wykorzystuje funkcje natywnego zestawu narzędzi GUI. <menupopup> ma znaczące wsparcie ze 
strony C / C ++ Mozilli. Ma również definicję XBL. Znacznik <menupopup> jest dość ogólny. W małym oknie 
tworzy, działa jak <vbox>, a większość prostych treści XUL można umieścić w środku. Powody takiego 
działania są niejasne, ale ta funkcja pozwala na bardzo dekoracyjne menu. Jedyną treścią do wyboru w 
<menupopupie> są znaczniki <menuitem> i <menu>. Znacznik <menupopup> może być określony bez 
żadnej treści. Treści te można dodać później za pomocą JavaScript, szablonów lub innych technik XUL. 
Podczas tworzenia menu programista aplikacji musi określić ten znacznik. Atrybuty o specjalnym znaczeniu 
dla <menupopup> są 
popupanchor popupalign pozycja allowevents 
onpopupshowing onpopupshown onpopuphiding onpopuphidden 
popupanchor wybiera róg znacznika nadrzędnego, że <menupopup> pojawi się w pobliżu tak zwanego 
punktu kontrolnego. popupalign wybiera róg wyskakującego menu, który zostanie ustalony na miejscu nad 
kotwicą. W ten sposób wyskakujące okienko jest wyrównane do rogu z jego znacznikiem nadrzędnym. Oba 
te atrybuty mogą przyjmować jedną z następujących wartości: 
topleft topright bottomleft bottomright none  
Atrybut pozycji to starszy, mniej elastyczny sposób określania tego wyrównania i należy go unikać. Jest 
przestarzały. Atrybut allowevents można ustawić na true, ale nie jest to zalecane w zwykłych zastosowaniach. 
Platforma Mozilla ma specjalne przetwarzanie zdarzeń dla menu. Rysunek 7.4 ilustruje złożony zestaw 
znaczników tworzących menu. Jeśli pełny model zdarzeń DOM miałby dotyczyć tych tagów, wybranie 
elementu menu wygenerowałoby wiele zdarzeń. Platforma Mozilla redukuje te liczne zdarzenia do 
pojedynczego, zarządzalnego zdarzenia polecenia. Pozostałe cztery atrybuty są procedurami obsługi zdarzeń 
dla zdarzeń DOM zanotowanych wcześniej. Są to sparowane cele wydarzeń. Pokazujące i pokazane warianty 
uruchamiają się na początku i na końcu procesu, który pokazuje popup. Ukryte i ukryte warianty 
uruchamiają się na początku i na końcu procesu, który usuwa popup. Proces wyświetlania działa w trzech 
etapach, a kod Mozilli oznacza każdy etap, ustawiając jeden z tych trzech atrybutów tymczasowych na true: 
menutobedisplayed menugenerated menuactive 
Pierwsza wskazuje, że coś się wydarzy, ale jeszcze się nie stało. Drugi wskazuje, że zawartość została złożona 
do menu. Trzeci wskazuje, że menu jest ujawnione i ma fokus. 
7.4.5 <menu> 
Użyteczne treści, które może pomieścić <menupopup>, składają się z trzech tagów: 
<menuitem>, <menuseparator> i <menu>. <menu> jest bardzo podobne do <menuitem> oprócz tego, że 
generuje nowe menu z boku istniejącego. Atrybuty specyficzne dla <menu> to etykieta accesskey crop 
acceltext disabled. Te atrybuty mają takie samo znaczenie jak dla <menuitem>. Znacznik <menu> nie może 
zawierać ikony reprezentującej akcję menu jako treść, ale ikona może zostać wykradziona z odpowiednim 



stylem. Zawiera automatycznie dostarczoną ikonę przypominającą strzałkę, która zapewnia wskazówkę, że 
istnieje podmenu. Jedynym znacznikiem, który może pojawić się wewnątrz znacznika <menu>, jest 
<menupopup>. Znacznik <menu> jest również używany na pasku menu: 
<menulist id = "foo" editable = "true" /> 
7.4.6 <menulist> 
Znacznik <menulist> jest znacznikiem najwyższego poziomu dla prostych menu XUL. Jest to opakowanie 
wokół znacznika <menupopup>. Daje użytkownikowi coś, na co można patrzeć i wchodzić w interakcje, gdy 
wyskakujące okienko nie jest wyświetlane. Wyświetla widget przypominający przycisk, pokazujący aktualnie 
wybrany element menu, oraz dropmarker, który służy do wyświetlania menu. <menulist> zawsze ma 
aktualnie wybraną pozycję menu. Znacznik <menulist> może zawierać tylko znacznik <menupopup>. 
Atrybuty ze specjalnym znaczeniem dla <menulist> to src label crop accesskey disabled editable value 
Atrybuty są takie same jak dla <menuitem>, z tym wyjątkiem, że disabled set to true wyłącza całe menu 
popup, a editable is new. Atrybut do edycji jest czymś w rodzaju niewłaściwej nazwy. Jeśli ustawione na true, 
to etykieta na przycisku <menulist> jest zamieniana na HTML <input type = "text"> textbox. Użytkownik 
może następnie wpisać ciąg znaków. Kiedy focus opuszcza <menulist>, ten ciąg będzie porównywany z 
istniejącymi pozycjami menu. Jeśli pasuje do głównego tekstu jednego takiego przedmiotu, ten przedmiot 
będzie aktualnie wybrany. Wszystkie pozycje menu są traktowane tak, jakby miały zastosowany typ = 
"checkbox". Atrybut edytowalny nie zapewnia wstawiania, usuwania lub aktualizacji pozycji menu. 
7.4.7 Wariacje menu 
Znacznik <menulist> jest opakowaniem dla znacznika <menupopup>. Są inne opakowania. Dla kompletności, 
cała lista to 
<menulist> 
<menulist editable="true"> 
<menu> 
<button type="menu"> 
<button type="menu-button> 
<toolbarbutton type="menu"> 
<toolbarbutton type="menu-button"> 
<textbox type="autocomplete"> 
<menubutton> 

 
Z wyjątkiem <textbox>, użycie dowolnego z tych tagów oznacza dodanie tagu <menupopup> jako jedynej 
treści. Tag <menubutton> to anonimowy tag służący do przechowywania stylów i procedur obsługi menu 
wyświetlanych na paskach narzędzi. W systemie MacOS istnieje możliwość dodania elementu menu 
Preferencje i podmenu do menu aplikacji MacOS. Aby to zrobić, upewnij się, że odpowiedni znacznik 
<menuitem> ma specjalny id id = "menu_preferences". 
 
7.5 OPCJE STYLU 
Jeśli chodzi o zawartość statyczną i przyciski, Mozilla powiela wiele informacji o formularzach i menu w 
systemie stylu. Być może najbardziej zaawansowane funkcje stylu to reguły stylu, które wpływają na to, 
które powiązanie XBL ma zastosowanie do znacznika XUL. Atrybut type (dla <button>, <toolbarbutton> i 
<textbox>) oraz atrybut editable (dla <menulist>) są określone w regułach stylu. Reguły te kierują 
podstawowy znacznik XUL do określonego wiązania, które ostatecznie wpływa na jego zawartość, wygląd i 
zachowanie. Po nauce XBL można dodać więcej takich powiązań i reguł stylu. Atrybut type może wtedy 
dostarczyć więcej wariantów widżetów. 
7.5.1 Style CSS z formularzy HTML 
Style związane z konturem podążają w pewnym stopniu za stylami granicznymi. Wartości -moz-all dla 
styl -moz-user-select pozwala na jednoczesny wybór więcej niż jednego elementu formularza. Jest to 
przydatne, jeśli tworzysz wizualne IDE dla XUL i musisz mieć możliwość grupowania elementów formularza 
za pomocą akcji wyboru. 
7.5.2 Niestandardowe typy wyświetlania widgetów 
Tag <menupopup> opiera się na następującym stylu: 
display: -moz-popup 



Właściwość stylu "moz-appearance" powoduje, że dany znacznik przyjmuje wygląd natywnego motywu. Te 
macierzyste typy wyglądu tematycznego działają dla znaczników podobnych do widżetów opisanych w tym 
rozdziale: radio pole wyboru pole tekstowe menulist menulist-button menulist-text menulist-textfield 
checkbox-container radio-container 
WYDARZENIA I FORMULARZE 
Po wielu częściach składających się na podstawy mamy teraz kilka przydatnych widgetów. W tej sesji w 
narzędziu NoteTaker wyczyścimy niektóre z zakamarków w oknie dialogowym i zastąpimy je normalnymi 
elementami formularza XUL. Pozbywamy się pliku właściwości i przesyłamy wprowadzone dane do serwera 
WWW. Jeśli okno dialogowe pojawi się w wyniku żądania HTTP GET, wypełnimy je również parametrami z 
tego żądania. Oczyszczanie jest najważniejsze. Wyrzucimy atrybut podpanelu i kod handle_click (). Jeśli 
nadal zdecydujemy się wyłączyć dowolną treść, teraz ma sens korzystanie z własnych funkcji wyłączania 
tagów formularza. Oznacza to, że wszyscy nadawcy oraz połowa akcji i kluczy może zostać wyczyszczona. 
Zadanie, które load_data () wykonuje, będzie nadal potrzebne, ale wyrzucimy bieżącą implementację. Na 
koniec wyrzucimy style diagnostyczne boxes.css / boxesTemp.css i ich koszmarne znaczniki <box>. Zamiast 
nich będziemy mieli 
1. Pojedyncza linia <textbox> dla podpanelu Podsumowanie 
2. Wielowierszowy <textbox> dla podpanelu Szczegóły 
3. Dwa znaczniki <checkbox> dla podpanelu Opcje 
4. Cztery małe znaczniki <textbox> dla podpanelu Rozmiar 
Jak pokazano na listingu 7.4, pasujące znaczniki są trywialne. 
Nowe znaczniki elementów formularza dla okna dialogowego NoteTaker. 
<textbox id = "dialog.summary" /> 
<textbox id = "dialog.details multiline =" true "flex =" 1 "/> 
<checkbox id = "dialog.chop-query" dir = "rtl" label = "Chop Query" 
checked = "true" /> 
<checkbox id = "dialog.home-page" dir = "rtl" label = "Strona główna" 
checked = "true" /> 
<textbox id = "dialog.width" value = "100" maxwidth = "3" size = "3" /> 
<textbox id = "dialog.height" value = "90" maxwidth = "3" size = "3" /> 
<textbox id = "dialog.top" value = "80" maxwidth = "3" size = "3" /> 
<textbox id = "dialog.left" value = "70" maxwidth = "3" size = "3" /> 
To oczyszczanie, wraz z niewielkim dopasowaniem układu, daje okno dialogowe 
podobny do tego na rysunku 7.5. 
 

 
 
Przed wymianą load_data () możemy krótko eksperymentować. Obiekty DOM dla znaczników strukturalnych 
XUL są bardzo podobne do obiektów DOM dla znaczników HTML podobnych do form. Albo patrząc na 
standard HTML DOM2 lub powiązania XBL dla <checkbox> i tak dalej, lub po prostu powtarzając sztuczki z 
pamięci używane na stronach internetowych, możemy uzyskać długą drogę. Załóżmy, że zastąpimy ten kod 
load_data () 
desc = document.createElement ("description"); 
desc.setAttribute ("wartość", wartość); 
box = document.getElementById ("dialog." + nazwy [i]); 



box.appendChild (desc); 
z tym 
if (box.value) box.value = value; 
Ponieważ większość "elementów" formularza ma właściwość value, udało nam się załadować większość 
plików właściwości do formularza przy pomocy trywialnego wysiłku. Po wyczyszczeniu formularza 
chcielibyśmy przetworzyć dane wprowadzone przez użytkownika, co jest opisem notatki. Do tej pory 
używaliśmy pliku właściwości tylko do odczytu dla tego opisu. Teraz chcemy przeczytać i napisać formularz. 
Istnieje wiele miejsc, w których można umieścić informacje, ale spróbujemy użyć serwera sieci Web. Być 
może pewnego dnia będziemy mogli uzyskać dostęp do tej notatki z dowolnej przeglądarki Mozilla na 
świecie. Aby zapisać notatkę NoteTaker, używamy kodu opisanego w tej części, który nieznacznie 
dostosujemy i wstawimy do metody action (). Zachowujemy również tablicę nazw, poprzednio lokalną dla 
load_data (), ale teraz jest to tablica globalna. Listing 7.5 pokazuje tę nową logikę 
if (task == "save") 
{ 
var req = new XMLHttpRequest (); // Żądanie 
var params = ""; 
var i = names.length -1; // budowanie params 
while (i> = 0) 
{ 
var widget = document.getElementById ("dialog." + nazwy [i]); 
if (widget.tagName == "checkbox") 
params + = names [i] + "=" + widget.checked + ";"; 
jeszcze 
params + = names [i] + "=" + widget.value + ";"; 
ja--; 
} 
params = encodeURI (params); 
req.open ("POST", "test.cgi"); 
req.send (params); 
if (req.status / 100! = 2) // Odpowiedź HTTP 2xx? 
throw ("próba zapisu nie powiodła się"); 
} 
Oczywiście potrzebujemy również pliku test.cgi lub jego odpowiednika na serwerze sieci Web. Jeśli 
korzystamy z chrome, test.cgi można zastąpić dowolnym adresem URL dowolnego serwera sieci Web. 
Narzędzie NoteTaker działa z klasyczną przeglądarką, więc jest mało prawdopodobne, aby zostało 
załadowane ze zdalnego adresu URL. Mimo to możliwe jest, że argumenty mogą być przekazywane do niego 
po utworzeniu okna. Ponieważ ma to samo środowisko programistyczne, co cała reszta chromu, argumenty 
te można przekazywać na wiele pomysłowych sposobów. Jednym prostym sposobem jest dołączenie 
parametrów stylu HTTP GET do adresu URL NoteTakera. Zamiast chrome: 
//notetaker/content/editDialog.xul można załadować ten sam dokument za pomocą chrome: 
//notetaker/content/editDialog.xul? Top = 440; left = 200 Ta informacja może zostać sprawdzona za każdym 
razem przy użyciu właściwość AOM window.location. Zrobimy to, tworząc nowe zadanie dla metody action 
(): Ten zostanie nazwany "load". Zamiast dopasowywania dowolnego elementu GUI, "ładowanie" jest 
zadaniem wykonywanym wyłącznie przez skrypty. Nowy moduł obsługi ładowania znacznika <window> 
będzie  
onload = "action (" load ")" 
Logika dodana do metody action () jest pokazana na listingu 7.6. Obiekt window.location jest jednym z 
niewielu obiektów AOM, które istnieją zarówno w dokumentach HTML, jak i XUL. Zapewnia obiekt z 
interfejsem nsIDOMLocation i jest użyteczny w XUL tylko w tym miejscu. 
 
if (task == "load" ) 
{ 
var pair, widget; 
params = window.location.toString(); 



if ( params.indexOf("?") == -1 ) 
return; 
params = params.replace(/.*\?/,""); 
params = params.split(/[;&]/); 
i = params.length - 1; 
while (i >=0 ) 
{ 
pair = params[i].split(/=/); 
pair[0] = decodeURI(pair[0]); 
pair[1] = decodeURI(pair[1]); 
widget = document.getElementById("dialog."+ pair[0]) 
if (widget.tagName == "checkbox") 
widget.checked = ( pair[1] == "true" ); 
else 
widget.value = pair[1]; 
i--; 
} 
} 
Ten kod używa obsługi wyrażenia regularnego w ECMAScript 1.3. Metoda replace () służy do obcięcia 
wszystkich znaków prowadzących do? symbol, który uruchamia ciąg parametrów. split () dzieli pozostały ciąg 
na tablicę łańcuchów, z punktami separacji wszędzie tam, gdzie występuje dopasowanie wyrażenia 
regularnego. W takim przypadku dopasowanie występuje na każdym z nich; lub znak &. Wreszcie, każda 
para param = wartość jest ponownie dzielona, a dwie połówki służą do znalezienia elementu formularza o 
pasującym identyfikatorze. Ten element jest następnie aktualizowany 
 
7.7 NAROŻNIK DEBUGOWANIA: WYDANIE ZDARZEŃ I FORMULARZE 
Formularze i wydarzenia nie są aż tak trudne, chyba że jesteś w trakcie konstruowania własnych widżetów. 
Kilka standardowych technik może ułatwić życie. 
7.7.1 Menu nie wyskakujące 
Znacznik <menupopup> pojawia się tylko po kliknięciu skojarzonego z nim przycisku. Może to być uciążliwe, 
jeśli chcesz zobaczyć, że skonstruowana zawartość jest poprawna. Możesz osadzić popup w normalnym 
przepływie dokumentu XUL, zmieniając jego styl wyświetlania w następujący sposób: 
menupopup {display: -moz-box! ważne} 
Jeśli to zrobisz, popup nie będzie już działał interaktywnie, ale przynajmniej możesz łatwo zobaczyć jego 
zawartość. Rysunek 7.6 przedstawia ten sam dokument, co na rysunku 7.3, ale z dodanym stylem.  
 

 
 
Nie jest to zalecane jako strategia implementacji ani jako stabilna technika testowania; to po prostu działa i 
jest wygodne. 
7.7.2 Zbieranie Apart Complex Widgets 
Skomplikowane widżety, takie jak <menulist>, wymagają trochę pracy, zwłaszcza jeśli nie podoba Ci się 
domyślna zawartość, wygląd lub zachowanie. Zawsze pomaga, jeśli widzisz niewidzialne. Najprostszą 
strategią jest przeanalizowanie danego tagu za pomocą Inspektora DOM. To narzędzie pokazuje zawartość 
tagu, identyfikatory tagów i klasy stylów tagów za jednym naciśnięciem przycisku. To takie proste, że 



zwariowałeś, nie eksperymentując z tym. Inną strategią zastosowaną w tym rozdziale i gdzie indziej w tej 
książce jest użycie arkusza stylów diagnostycznych. Niektóre przykłady w tej książce zostały wzbogacone o 
proste style, które dostarczają kilku dodatkowych wizualnych wskazówek. Listing 7.7 pokazuje te 
nieformalne style. 
 
label { border: dashed thin; padding: 2px; margin: 2px;} 
image { border: solid thin; padding: 2px; margin: 2px; } 
.radio-check { width:20px; height:20px;} 
.checkbox-check { width:20px; height:20px;} 
vbox, hbox, box, deck 
{ border: solid; padding: 2px; margin: 2px; border-color: grey;} 
* { font-family:Arial; font-weight: bold;} 
 
Jest to dość proste, z wyjątkiem możliwych stylów pól wyboru, które trzeba było wykopać z Inspektora 
DOM. Bez tych dwóch stylów ikony wyboru są redukowane do małych rozmiarów dzięki dopełnieniu 
dodanemu w innych regułach. 
7.7.3 Wyszukiwanie właściwości obiektu dla formularzy i menu 
Ta część dotyczy interfejsu XUL do formularzy i menu Mozilli, ale nie interfejsów JavaScript do obiektów 
DOM tych tagów. Aby znaleźć właściwości i metody AOM i DOM, istnieje kilka podejść. 
* Odgadnąć. Wiele właściwości interfejsu XUL dokładnie naśladuje właściwości formularzy HTML. 
SelectedIndex, focus () i blur () działają zgodnie z oczekiwaniami. Są również udokumentowane w 
standardzie DOM 1 Core pod HTML. 
* Użyj Inspektora DOM. Wybierz znacznik na lewym panelu i wybierz polecenie Obiekt skryptowy Java z 
menu paska narzędzi w lewym górnym rogu na prawym panelu. Wszystkie nazwy właściwości i metod 
zostaną ujawnione. Aby znaleźć wartości właściwości obiektu, zapoznaj się z tym tekstem lub standardami 
CSS2 i CSS3. 
* Sprawdź definicje XBL. Powiązania XBL dla każdego formularza lub widżetu menu znajdują się w chrome w 
toolkit.jar. Łatwo jest traktować te definicje jako formę pomocy po szybkiej lekturze rozdziału 15, Wiązania 
XBL. Definicje XBL zawierają nazwy parametrów dla każdej metody, których Inspektor DOM jeszcze nie robi. 
 
 

 



 
 
 
VIII: Nawigacja 
 
Okno aplikacji nie powinno być losowym zbiorem tekstów, pól i widżetów, bez względu na to, jak pięknie 
jest prezentowane. Okno powinno narzucać pewne uporządkowanie funkcji, które zapewnia. Ta kolejność 
ułatwia poruszanie się w aplikacji. W tym rozdziale opisano znaczniki XUL i powiązane projekty, które mogą 
narzucić takie zamówienie. Użytkownik końcowy, kompetentny i niecierpliwy lub zagubiony i 
zdezorientowany, powinien mieć swobodną wolę poruszania się w obrębie aplikacji. Ten ruch to nawigacja. 
Najważniejszą zasadą nawigacji jest: Nie przerażaj użytkownika. Strategie nawigacyjne powinny zawsze 
stosować znane podpowiedzi i informacje zwrotne i nigdy nie powinny zaskakiwać ani rzucać wyzwania. XUL 
udostępnia znaczniki nawigacyjne, które są takie same jak widżety większości aplikacji opartych na GUI. 
Oznacza to paski przewijania, paski narzędzi i menu. Podobnie jak wszystkie tagi XUL, konwencje 
nazewnictwa dla tych nowych tagów są proste: 
<scrollbar orient = "horizontal" /> 
Te widgety nawigacyjne są oddzielone od dowolnej logiki aplikacji, więc okno utworzone z tych widgetów to 
tylko makieta. Logikę aplikacji można dodać później. Aplikacje XUL są bardziej uporządkowane niż te w 
HTML. W tradycyjnym środowisku sieciowym użytkownik może rzucić okiem na wszelkie prezentowane 
informacje. Techniki projektowania graficznego mogą zachowywać się w pewnym porządku podczas tego 
przeglądania, ale użytkownik zawsze znajduje się w trybie zakupów okien. W aplikacji XUL jest znacznie 
mniej tej niestrukturalnej nawigacji. Użytkownicy często powtarzają te same zadania (jeśli aplikacja jest 
intensywnie używana), a czasami aplikacja ogranicza to, co użytkownik może zrobić bardzo ściśle. Ten 
bardziej zajęty i bardziej uporządkowany styl interakcji oznacza, że istnieje duże oczekiwanie, że korzystanie 
z aplikacji będzie przebiegać płynnie. Nawigacja w XUL wymaga zatem pewnej uwagi projektowej, jeśli 
aplikacja ma być wypolerowana. Z diagramu wynika, że nawigacja opiera się na częściach platformy, które są 
już dość znane. Nawigacja to głównie znaczniki XUL, a to oznacza więcej wyświetlania na ekranie, więcej 
widżetów opartych na bazowym zestawie narzędzi GUI i więcej ramek. Jeśli chodzi o proste znaczniki 
formularzy, powiązania XBL, które leżą za tymi znacznikami, są niezbędne do skryptowania. Przypomnijmy 
sobie z części 6, że linki do odnośników Mozilli tworzą elementy, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp 
za pomocą klawiatury. Pierścień ostrości i inne uzupełniające technologie są dalej badane w tej części. 
8.1 SYSTEMY NAWIGACJI 
Platforma Mozilla zawiera kilka projektów, które łączą istniejące nawigacyjne widżety XUL. Każda z tych 
części stanowi podstawę do komunikacji 
między użytkownikiem a platformą. Każdy element jest koncepcją wysokiego poziomu opartą na 
infrastrukturze wydarzeń omówionej w części 6. 
8.1.1 Nawigacja w trybie Visual Versus Recipe 
Żyjemy w świecie bogatym wizualnie i pełnym wspomnień. Jesteśmy dobrze przygotowani do przetwarzania 
obu rodzajów informacji. Nic dziwnego, że systemy oprogramowania wykorzystują zarówno wzrok, jak i 
pamięć, aby pomóc użytkownikom w nawigacji, ale czasami jedna z nich pomaga bardziej niż innym. 
Nawigacja wizualna jest dziełem graficznym. Dobrze zaprojektowany i dobrze rozplanowany wyświetlacz 
ułatwia użytkownikom znalezienie tego, czego szukają. Klasycznym przykładem aplikacji zorientowanej 
wizualnie jest Adobe Photoshop. Chociaż to narzędzie ma system menu, menu są wtórne do nawigacji 
paletami i płótnem z kursorem. Użytkownik programu Photoshop wie, że klikając prawym przyciskiem myszy 
bieżący wybór za pomocą narzędzia Wypełnienie powodzi (które jest tutaj), bieżący kolor tła (pokazany tam) 
zostanie zastosowany do zawartości tego zaznaczenia. Nawigacja wizualna jest szczególnie ważna, gdy 
użytkownik po raz pierwszy wchodzi w interakcję z czymś. Nawigacja po przepisach pojawia się, gdy 
użytkownik wzywa nawyk i pamięć do wykonania zadania. To jest coś z czarnej sztuki. Dobrze 
zaprojektowana sekwencja poleceń sterowanych kluczem ułatwia użytkownikowi zapamiętanie sposobu 
wykonywania czynności. Oczywistym przykładem narzędzia nawigacyjnego zorientowanego na przepis jest 
linia poleceń. Jeśli użytkownik ma dobrą pamięć na polecenia, linia poleceń jest bardzo ekspresyjnym, 
wydajnym i bezpośrednim sposobem na wykonanie zadań. Narzędzia oparte na oknach również obsługują 
nawigację receptury. W systemie Microsoft Windows większość aplikacji odpowiada sekwencji klawiszy Alt-
F-S (Plik | Zapisz), zapisując bieżący dokument. Ponowne użycie zapamiętanych sekwencji klawiszy to bardzo 



szybka technika nawigacyjna, być może najszybsza. Nawigacja po przepisach jest bardzo ważna, gdy 
użytkownik wykonuje powtarzające się działanie. Tradycyjne aplikacje nieinternetowe nie mają wiele 
miejsca na sprytny układ, gdy są wyświetlane w oknie lub na monitorze. Paski menu, paski narzędzi i paski 
przewijania są przykładami niewielkich pasków układu, które są obecnie znanymi cechami takich aplikacji. 
Obsługa skrótów klawiszowych w takich tradycyjnych aplikacjach jest zwykle znacznie szersza niż układ. 
Sukces sieci spowodował, że HTML był używany jako podstawa dla wielu aplikacji. HTML jest bardzo słaby w 
nawigacji po przepisach z powodu wolnego czasu reakcji i problemów ze zgodnością przeglądarki. Właśnie 
dlatego wizualne wskazówki i obsługa projektowania graficznego stały się bardzo ważne dla tych aplikacji. 
Dzięki XUL Mozilla cofa się do stylu używania receptury, który jest wydajny dla zaawansowanych 
użytkowników. XUL zapewnia szerokie wsparcie dla nawigowania po kluczach. Wszelkie nietrywialne 
wymagane projekty wizualne pozostawia się deweloperowi aplikacji. Jeśli chodzi o tradycyjne aplikacje, XUL 
nadal zapewnia wizualne wsparcie nawigacji w postaci pasków menu i pasków przewijania. Co to wszystko 
oznacza, że technologia Mozilli sprawia, że tworzenie systemów opartych na pamięci jest łatwe. 
Skomplikowane układy wizualne pozostawia się programistom aplikacji i nie ma wsparcia poza podstawami 
CSS2 (która jest nadal rozległa) i XUL. 
8.1.2 Pierścień ostrości 
Pierścieniem ostrości jest system Mozilli dla małych ruchów nawigacyjnych w dokumencie. W XUL i HTML te 
ruchy muszą być pomiędzy elementami modyfikowalnymi przez użytkownika, takimi jak pola formularzy. 
Jeśli użytkownik ma wprowadzić coś do formularza, a następnie interakcji z jednym formularzem 
element na raz to rozsądne podejście. Podobnie jak HTML, XUL przenosi takie widżety na pierwszy plan. 
Widżet aktualnie dostępny do wprowadzenia przez użytkownika ma aktualny fokus. Każdy taki zestaw 
widżetów ma zamówienie. W standardach W3C kolejność nazywa się poleceniem nawigacji. W Mozilli, 
uporządkowany zbiór tych widżetów nazywa się pierścieniem ostrości, ponieważ wyjście poza ostatni widget 
prowadzi z powrotem do pierwszego widżetu. Wszystkie widgety w pierścieniu ostrości Mozilli można 
odwiedzać. Najprostszy sposób, aby zobaczyć ten nakaz odwiedzin to kroczenie wokół pierścienia za pomocą 
klawisza Tab. Wypróbuj to w dowolnym oknie Mozilli wyświetlającym dokument XUL lub HTML. Oprócz 
klawisza Tab można ustawić ostrość za pomocą kliknięcia myszką. W oknie Mozilli znajduje się jeden 
pierścień ostrości. Niektóre formaty widżetów nie są członkami pierścienia ostrości. Przykładami są 
<toolbarbutton> i <menu>. Dzieje się tak dlatego, że głównym celem pierścienia ostrości jest wspieranie 
czynności wprowadzania danych przez użytkownika. Widżety, które bardziej dotyczą kontrolowania aplikacji, 
takich jak menu, nie uczestniczą w tym procesie. Pierścień ostrości Mozilli jest dość wyrafinowany. Może 
wkroczyć w wiązanie XBL i skupić określone fragmenty treści w wiązaniu. Pozwala to użytkownikowi na 
interakcję z małymi częściami danego wiązania. Tak więc wiązanie, które zwykle buduje pojedynczy cały 
widget na części, może zostać zaatakowane przez pierścień ostrości. Pierścień ostrości również wchodzi w 
wewnętrzną zawartość. Dokument XUL może zawierać znaczniki <iframe> wyświetlające inne dokumenty w 
głównym. Pierścień ostrości dociera do pozostałych dokumentów i zawiera wszystkie elementy, które można 
ustawić w pierścieniu ostrości. Dodaje również te całe dokumenty do pierścienia. Aby to zobaczyć, załaduj 
dokument HTML zawierający formularz do dowolnej przeglądarki Mozilla Browser. Podczas 
przechwytywania wokół pierścienia ostrości zarówno poszczególne elementy formularza, jak i cały 
dokument HTML, a także części XUL okna przeglądarki, skupiają się na skupianiu. Ponieważ pierścień 
ustawiania ostrości zawiera całe osadzone dokumenty, istnieje również hierarchiczny aspekt pierścienia. Aby 
to zobaczyć, wyobraź sobie, że strona główna Google (www.google.com) jest wyświetlana w przeglądarce, a 
kursor znajduje się w polu wyszukiwania tej strony głównej. Wszystkie te elementy są skoncentrowane: pole 
wyszukiwania, dokument HTML, który jest stroną główną Google, oraz okno zawierające dokument XUL, 
który jest aplikacją przeglądarki internetowej. W kategoriach XML, skoncentrowane elementy to znacznik 
<INPUT TYPE = "text"> HTML, znaczniki XUL <iframe> i HTML <HTML> oraz najbardziej zewnętrzny znacznik 
XUL <window>. Ten hierarchiczny aspekt pierścienia ostrości ma na celu korzyść użytkownika, ale jest 
również wykorzystywany przez system poleceń Mozilli, opisany w części 9. Tam, metoda 
commandDispatcher.getControllerForCommand () skanuje w górę hierarchii pierścieni ostrości, szukając 
użytecznego kontrolera . Większość możliwych do ustawienia tagów XUL ma metody focus () i / lub blur () 
dla skryptów do użycia. Do niedawna pierścień ostrości miał pewne subtelne błędy. Te problemy czasami 
mylą stan okien XUL. W wersji 1.4 pierścień ustawiania ostrości jest teraz dość niezawodny. 
8.1.2.1 Hiperłącza  
Kiedy Mozilla wyświetla strony HTML, wszelkie hiperłącza na stronie znajdują się w pierścieniu ostrości. XUL 



nie ma żadnych hiperłączy. Jeśli XUL i HTML dzielą ten sam dokument (przy użyciu atrybutów xmlns), to 
znaczniki XUL i hiperłącza HTML mogą współistnieć w jednym pierścieniu ostrości. 
8.1.3 System menu 
System nawigacji oddzielony od pierścienia ostrości to system menu Mozilli. Ten system jest inicjowany 
przez naciśnięcie klawisza Alt (lub Control lub Meta na starszych systemach UNIX) lub przez najechanie 
kursorem myszy na element menu lub kliknięcie na nim. System nawigacji po menu to nie tylko seria tagów 
<key>. Jest to podstawowa część wsparcia platformy dla XUL. Aby system menu mógł być włączony, 
wyświetlany dokument XUL musi zawierać znacznik <menubar>. Tylko menu na pasku menu mogą być 
nawigowane przy użyciu tego systemu. Poszczególne pozycje w systemie menu mogą być również dostępne 
bezpośrednio, niezależnie od systemu menu. Aby to zrobić, po prostu udekoruj pozycje menu za pomocą 
klawiszy. 
8.1.4 Dostępność 
Dostępność jest cechą oprogramowania stworzonego, aby umożliwić korzystanie z niego osobom 
niepełnosprawnym. Mozilla ma ułatwienia dostępu w systemach Microsoft Windows i Macintosh, a wersja 
UNIX / Linux będzie je obsługiwać po zakończeniu obsługi bibliotek GTK2. Wszystkie widgety XUL 
przyczyniające się do pierścienia ostrości i do systemu menu mogą być dostępne. Elementy formularzy 
HTML i łącza mogą być również dostępne. Elementy formularzy są szczególnie interesujące, ponieważ rządy 
chcą świadczyć usługi, które niepełnosprawni obywatele mogą uzyskać przez Internet. Ułatwienia dostępu 
można wdrażać na wiele sposobów. Najprostszy sposób nie wymaga żadnego programowania. Dostępne są 
różne urządzenia i narzędzia programowe, które mogą powiększać wizualny wyświetlacz, dopóki nie będzie 
on czytelny; inne urządzenia są łatwiejszymi w obsłudze zamiennikami tradycyjnych klawiatur i myszy. Z 
drugiej strony kompleksowym rozwiązaniem jest udostępnienie interfejsu API i umożliwienie innym 
programistom przyłączenia do niego oprogramowania i urządzeń ułatwiających dostęp. Mozilla dostarcza 
taki API w postaci wielu interfejsów XPCOM, z których każdy jest poprzedzony prefiksem 
nsIAccessible. Korzystanie z tych interfejsów jest prawie, ale nie całkiem, wbudowanym wykorzystaniem 
platformy Mozilla. Te interfejsy nie są zalecane dla aplikacji, w których użytkownicy są w stanie. Pomiędzy 
tymi skrajnościami znajduje się rozwiązanie wykorzystujące proste techniki znaczników XML. To rozwiązanie 
składa się z deklaracji stylu CSS2 @media, 
Atrybut accesskey XHTML i XUL oraz XUL 
Tag <label>. 
@głoska bezdźwięczna 
i 
accesskey są dobrze udokumentowane w odpowiednich standardach - accesskey działa tak samo dla XUL jak 
dla HTML. Na poziomie technicznym te funkcje muszą zostać zaimplementowane, aby mogły korzystać z 
funkcji ułatwień dostępu bazowego zestawu narzędzi GUI. Jeśli tak się stanie, problem z wyrażeniem 
zawartości dla użytkownika to problem z zestawem narzędzi GUI, a nie problem aplikacji. Tak działa Mozilla. 
The nsIAccessible interfejsy udostępniają informacje z dokumentu XML do zestawu narzędzi GUI. We 
wszystkich dyskusjach do tej pory znacznik <label> XUL pojawił się identycznie jak tag <description>, z tym 
wyjątkiem, że można go zredukować do atrybutu label. Znacznik <label> najpierw różni się od tagu 
opisowego w obszarze dostępności. Tag <label> zapewnia alternatywną zawartość potrzebną do uzyskania 
dostępu. Jeśli element formularza ma atrybut etykiety, Mozilla zaprezentuje jego treść zarówno na ekranie, 
jak i na zestawie narzędzi GUI, jako informacje przewodnie, które powinny zostać przekazane użytkownikowi. 
Wyrażony dla użytkownika może oznaczać, że informacje przewodnika są wymawiane przez komputer. Jeśli 
element formularza nie ma takiego atrybutu, Mozilla będzie szukała znacznika podrzędnego, który jest 
znacznikiem <label> i użyje go. Jeśli nie istnieje odpowiedni znacznik podrzędny, będzie szukał znacznika 
<label>, którego identyfikator jest zgodny z identyfikatorem podanym w atrybucie kontrolki znacznika 
formularza. Jeśli nie zostanie znaleziony, nie ma informacji o dostępności do dostarczenia. Mozilla ma 
wsparcie dostępności dla wszystkich prostych elementów formularza XUL. Znaczniki <menuitem>, 
<menulist> i <tab> mają również obsługę ułatwień dostępu. Obsługa dostępności jest połączona ze 
znacznikami XUL w powiązaniach XBL dla każdego takiego znacznika. 
8.2 WIDŻETY NAWIGACJI 
Rysunek 8.1 ilustruje wszystkie znaczniki nawigacyjne XUL w jednym zrzucie ekranu. Schemat 8.1 jest 
szczególny na kilka sposobów. Po pierwsze, style diagnostyczne są włączone, dzięki czemu można zobaczyć 
niektóre z wewnętrznej struktury tagów. Po drugie, ten zrzut ekranu jest robiony przy pomocy Mozilli w 



wersji 1.02. Ta wersja zawiera obsługę uchwytów paska narzędzi, obsługę, której nie ma w wersji 1.21. 
Trzecie, niektóre znaczniki <description> zostały dodane tam, gdzie nie ma znaczników. Te znaczniki, których 
tekst pojawia się w nawiasach klamrowych i są otoczone jasnym tłem, pokazują położenie niewyświetlanych 
znaczników kontenera. Wszystkie znaczniki przedstawione na tym diagramie mają definicje XBL. Rysunek 8.2 
pokazuje taką samą zawartość jak na rysunku 8.1 bez dodatków diagnostycznych. 
 

 
 

 
 
8.2.1 Przewijanie widżetów 
Można utworzyć zawartość XML przekraczającą bieżące okno lub rozmiar ekranu. Taka zawartość jest zwykle 
przycinana do granicy bieżącego okna. HTML i XUL zapewniają paski przewijania, które pozwalają 
użytkownikowi przenosić zawartość wewnątrz regionu klipu. Jest to polecenie przesuwania bieżącego 
widoku na podstawie gestu myszy lub naciśnięć klawiszy. Takie operacje panoramowania są 
implementowane bezpośrednio przez HTML i XUL. XUL ma następujące znaczniki dostępne dla akcji 
panoramowania: <arrowscrollbox> <scrollbar> <nativescrollbar> <scrollbox> Implementacja HTML Mozilli 
obsługuje znacznik <MARQUEE>, którego definicję XBL można znaleźć w chrome. Ten znacznik umożliwia 
animowane przewijanie zawartości znacznika. XUL obsługuje także przepełnienie: przewiń i przepełnienie: 
właściwości automatycznego stylu CSS2. Są to najszybsze sposoby na proste przewijanie zawartości. 
Niektóre rozszerzenia CSS2 jednak uzupełniają te funkcje 
8.2.1.1 <scrollbox> 
Znacznik <scrollbox> może brzmieć jak całe rozwiązanie potrzebne do przewijania, ale to nie jest prawda. 
Tag <scrollbox> nie zawiera żadnych elementów interfejsu użytkownika. Działa jak 
Znacznik <box>, oprócz tego, że implementuje również interfejs nsIScrollBoxObject. Podobnie jak tag <box> 
obsługuje następujące atrybuty układu: 
orient align pack dir maxwidth maxheight minwidth minheight 



Ten znacznik jest podobny do <box>, ponieważ ma wąski cel. Jest to pierwszy tag omawiany w tej książce, 
który jest specjalizacją ogólnego obiektu <box>. Przypomnij sobie z Części 2, Układ XUL, że pola są 
implementowane na górze koncepcji niższego poziomu zwanej ramką. Ramka to tylko obszar ekranu, który 
jest zarządzany niezależnie. <scrollbox> służy do wyświetlania jego zawartości w taki sposób, aby była 
przesunięta względem ramki o określoną wartość xiy. To wszystko. <scrollbox> nie ma żadnych specjalnych 
funkcji dostępnych w XUL, ale dostarcza niektóre metody obiektów skryptowych. Interfejs 
nsIScrollBoxObject dodaje te metody. Każde wywołanie metody przenosi wyświetlaną zawartość do nowej 
pozycji wewnątrz ramki. Można określić surowe ilości pikseli lub inne jednostki. Na przykład metody z "linią" 
w swoich nazwach przenoszą zawartość w pionie o określoną liczbę całych linii. Metody z "indeksem" w 
swoich nazwach przenoszą zawartość w pionie o wysokość określonej liczby znaczników treści. Jeśli te 
metody będą używane wielokrotnie, treść będzie się pojawiać, aby przewijać w określonym kierunku (w 
górę i w dół, w tył iw przód, lub jakikolwiek inny ruch animowany). Te dodatkowe metody nie występują w 
obiekcie DOM <scrollbox>. Każdy pudełkowy znacznik XUL ma właściwość boxObject. Ta właściwość 
boxObject jest obiektem zawierającym wszystkie stany, które dotyczą znacznika skrzynki (np. Pozycja i 
rozmiar). Zawiera również metodę QueryInterface (), która służy do pobierania interfejsów XPCOM. Jeśli tag 
jest <scrollbox>, to ta metoda może być użyty do pobrania metod interfejsu nsIScrollBoxObject. Jest to 
jedyny sposób na uzyskanie tego interfejsu. Wszystko to oznacza, że znacznik <scrollbox> musi być 
kontrolowany przez fragmenty skryptu jakiegoś programisty, jeśli ma to cokolwiek zrobić. Jest to naprawdę 
przydatne tylko dla programistów tworzących własne widżety. Prosty przykład można zobaczyć w pliku 
chrome scrollbox.xml wewnątrz toolkit.jar. Powiązanie XBL o nazwie autorepeatButton wyodrębnia interfejs 
nsIScrollBoxObject z pobliskiej zawartości <scrollbox> i manipuluje nią za pomocą interfejsu, aby przewinąć 
w górę lub w dół. Fragment tego kodu pokazano na listingu 8.1. 
<handler event="command"><![CDATA[ 
... some code removed ... 
var dir = this.getAttribute("scrolldir"); 
var bx = 
this.mScrollBox.boxObject.QueryInterface(Components.interfaces.n 
sIScrollBoxObject); 
bx.scrollByIndex(dir == "up" ? -1 : 1); 
]]> 
</handler> 
Ten kod mówi, że zdarzenie command na <button_autopeat> powoduje, że tag <scrollbox> przewija się w 
jedną linię (prawdopodobnie w pobliżu). Ponieważ ten rodzaj przycisku ciągle uruchamia zdarzenia po jego 
naciśnięciu, przewijanie przewija się wielokrotnie. Przycisk <autorepeat> jest wizualnym znacznikiem i 
zarządza specjalnym nsIScrollBoxObject tagu <scrollbox>. Możesz studiować to powiązanie, jeśli chcesz 
utworzyć własny widget na podstawie <scrollbox>. Pamiętaj jednak, że <scrollbox> jest niezwykły pod 
jednym względem. Tag oczekuje pojedynczego <box> jako jego zawartości wraz z całą pozostałą treścią 
w tym pudełku. Jest to bardziej złożone niż prosty przypadek, w którym właściwość box-Object należy do 
obiektu DOM najwyższego znacznika. Podsumowując, <scrollbox> jest podstawowym tagiem, który musi być 
otoczony innymi tagami i skryptami, zanim dostarczy ostateczne rozwiązanie. Na szczęście istnieją inne, 
lepsze sposoby szybkiego dostarczania przewijanego pudełka. 
8.2.1.2 <arrowscrollbox> 
Znacznik <arrowscrollbox> jest blokiem konstrukcyjnym używanym do tworzenia znacznika <menupopup> i 
jest z kolei zbudowany na innych znacznikach. Listing 8.2 pokazuje hierarchię tagów składających się na 
<arrowscrollbox>. Zauważ, że nie jest to fragment dosłownego XML, tylko podział treści tagów. 
<arrowscrollbox> 
<autorepeatbutton> 
<image> 
<scrollbox> 
<box> 
<anything> 
<anything> 
... 
<autorepeatbutton> 



<image> 
Jeśli zawartość <box> przekracza rozmiar <arrowscrollbox>, wówczas widoczne są dwa znaczniki 
<autorepeat>. Jeśli treść mieści się w zewnętrznym znaczniku, dwa znaczniki podobne do przycisku są 
ukryte. Jest to normalne w przypadku menu, więc nic nie wskazuje na to, że <arrowscrollbox> istnieje w 
każdym menu, nawet jeśli tak jest. Tag ten może być również używany osobno, niezależnie od menu. Ma 
szczególnie prostą definicję XBL, z którą łatwo się eksperymentuje. 
8.2.1.3 <scrollbar>  
Znacznik <scrollbar> zapewnia pojedynczy pionowy lub poziomy pasek przewijania, który jest całkowicie 
niezależny od otaczającej treści. Jeśli pasek przewijania ma przewijać cokolwiek, musi być skoordynowany z 
tą inną treścią przez JavaScript. Listing 8.3 pokazuje podział struktury znacznika <scrollbar>. 
<scrollbar> 
<scrollbarbutton> 
<image> 
<scrollbarbutton> 
<image> 
<slider> 
<thumb> 
<gripper> 
<scrollbarbutton> 
<image> 
<scrollbarbutton> 
<image> 
Znacznik <scrollbar> zawiera w sumie cztery przyciski. Ponieważ dwa są dla pionowych pasków przewijania, 
a dwa dla poziomych pasków przewijania, dwa są zawsze ukryte w stylach CSS2. Odbywa się to za pomocą 
definicji XBL dla <scrollbar>. Inspektor DOM może zostać wykorzystany do ujawnienia tej struktury. 
<scrollbar> obsługuje atrybut orient, który można ustawić na pionowy lub poziomy. Inne atrybuty XUL 
charakterystyczne dla <paska przewijania> pasują do atrybutów znacznika <slider>. Znacznika <slider> nigdy 
nie należy używać poza tagiem <scrollbar>. Te wspólne atrybuty to: curpos maxpos pageincrement 
increment Te cztery atrybuty modelują bieżącą pozycję suwaka jako pojedynczą numer. Liczba ta 
reprezentuje położenie środka kciuka i jest to pozycja względna. Rozciągnięcie okna nie zmieni wartości 
suwaka, chyba że zmieni się również ilość widocznej treści. Zakres wartości wynosi od 0 do maxpos, z 
bieżącą wartością curpos. Czasami curpy są eksponowane jako scriptable własność DOM, ale jest to błąd i 
nie należy polegać na - zawsze używaj setAttribute () i getAttribute (). inkrement to największa zmiana 
spowodowana kliknięciem <scrollbarbutton>; Przyrostek strony jest największą zmianą spowodowaną 
kliknięciem na tacę, którą <suwak> rysuje wokół kciuka. Te dwie czynności mogą spowodować mniejszy 
przyrost, jeśli kciuk znajduje się w pobliżu jednego końca paska przewijania. Pozostałe aspekty znacznika 
<scrollbar> są zarządzane przez style. Aby kciuk suwaka był większy lub mniejszy, zastosuj do niego style 
CSS2. Musisz wykonać własne obliczenia, jeśli chcesz, aby rozmiar kciuka odzwierciedlał część widocznej 
treści. Aby uzyskać ten efekt za darmo, albo utrzymuj maxpos małe w stosunku do rozmiaru paska, który 
zapewnia trochę stylizacji kciuka, lub użyj paska przewijania opartego na CSS zamiast tagu <scrollbar>. 
Rozmiar kciuka nie jest szczególnie znaczący dla <paska przewijania> używanego domyślnie. 
8.2.1.4 <nativescrollbar> XUL dzieli widżet paska przewijania na kilka części, ale jest to tylko jeden sposób 
implementacji takiego widgetu. Wiele zestawów narzędzi GUI może dostarczać widget paska przewijania 
jako pojedynczy cały obiekt, zamiast dostarczać fragmenty, które aplikacja musi zebrać razem. Znacznik 
<nativescrollbar> ma wyświetlać cały natywny pasek przewijania jako pojedynczy widget. Jego użycie jest 
obecnie ograniczone do komputerów Macintosh i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy działają motywy 
natywne. Zignoruj tag <nativescrollbar>, chyba że pracujesz intensywnie nad natywnymi motywami lub 
osadzasz Mozillę w innej aplikacji GUI. 
8.2.2 Paski narzędzi 
Pasek jest prostokątną sekcją okna pokrytego kontrolkami użytkownika. Paski narzędzi i paski menu są 
zwykle wyświetlane wzdłuż krawędzi okna aplikacji, głównie wzdłuż górnej krawędzi. Zapewniają dogodne 
miejsce, z którego użytkownicy mogą uruchamiać polecenia. Aby zobaczyć paski narzędzi w Mozilli, po 
prostu otwórz okno klasycznej przeglądarki i spójrz na górną część. Klasyczna przeglądarka ma dodatkową 
funkcjonalność, która zwija się i ponownie wyświetla paski narzędzi. Spróbuj zagrać z opcjami w widoku | 



Pokaż / ukryj podmenu. System pasków narzędzi XUL Mozilli, który zawiera paski menu, jest prosty, ale może 
być złożony, gdy jest używany profesjonalnie. Ta złożoność wynika z tego, jak nakładki i szablony są używane 
do budowania pojedynczego paska narzędzi z kilku różnych dokumentów. Niniejszy rozdział obejmuje tylko 
podstawowe tagi pasków narzędzi; nakładki i szablony są traktowane w późniejszych częściach. Paski 
narzędzi Mozilli nie są wyrafinowane. Domyślnie nie można ich przeciągać lub dokowalne jako paski narzędzi 
Netscape 4.x lub jako paski narzędzi w aplikacjach Microsoft. Nie można ich też przypiąć ani oderwać. W 
rzeczywistości paski narzędzi Mozilli nie mogą być układane pionowo. Paski narzędzi Mozilli nie zawierają 
ikony "więcej elementów", która pojawia się na paskach narzędzi programu Internet Explorer. Prawie 
wszystkie te funkcje można dodać do podstawowych pasków narzędzi, jeśli masz wolę i czas. Paski narzędzi 
Mozilli mają kilka zalet. Składane uchwyty paska narzędzi Netscape 4.x są dostępne, ale nie w wersji 1.2. 
Gdy są obecne, paski narzędzi można zablokować, ukrywając uchwyty za pomocą informacji o stylu. Gdy 
elementy uchwytów paska narzędzi nie są obsługiwane, paski narzędzi są zawsze zablokowane na miejscu. 
Zablokowane paski narzędzi są koncepcją z Internet Explorera 6. Paski narzędzi Mozilli mogą również 
pojawiać się w dowolnym miejscu w treści okna aplikacji, a będąc XUL-ami są bardzo proste w tworzeniu. 
Rysunek 8.3 to zrzut ekranu programu Mozilla Composer z zastosowanym motywem Modern. Zwróć uwagę 
na poziomą linię, która oddziela tekst od ikon na głównym pasku narzędzi. Linia ta pojawia się w całym 
temacie Modern, ale nie ma nic wspólnego z funkcjonalnością paska narzędzi. To tylko obraz tła. Nie dajcie 
się zwieść temu. Oprócz pasków narzędzi i pasków menu, Mozilla obsługuje również paski stanu. 
 

 
 
8.2.2.1 <toolbox> Znacznik <toolbox> jest kontenerem dla zestawu pasków narzędzi. Jego powiązanie XBL 
znajduje się w toolbar.xml w chrome. Kiedy nie ma uchwytów pasków narzędzi (Mozilla 1.21), działa jak 
<vbox>. W obu wcześniejszych i nowszych wersjach, w których obsługiwane są uchwyty, wewnętrzna 
zawartość znacznika jest pokazana na listingu 8.4. 
 
<toolbox> 
<vbox> 
<toolbar or menubar> 
<toolbar> 
... more toolbars ... 
<hbox> 
<hbox> 
<spacer> 
 
Chociaż w danym <toolbox> może pojawić się więcej niż jeden <menubar>, nie jest to zalecana praktyka z 
powodu zamieszania, które powstaje podczas próby nawigacji klawiszowej. Programista aplikacji określa 
tylko znacznik <toolbox> i jego <pasek narzędzi> oraz zawartość menu <menubar>; cała reszta jest 
generowana automatycznie. <Vbox> zawiera paski narzędzi; <hbox> zawiera pusty <hbox> i <spacer>, który 
zapewnia flex. Ten pusty <hbox> zawiera obrazy przedstawiające paski narzędzi zwinięte z chwytaniem. 
Znaczniki obrazów nie są wstępnie traktowane i ukrywane za pomocą stylów CSS2, ponieważ może istnieć 
dowolna liczba pasków narzędzi. Zamiast tego są tworzone dynamicznie za pomocą procedur obsługi 



JavaScript w definicji XBL. Tam, gdzie nie ma uchwytów, <toolbox> to niewiele więcej niż cel dla informacji o 
stylu. Każdy tag może być zawarty w <toolboksie>, ale znaczniki <toolbar> i <menubar> powinny być jego 
bezpośrednim potomkiem. 
8.2.2.2 <toolbox> Znacznik <toolbox> jest pierwszą z dwóch opcji zawartości <toolbox>. Zapewnia 
pojedynczy poziomy pasek narzędzi, który działa jak <hbox> i nie jest niczym nadzwyczajnym. Może zawierać 
dowolny rodzaj treści. Jedyne atrybuty XML są szczególnie interesujące zwinięty grippyhidden 
grippytooltiptext collapsed ustawiony na true zwinie pasek narzędzi, podobnie jak w przypadku każdego 
tagu, grippyhidden set to true zablokuje pasek narzędzi w miejscu, ukrywając dowolny <toolbargrippy>, 
który pojawia się domyślnie. grippytooltiptext ustawia tekst podpowiedzi dla grippy. Ten tekst pojawia się, 
gdy pasek narzędzi jest zwinięty, a myszka unosi się nad pozostałym uchwytem. Ustawienie atrybutu 
collapse to nie to samo co kliknięcie grippy. Aby emulować tę akcję użytkownika, wywołaj metodę 
collapseToolbar () rodzica Znacznik <toolbox>, z obiektem DOM obiektu <toolbar> jako jedynym 
argumentem. Wczesne wersje Mozilli zawierały obraz wiodący lub ikonę dla całego paska narzędzi, ale został 
on usunięty w nowszych wersjach. Ikona lub obraz wstępu można jeszcze dodać za pomocą właściwości 
CSS2 list-style-image. Ograniczeniem tagu <toolbar> jest to, że nie zawsze układa się on niezawodnie. 
Problemy mogą wystąpić, jeśli zajmują mniej niż pełna szerokość okna XUL. Jeśli znaczniki pojawią się po 
prawej stronie otaczającej <skrzynki narzędziowej>, a okno to wąska, a następnie <pasku narzędzi> 
zawartość może być niepoprawnie obcięta. Czasami to działa; czasami tak nie jest. Aby uzyskać najlepsze 
wyniki, po prostu nadaj <pasek narzędzi> pełnej szerokości okna aplikacji. Istnieje pewna dyskusja na temat 
grippy na pasku narzędzi, zaimplementowana z <toolbargrippy>, w rozdziale 4, Pierwsze widżety i motywy. 
Uchwyt jest oparty na prostym obrazie, przypominającym środowisko graficzne OpenLook firmy Sun 
Microsystem. Ponieważ paski narzędzi mogą być dynamicznie tworzone, najlepiej jest nadać ich zawartości 
prostą strukturę. Ustaw wszystkie elementy na pasku narzędzi jako bezpośrednie elementy podrzędne 
znacznika <toolbar>. 
8.2.2.3 <toolbaritem>, <toolbarbutton> i <toolbarseparator> Znaczniki <toolbaritem>, <toolbarbutton> i 
<toolbarseparator> są używane jako <pasek narzędzi>. <toolbaritem> to anonimowy tag. 
<toolbarseparator> to anonimowy tag zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej przestrzeni i 
dalszego miejsca przeznaczenia dla informacji o stylu. <toolbarbutton> to przycisk. Dwa ostatnie są opisane 
w części 4. Chociaż dwa z tych tagów nie mają specjalnych zdolności, mają jakiś cel. Gdy szablony są 
używane do tworzenia pasków narzędzi, system szablonów decyduje o generowaniu treści na podstawie 
nazw znaczników. Chociaż <toolbaritem> nie ma żadnego konkretnego znaczenia, system szablonów może 
rozpoznać nazwę i zignorować ją. Dzięki temu tag może być używany jako kontener dla ogólnej treści, której 
nie należy manipulować. 
8.2.3 Paski menu 
XUL Mozilli obsługuje paski menu, które są wyspecjalizowaną formą paska narzędzi. Zgodnie z przyjętą 
konwencją pasek menu powinien być pierwszym paskiem narzędzi w <przyborniku>, aby pojawiał się w 
górnej części obszaru paska narzędzi. 
8.2.3.1 <menubar> Ten znacznik działa jak zwykły <hbox> i może pojawić się wewnątrz lub na zewnątrz 
znacznika <toolbox>. W <toolboksie> może pojawić się więcej niż jeden <pasek menu>. To jest ogólny 
przypadek. Platforma Macintosh, zarówno MacOS 9, jak i X, jest szczególnym przypadkiem. Ta platforma ma 
pojedynczy pasek menu, który jest dynamicznie dzielony pomiędzy wszystkimi uruchomionymi 
Aplikacje. Ten specjalny pasek menu istnieje poza podstawowym systemem okienkowym. Tag <menubar> 
ma swoją zawartość zastosowaną do tego paska menu Macintosha, a ta treść pojawia się tylko na tym 
specjalnym pasku menu. Analizowany jest tylko jeden znacznik <menubar>, a tylko znaczniki <menu> w tym 
<menuubar> są stosowane do specjalnego paska. Pozycje menu pojawiają się na tym pasku, gdy okno 
Mozilli zyskuje ostrość. Nie pojawiają się również w oknie Mozilli. Na innych platformach <menubar> może 
być wypełniony dowolną treścią. <menubar> obsługuje funkcje ułatwień dostępu Mozilli. Specjalne atrybuty 
<menubar> są takie same jak dla <toolbar>: collapsed grippyhidden grippytooltiptext Atrybuty te nie 
działają na Macintoshu. Definicja XBL Mozilli dla <menubar> a pojawia się w toolbar.xml w chrome 
8.2.3.2 <menu> Znacznik <menu> jest jedynym znacznikiem, który powinien pojawić się w <menubarze>. 
Wprowadza etykietę podobną do przycisku, która po naciśnięciu wyświetla menu rozwijane. Jest to otoka 
dla znacznika <menupopup>, podobnie jak pozostałe znaczniki owijki menu opisane w rozdziale 6, Zdarzenia. 
Znacznika <menu> można również używać poza <menubar> jako elementem formularza (chociaż 
<menulist> jest lepszym podejściem) lub jako podmenu wewnątrz innego menu. Jeśli znacznik <menu> w 



<menubar> nie ma treści, działa podobnie jak <toolbarbutton>; zamiast tego użyj <toolbarbutton>. Tag 
<menu> obsługuje funkcje ułatwień dostępu Mozilli i ma następujące atrybuty specjalne: 
wyłączony _moz-menuactive, otwarta etykieta, accesskey, crop acceltext image 
disabled ustawiony na true grays z menu. _moz-menuactive ustawiony na true stosuje styl, który podświetla 
tytuł menu tak, jakby był przyciskiem. otwarty set to true może zastosować do tytułu menu dodatkowy styl, 
a także wskazuje, że wyświetlane jest menu rozwijane. Pozostałe atrybuty odnoszą się do znaczników treści 
<label>, które zawierają tytuł menu, z wyjątkiem obrazu, który dotyczy opcjonalnej ikony treści, która jest 
czasami dostępna. Atrybut _moz-menuactive jest przekazywany z tagu <menu> nadrzędny tag <menubar> 
do znaczników <menuitem>, które stanowią zawartość menu. Wiele stylów opiera się na tym atrybucie. Te 
style zapewniają wizualną informację zwrotną dla użytkownika podczas nawigacji po strukturze menu. 
_moz-menuactive będzie nazywane -moz-menuactive, z tym wyjątkiem, że atrybuty XML mogą zaczynać się 
od "-". Nazwa tego atrybutu nie jest jeszcze ostateczna, więc sprawdź XBL w swojej wersji, aby sprawdzić, 
czy ta nazwa się zmieniła. <menupopup> i <template> to jedyne tagi, które można wstawić do znacznika 
<menu> jako treść. W odniesieniu do pasków narzędzi, paski menu mogą zawierać treść generowaną przez 
szablony lub nakładki XUL. Paski menu mogą również mieć zawartość poszczególnych menu 
wygenerowanych w ten sposób. <menu> może być również użyte wewnątrz znacznika <toolbar>, ale nie jest 
to szczególnie ważne. 
8.2.3.3 Warianty menu  
Różne formalne znaczniki XUL, takie jak <przycisk> i <pole tekstowe>, mają warianty określone przez atrybut 
typu. Znacznik <menu> ma również warianty, ale są one określone przez atrybut klasy. Wartość tego 
atrybutu jest odwzorowywana na standardowe reguły stylu, które określają, które powiązanie XBL będzie 
miało zastosowanie do znacznika <menu>. Dostępnych jest kilka powiązań, a każdy z nich zapewnia inną 
domyślną treść. Istnieje pięć mniejszych zmian w menu w sumie. Odmiany te wpływają tylko na początkową 
prezentację znacznika <menu>, a nie na następny znacznik <menupopup>. Atrybut class może zostać 
rozbrojony; ustaw "menu"; lub ustaw "menu-iconic" (trzy opcje). Znacznik <menu> może znajdować się 
wewnątrz lub na zewnątrz <menu> (dwie opcje). 2 × 3 = 6 odmian, ale dwie z tych zmian są takie same. 
Rysunek 8.4 przedstawia te odmiany w niektórych stylach diagnostycznych. 
 

 
 
Górny rząd tego ekranu to <menubar>. Dolny rząd to <hbox>. Atrybuty accesskey i acceltext są trywialnie 
zmieniane w celu zilustrowania niektórych kombinacji. Należy zwrócić uwagę na obecność i brak zawartości 
<label> i <image>, zaznaczonych odpowiednio kropkowanymi czarnymi i pełnymi, cienkimi czarnymi 
ramkami. W tym przykładzie wszystkie znaczniki <menu> mają maxwidth = "150px" zastosowane, aby 
pokazać wyrównanie. Tagi na pasku menu są wyrównane do lewej, ale te na zewnątrz są wyrównane do 
prawej. Słowa "brak klasy", "menu" i "menu-ikony" to tytuły każdego z sześciu wyświetlanych menu i 
odpowiadają wartości atrybutu klasy w tym znaczniku <menu>. Każda druga etykieta <po prawej stronie 
zawiera tekst atrybutu acceltext. Dodanie ikon do menu <menubar> jest małym wyzwaniem. Ustaw class = 
"menu-iconic" na początek. Atrybut obrazu może być użyty, jeśli <menu> znajduje się poza paskiem menu, 
ale nie działa, jeśli menu jest w środku. Aby wyświetlić ikonę menu, które jest w środku, ustaw atrybut klasy 
w znaczniku <menu> i dodaj niestandardowy styl do dokumentu: 
.menubar-left # X {list-style-image: url ("icon.png");} 
X jest identyfikatorem znacznika <menu> wymagającego ikony. Dodaj jedną regułę stylu dla <menu> 
wymagającego ikony. To nie jest doskonałe, ale na razie jest to obejście problemu. 
8.2.4 Paski stanu 
XUL Mozilli obsługuje paski statusu. Taki pasek zwykle pojawia się u podstawy okna XUL, gdzie informuje o 
informacjach o stanie i komunikatach postępu. Może również zapewniać klikalne ikony. To, czy paski statusu 
naprawdę różnią się od pasków narzędzi, to kwestia debaty. W Mozilli, paski statusu są osobnym systemem. 
Definicje XBL dla znaczników obsługujących paski statusu są przechowywane w pliku chrome general.xml w 
pliku toolkit.jar. 



8.2.4.1 <statusbar> Znacznik <statusbar> jest poziomym obszarem, takim jak <pasek narzędzi>, z wyjątkiem 
tego, że <pasek stanu> nie działa jak <hbox>. W związku z tym dalsze treści mogą pojawić się na prawo od 
takiego paska. W normalnym przypadku <pasek stanu> powinien rozciągać się na całą szerokość okna Mozilli. 
<statusbar> może zawierać dowolną treść. Znacznik <statusbar> istnieje dla wygody przeglądarki Mozilla 
Browser. Jest to prawie znacznik na poziomie aplikacji, a nie podstawowy element konstrukcyjny. Zapewnia 
style i trochę treści o specjalnym przeznaczeniu. Nie ma żadnych atrybutów specjalnego przeznaczenia. 
Patrząc wstecz na rysunek 8.3, <statusbar> pojawia się jako zagłębiona taca, do której można dodać 
zawartość. Wygląd tacki jest w całości wynikiem stylów. Jeśli spodziewasz się zmienić rozmiar okna XUL na 
komputerze Macintosh, to umieszczenie znacznika <statusbar> na dole dokumentu to najprostszy sposób, 
aby to zagwarantować, ponieważ prawy koniec paska stanu zawiera znacznik <resizer> . Kuszące jest 
umieszczanie znaczników <statusbar> obok siebie, ale na Macintoshu będzie to wyglądać dziwnie. W takim 
przypadku pojawi się więcej niż jedna ikona <resizer>. Nie rób tego. 
8.2.4.2 <statusbarpanel> Dowolna zawartość może pojawić się w <pasku stanu>, ale uporządkowane 
podejście polega na zgrupowaniu go w zestaw znaczników <statusbarpanel>. Ten znacznik naśladuje style 
tagu <button>, ale nie jest to przycisk i zwykle nie można go kliknąć. Ten znacznik dzieli pasek statusu na 
sekcje wizualne u dołu dowolnego okna przeglądarki Mozilla Browser. Wszystko odbywa się za pomocą 
stylów; <statusbarpanel> nie ma specjalnego zachowania podobnego do widgetu i działa jak <hbox>. A 
<statusbarpanel> może zawierać dowolną zawartość XUL. Może on na przemian mieć swój wygląd określony 
przez atrybuty. Atrybuty specyficzne dla <statusbarpanel> to src label crop Istnieją dwa warianty tego tagu. 
Jeśli class = "statusbarpaneliconic", wówczas zawartość jest pojedynczym obrazem określonym przez atrybut 
src. W przeciwnym razie treść jest pojedynczą etykietą, do której przekazywane są atrybuty label i crop. Jeśli 
<statusbarpanel> zawiera treść zdefiniowaną przez użytkownika, ta treść zastępuje te atrybuty. Użyj 
<statusbarpanel>, aby podświetlić obszar kontrolny na wyświetlaczu XUL. Ten znacznik może pojawić się 
poza <pasek stanu>, ale takie zastosowania są niejasne. 
8.2.5 Pasek tytułowy 
XUL Mozilli zapewnia niewielkie wsparcie dla pasków tytułowych. W większości przypadków pasek tytułu 
jest częścią dekoracji okna dodawanej przez menedżera okien pulpitu. XUL ma niewielką kontrolę nad takimi 
taktami. Pasek tytułu nie jest ramką. Najprostszym sposobem określenia zawartości paska tytułu jest okno. 
właściwość tytułu. Cokolwiek zostanie ustawione, pojawi się w głównej części paska. Inne elementy paska 
nie są konfigurowalne, chociaż okno oparte na znaczniku <dialog> może usunąć niektóre elementy sterujące. 
Okno można otworzyć bez paska tytułu, używając opcji do window.open (). Chrome Mozilli zawiera definicję 
XBL znacznika <titlebar>. Czasami jest używany w innych definicjach XBL, ale nie ma prawdziwego statusu 
jako znacznik XUL. To nie więcej niż <hbox> zawierający <label> i <image>. Ma on symulować pasek tytułu 
dodany do okna przez menedżera okien pulpitu. Jest to blok konstrukcyjny znacznika <floatingview> 
opisanego poniżej. Odkryj jego wykorzystanie, jeśli chcesz. Znacznik <dialogheader> nie ma nic wspólnego z 
paskami tytułu, jest to zwykła treść. window.open (), <dialog>, <dialogheader> i <strona> są opisane w 
części 10. 
8.2.6 Wyświetlanie wielu paneli 
Co robisz, jeśli cała twoja zawartość XUL nie zmieści się jednocześnie na ekranie? XUL udostępnia kilka 
technik rozwiązania tego problemu, w oparciu o pomysł wyciśnięcia więcej w jedno okno. Każda część okna 
nazywa się panelem, chociaż nie jest to termin szczególnie techniczny. Niektóre aspekty paneli omówiono w 
rozdziale 10, Windows i panes. Wszystkie takie techniki są łatwo nadużywane, więc najpierw przyjrzyjmy się 
krótkiej analizie. Najłatwiejszym sposobem wyświetlenia dodatkowej zawartości jest użycie pasków 
przewijania, ale paski przewijania są prostą łatką. Lepszym rozwiązaniem jest zbadanie wyglądu okna 
aplikacji. Większość okien powinna mieć prosty cel lub cele, a użytkownicy nie powinni wykonywać rozległej 
nawigacji. Nikt nigdy nie powinien przewijać okna aplikacji, aby odsłonić "dodatkowe" elementy formularza. 
To może być powszechne na stronach internetowych, ale ostatecznie jest to zły projekt. Formularze powinny 
zawsze pasować do początkowo widocznego okna. Niektóre aplikacje są podobne do komputerów. Te 
aplikacje zazwyczaj mają zaawansowanych użytkowników, którzy nie chcą tworzyć zubożających. Jeśli 
upraszczanie projektu nie powiedzie się, XUL udostępnia splittery i tabulatory, aby podzielić zawartość na 
bity. Oba splittery i tabulatory dzielą zawartość okna na sekcje, pozostawiając użytkownika 
odpowiedzialnego za nawigację po tych sekcjach ręcznie. Zaletą takiego podziału jest bardziej wyrafinowane 
uporządkowanie treści; koszt to pojawienie się dodatkowych kontroli nawigacyjnych, które są peryferyjne 
dla głównego celu aplikacji. Niektóre aplikacje nie są podobne do komputerów. W przypadku 



powtarzających się aplikacji, takich jak ekrany wprowadzania danych, rozdzielacze i pola tabulacji, można 
uzyskać dostęp do sposobu wykonania. Używaj tych technik tylko wtedy, gdy spodziewasz się, że 
użytkownicy skorzystają z pewnej dyskrecji co do tego, co robią z oknem lub jak je aranżują. Nie używaj tych 
technik do aplikacji hartowanych lub aplikacji punktów. Nie używaj ich jako substytutu właściwego projektu. 
Lepiej sprawić, aby aplikacja wspierała prawdziwe zadanie, niż aby szwajcarski scyzoryk był na tyle 
elastyczny, by odpowiadał potrzebom. Porada ta nie dotyczy jednak konkurencyjnego środowiska sprzedaży. 
W środowisku sprzedaży ważniejsze jest, by zachwycić publiczność fajnymi funkcjami, niż stworzyć coś, co 
jest użyteczne i wolne od błędów. To jest życie. Jeśli istnieje ryzyko, że użytkownicy będą mieli małą 
rozdzielczość ekranu, pomocne mogą być splittery i tabulatory. Takie ryzyko powinno być postrzegane jako 
ograniczenie projektu na wysokim poziomie. Nie powinno to być rozwiązane przez wylanie do okna 
dodatkowych rozgałęźników i kartonów. 
8.2.6.1 <splitter> Znacznik <splitter> działa jak mieszanka znaczników <button>, <resizer> i <spacer>. 
Przykład pokazany na rysunku 8.3 jest trochę nietypowy, ponieważ <rozgałęźniki> są zwykle dość wąskie, 
więc zajmują minimalną powierzchnię ekranu. Jeden dokument XUL może zawierać wiele znaczników 
<splitter>. Splittery są szeroko używane w JavaScript Debugger Mozilli i oddzielają pasek boczny od treści 
strony internetowej w oknie Navigatora. Celem rozdzielacza jest rozdzielenie zawartości na dwa panele, po 
jednym z każdej strony. Tag <splitter> zwykle zawiera pojedynczy znacznik <grippy>. Jak wspomniano w 
części 4, znacznik <splitter> można przeciągnąć lub kliknąć za pomocą znacznika <grippy>. Tag <grippy> 
zapewnia miejsce do przechowywania procedur obsługi zdarzeń i stylów; to wszystko, co robi. Jego użycie 
jest bardzo proste: 
<splitter> <grippy /> </ splitter> 
Znacznik <grippy> można pominąć, jeśli jest to wymagane. Tag <splitter> działa w następujący sposób: It i 
jego tagi rodzeństwa są zawarte w niektórych tagach <vbox>, <hbox> lub tagach boxlike. Kiedy użytkownicy 
klikają i przeciągają na splitterze, splitter przelicza swoją pozycję, na podstawie każdego małego przesunięcia 
oporu. Następnie zamawia swoje tagi dla rodzeństwa, aby ścisnąć lub wyciągnąć. Sam splitter ma taki sam 
rozmiar, w normalnym przypadku rodzica <vbox> lub <hbox> pozostaje tej samej wielkości. Sposób, w jaki 
rodzeństwo jest rozciągane lub ściskane, zależy od atrybutów użytych dla znacznika <splitter>. Jeśli w 
znaczniku nadrzędnym istnieje więcej niż jeden element rozgałęziający, każdy zachowuje się tak, jakby 
pozostałe były po prostu treścią prostą. Atrybuty o specjalnym znaczeniu dla znacznika <splitter> są 
orientowane, wyłączone, stan zwinięcia resizebefore resizeafter fixed Atrybut orient określa, czy rozdzielacz 
jest pionowy czy poziomy. disabled ustawione na true powoduje, że splitter nie reaguje na dane 
wprowadzone przez użytkownika. collapse wskazuje, która strona rozdzielacza, przed lub po, powinna 
zniknąć, jeśli splitter jest zwinięty. stan może być ustawiony na otwarcie, przeciągnięcie lub zwinięcie. 
otwarty oznacza, że widoczna jest zawartość po obu stronach rozdzielacza. przeciągnięcie oznacza, że 
użytkownik znajduje się w środku gestu myszy rozpoczętego na splitterze, a zwinięty oznacza, że zawartość z 
jednej strony rozdzielacza jest całkowicie ukryta, dając całą przestrzeń do drugiego panelu splittera. Aby 
funkcja zwijania splittera działała, <splitter> musi mieć jeden znacznik siostrzany po stronie, która ma zostać 
zwinięta. Najprostszym sposobem na to jest użycie <box> po tej stronie. Akcja zwijania występuje tylko 
wtedy, gdy ustawiony jest atrybut stanu, który jest wykonywany przy użyciu JavaScript, który jest częścią 
implementacji <grippy>. Zwróć uwagę, że stan = "zwinięty" i zwinięty = "..." różnią się od standardowego 
atrybutu zwiniętego = "true", który można wykorzystać na wszystkich znacznikach XUL. collapsed = "true" 
użyte w znaczniku <splitter> spowoduje, że rozdzielacz zniknie. Pozostałe atrybuty określają zasady zmiany 
rozmiaru dla treści rodzeństwa. Jeśli resizebefore lub resizeafter jest ustawiony na najdalszy, to kurczący się 
panel najpierw pozbędzie się miejsca z rodzeństwa najbardziej oddalonego od <splitter>. Jeśli ustawiony jest 
najbliższy, to kurczący się panel najpierw pozbędzie się miejsca z rodzeństwa najbliższego <rozdzielacza>. 
Jeśli panel, który się kurczy, zawiera jedno pole <box>, zawartość tego pola zmniejszy się równomiernie i 
zignoruje wskazanie resizebefore lub resizeafter. resizeafter może również zostać ustawiony na wzrost. W 
tym ostatnim przypadku zawartość po rozdzielaczu nie kurczy się, gdy rozdzielacz jest przeciągany w jego 
kierunku. Zamiast tego zostanie przesunięty tak, aby przepełniał i został przycięty przez pole zawierające lub 
okna. Ustawienie ustawione na true overrides pozostałe ustawienia i zapobiega przeciągnięciu grippy. Może 
nadal być zwinięty. Ten zestaw ustawień oznacza, że atrybuty stanu i resizebefore / resizeafter nie mogą 
działać jednocześnie, ponieważ wymagają innego układu treści dla rodzeństwa. Łączenie strategii zmiany 
rozmiaru z atrybutem flex i zmiana rozmiaru okna może dać szeroki zakres nieco innych efektów rozciągania. 
<splitter> ma jeden wariant: jest również odpowiedzialny za zmianę rozmiaru kolumn w znaczniku <tree>. 



W takim przypadku ma klasę = "drzewo-splitter" i nie ma widocznego wyglądu. 
8.2.6.2 <tabbox> System zakładek tabulatora XUL jest sposobem na dostarczenie wielodokumentu przez 
interfejs Mozillo (MDI), a <tabbox> jest najwyższym tagiem. Taki interfejs pozwala zobaczyć kilka 
dokumentów z jednego okna. W przypadku Mozilli dokumenty te mogą być tak małe, jak pojedynczy tag 
XUL lub, dodając tagi, takie jak <iframe>, tak duże, jak cały dokument. <iframe> jest omówione w części 10, 
tutaj opisano podstawowy układ pól tabulacji. Typowe użycie pola tabulatora XUL pojawia się na listingu 8.5. 
Programista aplikacji musi dostarczać większość zawartości dla tabulatora, jak w <arrowscrollbox> i 
<scrollbar>. Jak omówiono wcześniej w części, nie dotyczy to znaczników 
 
<tabbox> 
<tabs> 
<tab id="t1" label="First" selected="true"/> 
<tab id="t2" label="Second"/> 
</tabs> 
<tabpanels> 
<tabpanel> 
<description>Panel 1 content</description> 
</tabpanel> 
<tabpanel> 
<description>Panel 2 content</description> 
</tabpanel> 
</tabpanels> 
</tabbox> 
 
Liczba znaczników <tabpanel> powinna odpowiadać liczbie znaczników <tab>, jeśli wszystko ma być 
odpowiednio skoordynowane. Każdy znacznik XUL może zastąpić <tabpanel>, chociaż ten znacznik jest 
najczystszym sposobem na zaprojektowanie pola tabulacji. Rysunek 8.5 pokazuje, w jaki sposób można użyć 
standardowych atrybutów układu i orientu na znacznikach <tabbox> i <tabs> w celu zmiany standardowego 
wyglądu okna. 
 

 
 
Oczywiście, pola zakładek Mozilli nie są tak elastyczne, jak można by mieć nadzieję; tylko najczęstsza, 
normalna orientacja wygląda prawidłowo. Obszerne dodatkowe reguły stylu mogą być używane do 
czyszczenia wyglądu innych orientacji, ale wymagany wysiłek jest uzasadniony tylko w przypadkach 
specjalnych. Specjalne przypadki można znaleźć w klasycznym kompozytorze i kliencie klasycznego czatu. 
Tag <tabbox> to zwykły tag box. Posiada obsługę ułatwień dostępu i wiele klawiatur dla kluczy używanych 
do nawigacji po pudełku. Jego definicja XBL, jak również wszystkie znaczniki związane z kartami, można 
znaleźć w pliku tabbox.xml w toolkit.jar w chrome. Nie ma atrybutów o specjalnych znaczeniach, ale 
dostępne są następujące właściwości JavaScript: selectedIndex selectedTab selectedPanel accesskey 
selectedIndex jest aktualnie wybranym numerem karty, z 0 (zero) dla pierwszej karty. selectedTab i 
zaznaczono punktPanel w obiektach DOM dla <tab> i <tabpanel> pasujące do aktualnie wybranego indeksu. 
accesskey zapewnia obsługę dostępności dla całego okna karty. Obiekt DOM dla <tabbox> ma również 
szereg użytecznych metod. Spójrz na znaczniki <method> dla powiązania "tabbox" w pliku XBL dla <tabbox>, 



aby zobaczyć ich nazwy, parametry i zastosowania. <tabpanels> jest formą tagu <deck>; w przeciwnym razie 
żaden z tagów powiązanych z opcją tabulacji w Mozilli nie ma specjalnego znaczenia jako widżety. Wszystkie 
są zbudowane z prostych pudełek, stylów i definicji XBL. 
8.2.6.3 <tabs> i <tab> Tag <tabs> jest zwykłym tagiem box. Zawiera zestaw znaczników <tab> oraz kilka 
ukrytych znaczników <spacer>, które są używane na każdym końcu do stylizacji. W standardowych 
motywach Mozilli zakładki nie mogą się nakładać (jak na przykład karty arkusza w programie Microsoft 
Excel), ale w razie potrzeby można utworzyć złożone i prawdopodobnie bezsensowne reguły stylu. Tag <tab> 
jest również tagiem prostym. Zaokrąglone rogi są wynikiem rozszerzeń Mozilli dla granic, jak opisano w 
Części 2. Zawartość takiej karty może być dowolną zawartością. Jeśli nie podano żadnej treści, można użyć 
następujących atrybutów specjalnych w celu określenia ikony i etykiety: 
etykieta obrazu accesskey crop disabled 
Te atrybuty działają tak samo jak dla znacznika <button>. Obiekt <tab> DOM ma wybraną właściwość typu 
Boolean, co jest prawdą, jeśli zakładka jest aktualnie wybraną zakładką. Znaczniki <tabs> i <tab> mogą być 
określone poza <tabbox>, ale nie ma ku temu powodu i nie będą działać poprawnie bez dodatkowego 
wysiłku programistycznego. 
8.2.6.4 <tabpanels> i <tabpanel> Znacznik <tabpanels> to <deck>. Każde <tabpanel> jest jedną kartą w talii 
i jest odsłonięte po kliknięciu pasującego tagu <tab>. Te znaczniki mają obsługę dostępności i niektóre 
programy obsługi XBL do nawigacji po klawiaturze; w przeciwnym razie nie są godne uwagi. XUL nie jest 
HTML i możliwe jest całkowite ukrycie elementów formularza poprzez umieszczenie ich w zakładce, która 
nie jest górną kartą. W HTML, elementy formularza zawsze mają najwyższy możliwy indeks z CSS2 i nie 
można ich zakryć. 
8.2.6.5 Systemy paneli niestandardowych. Połączenie XUL, JavaScript i XBL zapewnia wiele możliwości 
tworzenia systemów wyświetlania, które ukrywają i wyświetlają zawartość panelu. Oprócz omówionych do 
tej pory tagów XUL, klasyczna przeglądarka zawiera niektóre specjalnie zaprojektowane systemy 
wyświetlania paneli. <Multanelset> i <multipanel> są znacznikami specyficznymi dla Inspektora DOM. Są to 
znaczniki oparte na programistach, oparte na XBL. Odpowiednie definicje XBL są przechowywane w chrome 
DOM Inspector, a nie w ogólnym chrome. Rysunek 8.6 pokazuje te znaczniki w pracy. 
 

 
 
Ten zrzut ekranu pokazuje Inspektor DOM wyświetlający wersję "Powiązania XBL" w jego prawym panelu. 
Przyjrzyj się uważnie temu panelowi na tym zrzucie ekranu. Cała zawartość pod <textbox> wyświetlająca 
adres URL chrome: // global / ... jest treścią <multipanelset>, która zajmuje resztę prawego panelu. 
Wewnątrz tego obszaru zawartości rozpościera się sześć prostych, cienkich poziomych prętów. Każdy z tych 
słupków wygląda trochę jak <splitter>; zostały one nieco przyciemnione na zrzucie ekranu, aby je wyróżnić. 
Spójrz na zawartość tego prawego panelu: Na górze jest jeden pasek, jeden blisko dołu i dwie grupy dwóch 
słupków w dół. Każdy z tych słupków jest <wielopanelowy>, a każdy pasek może mieć własną treść 
zdefiniowaną przez użytkownika. Ta treść pojawia się pod paskiem w panelu własnym. Klikając jeden z 
pasków, powiązana zawartość jest ukryta lub ujawniona. Na zrzucie ekranu trzy tagi <multipanel> pokazują 



ich zawartość, a trzy nie. Pasków tych nie można przeciągać. Znacznik <floatingview> jest tagiem 
zdefiniowanym przez programistę jeszcze bardziej wyrafinowanym niż <multipanelset>. Jest on używany w 
debugerze JavaScript. Ma również definicję XBL charakterystyczną dla zawartości tej aplikacji. Można to 
również skopiować i ponownie użyć w razie potrzeby. Rysunek 8.7 ilustruje ten tag. Ten zrzut ekranu 
pokazuje, jak debugger wyświetla cztery znaczniki <floatingview>. Trzy są ułożone pionowo po lewej stronie 
(z dwoma znacznikami <splitter>), a jeden wypełnia cały prawy panel. Tag ten składa się również z paska 
nagłówka (np. "Załadowane skrypty") oraz zawartości zdefiniowanej przez użytkownika w poniższym panelu. 
Ikona na prawym końcu nagłówka służy do ukrycia całego panelu <floatingview>. Ikona na lewym końcu 
nagłówka ukrywa panel, ale tworzy nowe, małe okno, w którym wyświetlany jest ten sam znacznik 
<floatingview>. Pasek nagłówka <floatingview> można również przeciągnąć na inny znacznik <floatingview>, 
co pozwala zmienić pozycję tagu. Zarówno <multipanelset>, jak i <floatingview> są lepiej dostosowane do 
zaawansowanych użytkowników lub aplikacji typu desktop. 
 

 
8.2.7 Widgety o specjalnym przeznaczeniu 
XUL ma kilka tagów, które przeciwstawiają się kategoryzacji. Ponieważ mają one niewielki związek z 
nawigacją, są tutaj omawiane. 
8.2.7.1 <progressmeter> Znacznik <progressmeter> jest tagiem tylko do odczytu z obsługą dostępności. 
Dostarcza wykres słupkowy o wartości jednego taktu, który wskazuje postęp. Jest to znacznik 
<progressmeter>, który można obejrzeć podczas oczekiwania na pobranie strony internetowej lub podczas 
oczekiwania na pobranie dużego pliku. Atrybuty specjalne dla <progressmeter> to tryb etykiety wartości 
trybu określający typ <progressmeter>. Jeśli ustawione na nieokreślone, wówczas miernik postępu 
reprezentuje zadanie, które jest w toku lub zakończyło się. Podobnie ma się rzecz z komunikatem 
"Oczekiwanie ...". Korzystanie z motywów Mozilli jest sygnalizowane animowanym obrazem 
przypominającym słupek fryzjerski. Jeśli ustawiony jest tryb, to miernik jest dzielony na dwie części. Jedna 
część jest stylizowany na szerokość, aby dopasować frakcję zadania "zakończone"; drugi jest stylizowany na 
szerokość, aby pasował do frakcji "jeszcze do zrobienia". Razem wykonują 100% zadania. Atrybut value (i 
property) określa, jak dużo zadań zostało ukończonych do tej pory, jako procent. Atrybut label służy do 
uzyskiwania dostępu i nie zawiera treści wizualnych. Znacznik <progressmeter> to nie więcej niż dwa 
stylowe znaczniki <spacer> ustawione obok siebie. Wersję <progressmeter> w systemie UNIX trochę się 
zagmatwa, jeśli zarówno tryb = "nieokreślony", jak i wartość są określane jako atrybuty, jak pokazuje 
przykład na rysunku 8.3. Miernik można również ułożyć pionowo z atrybutem orient, ale wygląda on 
brzydko, wymaga dodatkowych stylów, aby naprawić jego wygląd, i myli układ strony. Unikaj tego. Aby 
<progressmeter> fizycznie większy, użyj atrybutów minheight i minwidth. 
8.2.7.2 <colorpicker> Znacznik <colorpicker> jest cechą Mozilli wymyśloną dla narzędzia Composer i 
zakładki Wygląd w oknie dialogowym Preferencje. Pozwala użytkownikowi wybrać kolor CSS2 z próbki koloru. 
Oba te zastosowania zawijają inną logikę wokół podstawowego znacznika, aby był bardziej kompletny. 
<colorpicker> nie ma starannie modułowej implementacji. Jeśli chcesz eksperymentować z tym znacznikiem, 
punktem wyjścia jest, aby pamiętać, że właściwość koloru obiektu DOM znacznika jest ustawiona na wartość 
za każdym razem, gdy kliknięta zostanie jedna z plam kolorów wyświetlonych w selektorze. Funkcje poza 
tym są pomieszane z zastosowaniem aplikacji znacznika. Sprawdź kolor. Definicja Xml Xml, jeśli chcesz. 



<colorpicker> nie zawiera specjalnych funkcji ani widżetów, z wyjątkiem generowania zdarzenia 
DOMMenuItemActive w celu obsługi wymagań dostępności 
8.2.7.3 Nontags Chociaż kod źródłowy Mozilli sugeruje, że może istnieć tag XULT czcionki, nie ma czegoś 
takiego jak wersja 1.21. Chrome Mozilla zawiera definicję XBL znacznika <titlebar>. Czasami jest używany w 
innych definicjach XBL, ale nie ma prawdziwego statusu jako znacznik XUL. To nie więcej niż <hbox> 
zawierający <label> i <image>. Ma on symulować pasek tytułu dodany do okna przez menedżera okien 
pulpitu. Odkryj jego wykorzystanie, jeśli chcesz. Okno dialogowe FilePicker to aplikacja XUL, którą można 
utworzyć za pomocą obiektu, a nie samego znacznika. To sprawia, że najbardziej oczywiste są znaczniki XUL 
do nawigacji użytkownika 
8.3 OPCJE STYLU 
Widżety nawigacyjne korzystają z kilku rozszerzeń stylu Mozilli. Stylowe rozszerzenie stylu obsługuje 
natywne motywy dla widżetów stylowych. Niektóre wartości dotyczą znaczników XUL opisanych w tej części: 
toolbox toolbar statusbar statusbarpanel progressbar progressbarvertical progresschunk progresschunk-
pionowa zakładka-lewa-krawędź-prawy-tabpanele tabpanel scrollbartrack-horizontal scrollbartrack-vertical 
Mozilla dostarcza właściwość stylu przepełnienia CSS2 z kilkoma bardzo przydatnymi alternatywami. Mozilla 
obsługuje także scrollbar: auto. 
 
8.4 PASKI NARZĘDZI I JABŁY 
W tej sesji dodajemy nawigację do narzędzia NoteTaker. Jeśli NoteTaker byłby pełnym oknem aplikacji, takim 
jak klasyczna przeglądarka, wówczas oczywistym punktem wyjścia byłby centralny pasek menu i zestaw ikon 
paska narzędzi. NoteTaker jest jednak narzędziem dodatkowym, a jego nawigacja jest pomieszana z 
nawigacją aplikacji hosta. Nie mamy innego wyjścia, jak zaprojektować go jako zestaw kawałków. Problem z 
tym zadaniem projektowym polega na tym, że nie dysponujemy jeszcze wystarczającą technologią, aby 
zobaczyć, jak elementy NoteTaker będą się łączyć z aplikacją hosta. Na razie po prostu utworzymy te 
fragmenty oddzielnie i poczekamy, aż ich późniejszy rozdział zostanie zintegrowany. Elementy składające się 
na system nawigacji NoteTaker: 
1. Okno dialogowe, nad którym pracowaliśmy do tej pory. 
2. Pasek narzędzi zarządzania notatkami w głównym oknie aplikacji. 
3. Pozycja menu w menu Narzędzia głównej aplikacji. 
4. Małe, wstawione okno, które wyświetla notatkę na temat zawartości danej strony internetowej. 
Pewnego dnia może również pojawić się element Menedżer notatek do dodania do menu Narzędzia, ale nie 
do tej książki. Małe wstawione okno wymaga specjalnej obróbki. Jest obsługiwany w Części 10, Windows i 
Panes. Przeanalizujemy pozostałe trzy punkty tutaj. Okno dialogowe wymaga jedynie niewielkiej poprawy. 
Zastąpimy niezdarną klawiaturę <toolbarbutton> s, <deck> i niektóre action () prostym <tabbox>. Listing 8.6 
pokazuje ten nowy kod, który jest prosty. 
<tabbox id="dialog.tabs"> 
<tabs> 
<tab id="dialog.tab.edit" label="Edit" accesskey="E" selected="true"/> 
<tab id="dialog.tab.keywords" label="Keywords" accesskey="K"/> 
</tabs> 
<tabpanels> 
<tabpanel> 
... Edit pane content goes here ... 
</tabpanel> 
<tabpanel> 
<description>Content to be added later.</description> 
</tabpanel> 
</tabpanels> 
</tabbox>> 
Wynik tej zmiany przedstawiono na rysunku 8.8.  
 



 
 
Musimy również zaktualizować funkcję action (), ponieważ poszczególne zakładki można nadal wybierać za 
pomocą naciśnięć klawiszy. Musimy kontrolować <tabbox> z JavaScript. Patrząc w pliku xul.css w toolkit.jar 
w chrome, widzimy, że istnieją powiązania dla wszystkich <tabbox>, <tabs>, <tab> i <tabpanel>. 
Analizując plik tabbox.xml (ponownie w chrome), który zawiera te powiązania XBL, zauważamy, że <tabbox> 
ma właściwość selectedIndex i ta <karta> ma wybraną właściwość. Ponownie, nazwy te odpowiadają 
atrybutom XML i standardowym właściwościom DOM2 DOM w ich użyciu. Będziemy używać <tabbox> 
selectedIndex właściwości. Zmiany wymagane dla funkcji action () są przedstawione na listingu 8.7 
 
// old code 
var card = document.getElementById("dialog." + task); 
var deck = card.parentNode; 
if ( task == "edit" ) deck.selectedIndex = 0; 
if ( task == "keywords") deck.selectedIndex = 1; 
// new code 
var tabs = document.getElementById("dialog.tabs"); 
if ( task == "edit" ) tabs.selectedIndex = 0; 
if ( task == "keywords") tabs.selectedIndex = 1; 
 
Oczywiście <tabbox> i <deck> działają w podobny sposób, ale <tabbox> ma nieco lepszy interfejs 
użytkownika. To kończy zmiany w oknie dialogowym. Pasek narzędzi NoteTaker jest znacznikiem XUL 
<toolbar>, który pojawi się w głównym oknie klasycznej przeglądarki. Udostępnia przycisk Edit, który 
umożliwia użytkownikom nawigację do głównego okna dialogowego NoteTaker Edit. Zapewnia także 
elementy formularzy, które można szybko utworzyć lub usunąć notatkę NoteTaker. Pasek narzędzi tworzy 
dokładnie tę samą notatkę, co okno dialogowe Edycja, z wyjątkiem tego, że zapewnia wartości domyślne dla 
prawie wszystkiego. Jest to skrócona alternatywa, taka jak pasek narzędzi "Pasek Google", używany czasami 
do dodawania wyszukiwarki do przybornika klasycznej przeglądarki. Kiedy wyświetla się sam, pasek narzędzi 
NoteTaker pojawia się jak na rysunku 8.9.  
 

 
Ostatecznie ten pasek narzędzi będzie znajdować się w pliku XUL z innymi elementami GUI, ale dla celów tej 
części, po prostu utworzymy go sam. Listing 8.8 pokazuje wymagany kod. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?> 
<!DOCTYPE window> 
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 



there.is.only.xul"> 
<toolbox> 
<toolbar id="notetaker-toolbar"> 
<description value="Note:"/> 
<textbox/> 
<description value="Keyword:"/> 
<menulist editable="true"> 
<menupopup> 
<menuitem label="draft"/> 
<menuitem label="reviewed"/> 
<menuitem label="final"/> 
<menuitem label="published"/> 
<menuitem label="cool"/> 
</menupopup> 
</menulist> 
<toolbarbutton label="Edit"/> 
<toolbarbutton label="Delete"/> 
<toolbarbutton label="Save"/> 
</toolbar> 
</toolbox> 
</window> 
 
W ostatecznej wersji NoteTaker słowa kluczowe wymienione w menu rozwijanym będą tworzone 
dynamicznie. Na razie wyświetlamy stały zestaw. Jest wiele pytań do rozwiązania, jeśli ten pasek narzędzi ma 
zostać ukończony, a pytania te zostaną omówione w przyszłych częściach. Ostateczną zmianą w tym 
rozdziale jest dodanie elementu do menu Narzędzia okna Klasyczna przeglądarka, aby użytkownicy mogli 
nadal otwierać okno dialogowe Edytuj, jeśli pasek narzędzi nie jest zainstalowany. To wymaga tylko tagu 
<menuitem>, który będzie towarzyszył zmianom paska narzędzi w późniejszym terminie. Dodawanie 
widżetów nawigacyjnych jest oczywiście łatwe i bezbolesne 
8.5 PROBLEMY NAWIGACYJNE 
Znaczniki nawigacyjne XUL są tak proste, że istnieje niewiele trudnych problemów. W przypadku trudności z 
poszczególnymi tagami zobacz tekst tych tagów. Mówiąc bardziej ogólnie, układ jest głównym źródłem 
problemów z tymi tagami nawigacyjnymi. Jeśli popchniesz użycie tych tagów za daleko, nie ułożą się 
prawidłowo. Używaj ich tak, jak są przeznaczone do użycia. Alternatywą jest bardzo dokładne 
przestudiowanie mechaniki układu XUL za tymi tagami, a następnie poprawienie ich zachowania za pomocą 
dodatkowych informacji o stylu. Jedynym innym problemem, który możesz napotkać, są trudności z 
ustawieniem i wyborem widżetów. Chociaż ten system ostatnio poprawił się w wersji 1.4, czasami można 
pomylić okno, działającą instancję platformy, a nawet pulpit Microsoft Windows, jeśli kod XUL jest źle 
wyrażony. Symptomem tego problemu jest okno, które ma dwa lub więcej kursorów wejściowych 
(używanych dla znaczników <textbox>), bieżący fokus i bieżący wybór w nieporozumieniu. Aby sprawdzić, 
czy jest to spowodowane błędnym zachowaniem, zrestartuj komputer i sprawdź, czy poprawiło się 
wyświetlanie i zachowanie tej samej strony. 



 
 
IX: Polecenia 
 
W tej części objaśniono system poleceń Mozilli System poleceń służy do oddzielania funkcjonalności 
aplikacji od jej wyglądu. Jest on niezależny od modelu zdarzeń DOM, chociaż zdarzenia i polecenia mogą 
wchodzić w interakcje. Ważne jest, aby w jakiś sposób zadania wykonywane przez okno aplikacji były 
oddzielone od ich interfejsów użytkownika. Jednym z powodów tego podziału jest to, że interfejsy 
użytkownika XUL są wysoce zmienne, zarówno w czasie projektowania, jak iw czasie wykonywania. 
Interfejsy wyszukiwania są wymagającym ograniczeniem dla architektury aplikacji. Drugim powodem jest to, 
że wiele istniejących technik inżynierii oprogramowania można zastosować do zadań aplikacji. Przykładami 
takich technik są przypadki użycia i schematy hierarchii funkcjonalnej. Osobno definiuje zadania, dzięki 
czemu ponowne wykorzystanie jest bardziej prawdopodobne. Ogólnie rzecz biorąc, szukanie strategii 
separacji jest atrakcyjnym i elastycznym środowiskiem projektowym. Profesjonalnie zbudowana aplikacja 
chce, aby wszystkie jej polecenia zostały formalnie zidentyfikowane w czasie projektowania. Identyfikacja 
komend, które mają zostać wdrożone, jest częścią procesu podziału projektu i może być wykorzystana do 
wykrywania zawiłych, powielanych i niechlujnych działań. Te problemy projektowe można rozwiązać przed 
wdrożeniem, a nie później. Tradycyjne aplikacje oparte na HTML często składają się ze stosu spaghetti kodu 
JavaScript. System dowodzenia jest zatem próbą odejścia od tego niestrukturalnego podejścia. Z diagramu 
wynika, że system poleceń opiera się na zdarzeniach podsystemu DOM i DOM, ale wymaga również dostępu 
do wielu komponentów XPCOM. Najważniejsze komponenty pojawiają się zatem jako obiekty AOM. XUL ma 
znaczniki obsługujące system poleceń, ale te znaczniki nie mają widocznego wyglądu; są pod tym względem 
podobne do dnia <key>. System poleceń idzie dalej niż tag <key>, ponieważ nie ma interfejsu użytkownika 
żadnego opisu. System poleceń jest wewnętrzny dla platformy. 
9.1 KOMENDY I MOZILLA 
System poleceń Mozilli jest jednym z mniej oczywistych aspektów platformy, a mimo to jest potężny i 
elastyczny. Pozwala programistom aplikacji myśleć o funkcjonalności aplikacji jako zbioru komunikatów. 
Każda wiadomość to polecenie lub polecenie. Używany poprawnie system poleceń działa jako punkt 
integracji i organizacyjny dla funkcji aplikacji. Klasyczne użycie Mozilli przez własny system poleceń jest dość 
zorganizowane, ale jest również pochowane w obfitości innego kodu. System poleceń Mozilli został 
zaprojektowany do obsługi złożonych aplikacji. Aplikacje trywialne nie wymagają systemu poleceń; mogą 
przejść przez proste procedury obsługi zdarzeń. W przypadku złożonych aplikacji, celem projektu Mozilli jest 
stworzenie systemu, w którym 
* Widżety interfejsu użytkownika mogą współużytkować polecenia, nawet w plikach źródłowych. 
* Polecenia mogą mieć swój własny stan, który można zmieniać i raportować. 
* Polecenia i widżety można dodawać lub zmieniać niezależnie. 
* Wszystkim programistom, a nie tylko programistom aplikacji, poświęcamy uwagę. 
* Dostępne jest domyślne zachowanie domyślne. 
* Proste zastosowania są obsługiwane z trywialną składnią. 
* Istniejący system zdarzeń DOM jest ponownie wykorzystywany tam, gdzie to możliwe. 
W Mozilli polecenie jest bardzo łatwe do znalezienia. Proste operacje, takie jak Zapisz plik, Dodaj zakładkę, 
Wybierz zawartość, Pogrubienie, Przewiń jedną stronę i Cofnij to wszystkie polecenia. Nie jest łatwo ustalić 
kod pod względem kodu. Nazwa jest nazwą polecenia. Nazwy wyszukiwań mogą być predefiniowane przez 
platformę lub mogą być zdefiniowane przez programistę. Niestety, reszta infrastruktury dowodzenia jest 
raczej rozłożona. Bity systemu poleceń istnieją w XUL, JavaScript, XPCOM, istniejących plikach chrome i 
wewnętrznych partycjach platformy. 
9.1.1 Witaj, Świat 
Prosty przykład systemu dowodzenia pokazano na listingu 9.1. Listing 9.1 hello, świat zaimplementowany 
jako polecenie Mozilli. 
<? xml version = "1.0"?> 
Okno <! DOCTYPE> 
<okno 
xmlns = "http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"> 
<command id = "hello" oncommand = "alert (" cześć, świat ");" /> 



<button label = "Powiedz to" polecenie = "cześć" /> 
</ Okno> 
Tag <command> implementuje polecenie, w tym przypadku prosty program obsługi zdarzeń, który 
wywołuje alert (). Znacznik <button> identyfikuje to polecenie po nazwie. Po naciśnięciu przycisku 
generowane jest zdarzenie DOM2 z komendą specjalnego typu, a zidentyfikowane polecenie przechwytuje 
to zdarzenie i uruchamia. Polecenia nie zawsze są takie proste i nie zawsze wiążą się z nimi zdarzeń. Jeśli 
polecenie jest zaimplementowane w JavaScript, to osiągnięty efekt Lista 9.2 jest taka sama, jak na listingu 
9.1. 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE window> 
<window 
xmlns= "http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"> 
<script> 
var control = { 
supportsCommand : function (cmd) { return true; }, 
doCommand : function (cmd) { alert(cmd + ", world"); }, 
isCommandEnabled : function (cmd) { return true; }, 
onEvent : function (event_name) {} 
}; 
window.controllers.appendController(control); 
function execute(cmd) { 
var disp = document.commandDispatcher 
var cont = disp.getControllerForCommand(cmd); 
cont.doCommand(cmd); 
} 
</script> 
<button label="Say It" onclick="execute('hello')"/> 
</window> 
 
Ten kod tworzy niestandardowy obiekt o nazwie control, który implementuje polecenie; w rzeczywistości 
ten obiekt może implementować kilka poleceń. Komenda jest zaimplementowana w metodzie doCommand 
(). Obiekt ten musi być również zainstalowany w infrastrukturze poleceń platformy. W razie potrzeby jest 
odzyskiwany ponownie. Na koniec, używając tego podejścia, polecenie może wykonać funkcję function (). W 
takim przypadku wygodnie jest użyć obsługi onclick. Ten drugi przykład wymaga i wyjaśnienia, i tam zaczyna 
się ta część. Oczywiście ten drugi przykład jest bardziej złożony niż pierwszy i istnieją dobre powody, dla 
których stosowanie bardziej złożonego podejścia jest czasami lepsze. 
9.2 KONCEPCJE POLECENIA 
System poleceń Mozilli jest systemem dostarczania poleceń. Tworzenie i uruchamianie poleceń jest proste w 
porównaniu do sposobu ich wywoływania, znajdowania i wykonywania. Ten system dostarczania różni się 
bardzo od tradycyjnej architektury klient-serwer. W architekturze serwery implementują polecenia 
całkowicie oddzielone od GUI klienta. Często działają cicho i raportują tylko po zakończeniu. Na przykład 
żądania HTTP GET i POST całkowicie ignorują GUI przeglądarki; po prostu zwracają kod statusu i ewentualnie 
nowy dokument. Polecenia Mozilli nie przypominają poleceń serwera klienta. Polecenia Mozilli są zbliżone 
do GUI i rozszerzalne. Przykładem jest pogrubiona operacja w klasycznym kompozytorze. Pogrubienie 
stosuje styl do bieżącego wyboru, który zwykle jest wyświetlany. System dostarczania komend Mozilli musi 
zostać wykonany, ale nie zakopany na jakimś serwerze. Oczywiście, te polecenia mogą korzystać z funkcji 
podobnych do serwera, jeśli tak zdecydują. Ten ostatni punkt oznacza "nieodległy" od programisty aplikacji. 
Są częścią treści tworzonej przez programistów aplikacji i ładowane do środowiska dokumentu XML, tak jak 
inne treści. Mozilla używa wspólnego projektu nazywanego wzorzec poleceń do oddzielania nazw poleceń 
od implementacji poleceń. Większość nowoczesnych zestawów narzędzi GUI zawiera technologię opartą na 
strukturze polecenia. Następne kilka tematów buduje obraz tego, jak działa ten wzór. 
9.2.1 Wzór funkcyjny 
Wzór funktora jest dobrze znanym elementem projektu, który jest najniższym poziomem systemu poleceń. 
Ten obiekt reprezentuje jedną funkcję. Listing 9.3 ilustruje funktor i normalną funkcję. Oba zapewniają 



implementację "połowy" 
 
// Zwykła funkcja 
function halve_function (num) {return num / 2.0; } 
// funktor 
var num = null; 
var halve_functor = { 
włączone: true, 
exec: function () {num / = 2.0; return true; } 
} 
// Przykłady użycia 
num = halve_function (23); // ustawia num = 11.5 
liczba = 23; 
halve_functor.exec (); // ustawia num = 11.5 
 
Obiekt funktora nie tylko niepotrzebnie porównuje się z prostą funkcją, ale ma też luźną zmienną globalną, z 
którą można sobie poradzić. Funktor jest jednak bardziej elastyczny niż funkcja, ponieważ ma standardowy 
interfejs. Wszystkie obiekty funktora mają jedną metodę exec (), która wykonuje zakończoną komendę i 
raportuje sukces lub porażkę. Wszystkie obiekty funktora wyglądają zatem tak samo dla programistów 
aplikacji. Przykładowy obiekt funktora zawiera także informacje o stanie polecenia. W listingu 9.3, bardzo 
powszechny przykład włączony stan włączony. W rzeczywistości większość systemów poleceń, w tym Mozilla, 
zapewnia jawną obsługę stanu włączonego. Kod aplikacji może sprawdzić ten stan, aby sprawdzić, czy 
polecenie jest dostępne, a następnie odpowiednio zareagować. Funktor może to być wygodne, a nie tylko 
włączone. Inne stany, które mogą zawierać nazwę polecenia; unikalny identyfikator dla polecenia; flagi 
wskazujące, czy polecenie jest gotowe, zablokowane czy zoptymalizowane; Lub język, w którym polecenie 
jest realizowane w jego wersji. Wszystko jest możliwe. W tym przykładzie obiekt funktor modyfikuje dane 
globalne ( num zmienna) po wykonaniu polecenia. Dzięki temu metoda exec () jest wolna od parametrów, 
więc wszystkie obiekty funktora są podobne. num może być własnością funktora, ale jest to zły wybór 
projektu. Jest to zły wybór głównie dlatego, że funktor powinien być bezpaństwowy w odniesieniu do 
wykonania polecenia. Chociaż zawiera informacje o stanie polecenia (właściwość enabled), implementacja 
polecenia nie wykorzystuje żadnych informacji o stanie podczas wykonywania. że informacja o stanie jest 
używana tylko przez tych, którzy potrzebują obiektu funktora. Przykładowy funktor również stanowi okazję. 
Metoda exec () mogła zostać zmieniona na: 
exec: function () {return really_halve_it (); } 
W tej alternatywie, funkcja really_halve_it () robi wszystko rzeczywistej pracy w komendzie i realizowana 
jest gdzieś indziej we wniosku, chyba w bibliotece. Ta ostatnia zmiana oznacza, że obiekt nie zawiera żadnej 
implementacji polecenia. Zamiast tego jest to punkt dostępu programisty do polecenia i jego stanu. Jest to 
obiekt proxy, uchwyt lub elewacja. Jest przedstawicielem rzeczywistej funkcjonalności. Ten obiekt proxy 
udostępnia system poleceń Mozilli, a programista aplikacji musi tylko wiedzieć, gdzie znajduje się ostateczna 
implementacja polecenia. Jest to prosta abstrakcja, dowiązania symboliczne, dyski mapowane w sieci i aliasy. 
W literaturze innej niż Mozilla na temat wzorca Functor, exec () jest często nazywane execute (). W Mozilli 
obiekt proxy (funktor) dla polecenia nazywany jest handleriem poleceń. Programiści aplikacji nie używają 
obsługi poleceń, ponieważ wygodniejsza jest koncepcja wyższego poziomu kontrolera. 
9.2.2 Wzorzec poleceń i kontrolery 
Wzór polecenia jest dobrze znaną konstrukcją, która opiera się na wzorze funktora. Odpowiada za 
oddzielenie strony GUI aplikacji od implementacji polecenia. Funktor usuwa dokładną lokalizację 
implementacji polecenia. Wzór polecenia usuwa potrzebę sprawdzenia, czy istnieje polecenie. W 
rzeczywistości istnieją zasady, na których się opiera. Jest to tylko kwestia przyszłego planowania i 
podglądania "za kulisami". Aby zaimplementować wzorzec poleceń, stwórz obiekt, który zawiera zestaw 
obiektów funktora. Gdy użytkownik poda nazwę polecenia do tego obiektu, wykonaj odpowiedni obiekt 
funktora. To jest wzorzec poleceń. Listing 9.4 jest przykładem takiego obiektu, zwanego kontrolerem w 
Mozilli. Ten przykład implementuje proste światło sygnalizacji. 
// functors 
var stop = { exec: function () { top.light = "Red"; }; 



var slow = { exec: function () { top.light = "Amber"; }; 
var go = { exec: function () { top.light = "Green"; }; 
// controller containing functors 
var controller = { 
_cmds: { stop:stop, slow:slow, go:go }, 
supportsCommand : function (cmd) { 
return (cmd in this._cmds); 
}, 
doCommand : function (cmd) { 
return _cmds[cmd].exec(); 
}, 
isCommandEnabled : function (cmd) { 
return true; 
}, 
onEvent : function (event_name) { 
return void; 
} 
}; 
// set the light to green 
controller.doCommand("go"); 
 
Obiekt kontrolera zawiera obiekt _cmds, który odwzorowuje nazwy właściwości na funktory. Ukrywanie w 
języku z pełnymi informacjami, takimi jak C ++, ten obiekt wewnętrzny byłby prywatny. Te trzy funkcje są 
dostarczane jako ciągi i działają na przechowywane informacje. supportsCommand () informuje, czy 
kontroler wie o konkretnym poleceniu; doCommand () wykonuje funktor dla danego polecenia. onEvent () 
to dowolna nazwa zdarzenia, która może być istotna dla polecenia. Końcowa metoda isCommandEnabled () 
oszukuje trochę. Powinien sprawdzić właściwość enabled odpowiedniego funktora, ale kontroler ten wie, że 
zawsze się świeci, więc nigdy się nie sprawdza - po prostu zwraca true. To dlatego, że żaden z funktorów nie 
implementuje włączonej właściwości pokazanej na listingu 9.4. Ten wybór oznacza, że kontrolery są ze sobą 
powiązane. Wydają się implementować trzy kompletne funktory, ale w rzeczywistości te trzy funktory 
implementują tylko to, czego naprawdę potrzebuje kontroler. Ten ostatni punkt jest ważny. Ponieważ 
kontroler całkowicie ukrywa implementację poleceń (funktory) od użytkownika, implementacje te można 
wykonać w dowolny sposób. W Mozilli, to jest wspólne dla prostych kontrolerów napisane w JavaScript, aby 
uniknąć funktory całkowicie i do realizacji poleceń i stwierdza dowodzenia Wdrożenia bezpośrednio. Nie 
byłoby to możliwe w przypadku sterownik miał sposób getFunctor (CMD), ponieważ wtedy funktor byłyby 
narażone na programistę, powodujące konieczność zakończeniu Szczęśliwie, sterownik nie ma takiego 
sposobu, co najmniej w swej najprostszej formie, a więc skróty implementacyjne mogą zostać podjęte. 
Listing 9.5 pokazuje, w jaki sposób można jeszcze dokładniej usunąć Listing 9.4. 
var controller = { 
supportsCommand: function (cmd) { 
return (cmd == "czerwony" || cmd == "bursztynowy" || cmd == "zielony"); 
} 
doCommand: function (cmd) { 
if (cmd == "czerwony") top.light = "Czerwony"; 
if (cmd == "bursztynowy") top.light = "Bursztynowy"; 
if (cmd == "green") top.light = "Green"; 
} 
isCommandEnabled: function (cmd) { 
return true; 
} 
onEvent: function (event_name) { 
zwróć void; 
} 
}; 



// ustaw światło na zielone 
controller.doCommand ( "Go"); 
W tym przykładzie kontroler nadal działa tak, jakby były obecne trzy funktory, ale żadna nie jest faktycznie 
zaimplementowana. Złożone kontrolerzy mogą również czerpać korzyści z bezpośredniej implementacji. 
Czasami polecenia zostały rozwiązane w kontrolerze. Przykładem jest implementacja Undo w edytorze takim 
jak Classic Kompozytor. Kontroler jest odpowiedzialny za wykonywanie poszczególnych poleceń, więc może 
również być odpowiedzialny za utrzymywanie historii cofania. Jeśli polecenie do wykonania to Ponów lub 
Cofnij, kontroler może odczytać najwyższy element z historii i może wywołać poprawne polecenie, aby 
wypełnić żądanie ponownego / cofania. Główny cel kontrolera (kontrolowanie) jest nadal jasny. Kontrolery 
są również dobrym miejscem do ukrywania makr, synchronizacji i innych artefaktów, które składają się z 
poleceń 
9.2.3 Witryny sterownika 
Mozilla nie zatrzymuje się na jednym kontrolerze statycznym. Możliwe jest utworzenie tylu kontrolerów, ile 
chcesz. Odbywa się to na przykład w programie Mozilla's Composer, w którym są trzy kontrolery, z których 
każdy analizuje inny podzestaw zaimplementowanych poleceń. Wszystkie kontrolery muszą być umieszczone 
w miejscu, w którym platforma może je znaleźć. Kontrolery można składać w kilku miejscach. 
* Kontroler można umieścić na obiekcie okna okna chrome (XUL). 
* Kilka znaczników XUL to odpowiednie strony. Dozwolone są tagi 
<button>, 
<checkbox>, 
<radio>, 
<toolbarbutton>, <menu>, <menuitem>, i <key>. 
* Znacznik XUL <command> jest jak funktor, gdy implementuje polecenie za pomocą procedury obsługi 
zdarzeń. Jeśli tak, platforma skutecznie dodaje to do stałego kontrolera, który wewnętrznie. Składnia jest 
eksplorowana. Jeśli więcej niż jeden kontroler jest umieszczony w konkretnej lokacji, zestaw kontrolerów w 
tym miejscu nazywa się łańcuchem kontrolera. Przeszukuj zestaw kontrolerów jest uporządkowany, a gdy 
jest sprawdzany, jest wyszukiwany w kolejności. Oznacza to, że pierwszy kontroler w łańcuchu może 
wykonać żądanie wykonania polecenia. Obiekt kontrolera zawiera obiekt _cmds, który odwzorowuje nazwy 
właściwości na funktory. Ukrywanie w języku z pełnymi informacjami, takimi jak C ++, ten obiekt 
wewnętrzny byłby prywatny. Te trzy funkcje są dostarczane jako ciągi i działają na przechowywane 
informacje. supportsCommand () informuje, czy kontroler wie o konkretnym poleceniu; doCommand () 
wykonuje funktor dla danego polecenia. onEvent () to dowolna nazwa zdarzenia, która może być istotna dla 
polecenia. Końcowa metoda isCommandEnabled () oszukuje trochę. Powinien sprawdzić właściwość 
enabled odpowiedniego funktora, ale kontroler ten wie, że zawsze się świeci, więc nigdy się nie sprawdza - 
po prostu zwraca true. To dlatego, że żaden z funktorów nie implementuje włączonej właściwości pokazanej 
na listingu 9.4. Ten wybór oznacza, że kontrolery są ze sobą powiązane. Wydają się implementować trzy 
kompletne funktory, ale w rzeczywistości te trzy funktory implementują tylko to, czego naprawdę 
potrzebuje kontroler. Ten ostatni punkt jest ważny. Ponieważ kontroler całkowicie ukrywa implementację 
poleceń (funktory) od użytkownika, implementacje te można wykonać w dowolny sposób. W Mozilli, to jest 
wspólne dla prostych kontrolerów napisane w JavaScript, aby uniknąć funktory całkowicie i do realizacji 
poleceń i stwierdza dowodzenia Wdrożenia bezpośrednio. Nie byłoby to możliwe w przypadku sterownik 
miał sposób getFunctor (CMD), ponieważ wtedy funktor byłyby narażone na programistę, powodujące 
konieczność zakończeniu Szczęśliwie, sterownik nie ma takiego sposobu, co najmniej w swej najprostszej 
formie, a więc skróty implementacyjne mogą zostać podjęte. Listing 9.5 pokazuje, w jaki sposób można 
jeszcze dokładniej usunąć Listing 9.4. 
var controller = { 
supportsCommand: function (cmd) { 
return (cmd == "czerwony" || cmd == "bursztynowy" || cmd == "zielony"); 
} 
doCommand: function (cmd) { 
if (cmd == "czerwony") top.light = "Czerwony"; 
if (cmd == "bursztynowy") top.light = "Bursztynowy"; 
if (cmd == "green") top.light = "Green"; 
} 



isCommandEnabled: function (cmd) { 
return true; 
} 
onEvent: function (event_name) { 
zwróć void; 
} 
}; 
// ustaw światło na zielone 
controller.doCommand ( "Go"); 
W tym przykładzie kontroler nadal działa tak, jakby były obecne trzy funktory, ale żadna nie jest faktycznie 
zaimplementowana. Złożone kontrolerzy mogą również czerpać korzyści z bezpośredniej implementacji. 
Czasami polecenia zostały rozwiązane w kontrolerze. Przykładem jest implementacja Undo w edytorze takim 
jak Classic Kompozytor. Kontroler jest odpowiedzialny za wykonywanie poszczególnych poleceń, więc może 
również być odpowiedzialny za utrzymywanie historii cofania. Jeśli polecenie do wykonania to Ponów lub 
Cofnij, kontroler może odczytać najwyższy element z historii i może wywołać poprawne polecenie, aby 
wypełnić żądanie ponownego / cofania. Główny cel kontrolera (kontrolowanie) jest nadal jasny. Kontrolery 
są również dobrym miejscem do ukrywania makr, synchronizacji i innych artefaktów, które składają się z 
poleceń 
9.2.3 Witryny sterownika 
Mozilla nie zatrzymuje się na jednym kontrolerze statycznym. Możliwe jest utworzenie tylu kontrolerów, ile 
chcesz. Odbywa się to na przykład w programie Mozilla's Composer, w którym są trzy kontrolery, z których 
każdy analizuje inny podzestaw zaimplementowanych poleceń. 
Wszystkie kontrolery muszą być umieszczone w miejscu, w którym platforma może je znaleźć. Kontrolery 
można składać w kilku miejscach. 
* Kontroler można umieścić na obiekcie okna okna chrome (XUL). 
* Kilka znaczników XUL to odpowiednie strony. Dozwolone są tagi 
<button>, 
<checkbox>, 
<radio>, 
<toolbarbutton>, <menu>, <menuitem>, i <key>. 
* Znacznik XUL <command> jest jak funktor, gdy implementuje polecenie za pomocą procedury obsługi 
zdarzeń. Jeśli tak, platforma skutecznie dodaje to do stałego kontrolera, który wewnętrznie. Składnia jest 
eksplorowana. Jeśli więcej niż jeden kontroler jest umieszczony w konkretnej lokacji, zestaw kontrolerów w 
tym miejscu nazywa się łańcuchem kontrolera. Przeszukuj zestaw kontrolerów jest uporządkowany, a gdy 
jest sprawdzany, jest wyszukiwany w kolejności. Oznacza to, że pierwszy kontroler w łańcuchu może 
wykonać żądanie wykonania polecenia. 
 
9.2.4 Dyspozytorzy i dyspozycje 
Kontrolery posiadają każdy zestaw poleceń; witryny kontrolerów posiadają po jednym lub więcej 
kontrolerów; a dyspozytor poleceń działa z zestawem stron kontrolera. Na szczęście na tym się kończy. 
Dyspozytor poleceń ma zadanie znalezienia i wykonania określonego polecenia. Mozilla ma jednego 
dyspozytora zaprojektowanego dla dokumentu HTML i jednego dyspozytora zaprojektowanego dla 
dokumentów XUL. Program rozsyłający HTML nie jest widoczny ani dostępny dla skryptów w żadnych 
okolicznościach. Program rozsyłający XUL może być skryptowany. Każde okno aplikacji XUL ma jeden obiekt 
wywołujący w katalogu głównym dokumentu, a obiekt ten jest zawsze obecny i dostępny. Dyspozytor ma 
metodę getControllerForCommand (). Ta metoda przyjmuje nazwę polecenia jako ciąg znaków i zwraca 
kontroler, który może wykonać to polecenie. Program rozsyłający i zwracany kontroler muszą być kodowane 
za pomocą skryptu aplikacji. Funkcja JavaScript nazywa się goDoCommand () w chromowanych plikach 
klasycznej Mozilli. Ta funkcja jest zawarta w każdym klasycznym oknie Mozilli i jest używana w większości. 
Dyspozytor korzysta z informacji o stanie aktualnego fokusa powinien zapewniać dane polecenie. Ta 
informacja o stanie fokusa okna, dowolne skupienie Xul <iframe> oraz dowolny element DOM w pierścieniu 
ostrości, który jest aktualnie skupionym członkiem pierścienia. Innymi słowy, dyspozytor wykorzystuje 
wszystkie informacje o hierarchii fokusowej. Program rozsyłający rozpoczyna od najbardziej konkretnego 
elementu, który jest aktualnie w centrum zainteresowania (zwykle formularz lub element menu) i 



przechodzi do drzewa DOM do najbardziej zewnętrznego okna. W każdym DOM skupia się na tym 
elemencie, analizuje łańcuch kontrolera elementu dla obiektów kontrolera. Każdy kontroler w łańcuchu 
używa metody controllerCommand () kontrolera. Pierwszy kontroler obiektu obiektu dyspozytorskiego 
Domniemane polecenie zostanie zwrócone. Jeśli żadna nie pasuje, dyspozytor przesuwa się dalej w górę 
hierarchii ostrości. Jeśli dyspozytor osiągnie szczyt hierarchii bez znalezienia odpowiedniego kontrolera, 
zwróci zero. Okno XUL i jego zawartość nie są w pełni zainicjalizowane. Mimo że okno jest bieżącym 
pulpitem, nadal może brakować fokusa. Nie są one instalowane, nawet jeśli są zainstalowane w górnej 
części bieżącego okna. Programista aplikacji musi skupić się na fokusie okien, jeśli te kontrolery na poziomie 
okna mają zostać udostępnione. Najprostszy sposób to zrobić za pomocą pojedynczej linii skryptu: 
window.focus (); 
Bardzo ważne jest, aby został on wysłany. Jeśli nie zostanie to zrobione, może się zdezorientować i mogą 
wystąpić problemy. To ograniczenie zostało naprawione do pewnego stopnia w wydaniu 1.4, ale nadal jest 
zalecane. Dyspozytor nie szuka wszędzie implementacji polecenia. Jeśli skoncentrowany widget ma atrybut 
command, program rozsyłający nie bierze pod uwagę tego atrybutu. Dyspozytor bada tylko kontrolerów. 
9.2.5 Zmień powiadomienia 
Jednym z ważnych ulepszeń systemu poleceń jest system powiadomień o zmianach dla samych poleceń. Ten 
system powiadomień o zmianach jest również nazywany aktualizacją poleceń. Komendy można tworzyć i 
nimi zarządzać, można wyszukiwać i uruchamiać polecenia, ale co jeśli komendy się zmieniają? Załóżmy, że 
stan włączonego polecenia zmienia się z true na false. Jak się dowiedzieć, że nie jest już dostępny? 
Powiadomienie o zmianie jest rozwiązaniem tego problemu. Część 6, Wydarzenia, wprowadziła wzorzec 
nadawcy-obserwatora. Mozilla używa tego wzorca do zmiany stanu poleceń. Znaczniki XUL, jeden lub więcej 
znaczników XUL obserwuje funcje proxy poszczególnych poleceń. Znaczniki XUL przechwytują te 
powiadomienia. Nawet jeśli obiekty funktora są połączone ze zwykłym kodem kontrolera w celu 
uproszczenia, powiadomienia o zmianach są nadal generowane. Dlatego jest to wygodne, ponieważ 
wyjaśnia, dlaczego tak nie jest. Dyspozytor przechowuje listę znaczników XUL obserwatora w postaci 
obiektów elementu DOM. Są to normalne obiekty DOM, ale są nazywane aktualizatorami poleceń, gdy są 
używane w tym celu. Na dyspozytorze są dostępne metody dodawania i usuwania aktualizacji wyszukiwania. 
Zdarzenie DOM jest tworzone i wstawiane do systemu zdarzeń za pomocą metody dispatchEvent (). 
Powiadomienie o zmianie polecenia jest wstawiane do systemu nadawcy-obserwatora za pomocą metody 
UpdateCommands () dyspozytora lub okna. To powoduje, że wszyscy obserwatorzy oglądają wydarzenie. To 
wydarzenie zachowuje się tak, jak mógłby otrzymać dzień XUL. Zdarzenia commandupdate działają w XUL, 
ale nie w HTML. Składnia i wykorzystanie tych wydarzeń jest krótko omówione. 
9.3 JAK ZACZĄĆ KOMENDY 
Polecenia Mozilli można uruchamiać na wiele sposobów. Oto wszystkie możliwości: 
* Jeśli występuje problem lub kontroler jest dostępny, jego metody można wywołać bezpośrednio z 
JavaScript. To podejście ignoruje system poleceń i traktuje obiekt jak każdy inny obiekt. 
* Metodę getControllerForCommand () dispatchera można wywołać bezpośrednio z JavaScript. Ta metoda 
jest pierwszym krokiem do rozwiązania polecenia w kod, który można zastosować. W takim przypadku 
program rozsyłający szuka odpowiedniej implementacji polecenia. 
* Metoda doCommand () fokusowalnego tagu XUL może być wywołana bezpośrednio z JavaScript. Jeśli tak 
się stanie, zostanie wykonane dowolne <polecenie> określone jako wartość atrybutu polecenia. Ta metoda 
nie używa programu rozsyłającego ani żadnych kontrolerów. 
* Znacznik XUL jest kliknięty lub stymulowany naciśnięciem klawisza, a następnie zostanie wykonane 
dowolne <polecenie> określone jako wartość atrybutu polecenia. Jest to to samo, co przykład doCommand 
(), z tym że pierwszy dzień lub klucz generuje zdarzenie command. Specjalne przetwarzanie na platformie 
jest odpowiedzialne za sprawdzenie typu zdarzenia i dowolnego polecenia. 
* Jeśli zostanie utworzone zdarzenie DOM, wówczas zdarzenie wysyłki () metoda może być nazwana 
dowolnym dniem XUL. Jeśli ten znacznik jest tagiem aktywnym, to wywołanie metody jest takie samo jak 
wejście użytkownika generujące zdarzenie polecenia. Jest zatem taki sam jak poprzedni przypadek. W 
którymś z poprzednich trzech przypadków wykonano polecenie <command>. Łączy to znacznik <command> 
z kontrolerem. 
* Na koniec, jeśli wywoływana jest metoda UpdateCommands () dla dyspozytora, wszelkie zaległe 
powiadomienia o zmianach będą wysyłane do wszystkich znaczników XUL z obserwowaniem takich zmian. 
Oznacza to, że zdarzenie aktualizacji polecenia ma zostać wysłane do wszystkich programów aktualizujących 



polecenia. Klasyczne aplikacje Mozilli zawierają funkcję o nazwie goDoCommand (). Ta funkcja manipuluje 
dyspozytorem. Jest to punkt wyjścia dla poleceń w tych aplikacjach. Znajduje się w pliku globalOverlay.js w 
pakiecie toolkit.jar w chrome. 
9.3.1. Cudowny krąg 
Podsumowanie systemu poleceń Mozilli ujawnia wygodny zwrot na programatorze aplikacji. Dokument XUL, 
jak ilustrują wcześniejsze przykłady "cześć, świat". 
* Poleca system dostarczania poleceń ze zwykłego fragmentu JavaScript. Ten skrypt może sam być 
programem obsługi zdarzeń, być może dla bardziej tradycyjnego zdarzenia DOM, takiego jak zdarzenie click 
lub select. W takim przypadku skrypt musi być powiązany z tagiem XUL. 
* Polecenia mogą opuścić system dostarczania poleceń ze zwykłego fragmentu JavaScript. Funkcję 
dowodzenia, a jeszcze lepiej kontroler, można zapisać, aby zawierał tę implementację. Ten kontroler może 
być dołączony do konkretnego dnia XUL. 
* Wreszcie, znacznik XUL może uzyskać informację zwrotną, jeśli stan polecenia zmieni się, za pomocą 
systemu aktualizacji poleceń. 
W sumie oznacza to, że może zaczynać się i kończyć w XUL (lub w XUL i JavaScript). Na przykład <przycisk 
paska narzędzi>, który inicjuje polecenie, może sprawdzić, czy powinien on pozostać włączony. Ten 
<toolbarbutton> może również dostarczyć implementację polecenia za pomocą kontrolera. Dyspozytor i 
standardowe przetwarzanie zdarzeń to jedyne elementy układanki dostarczane przez platformę 
 
9.4 KORZYSTANIE Z KOMENDÓW PRZEZ XUL 
XUL udostępnia znacznik <command> dla poleceń Mozilli. Znaczniki <zestaw poleceń> 
i <command> są również używane, ale są to tagi zdefiniowane przez użytkownika, bez specjalnego znaczenia. 
Znacznik <zestaw poleceń> służy do przechowywania zestawu znaczników i zachowuje się jak inne znaczniki 
kontenera XUL, takie jak <zestaw kluczy>. XUL zawiera zatem wiele atrybutów XML, które można zastosować 
w dowolnym dniu. Są to cele zdarzeń poleceń i dwa programy obsługi zdarzeń: oncommand 
oncommandupdate . Poza XUL platforma Mozilla ma wiele predefiniowanych nazw poleceń, ale omówimy je 
bardziej szczegółowo później. 
9.4.1 <polecenie> i polecenie = 
Znacznik <command> służy do definiowania klucza Mozilli, podobnie jak znacznik <key> służy do 
definiowania klawisza Mozilla. Reprezentuje polecenie i może uosabiać konkretne aspekty polecenia. Pod 
względem cnotliwego koła znacznik <command> reprezentuje zarówno identyfikator, który będzie używany 
podczas wywoływania polecenia, jak i implementację, która będzie używana po wykonaniu polecenia. Tag 
<command> ma następujące atrybuty specjalne: 
disabled oncommand 
Atrybut disabled można ustawić na true, w którym to przypadku polecenie nic nie robi. oncommand jest 
ustawiony na JavaScript, który chce istnieć. Pozostałe atrybuty, wyszukiwanie jako wyłączone, etykieta, 
klawisz dostępu i zaznaczone są czasami dodawane do <polecenia>. System aktualizacji poleceń, omówiony 
poniżej, używa ich, ale nie mają one specjalnego znaczenia dla znacznika <command>. Przykładem użycia 
polecenia <command> jest 
<command id = "test-command" oncommand = "alert (" wykonany ");" /> 
Atrybut id określa nazwę polecenia. Procedura obsługi zdarzenia oncommand zapewnia implementację dla 
polecenia - jest to handler poleceń. Jeśli ten tag generuje polecenie nazwane zdarzenia DOM, to ten 
program obsługi zostanie uruchomiony. Ponieważ znacznik <command> nie ma funkcji interaktywnych (bez 
widgetu), rzadko zdarza się, aby ten dzień wygenerował wydarzenie polecenia. Atrybut command pozwala 
rozszerzyć inne znaczniki za pomocą znacznika <command> w ten sam sposób, w jaki atrybut key pozwala 
na inne znaczniki rozszerzony o znacznik <key>. Na przykład <mytag id = "myAppTag" command = "test-
command" /> Jeśli znacznik <mytag> generuje zdarzenie komendy odpowiedniego typu, to 
alert () podany wcześniej przez procedurę obsługi oncom poleceniem <command> chce wykonać. W miejsce 
"mytag" można użyć tylko: <button> <checkbox> <radio> <toolbarbutton> <menu> <menuitem> <key> 
automatycznie. Polecenie oncom może być użytecznie dodane do tych tagów, ale jest to kiepska praktyka. 
Lepiej jest nagrywać wszystkie znane polecenia w znacznikach <command> niż fragmentować polecenia we 
wszystkich widżetach aplikacji. Komunikator oncom może być uruchomiony bezpośrednio z JavaScript: 
var target = document.getElementById ("mytag-id"); 
target.doCommand (); 



Jeśli zostanie określony atrybut oncommand, to program rozsyłający systemu komend nie jest używany i nie 
są konsultowane żadne kontrolery. W kodzie jest wykonywany tylko kod. Jeśli kod obsługi chce, może 
zadzwonić do dyspozytora, który działa tak jak zawsze. Jest jeszcze jedno użycie atrybutu polecenia. System 
rozszerzenia znaczników XBL ma znacznik <handler>, który umożliwia zwykłe zdarzenie DOM. Atrybut 
polecenia służy do tego w znaczniku XBL <handler>. W przypadku XBL nie ma zgodnego znacznika 
<command> dla znacznika <handler>. Wartość atrybutu command jest bezpośrednia dla dispatchera jako 
jedyny argument funkcji getControllerForCommand (). Dlatego polecenie w XBL różni się od polecenia w 
XUL. 
9.4.2 commandupdater = "true" i oncommandupdate = 
Jeśli znacznik XUL zawiera ten atrybut, jest to narzędzie do aktualizacji poleceń i chce otrzymywać 
powiadomienia o zmianach dotyczące poleceń. Powiadomienia o zmianach są odbierane za pośrednictwem 
ustaleń nadawcy-obserwatora. Kiedy parser XUL platformy odkryje atrybut commandupdater, 
automatycznie zwróci atrybut jako obserwator do nadawcy wewnątrz programu rozsyłającego. Ten nadawca 
powoduje, że zdarzenia związane z poleceniem aktualizacji są umieszczane na obserwatorach, gdy 
uruchamiana jest metoda UpdateCommands () dla dyspozytora. Podsumowując, jeśli pojawi się zdarzenie 
commandupdate, procedura obsługi zdarzenia oncommandupdate zostanie uruchomiona. Przykład tego 
kodu jest po prostu 
<mytag commandupdater = "true" oncommandupdate = "update_all ()" /> 
Funkcja update_all () to dowolny niestandardowy skrypt, który ma wiedzę na temat bieżącej aplikacji. Robi 
wszystko, aby zmienić polecenia. Wykonuje również wszelkie działania następcze. Na przykład istnieje 
funkcja w Klasycznej Mozilli. Plik globalOverlay. js w toolkit.jar w chrome zawiera goUpdateCommand () (i 
inne funkcje go ...). Ta funkcja wykonuje standardowe przetwarzanie związane z aktualizacjami poleceń. 
Ustawia wyłączony atrybut znacznika <command>, sprawdzając metodę isCommandEnabled () dla 
kontroler dla polecenia, które jest przekazywane do niego jako argument. Kolejny przykład aktualizacji 
polecenia omówiono w części "Jak sprawić, by Widget odzwierciedlał stan polecenia". 
Filtr można zatem zastosować do znacznika aktualizującego polecenia: 
<mytag commandupdater = "true" events = "focus blur" targets = "*" 
oncommandupdate = "update_all ()" /> 
Atrybut events ogranicza zdarzenia, które spowodują zdarzenie aktualizacji polecenia. Może to być lista 
zdarzeń oddzielona spacją lub przecinkiem i może zawierać nazwy poleceń. Atrybut celów ma tę samą 
składnię, z wyjątkiem listy nazw składającej się z identyfikatorów tagów. Jest używany i nie jest zalecany. 
Ogranicza zdarzenia zgłoszone w ich zdarzeniu (dzień). Nawet jeśli określony jest atrybut target, aktualizacja 
polecenia idzie tylko do daty polecenia, a nie do tagów docelowych. Wciąż czekamy na to, do czego ta 
funkcjonalność wreszcie się rozwinie. Zdarzenie commandupdate można zsyntetyzować z JavaScript. Aby to 
zrobić, wywołaj metodę UpdateCommands () dla programu rozsyłającego. W przypadku poleceń 
zdefiniowanych przez XUL nie jest to elastyczne lub użyteczne ustawienie, ponieważ proste procedury 
obsługi zdarzeń używane w oncommand nie mają stanu. Dopiero kiedy JavaScript jest używany do 
konstruowania poleceń, zdarzenia typu commandupdate zaczynają mieć sens. 
9.4.3 <zestaw poleceń> i <polecenie> 
Tag <commandset> jest tagiem zdefiniowanym przez użytkownika bez specjalnego znaczenia. Czasem służy 
do grupowania poleceń. Czasami aplikacja XUL jest zbudowana z wielu oddzielnych plików definicji. W takim 
przypadku znacznik <commandset> często ma identyfikator, który umożliwia scalenie tych oddzielnych 
definicji. Drugie użycie <zestawu poleceń> ma być narzędziem aktualizującym polecenia. Wyszukaj tag jest 
dobrze przygotowany do obsługi aktualizacji poleceń, ponieważ wszystkie jego bezpośrednie elementy 
podrzędne są zwykle znacznikami <command>. Kiedy wystąpi zdarzenie commandupdate, procedura 
obsługi oncommandupdate tagu <zestawie parametrów> może iterować przez swoje elementy podrzędne i 
sprawić, że każdy będzie sprawdzał jego status. Ta strategia jest używana w całym Chrome Classic Mozilli. Na 
koniec znacznik <commands> jest tagiem zdefiniowanym przez użytkownika bez specjalnego znaczenia. 
Służy on tylko do grupowania znaczników <commandset>. Jest również wykorzystywany przez Mozillę do 
używania systemu nakładek.Materiały mogą być używane z nakładkami, więc wszystkie <zestawy poleceń> 
są dystrybuowane w plikach aplikacji, kończąc jako dzieci znacznika <commands>. 
9.5 KORZYSTANIE Z KOMENDÓW ZA POMOCĄ AOM 
Bezpośrednie użycie XUL-a jest wygodnym sposobem implementacji prostych poleceń, ale nie pozwala na 
pomysłowe projekty. Projekty wyszukiwania wymagają skryptów, a skrypty wyszukiwania mogą działać z 



wieloma obiektami. Każdy znacznik XUL w hierarchii dokumentów może być celem zdarzenia, dlatego każdy 
dzień obsługuje metodę dispatchEvent (). Element DOM wywoływana jest metoda dispatchEvent (). 
Obiekt dokumentu w dokumencie XUL zawiera właściwość commandDispatcher. Ta właściwość jest jedynym 
narzędziem rozsyłającym polecenia. Zawiera metodę UpdateCommands () i dlatego jest używana do 
dodawania aktualizacji poleceń. Dyspozytor poleceń udostępnia również interfejs, który pozwala 
programiście na poruszanie się w ognisku dokumentu poprzez widżety w pierścieniu ostrości. Każdy 
znacznik XUL w hierarchii dokumentów ma również właściwość controllers. Ta właściwość jest obiektem 
będącym zbiorem kontrolerów. Dyspozytor chce przejrzeć kontroler, który może wykonać wywoływaną 
komendę. Ponieważ tylko niektóre znaczniki obsługują system poleceń, a wszystkie polecenia są inicjowane 
przez użytkownika ze zdarzeniem polecenia ważne jest, aby wybrać prawidłowy obiekt DOM dla polecenia. 
Jeśli wybierzesz niewłaściwy obiekt, dyspozytor będzie przeglądał zły zestaw kontrolerów. 
* W XUL ta tablica kontrolerów jest pusta dla wszystkich tagów z wyjątkiem <textbox>. <textbox> ma jeden 
element kontrolera, ponieważ jest zbudowany z HTML <input type = "textbox">. 
* Właściwość window.document nie jest tagiem i nie ma kontrolera nieruchomość. 
* Sam obiekt window nie jest znacznikiem XUL, ale ma właściwość kontrolera, którego tablica zawiera 
pojedynczy kontroler. Ten pojedynczy kontroler jest nazywany kontrolerem ogniskowania i jest 
odpowiedzialny za zarządzanie ogniskowaniem okna i dzwonkiem ostrości. 
Indywidualne, specyficzne dla aplikacji kontrolery są obiektami, które najbardziej interesują programistów 
aplikacji. Domyślnie brak takich kontrolerów. Nawet jeśli nie są dostępne poza chromem. Do programistów 
aplikacji należy tworzenie tych obiektów, które mogą być zbudowane z funktorami lub bez nich. 
Funktory komend zarządzane przez kontrolery mogą być tworzone bezpośrednio w JavaScript. Wyszukiwarki 
muszą obsługiwać interfejs nsIControllerCommand, który wygląda tak, jak zaimplementowano w JavaScript: 
var functor = { 
isCommandEnabled: function (cmd) {...}, 
getCommandStateParams: function (cmd) {}, 
doCommandParams: function (cmd) {}, 
doCommand: function (cmd) {...} 
} 
Zwykle funktor implementuje tylko jedno polecenie, ale w Mozilli funktor może implementować wiele 
poleceń naraz. Jest to tylko dodatkowa funkcja w przypadku, gdy wydajne jest wdrażanie kilku poleceń z 
jednym funktorem. Pojedynczy argument każdej metody stanów funktora zaimplementowanej przez 
funktora powinien zostać zastosowany. W zwykłym przypadku metody typu param nie są nigdy używane i 
tak też jest . Wyszukiwanie funktora jest rejestrowane za pomocą obiektu kontrolera poleceń. Jeśli istnieje 
kontroler, rejestrację funktora można łatwo wykonać za pomocą dostępnych interfejsów, na przykład: 
controllers.getControllerAt (2) .registerCommand (CMD, funktor); 
W praktyce tylko jeden kontroler wielokrotnego istnieje, i to nie jest natychmiast dostępna w OZUŚ (musi 
być tworzone poprzez XPCOM). Dlatego też kontrolery są tworzone od zera przy użyciu JavaScript. Wyszukaj 
obiekt kontrolera musi zaimplementować interfejs nsIController. W JavaScript: 
var controller = { 
supportsCommand: function (cmd) {...}, 
isCommandEnabled: function (cmd) {...}, 
doCommand: function (cmd) {...}, 
onEvent: function (event) {...} 
} 
Funktory mogą być używane, deklarowane, a nawet implementowane w ciele obiektu kontrolera, jak 
pokazano wcześniej. Jeśli pożądane jest bardziej uporządkowane podejście, wówczas kontroler może 
zaimplementować interfejs nsIController-Context. Po zainicjowaniu kontrolera za pomocą obiektu ICON 
controllerCommandTable. Wyszukiwanie na obiekcie można utworzyć w JavaScript. Po zakończeniu 
kontrolera, następnym zadaniem jest dodanie go do obiektu DOM elementu odpowiedniego znacznika. Ten 
element DOM może być tylko jednym z kilku tagów. 
aNode.controllers.appendController (sterownik); 
Metoda onEvent () uruchamia się tylko wtedy, gdy kod aplikacji wywołuje ją jawnie. Nie uruchamia się 
automatycznie. Kolekcja kontrolerów obiektu okna jest najlepszym miejscem do umieszczania poleceń 
ogólnego zastosowania. W przypadku czystego okna XUL, końcowym krokiem implementacji jest 



zainicjowanie fokusu, tak aby dyspozytor miał co najmniej skoncentrowane okno do sprawdzenia, kiedy 
wywoływane jest polecenie. Korzystanie z okna obiektu AOM: 
window.focus () 
Jeśli tak się nie stanie, musisz na nim polegać. Książka adresowa klienta Mozilla Messenger to dobry 
przykład systemu poleceń w pracy. Tworzone są tam dwa kontrolery, po jednym dla każdego znacznika 
<drzewo> w oknie dialogowym Książka adresowa. Plik abCommon.js w pliku chrome messenger.jar jest 
dobrym punktem wyjścia do nauki. 
9.5.1 Jak zrobić widżet Odzwierciedlić stan polecenia 
Jednym z głównych celów systemu poleceń jest umożliwienie dynamicznej zmiany widżetów widocznych dla 
użytkownika. Na przykład menu oferujące operacje wycinania, kopiowania i wklejania powinno mieć szare 
operacje (wyłączone). Wszelkie informacje o stanie odpowiedzialne za takie zmiany powinny spoczywać na 
komendzie implementującej wklej, a nie na widżecie GUI. To dlatego, że akcja pasta może być oferowane 
użytkownikowi przez różne wzory, badanych jako element menu i przycisk paska narzędzi. Systemy 
aktualizacji poleceń i poleceń obsługują ten projekt. Listing 9.6 pokazuje fragment XUL, który jest połową 
takiego systemu. 
 
<updater commandupdater = "true" oncommandupdate = "update ()"> 
<command id = "paste" oncommand = "doPaste ()" /> 
</ Updater> 
<button label = "paste1" command = "paste" observes = "paste" /> 
<description value = "Paste Enabled" observes = "paste" /> 
Znacznik <updater> tag tag jest zdefiniowany przez użytkownika, który może być alternatywnie nazywany 
<commandset> -to nazwa tag nie jest tak ważne. Znaczniki <button> i <description> reprezentują dwa 
miejsca odzwierciedlające stan polecenia paste. Ponieważ <description> nie ma szczególnego wsparcia dla 
atrybutu polecenia nie działają jako widget użytkownika wejściowego, działa jako wskaźnik stanu tylko do 
odczytu. Funkcja doPaste () jest implementacją operacji wklejania. Ta funkcja może, ale nie musi, wymagać 
od dyspozytora. Funkcja update () odpowiada za odzwierciedlenie stanu polecenia w GUI. Zostałaby 
zaimplementowana z dyspozytorem lub bez niego, ale jeśli zastosuje się dobry projekt, będzie szukał 
kontrolera lub funktora reprezentującego polecenie i wyprowadzającego wymagany stan z tego miejsca. 
Drugą połowę tego systemu stanowi JavaScript. Listing 9.7 pokazuje funkcję update (). 
function update () 
{ 
var cont, node; 
cont = document.commandDispatcher.getControllerForCommand ('wklej'); 
node = document.getElementById ('paste'); 
jeśli (! cont ||! node) return; 
if (cont.isEnabled (cmd)) 
{ 
node.removeAttribute ( "wyłączone"); 
node.removeAttribute ( "wartość"); 
} 
else 
{ 
node.setAttribute ("disabled", true "); 
node.setAttribute ("value", "Paste Disabled"); 
} 
if (cont.clipboardEmpty ()) 
{ 
node.setAttribute ("value", "Nic do wklejenia"); 
} 
} 
Ta funkcja jest powiązana z określonymi poleceniami: Wie tylko o poleceniu wklejania. Poszukuje 
implementacji tego polecenia, a następnie analizuje je za pomocą metody isEnabled () i clipboardEmpty (). 
isEnabled () to standardowa metoda kontrolera, ale ten kontroler ma dodatkowe funkcje, ponieważ 



clipboardEmpty () jest nowa. Ta konkretna komenda ma dwa stany: jest włączona, i jest coś w schowku. Jeśli 
w schowku nie ma nic, to nie ma nic do wklejenia. Na podstawie analizy tych stanów funkcja update () 
ładuje znacznik <command> z dodatkowymi atrybutami XUL. Żaden z tych atrybutów nie ma znaczenia dla 
<command>. Oba znaczniki <command> mogą je pobrać. Oba znaczniki <button> i <description> podnoszą 
atrybuty wyłączone i mają wartość, ale mają tylko specjalne znaczenie dla <button> i wartość ma tylko 
znaczenie dla <description>. Wynik netto to tagi widgetów są aktualizowane, a ich wygląd zmienia się. To 
jest proces aktualizacji powiadomienia / polecenia. Zauważ, że w tym przykładzie działają dwa systemy 
obserwatorów nadawców. Pierwszą z nich jest automatyczna rejestracja znacznika <updater> jako narzędzia 
do aktualizacji komend dla dyspozytora. Drugi to specyficzny dla aplikacji atrybut obserwacyjny umieszczony 
na dwóch znacznikach widgetu. Ten drugi system to tylko wybór projektu; możliwe jest również 
zaktualizowanie widgetu bezpośrednio z metody update (), być może przy użyciu identyfikatorów lub, w 
zasadzie, każdego innego podejścia. 
 
nsICommand   Chociaż wydaje się, że jest to logiczna nazwa, nie ma takiego interfejsu 
    nie istnieje 
nsICommandHandler   @ mozilla.org / embedding /browser/ nsCommand-Handler; 1 
    Polecenie najniższego poziomu implementacji nie przeznaczone dla  
    JavaScript 
 
nsICommandHandlerInit  @ Mozilla.org /embending/browser/ nsCommand-Handler; 1 
    Służy do inicjowania obiektów nsICommandHandler 
 
nsIController    @ Mozilla.org / embedcomp /base-command controller, 1 
    Podstawowy kontroler, z obsługą tablic komend 
 
nsIControllerContext    @ Mozilla.org / embedcomp /base-command controlle-1 
    Służy do inicjowania kontrolera. 
nsIController-CommandTable  @ Mozilla.org / embedcomp /controller-command-group- 1 
    Zmienny zbiór poleceń. 
nsICommandController  @ mozilla.org / embedcomp / base-command controller-1 
    Słabo nazwany interfejs, który dodaje sparametryzowane wywołania  
    poleceń (komendy z argumentami) do podstawowego kontrolera. 
nsIControllerGroup  @ Mozilla.org / embedcomp / controller-command-group -1 
    Zmienna kolekcja poleceń używanych do wydania zestawu poleceń. 
nsIControllerCommand  Podstawowy funktor. 
nsICommandManager   @ mozilla.org / embedcomp / command-manager; 1 
    Ujawnianie pośrednich cech obiektu funktora. 
nsICommandParams   @ mozilla.org / embedcomp / command-manager; 1 
    Struktura danych jest używana jako lista parametrów dla   
    sparametryzowanego wykonywania poleceń. 
nsIControllers   Kolekcja kontrolerów jest własnością elementów DOM. 
nsIDOMXULCommand Dispatcher Dyspozytor nie jest podłączony do komponentu XPCOM. 
    Program rozkazujący XUL. 
nsPICommandUpdater   Interfejs wewnętrzny bezużyteczny dla aplikacji 
nsISelectionController   Nie ma nic wspólnego z dostarczaniem poleceń 
nsIEditorController   @ mozilla.org / editor / composercontroller;1 
    @mozilla.org / redaktor / kontroler redaktor;1 
    Dwa kontrolery używane w narzędziu Mozilla Composer. 
nsITransaction 
nsITransactionList 
nsITransaction-Menedżer @ Mozilla.org / transactionManager;1 
    Trzy interfejsy przydatne, gdy sterowniki stają się skomplikowane. Użyj tych 
    struktur danych do implementacji operacji cofania / ponawiania, makr,  
    historii, audytu i innych zaawansowanych funkcji kontrolera. 



 
Dostępnych jest również kilka interfejsów używanych do implementacji składni wiersza poleceń; mogą być 
używane do uruchamiania okien platformy. Te interfejsy nie mają nic wspólnego z systemem dostarczania 
poleceń. 
9.7 ISTNIEJĄCE KOMENDY 
XUL, AOM i XPCOM aspekty dostarczania poleceń na platformie Mozilla. Mozilla to jednak gotowa aplikacja 
(klasyczna Mozilla) oraz platforma. Niektóre komendy aplikacji są dostarczane z platformą. Programiści 
aplikacji często używają lub wykorzystują te funkcje platformy. Istnieje kilka możliwości, aby to zrobić. 
Kontroler ostrości jest bardzo prostym przykładem ponownego wykorzystania istniejącej technologii. Ten 
kontroler jest zawsze dostępny w oknie XUL. Dyspozytor poleceń zawiera metody advanceFocus () i 
rewindFocus (), które automatyzują nawigację w stylu tabulacji, którą zwykle robi użytkownik. Te metody 
skutecznie wysyłają polecenia do kontrolera fokusa. W związku z tym kontroler może być wykorzystywany 
do aktualizacji poleceń. Znacznik updater poleceń może otrzymywać zmiany powiadomienia w wyniku 
fokusów z kontrolera fokusa. Dlaczego kontroler wysyła dwa zdarzenia polecenia aktualizacji dla każdego 
kroku nawigacji przez pierścień ustawiania ostrości, który nie jest w tym momencie jasny. Innym dzieckiem 
ponownego użycia jest kradzież. Plik globalOverlay.js w pliku plik chrome toolkit.jar zawiera funkcję telefonu 
komórkowego do zarządzania poleceniami i kontrolerami. Architektura poleceń używana w książce 
adresowej programu Messenger iw systemie trzech kontrolerów używanym w programie Composer jest 
wystarczająco dobra, aby służyć jako przewodnik. Niektóre powiązania klawiatury z klawiaturą są na tyle 
modularne, że można ponownie użyć plików nakładek, które je przechowują. Poza tym, ponowne użycie 
istniejących poleceń Mozilli jest nieco trudniejsze do osiągnięcia. Istnieje specjalny przypadek, w którym jest 
możliwe wielokrotne ponowne użycie. Zaimplementuj klasyczne narzędzia Mozilla Composer, Messenger i 
Navigator około stu poleceń. Chwilowa myśl pokazuje, że nawet trywialne działania użytkownika ostatecznie 
wprowadzą pewne zmiany w interfejsie użytkownika. Ten bedeutet, dass wszystko od moll (E. G., „Wybierz 
Aktualna słowo”) i zwykłe (E. G., „Usuń wiadomość) do znacznego (E. G.,” URL Load „) musi mieć na celu 
realizację wewnątrz pakietu aplikacji internetowych. Wiele z tych poleceń jest wydajnie 
zaimplementowanych w C ++, a wiele z nich jest dostępnych bezpośrednio w JavaScript w chrome. Jeśli 
twoja aplikacja jest podobna do klasycznej Mozilli (może inna odmiana przeglądarki), te polecenia mogą być 
ponownie użyte. Aplikacja Mozilli głęboko, a następnie znajomość tych polecenia są niezbędne. Jeśli twoja 
aplikacja jest dodatkiem do przeglądarki, ważne jest, aby unikać konfliktów z nazwami istniejących poleceń. 
Niestety te nazwy nie są scentralizowane. To dlatego, że różne zespoły programistów pracowały nad różnymi 
częściami klasycznego pakietu. Klasyczna Mozilla robi to samo w kilku aplikacjach. 
Odczytalny przykład klasycznych poleceń Mozilli można zobaczyć w ComposerCommands. js w pliku chrome 
comm.jar. Łatwo się ekscytować dostępnością tych poleceń, ale są one nieco ograniczone. Naśladuje coś, co 
miało miejsce wcześniej. Jeśli twoja aplikacja działa tak samo jak istniejąca aplikacja, dlaczego go zawracasz? 
Większość nowych aplikacji powinna zawierać przynajmniej kilka nowych poleceń. Jeśli uda ci się trochę po 
drodze, więcej mocy dla ciebie. Ten ostatni dzieciak jest w mniejszości z tagiem <textbox> XUL. W tym 
widżecie można wykonywać proste operacje edycji. Operacje wyszukiwania są realizowane przez polecenia 
Mozilli, które przyczyniają się do Gotowa przeglądarka HTML Mozilli. Jeśli wszystkie polecenia Mozilli 
zostaną usunięte z aplikacji, to przynajmniej tyle trzeba będzie ponownie wprowadzić. 
9.8 OPCJE STYLU 
Nie ma stylów odnoszących się do systemu poleceń Mozilli. 
9.9 PROJEKTOWANIE KOMENDY 
Do tej pory przykład NoteTaker opierał się na prostej funkcji action (), aby zaimplementować wszystkie 
zadania wymagające skryptowania. NoteTaker to niewielki projekt i nie wymaga ciężkiej inżynierii, ale ze 
względu na doświadczenie wykorzystujemy tę sesję do zawijania tych działań w polecenia. Aby to zrobić, 
musimy 
1. Zaprojektuj polecenia. 
2. Wykonaj polecenia. 
3. Zainstaluj implementację polecenia. 
4. Prowadź polecenia z dowolnego miejsca. 
Pierwszym krokiem jest projektowanie. Narzędzie NoteTaker ma stałą funkcjonalność, dlatego istnieje 
ustalona i znana lista poleceń. Ponadto, żadna z komend NoteTaker nie może być wyłączona. Łącznie te dwie 
instrukcje oznaczają, że polecenia nie zmieniają ani nie zmieniają stanu, a więc nie będą wydawane żadne 



polecenia aktualizacji. Mamy zatem prosty przypadek, w którym wymagany system poleceń jest statyczny 
po jego skonfigurowaniu. Korzystając z systemu poleceń, udostępniamy przestrzeń nazw komend wszystkim. 
kod else. W oknie dialogowym Edycja jest to mniejszy problem, ponieważ nie ma innego kodu aplikacji. 
Jednak w głównym oknie przeglądarki pasek narzędzi NoteTaker i element menu Narzędzia muszą 
współdzielić system poleceń z pozostałą aplikacją przeglądarki. Nazwy poleceń nie powinny kolidować z tą 
aplikacją. Aby zapobiec konfliktom, istnieją dwa rozwiązania. Jednym z rozwiązań jest ostrożny wybór. Po 
wydaniu polecenia "zapisz", wszystkie zainteresowane strony, w tym NoteTaker, mogą otrzymać to 
polecenie. To rozwiązanie jest bardzo złożonym zadaniem integracyjnym. Drugim rozwiązaniem, wybranym 
tutaj, jest pójść sam i upewnij się, że polecenie nie jest zaimplementowane z żadnymi innymi nazwami. W 
tym celu poprzedzimy wszystkie nasze polecenia za pomocą "notetaker". To trochę gadatliwe, ale pamiętaj, 
że NoteTaker jest unikalną nazwą pakietu. W ostatnim rozdziale mieliśmy cztery możliwe argumenty funkcji 
action (): 
edytuj słowa kluczowe anuluj Zapisz. Te zadania można lepiej zaprojektować. zapisz, na przykład, oba 
zapisują notatkę i zamykają okno dialogowe; te dwa kroki mogą być oddzielnymi poleceniami. edycja i słowa 
kluczowe są zamierzonym celem przycisku Edytuj na pasku narzędzi, który służy do otwierania okna 
dialogowego Edytuj. Lepsza lista poleceń jest 
1. Otwórz okno dialogowe. Używane przez element menu Narzędzia i przycisk Edytuj na pasku narzędzi. 
2. Zamknij okno dialogowe. Używany przez przycisk Anuluj w przycisku Zapisz w oknie dialogowym. 
3. Załaduj bieżącą notatkę. Używany przez moduł obsługi ładowania w oknie dialogowym Edytuj. 
4. Zapisz bieżącą notatkę. Używany przez przycisk Zapisz na pasku narzędzi i Edytuj okno dialogowe. 
5. Usuń bieżącą notatkę. Używany przez przycisk Usuń na pasku narzędzi. 
6. Przejdź do karty Edycja. Używany przez skrót klawiaturowy w oknie dialogowym Edytuj. 
7. Przejdź do karty Słowa kluczowe. Używany przez skrót klawiaturowy w oknie dialogowym Edytuj. 
Bez wątpienia znajdziemy więcej poleceń, podczas gdy więcej rozdziałów przechodzi. Notetaker-close-dialog 
notetaker-load notetaker-save notetaker-delete notetaker-nav-edit notetakernav- słowa kluczowe Można 
użyć dowolnej konwencji składni; tutaj po prostu stosujemy konwencję separatorów rozdzielających, 
używaną czasami przez samą platformę. Tak więc kończymy projektowanie poleceń. Aby zaimplementować 
komendy, musimy użyć znacznika <command> i command = attribute, lub możemy stworzyć kontroler 
poleceń dla jakiegoś obiektu DOM, lub możemy zrobić oba. Wyjaśnia to wcześniej, a także dlatego, że 
można go wykorzystać jako narzędzie do debugowania. Chociaż mogliśmy kontrolować wszystko, od 
wyrafinowanej instancji kontrolera, staramy się używać więcej niż jednego. Stworzymy jeden kontroler 
obsługujący wszystkie polecenia NoteTaker, a następnie użyjemy go kilka razy. Dla zabawy dodaj kolejną 
implementację kontrolera; chce odebrać wszystkie bezpańskie komendy, których nie planowaliśmy. Nasze 
działanie () dobrze nam służyło i nie trzeba go usuwać. Stworzymy obiekty kontrolerów, które wywołują 
metodę action (), gdy nadchodzą komendy. W języku wzorców projektowych funktory komend mają być 
agregowane do obiektów kontrolera, które delegują wykonanie faktycznego polecenia do funkcji action (). 
W skrócie, listing 9.8 pokazuje kontroler, którego potrzebujemy. 
var notetaker = { 
_cmds : { "notetaker-open-dialog":true, 
"notetaker-close-dialog":true, 
"notetaker-load":true, 
"notetaker-save":true, 
"notetaker-delete":true, 
"notetaker-nav-edit":true, 
"notetaker-nav-keywords":true 
}, 
supportsCommand : function (cmd) { return (cmd in this._cmds); }, 
isCommandEnabled : function (cmd) { return true; }, 
doCommand : function (cmd) { return action(cmd);}, 
onEvent : function (cmd) {} 
}; 
Oczywiście obiekt ten jest po prostu dużym opakowaniem wokół funkcji action (), która czyni go 
infrastrukturą sterującą platformy. Jest to proste, ponieważ (1) żadne polecenia nie mogą zostać wyłączone, 
a (2) polecenia nie mogą być dodawane dynamicznie. Drugi gotowy kontroler, który będziemy tworzyć, 



wygląda jak listing 9.9. Ten kontroler jest fałszywy; akceptuje i udaje uruchamianie wszystkich poleceń i 
zgłasza, co to jest w konsoli JavaScript. Może służyć do wykrywania wszystkich żądań poleceń. Tak więc oba 
kontrolery są teraz zaimplementowane, z wyjątkiem niewielkiej ilości funkcji action (). Wreszcie, te 
kontrolery muszą być zainstalowane na obiekcie DOM. Wybierz instalację tych poleceń w obiekcie DOM dla 
znacznika <window> (obiekt AOM okna). Możemy zainstalować jedno z dwóch okien: główne okno 
przeglądarki i okno dialogowe Edytuj. W obu przypadkach zainstalujemy zarówno notecakera, jak i 
kontrolerów detektywów, łącznie dla czterech zainstalowanych kontrolerów. Oba okna będą obsługiwały 
wszystkie siedem poleceń, ale w każdym oknie będzie tylko wybrany wybór tej obsługi. Oto prosta funkcja, 
która instaluje kontrolery dla jednego okna. 
funkcja install_controllers () 
{ 
window.controllers.appendController (notatnik); 
window.controllers.appendController (detektyw); 
} 
Ponieważ kontroler detektywa jest dodawany jako drugi, chce tylko odebrać to, czego brakuje kontrolerowi 
notetaker. Te dwa kontrolery, funkcję install_controllers () i wywołanie tej funkcji można umieścić w jednym 
pliku JavaScript. Jeśli umieścimy go w tagach <script src = "controllers .Js"> we wszystkich odpowiednich 
oknach, to każde okno zostanie oddzielone ale identyczne obiekty kontrolerów. Wywoływanie poleceń jest 
takie proste. Prosta funkcja przechowuje wymaganą logikę: 
funkcja execute (cmd) 
{ 
window.focus (); 
spróbuj { 
var disp = window.document.commandDispatcher; 
var ctrl = disp.getControllerForCommand (cmd); 
ctrl.doCommand (CMD); 
} 
catch (e) { 
throw ("Command Unknown:" + cmd + ". Błąd:" + e); 
} 
window.focus (); 
} 
Ta funkcja execute () ustawia polecenie na swojej drodze; chce rzucić błąd. Wywołania window.focus () 
poprzedzające i następujące po wydaniu komendy są krytyczne; Po zakończeniu dyspozytor dyspozytor jest 
gotowy. W oknie przeglądarki możemy użyć istniejącej funkcji: goDoCommand (). Ta funkcja jest dostępna w 
pliku globalOverlay.js w toolkit.jar w chrome. Jest prawie taki sam jak execute (), ale pozwala na przesłanie 
nieznanego polecenia. W naszym przypadku chcemy raczej błędu niż ciszy. Plik globalOverlay.js zawiera 
wiele krótkich funkcji używanych przez Mozilla Classic. Ta funkcja execute () jest wszystkim, co może zrobić 
polecenie . Zamieniamy wszystkie wywołania na funkcję action () za pomocą wywołań execute () w oknie 
dialogowym. Oznacza to, że znaczniki <key> zmieniają się w następujący sposób: 
<key key = "e" oncommand = "action ('edit')" /> 
<key key = "e" oncommand = "execute (" notetaker-nav-edit ")" /> 
Wcześniej nie zaimplementowaliśmy niczego dla przycisków u dołu okna dialogowego. Teraz możemy 
przynajmniej nazwać odpowiednie polecenie. Możemy wywołać execute () z obsługi onclick na każdym 
przycisku, lub możemy wysłać zdarzenia przycisku do znacznika <command>. Zróbmy to drugie. Przycisk 
Anuluj przechodzi od 
<button label = "Anuluj" accesskey = "C" /> 
do 
<button label = "Anuluj" accesskey = "C" command = "dialog.cmd.cancel" /> 
Komenda = atrybut wymaga dopasowania <polecenie> tag, Wszystko co jest <polecenie id = 
„dialog.cmd.cancel” = oncommand „execute («notatnik zamknięciu okna dialogowego»)” /> Przyjrzyjmy się, 
jak to działa: Użytkownik generuje zdarzenia, które zawierają zdarzenie DOM2 typu "polecenie", klikając 
przycisk. Znacznik <command> jest detektorem dla tego zdarzenia, który jest wynikiem atrybutu command 
dla znacznika <button>. Kiedy to zdarzenie wystąpi, znacznik <command> przejmuje kontrolę, a jego moduł 



obsługi jest uruchamiany. To koniec wpływu wydarzenia. Gdy oncommand pożary Wózek, działa execute (), 
która wysyła polecenia do sterownika o nazwie dyspozytor nie znajdzie dla niego. Sterownik uruchamia 
polecenie za pomocą funkcji action (), a następnie kończy. Następnie wydarzenie polecenia (i inne zdarzenia, 
takie jak kliknięcie) rozpoczyna fazę propagacji. Ponieważ nie ma zainstalowanych modułów obsługi fazy 
propagacji, nie jest wykonywane żadne dalsze przetwarzanie zdarzeń. Używanie znaczników <command> dla 
przycisków Zapisz i Anuluj 
XUL: 
<Commandset> 
<command id = "dialog.cmd.save" 
oncommand = "execute ( 'notatnik-save'); execute ( 'dialog notatnik-close');" /> 
<command id = "dialog.cmd.cancel" 
oncommand = "execute ( 'notatnik zamknięciu okna dialogowego');" /> 
</ Commandset> 
Przycisk Zapisz powoduje uruchomienie dwóch poleceń. Możemy zawalić te dwie komendy w jedną, ale 
wskazywałoby to na to, że przy danej okazji można podać dowolną liczbę poleceń. Korzystając z tagów 
<command> i <key>, udało nam się zwieść wszystkie procedury obsługi zdarzeń dla tego okna dialogowego 
na górze dokumentu XUL. Możemy zrobić dokładnie to samo dla przycisków paska narzędzi, oprócz trzech 
tagów <command> są wymagane zamiast dwóch. Wszystko jest już gotowe, z wyjątkiem zaktualizowanej 
funkcji action (). Możemy napisać dwie wersje tej funkcji - po jednej dla każdego okna, które zyskuje 
kontroler notetaker. XUL i okno dialogowe edycji XUL. To wszystko! W oknie dialogowym Edytuj wszystko, co 
musimy zrobić, to zaktualizować akcję. Jeśli chodzi o pasek narzędzi, nie jesteśmy jeszcze pewni, co dalej 
zrobić, więc funkcja action () po prostu czyta: 
funkcja działania (cmd) {}; 
To kończy nasze eksperymentowanie z komendami na teraz. 
9.10 ŁĄCZENIE NIEOCZEKIWANYCH KOMEND 
Kiedy system poleceń i system fokusujący platformy Mozilla współdziałają, mogą pojawić się bardzo 
subtelne problemy. Bardzo ważne jest, aby fokus został poprawnie ustawiony, gdy najpierw pojawi się okno 
XUL. Oznacza to wywołanie window.focus () lub window.content.focus (). Wyszukiwanie połączenia jest 
mniej potrzebne w najnowszych wersjach, ale pozostaje dobrym programowaniem defensywnym. Platforma 
Mozilla i środowisko komputerowe stają się zdezorientowane. Po prostu wyłączenie platformy nie wystarczy. 
W systemie Microsoft Windows przynajmniej czasami konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. W 
końcu polecenia są po prostu ciągami, a ciąg może zawierać cokolwiek. Podczas pracy z poleceniami należy 
to zrobić właściwie. Nie ulegaj pokusie wysyłania losowo nazwanych poleceń z przypadkowych miejsc w 
kodzie, tylko dlatego, że są łatwe do wysłania. Istnieje wiele przykładów kodu w Mozilla Platform i Mozilli, 
gdzie wykonuje się leniwe sprawdzanie wartości danych. Bardzo częstym przykładem są atrybuty XML, które 
można ustawić na wartości logiczne. Platforma zazwyczaj sprawdza "true" i zakłada, że wszystko inne musi 
być fałszywe. Jest to szybki sposób na rozwój, ale sprawia, że debugowanie jest trudniejsze, ponieważ wiele 
nieprawidłowych wartości jest akceptowanych lub ignorowanych przez systemy, które je odczytują. Dotyczy 
to w szczególności poleceń, które zawierają warstwę złożoności (dispatchera) między wywołaniem komendy 
a implementacją polecenia. Podczas tworzenia aplikacji łańcuchy komend powinny zawsze być oceniane i 
nie powinno być żadnych domyślnych ani niedopasowanych wielkości liter. Taki przypadek to bezdenna 
otchłań dla przypadkowych literówek i innych drobnych błędów, które w przeciwnym razie przyniosłyby 
pożyteczny błąd. Kiedy są zaplanowane czasowe skrypty i inne asynchroniczne zadania, są one prawidłowo 
rozpoznawane. Powinieneś zawsze znać wszystkie polecenia, które są wysyłane do twojego kodu. Ta 
rygorystyczna ocena nie jest zaimplementowana w Mozilla Classic ze względu na pragnienie tej aplikacji, aby 
być otwartym na ulepszenia. Nie ma powodów, aby opuścić tę ścisłą ocenę. Tylko w rzadkich przypadkach 
(takich jak rozszerzalne przygody tekstowe, takie jak Mudy [Multi-User Dungeons - gry tekstowe], IRC i gry 
online) należy pozostawić otwarte. Kontroler "detektywistyczny", zilustrowany w "Hands On" w tym 
rozdziale, jest jednym ze sposobów zapewnienia, że nic nie przemknie obok ciebie. Ten kontroler nie 
powinien nigdy otrzymywać polecenia; jeśli tak, coś jest nie tak i trzeba to naprawić. 
Pamiętaj, że nieoczekiwane zdarzenia to różne problemy. Nie jest konieczne blokowanie ani 
przechwytywanie żadnych nieoczekiwanych zdarzeń. 



 
 
X: Okna i Panele 
Tylko najbardziej banalne aplikacje chcą zmieścić się w jednym oknie. W końcu, albo część bieżącego okna 
chce być zastąpiona. W tym rozdziale wyjaśniono, jak zrobić jedno i drugie. Niektóre aspekty Mzilli są 
skomplikowane; niektóre aspekty są proste. Praca z oknami jest dość prosta. Narzędzia są dostępne w 
tradycyjnym tworzeniu stron internetowych. Jeśli wcześniej używałeś metody DOM window.open (), to ten 
rozdział będzie tylko recenzją. Mozilla XUL (i HTML) ma kilka nowych funkcji do rozważenia. Praca z oknami 
to tylko kwestia kilku linii kodu. Mozilla dostarcza szeroką gamę okien zewnętrznych, począwszy od 
malutkich polach wiadukt pomóc (zwanych podpowiedzi przez Microsoft i Mozilla) dużych i złożonych 
aplikacji specyficznych znaczników XUL do. Mozilla oferuje wewnętrzne (lub wbudowane lub osadzone) 
okna, które pojawiają się jako zawartość w innych dokumentach. Tutaj okna są nazywane panelami. 
Kammele bezpieczeństwa opracowane dla przeglądarek HTML ograniczają te typy okien, ale nie wtedy, gdy 
aplikacja jest zainstalowana w chrome lub w inny sposób zabezpieczona. Okna Mozilli zawierają kilka 
niespodzianek. Przestrzenie nazw XML mogą być używane do mieszania typów zawartości. Dostępne są 
ulepszone narzędzia do zarządzania istniejącymi oknami. Być może najbardziej znaczącym ulepszeniem 
zawartości okna są nakładki. Ramka znacznika obiektu <kontener> </ div> </ div> </ div> </ div> Jest też 
komponent XPCOM lub dwa warte rozważenia. Ogólnie rzecz biorąc, to proste rzeczy. 
10.1 ZWYKŁE OKNA <WINDOW>  
Znaczniki XUL, krótko wracamy do tagu <window>. Znacznik <window> obsługuje następujące atrybuty 
specjalne: 
sizemode windowtype screenX screenY width, height 
sizemode stosuje się tylko do najwyższego znacznika <window> (lub <dialog>). Zapisuje wygląd pasującego 
okna na pulpicie. Może być ustawiony na normalny, zminimalizowane lub zmaksymalizowane. Typ okna 
służy do zbierania okien podobnego typu. Ten atrybut działa, gdy wyświetlane są dwa lub więcej okien o 
tym samym typie okna. Mozilla chce dołożyć starań, aby upewnić się, że są poza istniejącymi oknami tego 
samego typu. Pomaga to użytkownikowi. screenX i screenY zlokalizuj przesunięcie okna z lewego górnego 
rogu pulpitu w pikselach. szerokość i wysokość pionowych i poziomych wymiarów okna na pulpicie, w 
pikselach. Żadne z screenX, screenY, width lub height mogą być modyfikowane, aby wpływać na położenie 
okna. Okno dialogowe można zbudować za pomocą znacznika <window>, zgodnie z opisem w temacie 
window.open (). W systemie UNIX nie jest jeszcze powszechne, aby okna dialogowe były modalne, więc te 
semantyki nie są jeszcze potrzebne. Zasadniczo użycie znacznika <window> w oknie dialogowym jest 
praktycznie bezcelowe, gdy znacznik <dialog> istnieje specjalnie w tym celu. 
10,2 TREŚCI POPUP 
Zawartość XUL w danym oknie może być pokryta dodatkową treścią z tego samego dokumentu za pomocą 
następujących tagów: 
<tooltip> <menupopup> <popup> <popupgroup> <popupset> 
Jednak nie wszystkie z tych tagów są zalecane. <menupopup>, na przykład zazwyczaj powinien być używany 
wewnątrz znacznika <menu> lub <menulist>. Poniżej Atrybuty XML można czasem zastosować do innych 
znaczników XUL: tooltiptext grippytooltiptext menu kontekstowe kontekst kontekst menu 
contentcontextmenu Nie wszystkie te atrybuty są zalecane. Pozostałe fragmenty są omówione tutaj. 
Znacznik <deck> może być również użyty do efektów wizualnych. 
10.2.1 Definiowanie zawartości podręcznej 
System wyskakujący Mozilli ma z tym trochę historii. Ta historia jest bardzo wrażliwa. Najlepiej używać 
tagów XUL, które wyglądają na przyszłość, a nie używać tagów, które były używane w przeszłości, ale 
obecnie nie są zalecane. Mimo to, starsze znaczniki są nadal niezawodne i prawdopodobnie nie zostaną 
usunięte z wersji 1.x Mozilli. Dostępne są trzy typy zawartości wyskakujących okienek: pomoc na flyover 
(etykiety narzędzi), menu kontekstowe i zwykłe menu. Podczas korzystania z najnowocześniejszych 
znaczników XUL, pomocy w przelotach i zawartości menu kontekstowego wewnątrz znacznika <popupset>. 
Jest to tag zdefiniowany przez użytkownika bez specjalnego znaczenia, w stylu <keyset>. W razie potrzeby 
może być więcej niż jeden <pop-upset>. Pomoc na flyover za pomocą znacznika <tooltip> i menu 
kontekstowych za pomocą znacznika <menupopup>. Zwykłe menu można w ten sposób określić w 
<popupset> używając <menupopup>, ale zaleca się używanie zwykłych menu w innym miejscu, używając 
znaczników takich jak <menu> i <Menulist>. Ugruntowane, ale staroświeckie praktyki obejmujące tag 



<popup>. Znaczniki <context> i <popupset> są widoczne, a nawet starsze niż <popup>. Te znaczniki (i inne) 
mogą być zawarte w jednym bardzo starym znaczniku  <popupgroup>. 
<popupgroup> może być użyty tylko raz dla każdego dokumentu. Nie używaj żadnego z tych trzech tagów, 
nawet jeśli <popup> jest nadal częsty w chrome Mozilli. Są one przestarzałe i stanowią część przeszłości. 
10.2.2 Pomoc do pomijania / Etykietki narzędzi 
Flyover to element GUI (tag XUL), jeśli mysz pozostaje dłużej niż około sekundy. Celem projektu jest 
przekazanie użytkownikowi krótkiej wskazówki na temat danego elementu, który może być tajemniczy (źle 
zaprojektowany) lub częściowo ukryty. Etykiety narzędzi mogą być w pełni stylizowane, więc domyślny kolor 
żółty nie jest ustalony. Znacznik <tooltip> obsługuje następujące atrybuty: 
etykieta domyślna uprawa titletip 
Jeśli tag <tooltip> nie ma treści, działa jak etykieta. Atrybut label dostarcza treść etykiety, a kadrowanie 
określa sposób obcięcia etykiety narzędzia. Jeśli wartość domyślna jest ustawiona na true, etykieta 
narzędzia będzie domyślną etykietą dla dokumentu. Jeśli titletip ma wartość true, etykieta narzędzia 
dotyczy częściowo ukrytego elementu GUI. Te dwa atrybuty dotyczą etykiet narzędzi, które pojawiają się w 
nagłówkach kolumn znacznika <drzewo>. Znacznik <tooltip> może zawierać dowolną treść - działa jak 
<vbox>. Nie można go poruszać się po powierzchni etykiety narzędzia za pomocą wskaźnika myszy. Etykiety 
narzędzi mogą mieć rozmiar minimalny i minimalny, ale może to zmylić układ okna nadrzędnego. 
Te atrybuty nie są zalecane. Aby powiązać etykietę narzędzi z innym znacznikiem, ustaw atrybut 
podpowiedzi tagu na identyfikator znacznika <tooltip>. Skrócona notacja, która nie wymaga tagu <tooltip>, 
polega na określeniu tekstu podpowiedzi bezpośrednio na tagu docelowym za pomocą atrybutu tooltiptext. 
Kolejną alternatywą jest umieszczenie dnia <tooltip> w treści dnia wymaga podpowiedzi. Jeśli tak się stanie, 
tag nadrzędny powinien mieć atrybut tooltip = "_ child". Atrybut grippytooltiptext dotyczy tylko znaczników 
<menubar> i <toolbar> i zawiera etykietę narzędzia dla znacznika <toolbargrippy>, gdy jest 
zaimplementowana. Atrybut contenttooltip dotyczy tylko znacznika <tabbrowser> i udostępnia etykietę 
narzędziową dla osadzonej treści tego znacznika. nie pojawia się w całości. Aktualnie widoczny znacznik celu 
etykiety narzędziowej można wyświetlić z okna. Właściwość tooltipNode. 
10.2.3 Menu kontekstowe 
Menu kontekstowe są formą menu rozwijanego. Wyglądają tak samo jak inne menu, ale są odsłonięte przez 
kliknięcie kontekstowe (kliknięcie Apple na Macintoshu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na inne 
platformy). Kiedy pojawia się kontekst, menu kontekstowe pojawia się w punkcie. Menu kontekstowe należy 
zdefiniować za pomocą znacznika <menupopup>. Oznaczanie znacznikiem atrybutu w identyfikatorze 
<menupopup>. Ten atrybut powinien być użyty dla większości tagów i contentcontextmenu dla znacznika 
<tabbrowser>. W przeszłości inne atrybuty wyszukiwane jako wyskakujące, menu i konteksty wypełniały 
rolę atrybutów menu kontekstowego. Powinno się ich wszystkich unikać, nawet kontekstu, który wciąż 
działa. Atrybuty typu popup i popupalign odnoszą się do menu kontekstowych <menupopup>, tak jak do 
zwykłych <menupopup>. Aktualnie widoczny znacznik menu kontekstowego można pobrać z okna. 
Właściwość popupNode. 
10.3 OKNO DIALOGOWE 
Jeśli nowa treść do wyświetlenia jest więcej niż banalna, to okno dialogowe jest prostym rozwiązaniem 
projektowym. Okna dialogowe to tylko okna XUL z bardzo wąskim celem. Zwykle nie są samodzielne, ale 
działają w kontekście (używając zasobów) jakiegoś innego bardziej ogólnego okna. Okna dialogowe mają 
dwa cele projektowe. Pierwszym jest ujawnienie złożoności. Gdy użytkownik wykonuje polecenie, idealnym 
wynikiem jest wykonanie polecenia natychmiast i bezgłośnie. Wprowadzenie okna dialogowego powoduje, 
że użytkownik musi poradzić sobie z zestawem dalszych wyborów, zanim ich polecenie się zakończy. Pod 
względem użyteczności stanowi to przeszkodę w płynnym przepływie aplikacji. Drugim celem projektu jest 
skoncentrowanie się na użytkowniku w ramach specjalistycznego zadania. Uporządkuj zadanie powierzone 
im przez tak zwane modalne okna dialogowe. To drugie użycie jest zakłóceniem normalnej nawigacji 
użytkownika w aplikacji. Żadne z tych celów projektowych nie jest szczególnie kompatybilne z aplikacją o 
wysokiej wydajności. W idealnym świecie nie byłoby w ogóle okien dialogowych, a dobrze zaprojektowana 
aplikacja ogranicza do minimum okna dialogowe i unika wyświetlania bezsensownych opcji konfiguracyjnych. 
Zbyt duża konfiguracja jest oznaką złego modelowania procesu w czasie projektowania. Gdy wymagana jest 
rozbudowana konfiguracja, powinna być zaprojektowana jako aplikacja sama w sobie, podobnie jak system 
preferencji Mozilli. Gdy okna dialogowe są wymagane, Mozilla ma dużo wsparcia. 
10.3.1 <dialog> 



Znacznik <dialog> jest głównym elementem budującym okna dialogowe. Jest zamiennikiem okna XUL. 
Znacznik <dialog> nie tworzy modalnego okna dialogowego (takiego, które zajmuje aplikację lub pulpit), 
chyba że zostaną podjęte dodatkowe kroki. Aby użyć znacznika <dialog>, po prostu zastąp <okno> 
<dialogiem> w dowolnym dokumencie XUL. Pamiętaj, że znacznik <dialog> został zaprojektowany do 
działania z poziomu chrome, a użycie go z katalogu nonchrome w systemie Microsoft Windows może 
całkowicie zablokować Mozillę. Brak takich problemów w systemie UNIX. Rysunek 10.1 porównuje różne 
zastosowania <dialog>. W tym przykładzie włączone są standardowe style diagnostyczne, a treść słowa jest 
znacznikiem <description>, który jest jedyną treścią dokumentu. W górnej linii obrazu wyświetlana jest ta 
sama treść, najpierw za pomocą znacznika <dialog>, a następnie za pomocą znacznika <window>. Tag 
<dialog> dodaje dodatkowe strukturalne znaczniki <box> do dokumentu plus dwa znaczniki <button>. 
Znacznik <Dialog> został użyty do włączenia wszystkich przycisków, o których <dialog> wie. W ostatnim 
wierszu dodano dodatkową treść do dokumentu w postaci sześciu przycisków. Przyciski te zastępują 
standardowe przyciski <dialog>, w przeciwnym razie byłyby inne. Zwróć uwagę, że tekst przycisku w 
przypadkach pełnych i zmodyfikowanych różni się. Przyjrzyjmy się, jak to wszystko działa. Znacznik <dialog> 
ma definicję XBL. W normalnym przypadku cztery z tych przycisków są ukryte. 
 

 
 
Tag również opiera się na pliku w chrome. Ten plik zawiera tekst etykiety przycisku odpowiedni dla bieżącej 
platformy. Okno dialogowe w chrome. Tag <dialog> obsługuje następujące atrybuty: 
buttonpack buttondir buttonalign przyciski przycisków tytułowych 
Atrybut buttons to lista łańcuchów rozdzielonych przecinkami. Spacje są dozwolone. Jest to ciąg funkcji, 
podobny do łańcucha funkcji używanego w metodzie window.open (), ale jest prostszy w składni. 
Dozwolone wartości to akceptuj anuluj extra1 extra2 help disclosure 
Wartości te nie muszą być ustawione na nic. Przykładem ich użycia jest 
<dialog buttons="accept,cancel,help"/> 
Dostępne są również następujące programy do obsługi zdarzeń oraz znaczniki <window>: ondialogaccept 
ondialogcancel ondialogextra1 ondialogextra2 ondialoghelp ondialogdisclosure 
Atrybut title ustawia zawartość paska tytułu okna, tak jak w przypadku znacznika <window>. buttonpack / 
dir / align / orient służą do rozmieszczenia <hbox> u podstawy okna dialogowego, tak jak dla standardowych 
atrybutów pack / dir / align / orient. Powinien pojawić się atrybut buttons. Te standardowe przyciski 
pojawiają się ze standardową treścią i standardowym zachowaniem. Na przykład przycisk Anuluj powoduje 
wyłączenie okna dialogowego. Przyciski extra1 i extra2 są dostępne do użycia w aplikacji. Przyciski "jeden za 
jednego" i "ogień" po kliknięciu. Te atrybuty <dialog> są wystarczające, aby objaśnić pierwsze trzy odmiany 
na rysunku 10.1, ale nie dolne. Ta ostatnia zmiana zależy od atrybutu dlgtype, który pojawia się w tagu 
<button>. Atrybut dlgtype można ustawić na dowolny ze standardowych typów przycisków: 
accept cancel extra1 extra2 help disclosure 
Atrybut dlgtype nie ma żadnego znaczenia dla samego znacznika <button> ani do dnia, w którym się pojawi. 
Zamiast tego znacznik <dialog> jest dość sprytny. Przeszukuje całą zawartość okna dialogowego dla 
znacznika z tym atrybutem i używa go zamiast pasującego przycisku okna dialogowego. Daje to elastyczność 
dialogowi przez programistę aplikacji. Tylko znaczniki obsługujące mogą być używane jako tagi zastępcze. 



Jeśli zastępczy znacznik nie ma atrybutu label, jest dostarczany przez znacznik <dialog> ze standardowego 
zestawu ciągów właściwości. Okno oparte na <dialogach> można otworzyć w taki sam sposób, jak każde 
inne okno. Aby dodać modalne zachowanie, należy krótko omówić metodę window.openDialog (). 
Znacznika <dialog> nie należy wyrażać za pomocą atrybutów width i height. 
10.3.2 <dialogheader> 
Chociaż ten znacznik jest zdefiniowany w chrome, jest to tylko prosta treść. Podaje nagłówek w oknie 
dialogowym Preferencje, ale jest to tylko <pole> i treść tekstowa. Nie ma specjalnego znaczenia dla okien 
dialogowych. 
10.3.3 <wizard> 
Znacznik <wizard> jest rozwinięciem znacznika <dialog>. 
10.3.4 Java, JavaScript i inne 
Aby uzyskać kompletność, należy pamiętać, że można go utworzyć z poziomu Javy przy użyciu 
standardowych technik Java. JVM i standardowa biblioteka mogą być używane do tworzenia okien, które nie 
mają nic wspólnego z semantyką platformy Mozilla. Okno dialogowe może być zajęte przez aplety osadzone 
w HTML i nie może zostać zniszczone. Mogą pojawiać się w ich własnych oknach, tak jak robi to Java Console. 
Punktem wyjścia do okna dialogowego wyszukiwania jest utworzenie obszaru roboczego. Dzięki temu 
można tworzyć okna z JavaScriptu przy użyciu zasobów XPCOM i AOM / DOM. Niektóre techniki dotyczące 
tego są omówione poniżej. Wbudowani programiści mogą używać takich narzędzi jak Perl i Python do 
sterowania wszystkimi oknami tworzonymi przez aplikację opartą na platformie Mozilla. Zastosowania 
wyszukiwania nie są tutaj rejestrowane. 
10.4 TWORZENIE OKIEN JAVASCRIPT 
Nowa aplikacja może być utworzona z JavaScript. Przypomnijmy, że środowisko interpretera JavaScript 
dostarcza programistowi aplikacji obiektu globalnego. W dokumencie XUL ten obiekt globalny ma 
właściwość o nazwie okno, która jest faktycznie obiektem globalnym. Ten obiekt obsługuje wiele metod 
użytecznych do tworzenia okien. Hierarchia właściwości JavaScript w Mozilli jest oddzielnym systemem od 
wielu interfejsów XPCOM. Chociaż niektóre właściwości JavaScript, takich jak okna i window.document, 
wydają się być identyczne z komponentów XPCOM, właściwości thesis są tylko wygodnym podróbki 
Ukrywanie prawdziwych komponentów uczynił się okno przeglądarki Mozilla. Ten ostatni punkt jest ważny. 
Łatwo przekonać się, że AOM Właściwości JavaScriptu pasują do komponentu Mozilli, ale nie zawsze tak jest. 
Głęboko wewnątrz Mozilli, kilka oddzielnych abstrakcji. XPCOM łączy się raczej niż jako bezpośrednie repliki 
jakiegoś unikalnego obiektu platformy. Inspektor DOM, choć bardzo przydatny do badania węzłów treści, 
takich jak elementy DOM, nie jest tak oczywisty dla obiektów JavaScript okna i dokumentu. W przypadku 
tych obiektów, właściwości JavaScript należy rozważyć w stosunku do interfejsów  XPCOM XPIDL. Obiekt 
okna zgłasza swój typ jako ChromeWindow. Nie ma takiego wyszukiwania Obiekt XPCOM, chociaż istnieje 
nsIDOMChromeWindow. Interfejsy są bardziej istotne dla funkcji obiektu ChromeWindow: nsIJSWindow i 
nsIDOMWindowInternal. 
10.4.1 Navigator versus Chrome Windows 
Dostęp JavaScript do okien został zaprojektowany z myślą o tradycyjnym programistach internetowych. 
Domyślnie nowe okno oznacza nowe okno Nawigatora. Okno nawigatora to okno XUL, które zawiera 
wszystkie funkcje przeglądarki internetowej. Obejmuje to paski narzędzi, inne dekoracje okien, fragmenty 
modelu obiektowego dokumentu DOM 0, okienko do wyświetlania stron internetowych i zabezpieczenia. 
Alternatywą dla okna nawigatora jest okno chrome (plain XUL). Okna nawigatora stanowią ograniczony 
interfejs dla twórców stron internetowych. Obiekty window i window.document dotyczą tylko zawartości 
załadowanej do panelu zawartości. Twórcy stron internetowych nie mają dostępu do zawartości XUL, która 
otacza to okienko; w celu wyszukania programisty elementy sterujące XUL Navigator są czarne. Jedyne opcje 
dostępne dla programistów WWW to kilka flag, które można dodać do metody window.open (). Dzięki tym 
flagom nowe okno Nawigatora może ukryć niektóre treści XUL, takie jak paski narzędzi. Aby być programistą 
XUL, wyszukiwanie okien nawigatora jest albo błogosławieństwem, albo uciążliwością. Jeśli programista 
dokonuje niewielkich ulepszeń w istniejącym systemie Navigator (takich jak nakładki), okno nawigatora 
zapewnia wiele darmowych funkcji. Jeśli jednak programista tworzy nową aplikację, wszystkie funkcje 
Nawigatora są po prostu niechcianymi śmieciami. W takim przypadku należy wykonać proste kroki (takie jak 
opcja -chrome), aby uniknąć tej treści. 
10.4.2 window.open () 
Metoda window.open () otwiera niezależne okno. Jest to interfejs DOM 0 powszechnie używany w 



tworzeniu stron internetowych. Jego podpis w Mozilli jest 
 target = window.open (URL, nazwa, funkcje); 
*URL jest prawidłowym identyfikatorem URI i można go ustawić na ciąg o zerowej długości lub "about: 
blank" dla pustej treści. Nie musi być zakodowany za pomocą adresu URL. 
* nazwa to identyfikator nowego okna. Można go ustawić na zero lub na "_blank" dla bezimiennego okna. 
* features to rozdzielona przecinkami lista słów kluczowych funkcji (ciąg znaków), które kontrolują wygląd i 
zachowanie nowego okna. 
* Ostatecznie zwrócona wartość jest odniesieniem do globalnego (okna) obiektu okna docelowego. Dostęp 
do AOM okna docelowego można uzyskać z okna, które zachowuje to odwołanie. 
Funkcja jest szeroko wykorzystywana, ale słabo udokumentowana, więc tutaj jest pełna dyskusja. Każda 
funkcja to para nazwa = wartość. Jest niewrażliwe na wielkość liter. Takie pary są albo flagami boolowskimi, 
albo skalarami. W przypadku logicznym część wartości = może zostać pozostawiona lub ustawiona na "= yes" 
dla wartości true. Cokolwiek innego jest wartością false. W przypadku skalarnym, część = wartość jest liczbą, 
a wszelkie znaki końcowe są ignorowane. Funkcje muszą być oddzielone przecinkami i mogą zawierać 
dodatkowe spacje, chociaż obecne w nich są problemy z przenośnością dokumentów HTML wyświetlanych 
w starszych przeglądarkach. Podsumowując w przykładzie: "toolbar, location = yes, menubar = no, top = 100, 
left = 100px, width = 100cm" 
Włącza i wyłącza pasek narzędzi nawigacyjnych, ustawia okno 100 pikseli od góry i od lewej, co powoduje, 
że ma szerokość 100 pikseli (cm jest ignorowane). Ciąg funkcji określa, czy jest to okno XUL chrome. 
Navigator jest domyślny. Proste okno Chrome wymaga tej funkcji: chrome 
chrome domyślnie przyjmuje wartość false. Jeśli pozostanie, następujące funkcje są charakterystyczne dla 
okna nawigatora: 
lokalizacja paska narzędzi osobisty status paska menu paska przewijania 
Funkcje te mają wartość domyślną true, jeśli nie podano żadnego ciągu znaków. Funkcja "extrachrome" jest 
wartością logiczną, która określa nowe okno Navigatora, które chce załadować i wyświetlić zawartość 
zdefiniowaną przez użytkownika (nazywaną bocznym w Klasycznej przeglądarce). Pod względem 
technicznym ta funkcja włącza lub wyłącza ładowanie programatora lub nakładek zdefiniowanych przez 
użytkownika zainstalowanych w chrome. Pozostałe funkcje to standardowe opcje internetowe. Następujące 
funkcje dotyczą zarówno okien Navigator, jak i Chrome XUL: 
resizable dependent modal dialog centerscreen top left height width innerHeight innerWidth outerHeight 
outerWidth screenX screenY 
Jeśli podane bez wartości, resizable i centercreen domyślnie są prawdziwe; zależny i modalny, na fałsz. 
Wyjątkiem jest to, że bieżące okno jest modalne, a następnie nowe okno ma być modalne = true. Pozostała 
część to skalary i tak dalej . Menedżerowie okien Microsoft Windows i X11. Te punkty zmiany rozmiaru są 
oddzielone od dowolnego znacznika <resizer>. zależny zapewnia, że okno jest zamknięte. Nowe okno jest 
zawsze na wierzchu wywołującego okna. modal zapewnia, że oryginalne okno nie może być zamknięte, 
dopóki nowe okno nie zostanie zamknięte. dialog informuje menadżera okien, aby usunął wszystkie 
przyciski, z wyjątkiem przycisku Zamknij, z paska tytułu nowego okna. centercreen ustawia nowe okno na 
środku pulpitu. Pozostałe opcje to skalary wpływające na pozycję i rozmiar nowego okna. Jeśli ustawiony 
jest tylko jeden z górnych, lewych, ekranowych lub ekranowych, drugi kierunek zostanie ustawiony na zero. 
Funkcje sortowania i pozycjonowania dla okna nawigatora są zastępowane, jeśli używany jest atrybut 
utrwalający, który dotyczy okien klasycznej przeglądarki. Niektóre funkcje działają tylko wtedy, gdy okno jest 
tworzone z uprawnieniami bezpieczeństwa, na przykład z chrome. Funkcje te są zawsze zamykane na pasku 
tytułowym zawsze Zablokowane z-lock alwaysRaised minimizable titlebar i zamknij domyślną wartość true; 
inni, do fałszywych. titlebar umożliwia dekoracjom dodawanym przez menedżera okien: pasek tytułu i 
granice ramki okna. zamknij przycisk na pasku tytułu. alwaysLowered i z-lock utrzymują nowe okno za 
wszystkimi oknami, gdy zaczyna się skupiać; alwaysRaised utrzymuje okno przed innymi oknami, gdy traci 
ostrość. Minimizable wydaje się nie robić nic. Jeśli funkcja zamykania jest wyłączona, okno można zamknąć 
za pomocą menedżera okien. Na przykład w systemie Microsoft Windows ikona Windows na pasku zadań 
zachowuje zamknięty element w swoim menu kontekstowym. 
10.4.3 window.openDialog () 
Metoda window.openDialog () jest dostępna tylko wtedy, gdy dokumentowanie tej metody jest bezpieczne. 
Zainstalowany w chrome jest bezpiecznym etui. Niemal przyjmuje te same argumenty co metoda 
window.open () i daje prawie taki sam wynik. 



win = window.openDialog (URL, nazwa, cechy, arg1, arg2, ...); 
arg1, arg2 i tak dalej są dowolnymi argumentami funkcji JavaScript przekazywanymi do tablicy 
window.arguments nowego okna. 
Metoda openDialog () jest równoważna dodaniu łańcucha znaków "chrome = yes, dialog = yes". Jeśli 
którakolwiek z tych funkcji ma wartość false, podane wartości zastępują ustawienia domyślne openDialog (). 
openDialog () obsługuje zatem tę funkcję: 
all 
Wszystko, co ma dostęp do pieniędzy, które zapewniają użytkownikowi kontrolę nad oknem. Oznacza to 
ikony Zamknij i Minimalizuj na pasku tytułu i tak dalej. 
10.4.4 window.content, id = "content" i loadURI () 
W oknie klasycznej przeglądarki znacznik XUL o id = "content" jest znacznikiem <tabbrowser> 
reprezentującym panel treści. Ten tag jest niewidoczny dla programistów stron internetowych, ale jest 
bardzo przydatny dla programistów aplikacji, którzy dostosowują przeglądarki. Jest mocno obciążony 
skryptowalną funkcjonalnością i warto ją zbadać za pomocą Inspektora DOM. Jeśli okno jest standardowym 
przeglądarką opartym na XUL, to ten obiekt <tabbrowser> jest również dostępny jako właściwość content 
obiektu window. Oprócz implementacji interfejsu nsIWebNavigation ta właściwość content ma właściwość 
document, która wskazuje na dokument HTML (lub XML), który pojawia się w bieżącej karcie. Interfejs 
nsIWebNavigation udostępnia wszystkie metody używane do kontrolowania ładowania, przeładowywania i 
nawigacji treści w miejscu w jednym okienku zawartości przeglądarki. Obiekt <tabbrowser> AOM ma 
właściwość webNavigation, która udostępnia ten interfejs. Najbardziej użyteczną metodą jest loadURI (). 
loadURI () jest podobny do obiektu XmlHttpRequest. Główną różnicą jest to, że obiekt XmlHTTPRequest 
wraca do odpowiedzi żądania HTTP jako danych czystych, podczas gdy loadURI () powoduje umieszczenie 
dokumentu odpowiedzi na ekranie. loadURI () ma tę sygnaturę: 
void loadURI (uri, flagi, referrer, postdata, nagłówki) 
* uri jest zasobem sieciowym do wyświetlenia. 
* flags (default null) to zestaw bitowych flag ORed, które modyfikują zachowanie obciążenia. Te flagi są 
dostarczane z atrybutem LOAD_FLAGS i udostępniają opcje pomijania pamięci podręcznej, ponownego 
ładowania strony itd. 
* referrer (domyślnie null) jest obiektem wywołującym HTTP dla żądania ładowania. Programista może 
zastąpić dostawę Mozilli przez program wywołujący tym argumentem. 
* postData (domyślnie null) to ciąg danych żądania HTTP POST. 
* headers (default null) to ciąg dodatkowych nagłówków HTTP. 
Dwie ostatnie opcje są już używane z JavaScript. Jeśli ich potrzebujesz, to muszą być wykonane tak, aby 
pasowały do interfejsu nsIInputStream. Aby to zrobić, użyj XPCOM, jak pokazano na listingu 10.1. 
var str, C, obj, iface, arg; 
str = "umieść dane tutaj"; 
C = składniki; 
obj = C.klasses ["@ mozilla.org/io/string-input-stream;1"]; 
iface = C.interfaces.nsIStringInputStream; 
arg = obj.createInstance (iface); 
arg.setData (str, str.length); 
loadURI ("page.cgi", null, null, arg, null); 
 
10.4.5 alert (), confirm () i prompt () 
Te trzy metody obiektu to podstawowe informacje zwrotne od użytkowników w stylu funkcji MessageBox 
firmy Microsoft. Są to wyspecjalizowane, modalne okna dialogowe. alert () to najprostszy sposób 
umieszczenia punktu przerwania w kodzie JavaScript: Wykonanie do momentu odrzucenia alertu. Zobacz 
książkę o tworzeniu stron WWW. Małe okna dialogowe utworzone za pomocą tych metod zostały 
przeprojektowane dla Mozilli. W Netscape 4.x i wcześniejszych wersjach oraz w Internet Explorerze te okna 
zawierają dane wyjściowe pojedynczego C-podobnego polecenia printf (). Nie ma obsługi znaków Unicode, 
tylko ASCII. W Mozilli te okna są pełnymi oknami XUL, jak pokazuje rysunek 10.2. Kropkowane pola na tym 
diagramie reprezentują znaczniki <description>. Aby zobaczyć tę strukturę, należy zastosować się do pliku 
userChrome.css w katalogu profilu użytkownika Mozilli i ponownie uruchomić platformę. Ten zrzut ekranu 
został utworzony za pomocą tego wiersza kodu: 



alert ("Linia 1 \ nLinia2"); 
 

 
 
Mozilla pobiera ciąg dostarczony do alert (), confirm () i prompt () i dzieli go na wszystkie dostarczone znaki 
końca wiersza. Każdemu podzielonemu elementowi przydzielany jest znacznik <description>, a zatem w 
razie potrzeby można go zawijać w wielu wierszach. Każdy tag <description> ma maksymalną szerokość 
45em. Do stylizacji przez programistę aplikacji i posiada id = "info.header". Te okna dialogowe pochodzą z 
chrome, w plikach z prefiksem commonDialog w toolkit.jar. Ten sam dokument XUL jest używany dla 
wszystkich trzech okien dialogowych. 
10.4.6 nsIPromptService 
Ta para XPCOM jest technologią odpowiedzialną za okna dialogowe alert (), confirm () i prompt (): 
@ mozilla.org / embedcomp / prompt-service; 1 nsIPromptService 
Dokument ma pełny dostęp do zabezpieczeń, ale wyszukiwanie może tworzyć szeroką gamę małych okien 
dialogowych. Tabela 10.1 zawiera listę tych pól. Interfejs nsIPromptService zawiera obszerną dokumentację 
argumentów dla każdej z tych metod. Użyj tego interfejsu podczas budowania aplikacji opartej na chrome 
zamiast zwykłego alertu (). alert () jest naprawdę przeznaczony dla HTML. 
 
Nazwa metody      Okno dialogowe utworzone 
alert ()       Tak samo, jak alert AOM (). 
alertCheck ()      Tak samo, jak alert AOM (), ale z dodatkowym wierszem 
      zawierającym pole wyboru i wiadomość tekstową. 
confirm ()      To samo, co potwierdzenie AOM (). 
confirmCheck ()     Tak samo, jak AOM confirm (), ale z dodatkowym wierszem 
      zawierającym pole wyboru i wiadomość tekstową. 
confirmEx ()      W pełni konfigurowalne okno dialogowe z maksymalnie 3 
      przyciskami, każdy z niestandardowym lub standardowym 
      tekstem i opcjonalny pole wyboru i wiadomość. 
prompt ()      Tak samo, jak w monicie AOM (). 
promptUsernameAndPassword ()   Okno dialogowe z polem nazwy użytkownika i hasła, 
      oraz opcjonalne pole wyboru i wiadomość. 
promptPassword ()    Okno dialogowe wyświetlające pole hasła i opcjonalne 
      pole wyboru i wiadomość. 
select ()      Okno dialogowe pokazujące <listbox>, z którego pochodzi 
      pojedynczy element może zostać wybrany. Każdy przedmiot 
      jest zwykłym tekstem. 
 
10.4.7 Okna dialogowe XPCOM specjalnego przeznaczenia 
Mozilla oferuje kilka specjalnych okien dialogowych, z których wszystkie znajdują się w toolkit.jar w chrome. 
Wprowadzane są następujące okna dialogowe: Poproś użytkownika o podanie pliku; pomagać 
użytkownikowi w drukowaniu; pomagać użytkownikowi podczas wyszukiwania treści na stronach; i zgłoś 
postęp pobierania pliku. Komponent XPCOM i musi być kontrolowany przez interfejsy XPCOM, a nie przez 
adresy URL ich składników chrome. Dwa z tych okien dialogowych są krótko omówione poniżej. 
10.4.7.1 FilePicker FilePicker jest podłączony do komponentu XPCOM i interfejsu. Jest to również zestaw 
okien dialogowych. Okna Mozilli zawierające XUL, a czasami są standardowymi oknami dialogowymi plików 
udostępnianymi przez system operacyjny .Nie można wyszukiwać rodzimych okien dialogowych za pomocą 



Inspektora DOM. Do implementacji FilePicker używana jest następująca technologia XPCOM: 
Komponent @ mozilla.org / file kompletacji; 1 interfejs interfejs nslFilePicker nslFilePicker ma bardzo proste 
metody forward dostosowywania okno dialogowe, w badaniu literę pliku xpidl ujawni. Aby użyć tego okna 
dialogowego, wykonaj następujące czynności: 
1. Utwórz obiekt FilePicker za pomocą XPCOM. 
2. Zainicjuj go metodą init (). 
3. Dodaj filtry i wybierz, który z nich jest wybrany. 
4. Ustaw inne wymagane wartości domyślne. 
5. Wywołaj metodę show (), która blokuje, dopóki użytkownik nie odpowie. 
6. Wyodrębnij odpowiedź użytkownika z obiektu. 
Ostatni etap, wyodrębnianie odpowiedzi użytkownika, nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Pliki 
nominowane przez użytkownika nie mogą być określone w pliku za pomocą prostej ścieżki. Przykładami są 
Macintosh (i VMS, główne ramki i inne). Rozdział 16, Obiekty XPCOM, Mozilla używa do zarządzania plikami. 
To jest zalecane czytanie przed próbą użycia Selektora plików. Listing 10.2 jest przykładem FilePicker 
używanym do zapytania użytkownika o plik. 
 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var fp; 
fp = Cc ["@ mozilla.org/filepicker;1"]; 
fp = fp.createInstance (Ci.nsIFilePicker); 
fp.init (okno, "Przykładowy plik Zapisz okno dialogowe", fp.modeSave); 
fp.show (); 
// fp.file zawiera teraz wybrany plik nsILocalFile 
 
10.4.7.2 PrintingPrompt  
Mozilla dostarcza obiekty XPCOM, które łączą się z natywnym systemem drukowania, który zapewnia 
natywne okna dialogowe drukowania. W najnowszych wersjach Mozilli, dokumenty XUL mogą być 
drukowane jako dokumenty HTML. Wystarczy załadować zawartość XUL do okna przeglądarki i wydrukować. 
Przed wersją 1.3 lub w tym miejscu można było drukować tylko dokumenty HTML. System drukowania jest 
nietrywialny i nie jest tu szczegółowo omawiany. Punktami wyjściowymi do drukowania systemu 
drukowania są interfejsy nsIPrintingPrompt-Service i nsIWebBrowserPrint XPCOM. 
10.5 DOKUMENTY EMBEDDINGOWE W PANACH 
Alternatywą dla umieszczania treści w nowym oknie jest utworzenie panelu w istniejącym oknie. Tradycyjna 
telewizja to urządzenie z wieloma kanałami, ale tylko z jednym panelem do wyświetlania. W tym tekście 
pane różni się od panelu. Panel znajduje się w oknie, które wyświetla powiązane informacje w jednym 
miejscu. Pane to panel, którego powiązane informacje pochodzą z dokumentu oddzielonego od reszty okna. 
XUL Mozilli pozwala na wyświetlanie nieistniejących treści w istniejącym oknie. Istnieje kilka tagów, które 
mogą to osiągnąć. 
10.5.1 <iframe> 
Znacznik <iframe> jest rdzeniem wszystkich rozwiązań do osadzania dokumentów w Mozilli. Ma taki sam cel, 
jak HTML <iframe>, ale jest mniej elastyczny. Nie można określić treści między początkowymi i końcowymi 
znacznikami <iframe>, która nie może być unoszona obok innych treści. Xul <iframe> pozwala fokusowi na 
wprowadzenie treści do obszaru <iframe>. XUL <iframe> s może mieć rozmiar i rozmiar jak każdy tag 
podobny do pudełka: 
<iframe minwidth = "100px" flex = "1" src = "about: blank" /> 
Tag <iframe> ma tylko jeden specjalny atrybut: src. Ten dokument może być wyświetlany jako adres URL 
dokumentu, który będzie wyświetlany w <iframe>. Ponieważ zawartość jest w formacie HTML, warto 
ustawić nazwę treści. 
W części 8 zauważono, że znacznik <scrollbox> reprezentuje specjalny przypadek znacznika podobnego do 
pudełka, z własnym interfejsem. Tag <iframe> to inny specjalny przypadek wyszukiwania. Jest to jedyny 
przykład komponentu o nazwie 
@ Mozilla.org / layout / XUL-boxObject-iframe 1 
Obiekt AOM dla znacznika <iframe> ma właściwość boxObject, tak jak dla wszystkich znaczników XUL, które 



są podobne do pudełek. Tak jak <boxbar>, <iframe> boxObject. Metoda QueryInterface () może zostać 
wykorzystana do pobrania interfejsu specjalnego przeznaczenia. W tym przypadku nazywa się to 
nsIIFrameBoxObject. Chociaż ten interfejs ma tylko jedną właściwość, docShell, właściwość z kolei ujawnia 
interfejs nsIDocShell, który jest obszerny. DocShell oznacza „dokument Shell.” DocShell jest powłoką na 
dokumenty w taki sam sposób nie ksh, bash, lub DOS jest powłoką dla zestawu poleceń systemu 
operacyjnego. Służy do manipulowania całymi dokumentami, tak jak DOS służy do manipulowania całymi 
plikami i programami. Rozbudowane właściwości i metody interfejsu nsIDocShell zapewniają wszystkie 
podstawowe operacje wymagane do załadowania i zarządzania dokumentem pobranym przez platformę 
Mozilla. Ten interfejs może być zatem używany do uzyskiwania dostępu do wszystkich innych interfejsów. 
Interfejs nsIDoc-Shell jest zatem podobny do siedzenia kierowcy samochodu - większość elementów 
sterujących jest w zasięgu jego działania. Ten interfejs jest dobrze komentowany i warty obejrzenia. Pliki do 
pobrania opisane we wstępie obejmują ten interfejs. W prostych przypadkach programista aplikacji używa 
powłoki nsIDoc, która pojawia się w wyniku załadowania niektórych treści. Tylko w ambitnych projektach 
programista aplikacji musi stworzyć dokument. Ponieważ znacznik <iframe> obsługuje ten interfejs, jego 
zawartość musi mieć status pełnego dokumentu XML. Większość tagów boxlike ma status pojedynczego 
obiektu DOM i jego elementów podrzędnych. Znacznik <iframe> jest podstawowym znacznikiem 
wymaganym do utworzenia okna przeglądarki Mozilla Browser: implementuje panel, w którym pojawia się 
pobrana zawartość. Jest sercem okna przeglądarki. Podsumowując, znacznik <scrollbar> ma prostą 
modyfikację obiekt-obiekt, która umożliwia przeniesienie jej treści (fragmentu dokumentu XML) do obszaru 
wyświetlania znacznika. Ulepszenia obiekt-znacznik tagu <iframe> są znacznie bardziej skomplikowane: jego 
zawartość (cały dokument XML) może być szeroko zarządzana w obszarze wyświetlania znacznika. W obu 
przypadkach obszar wyświetlania jest nieokreślonym prostym prostokątem. Oczywiście <iframe> jest 
rozszerzonym rozszerzeniem prostego <box>. <iframe> ma definicję XBL w pliku general.xml i toolkit.jar w 
chrome. Ta definicja dostarcza właściwości, które są skrótem dla często używanych części nsIDocShell: 
docShell contentWindow webNavigation contentDocument 
* docShell jest punktem wyjścia do zarządzania treścią. 
* contentWindow jest odpowiednikiem właściwości okna JavaScript dla zawartości. 
* webNavigation jest właściwością window.webNavigation dla treści. 
*? contentDocument to właściwość window.document dla treści. 
Dokument commandDispatcher XUL ma metodę advanceFocusIntoSubtree (), która może przenosić fokus 
do treści <iframe>, jeśli ta treść jest w stanie uzyskać fokus. Jeśli zawartość <iframe> jest większa niż obszar 
przycinania ramka, a zawartość panelu nie jest XUL, wtedy paski przewijania się pojawią. dowolny dokument 
XUL wyświetlany w <iframe> powinien rozpoczynać się od znacznika <strona>. Znaczniki <iframe> mogą być 
zagnieżdżone, o ile zawiera się każdy poziom zagnieżdżenia w kompletnym dokumencie. 
10.5.2 <page> 
Znacznik <page> jest alternatywą dla znacznika <window>. Tag <page> powinien być używany kiedy 
dokument XUL ma raczej pojawić się w <iframe> niż we własnym oknie. Tag <strona> nie ma specjalnych 
atrybutów. Dokument, który sam używa, ale to użycie nie jest zalecane. <strona> jest przeznaczona tylko dla 
dokumentów pojawiają się wewnątrz tagów <iframe>. 
10.5.3 <editor> 
Tag <editor> jest specjalistycznym tagiem typu box-object, takim jak <iframe>. Wyświetla się na cały 
dokument jako <iframe> ma. Jedynym specjalnym atrybutem dla <editor> jest src, który przechowuje adres 
URL wyświetlanej treści. Niektóre wersje Mozilli wsparcie dla atrybutów editortype = "html" lub "text". 
Istnieje również type = "content" lub "content-primary" atrybut; ten ostatni sprawia, że właściwość 
window.content odwołuje się do contentWindow edytora. <editor> to przykład pary XPCOM: 
@ mozilla.org / layout / xul-boxobject-editor; 1 nsIEditorBoxObject 
Interfejs nsIEditorBoxObject ma funkcjonalność DocShell obecne w tagu <iframe> plus bardzo rozbudowana 
funkcjonalność Edytor interfejsów, zwisający z właściwości edytora. Ten drugi interfejs zapewnia wszystkie 
technologie wymagane do implementacji wizualnej edycji HTML dokument, np. wybór, wstawienie i tak 
dalej. Tag <editor> jest sercem narzędzia Classic Composer, podobnie jak tag <iframe> jest sercem narzędzia 
klasycznej przeglądarki. Znacznik <editor> nie zapewnia kontroli dla wyświetlanego okna edycji. 
 
10.5.4 <przeglądarka> 
Tag <browser> to niestandardowy tag, taki jak <iframe>. Wyświetla cały dokument jako <iframe> i obsługuje 



atrybut src jak dla <iframe>. <browser> to tag podobny do boxa i przykład komponentu @ mozilla.org / 
layout / xul-boxobject-browser; 1  
Ten komponent implementuje interfejs nsIBrowserBoxObject, który jest prawie identyczny z interfejsem 
nsIIFrameBoxObject. <browser> i <iframe> są identyczne w sercu. Tag <browser> różni się od tagu <iframe> 
w jego definicji XBL. Ta definicja znajduje się w browser.xml w toolkit.jar w chrome. Powiązanie XBL dla 
<browser> jest bardzo obszerne z wieloma metodami i właściwościami. Implementowanie prostych zadań 
za pomocą znacznika <iframe> oznacza przeszukiwanie kilku interfejsów, znajdowanie odpowiednich 
właściwości i wykonywanie kilku wywołań metod. Znacznik <browser> udostępnia szereg wygodnych metod, 
które w ten sposób cię przekopują. Definicja XBL znacznika <browser> dodaje i koordynuje obsługę historii, 
bezpieczeństwa i przeciągania i upuszczania. Tag <browser> również dodaje funkcjonalność przeglądania 
stron internetowych. Przeglądanie Caret następuje po naciśnięciu klawisza F7: Użytkownik może nawigować 
po stronie HTML tylko do odczytu. Element <iframe> jest bardziej wydajny niż <przeglądarka>, gdy 
dokument jest wyświetlany jako statyczny i nigdy się nie zmienia. <przeglądarka> jest wygodniejsza, gdy 
dokument znajduje się w okienku. 
10.5.5 <tabbrowser> 
Tak jak <browser> jest ulepszeniem <iframe>, <tabbrowser> jest ulepszeniem <browser>. W 
przeciwieństwie do pozostałych dwóch tagów <tabbrowser> nie ma tożsamości komponentu XPCOM; jest to 
tylko jedna bardzo duża definicja XBL w pliku tabbrowser.xml w toolkit.jar w chrome. <tabbrowser> to 
kombinacja tagów <tabbox> i <browser>. Każda karta <tabbox> to <przeglądarka>, a karty mogą być 
dynamicznie dodawane. <tabbrowser> to obszar wyświetlania zawartości klasycznego okna przeglądarki. 
<tabbrowser> obsługuje następujące atrybuty specjalne: 
onnewtab contenttooltip contentcontextmenu  
onnewtab jest funkcja obsługi zdarzenia nie odpala, gdy użytkownik tworzy nową kartę za pomocą przycisku 
Nowa karta, lub za pomocą systemu menu. contenttooltip i contentcontextmenu są pozbawione treści 
prefiks i przekazywane do <przeglądarce> tagi wewnątrz <tabbox> JOT. Chociaż możliwe jest 
zautomatyzowanie działań <tabbrowser> dzięki wielu metod, nie ma sensu robić tak dlatego, że dzień jest 
przeznaczony do oglądania dla wielu dokumentach tylko do odczytu. Większość programistów aplikacji 
może badać bieżący stan systemu kart. 
10.5.6 <IFRAME>, <iframe> i <FRAME>, <frame> 
Te znaczniki HTML lub XHTML służą do umieszczania dokumentów na stronie HTML. Dokument XUL może 
być wyświetlany wewnątrz ramki. 
10.5.7 Bez tagów 
Podczas osadzania dokumentów istnieje kilka kombinacji nie-nic. Domyślnie znacznik <html> nie robi 
niczego w dokumencie XUL. Działa jak każdy tag zdefiniowany przez użytkownika. To może być bardziej 
przydatny ze na przestrzeni nazw XML, jak to opisano w „Mixing Documents”. Znacznik <window> tag robi 
nic Kiedy osadzony w innej zawartości XUL, tak <okno> tagów nie gniazdo, a nie robić <dialog> lub < tagi 
strony. Najwyższe tagi tylko wtedy, gdy znajdują się w osobnych dokumentach i w <iframe> są między nimi. 
Chromowany atrybut tagu <window> nic nie robi dla programisty aplikacji. Jest ustawiany przez metodę 
window.open () lub przez logikę paska narzędzi w Klasycznej przeglądarce lub przez widżet przełączania 
paska narzędzi w systemie Mac OS X, tylko na komputerze Macintosh. Atrybut windowtype znacznika 
<window> pobiera ciąg znaków i służy do zarządzania oknami. Nie ma specjalnego znaczenia dla <okno>. 
Jeśli kiedykolwiek istniał tag <package>, to już go nie ma. Czasami pojawia się w starszej dokumentacji 
Mozilli. 
10.6 MIESZANIE DOKUMENTÓW 
Możliwe jest łączenie dokumentów ze sobą w indywidualnym formacie. 
10.6.1 Mieszanie dokumentów XML 
Mozilla to zdolność do renderowania dokumentu zawierającego znaczniki z kilku standardów. Zawartość 
HTML, SVG, MathML i XUL, wszystkie razem wymieszane. Odbywa się to po prostu przez dodanie przestrzeni 
nazw XML. Wszystkie tagi są już dostępne. Jednak Mozilla po prostu chce rozpoznać zawartość XUL z 
rozszerzenia pliku .xul lub z poprawnego typu XUL MIME, tak, że XUL jest zaangażowany. System ten został 
poruszony w części 7, w której pomieszano formularze HTML i XUL. Istnieje rozróżnienie między głęboko 
mieszającymi się i lekko mieszającymi się typami treści. Rozróżnienie jest trudniejsze do udoskonalenia w 
przypadku głęboko mieszanych treści. Gdy różne treści są lekko mieszane, tworzy się kilka dużych porcji 
różnych treści. Przykładem mieszania światła jest dokument HTML, który zawiera kilka równań, z których 



każdy jest napisany w kawałku MathML. Gdy różne treści są głęboko zmieszane, różne typy treści siedzą 
obok siebie. Zwykle dzieje się tak, gdy dokument naiwnie mówi. Lekko mieszanie treści ogólnie działa. 
Głębokie miksowanie treści nie zawsze działa. HTML i MathML to najmniej kłopotliwa głęboka mieszanka. 
Głębokie mieszanie XUL i HTML lub MathML wymaga opieki. Głębokie mieszanie SVG z czymś innym nie 
działa, ponieważ zawartość SVG wymaga własnego dedykowanego obszaru wyświetlania. Standardy 
mieszania mogą być użyteczne, ale warto się z tym liczyć. Istnieje kilka powodów do zachowania ostrożności: 
* Modele układu dla różnych standardów nie są identyczne. Dokładny zestaw reguł dla treści mieszanych 
jest bardzo trudny do znalezienia. Możesz spędzać dużo czasu na błahostkach ze stylami. 
* Normy mieszane nie są dobrze przetestowane. Te dwa standardy są w pełni kompatybilne, są ogromne. 
Dzięki łasce dobrego wewnętrznego projektu mieszanie działa. Jeśli jednak mocno przyciśniesz, nie będziesz 
miał jeszcze żadnych przemyśleń ani testów. 
* Standardy renderowalne w Mozilli nie mają tego samego katalogu głównego dokumentu. Oznacza to, że 
obiekt C / C ++, który implementuje interfejs dokumentu DOM 1, jest inny dla każdego standardu. Zestaw 
funkcji zależy od tego, co jest dokumentem głównym. XUL osadzony w HTML to nie to samo co HTML 
osadzony w XUL. W przypadku dokumentów mocno napisanych, takich jak XUL i DHTML, odpowiednie 
interfejsy są bardzo ważne. 
To bardzo kuszące, aby dodać do tagu HTML <A href=> do XUL tak zrobił swój powitalny lub helpscreen 
zawiera link do strony internetowej dostawcy. Kuszące jest dodawanie tagów HTML <FORM> i automatyczne 
przesyłanie formularzy z XUL. Oba te zadania można jednak wykonywać bez żadnego HTML. Lepiej zachować 
czystość XUL. Nowsze standardy DOM obejmują metody interfejsu, takie jak createElementNS () i 
getAttributeNS (). NS oznacza przestrzeń nazw. Te metody umożliwiają określenie przestrzeni nazw 
elementów treści w danym scalonym dokumencie. 
10.6.2 Mieszanie dokumentów XUL 
Znacznik <overlay> jest podobny do wyrafinowanej wersji dyrektywy #include w C / C ++. Pozwala na 
bezproblemowe scalenie kilku dokumentów za pomocą atrybutu id. 
 
10.7 ZARZĄDZANIE ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI WINDOWS 
Po utworzeniu okien aplikacja może chcieć nimi zarządzać. Prostym przykładem jest plik | Sprawdź opcję 
menu Okno w Inspektorze DOM, która otwiera okno do nauki. Odpowiedzi u dołu menu okna w większości 
aplikacji Mozilli, która przenosi fokus między oknami. Próba żonglowania wieloma oknami może 
doprowadzić do bardzo złego projektu. W większości przypadków użytkownik może zamknąć okno w 
dowolnym momencie. Powoduje to usunięcie całego stanu okna (z wyjątkiem prawdopodobnie apletów 
Java i współużytkowanych obiektów XPCOM). Trudno jest utrzymać racjonalny projekt, gdy stan może 
zniknąć arbitralnie. Mówiąc ogólnie, aplikacja powinna mieć jedno okno główne, a każde inne wymagane 
okno zależy od tego wzorca. Zależne i modalne cechy window.open () to najprostszy sposób na koordynację 
okien. Jeśli wymagana jest metafora pulpitu, jedno lub oba okna muszą być od siebie niezależne lub musi 
zostać wdrożony system rejestracji. Mozilla oferuje kilka komponentów i interfejsów do zarządzania oknami. 
Najprostsza para to 
@ mozilla.org / appshell / window-mediator; 1 i nsIWindowMediator 
Ten interfejs zawiera listę aktualnie otwartych okien. Nie jest ono ukończone (zamrożone) od wersji 1.2.1 i 
może się nieznacznie zmienić. Lista ma kilka formularzy, w zależności od zastosowanej metody. Listing 10.3 
pokazuje, jak uzyskać statyczną listę aktualnie otwartych okien. 
var c, obj, iface, mediator, enum, windows; 
C = składniki; 
obj = C.klasses ["@ mozilla.org/appshell/windowmediator"]; 
iface = C.interfaces.nsIWindowMediator; 
mediator = obj.createInstance (iface); 
enum = mediator.getEnumerator (null); 
windows = []; 
// zapisz wszystkie okna za pomocą metod nsISimpleEnumerator 
while (enum.hasMoreElements ()) 
windows.push (enum.getNext ()); 
// zrób coś w pierwszym oknie 
windows [0] .document.GetElementById ... 



Metoda getEnumerator () może pobrać ciąg, który pobiera listę pobranych okien. Zostaną zwrócone tylko 
okna z tagiem <html>, <window>, <dialog> lub <wizard>, których atrybut windowtype pasuje do napisu. 
Aby powrócić tylko do okien XUL, użyj getXULWindowEnumerator (). Interfejs może zatem raportować 
kolejność układania dla aktualnie otwartych okien. Ikonizowane (zminimalizowane) okna znajdują się na 
dole kolejności układania. System Windows otwiera się i zamyka przez cały czas, a aplikacja może chcieć 
śledzić to dynamicznie, tak jak robią to wcześniej wspomniane menu. Jednym ze sposobów na to jest 
dodanie detektora do obiektu mediatora okna. Ten odbiornik (obiekt implementujący 
nsIWindowMediatorListener) jest zalecany, jeśli okno otwiera się, zamyka lub zmieniło jego tytuł. Bardziej 
zaawansowane rozwiązanie, wymagające niewielkiego kodu, polega na użyciu źródła danych rdf: window-
mediator bezpośrednio w XUL.  
10.8 OPCJE STYLU 
Aspekty okien XUL i HTML korzystają zarówno z trywialnego, jak i systematycznego Rozszerzenia Mozilli do 
stylu CSS2. Te trywialne ulepszenia są następujące. W <etykietka> Wyświetlacze tag -moz-popup, jak dla 
<menupopup> tagu wskazano w „Options Style” 7 w części jest mniej przydatny do wyświetlania 
podpowiedzi inline niż menu, Chociaż nie ma zapewnić szybki EyeCheck zrobił wszystko elementy wizualne 
miej takie wskazówki. Właściwość stylu "moz-appearance", używana do obsługi kompozycji natywnych 
(pulpitu), obsługuje następujące wartości: 
dialogbox tooltip caret 
Systematyczne ulepszenia istnieją również w przypadku obsługi natywnych tematów. Utworzony przez 
rodzimy pulpit (np. Windows lub GTK). Okna dialogowe są wystarczająco uciążliwe dla użytkownika, bez 
uwzględniania dziwnych kolorów i kształtów. Mozilla zawiera rozszerzenia nazw kolorów i nazw czcionek. 
Ten kolor i nazwa czcionki mogą pojawiać się w regule stylu. Oprócz tych niestandardowych kolorów i 
czcionek, Mozilla obsługuje kolory i czcionki zorientowane na komputery określone w standardzie CSS2, 
sekcja 18.2. Obszerne i staranne korzystanie z tych stylów w aplikacji XUL bazuje na Mozilli. Dobrze 
zaprojektowane aplikacje zaprojektowane w ten sposób mogą wyglądać inaczej niż tradycyjne aplikacje 
desktopowe, a także aplikacje Visual Basic w systemie Windows lub aplikacje oparte na GTK w systemie 
UNIX. Dodatkowe nazwy kolorów o dopasowywaniu natywnym obsługiwane przez Mozillę są wymienione w 
Tabeli 10.2. Ostatnie aktualizacje tych kolorów można znaleźć, sprawdzając plik kodu źródłowego 
nsCSSProps.cpp. 
 
-moz-field    Tło pola formularza -moz-mac-focusring 
 
-moz-fieldtext    Pierwszy plan tekstu w pole 
-moz-dialog    Tło okna dialogowego 
-moz-okno dialogowe   Pierwszy plan tekstu w dialog 
-moz-dragtargetzone   Podświetlony kolor przeciągania cel po przeciągnięciu 
-moz-hyperlinktext   Klikalny tekst linku, wyszukaj jako Windows Active Desktop 
-moz-visitedhyperlinktext  Klikalny tekst linku dla a odwiedzony link 
 
Dodatkowe nazwy kolorów specyficzne dla komputerów Macintosh: 
-moz-mac-menuSelect 
-moz-mac-menushadow 
-moz-mac-menutextselect 
-moz-mac-accentlightesthighlight 
-moz-mac-accentregularhighlight 
-moz-mac-accentface 
-moz-mac-accentlightshadow 
-moz-mac-accentregularshadow 
-moz-mac-accentdarkshadow 
-moz-mac-accentdarkestshadow 
 
Podobnie, Mozilla obsługuje rozszerzenia nazw czcionek wymienione w Tabeli 10.3, ale te nazwy czcionek 
nie wydają się być niczym od wersji 1.4. Specjalna nazwa czcionki -moz-fixed nie zapewnia prawdziwej 
czcionki. Ma specjalną własność 



Natywna nazwa czcionki 
-moz-window 
-moz-document 
-moz-workspace 
-moz-desktop 
-moz-info 
-moz-dialog 
-moz-button 
-moz-pull-down-menu 
-moz-list 
-moz-field 
że może być renderowany we wszystkich rozmiarach punktów, więc tekst w tej czcionce jest gwarantowany, 
niezależnie od wartości właściwości CSS2 font-size 
10.9: NOTETAKER OKNA DIALOGOWE 
W tej sesji  wykorzystamy aspekty XUL do przeglądania okien, aby oczyścić okno dialogowe NoteTaker Edit. 
Będziemy również koordynować okno aplikacji i okno dialogowe Edytuj, aby działały razem. Te dwa 
elementy składają się z kilku drobnych zadań: 
1. Zamień <okno> za pomocą <dialog> w oknie dialogowym Edytuj. 
2. Zamień proste przyciski <button> za pomocą przycisków <button>. 
3. Zaimplementuj komendę "notetaker-open-dialog" w głównym oknie przeglądarki, aby 
window.openDialog () był używany do wyświetlania okna dialogowego Edit. 
4. Zaimplementuj polecenie notetaker-close-dialog. 
5. Znajdź i zastosuj strategię obsługi danych używanych przez więcej niż jedno okno. 
6. Sprawdź, jakim rodzajem okna jest notatka NoteTaker. 
Najpierw patrzymy na okno dialogowe Edycja. Zastąpienie znacznika <window> jest banalne. Nowy znacznik 
dialogowy mógłby również zrobić z tytułem. Ten nowy tag będzie <dialog xmlns = 
"http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul" 
id = "notetaker.dialog" 
title = "Edytuj NoteTaker Note" 
onload = "execute (" notetaker-load ")"> 
Niestety, zyskujemy trochę, ale także tracimy trochę na stronie obsługi. Nie musimy już ręcznie tworzyć 
tagów <button>, ponieważ <dialog> dostarcza je, ale jednocześnie nie możemy łatwo użyć tagów 
<command> z <dialogiem>, ponieważ istnieje więcej niż jedno możliwe polecenie dołączone do ten tag. Jeśli 
chcemy, możemy ukryć przyciski, które pokazuje nam <dialog> i zachować istniejące przyciski. Zamiast tego 
zrobimy to tak, jak sugeruje <dialog>, czyli użycie własnych przycisków tego znacznika. Daje nam to 
standardowe przyciski na każdej platformie. Możemy również dodać te procedury obsługi: 
ondialogaccept = "wykonaj (" notetaker-save "); wykonaj (" notetaker-closedialog ");" 
ondialogcancel = "execute (" notetaker-close-dialog ");" 
W rzeczywistości polecenie notetaker-close-dialog nie jest potrzebne w niektórych przypadkach, ponieważ 
<dialog> automatycznie zamknie okno po naciśnięciu Anuluj lub gdy zostanie naciśnięta ikona Zamknij okno 
na pasku tytułu. Równie dobrze możemy się go pozbyć z kodu, ponieważ <dialog> robi wszystko dla nas. Jeśli 
to konieczne, możemy użyć programu obsługi onclose w późniejszym czasie. Dlatego należy dodać tylko 
program obsługi ondialogaccept. Pozostawia to polecenia -open- i -close- do wdrożenia. Nie mamy jeszcze w 
pełni zintegrowanego paska narzędzi, ale możemy użyć fragmentu XUL, który musimy przetestować 
implementację polecenia. Funkcja action () używana na pasku narzędzi wymaga bardzo prostego 
rozszerzenia: 
if (task == "notetaker-open-dialog") 
{ 
window.openDialog ("editDialog.xul", "_ blank", "modal = yes"); 
} 
Używamy modelu, ponieważ okno dialogowe Edytuj nie jest oknem pełnego menedżera, jak wiele okien 
Mozilli. Chcemy, aby główne okno przeglądarki zawiesiło się podczas pracy użytkownika w oknie 
dialogowym. W ten sposób nie musimy się martwić, że fokus przeskakuje pomiędzy dwoma oknami lub, co 
gorsza, między polami formularza w różnych oknach. Podobnie, funkcja action () dla okna dialogowego Edit 



wymaga trywialności wzmocnienia: 
if (task == "notetaker-close-dialog") 
window.close (); 
Przede wszystkim istnieje kwestia zarządzania danymi. Narzędzie NoteTaker zaprojektowano tak, aby 
utrzymywało najwyżej jedną nutę na adres URL, a użytkownik powinien pracować z jedną nutą naraz. Ale 
narzędzie do tej pory obejmuje dwa okna. Zarówno pasek narzędzi, jak i okno dialogowe zawierają pola 
formularzy, do których użytkownik może wprowadzić informacje. Które okno zawiera tymczasowy stan 
aktualnej notatki? Odpowiedź zależy od sposobu przechowywania tego stanu. W późniejszych rozdziałach 
informacje będą przechowywane w RDF, który jest niezależny od danego okna XUL lub HTML. W tym 
rozdziale przechowamy dane jako prosty obiekt JavaScript. Taki obiekt pochodzi z jednego okna. Wybieramy 
okno przeglądarki do przechowywania stanu, ponieważ jest to okno wyświetlające stronę internetową, do 
której dołączona jest notatka. 
var note = { 
url: null; 
Podsumowanie : "", 
Detale : "", 
chop_query: true, home_page: false, 
szerokość: 100, wysokość: 90, góra: 80, lewa: 70 
} 
Ten obiekt jest automatycznie dostępny dla JavaScript w oknie dialogowym Edytuj przy użyciu prostej 
składni: 
window.opener.note 
Każde okno przeglądarki będzie miało jeden taki obiekt. Obiekt ten można w dowolnym momencie 
udoskonalić metodami, które wykonują aktualizacje do lub z pól formularza na pasku narzędzi lub w oknie 
dialogowym. W ten sposób przetwarzanie jest scentralizowane. Jeśli okno dialogowe jest bardziej 
skomplikowane, może mieć własny stan i własny zestaw obiektów, ale w tym przypadku nie jest to konieczne. 
Jeśli używamy obiektu do otwierania, musimy być bardzo ostrożni. Mimo że dane są umieszczane w innym 
oknie, bieżący kontekst JavaScript znajduje się w oknie, w którym uruchomiony został skrypt. Wywołania 
setTimeout (), setAttribute () lub inne oszustwo zawsze będą działać w bieżącym oknie, a nie w oknie 
manipulowanie, nawet jeśli wywołanie odbywa się za pośrednictwem funkcji zdefiniowanej w tym innym 
oknie. Listing 10.4 pokazuje logikę działania akcji () okna dialogowego, która jest zaimplementowana w 
oknie dialogowym. 
if (task == "notetaker-save") 
{ 
var field, widget, note = window.opener.note; 
for (field in note) 
{ 
widget = document.getElementById("dialog." + field.replace(/_/,"-"); 
if (!widget) continue; 
if (widget.tagName == "checkbox") 
note[field] = widget.checked; 
else 
note[field] = widget.value; 
} 
} 
if (task == "notetaker-load" ) 
{ 
var field, widget, note = window.opener.note; 
for (field in note) 
{ 
widget = document.getElementById("dialog." + field.replace(/_/,"-"); 
if (!widget) continue; 
if (widget.tagName == "checkbox") 
widget.checked = note[field]; 



else 
widget.value = note[field]; 
} 
} 
Te dwie procedury są odwrotne względem siebie. Instrukcje continue zezwalają w oknie dialogowym na 
ignorowanie właściwości obiektu notatki, o którym nie ma informacji w oknie dialogowym. Przy nieco 
większej organizacji możemy sprawić, że nazwy właściwości obiektu i nazwa pola formularza będą takie 
same (nawet jeśli "-" nie jest poprawnym znakiem dla literalnych nazw właściwości), co nieznacznie skraca 
kod, ale nie przeszkadzamy . Okno dialogowe Edytuj teraz "zapisuje" i "ładuje" swoje informacje z powrotem 
do głównego okna, więc logika paska narzędzi musi zostać rozszerzona (później), aby wykonać rzeczywisty 
zapis z uruchomionej platformy do świata zewnętrznego. Obiekt notatki jest teraz naszym oficjalnym 
zapisem aktualnej notatki. Ostatnim z nich jest kwestia samej notatki NoteTaker. Celem notatki jest 
umieszczenie adnotacji na stronie internetowej z komentarzem widza, więc notatka musi jakoś pojawić się 
na górze strony. Dane notatki będą przechowywane lokalnie, a ich wyświetlanie będzie generowane lokalnie, 
ale strona internetowa może pochodzić z dowolnej witryny sieci Web. Ponieważ NoteTaker jest 
zainstalowany w chrome, a zatem jest zaufany, ma on uprawnienia do zasłaniania lub zmieniania dowolnej 
wyświetlanej strony internetowej bez ograniczeń, w tym do objęcia części witryny treścią notatek. Jedną z 
strategii implementacji notatki jest użycie czystej XUL, XBL i JavaScript. Strona internetowa w oknie 
przeglądarki jest wyświetlana wewnątrz elementu <iframe>, który jest częścią <tabbox>, który jest częścią 
<tabbrowser>. Jeśli <element iframe> został zawinięty w <stos>, to druga karta <stosu> może być stroną 
sieci Web, a pierwszą kartą stosu może być notatka. Notatka ta może być pozycjonowana przy użyciu 
względnych stylów, a strona internetowa będzie "pokazywać się" wszędzie poza tym, gdzie znajdowała się 
notatka. Nota może być wtedy dowolną prostą treścią XUL, jak proste <box> z niektórymi ramkami, tłem i 
treścią. Pomyśl o wiadomości napisanej na szybie - ogród nadal jest widoczny, chociaż część szkła się na nim 
pisze. Ta strategia wymagałaby zmian w znaczniku <tabbox>, który jest zdefiniowany w XBL. Możemy to 
zrobić, ale zastąpienie standardowego znacznika <tabbox> jest dużym posunięciem, ponieważ wymaga 
wielu testów. Musimy przeprowadzić test integracyjny wszystkich zmian, które wprowadzamy dla każdej 
aplikacji zainstalowanej na platformie. Obejmuje to samą przeglądarkę. Wolelibyśmy nie robić tak dużo 
pracy. Alternatywną strategią jest implementacja notatki w HTML i CSS. Z zainstalowanego w Chrome 
NoteTakera możemy sięgnąć do wyświetlanej strony internetowej. Korzystając z technik DHTML, możemy 
dodać tag <span> i jego zawartość. Ten znacznik <span> będzie stylizowany tak, aby był absolutnie 
pozycjonowany i miał wysoki indeks z-Z, dzięki czemu zawsze jest na wierzchu. Jest jedna-na-miliard szansa, 
że będzie to sprzeczne z istniejącymi treściami na stronie, ale to wystarczająco małe, byśmy mogli z tym żyć. 
Ta strategia ma tę zaletę, że nie wpływa na resztę chromu. To jest strategia, której użyjemy. Uwaga 
NoteTaker pojawi się w sposób pokazany na rysunku 10.3. Ta liczba to zwykła strona internetowa. Musimy 
użyć hasła HTML o najniższym wspólnym mianowniku, ponieważ nie wiemy, do jakiego standardu strona 
internetowa zostanie zapisana. Oznacza to prawidłowy XML i prawidłowy HTML, na wypadek gdyby strona 
była wyświetlana w trybie ścisłym. Możemy jednak używać dowolnego rozszerzenia HTML Mozilli, ponieważ 
wiemy, że przeglądarka zawsze będzie Mozillą. W porównaniu ze zwykłymi problemami ze zgodnością 
przeglądarki, jest to trochę niezwykłe. HTML dla poprzedniej notatki jest podany na listingu 10.5. 
 

 
 



<span id="notetaker-note"> 
<span id="notetaker-note-summary"> 
Note Summary 
</span> 
<span id="notetaker-note-details"> 
All the details go here 
</span> 
</span> 
 
W rzeczywistości powinniśmy zadać sobie dodatkowe problemy, aby upewnić się, że prefiks xmlns dla tagów 
jest zawsze poprawny, ale nie będziemy się tym przejmować. Ten kod HTML ma style pokazane na listingu 
10.6. 
 
#notetaker-note { 
display : block; 
position : absolute; 
z-index : 2147483646; /* one less than menu popups */ 
overflow : auto; 
background-color : lightyellow; 
border : solid; 
border-color : yellow; 
width : 100px; 
height : 90px; 
top : 80px; 
left : 70px; 
} 
#notetaker-note-summary { 
display : block; 
font-weight: bold; 
} 
#notetaker-note-details { 
display : block; 
margin-top : 5px; 
} 
 
Kiedyś w przyszłości ta technologia notatek internetowych może uzyskać ulepszenie. Każda notatka może 
być przeciągalna, skalowalna i można ją edytować za pomocą myszy. Każdy może być bezpośrednio 
edytowalny. Większość z tych dodatków to standardowe triki DHTML i nie są tutaj realizowane. Takie zmiany 
również powinny zostać wykryte przez narzędzie NoteTaker, co również nie jest trudne. Aby uzyskać 
podstawową notatkę, możemy przechwycić te dwa kawałki kodu HTML i CSS w ciągach JavaScript. Zamiast 
sztywnych wartości, możemy używać symboli zastępczych 
"... szerokość: 100 pikseli ..." 
jest przechowywany jako 
"... width: {width} px ..." 
Używając wyrażeń regularnych JavaScript, możemy podstawić wartości wprowadzone przez użytkownika na 
pasku narzędzi lub okno dialogowe Edytuj do tego ciągu. Po ukończeniu łańcucha możemy utworzyć notatkę, 
jak pokazano na listingu 10.7. 
 
function display_note() 
{ 
var style = generate_style(); 
var html = generate_html(); 
var doc = window.content.document; 
var stree = doc.getElementById("notetaker-styles"); 



if ( !stree ) // add the topmost <style> 
{ 
stree = doc.createElement("style"); 
stree.setAttribute("id","notetaker-styles"); 
var head = doc.getElementsByTagName('head').item(0); 
head.appendChild(stree); 
} 
stree.innerHTML = style; 
var htree = doc.getElementById("notetaker-note"); 
if ( !htree ) // add the topmost <span> 
{ 
htree = doc.createElement("span"); 
htree.setAttribute("id","notetaker-note"); 
var body = doc.getElementsByTagName('body').item(0); 
body.appendChild(htree); 
} 
htree.innerHTML = html; 
} 
 
Kod używa metody getElementByTagName () w celu zlokalizowania tagów <head> i <body> na stronie 
HTML-id dla nieznanych przez nas tagów. Następnie tworzy najwyższy znacznik dla stylów lub treści i dołącza 
go do istniejącej zawartości znacznika <head> lub <body>. Własna własność innerHTML Mozilli wstawia 
resztę treści z łańcucha. W przypadku tego prostego systemu zakładamy, że wyświetlana strona nie jest 
zbiorem ramek i zawiera znacznik <head> i <body>. Te założenia można znieść, ale rezultatem jest po prostu 
więcej kodu DHTML, który nie uczy nas wiele o Mozilli. Funkcja generate_html () wygląda jak listing 10.8 i 
jest trywialna; 
 
function generate_html() 
{ 
var source = 
'<span id="notetaker-note-summary">{summary}</span>' + 
'<span id="notetaker-note-details">{details}</span>'; 
source = source.replace(/\{summary\}/, note.summary); 
source = source.replace(/\{details\}/, note.details); 
return source; 
} 
 
Zmiany te nie są tak łatwe do przetestowania, ponieważ wymagają integracji z przeglądarką internetową. 
Kompletnym rozwiązaniem do testowania jest zapoznanie się z nakładkami, które stanowią dwie części w 
przyszłości. Tymczasowym rozwiązaniem jest zhakowanie kodu przeglądarki, co zrobimy tutaj. Aby włamać 
się do przeglądarki, wykonaj kopię pliku navigator.xul i umieść go w katalogu notatek / zawartości w chrome. 
Oryginał znajduje się w pliku comm.jar w chrome. Jeśli uruchomimy Mozillę przy użyciu tego pliku: 
mozilla -chrome chrome: //notetaker/content/navigator.xul 
następnie, voila, pojawia się zupełnie normalne okno przeglądarki. Zmodyfikujemy kopię tego pliku. 
Najpierw dodajemy znaczniki <script src => dla wszystkich skryptów potrzebnych dla kodu paska narzędzi. 
Po drugie, znajdujemy tę linię: 
<toolbar id = "nav-bar" ... 
To jest główny pasek narzędzi nawigacyjnych. Zaraz po tym tagu otwierającym dodajemy <toolbarbutton>: 
<toolbarbutton label = "Test" onclick = "display_note ()" /> 
Kiedy zapisujemy i ładujemy ten plik, przycisk testu pojawia się na pasku nawigacji. Naciśnięcie go powoduje 
wyświetlenie notatki - pod warunkiem załadowania strony HTML. Możemy zainstalować dowolną obsługę 
onclick na tym przycisku, w tym wywołania execute (), action () i cokolwiek innego. W rzeczywistości 
możemy umieścić cały plik NoteTaker <toolbar> w tym pliku (tymczasowo), jeśli chcemy. Testowanie 
wymaga od testera oczekiwania na załadowanie danej strony HTML przed naciśnięciem przycisku Test. W 



ostatecznym, zautomatyzowanym narzędziu NoteTaker, nie będziemy mieli tego luksusu. Zamiast tego 
musimy wykryć stronę ładowania. Nieskomplikowane rozwiązanie polega po prostu na regularnym 
odpytywaniu zawartości, aby sprawdzić, czy coś się pojawiło. 
 
function content_poll() 
{ 
if ( !window.content ) return; 
var doc = window.content.document; 
if ( !doc ) return; 
if ( doc.getElementsByTagName("body").length == 0 ) return; 
if ( doc.location.href == "about:blank" ) return; 
if ( doc.visited ) return; 
display_note(); 
doc.visited = true; 
} 
setInterval("content_poll()", 1000); 
 
Ten kod analizuje aktualnie wyświetlaną stronę HTML, aby sprawdzić, czy należy wyświetlić notatkę. Jeśli nie 
ma dokumentu lub dokument nie ma jeszcze elementu lub jest pusty lub ma już notatkę, nie rób nic. W 
przeciwnym razie znajdź notatkę i dodaj ją. Podsumowując sesję "Hands On", mamy teraz okna, które 
tworzą część ekranu narzędzia NoteTaker. Posiadamy pamięćową wersję aktualnej notatki w postaci obiektu 
JavaScript. Mamy pewną koordynację między oknami i pewną logiką wiążącą obiekt notatki z wyświetlaną 
notatką. Mamy nawet sposób na zapisanie i załadowanie notatki na serwer WWW. Przy nieco większej ilości 
pracy związanej z wprowadzaniem danych użytkownika do obiektu notki JavaScript narzędzie to może zostać 
ukończone. Notatka jest nawet ładowana ponownie po załadowaniu strony sieci Web. Najważniejszą rzeczą, 
której brakuje, jest właściwe potraktowanie adresu URL strony internetowej. Każda strona internetowa ma 
obsługiwać unikalną notatkę. Z obecnym aranżacja, musimy przesłać żądanie formularza do serwera, aby 
odzyskać notatkę - to raczej nieefektywne. Na razie jedyną naszą alternatywą, a jest to tylko wskazówka, jest 
zapisanie wszystkich notatek do płaskiego pliku. Jest lepszy sposób, w ten sposób można przechowywać 
notatki jako RDF. 
10.10 NAROŻNIK DEBUGOWY: OKNA DIAGNOSTYCZNE 
Zanim przejdziemy do diagnostyki okien, zastanówmy się nad przestrogą dotyczącą systemu Microsoft 
Windows. Kiedy jesteś w trakcie konstruowania aplikacji XUL, która wciąż działa w systemie Windows, 
platforma Mozilla może czasami być zdezorientowana. Rezultatem tego zamieszania jest to, że platforma 
pozostaje w pamięci nawet po zamknięciu ostatniego okna Mozilli. Po uruchomieniu kolejnych okien są one 
dołączane do istniejącej, zdezorientowanej instancji platformy. Najbardziej oczywistym objawem tego 
problemu jest to, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, zmiany w plikach źródłowych nigdy nie 
pojawiają się w nowo wyświetlanych oknach. Aby wykryć ten problem, należy pamiętać, że ekran powitalny 
pojawia się tylko wtedy, gdy platforma jest uruchomiona po raz pierwszy: brak ekranu powitalnego + brak 
istniejącej platformy Windows = pomyłka. Aby potwierdzić problem, użyj Control-Alt-Delete, aby przejrzeć 
listę uruchomionych procesów, i wykonaj "Zakończ zadanie" we wszystkich procesach Mozilli. 
Na szczęście problem ten jest rzadziej spotykany, gdy platforma dojrzewa. Pamiętając o tym, może jednak 
zaoszczędzić wiele godzin bezowocnych testów. Istnieje wiele źródeł defektów, a takie zachowanie jest tylko 
jedno. Co do reszty, musisz spojrzeć na swój własny kod. Podczas analizowania złożonej aplikacji nic nie 
przebije w czasie rzeczywistym informacji o stanie aplikacji, dostarczonych starannie w sterowanym oknie. 
Mozilla oferuje wiele alternatywnych sposobów osiągnięcia tego. Najprostszą metodą jest użycie metody 
dump () opisanej w części 5. Jej wynik pojawia się w oknie Mozilli, które pojawia się, gdy platforma jest 
uruchamiana z opcją -console. Prawie tak proste w użyciu jest wiele okien dostarczanych przez Java-Script 
Debugger. Aby włączyć debugger, najpierw otwórz okno debugera ręcznie. Włącz wszystkie podoknie 
wymienione w obszarze Widok | Pokaż / ukryj jako eksperyment. Przy pierwszej okazji do skryptowania na 
stronie XUL lub HTML, która ma zostać zdiagnozowana, dodaj tę linię: 
debugger; 
Kiedy ta linia skryptu zostanie wykonana, kontrolka zostanie wyrzucona do debuggera i możesz przejść od 
tego momentu do skryptów strony. Używaj dużych przycisków w oknie debuggera i sprawdzaj zawartość 



każdego z małych okienek podczas podróży. W języku HTML obiekt dokumentu ma metody open (), close () i 
write () oraz progresywny system renderowania wyświetlający zawartość przed całkowitym załadowaniem 
dokumentu. Ten system może być używany jako system logowania. Okno HTML można otworzyć z innego 
okna za pomocą okna. open () i treści diagnostyczne zalogowane do niego za pomocą document.write () 
zgodnie z wymaganiami. XUL nie obsługuje przyrostowego wyświetlania w stylu HTML, ale podobny system 
jest nadal możliwy. Załaduj prosty, pusty dokument XUL do okna przeznaczonego do logowania, używając 
window.open (). Ten dokument nie powinien zawierać treści innych niż <window orient = "vertical">. Użyj 
sekwencji instrukcji jak na listingu 10.9, aby wstawić nową zawartość do tej strony 
 
var win = window.open (... nowe okno ...); 
funkcja logger (wiadomość) 
{ 
var obj = win.document.createElement ("description"); 
var txt = win.document.CreateTextNode (wiadomość); 
obj.appendChild (txt); 
win.document.appendChild (obj); 
} 
 
Zwróć uwagę, że elementy dokumentu są tworzone przy użyciu dokumentu na nowej stronie, a nie 
dokumentu na istniejącej stronie. Taki system można ulepszyć za pomocą pasków przewijania i innych 
elementów sterujących. Jeśli aplikacja jest bezpieczna (np. Zainstalowana w chrome), korzystanie z konsoli 
JavaScript jest równie łatwe. Jest to pokazane na listingu 10.10 
 
// Find the console 
var C = Components; 
var obj = C.classes["@mozilla.org/consoleservice;1"]; 
var iface = C.interfaces.nsIConsoleService; 
var cons = obj.getService(iface); 
// Log a message 
cons.logStringMessage("test message"); 
 
Podobny system może być używany do logowania do konsoli Java. Ta konsola ma tę zaletę, że nie jest to 
okno XUL i nie wymaga wersji debugującej przeglądarki lub wiersza poleceń (których potrzebuje dump ()). 
Wiadomości mogą być rejestrowane bez zakłócania normalnego stanu okien XUL. Konsola Java nie pojawia 
się na żadnej liście okien pobranych przy użyciu wcześniejszego kodu pośredniczącego okna. Ta staromodna, 
ale znana linia z Netscape 4.x dni może być wykorzystana do bezpośredniego zapisu do konsoli Java (jest to 
metoda klasy statycznej): 
window.java.lang.System.out.println ("moja wiadomość"); 
Sama konsola może być również odsłonięta z kodu. Proces jest prosty i pokazany na listingu 10.11, ale 
wymaga bezpiecznej aplikacji 
 
var C = Komponenty; 
var obj = C.klasses ["@ mozilla.org/oji/jvm-mgr;1"]; 
var iface = C.interfaces.nsIJVMManager; 
var cons = obj.getService (iface); 
if (cons.JavaEnabled) cons.showJavaConsole (); 
Przed udostępnieniem okna należy sprawdzić cały podsystem Java 
aby upewnić się, że nie jest on wyłączony przez użytkownika. 



 
 
XI: RDF 
Ta część wyjaśnia podstawy RDF - znaczący format informacji wykorzystywany przez platformę Mozilla. RDF 
to standard XML W3C. Jest to jedna z nietypowych technologii w Mozilli, ale poprawnie zastosowana jest 
zarówno mocna, jak i wygodna. Niewiele aplikacji może wykonywać przydatną pracę bez dostarczanych z 
zewnątrz informacji, a aplikacje Mozilli nie różnią się od siebie. RDF jest dobrym sposobem na dostarczenie 
niewielkiej ilości informacji wielokrotnego użytku. Platforma Mozilla może przetwarzać informacje RDF. 
Platforma Mozilla jest częściowo zbudowana z informacji RDF. Codzienne działanie większości aplikacji 
opartych na Mozilli zależy od bloków RDF. W tym rozdziale wyjaśniono podstawowe pojęcia, składnię i 
trochę o obsłudze platform. To bardzo dużo samo w sobie. Ta część to przede wszystkim wprowadzenie RDF, 
podobnie jak część 5, część 12, część 14, część 16, znacznie rozszerzają zakres zastosowań RDF. Większość 
technologii komputerowych można uzyskać za pomocą kilku spojrzeń. Ta strategia nie działa, jeśli spotkasz 
coś, co jest trochę nowe i niezwykłe. W takim przypadku musisz spowolnić i wchłonąć materiał bardziej 
systematycznie. RDF jest taką technologią. Jest to także brama do wszystkich ciekawszych funkcji Mozilli. 
Podnieś wygodne krzesło, wlej swój ulubiony napój i dokładnie zapoznaj się z tą technologią. RDF może być 
fascynujący, ekspresyjny i prowokujący do myślenia. Co to jest RDF? Cóż, istnieje wiele rodzajów informacji. 
Jednym z arbitralnych zestawów kategorii informacji może być treść, dane i fakty. Każdy jest przetwarzany w 
inny sposób. Informacje podobne do treści są zwykle przetwarzane jako całość: wyświetl tę stronę HTML; 
graj tę muzykę. Informacje o danych są przetwarzane w sposób częściowy: Dodaj ten rekord do bazy danych; 
posortuj listę obiektów. Informacje podobne do faktów są rzadziej spotykane. Fakty są elementami danych 
podobnych do instrukcji. Fakty są używane przez zwykłych ludzi w ich codziennym życiu, przez specjalistów 
akademickich i przez technologów zwanych inżynierami wiedzy. Niektórymi codziennymi przykładami 
faktów poszedłem do sklepu. Księżyc składa się z zielonego sera. Tom, Dick i Harry są braćmi. Ta funkcja 
nigdy nie jest używana. Każda osoba musi odnaleźć swoją własną drogę przez życie. Nie jest ważne, czy fakty 
te są prawdziwe, gdy są testowane w prawdziwym świecie. Nie jest ważne, skąd pochodzą i czy ktoś się z 
nimi zgadza. Ważne jest to, że można je zapisać w jakiś użyteczny i ogólny sposób (w tym przypadku w 
języku angielskim). Zapisywanie faktów przesuwa je z głowy do formalnej specyfikacji, w której można ich 
użyć. Dopiero po ich schwytaniu możesz zastanowić się nad ich znaczeniem lub poprawnością. Świat, w tym 
technologia komputerowa, jest przesiąknięty faktem. Prawie wszystko jest wyrażone w sposób, który nie jest 
specjalnie zaprojektowany do przetwarzania faktów. Programiści ogólni rzadko zajmują się specjalistycznymi 
systemami przetwarzania faktów, mimo że ich kod jest pełen domniemanych faktów. Ta domniemana 
informacja służy jedynie do robienia innych rzeczy. Z drugiej strony, RDF jest systemem jawnego pisania 
faktów. Bardzo prymitywnym, banalnym i niezwiązanym z RDF przykładem systemu podobnego do faktów 
jest klasyczny plik zakładek Mozilli przechowywany w profilu użytkownika. Oto fragment tego pliku: 
<A HREF = "http://www.mozilla.org/" 
ADD_DATE = "961099870" 
LAST_VISIT = "1055733093" 
ICON = "http://www.mozilla.org/images/mozilla-16.png" 
LAST_CHARSET = "ISO-8859-1"> 
Organizacja Mozilla 
</A> 
Ten kod zawiera informacje o adresie URL: datę dodania; ostatnio odwiedzona data. Te atrybuty XML można 
postrzegać jako zwykłe dane lub jako fakty dotyczące adresu URL. Chociaż fakty można wyrazić w zwykłym 
formacie XML (lub starożytnym semi-HTML, jak pokazano), nie ma podpowiedzi w tych składniach, jak 
powinna wyglądać standardowa forma wyrażenia. RDF istnieje, aby zapewnić tę formalność. Plik zakładek 
nie jest zapisany w RDF z powodu problemów ze zgodnością wstecz. W tym przykładzie z zakładkami wiele 
branż nazywa określone metadane informacyjne. Termin metadane ma pomóc naszym umysłom oddzielić 
dane, które URL reprezentuje (treść) od danych dotyczących adresu URL (opis). Niestety, jeśli programista 
pisze kod do przetwarzania pliku zakładek, jedyną interesującą informacją są tak zwane metadane - treść 
tego pliku, który stanowi jego treść. Dla programisty metadane są zatem danymi, nad którymi należy 
pracować. Jest to bardzo mylący stan, gdy próbuje się uczyć RDF. Metadane jednej osoby to dane innego. W 
skrócie, termin metadane jest nadużywany. Dla programisty jedyną rzeczą w RDF, którą należy uznać za 
metadane, jest informacja o typie. Wszystko inne to zwykłe dane lub najlepiej fakty. Żadne fakty nie są 



szczególne; żadne fakty nie mają specjalnego statusu "meta". RDF ma własną terminologię. Na przykład 
tutaj jest fakt wyrażony w RDF: 
<Opis about = "file: /// local / writing /" open = "true" /> 
Mówiąc prosto, ta linia mówi, że folder 
/ local / writing is open. 
Bardziej precyzyjna interpretacja RDF brzmi: "Istnieje temat (lub zasób) nazwany 
file: /// local / writing, ma predykat (lub właściwość) o nazwie open, którego obiektem (lub wartością) jest 
anonimowy ciąg literowy "true". To raczej niezręczny język i musimy zbadać, co to wszystko znaczy. Wreszcie, 
RDF nie jest językiem wizualnym. Mozilla nie może tego określić, tak jak w HTML czy XUL. Jeśli wymagane 
jest wyświetlanie, RDF musi być podłączony do XUL. Sam RDF jest cicho przetwarzany wewnątrz platformy. 
Część tego wewnętrznego przetwarzania dzieje się automatycznie bez wysiłku programisty. Koncepcja 
źródła danych ma kluczowe znaczenie dla całego przetwarzania. Diagram NPA na początku tego rozdziału 
pokazuje, że wsparcie RDF rozciąga się od samego początku do końca architektury Mozilli. Z tyłu znajdują się 
cenne komponenty XPCOM, które programista aplikacji może wykorzystać do manipulowania energią treści 
RDF. Dostępny jest również wygodny zestaw skryptów ułatwiających tę pracę. Te skrypty są tutaj nazywane 
RDFlib, ale tak naprawdę są częścią biblioteki JSLib. Technologia RDF działa jak most pomiędzy przednim i 
tylnym końcem platformy. Dzieje się tak dlatego, że istnieje bezpośrednie wsparcie dla RDF zarówno w XUL, 
jak iw skryptowalnych obiektach AOM. Dwa końce są automatycznie połączone. Układ szablonów i nakładek, 
które manipulują XUL, również zależy od RDF. Niestety, Mozilla jest tylko wersją 1, a przetwarzanie RDF 
może być szybsze. Nie używaj RDF dla danych z milionami rekordów; to nie jest baza danych. Wydajność jest 
więcej niż wystarczająca dla małych zestawów danych. 
11.1 MOZILLA: ZASTOSOWANIA RDF 
Oto smak tego, do czego można użyć RDF. Klasyczna Mozilla używa RDF szeroko w konstrukcji klasycznego 
pakietu aplikacji. Niektóre z tych zastosowań obejmują pliki RDF przechowywane w systemie plików, a 
niektóre nie. Zastosowania, które tworzą pliki RDF 
* Wybory użytkownika dla układu okien i pozycji 
* Zawartość paska bocznego Mozilli 
* Pliki manifestu dla archiwów JAR, pakietów chrome, skórek i ustawień regionalnych 
* Baza nakładek dla nakładek aplikacji 
* Typy wyszukiwania dla funkcji Smart Browsing Navigator 
* Wyszukiwanie i przeglądanie stanów w Inspektorze DOM 
* Menedżer pobierania 
* Typy MIME 
Oprócz tych zastosowań Netscape 7 tworzy i wykorzystuje wiele niestandardowych plików RDF. Rozszerzenia 
przeglądarki klasycznej, takie jak na stronie www.mozdev.org, mogą również modyfikować pliki RDF. RDF to 
model danych, a także format pliku. Infrastruktura platformy Mozilli używa faktów RDF w wielu miejscach, 
niekoniecznie czytając jakiekolwiek dokumenty RDF. Ta infrastruktura może przekształcić źródło inne niż RDF 
w RDF do wewnętrznego przetwarzania. Niektóre miejsca, w których ważny jest model RDF 
* System nakładek XUL opisany w części 12, 
* System szablonów XUL opisany w części 14 
* Katalogi i pliki w lokalnym systemie plików 
* Zakładki 
* Historia nawigacji strony internetowej 
* Obsługa zestawu znaków do pobrania 
* Rejestr Mozilli 
* Funkcja What's Related na pasku bocznym 
* Obecnie otwarte okna 
* Książka adresowa 
* Foldery e-mail 
* Wiadomości z folderu e-mail 
* Dostarczanie wiadomości e-mail SMTP 
* Konta e-mail i grup dyskusyjnych 
* Dźwięk odtwarzany po nadejściu wiadomości e-mail 
RDF nie jest używany do żadnego z następujących zadań: stałego przechowywania połączeń internetowych i 



subskrypcji; bazy danych grup dyskusyjnych i nagłówków grup dyskusyjnych; bazy danych folderów poczty 
elektronicznej i elementów poczty elektronicznej; lub pamięć podręczna dokumentów platformy. 
11.2 STRATEGIE UCZENIA SIĘ RDF 
Nauka RDF jest jak latanie. Trudno jest zejść z ziemi, ale gdy jesteś daleko, to jest świetne. Dlaczego tak 
powinno być i co można zrobić, aby było łatwiej? Oto kilka myśli. Składnia XML jest dość obszerna. Do czasu, 
gdy oko i mózg pochłoną cały tekst i interpunkcję w przykładowym pliku RDF, trudno jest skupić się na 
większym obrazie. Nawet ludzie z RDF W3C uznali ten problem. Użyj nieformalnej składni w czasie 
projektowania i używaj tylko oficjalnej składni RDF podczas kodu i testu. W niniejszym rozdziale użyto 
nieformalnej składni wszędzie poza prawdziwym kodem. Sam RDF jest często mylony ze swoimi aplikacjami. 
Natura RDF to jedno; cel, do którego odnosi się RDF, to zupełnie inna sprawa. Czytanie o zarządzaniu treścią 
podczas próby nauki RDF nie ma sensu. To tak, jakby próbować zrozumieć serwer baz danych, ucząc się 
pakietu księgowego. Najlepiej najpierw poznać podstawową technologię. Znane wyjaśnienia dotyczące RDF 
są skierowane do wielu różnych odbiorców. Czytając czyjeś wyjaśnienie, zadaj sobie pytanie: czy to 
wyjaśnienie pasowało do mnie? Nie denerwuj się wyjaśnieniem, które nie pasuje do twojego celu lub 
sposobu myślenia. RDF w pełnej krasie jest również dość duży, mimo że ma tylko około dziesięciu tagów. Jest 
równy kilku standardom XML naraz. RDF przebiega od prostych danych do schematów i meta-schematów. 
To zbyt wiele do pochłonięcia w jednym szybkim czytaniu. Aby poeksperymentować z RDF, zacznij od 
ćwiczeń na bardzo prostych zadaniach. Zdobądź wiarę w podstawy, zanim spróbujesz konkurować z 
Einsteinem. To jak każda wielka technologia - nie daj się przejechać. Wreszcie, RDF stanowi niezwykłą 
pułapkę uczenia się dla tych, którzy potrzebują absolutnej pewności. Koncepcje RDF są bardzo otwarte. 
Filozofia RDF trwa wiecznie z wieloma subtelnościami i zwrotami akcji. Pytania na temat znaczenia 
zaawansowanych funkcji w RDF mają niewiele prawdziwych odpowiedzi. Weź to w wartości nominalnej i po 
prostu go używaj. Nawet biorąc pod uwagę to wszystko, RDF to nic wielkiego. Istnieją ostrzejsze standardy 
XML, takie jak OWL. Jeśli masz jakieś szkolenie Prolog lub AI, to RDF będzie banalnie proste. 
11.3 ĆWICZENIA NA FAKTY 
Podstawowym składni w XML i RDF jest element, który jest często wyrażany jako tag. Podstawową 
koncepcją unikalną dla RDF jest fakt. Fakt jest równy jednemu elementowi, ale tylko czasami oznacza jeden 
tag. Co to jest fakt i co można z nim zrobić? To jest po pierwsze. Eksperci od dedukcyjnej logiki predykatów 
potrzebują tylko spojrzenia z tego materiału. Programista może spojrzeć na świat faktów za pomocą znanych 
technologii, które są trochę podobne do faktów. Dwa przykłady to SQL i marka. Manipulowanie rekordami 
(wierszami) w relacyjnej bazie danych za pomocą instrukcji INSERT, DELETE i w szczególności SQL 
SELECT jest trochę podobny do faktów. Pobieranie wierszy z zapytaniem przypomina pobieranie faktów. 
Alternatywnie, określanie zależności plików w make (1) makefile i pozwalanie na dedukowanie tego, co stare 
i wymaga ponownego kompilowania, jest trochę podobne. Reguła zależności makefile jest jak fakt dotyczący 
plików lub celów. Innym przykładem pliku konfiguracyjnego, który jest faktyczny, jest raczej nieczytelny plik 
konfiguracyjny sendmail.cf systemu UNIX. Cechą wspólną tych systemów jest to, że zachowane elementy 
danych są tworzone niezależnie i wielowartościowe - każdy fakt ma kilka części (kolumny / cele / wzory w 
odpowiednich przykładach). Praca z faktem oznacza pracę z jakimś mechanizmem przetwarzania, takim jak 
serwer bazy danych, program lub system routingu poczty e-mail. Ten mechanizm przetwarzania prezentuje 
ci fakty. 
11.3.1 Fakty a struktury danych 
Fakty służą do opisu lub modelowania danych. Programiści zazwyczaj modelują dane za pomocą struktur 
danych. Programiści, którzy są również projektantami, mogą również modelować dane za pomocą narzędzi, 
takich jak słowniki danych lub diagramy UML. Być może najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, w jaki 
sposób fakty różnią się od tradycyjnych danych, jest napisanie jednego. Załóżmy, że chłopiec jest na plaży z 
psem i piłką. Te cztery obiekty świata rzeczywistego (chłopiec, plaża, pies, piłka) mogą być przechowywane 
razem jako struktura danych lub jako fakt. Rozważ pierwsze tradycyjne struktury danych. W JavaScript ta 
informacja może być przechowywana jako obiekt: 
{boy: "Tom", pies: "Spot", piłka: "tenis", plaża: "Waikiki"} 
Jest to również blisko składni odpowiedniej struktury C / C ++. Alternatywnie, ta informacja może być 
przechowywana w tablicy JavaScript: 
["Tom", "Spot", "tenis", "Waikiki"] 
Na szczęście wszystkie elementy danych składają się z ciągów znaków, które pasują do koncepcji macierzy. Ta 
składnia może być również użyta dla tablicy C / C ++. Z drugiej strony Perl ma listę: 



("Tom", "Spot", "tenis", "Waikiki",) 
Ogólnie istnieje wiele sposobów na zapisanie tych samych bitów danych, a każdy sposób ma swoje zalety i 
ograniczenia. Użycie obiektu lub klasy oznacza, że wszystkie elementy danych (właściwości obiektów) mają 
tego samego właściciela i mają typ każdy. Korzystanie z tablicy oznacza, że elementy danych są 
ponumerowane i tego samego typu. Użycie listy oznacza, że pozycje są uporządkowane. Programiści 
wybierają to, co jest najlepsze dla danego problemu. Te informacje można również zapisać jako fakt, 
używając krotki. Krotka jest 
grupa N pozycji, gdzie N jest dowolną liczbą całkowitą. Liczba przedmiotów jest zazwyczaj ustalana na krotkę, 
więc krotka nie może rosnąć ani kurczyć się. Słowo krotka pochodzi z uporządkowanego zestawu terminów: 
pojedynczy, podwójny, potrójny, poczwórny, pięciokrotny, sekstelowy, septyczny, ośmiokrotny i tak dalej. 
Niewiele języków programowania obsługuje krotki bezpośrednio (INSERT SQL to jeden), więc notacja 
matematyczna jest używana jako składnia. Istnieje wiele różnych zapisów matematycznych. Na przykład 
krótko używany w standardach RDF jest 
<Tom, Spot, tenis, Waikiki> 
Notacja ta i wiele innych, które są podobne, można łatwo pomylić z nazwami znaczników XML. Używamy 
<- Tom, Spot, tenis, Waikiki -> 
Każde z czterech słów w krotce jest określane jako termin. Później te wsporniki "kurzych łap" przypomną ci, 
że pewne krotki powinny mieć tylko trzy terminy. Żadne cytaty nie są wymagane, ponieważ nie jest to język 
programowania. Terminy w krotce są uporządkowane (jak lista), ale nie są ponumerowane (w 
przeciwieństwie do tablicy) i nie mają stałych typów (w przeciwieństwie do struktury lub klasy). Znaczenie 
krotki jest właśnie takie: te terminy są ze sobą powiązane. Sposób ich powiązania nie ma znaczenia w 
przypadku ogólnym. Użycie nawiasów trójkątnych <i> wskazuje na dużą różnicę między krotkami a innymi 
strukturami danych. Ta różnica polega na tym, że krotka jest deklaracją i instrukcją, jak znacznik XML lub 
definicja klasy. Przykłady struktury danych są jedynie wyrażeniami. Wyrażenie można obliczyć i umieścić w 
zmiennej. Nie możesz umieścić instrukcji w zmiennej. Oświadczenie po prostu istnieje. Kiedy przetwarzana 
jest instrukcja krotki, po prostu sprawia, że fakt zgodności jest prawdziwy. Jeśli istnieje krotka dla faktu, fakt 
ten jest prawdą. Jeśli krotka nie istnieje, fakt jest fałszywy. Ta wartość prawdy nie jest przechowywana w 
dowolnym miejscu; jest obliczany zgodnie z wymaganiami. Taki układ pozwala programistce wyobrażać 
sobie, że wszystkie możliwe fakty mogą istnieć. Jest to wygodne dla programowania komputerowego, 
ponieważ możesz przetworzyć to, co masz, i stwierdzić, że wszystko inne jest nieprawdziwe (fałsz). 
Przykładowa krotka, którą stworzyliśmy, czyni ten fakt prawdziwym: "Tom, Spot, tenis i Waikiki są ze sobą 
powiązane." To prawda, ponieważ udało nam się to zapisać. Zauważ, że utworzona przez nas krotka zawiera 
większość, ale nie wszystkie, oryginalnego wyciągu. Na przykład nie twierdzi, że Tom i Spot byli w tym 
samym czasie na Waikiki. Jest rzeczą normalną, że każde ćwiczenie gromadzenia informacji pozwala 
uchwycić najważniejsze szczegóły w pierwszej kolejności. Ta przykładowa krotka zawiera cztery terminy. 
Może mieć dowolną liczbę terminów. Aby przykład był prosty, teraz zredukujemy go tylko do chłopca, jego 
psa i trzech terminów. Gdzie się znajdują (na plaży lub w inny sposób) nie są już ważne. Załóżmy, że ten 
prostszy przykład musi zostać uchwycony bardziej kompletnie. Standardowe podejście do modelowania 
należy rozpocząć od identyfikacji rzeczowników. Stamtąd można wywnioskować obiekty, klasy, encje, tabele 
lub typy. Można to również zrobić w przypadku faktów. Przykład kodu JavaScript korzystający z obiektów 
przedstawiono na listingu 11.1. 
var boy = { Pid:1, name:"Tom", Did:null, Bid:null }; 
var dog = { Did:2, name:"Spot", Pid:null, Bid:null }; 
var ball = { Bid:5, type:"tennis", color:"green" }; 
boy.Did = dog; // connect the objects up 
boy.Bid = ball; 
dog.Pid = boy; 
dog.Bid = ball; 
Pid, Did i Bid są krótkie odpowiednio dla identyfikatora Person-id, Dog-id i Ball-id. Te identyfikatory są 
używane, aby każda osoba była wyjątkowa - mogą istnieć dwa różne psy, lub Tom może mieć pięć zielonych 
piłek tenisowych. Oprócz obiektów podstawowych, podjęto pewne wysiłki w celu połączenia danych. 
Zarówno Tom, jak i Spot są zainteresowani tą samą piłką; Spot jest psem Toma, Tom jest osobą Spot. To 
modelowanie można powtórzyć za pomocą krotek, jak pokazano na listingu 11.2. 
<- 1, Tom, 2, 5 -> 



<- 2, Spot, 1, 5 -> 
<- 5, tennis, green -> 
Jeśli chodzi o dane relacyjne, łącza (relacje) między rzeczownikami są reprezentowane przez parę 
identycznych wartości. Tutaj używamy liczb jako identyfikatorów zamiast odwołań do obiektów użytych na 
listingu 11.1. Na listingu 11.2 znajduje się para 1s, para 2s i dwie pary 5s (5 w trzeciej krotce jest dwa razy 
dopasowane). Krotki mają oczywiście zapis kompaktowy, który jest prostszy do napisania niż kod 3GL. To 
jedna z ich zalet. Podstawowe krotki mają jednak problem z nazewnictwem - nie ma nazw zmiennych, które 
mogłyby podpowiedzieć, o co chodzi w każdej krotce. Tak więc składnia tupu jest czasami trudniejsza do 
odczytania. Niemniej jednak obie relacyjne bazy danych i fakty są oparte na koncepcji krotki. Te dwie próby 
modelowania, oparte na obiektach i oparte na faktach, mają swoje zastosowania, ale ogólnie nie są zbyt 
dobre. Problem z obydwoma tymi modelami polega na tym, że pierwszeństwo mają rzeczy w scenariuszu 
(rzeczowniki). Relacje między rzeczami są daleko odległe. Oba modele straciły wiele informacji na temat 
relacji. Nie jest wychwycone, że Tom jest właścicielem Spot, lub że Spot gra z piłką. Tradycyjne rozwiązanie 
tej straty polega na dodawaniu większej liczby obiektów lub więcej tabel, lub cokolwiek innego. W świecie 
faktów rozwiązaniem jest uczynienie każdej istniejącej relacji terminem w krotce. Taka krotka jest nazywana 
predykatem. 
11.3.2 Predykaty i potrójne 
Specjalna grupa krotek nazywana jest predykatami. Ponieważ wszystkie krotki są faktami, predykaty są także 
faktami. Predykaty zawierają terminy przechowujące informacje o związku oraz terminy zawierające proste 
elementy danych. Naiwny sposób dodania tych informacji o relacjach jest pokazany na listingu 11.3, który 
aktualizuje listing 11.2 
<- 1, Tom, owner, 2, plays-with, 5 -> 
<- 2, Spot, owned-by, 1, plays-with, 5 -> 
<- 5, tennis, green -> 
W tym przykładzie relacje mają taki sam status jak inne informacje. Jest prawie możliwe, aby przeczytać 
pierwszą krotkę, jak gdyby było to zdanie: "Id jeden (Tom) jest właścicielem id 2 (Spot) i gra z id pięć (piłka)." 
Oczywiście jest bardziej szczegółowe i kompletne informacje tutaj niż w jednej z prób podanych w tabeli 
11.1. Ten proces jest podobny do modelowania relacyjnych baz danych. Oto pewien techniczny żargon: 
krotki zawierające informacje o związku nazywane są predykatami, ponieważ jedno lub więcej terminów w 
krotce predykuje związek między dwoma innymi terminami w krotce. Sam termin relacji nazywany jest także 
predykatem, ponieważ odpowiada za efekt predykcyjny. Jest to mylące, chyba że zastosujesz kontekst, w 
którym używany jest "predykat". Albo odnosi się do całej krotki, albo tylko do określonego terminu w krotce. 
Tutaj staramy się używać go tylko dla określonego terminu. Używamy krotki, potrójnego lub faktycznego dla 
zestawu warunków. Lista 11.3 nadal nie jest idealna, ponieważ niektóre krotki mają więcej niż jeden termin 
relacji. Jeśli krotka zawiera więcej niż jeden termin, to przetwarzanie faktów nie jest proste. Konieczna jest 
zatem naprawa tego przykładu. Listing 11.4 dzieli krotki tak, aby było co najwyżej jedno kryterium 
predykcyjne na krotkę. 
Kosztem niewielkiej duplikacji predykaty są teraz rozdzielone, a krotki są być może jeszcze łatwiejsze do 
odczytania. W projektowaniu bazy danych równoważny proces nazywa się normalizacją. W projektowaniu 
oprogramowania nazywa się to faktoringiem. We wszystkich przypadkach jest to strategia redukcji 
informacji polegająca na dzieleniu i podbijaniu. Ten proces udokładniania nie jest jednak kompletny. Więcej 
można zrobić. Te krotki można wyczyścić tak, aby każda krotka miała dokładnie trzy przedmioty (N = 3). 
Listing 11.5 wykonuje to czyszczenie. 
<- 1, is-named, Tom -> 
<- 1, owner, 2 -> 
<- 1, plays-with, 5 -> 
<- 2, is-named, Spot -> 
<- 2, owned-by, 1 -> 
<- 2, plays-with, 5 -> 
<- 5, type-of, tennis -> 
<- 5, color-of, green -> 
Wszystkie te krotki są teraz potrójne. Triples z predykatem item są wellunderstood 
punkt wyjścia dla wszystkich systemów podobnych do faktów. Używanie triples predykatów jest jak 
używanie pierwszej normalnej formy dla schematu bazy danych ("każda tabela ma unikalny klucz ...") lub 



identyfikowanie klas nienazwanych w projekcie OO ("Wszystkie klasy z tożsamością ..."). Rozmyślając o 
faktach, zacznij od triples predykatów ("Fakt ma trzy terminy ..."), a nie ogólnych krotek. Zauważ, że łatwo 
jest dać się ponieść z predykatów i relacji. Ostatnie dwie trójele na listingu 11.4 mają bardzo słabe relacje. 
Tenis i zieleń są bardziej podobne do prostych cech opisowych niż pierwszorzędne elementy danych, takie 
jak osoby i psy. Tak jak możesz mieć zbyt dużo normalizacji lub zbyt wiele trywialnych obiektów, możesz 
mieć zbyt wiele drobnych faktów. Jeśli jednak banalne fakty są interesującą częścią twojego problemu, użyj 
ich swobodnie. Ponieważ troje są tak szeroko stosowane, ich trzy elementy danych mają formalne nazwy. 
Przedmiot podobny do relacji nazywa się predykatem, tak jak poprzednio. Pierwszy element danych nazywa 
się podmiotem, a trzeci element danych nazywany jest obiektem. Takie użycie terminu "przedmiot" 
wywodzi się z gramatyki języka mówionego, a nie z inżynierii technologicznej. Odpowiedź na pytanie "Który 
z tych trzech tematów jest potrójny?" Jest kwestią osobistej filozofii. Najczęstszą odpowiedzią jest to, że 
dotyczy przedmiotu. Na listingu 11.5 elementy danych predykatów zostały wybrane tak, aby obiekt zawsze 
był pierwszy. Jest to konwencja, którą zawsze powinieneś przestrzegać. Wreszcie fakty, które są predykatami, 
można zapisać na wiele różnych sposobów. Na przykład w języku programowania Prologu można zapisać: 
orzecznik (podmiot, obiekt) gra-z (1,5) Alternatywnie, w Lisp lub Scheme, można je zapisać: (predykat 
obiektu obiektu) (gra-z 1 5) Predykaty mogą być również pisane po angielsku: obiekt predykatu podmiotu 1 
gra z 5 I, oczywiście, za pomocą RDF, predykaty można zapisać w XML. Jedną z kilku opcji jest użycie 
pojedynczego tagu: 
<Description about="subject" predicate="object"/> 
<Description about="1" plays-with="5"/> 
Aby zapisać predykat w wygodnym stenogramie, można również użyć nieformalnej notacji krotkowej tego 
rozdziału lub interpunkcja może zostać usunięta, pozostawiając prostą składnię N-potrójną używaną przez 
niektórych ekspertów RDF: 
tuple: <- subject, predicate, object -> 
N-potrójny: przedmiot predykatu przedmiotu 
Jeśli wolisz trzymać się składni w języku rzeczywistym, najprostsze i najjaśniejsze są notacje Prolog i Lisp, 
które były używane od dziesięcioleci do przetwarzania opartego na faktach. Alternatywą jest sam RDF. 
 

 
 
11.3.3 Trzy sposoby organizowania faktów 
Jak dotąd wszystko, co zostało osiągnięte w tym samouczku, to określenie, jaki jest dobry format dla faktów. 
Jak przechowywać takie fakty w komputerze? Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić. Pierwszy sposób 
przechowywania faktów jest zbiorem niezależnych przedmiotów. W technologii relacyjnej, która oznacza 
oddzielne wiersze w tabeli z trzema kolumnami; w technologii obiektowej, jako zbiór przedmiotów, 
powiedzmy w torbie lub zestawie; oraz w prostej technologii struktury danych, jako prostej listy. Listing 11.5 
jest pisemną wersją takiego prostego zestawu. Takie proste podejście jest bardzo elastyczne. Więcej faktów 
można dodać w dowolnym momencie. Fakty można usunąć. Nie ma wewnętrznej struktury do utrzymania. 
Takie rozwiązanie jest jak zwykłe wiadro (wiadro). Możesz wrzucać fakty do wiaderka, jak chcesz. Jedną z 
głównych zalet używania wiadra jest to, że zbiory faktów można łatwo połączyć. Możesz przelać fakty do 
wiadra z kilku źródeł. Rezultatem jest tylko jeden wielki zbiór faktów. Kiedy fakty wylewają się z wiadra, 
wszystkie fakty pojawiają się razem, niezależnie od pochodzenia. To tylko proste połączenie dwóch 
zestawów. Drugim sposobem przechowywania faktów jest rozpoznanie, że istnieją między nimi powiązania, 



które tworzą ogólną strukturę. Ta struktura może być przechowywana jako tradycyjna struktura danych ze 
wskaźnikami lub referencjami pomiędzy krotkami. Ponieważ łącza są dość ogólne, struktura jest wykresem, 
a nie prostym drzewem lub listą. Przypomnijmy, że wykres jest najbardziej ogólnym sposobem 
reprezentowania danych. Wykresy mają krawędzie (linie) i wierzchołki (punkty połączenia lub węzły) i to 
wszystko. Obie krawędzie i wierzchołki mogą być oznaczone. Taki wykres może być również wyświetlany 
wizualnie. Rysunek 11.1 pokazuje powiązania między faktami z listingu 11.5. Jest to dość skomplikowany 
schemat dla systemu składającego się tylko z chłopca, psa i piłki. W rzeczywistości ten schemat ma sześć linii; 
powinny być jeszcze trzy linie "1" i trzy linie "2", łącznie 18 linii. Strategia uproszczenia polega na dodaniu 
punktów przecięcia poprzez rozbicie identyfikatorów z krotek. Rysunek 11.2 pokazuje ulepszony diagram, 
który zmniejsza całkowitą liczbę linii z 18 do 12. 

 

  
 
Strategia wyrzucania przedmiotów z krotek zdaje się działać trochę, więc kontynuujmy to. Wszystkie 
elementy można podzielić, nie tylko te z identyfikatorami. Co więcej, widać, że niektóre krotki są 
przeciwieństwami (właściciel i własność, w tym przykładzie). Takie powielanie można usunąć, nadając linii 
kierunek. Postępuj zgodnie ze strzałką w jedną stronę dla jednego orzeczenia; wykonaj odwrotną drogę dla 
przeciwnego predykatu. Rysunek 11.3 pokazuje te ulepszenia. 
 

 
 
Jako ostateczne ulepszenie, zauważ, że każdy predykat ma dokładnie jedną strzałkę i jedną strzałkę. Predykat 
może być również użyty jako etykieta dla strzałki, która przechodzi przez niego i zapisać niektóre pola. Ten 
ostatni krok jest wykonany na rysunku 11.4, który również nieznacznie reorganizuje lewą stronę diagramu. 
 

 



Relacje predykatów na rysunku 11.4 są bardzo jasne. Istnieją peryferyjne predykaty, które jedynie dodają 
informacje do danego identyfikatora (nazwa, typ, kolor-of) i bardziej krytyczne predykaty (play-with, owner), 
które mówią coś o związkach między analizowanymi identyfikatorami. Decyzja o użyciu identyfikatora dla 
każdej modelowanej rzeczy rzeczywistej (ustalonej w Listingu 11.1 i 11.2) oraz skupienie się na 
identyfikatorze na schemacie (wykonanym na Rys. 11.2) oboje się opłaciły. Te identyfikatory okazały się 
kluczowe dla celów tworzenia diagramów. Wykres na rysunku 11.4 jest zgodny z oficjalną notacją graficzną 
RDF. Okręgi lub elipsy są używane do identyfikatorów, a kwadraty są używane do wartości literalnych. 
Jednak potrzebny jest lepszy system nazw identyfikatorów i predykatów. Możemy używać adresów URL jako 
identyfikatorów. To nadejdzie wkrótce. Zaletą reprezentacji graficznej danych RDF jest to, że skrypty mogą 
inteligentnie nawigować przez zestaw faktów, wykorzystując lub ignorując każde połączenie, zgodnie z 
potrzebą. Istnieje trzeci sposób porządkowania faktów, który jest często używany w dokumentach RDF 
Mozilli. Rzuć losowo wszystkie fakty na kuchenny stół. Teraz weź igłę i wątek i uruchom wątek przez 
dowolne warunki, które są istotne dla danego tematu. Jeśli chcesz wiedzieć o tym temacie, po prostu 
wybierz wątek, a te warunki i związane z nimi fakty zostaną usunięte z pełnego zestawu. Kontynuując 
przykład chłopca i psa, rysunek 11.5 pokazuje wyimaginowaną linię łączącą wszystkie identyfikatory liczb. W 
RDF nie ma składni do implementacji takich linii. Zamiast tego efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym 
znacznikom RDF zwanym pojemnikami. Ponieważ RDF może reprezentować tylko fakty, kontenery są 
wykonane z faktów. Każdy termin faktyczny może pojawić się w jednym lub kilku pojemnikach, chociaż 
termin ten jest powszechnym wyborem. Pozostałe warunki faktów są przechowywane w zwykły sposób. 
Rysunek 11.6 jest taki sam, jak na rysunku 11.5, z tym wyjątkiem, że pokazuje pojemnik wyrażony w taki 
sam sposób, jak inne fakty. Termin "pojemnik" jest punktem początkowym kontenera. Jedyną rzeczą 
odróżniającą kontener od innych faktów jest sposób w jaki nazwane są predykaty. Każdemu faktowi 
reprezentującemu jeden z zawartych elementów automatycznie nadano numer jako nazwę. W 
przeciwieństwie do liczb, których przykład używał jako symboli zastępczych dla identyfikatorów podmiotów i 
obiektów, numerowane predykaty używane przez kontener są w rzeczywistości wyrażane za pomocą liczb w 
składni RDF. 
 

 
 

 
 
 



Pojemniki są prostymi mechanizmami strukturalnymi. Obsługują także sprawdzanie zestawu faktów. 
Programista aplikacji może używać kontenera jako częściowego indeksu lub jako iteratora lub jako widok 
relacyjny. Dany dokument RDF może mieć nieograniczoną liczbę kontenerów. Podsumowując, fakty mogą 
być przechowywane jako prosty zestaw trójek lub złożony wykres, który obraca się wokół identyfikatorów. 
Pomiędzy nimi jest częściowa struktura kontenera, która jest jak narysowanie trasy podróży na mapie. Zbiór 
faktów nazywa się magazynem faktów. Złożone magazyny faktów nazywane są bazami wiedzy, podobnie jak 
gromadzenie danych to baza danych. Proste dokumenty RDF są magazynami faktów; Dokumenty RDF 
zawierające znaczniki schematu RDF są bazami wiedzy. 
11.3.4 Fakty na temat faktów 
Fakty mogą opisywać inne fakty. Wiedza o tym jest czasem przydatna, ale tylko w przypadku specjalnych 
zastosowań. Przez większość czasu lepiej go zignorować. Niektóre z bardziej standardowych efektów zostały 
opisane tutaj. Jeśli Twój mózg jest już pełny, pomiń tę sekcję, zrób sobie przerwę i kontynuuj z następną 
sekcją. W przeciwnym razie, dalej Na przykładzie chłopca i psa wiele dodatkowych faktów, które można 
wyraźnie stwierdzić, wynika z podanych faktów. Niektóre z tych dodatkowych faktów są wynikiem 
obserwacji projektowych, a niektóre są prawie automatycznie prawdziwe. Poniższe przykłady oparte są na 
tym jednym fakcie: 
<- 1, jest nazwany, Tom -> 
Jednym z zestawów obserwacji projektowych, które dają dodatkowe fakty, jest informacja o typie. 
Programista opracowujący zestaw faktów może wybrać opcję dodawania typów. Na przykład fakty te mogą 
wynikać z poprzedniego faktu: 
<- 1, jest typem, liczbą całkowitą -> 
<- Tom, is-type, string -> 
Fakty te nadają temat przedmiotom i obiektom danych we wcześniejszym fakcie. Fakty te dostarczają 
rozszerzonych informacji o innym fakcie. Są one odpowiednikiem słownika danych lub schematu. W 
przeciwieństwie do bazy danych i projektu OO, fakty te nie są w żaden sposób oddzielone od innych 
"prostych" faktów. Mogą być przechowywane z dowolnymi innymi faktami. Takie fakty mogą być używane 
przez aplikację Mozilla / RDF, która jest narzędziem do modelowania danych, które musi manipulować 
schematami. Aby powtórzyć uwagi na początku tej części, wiele branż nazywa te określone metadane 
informacyjne. Termin metadane ma pomóc naszym umysłom oddzielić dane, które reprezentuje URL od 
danych, które dotyczą.Adres URL, tak jak w przykładzie. Niestety, jeśli programista pisze kod do 
przetworzenia pliku tak zwanych metadanych, jedyną interesującą informacją są same metadane - 
zawartość tego pliku. Dla programisty metadane są danymi. Jest to bardzo zagmatwany stan, nie tylko 
dlatego, że metadane jednej osoby są danymi innej osoby, ale także dlatego, że RDF dotyczy faktów, a nie w 
ogóle zwykłych danych. W skrócie, termin metadane jest nadużywany. Dla programisty jedyną rzeczą w RDF, 
którą należy uznać za metadane, jest informacja o typie. Wszystko inne to zwykłe dane lub najlepiej fakty. 
Żadne fakty nie są szczególne; żadne fakty nie mają specjalnego statusu "meta". Drugi zestaw faktów to te 
trzy, które są automatycznie prawdziwe: 
<- przykład-fakt, temat, 1 -> 
<- example-fact, predicate, is-named -> 
<- przykład-fakt, obiekt, Tom -> 
Tutaj przykład-fakt oznacza poprzedni przykładowy fakt. Podmiotowy orzecznik mówi, że 1 jest przedmiotem 
tego faktu. Predykat predykatu mówi, że is-named jest predykatem dla tego przykładowego faktu. Innymi 
słowy, fakty te są faktami o tym fakcie. Proces ten nazywany jest reifikacją (z reify), co luźno oznacza 
"ujawnianie faktów na ten temat, abyśmy mogli nad nim pracować." Reifikacja jest podobna do 
wydobywania metadanych, ale znacznie zawikłana. Aby zobaczyć, dlaczego, rozważ ten problem. Wcześniej 
mówiono, że wszystkie stwierdzone fakty są prawdziwe, a wszystkie nieokreślone fakty są fałszywe. Czy 
przykładowy fakt bez pierwszego powyższego faktu reifikacji ma temat, czy nie? Jeśli fakt reifikacji nie 
istnieje, odpowiedź powinna być fałszywa. Ale przykładowy fakt istnieje, więc założenia dotyczące jego 
składu są z pewnością prawdziwe. Istnieje pozorna sprzeczność (ale logika jest błędna). Takie myślenie 
przenosi nigdzie praktyczną osobę. Nie pyta również, czy same fakty reifikacji powinny być reifikowane. Tego 
rodzaju fakty może być używana przez aplikację Mozilla / RDF zainteresowana analizą tekstową lub 
przetwarzaniem języka naturalnego, ale to wszystko. Kolejny zestaw obserwacji projektowych, które dają 
dodatkowe fakty, to kwestia imion. Programista opracowujący zbiór faktów może wybrać nazwę zestawu 
faktów. Korzystając z tego samego faktu, można nazwać przedmioty i przedmioty danych obiektu, być może, 



jeśli dane mają być prezentowane w kolumnach nagłówki kolumn lub jeśli jakiś Król rozdaje swoim 
szlachcicom tytuły. 
<- 1, is-named, person-id -> 
<- Tom, is-named, person-name -> 
<- example-fact, is-named, person-definition -> 
Jest to również bardzo niechlujne. Pierwotny fakt stwierdza, że istnieje osoba o imieniu Tom. Ale zgodnie z 
pierwszym faktem tutaj, ciąg "Tom" jest nazwany (ma typ) person-name, a nazwa ciągu "1" używanego do 
rozpoznania Toma jest person-id. Cały początkowy fakt, który stwierdza "istnienie osoby o nazwie Tom o 
tożsamości 1", sam określa się jako definicję osoby. Podsumowując, Tom ma na imię "Tom", "Tom" to imię i 
nazwisko, a "Tom jest nazwany" Tom "" nazwany jest definicją osoby. To subtelne myślenie nie ma 
praktycznego zastosowania dla programistów. Następnie zauważ, że większość aspektów większości 
systemów do modelowania danych można wyrazić jako fakty predykatów. Na przykład można użyć 
następujących predykatów do określenia stanu faktycznego opisującego model OO: 
is-a has-a uses-a instance-of 
Te inne predykaty mogą zamiast tego wspomagać model relacyjny: 
has-key has-foreign-key jeden-do-wielu jeden-do-jeden ma-opcjonalne 
Wykorzystując takie predykaty, możliwe jest dodawanie złożonych warstw znaczeniowych (takich jak 
zorientowanie obiektowe) na wierzchu podstawowego systemu faktów. Jest to bardzo brudny i nie dla 
początkujących. RDF zawiera kilka takich funkcji, ale do zwykłego użytku należy ich unikać. Użycie tych 
predykatów może wydawać się metadanymi, ale metadane powinny używać "is-a" (i innych relacji) jako 
terminu obiektu, a nie jako terminu predykatu. Prawidłowy przykładowy przykład metadanych to "UML 
arrow 5 ma-feature is-a." Messier, warstwowe rozwiązanie jest po prostu bezpośrednio stwierdzeniem 
"UML 3 to podmiot UML 2." Wreszcie, nowe fakty można wyprowadzić z istniejących faktów . W przypadku 
chłopca i psa ten fakt może być dorozumiany z powodu innych stwierdzonych faktów: 
<- Tom, zabawa z, Spot -> 
Czy ten fakt jest implikowany, zależy od tego, jakie założenia są poczynione na temat bezpieczeństwa skoku 
do takich wniosków. W końcu Tom i Spot grają z tą samą piłką, więc prawdopodobnie grają ze sobą. Takie 
fakty pochodne należą do systemów dedukcyjnych, a ani RDF, ani Mozilla nie dokonują żadnych 
rzeczywistych dedukcji. Gdy fakty są zbierane razem w celu przetworzenia, są przechowywane w magazynie 
faktów. Magazyn faktów jest odpowiednikiem bazy danych i zwykle jest oparty na pamięci, a nie na dyskach. 
Podsumowując ten samouczek na temat faktów, predykaty trójdzielne są użytecznym podzbiorem prostych 
krotek. Fakty są wyrażane w takich trójek. Dokumenty RDF zawierają fakty. Fakty są wyrażeniami, a nie 
danymi, a gdy są podane, są prawdziwe. Złożone aspekty faktów łatwo się ujawniają, ale nie są one 
użyteczne. Używanie faktów jako informacji o innych, nazwanych, niefaktycznych informacjach (takich jak 
adresy URL) jest normalne. Używanie faktów jako informacji o innych faktach powinno czekać na 
opanowanie prostszych zastosowań. 
11.3.5 Zapytania, filtry i fakty naziemne 
Przechowywanie faktów w magazynie faktów jest bezużyteczne, jeśli nie możesz ich odzyskać. Programiści 
potrzebują sposobu na wydobycie ważnych faktów i ignorowanie reszty. Dokumenty RDF są treścią XML i 
dlatego można je przeglądać ręcznie lub pytać. Najprostszym sposobem ręcznego poruszania się po XML jest 
korzystanie ze standardów DOM. Najprostszym sposobem na wysłanie zapytania do dokumentu XML jest 
użycie metody wyszukiwania, takiej jak getElementById () lub czegoś bardziej wyszukanego, jak XML Query 
lub XPath. Żadne z tych podejść nie jest stosowane w RDF. Zamiast tego dokumenty RDF są odczytywane lub 
tworzone jako strumień faktów. Programista powinien raczej otrzymywać tylko potrzebne treści, a nie 
wszystko pod słońcem. W przypadku RDF oznacza to tylko fakty, które są potrzebne. Aby ograniczyć 
dostarczony strumień faktów, wymagany jest proces dopasowujący, który wyrzuca nieistotne informacje. 
Taki proces jest rodzajem systemu zapytań lub filtrowania, takiego jak SQL lub grep (1). Systemy zapytań nie 
są omawiane w tym rozdziale, ale opierają się na koncepcji faktów naziemnych. Fakt naziemny (czasami 
nazywany konkretnym faktem) jest faktem, który jest w pełni znany. Wszystkie fakty omówione do tej pory 
w tym rozdziale są faktami naziemnymi. Jako przykład rozważmy następujące stwierdzenie: "Tom jest 
właścicielem Spot." Łatwo jest zidentyfikować temat (Tomek), obiekt (Spot) i predykat (właściciel). Wszystko 
jest znane na temat tego oświadczenia, a więc oświadczenie mówi się, że jest z gruntu. Oznacza to, że ma 
solidną podstawę. Równoważny fakt naziemny można zapisać od razu: 
<- Tom, właściciel, Spot -> 



Dla porównania trudniejsze może być stwierdzenie: "Tom jest właścicielem psa". Podmiot, obiekt i 
orzeczenie wciąż mogą być zidentyfikowane, więc oświadczenie jest uzasadnione. Równie ważny jest fakt 
<- Tom, właściciel, pies -> 
Jeśli w tym przypadku zdajesz sobie sprawę, że jest wiele psów, to pytanie "Który pies ma własnego Toma?" 
Pozostaje bez odpowiedzi. W takim przypadku "Tom jest właścicielem psa" nie jest zmielony, ponieważ nie 
można zidentyfikować żadnego obiektu (konkretnego psa). Prawnik powiedziałby: "To stwierdzenie jest 
bezpodstawne, ponieważ nie możesz wytworzyć konkretnego psa, którego Tom jest właścicielem." To jest 
jego sposób na powiedzenie, że jesteś zbyt nieokreślony, aby ci zaufać. W takim przypadku najlepszym 
faktem, jaki można zapisać, jest 
<- Tom, właściciel, ??? -> 
Znaki zapytania wskazują tylko, że czegoś brakuje; nie są specjalną składnią. Niewiele można zrobić, jeśli 
wręczysz tak niekompletny fakt. Przeciwieństwo ziemi nie jest zmielone, więc ten fakt nie jest zmielony. Ten 
częściowo faktyczny problem może zostać odwrócony na głowę. Jeśli komputer wie, który pies jest 
właścicielem Toma, ale go nie ma, wówczas niepełny fakt można przekazać komputerowi w celu naprawy. 
Komputer uruchamia kod, który porównuje niekompletny fakt (nazywany celem) ze wszystkimi dostępnymi 
faktami i zwraca wszystkie fakty, które mogłyby go uziemić. Nazywa się to unifikacją; w prostym systemie 
Mozilli jest to proces dopasowujący. Dowiesz się wszystkich psów, które posiada Tom, a nawet wszystkich 
zwierząt domowych, które posiada Tom, a może wszystkiego, co ma Tom. W jaki sposób 
wiele wrócisz zależy od tego, jakie fakty są w magazynie faktów. System zapytań i filtrowania Mozilli robi to 
za Ciebie. Fakty o podłożu RDF są sprawdzane lub filtrowane przez programistów przy użyciu faktów lub 
faktów, które nie są zziemiane i które są nazywane celem. Sam RDF może podawać zarówno fakty naziemne, 
jak i nie naziemne, ale fakty, które nie są gruntem, są rzadkie i generalnie źle zaprojektowane. Aby wspierać 
cele, wymagane są funkcje specyficzne dla Mozilli. Podsumowując, fakty mogą być przechowywane jak dane 
i badane za pomocą zgodnego systemu, który jednoczy cel z faktami naziemnymi. To są wszystkie 
podstawowe fakty dotyczące faktów. 
 
11.4 SKŁADNIK RDF 
Składnia RDF opiera się na kilku standardach i niestandartowych. Podstawowym standardem w pracy jest 
oczywiście RDF. Ten standard W3C składa się  dwóch głównych części i ewoluował w dwóch etapach. 
Pierwszy etap standaryzacji obejmował opracowane projekty standardów w 1999 i 2000 r. Istnieją dwa 
główne dokumenty: 
* http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222. Ten dokument jest "Ostatecznym zaleceniem 
modelu i składni RDF 1.0". Model oznacza tylko podstawowy projekt koncepcyjny. 
* http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-schema-20000327. Ten dokument nie został sfinalizowany przez kilka 
lat. Zapewnia złożony schemat operacje na znacznikach RDF i różni się od schematu XML. 
Drugi etap standaryzacji RDF polegał na rozszerzeniu i uzupełnianie istniejących dokumentów. Te nowsze 
dokumenty zostały sfinalizowane w 2003: 
* http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/, "Specyfikacja składni RDF / XML (poprawiona)" jest 
aktualizacją poprzedniego dokumentu z 1999 roku. 
* http://www.w3.org/TR/rdf-schema/, "Słownik tłumaczeń RDF Language 1.0: RDF Schema," jest 
uzupełnieniem wcześniejszego dokumentu schematu RDF. 
* Istnieje również kilka dokumentów wyjaśniających na stronie http://www.w3.org/ RDF /, które analizują 
RDF z różnych punktów widzenia. 
Z tych pięciu elementów, Mozilla implementuje prawie cały pierwszy element (zalecenie z 1999 r.) I trochę 
nowych funkcji trzeciego elementu (zmieniony zalecenie). Inne standardy, które ściśle współpracują z RDF to 
Przestrzenie nazw XML i schematy XML. Mozilla implementuje przestrzenie nazw XML i schematy XML, ale 
Obsługa schematu XML nie jest w żaden sposób wykorzystywana do przetwarzania RDF. XUL Mozilli ma 
również wsparcie dla składni RDF. Standardy te zapewniają zestaw znaczników XML, z których można 
skonstruować fakty. Obiekty faktów i obiekty faktów można wyrazić jako wartości atrybutów lub (dla 
obiektów) jako węzły tekstowe ujęte w znaczniki początkowe i końcowe. Standardy zawierają jednak tylko 
kilka predykatów specjalnego przeznaczenia. Wszystkie pozostałe predykaty muszą być dostarczone przez 
programistę aplikacji. Oznacza to, że należy zdefiniować nazwy dodatkowych znaczników XML i / lub 
dodatkowych atrybutów XML. Te dodatkowe nazwy tworzą słownictwo. Taki zestaw nazw można określić w 
dokumencie XML Schema lub w dokumencie RDF. Niektóre z istniejących słowników mają dobrze znane 



adresy URL i specyfikacje, które zachęcają do ich ponownego wykorzystania. Najbardziej znanym 
przykładem jest Dublin Core, czyli zestaw słów kluczowych. Jest używany głównie przez bibliotekarzy i 
archiwistów do katalogów i składa się z predykatów takich jak "Tytuł" i "Autor". Mozilla nie używa Dublina 
Core dla swojego słownictwa. Nie pozwala na użycie schematu XML do określenia słownictwa. Zamiast tego 
kilka słowników wbudowano bezpośrednio w platformę. Przetwarzanie RDF przez Mozillę pozwala 
programistom aplikacji na tworzenie nazw na miejscu bez żadnej formalnej definicji. Tak więc nazwy 
predykatów mogą być tworzone w ten sam sposób, w jaki można tworzyć nazwy zmiennych JavaScript. 
11.4.1 Pojęcia składni 
Dokument RDF jest dokumentem XML, a RDF jest aplikacją XML. Identyfikator XML Namespace używany dla 
RDF w Mozilli to http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# Dokumenty RDF powinny mieć 
przyrostek .rdf. Typy MIME Mozilla rozpoznaje dla RDF są 
 text / rdf 
text / xml 
Oficjalny typ MIME nie jest jeszcze obsługiwany od wersji 1.4. Ten typ to application / rdf + xml 
11.4.1.1 Znaczniki Głównym celem RDF jest zapewnienie składni, która pozwala określić fakty. Fakty XML 
mogą być reprezentowane na wiele sposobów. Listing 11.6 ilustruje kilka opcji urojonych: 
<fact subject = "..." predicate = "..." object = "..." /> 
<fact> 
<subject ... /> 
<predicate ... /> 
<obiekt ... /> 
</ fact> 
<subject ... predicate = "..." object = "..." /> 
Żadna z form na listingu 11.6 nie jest używana dla RDF. Składnia RDF używa tego formularza zamiast: 
<fact subject = "..."> 
<predicate> object </ predicate> 
</ fact> 
Jest to tylko składnia pojęciowa, a nie rzeczywisty RDF. Poprawny składniowo fakt RDF pasujący do składni 
pojęciowej jest 
<Opis about = "http://www.mozilla.org/"> 
<NC: LastVisited> 10 January 2004 </ NC: LastVisited> 
</ Description> 
Ten wybór składni zapewnia opcje zagnieżdżania faktów w innych faktach. Umożliwia to wiele skrótów do 
składni. Naśladuje niektóre aspekty techniczne środowiska WWW. Niestety, terminologia jest prawdziwym 
wyzwaniem dla początkujących. Słowa w tej składni pojęciowej nie są używane w RDF. Co gorsza, różne bity 
tej składni opisywane są za pomocą koncepcji RDF, a nie w koncepcjach, które pojawiają się wcześniej w tym 
rozdziale. To bardzo mylący stan rzeczy. RDF wykorzystuje różne pomysły, ponieważ próbuje ponownie 
wykorzystać myślenie z technologii internetowych; RDF został pierwotnie stworzony w celu rozwiązania 
problemów w środowisku sieci Web. Z jednej strony to ponowne użycie tworzy nieco znane środowisko dla 
programistów. Z drugiej strony, RDF wciąż opiera się na faktach i żadna ilość sprytnego nazewnictwa nie 
może tego ukryć. Zalecanym sposobem na to jest założenie dwóch czapek. Myśląc bardzo ogólnie, składnia 
RDF jest najlepiej postrzegana jako zbiór faktów, więc wykorzystajcie koncepcje faktów. W konkretnych 
przykładach, w których zestaw faktów tworzy proste drzewo, najlepiej jest widzieć go jako hierarchię 
zasobów i właściwości, więc używaj terminów RDF. Ponieważ większość dokumentów RDF jest małych lub o 
dużej strukturze lub obu, prostszy przypadek jest łatwy do uniknięcia. 
Możemy ćwiczyć to myślenie na prostym znaczniku <Description> określonym wcześniej. W rzeczywistości 
terminologia jest interpretowana następująco. Znacznik <Description> definiuje przedmiotowy fakt. Jeśli ten 
tag zawiera jakąkolwiek treść, ta treść reprezentuje pozostałe warunki jednego lub więcej faktów. Znacznik 
<NC: LastVisited> jest terminem predykatu, a zwykły ciąg "10 stycznia 2004" jest terminem obiektowym. Dla 
porównania, w terminologii RDF znacznik <Description> jest interpretowany w ten sposób. Tag 
<Description> identyfikuje zasób. Ten zasób może mieć właściwości podane przez inne znaczniki. Znacznik 
<NC: LastVisited> jest jedną z takich właściwości i ma wartość "10 stycznia 2004". Zaletą terminologii RDF 
jest to, że większość nazw predykatów w RDF Mozilli ma właściwości podobne. Chociaż kolor (lub dowolne 
słowo) może być używany jako predykat, kolor brzmi bardziej jak nazwa właściwości DOM lub CSS niż relacja 



predykatu. Mimo to, w RDF terminy predykat i właściwość są nieszkodliwie zamienne. Pełna lista 
podstawowych znaczników RDF jest następująca: 
<RDF> <Description> <Seq> <Bag> <Alt> <li> 
Ostatnie cztery tagi są nadmiarowe i można je wyrazić za pomocą <Description>, więc RDF ma bardzo małą 
liczbę tagów. Chociaż znaczniki predykatów są specyficzne dla aplikacji, RDF predefiniuje niektóre predykaty. 
Te znaczniki predykatów mają nazwę 
<Statement> <subject> <predicate> <object> 
Tagi te służą do reifikacji faktów. <Statement> potwierdza fakt. Pozostałe trzy stanowią jedno wyrażenie 
potrójne. Mozilla nie obsługuje żadnego z tych czterech tagów. 
11.4.1.2 Kontenery RDF obsługuje kontenery. Kontenery to leniwy sposób pisania i zbierania 
powtarzających się faktów. Kontener składa się z tagu <Bag>, <Seq> lub <Alt>. Kontener i jego zawartość 
razem tworzą kolekcję. Taką kolekcję można umieścić tam, gdzie obiekt pojawia się w rzeczywistości. Taki 
kontener wygląda następująco: 
<Opis> 
<Torba> 
<li> obiekt 1 </ li> 
<li> obiekt 2 </ li> 
<li> obiekt 3 </ li> 
</ Bag> 
</ Description> 
W normalnym przypadku istnieje odwzorowanie "jeden do jednego" między przedmiotem faktów a 
przedmiotem (między wartością zasobu a wartością właściwości). Oznacza to jeden obiekt na temat. 
Kontenery zmieniają to, aby możliwe było mapowanie jeden-do-wielu. Oznacza to co najmniej zero 
obiektów na temat. Kontenery są odpowiednikiem RDF listy lub tablicy. Jeśli używany jest kontener, to do 
aplikacji należy informacja o tym lub wykrycie go i odpowiednia reakcja. Oczywistym zastosowaniem 
kontenera jest śledzenie pustych miejsc w systemie rezerwacji teatralnych lub lotniczych. Każde siedzenie 
jest zasobem; taki system musi zarządzać wszystkimi miejscami, zarówno pełnymi, jak i pustymi. Może być 
lista miejsc, które mają zostać przydzielone przechowywane w oddzielnym pojemniku od faktów 
dotyczących samych siedzeń. Przykładowy fragment RDF pokazano na listingu 11.7. 
<Description id = "seat: A1"> 
<aisle> true </ aisle> 
</ Description> 
<Description id = "seat: A2"> 
<zarezerwowane> Tim </ booked> 
<aisle> false </ aisle> 
</ Description> 
<Description id = "seat: A3"> 
<aisle> false </ aisle> 
</ Description> 
<Description id = "seat: vacancies"> 
<Torba> 
<li resource = "seat: A1" /> 
<li resource = "seat: A3" /> 
</ Bag> 
</ Description> 
Ten przykład określa, czy każde siedzenie jest siedziskiem przy przejściu, a jeśli miejsce jest zarezerwowane, 
dodaje nazwisko osoby, która została zarezerwowana. Składnia: składnia jest urojonym schematem URL 
specyficznym dla aplikacji. Zarezerwowane jest tylko miejsce A2. Pojemnik <Bag> zawiera odniesienia do 
dwóch wolnych miejsc. Składnia użyta dla znacznika <li> jest jednym z kilku skrótów obsługiwanych przez 
RDF. Tak więc kontenery są również używane w celu zapewnienia programistom dostępu do podzbiorów 
faktów. Elementy przechowywane w pojemniku są przedmiotem innego zestawu innych faktów, a te inne 
fakty można uzyskać, chwytając pojemnik i przeglądając go. Kontenery mogą być postrzegane jako prosta 
struktura danych dla faktów i jako prosty mechanizm nawigacji. W systemie rezerwacji programista może 
zarezerwować miejsce, najpierw sprawdzając, czy znajduje się w pojemniku, a następnie dodając 



zarezerwowany predykat do <Opis> siedzenia, a następnie usuwając go z tego kontenera. W kategoriach 
obiektowych kontener ma relację użycia-relacji z każdym zebranym przedmiotem. Zebrane przedmioty nie 
są w żaden sposób ukryte w pojemniku. Tagi kontenerów i ich gromadzenie przedmiotów zawsze można 
zastąpić równoważnym zbiorem zwykłych faktów. 
11.4.1.3 Identyfikatory Przykład chłopca i psa omawiany wcześniej w tej części stanowił próbę dostarczenia 
identyfikatorów dla każdej istotnej pozycji wzorowanej na zestawie faktów. Nacisk na identyfikatory jest 
znacznie silniejszy w RDF niż w większości aplikacji XML. Identyfikatory mają kluczowe znaczenie dla RDF i są 
wykorzystywane na dwa sposoby. Pierwsze użycie identyfikatorów identyfikuje całe fakty. Osiąga się to 
poprzez dodanie atrybutu id do znacznika zawierającego dany fakt. Adres URL dokumentu RDF, plus #, oraz 
wartość identyfikatora jednoznacznie identyfikują ten fakt na całym świecie. Według IETF RFC 2396 taki URL 
reprezentuje fragment dokumentu, a nie kompletny zasób. RDF łamie tę regułę - taki URL jest uważany za 
cały zasób, mimo że jest częścią większego dokumentu. Dokumenty RDF mogą być zatem postrzegane jako 
pakiet zasobów - zbiór zasobów. Każdy zasób jest jednym faktem. To bardzo różni się od HTML. W HTML id 
jest tylko pojedynczym tagiem, a <A> bez HREF oznacza tylko punkty postępu w jednym dokumencie. 
Przykładem identyfikatora RDF jest 
<Opis ID = "printEnabled" ... /> 
Ten plik RDF może przechowywać informacje o podsystemie drukowania, a identyfikator sprawia, że ten 
konkretny fakt można zlokalizować za pomocą znaczącej nazwy. Drugie użycie identyfikatorów RDF polega 
na zastąpieniu lokalnych literałów w danym pliku RDF. Dotychczasowe fakty z przykładów działają na ogół z 
informacjami przechowywanymi właśnie w tym fakcie. Na przykład "tenis" (dla piłki tenisowej) to informacja 
zapisana bezpośrednio w jednym fakcie na listingu 11.5. Taka bezpośredniość nie musi tak być. Na przykład 
kilka faktów zostało rozpatrzonych w sprawie Toma. Ciało Toma nie pojawia się w rzeczywistości - tylko 
liczba (1) używana do identyfikacji go. Rozumie się, że ta liczba jest dla niego. RDF zapewnia lepszy 
identyfikator dla Toma niż prosty numer; Zamiast tego można użyć adresu URL. Ten URL reprezentuje Toma 
tak, jak zwykłą liczbę. Być może jest to adres mailto: lub adres URL, który pobiera dane osobowe. Wszelkie 
fakty, których tematem jest ciąg pasujący do tego adresu URL, dotyczą Tom. W terminach sieciowych Tom 
jest zasobem, a adres URL go lokalizuje. RDF idzie jednak dalej. Obiektem faktu może być URL, tak jak 
podmiot może. W przypadku przedmiotu i przedmiotu jest to proste. Pies Toma ma adres URL 
tak samo jak piłka Toma. Bardziej subtelnie, RDF pozwala faktowi predykatu / właściwości mieć adres URL. 
Adres URL predykatu jest po prostu wskaźnikiem do miejsca, w którym ten predykat jest w pełni opisany. 
Adres URL jest identyfikatorem predykatu i odpowiada rzeczywistemu predykatowi, który może być 
przechowywany przez niektóre organy regulacyjne, organizacje normalizacyjne, a nawet serwer MIS. W 
rzeczywistości RDF nalega, aby część orzecznika była reprezentowana przez id, a ten identyfikator musi być 
adresem URL. W celu uzyskania czytelności adres URL orzeczenia zwykle zawiera słowo, które wyraża jego 
ogólne znaczenie, takie jak www.example.com/#Owner. W razie potrzeby fakty mogą być w pełni wyrażone 
w identyfikatorach URL. To naprawdę tak naprawdę, jak użycie wskaźników do terminów, z których składają 
się fakty. Ten rodzaj dokumentu RDF jest źródłem nieporozumień dla początkujących, ponieważ taki plik 
wydaje się mieć bezpośrednią interakcję z siecią. Adresy URL w takim dokumencie nie są bardziej znaczące 
niż ciągi zawierające adres ulicy. Nie ma automatycznej nawigacji internetowej lub innej magii, chyba że 
oprogramowanie przetwarzające plik RDF ją doda. Mozilla nie dodaje żadnego takiego przetwarzania. 
Dokumenty RDF nie wymagają dostępu do sieci. Adresy URL to tylko elementy danych w RDF. Jest jednak 
jedna złożoność. Każdy URL w dokumencie RDF może być faktem w innym pliku RDF. Fakty w dokumentach 
mogą zatem odnosić się do siebie nawzajem. W zwykłych aplikacjach jest to zły pomysł, ponieważ tworzy on 
spaghetti zależności między faktami. W wyspecjalizowanych przypadkach, takich jak protokoły 
uwierzytelniania, może być bardziej konieczne. Sens dla faktów zawartych w jednym dokumencie jest taki, 
aby zawierał adresy URL do faktów dotyczących metadanych lub elementów schematu w innych, 
autorytatywnych zasobach, ale w przybliżeniu tak daleko, jak powinien. Te adresy URL mogą mieć bardziej 
ogólną składnię identyfikatora URI (Universal Resource Identifier). Identyfikator URI to URL lub URN 
(Universal Resource Name). Korzyści z tej szerszej możliwości zostaną wkrótce omówione. Przykład adresu 
URL został użyty tylko dlatego, że jest znany. Możliwe jest, że brakujący termin występuje w dokumencie RDF. 
Dzieje się tak, gdy używany jest kontener lub tag <Description> bez identyfikatora. Znacznik kontenera 
przedstawia dodatkowy przedmiot na wykresie faktów i bez jakiejś identyfikacji; jest anonimowy. Dokument 
RDF bez anonimowych faktów jest zmielony. W przypadku zapytań zaleca się zmielenie wszystkich 
dokumentów RDF. Dlatego tagi kontenerów nie powinny pozostać bez identyfikatorów. 

http://www.example.com/#Owner


11.4.2 <RDF> 
Znacznik <RDF> jest tagiem kontenera dla całego dokumentu RDF i jest wymagany. Ponieważ dokumenty 
RDF zawierają kilka przestrzeni nazw, często jest to zawsze użyj prefiksu przestrzeni nazw dla RDF. A zatem, 
<rdf: RDF xmlns: rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
Ten tag nie ma specjalnych atrybutów. Jedyne rzeczy, które się w nim pojawiają to deklaracje przestrzeni 
nazw XML, które dodają słownictwo (dodatkowe znaczniki) do dokumentu RDF. Te deklaracje przestrzeni 
nazw wspierają RDF w taki sam sposób, jak DTD wspomagają HTML. Z wyjątkiem pierwszego wpisu żaden z 
tych adresów URL nie istnieje jako dokumenty. Adresy URL zawierające "netscape" są dziedzictwem 
Netscape Communicator 4.x. Prefiksy są sugestiami opartymi na istniejących konwencjach. Z tych prefiksów, 
web, chrome i nc są najczęściej używane w Mozilli. Aby użyć przestrzeni nazw, musisz znać słowa kluczowe, 
które dostarcza. Te słowa kluczowe są oznaczone jako "Tagi predykatów". Programista aplikacji może 
dowolnie dodawać przestrzenie nazw, ponieważ przestrzenie nazw są po prostu dowolnymi ciągami xmlns. 
Zawartość znacznika <RDF> jest zbiorem znaczników podrzędnych. Każdy z tych tagów podrzędnych musi 
być <Description> lub jednym z tagów kolekcji <Seq>, <Bag> lub <Alt>. 
11.4.3 <Description> 
Znacznik <Description> jest sercem RDF. Znacznik <Description> reprezentuje jeden lub więcej faktów i 
może zawierać zero lub więcej znaczników podrzędnych. Każdy znacznik podrzędny jest predykatem 
(właściwość RDF). Każdy znacznik podrzędny implikuje jeden kompletny fakt, z tagiem <Opis> jako 
podmiotem w każdym przypadku. Przykład dwóch faktów znajduje się na listingu 11.8. 
<fact subject = "..."> 
<property1 ...> object1 </ property1> 
<property2 ...> object2 </ property2> 
</ fact> 
Jest to pseudo-kod, a nie zwykły RDF. W tym przykładzie właściwość została zapisana zamiast predykatu, 
ponieważ są one zamienne. Przykład wyjaśnia, dlaczego RDF używa terminu właściwości: fakt wydaje się 
posiadać dwie właściwości dla przedmiotu. W rzeczywistości ta składnia tylko stwierdza dwa różne fakty z 
tym samym podmiotem. Po prostu zapisuje trochę pisania. Ponieważ rola pseudokodu <fact> jest 
podejmowana przez znacznik RDF <Description>, ten znacznik jest więc jak kontener. Nie jest podobny do 
innych kontenerów RDF, ponieważ nie ma w ogóle żadnej specjalnej semantyki i zawiera predykaty / 
właściwości, a nie obiekty lub obiekty. <Description> ma następujące specjalne atrybuty. ID o typie Każdy 
znacznik <Description> powinien mieć identyfikator lub atrybut. Jeśli ich brak, przedmiot stwierdzonego 
faktu będzie anonimowy. Nie będzie to widoczne dla reszty świata, a wewnątrz dokumentu reprezentuje 
pojęcie, które nie jest zmielone. Atrybut ID ma nazwę jako jego wartość; ta nazwa jest dołączana do adresu 
URL dokumentu RDF w celu utworzenia niepowtarzalnego adresu URL dla całego faktu. To się skonstruowało 
Adres URL jest również adresem URL przedmiotu, którego dotyczy fakt. Zastosowanie ID do <Opis> ma sens 
tylko wtedy, gdy znacznik <Description> ma dokładnie jedną właściwość. Przedmiot faktyczny z 
identyfikatorem jest widoczny dla całej sieci. Atrybut about określa przedmiot podanego faktu. Przyjmuje 
pełny identyfikator URI jako wartość. Jeśli atrybut o jest używany zamiast atrybutu ID, cały fakt nie ma 
własnego adresu URL. Przedmiot faktyczny, o którym mowa, nie jest widoczny w Internecie. Atrybut type 
zapisuje typ obiektu faktycznego (jego wartość). Wartość / obiekt zwykle pojawia się jako treść XML między 
znacznikami początkowym i końcowym właściwości. Atrybut type określa, jaka rzecz ma wartość / obiekt. 
Jeśli  obecny, jego wartość powinna być identyfikatorem URI. Mozilla nie robi nic z typem, z wyjątkiem 
przechowywania i pobierania. Nie jest zintegrowany z żadną definicją schematu. Atrybut type ma jedną 
dodatkową rolę. Jest to również właściwość lub predykat. Jego użycie, jak pokazano tutaj, jest w 
rzeczywistości skróconą notacją, jak opisano poniżej. Mozilla nie obsługuje tych atrybutów: 
aboutEach aboutEachItem bagID Wszystkie bagIDID są uznawane za przestarzałe w najnowszych 
standardach RDF. bagID służy do reifikacji faktów dotyczących RDF. Mozilla tego nie robi. 
11.4.3.1 Skrócona notacja Znacznik <Description> i jego zawartość można zredukować do pojedynczego 
tagu <Description /> bez zawartości. Można to zrobić, traktując właściwość / predykat i wartość / obiekt jako 
atrybut XML. Ten fragment RDF jest jednym faktem stwierdzającym, że Tom jest właścicielem Spot: 
<Opis about = "www.test.com/#Tom"> 
<ns: Owns> Spot </ ns: Owner> 
</ Description> 
Temat i predykat są definiowane przez adresy URL; obiekt jest zdefiniowany przez literał. Predykat należy do 



zadeklarowanej przestrzeni nazw z ns jako przedrostkiem, więc pełny URL predykatu nie jest oczywisty. Ten 
przykład można skrócić do pojedynczego tagu: 
<Opis about = "www.test.com/#Tom" ns: Owns = "Spot" /> 
Zanotuj prefiks przestrzeni nazw przed nazwą atrybutu "Owns". Jest to standardowy XML, ale nie jest często 
widziany w praktycznych przykładach. Ten skrót może być użyty tylko wtedy, gdy wartość / obiekt jest 
literalna. Nie działa, jeśli wartość / obiekt jest identyfikatorem URI 
11.4.4 Predykaty / Tagi własności 
Znaczniki orzecznika lub własności muszą być dostarczone przez programistę aplikacji. Najłatwiej to zrobić, 
aby znaleźć istniejący zestaw tagów przydatnych do Twojego celu. W przypadku nieformalnego użycia 
możliwe jest tworzenie tagów na bieżąco, ale właściwe zdefiniowanie przestrzeni nazw, która jest używana, 
jest oznaką dobrego projektu i zapewnia, że cel zawartości RDF jest jasny. RDF dostarcza atrybuty XML, które 
można dodać do znaczników własności. Podobnie jak atrybut observes zamienia dowolny znacznik XUL w 
obserwator, tak samo niestandardowe właściwości RDF wpływają na znaczniki właściwości zdefiniowane 
przez aplikację. Listą takich specjalnych atrybutów jest ID parseType Atrybut ID ma taki sam cel dla 
znacznika predykatu, jaki ma dla znacznika <Description>. Jest używany, gdy nadrzędny znacznik 
<Description> ma więcej niż jeden znacznik predykatu i dlatego reprezentuje więcej niż jeden fakt. 
Identyfikator w określonym znaczniku predykatu identyfikuje pasujący fakt globalnie. Atrybut parseType 
zawiera podpowiedź dla analizatora RDF. Różni się od predykatu typu, omówionego w następnym temacie. 
Określa, jak należy interpretować ciąg tekstowy XML zawierający wartość / obiekt. Można ustawić jedną z 
tych czterech wartości: 
Literal Resource Integer Date 
Literal oznacza, że wartość jest arbitralnym ciągiem znaków; jest domyślny. Resource oznacza, że wartość 
jest identyfikatorem URI. Te dwie opcje są standardowe. Integer and Date to rozszerzenia Mozilli. Integer 
odczytuje ciąg jako 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem. Data odczytuje ciąg jako datę. Taka data może 
być w dowolnym z kilku formatów, ale wsparcie Mozilli jest niekompletne. Najbezpieczniejszym formatem 
jest użycie wyjścia UTC polecenia daty UNIX (1) i zmiana "UTC" w wynikowym łańcuchu na "UT" lub "GMT". 
Opcja Data nie uwzględnia znaków Unicode, tylko ASCII. 
11.4.4.1 Istniejące predykaty Sam RDF dostarcza predykatu typu. Ten predykat jest zgodny z atrybutem type 
znacznika <Description>. Jego użycie w tym znaczniku jest w rzeczywistości skrótem 
<rdf: type> value </ rdf: type> 
gdzie rdf jest prefiksem używanym w przestrzeni nazw RDF. Ponieważ typ jest predykatem, można go 
zastosować do wszystkich podmiotów faktów. Takie użycie może rozszerzyć podstawowy system typów RDF, 
z faktami określonymi przez aplikację lub ze schematem RDF, jeśli zostały one zaimplementowane. Nie jest 
on wykorzystywany w aplikacjach Mozilli. Ponieważ predykaty są ostatecznie tylko elementami danych, 
nazwy te nie "same" robią. W części 9 zauważyliśmy, że wiele nazw poleceń istnieje na platformie Mozilla, 
ale te polecenia są powiązane z konkretnym kodem aplikacji, takim jak Navigator, Messenger i klienci 
Composer. To samo dotyczy orzeczników. Wiele istnieje, ale ich zastosowania są powiązane z konkretnym 
kodem aplikacji. Te predykaty nie są nigdzie umieszczone centralnie, nawet w kodzie źródłowym. Ponieważ 
łatwo jest tworzyć nowe predykaty (wystarczy dodać je do .rdf i do kodu), ciekawostką jest wyśledzić te, z 
których korzysta Mozilla. Niektóre przykłady ich użycia pojawiają się w części 12. Nowa aplikacja Mozilli, 
która używa RDF, powinna mieć formalny model danych i / lub słownik danych określający predykaty 
używane w aplikacji. Programista aplikacji może sprawdzić istniejące predykaty Mozilli jako źródło inspiracji 
lub zapewnić, że nowa aplikacja jest podobna, ale nie ma potrzeby używania tych samych nazw. Jedyne 
nazwy predykatów czasowych muszą być przestrzegane dokładnie wtedy, gdy mają być tworzone pliki RDF w 
istniejących formatach, takie jak mimeTypes.rdf. W takich przypadkach wystarczy utworzyć przykładowy plik 
za pomocą przeglądarki klasycznej, a następnie sprawdzić wygenerowane predykaty. Bardziej dokładną 
alternatywą jest spojrzenie na kod źródłowy. 
11.4.4.2 Notacja skrócona Atrybut zasobów RDF może zostać dodany do znaczników predykatów. Działa jak 
atrybut about w znaczniku <Description>, z tym że określa wartość / obiekt faktu. Po dodaniu atrybutu 
zasobów do obiektu nie jest wymagana zawartość XML, a obiekt musi być identyfikatorem URI, a nie 
literałem. Przykładem nieskróconym jest 
<ns: Owns parseType = "Resource"> www.test.com/#Spot </ ns: Owns> 
a odpowiednik skróconej formy jest 
<ns: Owns rdf: resource = "www.test.com/#Spot" /> 



Takie użycie atrybutu zasobów jest proste. Atrybut zasobu ma dalsze zastosowanie, które jest bardziej 
skomplikowane. W prostym przypadku obiekt / wartość określona za pomocą atrybutu zasobów bierze 
udział tylko w jednym fakcie - bieżącym. Identyfikator URI tego obiektu można jednak określić jako podmiot 
w innym fakcie. W takim przypadku zasób URI ma dwie role: jest zarówno przedmiotem, jak i obiektem. 
Bardzo myląca, skrótowa reguła składni mówi: jeśli pary atrybut-wartość XML pojawią się w predykacie Tag, 
a także atrybut zasobów jest określony, a następnie te pary atrybutów działają tak, jakby pojawiły się w 
znaczniku <Description>, w którym URI jest podmiotem. Oznacza to, że ostateczna technika skrótu opisana 
dla znacznika <Description> może być również używana wewnątrz znaczników predykatów / właściwości.  
Jednak w rezultacie wpływ ma inny znacznik <Description>, znajdujący się w innym miejscu dokumentu. Jest 
to nieporządne i skomplikowane, a nie warte poznania, chyba że Twoja aplikacja jest ambitna. Został 
zaprojektowany w celu zmniejszenia całkowitej liczby tagów wymaganych w zestawie zagnieżdżonych tagów. 
Teoretycznie czyni to dokument RDF bardziej zrozumiałym dla człowieka, ale jest to dyskusyjne. Aby uzyskać 
więcej informacji na ten temat, przeczytaj rozdział 2.2.2 oryginalnego standardu RDF. 
11.4.5 <Seq>, <Bag>, <Alt> i <li> 
<Seq>, <Bag> i <Alt> są trzema znacznikami kontenera RDF. 
*<Seq> jest sekwencją lub uporządkowaną listą. Zawarte przedmioty są uporządkowane. Jednym z 
możliwych zastosowań są informacje historyczne, takie jak lista niedawno wykonanych poleceń. 
* <Bag> to prosta kolekcja. Nie ma ograniczeń dotyczących zawartych przedmiotów. 
* <Alt> oznacza alternatywę. Jest to prosta kolekcja bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem tego, że zawarte w 
niej elementy są uważane za równoważne sobie w pewien specyficzny dla aplikacji sposób. Jednym z 
możliwych sposobów użycia <Alt> jest obsługa wiadomości podanej w wielu językach. Te tagi kontenerów 
umożliwiają organizowanie obiektów i tematów w grupy oraz pisanie wielu podobnych faktów w zwartej 
notacji. Wszystkie trzy pojemniki mogą zawierać zduplikowane terminy. Kontenery zawierają przedmioty. 
Każdy element w kontenerze jest zawarty w znaczniku RDF <li>, tak jak każdy element na liście HTML <UL> 
lub <OL> jest zamknięty w znaczniku HTML <LI>. Każdy element w kontenerze jest obiektem. Dlatego <li> 
jest ogranicznikiem dla obiektu. Ponieważ znaczniki <Description> lub znaczniki kontenera mogą 
zastępować obiekty, można zagnieżdżać kontenery. Lista 11.9 pokazuje pojedynczy kontener. 
<Description about="www.example.com/#Tom"> 
<ns:Owns> 
<Bag ID="Dogs"> 
<li>Spot</li> 
<li>Fido</li> 
<li>Cerberus</li> 
</Bag> 
</ns:Owns> 
</Description> 
Tom jest właścicielem Spot; Tom jest właścicielem Fido; Tom jest właścicielem Cerebus. To powinny być trzy 
fakty. Kontenery są łatwe do zapisania. Niestety, pojemniki są nieco brzydkie do wdrożenia. Odpowiednie 
fakty są pokazane na listingu 11.10. 
<- "www.example.com/#Tom", ns: Owns, "Dogs" -> 
<- "Psy", rdf: _1, "Spot" -> 
<- "Psy", rdf: _2, "Fido" -> 
<- "Psy", rdf: _3, "Cerberus" -> 
RDF może tylko określać fakty, więc kontenery muszą być implementowane z faktami. Osiąga się to, 
wytwarzając dodatkowy termin oznaczający sam pojemnik. Fakt <Description> ma ten przedmiot jako 
przedmiot. Fakty są również produkowane. Z kolei te fakty wiążą wyprodukowany termin podmiotu z 
każdym z elementów kontenerowych. Te nowe fakty mają zatem charakter jeden do jednego, ponieważ 
wszystkie fakty naprawdę istnieją. Te wytworzone fakty i terminy są automatycznie dodawane do magazynu 
faktów utworzonego po odczytaniu dokumentu RDF. W tej strategii produkcji brakuje dwóch rzeczy: 
Wytworzony podmiot potrzebuje identyfikatora lub co najmniej dosłowności, a nowe fakty wymagają nazw 
predykatów lub właściwości. Pierwsza luka jest łatwa do wypełnienia: znacznik kontenera musi zostać 
opatrzony identyfikatorem lub atrybutem o nazwie przez twórcę dokumentu. Jeśli nie jest, pozostaje 
anonimowy, a dokument RDF nie jest zmielony. Należy unikać anonimowości, ponieważ uniemożliwia to 
działanie szablonów Mozilli. Druga luka jest wypełniana, gdy dokument RDF jest interpretowany przez 



oprogramowanie. Jeśli to oprogramowanie spełnia standard RDF, generuje predykaty dla tych nowych 
faktów. Te predykaty będą nazywane _1, _2, _3 i tak dalej. Istnieją w przestrzeni nazw RDF, więc będą 
nazywać się rdf: _1, rdf: _2, i tak dalej, zakładając, że rdf jest prefiksem wybranym dla tej przestrzeni nazw. 
Takie jest pochodzenie tych nazw na listingu 11.10. Listing 11.11 pokazuje fakty odpowiadające listingowi 
11,9 po przeczytaniu fragmentu RDF. Standard RDF zawiera niektóre diagramy przedstawiające wykresy dla 
faktów dotyczących kontenerów i warto na nie rzucić okiem. 
<Description about="www.test.com/#Tom"> 
<ns:Owns resource="Dogs"/> 
</Description> 
<Description about="Dogs" rdf:_1="Spot"/> 
<Description about="Dogs" rdf:_2="Fido"/> 
<Description about="Dogs" rdf:_3="Cerberus/> 
Skrócona instrukcja może być użyta dla znacznika predykatu <rdf: _1>, ponieważ jego wartość obiektu jest 
literalna. Pełny skrót nie może być użyty dla identyfikatora Psów w pierwszym fakcie, ponieważ jest to 
fragment adresu URL, a nie literał. Niezależnie od tego, czy używasz kontenerów, czy nie, jest to wybór 
projektu, ale są one nieco starsze niż odpowiednik tagów <Description>. Ponieważ elementy kontenera i 
temat <Description> są posegregowane na osobne fakty, nie są bezpośrednio połączone. Aplikacja nie może 
znaleźć ani jednego faktu na listingu 11.11, który stwierdza, że Tom jest właścicielem Spot. Oznacza to, że 
aplikacja szukająca takiego faktu musi albo znać strukturę wykresu faktów i poruszać się po nim, w tym 
wiedzieć, gdzie znajdują się pojemniki, albo dokonać szczegółowej analizy zawartości. Pierwsza strategia jest 
oczywiście znacznie wydajniejsza. Następujący atrybut dotyczy tagów kontenera: 
ID type  
Atrybut ID ma taki sam cel jak dla <Opis>. Atrybut typu nie jest ustawiony przez twórcę dokumentu. Jest 
ustawiany automatycznie na nazwę znacznika kontenera (np. Rdf: Bag), który jest typem tego znacznika. Ten 
atrybut jest predykatem i parą wartości dla przedmiotu <Description> i sam w sobie jest faktem. Ten 
dodatkowy fakt jest określony nie z typem jako predykatem, ale ze specjalną wartością instanceOf. Na 
przykład dla trzech psów 
<- "Psy", 
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#instanceOf, 
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Bag 
-> 
Fakt ten może zostać wykorzystany przez programistę aplikacji do wykrywania istnienia i rodzaju znacznika 
kontenera. W Mozilli takie bezpośrednie wykrywanie nie jest zwykle konieczne, ponieważ platforma 
dostarcza obiekty użyteczności, które wykonują zadanie za Ciebie. Znaczniki kontenera mogą również 
używać ogólnego skrótu właściwości = wartość, który dotyczy znaczników <Description>. Następujące 
atrybuty mają zastosowanie do znaczników <li>: 
parseType resource 
Atrybuty te działają tak samo jak w przypadku znaczników predykatów / właściwości i obsługują te same 
skrócone formularze. To kończy dyskusję na temat składni RDF. 
11.5 PRZYKŁADY RDF 
Przedstawiono kilka przykładów pokazujących, w jaki sposób składnia i pojęcia współpracują ze sobą. 
11.5.1 Przykład adresu URL: Menedżer pobierania  
Klasyczny Menedżer pobierania Mozilli przedstawia czysty przykład dokumentu RDF który zarządza zasobami 
internetowymi. Menedżer pobierania jest dostępny tylko w wersji 1.2.1 i nowszych. Śledzi postęp i 
zakończenie pobranych plików. Jest włączony z preferencją pod Edit | Preferencje | Nawigator | Pliki do 
pobrania. Menedżer pobierania składa się z pojedynczego okna XUL i pliku RDF. Okno wyświetla się podczas 
zapisywania adresu URL w lokalnym systemie plików, być może z plikiem | Zapisz stronę jako ... z systemu 
menu Nawigatora. Można go również otworzyć bezpośrednio za pomocą Narzędzia | Menadżer pobierania. 
Plik RDF nazywa się pobierania. rdf i jest przechowywany w katalogu profilu użytkownika. Kod Menedżera 
pobierania znajduje się w pliku chrome comm.jar. Interfejs GUI jest implementowany za pomocą znacznika 
<tree> XUL. Aby zobaczyć, jak to działa, otwórz Menedżera pobierania i usuń wszystkie wymienione 
elementy, zaznaczając je i klikając przycisk "Usuń z listy". Za pomocą edytora tekstu otwórz plik 
downloads.rdf. Zawiera tylko deklaracje przestrzeni nazw i pustą kolekcję, która jest znacznikiem <Seq>. 
Listing 11.12 pokazuje ten plik. 



<? xml version = "1.0"?> 
<RDF: RDF 
xmlns: NC = "http://home.netscape.com/NC-rdf#" 
xmlns: RDF = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
> 
<RDF: Seq about = "NC: DownloadsRoot"> 
</ RDF: Seq> 
</ RDF: RDF> 
Następnie wyświetl dowolną zdalną stronę internetową, taką jak www.mozilla.org. Zapisz stronę w pliku 
lokalnym. Za pomocą edytora tekstu ponownie otwórz plik downloads.rdf po zakończeniu operacji 
składowania. Dodano tag <Content> i zawartość oraz element kolekcji <li>. Znacznik <Description> określa 
osiem faktów (je wypunktować) o pobranym lokalnie pliku. Element <li> określa kolejny fakt: fakt, który jest 
pobranym plikiem, jest również obiektem w kolekcji sekwencji. Ta sekwencja służy do wyszukiwania 
wszystkich plików zapisanych w dokumencie. Po pobraniu pojedynczego pliku RDF pojawia się jak na listingu 
11.13. 
<? xml version = "1.0"?> 
<RDF: RDF 
xmlns: NC = "http://home.netscape.com/NC-rdf#" 
xmlns: RDF = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
> 
<RDF: Seq about = "NC: DownloadsRoot"> 
<RDF: li resource = "C: \ tmp \ test_save.html" /> 
</ RDF: Seq> 
<RDF: Description about = "C: \ tmp \ test_save.html" 
NC: Name = "test_save.html" 
NC: ProgressMode = "none" 
NC: StatusText = "Finished" 
NC: Transferred = "1KB z 1KB"> 
<NC: URL resource = "http://www.mozilla.org/" /> 
<NC: File resource = "C: \ tmp \ test_save.html" /> 
<NC: DownloadState NC: parseType = "Integer"> 1 </ NC: DownloadState> 
<NC: ProgressPercent NC: parseType = "Integer"> 100 </ NC: ProgressPercent> 
</ RDF: Description> 
</ RDF: RDF> 
Jeśli korzystasz z systemu Microsoft Windows, nie myl ich nazwy ścieżek z prefiksem C: (lub dowolną literą 
dysku). Jest to tylko odmiana składni adresów URL wymyślona przez firmę Microsoft obsługiwana przez 
Mozillę. Takie rzeczy są równoważne plikowi: /// C | / prefix i wciąż są adresami URL. Spróbuj wyświetlić i 
zapisać dowolną stronę internetową, a następnie usunąć wpisy za pomocą Menedżera pobierania. Łatwo 
jest zobaczyć, w jaki sposób plik danych RDF i okno XUL są skoordynowane. Zamknij Menedżera pobierania i 
ostrożnie edytuj ręcznie plik downloads.rdf, aby usunąć jeden element sekwencji i pasujący do niej <Opis>. 
Zrestartuj Menedżera pobierania, aby zobaczyć efekt. Podczas pobierania plików internetowych na dysk 
lokalny, czasami pojawia się długa przerwa przed wyświetleniem okna dialogowego FilePicker. Jest to błąd 
występujący, gdy plik RDF Download Manager znacznie się powiększył. Usuń lub opróżnij plik, aby poprawić 
czas odpowiedzi. Menedżer pobierania może zostać zaimplementowany bez użycia RDF. RDF jest używany, 
ponieważ oznacza to, że potrzebna jest tylko niewielka ilość kodu. Rozbudowana infrastruktura RDF w 
ramach platformy Mozilla ułatwia pobieranie i przechowywanie informacji w formacie RDF 
11.5.2 Korzystanie z URN dla danych zwykłych 
Cały sens korzystania z RDF polega na tym, aby w aplikacji można było przeprowadzić przetwarzanie oparte 
na faktach. Chociaż adresy URL mają swoje zastosowania, większość aplikacji działa na tradycyjnych danych. 
Tradycyjne dane są również wyrażane w RDF. Po co używać RDF do tradycyjnych danych? Infrastruktura RDF 
w Mozilli pozwala na łączenie i dynamiczną aktualizację danych przechowywanych w RDF. Ta pula danych 
może być używana z kilku punktów w aplikacji, a nawet z kilku różnych aplikacji. Infrastruktura RDF 
zapewnia również rozbudowane automatyczne analizowanie i zarządzanie zawartością RDF. Skrypt 
programisty aplikacji nie musi wykonywać żadnych operacji na niskim poziomie. Co najważniejsze, RDF jest 



podstawą systemu szablonów XUL Mozilli, który zapewnia automatyczne wyświetlanie zawartości RDF. 
11.5.2.1 Podsumowanie typów użytkowych w RDF Mozilli Aby uzupełnić wcześniejsze uwagi dotyczące 
typów RDF, dostępne typy obejmują: 
* Typy literalne. Dosłowne, Zasoby, Liczba całkowita, Data, Blob. XMLLiteral nie jest obsługiwany. 
* Rodzaje składników. Właściwość, torba, Seq, Alt. Lista nie jest obsługiwana. 
* Rodzaje faktów. Oświadczenie nie jest obsługiwane. 
* Typy reifikacji. Temat, predykat i obiekt nie są obsługiwane. 
Typ Blob zawiera tablicę danych binarnych. Nie można go określić w dokumencie RDF ani w JavaScript. Jest 
to rozszerzenie Mozilli, które może być użyte tylko z kodu C / C ++. Jedno użycie typu Blob występuje w 
kliencie Classic Mail & News. Tam załączniki są traktowane jako obiekty faktów typu Blob. Typy obsługiwane 
w RDF są określane za pomocą atrybutu typu znacznika <Description>, który jest taki sam, jak wbudowany 
predykat typu rdf: type. Żadna z funkcji typu schematu RDF nie jest obsługiwana. Ogólnie rzecz biorąc, 
programista aplikacji powinien przechowywać zawartość w RDF jako zwykły ciąg znaków XML i wykonywać 
wszelkie niezbędne konwersje w kodzie aplikacji. 
11.5.2.2 URN Kiedy omawiane były wcześniej identyfikatory, wszystkie przykłady wykorzystywały adresy 
URL. Adresy URL są przydatne, jeśli przechowywane fakty dotyczą zasobów internetowych lub 
internetowych. W przypadku bardziej zwyczajnych aplikacji, które działają tylko w przypadku zwykłych 
danych, zalecane są URN zamiast adresów URL. Identyfikatory w RDF są faktycznie identyfikatorami URI, a 
nie adresami URL. Przypomnij sobie, że URI (Uniform Resource Identifier) to URL (Uniform Resource Locator) 
lub URN (Uniform Resource Name). Adres URL wiąże zasób z określonym punktem dostępu i metodą 
dostępu, taką jak HTTP. Zasób w tym momencie może się zmieniać w czasie, podobnie jak strona 
internetowa. Z kolei URN to nazwa niezmiennej rzeczy, która istnieje jako koncepcja. Jeśli ta koncepcja ma 
ekwiwalent realnego świata, jest najwygodniejszy. Dla programisty URN jest nazwą zmiennej dla stałego 
fragmentu danych. Chociaż URN mają być unikalne na skalę globalną, możesz stworzyć własną pod 
warunkiem, że Twoja aplikacja jest odizolowana od reszty świata. To jest jak tworzenie własnej nazwy 
domeny lub własnego adresu IP. Zobacz IETF RFC 2611 dla ciała rejestrującego URN. W Mozilli URN są 
krótkie, co odpowiada programistom. Ich składnia jest 
urn: {namespace}: {name} 
gdzie {namespace} jest łańcuchem, a {name} jest łańcuchem. {przestrzeń nazw} nie może być "urna" i nie 
może zawierać dwukropków (:). {name} może być wszystkim, w tym dwukropkami, co może początkowo być 
mylące. RFC 2141 opisuje dokładną składnię, która pozwala na ASCII, alfanumeryczną, niewrażliwą na 
wielkość znaków przestrzeń nazw i interpunkową nazwę niewrażliwą na wielkość znaków ASCII. {name} jest 
opcjonalne w Mozilli. Nie ma żadnych "względnych" URN. Niektóre znaki interpunkcyjne są zabronione. 
Zobacz także dokument RFC 2379. Dwa przykłady URN to 
urn: myapp: runstate 
urn: myapp: perfdialog: response 
W drugim URN część {name} jest skonstruowana tak, aby wyglądała jak druga przestrzeń nazw plus nazwa 
końcowa. Pod względem standardów jest to tylko złudzenie, ale pod względem programowania jest to 
przydatny sposób podziału dużej liczby URN na podkategorie. Ten rodzaj podziału może mieć tyle poziomów, 
ile potrzeba. URN są użyteczne w RDF. Zamieniają obszerny, internetowy dokument z ogólnoświatowym 
ukierunkowaniem na dokument ogólnego przeznaczenia dotyczący informacji lokalnych. Przykładem jest 
fakt URN  
<Description about = "urn: mozilla: skin: modern / 1.0" 
chrome: author = "mozilla.org" /> 
Tutaj chrome: jest przestrzenią nazw XML, "mozilla.org" jest literałem, a "skin: modern / 1.0" jest nazwą 
rzeczy opisywanej przez URN. Chociaż jest to fakt, a nie dane, takie proste ustawienie można porównać do 
linii kodu JavaScript: 
mozilla ["skin: modern / 1.0"]. author = "mozilla.org"; 
Można go również porównać do bardziej gadatliwej linii: 
urn.mozilla.skin ["modern / 1.0"]. chrome.author = "mozilla.org"; 
Oczywiście ten prosty kod nie pasuje do wszystkich zachowań faktów; odzwierciedla tylko jedno możliwe 
użycie konkretnego faktu. Istnieje schemat URL o nazwie URL danych. Jest to udokumentowane w IETF RFC 
2397. Ten schemat oferuje kuszący sposób udawania, że surowe dane są również adresem URL. Mogłoby się 
wydawać, że jest to sposób na nazwanie zasobu po jego własnej zawartości. Adresy URL danych nie są 



użyteczne w RDF, chyba że jako obiekty, ponieważ nie są unikatowymi identyfikatorami. Unikaj ich. 
11.5.3 A URN Przykład: typy MIME 
Typy MIME (i przyrostki plików) są używane w Klasycznej przeglądarce do obsługi obcych dokumentów do 
właściwej aplikacji do przeglądania. Przykładem jest dokument Microsoft Word .DOC, który w systemie 
Microsoft Windows jest przekazywany do pliku winword.exe do wyświetlenia. Typy MIME są 
skonfigurowane w Edit | Preferencje | Nawigator | Aplikacje pomocnicze. Jeśli chodzi o Download Manager, 
system typów MIME ma GUI i komponent pliku. Składnik GUI jest panelem w oknie dialogowym Preferencje; 
komponentem pliku jest plik mimeTypes.rdf przechowywany w katalogu profilu Classic Browser. Kod tego 
systemu znajduje się w pliku comm.jar w chrome, w plikach prefixed pref-application. Ten podsystem Mozilli 
może być wykorzystywany w podobny sposób do Download Manager. Istotna różnica polega na tym, że 
model danych RDF wykorzystuje URN zamiast adresów URL. Ten model danych to zestaw faktów, których 
tematyką jest hierarchia URN. Przykład tej hierarchii, dla konfiguracji tylko dwóch typów, pokazano na 
listingu 11.14. 
urn: mimetypes 
urn: mimetypes: root 
urn: mimetypes: text / plain 
urn: mimetypes: application / octet-stream 
urn: mimetypes: handler: text / plain 
urn: mimetypes: handler: application / octet-stream 
urn: mimetypes: externalApplication: text / plain 
urn: mimetypes: externalApplication: application / octet-stream 
Ponieważ te URN są tylko imionami, ich pozorna hierarchia nie ma żadnego znaczenia technicznego. Po 
prostu informuje czytelnika, że coś się dzieje. Istnieje również prawdziwa hierarchia w pracy, jedna z faktów. 
Jeśli narysujesz wykres RDF dla pliku mimeTypes.rdf (spróbuj), zobaczysz, że fakty tworzą prostą hierarchię, 
z niewielkim odniesieniem. Ta hierarchia jest bardzo podobna do rozszerzenia DOM.navigator.mimeTypes 
DOM używanego przez twórców stron internetowych. W rzeczywistości ta tablica jest wypełniana z danych 
mime- Types.rdf. Jeśli chodzi o Download Manager, kontener <Seq> przechwytuje pełny zestaw typów MIME 
w strukturze łatwej do pobrania. Jeśli wiele okien klasycznej przeglądarki jest otwartych, a zawartość kilku 
specjalnych typów jest pobierana, wówczas wszystkie te okna będą korzystać z pojedynczej puli danych typu 
MIME RDF, aby określić sposób wyświetlania tej treści. 
11.5.4 Obszary zastosowania RDF 
Mozilla używa RDF jako technologii implementacji dla wielu funkcji, ale te funkcje mogły zostać stworzone 
bez niego. Dlaczego naprawdę istnieje RDF? Odpowiedź brzmi, że istnieją pewne problemy na poziomie 
aplikacji, dla których RDF jest rzekomym rozwiązaniem. Zgodnie ze specyfikacją RDF, podstawowym 
zastosowaniem aplikacji RDF są katalogi biblioteczne. Takie katalogi wymagają formalnego i elastycznego 
modelu danych, z którym wszyscy się zgadzają, ponieważ takie katalogi są w coraz większym stopniu 
dostępne w sieci i łączą się ze sobą. Najbardziej widocznym wynikiem tego obszaru zastosowania jest Dublin 
Core. Jest to model danych szeroko zaakceptowany przez branżę biblioteczną i odpowiedni do 
przechowywania informacji na temat wszelkiego rodzaju publikacji, w tym stron internetowych. W 
kategoriach RDF jest to lista nazw predykatów, które powinny być używane dla tego typu aplikacji. Drugim 
zastosowaniem RDF, zgodnie ze specyfikacją RDF, jest zarządzanie treścią. Jest to proces dodawania 
informacji generowanych w wyniku przeglądu do treści, aby można było podejmować decyzje dotyczące 
zarządzania. Prostymi przykładami informacji przeglądowych są wskaźniki tajności i oceny zapadalności. RDF 
jest oczywistym sposobem dołączania takich informacji do adresów URL treści za pośrednictwem faktów. 
System oprogramowania może następnie dostarczać lub nie dostarczać treści, w zależności od luzu lub 
wieku czytelnika. W praktyce istnieje wiele mechanizmów zarządzania treściami internetowymi, a RDF nie 
jest jeszcze wyraźnym zwycięzcą, a nawet ważnym graczem. Bardziej skuteczne wykorzystanie RDF to 
utrzymywanie hierarchii informacji. Katalog www.dmoz.org prowadzony przez wolontariuszy przechowuje 
całą hierarchię tematyczną, w tym poszczególne wpisy URL, jako pojedynczy duży plik RDF. RDF jeszcze się 
nie rozpadł jako istotna część infrastruktury internetowej; w tej chwili jest to po prostu przydatne narzędzie. 
Podczas opracowywania aplikacji Mozilli rozważ RDF w tym świetle. To kończy dyskusję o przykładach RDF 
11.6 MODELE DANYCH 
Ta sesja daje przykład procesu modelowania wymaganego do stworzenia zestawu faktów dotyczących RDF. 
Dużo eksperymentowaliśmy z elementami GUI narzędzia NoteTaker oraz ze środowiskiem skryptowym, ale 



teraz nadszedł czas, aby wrócić do faza projektowania. Nie mamy jednoznacznego oświadczenia, jakie dane 
obsługuje NoteTaker. Wybieramy RDF jako ostateczny format przechowywania dla tych danych. 
Potrzebujemy modelu danych, który mówi nam, jakie fakty z RDF są potrzebne. Fakty są językiem 
modelowania, którego będziemy używać. W Mozilli RDF jest najsilniejszy, gdy jest używany wewnątrz 
własnego obszaru instalacji platformy, chociaż może być również przekazywany przez Internet. Jest również 
silny, gdy ilość danych jest niewielka. Te atuty są dla nas odpowiednie, ponieważ narzędzie NoteTaker będzie 
przechowywać kilka notatek tworzonych przez użytkownika w profilu użytkownika Mozilli na dysku lokalnym. 
Nie będzie wymagany dostęp do Internetu. Wybór faktów jako języka modelowania nie jest przypadkowy. 
Równie dobrze moglibyśmy wybrać podejście obiektowe lub podejście relacyjne, takie jak SQL. Ale fakty 
mają jedną wyraźną przewagę nad innymi systemami: mapują bezpośrednio do składni RDF. UML jest dobry 
dla obiektów; Modelowanie zależności encji jest dobre dla relacyjnych baz danych; fakty są dobre dla RDF. 
Proces, który wykorzystujemy do znalezienia, zbudowania i wdrożenia modelu, następuje. 
1. Zapisz wszystko na temat danych. 
2. Wybierz istotne słowa (terminy). 
3. Skonstruuj kilka przydatnych faktów. 
4. Upewnij się, że te fakty dotyczą zasobów. 
5. Zastanów się, w jaki sposób należy uzyskać dostęp do tych faktów. 
6. Rozmieść fakty w strukturach, które wspierają ten dostęp. 
7. Przetłumacz wyniki na czysty RDF. 
Modelowanie danych zazwyczaj wymaga kilku wersji roboczych, ale w tym przypadku najlepiej będzie zacząć 
od niego i na początek kilka typowych pułapek i ślepych zaułków. Model danych NoteTaker jest bardzo 
prosty, abyśmy mogli wyrazić słowami. Każda notatka jest powiązana z jednym adresem URL. Ma krótki i 
długi opis (podsumowanie i szczegóły). Ma pozycję na ekranie (góra, lewo, szerokość, wysokość). Ma 
również skojarzone z nim słowa kluczowe. Słowa kluczowe to tylko opisowe słowa dodane przez 
użytkownika, które klasyfikują adres URL, do którego należy notatka. Jeśli dwa słowa kluczowe pojawiają się 
w tej samej notatce, te dwa słowa kluczowe są powiązane. Ta "pokrewieństwo" wykracza poza pojedynczą 
nutę. Gdy dwa słowa kluczowe pojawią się gdzieś razem, oznacza to, że są one powiązane w sensie ogólnym. 
Powiązane słowa kluczowe mogą dostarczyć wskazówek dla użytkownika. Gdy użytkownik wybiera słowo 
kluczowe dla notatki, wszystkie powiązane słowa kluczowe są wyświetlane w tym samym czasie. Użytkownik 
może następnie sprawdzić, czy którekolwiek z tych innych słów kluczowych powinno zostać dodane do 
notatki w tym samym czasie. Ten system słów kluczowych jest używany tylko przez narzędzie NoteTaker. Jest 
to po prostu system przypominający dla użytkownika i eksploracja technologii XUL i RDF. Wersja NoteTaker 
utworzona po przykładzie w tej książce obsługuje okno Menedżera notatek. Takie okno służy do 
wylistowania wszystkich istniejących notatek, uporządkowania i zarządzania tymi notatkami, wyszukiwania 
notatek według słów kluczowych oraz pobierania i wyświetlania adresów URL dla konkretnych notatek. 
W interfejsie GUI NoteTaker istnieją dwie inne części danych. Pojawiają się one jako możliwe do 
skontrolowania pola w oknie dialogowym Edycja pod nagłówkiem "Krojenie zapytania" i "Strona główna". Te 
elementy nie są właściwościami notatki, ale raczej kontrolują sposób tworzenia notatki. Jeśli zaznaczone jest 
"Przytnij zapytanie", adres URL nowej notatki będzie miał usunięte parametry HTTP GET. Na przykład, 
http://www.test.com/circuits.cgi?voltage=240V;amps=50mA 
zostanie zredukowany do 
 http://www.test.com/circuits.cgi 
Skonstruowana uwaga pojawi się na dowolnej stronie, której adres URL jest poprzedzony tym krótszym 
adresem URL. Jeśli zaznaczono "Strona Główna", adres URL zostanie zredukowany jeszcze bardziej, do 
http://www.test.com/ 
W takim przypadku notatka pojawi się tylko na stronie głównej. Jeśli adres URL zawiera katalog 
pojedynczego użytkownika, taki jak ten przykład: 
http://www.test.com/~fred/mytests/test2.htm 
następnie zaznaczenie "Strona główna" spowoduje zmniejszenie tego adresu URL do 
http://www.test.com/~fred/ 
W przypadku obu tych opcji po wyświetleniu tego adresu URL będzie wyświetlana tylko najbardziej 
szczegółowa notatka dla danego adresu URL. Podsumowując, po dokonaniu tych wyborów w GUI, wyniki są 
ukryte w adresie URL notatki. Dlatego nie dodają żadnych dalszych danych do modelu. To kończy nasz 
opisowy przegląd danych. Ten przegląd danych należy ograniczyć do trzech składników faktów. Krok 2 



obejmuje wybieranie istotnych warunków. Ponieważ fakty zawierają informacje o relacjach, musimy również 
to zauważyć, nie tylko rzeczowniki (jednostki, obiekty lub zasoby). Znalezienie rzeczowników jest jednak 
przydatnym punktem początkowym. Nasze pierwsze przypuszczenia w tym przypadku są następujące: zwróć 
uwagę na szczegóły podsumowania adresu URL słowa w górę w lewo szerokość na szerokość Do pozycji 
podobnych do rzeczowników dodajemy kilka domysłów dotyczących powiązań: powiązane słowa kluczowe 
notatka-dane uwaga-do-a-url Teraz, aby zebrać te terminy w fakty - krok 3. Fakty można postrzegać jako 
trójki podmiotowo-predykcyjno-obiektowe (ogólna terminologia) lub jako potrójne wartości potęgowe 
(terminologia RDF). Zobaczymy, jak oba te widoki są użyteczne. Najpierw testujemy każde z odnalezionych 
terminów pod kątem użytecznego znaczenia, zadając trzy pytania: 
1. Czy ten termin może być rzeczą samą w sobie (podmiotem lub zasobem)? 
2. Czy ten termin może być relacją (predykatem)? 
3. Czy ten termin może być opisową cechą czegoś innego (właściwość)? 
Pytanie 3 pomoże nam oddzielić "słabsze" warunki, tak aby ustalić rozsądne ograniczenie tego, co 
modelujemy. Po tym wstępnym zgadywaniu mamy wyniki i kilka nierozstrzygniętych problemów. Najpierw 
wyniki: słowo kluczowe jest rzeczą; notatka-dane to relacja; i podsumowanie, szczegóły, góra, lewo, 
szerokość i wysokość są wszystkie opisowe cechy. Jesteśmy pewni tych wyników, ponieważ każdy 
odpowiedni wiersz w tabeli ma tylko jeden znacznik. 
Następnie problemy: 
1. Podejrzewamy, że słowo kluczowe nie może być funkcją innego terminu, ponieważ mogłoby to uczynić z 
niego właściwość RDF (predykat faktyczny). Chociaż nie ma w tym nic złego, zwykle oczekuje się, że 
właściwości będą miały dobrze znane nazwy, takie jak "kolor". Wiemy, że w każdej notatce może być zero 
lub więcej słów kluczowych, z których każda ma inną nazwę wprowadzoną przez użytkownika. Oznacza to, że 
nie ma jednej dobrze znanej nazwy. Słowo kluczowe nie jest więc dobrym przykładem funkcji. Mielibyśmy 
ten problem z dowolnymi danymi element, który ma relację wiele do jednego z innym elementem danych. 
2. Warunki te nie mają własnych właściwości, więc nie widzimy żadnego powodu, aby podnieść je do stanu 
rzeczy. Wydaje się oczywiste, że są to właściwości czegoś innego, jak adres URL lub notatka. 
3. Wciąż jesteśmy nieco zdezorientowani notatką i adresem URL. Które należy do którego, czy są one 
oddzielne? Lepiej załóżmy, że obie są z minuty na minutę. 
4. Dźwięki-dane brzmią nieco niepewnie. Nie identyfikuje danych ani ich relacji. W rzeczywistości nie jest to 
konkretna informacja; to jest mgliste. Przypadkowo wprowadziliśmy koncepcję metadanych: "notatki 
zawierają dane". Podsumowując, dla porównania jest to konkretny fragment danych. Odrzucimy dane z 
notatek. Metadane nigdy nie są wymagane w przypadku prostych aplikacji. 
Z tej analizy fakty, które znaleźliśmy, są pokazane na listingu 11.15. 
<- note, ?, URL -> 
<- URL, ?, note -> 
<- note, URL, ? -> 
<- URL, note, ? -> 
<- keyword, ?, ? -> 
<- note, summary, ? -> 
<- note, details, ? -> 
<- note, top, ? -> 
<- note, left, ? -> 
<- note, width, ? -> 
<- note, height, ? -> 
<- ?, related-keyword, ? -> 
<- ?, note-for-a-url, ? -> 
Pierwsze cztery fakty to możliwości, które odzwierciedlają naszą niepewność dotyczącą powiązania notatek i 
adresów URL. Musimy wypełnić nieznane, korzystając z naszej wiedzy na temat potrzeb aplikacji. Wrócimy 
do nich, po tym, jak zrobiliśmy proste kawałki. Sześć faktów od sumy do wzrostu jest łatwe. Będą posiadać 
po prostu wartość prostą, więc ich komponentem obiektu nie jest URI. Musi to być jeden z typów 
obsługiwanych przez Mozillę (Literal, Integer, Date, Blob). Wybieramy dosłownie (co jest ciągiem znaków). 
Oto przykład 
<- note, top, Literal -> 
Skojarzony fakt związany ze słowem kluczowym łączy dwa słowa kluczowe. Wydaje się oczywiste, że 



przedmiotem i celem tego faktu powinno być słowo kluczowe. Zredukujemy słowo kluczowe związane z 
ortografią do pokrewnych, dla zwięzłości: 
<- keyword, related, keyword -> 
Słowo kluczowe fakt przedstawia nam problem z nazywaniem. Wiemy, że słowo kluczowe musi być nazwane 
przez URI, ponieważ jest to rzecz (zasób). O ile niektóre serwery nie określają wszystkich słów kluczowych na 
świecie (nie nasz przypadek, a nawet praktyczne), musi to być URN, a nie URL. Co to za URN? Nie mamy 
takiego. Będziemy musieli zbudować go z danych dostarczanych przez użytkownika. Zrobimy to poprzez 
prefiksowanie ciągu słów kluczowych za pomocą urn: notetaker: keyword :. Na przykład słowo kluczowe foo 
będzie miało identyfikator URI: 
urn: notetaker: keyword: foo 
Potrzebujemy również dostępu do samego słowa kluczowego. Teraz nie jest to oczywiste, ale w późniejszych 
częściach zobaczymy, że trudno wyodrębnić podłańcuch z RDF URI. Będziemy mieli właściwość o nazwie 
label, a my utrzymamy słowo kluczowe jako oddzielny ciąg znaków: 
<- urn: notetaker: keyword: {keystring}, label, "{keystring}" -> 
Na koniec złożoność notatki i URL. Każda notatka ma jeden adres URL, a każdy adres URL ma jedną notatkę. 
Musimy wiedzieć, czy są oddzielne. Jeśli są oddzielne, potrzebujemy między nimi pewnego rodzaju 
powiązań między tabelami. Jeśli nie są oddzielne, to prawdopodobnie będzie to własność drugiej. Jeśli 
uwaga i adres URL są oddzielne, oba będą miały URI, więc przetestujmy tę możliwość. Identyfikator URI 
adresu URL jest oczywisty - to po prostu sam adres URL. Co to jest identyfikator URI notatki? Musi to być 
URN (może to być plik: URL, ale to byłoby nietypowe). Czym będzie ten URN? Ostatecznie nie mamy nazwy 
dla notatki, musielibyśmy stworzyć dowolną (jak?) Lub uczynić notatkę anonimową (ale wtedy ostateczny 
dokument RDF nie zostałby zmielony). Obie te opcje są brzydkie. Prawda jest taka, że notatka nie ma 
własnej tożsamości i dlatego musi być zależna od adresu URL. Ponieważ nie ma tożsamości, nie może się w 
nim pojawić jako podmiot lub przedmiot. Ponieważ notatka nie ma "własnej wartości", nie może też być 
literalna. Cała koncepcja notatki jako rzeczy załamuje się do zera. Wyrzucamy go z modelu, pozostawiając 
tylko adres URL, na który notatka jest przeznaczona. To rozwiązuje większość problemów z pierwszymi 
czterema faktami na listingu 11.13. Ten ostatni punkt może wydawać się bardzo zaskakujący, zwłaszcza jeśli 
wcześniej wykonałeś jakiekolwiek modelowanie obiektowe lub relacyjne. Czy notatki nie są kluczowe dla 
całej aplikacji NoteTaker? Czy nie jesteśmy w stanie tworzyć przedmiotów, które lubimy? Odpowiedzi brzmią 
"tak" dla pierwszego, a "nie" dla drugiego. Tak, uwagi są koncepcją aplikacji, ale jak się okazuje, nie z 
modelu danych. Nie, nie jesteśmy w stanie tworzyć elementów, które lubimy, ponieważ nie pracujemy z 
czystym systemem faktów, jak Prolog lub Lisp, pracujemy z RDF. W RDF jedna koncepcja istnieje już przed 
rozpoczęciem modelowania: koncepcja zasobu URI. Nie możemy tworzyć obiektów pierwszej klasy; możemy 
tylko tworzyć rzeczy z URI, lub zwykłe literały. Chociaż mamy koncepcję notatki w aplikacji NoteTaker, w 
modelu danych RDF wszystko co znaczące musi być identyfikatorem URI. Jedynym powodem, dla którego 
udało nam się zachować "słowo kluczowe" jako koncepcję modelu danych, jest to, że znaleźliśmy URI dla 
każdego z nich. Morał tego procesu modelowania jest prosty: jeśli nie modelujesz adresu URL, musisz 
utworzyć dla niego URN, potraktować go jako literał lub zapomnieć. Listing 11.16 pokazuje, co pozostało po 
dokonaniu wszystkich tych zmian: 
<- URL, summary, Literal -> 
<- URL, details, Literal -> 
<- URL, top, Literal -> 
<- URL, left, Literal -> 
<- URL, width, Literal -> 
<- URL, height, Literal -> 
<- keyword, label, Literal -> 
<- keyword, related, keyword -> 
Oczywistym brakującym faktem jest pewien związek między słowem kluczowym a noteladen URL. W Tabeli 
11.4 odkładamy myślenie na temat tego linku, ponieważ nie było jasne, jak słowo kluczowe może być 
powiązane z innym faktem, gdy jest to relacja wiele do jednego. Nie możemy użyć słowa kluczowego jako 
właściwości / orzecznika, ponieważ jest to zmiana URN dla każdego słowa kluczowego. Możemy spróbować 
jednego z poniższych: 
<- URL, słowo kluczowe, słowo kluczowe-urn -> 
<- keyword-urn, note-url, URL-> 



Każdy adres URL (i uwaga) będzie miał zero lub więcej wystąpień pierwszego faktu; na przemian (lub też) 
każde słowo kluczowe ma zero lub więcej wystąpień drugiego faktu. W tym proponowanym rozwiązaniu 
istnieje wiele właściwości "słów kluczowych" na nutę (na adres URL). Czy możemy przechowywać te słowa 
kluczowe w kontenerze RDF, np. <Seq>? Odpowiedź brzmi: nie łatwo. Gdyby tak było, byłby jeden taki 
kontener dla każdego adresu URL z określoną notatką. Co te pojemniki mają jako nazwy? Takie nazwy 
musiałyby być URN, więc musielibyśmy je konstruować. Musimy zrobić coś takiego jak połączenie adresu 
URL notatki na końcu jakiegoś prefiksu. Jest to możliwe, ale niechlujne, aw późniejszych rozdziałach 
napotkalibyśmy problemy z przetwarzaniem strun. Lepiej trzymać się prostego rozwiązania. Unikamy <Seq>, 
ponieważ takie sekwencje byłyby powtarzane. Pozostajemy przy proponowanym rozwiązaniu, ale będziemy 
leniwi i wykorzystamy tylko pierwszy fakt: 
<- URL, słowo kluczowe, słowo kluczowe-urn -> 
Zakończyliśmy 4 etap naszego siedmioetapowego procesu modelowania - przechwyciliśmy wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące modelu danych. Przykład faktów, które przechowujemy dla jednej nuty z 
dwoma słowami kluczowymi "test" i "cool" pokazano na listingu 11.17 
<- http: //saturn/test.html, podsumowanie, "Moje podsumowanie" -> 
<- http: // saturn/test.html, szczegóły, "Moje dane" -> 
<- http: //saturn/test.html, góra, "100" -> 
<- http: // saturn/test.html, left, "90" -> 
<- http: // saturn/test.html, szerokość, "80" -> 
<- http: // saturn/test.html, wysokość, "70" -> 
<- http: // saturn/test.html, keyword, urn: notetaker: keyword: test -> 
<- http: // saturn/test.html, keyword, urn: notetaker: keyword: cool -> 
<- urn: notetaker: keyword: test, label, "test" -> 
<- urn: notetaker: keyword: cool, label, "cool" -> 
<- urn: notetaker: keyword: test, related, urn: notetaker: keyword: cool -> 
Ostatnim faktem jest wyłączne "powiązanie" między słowami kluczowymi. Możemy również przechowywać 
fakt, który jest odwrotnością ostatniego faktu, ponieważ test jest również związany z chłodem. Jeśli to 
zrobimy, będziemy mieli wiele dodatkowych informacji na temat notatek z wieloma słowami kluczowymi. W 
tym miejscu opiszemy tylko minimalne fakty niezbędne do połączenia słów kluczowych. Kroki 5 i 6 
modelowania przewidują Rozdział 14, Szablony. Ostatecznie chcielibyśmy efektywnie wyodrębnić te fakty z 
dokumentu RDF. Oznacza to dodanie dodatkowej struktury do podstawowych faktów. Skrypty i szablony 
będą w stanie wykorzystać tę strukturę. Jedynymi takimi strukturami, które RDF zapewnia, są tagi 
kontenerów, mała informacja o typie i możliwość dodawania faktów bez ograniczeń. Patrząc na narzędzie 
NoteTaker, skrypty i szablony będą chciały: 
1. Sprawdź, czy istnieje notatka dla podanego adresu URL, aby NoteTaker wiedział, czy wyświetlić jedną, czy 
nie. 
2. Wyodrębnij szczegóły notatki, w tym słów kluczowych, używając adresu URL. Jest to wyświetlane w oknie 
dialogowym zarówno dla panelu Edycja, jak i dla panelu Słowa kluczowe. 
3. Wyodrębnij tylko podsumowanie i szczegóły notatki za pomocą adresu URL. Dotyczy to zarówno pól 
tekstowych pasków narzędziowych, jak i treści notatek HTML. 
4. Wyodrębnij listę wszystkich istniejących słów kluczowych. To dotyczy rozwijanego menu na pasku 
narzędzi. 
5. W jakiś sposób wyodrębnij wszystkie powiązane słowa kluczowe dla danego słowa kluczowego i wszystkie 
powiązane słowa kluczowe, i tak dalej. Dotyczy to informacji użytkownika w okienku słów kluczowych okna 
dialogowego. 
Oprócz tych wyodrębnionych faktów chcemy mieć możliwość łatwego dodawania, usuwania i 
aktualizowania notatek. Te zadania są na ogół łatwe, więc zajmiemy się tylko powyższą listą. Ta lista jest w 
rzeczywistości zbiorem zapytań. Mozilla może znaleźć fakty w dokumencie RDF bez względu na to, jak są 
one rozmieszczone, ale niektóre aranżacje przyspieszają, a niektóre aranżacje ułatwiają czytanie RDF. 
Zrobimy dwie rzeczy: 
* Umieść wszystkie adresy URL istniejących notatek w kontenerze <Bag> RDF z identyfikatorem URI urn: 
notetaker: notes. Zapytania 1, 2 i 3 mogą korzystać z tego kontenera, aby znaleźć notatkę i jej treść. 
* Umieść wszystkie URN dla istniejących słów kluczowych w pojemniku RDF <Bag> z identyfikatorem URI 
urn: notetaker: keywords. Zapytanie 4 może użyć tego kontenera, aby uzyskać jego listę. 



Zapytanie 5 jest dość trudne, ponieważ wymaga obszernej eksploracji faktów obciążonych słowami 
kluczowymi. Powiemy tylko, że nie ma żadnej oczywistej pomocy, którą możemy dodać na tym etapie. 
Cokolwiek system obsługuje zapytanie 5, prawdopodobnie będzie musiał przeszukać cały zestaw faktów lub 
duży podzbiór. Ponieważ dokumenty RDF mają wykorzystywać tagi <Bag> jako obiekty faktyczne, lepiej 
dodajmy najwyższy znacznik <Description> do urn zasobów: notetaker: root. Nasze dwa znaczniki <Bag> 
mogą być wartościami właściwości tego znacznika. To wszystko, czego potrzebujemy. W kroku 7, ostatnim 
kroku, jest czysto mechaniczne przekształcenie modelu danych w dokument RDF. Szkieletowy dokument 
oparty na opcjach naszego kontenera RDF i bez notatek jest pokazany na listingu 11.18. 
<? xml version = "1.0"?> 
<RDF xmlns = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmnls: NT = "http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#> 
<Opis about = "urn: notetaker: root"> 
<NT: uwagi> 
<Seq about = "urn: notetaker: notes" /> 
</ NT: uwagi> 
<NT: słowa kluczowe> 
<Seq about = "urn: notetaker: keywords" /> 
</ NT: słowa kluczowe> 
</ Description> 
</ RDF> 
Jeśli ten dokument jest zapełniony notatką z listingu 11.18, ostateczny dokument RDF jest pokazany na 
listingu 11.19. 
<? xml version = "1.0"?> 
<RDF xmlns = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmnls: NT = "http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#> 
<Opis about = "urn: notetaker: root"> 
<NT: uwagi> 
<Seq about = "urn: notetaker: notes"> 
<li resource = "http: //saturn/test.html" /> 
</ Seq> 
</ NT: uwagi> 
<NT: słowa kluczowe> 
<Seq about = "urn: notetaker: keywords"> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: cool /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: test /> 
</ Seq> 
</ NT: słowa kluczowe> 
</ Description> 
<! - jedna uwaga -> 
<Opis about = "http: //saturn/test.html"> 
<NT: podsumowanie> Moje podsumowanie <NT: podsumowanie /> 
<NT: szczegóły> Moje szczegóły <NT: details /> 
<NT: top> 100 <NT: top /> 
<NT: left> 90 <NT: left /> 
<NT: szerokość> 80 <NT: szerokość /> 
<NT: wysokość> 70 <NT: wysokość /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: test" /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: cool" /> 
</ Description> 
<! - wartości dla każdego słowa kluczowego -> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: test label =" test "/> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: cool label =" cool "/> 
<! - Tutaj znajdują się wszystkie powiązane pary słów kluczowych; jeden do tej pory -> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: test"> 



<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: cool"> 
</ Description> 
</ RDF> 
Niektóre z tagów <NT: keyword> są duplikowane w tym pliku. Zawsze istnieje równowaga pomiędzy 
utrzymywaniem prostych danych a utrzymywaniem systemów, które wysyłają proste zapytania do danych. 
W naszym przypadku wybraliśmy małe powielenie danych, więc większość zapytań o dane działa (opisane w 
rozdziale 14, Szablony) jest prosta. W ten sposób skończymy z modelem danych dla notatek NoteTakera. 
Format pliku, który ostatecznie wykorzystamy do przechowywania tych notatek, zostanie ustawiony w tym 
samym czasie. Jedynym powodem, dla którego używamy RDF, jest to, że NoteTaker jest narzędziem tylko dla 
klienta (bez serwera), a ilość danych może być niewielka. 
11.7 DUMPING RDF 
Dane RDF są przetwarzane w trybie cichym, więc nie ma zbyt wiele informacji zwrotnych. Istnieje kilka 
sztuczek. Dokumenty RDF zazwyczaj zawierają białe znaki wskazujące na cel przedstawionych faktów. 
Możesz usunąć ten biały znak i wyświetlić taki dokument jako zwykły, hierarchiczny XML. Aby to zrobić, po 
prostu zmień rozszerzenie pliku na .xml (lub użyj skrótu lub łącza) i załaduj je bezpośrednio do okna 
nawigatora. Nie ma potrzeby restartowania Mozilli za każdym razem, gdy czytasz dokument RDF, lub nawet 
za każdym razem, gdy modyfikujesz ten dokument ręcznie. Dokumentem zarządza pamięć podręczna Mozilli. 
Jeśli modyfikujesz magazyn faktów w znacznym stopniu (i gubisz się), powinieneś całkowicie zrestartować 
Mozillę. Schemat RDF dla danego dokumentu nie jest łatwy do wytworzenia automatycznie. Możliwe jest 
napisanie procedury rysowania wykresów dla wykresu znanej, znajomej lub prostej struktury. Taki wykres 
może być wyświetlany przez wersję Mozilli z obsługą SVG - możesz użyć operacji DOM na dokumencie SVG, 
aby utworzyć taki wykres dynamicznie. Niełatwo jest napisać funkcję ogólnego przeznaczenia, która 
analizuje i aranżuje nieznany wykres RDF w gwarantowany czytelny sposób - istnieją teoretyczne 
ograniczenia. Jest to trudne zadanie i nie warto próbować w ograniczonym czasie. Strona RDF na W3C 
(www.w3.org) zawiera ogromną listę narzędzi oprogramowania RDF. Jeśli nie masz pewności co do stanu 
twojego magazynu faktów, łatwym sposobem na sprawdzenie go jest napisanie go. Kod na listingu 11.20 
pozwala osiągnąć ten cel. 
// przygotowanie .. 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var comp = Cc ["@ mozilla.org/rdf/rdf-service;1"] 
var iface = Ci.nsIRDFService; 
var svc = comp.getService (iface); 
var ds = svc.GetDataSource ("file: /// C | /tmp/test.rdf"); 
var rds = ds.QueryInterface (Ci.nsIRDFRemoteDataSource); 
// .. normalne przetwarzanie magazynu faktów tutaj .. 
funkcja dumpRDF () 
{ 
// jedna zmiana musi być dokonana przed zapisaniem magazynu 
var sub = svc.GetResource ("urn: debug: subject"); 
var pred = svc.GetResource ("DebugProp"); 
var obj = svc.GetResource ("urn: debug: object"); 
ds.Asert (sub, pred, obj, true); 
rds.Flush (); // wypisz to 
} 
Ten kod nie tworzy nic więcej, jak tylko źródło danych dla pliku C: /tmp/test.rdf. Funkcja dumpRDF () może 
zostać wywołana w dowolnym momencie po zakończeniu ładowania źródła, co można wykryć za pomocą 
flagi rds.loaded lub obiektu obserwatora. Funkcja dumpRDF () dodaje fakt do magazynu faktów i zapisuje 
całą składnicę faktów. Dodaje się jeden fakt, aby źródło danych wiedziało, że plik jest nieaktualny. Jeśli 
następnie zapisany plik zostanie wyświetlony, dodatkowy fakt wygląda następująco: 
<RDF: Description about = "urn: debug: subject"> 
<DebugProp resource = "urn: debug: object" /> 
</ RDF: Description> 
DebugProp i debug są zwykłymi ciągami znaków i nie mają specjalnego znaczenia. 



 
 
XII: Nakładki i Chrome 
Ta część opisuje nakładkę i chromowaną infrastrukturę platformy Mozilla. Ta infrastruktura zapewnia 
mechanizmy modułowego rozwoju aplikacji XUL. Zarówno nakładki, jak i chrom są w dużej mierze zależne 
od plików danych wyrażonych w RDF. System nakładek umożliwia utworzenie jednego, ostatecznego 
dokumentu XUL z jednego lub większej liczby innych dokumentów XUL. Jest to proces łączenia, który można 
skonfigurować na kilka różnych sposobów. System nakładki to technologia komponentowa przeznaczona dla 
większych aplikacji Mozilli. Pozwala to na dzielenie dużych plików źródłowych na części. Przykład 
dokumentu korzystającego z systemu nakładek pokazano na listingu 12.1. 
<? xml version = "1.0"?> 
<? xul-overlay href = "chrome: //test/content/overlayA.xul"?> 
<? xul-overlay href = "chrome: //test/content/overlayB.xul"?> 
<window xmlns = "http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul "> 
<description id = "start"> Wszystko </ description> 
</ window> 
Ten pojedynczy dokument zbiera zawartość z dwóch plików overlayA.xul i overlayB.xul. Z niewielkimi 
różnicami pliki te zawierają również zawartość XUL. Ta zebrana zawartość jest dodawana do treści bieżącego 
pliku. Wynik jest wyświetlany dla użytkownika. Żaden z plików źródłowych nie został zmieniony. Rejestr 
chrome jest również technologią komponentową. Śledzi i rejestruje komponenty zwane pakietami, skórkami 
i lokalizacjami. Te komponenty to tylko grupy plików przechowywane w części chromowanej obszaru 
instalacji platformy. Tam korzystają z pełnego dostępu do platformy i specjalnego przetwarzania adresów 
URL. Rejestr chrome może być używany do zarządzania informacjami o tych plikach. Jest to trochę związane 
z systemami instalacyjnymi opisanymi w części 17. Przykładowy egzemplarz NoteTaker w tej książce 
wykorzystał tę chromową strukturę katalogową od rozdziału 1, Podstawowe pojęcia, ale znaczna część tego 
systemu została w tym procesie pomniejszona. W tym rozdziale model RDF leżący u podstaw chromu jest 
uważniej badany. Diagram NPA na początku tej części pokazuje małe fragmenty platformy dotknięte przez 
chrom i nakładki. Przetwarzanie nakładki następuje na początku cyklu ładowania dokumentu. Przetwarzanie 
to odbywa się między żądaniami URL a łączeniem treści w końcową hierarchię DOM. Rejestr chrome jest 
wszystkim ale niewidoczne, z wyjątkiem automatycznej selekcji skórek sterowanych motywami i DTD o 
locale-riven. Komponent XPCOM, który implementuje rejestr chrome, zawsze działa, więc większość 
nakładek i przetwarzania chrome jest automatyczna. Nakładki i rejestr chrome są również szansą na 
ćwiczenie RDF. W tym rozdziale przeanalizowano zarówno bazę danych nakładki overlayinfo, jak i 
chromowaną bazę danych chrome.rdf. Zwracamy również uwagę na wytrwałość 
12.1 NAKŁADKI 
System nakładki jest dość prosty. Jeden dokument XUL jest dokumentem głównym. Ten dokument stanowi 
punkt wyjścia dla ostatecznej treści. Wszelkie inne dokumenty XUL są nakładkami. Zawartość nakładki jest 
scalana lub dodawana do treści dokumentu głównego. Dzieje się tak w pamięci, gdy te dokumenty są 
załadowane i nie ma wpływu na oryginalne pliki. Nakładka to dokument XUL oparty na tagu <overlay> 
zamiast tagu <window>. Taki plik ma rozszerzenie .xul i jest dobrze sformatowanym XML, ale nie jest 
przeznaczony do wyświetlania sam. Mozilla może sam wyświetlić plik nakładki, ale jest to użyteczne tylko w 
celach testowych. Mozilla obsługuje również nakładki stylów. Są to zwykłe pliki CSS2 Mozilli z 
rozszerzeniem .css. Muszą być przechowywane w katalogu karnacji w chrome. Nie używają tagu <overlay>. 
Chrome klasycznej Mozilli zawiera tak zwane nakładki JavaScript. Te pliki nie są nakładkami w ścisłym tego 
słowa znaczeniu; są to zwykłe skrypty Java-Script z rozszerzeniami plików .js. Są one powiązane z plikami 
nakładek, umieszczając znacznik <script> w dowolnym miejscu w treści nakładki. Nie różni się to od 
zwykłego XUL. Zarówno dokumenty XUL Master, jak i XUL mogą zawierać składnię specyficzną dla systemu 
nakładek. System nakładki ma dwie metody wykrywania plików, które służą do decydowania, które pliki 
powinny zostać scalone. Metody te są nazywane metodami od góry do dołu i od dołu, ponieważ jeden jest 
sterowany przez dokument główny (z góry na dół), a drugi jest sterowany przez oddzielną bazę danych 
nakładek (od dołu do góry). System nakładki używa pojedynczego algorytmu do scalania treści. Algorytm 
ten jest oparty na atrybucie identyfikatora XUL i ma kilka mniejszych zmian. Oto przykład nakładek w pracy. 
Nieistotna składnia została usunięta dla jasności. Załóżmy, że dokument wzorcowy wygląda tak, jak na 



listingu 12.2. 
<window> 
<box id="one"/> 
<box id="two"> 
<label value="Amber"/> 
</box> 
</window> 
Further, suppose that two overlay documents exist as in Listing 12.3. 
<overlay> 
<box id="one"> 
<label="Red"/> 
</box> 
<box id="three"> 
<label="Purple"/> 
</box> 
</overlay> 
<overlay> 
<box id="two"> 
<label value="Green"/> 
</box> 
</overlay> 
Jeśli te dwie nakładki zostaną scalone w dokumencie głównym, dokument końcowy zostanie pokazany na 
listingu 12.4. 
<window> 
<box id="one"> 
<label="Red"/> 
<box id="two"> 
<label value="Amber"/> 
<label value="Green"/> 
</box> 
</window> 
Jeśli atrybut id w dokumencie głównym pasuje do atrybutu id w dokumencie nakładki, wówczas tagi 
podrzędne tego identyfikatora są kopiowane z nakładki do wzorca. Są one połączone z zawartością wzorca 
pod tym identyfikatorem, jeśli takie istnieją. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden identyfikator (przypadek 
fioletowy), nic nie zostanie dodane do wzorca. Z wyjątkiem kilku drobniejszych punktów, to wszystko robi 
system nakładki. 
12.1.1 Tagi nakładki 
Dodany system nakładki 
<? xul-overlay?> i 
<nakładka> na zestaw tagów 
Mozilla to rozumie. Proces łączenia omawia także cztery nowe atrybuty. 
12.1.1.1 <? xul-overlay?> 
<? xul-overlay?> jest rozszerzeniem XML dopuszczonym przez standardy XML. Jest to instrukcja 
przetwarzania, która jest specyficzna dla Mozilli. Ta instrukcja procesu stwierdza: Połącz zawartość 
określonego dokumentu z tym dokumentem. Ten tag ma jeden specjalny atrybut: 
href 
href można ustawić na dowolny poprawny adres URL, który jest nakładką do scalenia. Ten znacznik jest 
używany w dokumentach głównych za pomocą systemu wykrywania plików zstępującego. Można go 
również umieszczać w dokumentach nakładkowych, w tym przypadku pełnią również rolę dokumentów 
głównych. Szereg dokumentów można zatem uformować w hierarchię za pomocą tej dyrektywy dotyczącej 
przetwarzania. Mozilla nie obsługuje <? Xul-overlay?> Dla plików HTML. 
12.1.1.2 <overlay> 
Znacznik <overlay> jest używany zamiast <window> w dokumencie nakładki. Podobnie jak <dialog> lub 
<strona>, <nakładka> reprezentuje specjalne użycie treści XUL. W przeciwieństwie do innych tagów, 



<overlay> implikuje niekompletny dokument. Przykład pokazano na listingu 12.5. 
<? xml version = "1.0"?> 
<nakładka 
xmlns = "http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul " 
id = "id stylu" 
> 
<description> Przykładowe treści </ description> 
</ overlay> 
Atrybut xmlns jest zawsze wymagany. Tag <overlay> ma trzy atrybuty o specjalnym znaczeniu: 
styl klasy id 
Wszystkie trzy mają takie samo znaczenie i zastosowanie jak w XUL i HTML. Style CSS2 oparte na tych 
atrybutach mogą zachowywać się niezwykle. Kiedy dokument nakładki zostanie scalony w dokument 
wzorcowy, znacznik <overlay> może zostać całkowicie zużyty, a następnie zniknie. Jeśli tak się stanie, 
wszelkie reguły CSS2 oparte na tagu <overlay> nie zostaną zastosowane. Konwencją jest dodanie 
identyfikatora do <nakładki>. Taki atrybut jest przydatny tylko wtedy, gdy jeden z tych punktów jest 
prawdziwy: 
* Nakładka zawiera po kolei inne nakładki (zagnieżdżanie nakładek). 
* Proces łączenia kończy się dopasowaniem tego identyfikatora. 
* Nakładka nie powinna być dołączana domyślnie, jeśli identyfikator nie pasuje. 
Te trzy warunki to wszystkie konsekwencje procesu łączenia, który jest omawiany wkrótce. Tag <overlay> 
niekoniecznie zachowuje się jak tag podobny do skrzynki. Dodawanie atrybutów układu, takich jak orient, 
ma tylko efekt, jeśli znacznik <overlay> zostanie scalony z odpowiednim znacznikiem w dokumencie 
głównym. 
12.1.1.3 <overlaytarget> Znacznik <overlaytarget> jest czasami używany do przechowywania identyfikatora, 
który pasuje do identyfikatora w dokumencie nakładki. Jest to tag zdefiniowany przez użytkownika bez 
specjalnego znaczenia. 
12.1.2 Wykrywanie nakładki 
Zanim system nakładki może scalić cokolwiek, musi ustalić, jakie pliki mogą mieć treść do scalenia. Pierwsza 
metoda wykrywania plików nazywana jest metodą odgórną. Metoda topdown wymaga od programisty 
podania stanu w dokumencie głównym wszystkie inne pliki, które mają działać jako nakładki. Ta metoda jest 
odpowiednikiem tekstowych technik włączania zapewnionych przez wiele języków komputerowych. C / C ++ 
ma #include, Perl ma zastosowanie i wymaga, a XUL ma instrukcję przetwarzania <? Xul-overlay?>. Metoda 
odgórna daje programistom aplikacji możliwość podzielenia dokumentu XUL na hierarchię oddzielnych 
plików. Druga metoda odnajdywania plików nosi nazwę metody oddolnej. Oddolna metoda wymaga, aby 
programista stworzył w bazie danych dowolne pliki nakładek i pliki główne, do których te nakładki powinny 
zostać scalone. Ta baza danych, o nazwie overlayinfo, jest konsultowana, gdy platforma zostanie 
uruchomiona po raz pierwszy. Ta metoda jest odpowiednikiem systemu łączącego, takiego jak make (1) i ld 
(1) w systemie UNIX. Jest podobny do koncepcji projektu w narzędziach programistycznych IDE, takich jak 
Visual Basic. Oddolna metoda daje programistom aplikacji możliwość dodawania do treści istniejących 
dokumentów XUL bez modyfikowania tych dokumentów. Jeden dokument główny może korzystać zarówno 
z metod odgórnych, jak i oddolnych. Listing 12.1 wykorzystuje metodę odgórną. Nie można stwierdzić, 
patrząc na dowolny dokument XUL, czy używana jest metoda oddolna. Zamiast tego należy spojrzeć na bazę 
danych overlayinfo. Klasyczny pakiet aplikacji Mozilla zawiera wiele nakładek i można dodać więcej. Jeśli to 
zrobisz, ulepszasz ten pakiet aplikacji. Narzędzie NoteTaker opiera się na tym systemie, podobnie jak 
większość eksperymentów przeglądarki na stronie www.mozdev.org. Podobnie klasyczne nakładki Mozilli 
można dodać do oddzielnej aplikacji Mozilli. Tak czy inaczej, jest to przykład ponownego użycia treści XUL. 
12.1.2.1 Nakładki górne mogą być określone bezpośrednio w głównym dokumencie XUL. Można to zrobić w 
dowolnym pliku XUL. Nie wymaga dostępu do chrome. Aby wskazać wykorzystanie nakładki w sposób od 
góry do dołu, umieść jedną linię w dokumencie głównym: 
<? xul-overlay href = "chrome: //mytest/content/Overlay.xul"?> 
Linia ta jest zwykle umieszczana u góry dokumentu głównego po nagłówku <? Xml?>. Jeśli dodano więcej niż 
jeden taki znacznik, określone pliki zostaną scalone w tej samej kolejności. Jeśli ten sam plik zostanie 
podany dwukrotnie, zostanie scalony dwukrotnie. Określony plik nakładki nie musi znajdować się w chrome. 



Prosty przykład nakładek odgórnych można znaleźć w kodzie konsoli JavaScript. Zobacz plik console.xul w 
toolkit.jar w chrome. Bardziej złożonym przykładem jest navigator.xul w comm.jar w chrome. To jest główny 
dokument dla całej klasycznej przeglądarki. Nie wszystkie nakładki ostatecznie uwzględnione w tych 
przykładach są określone z góry na dół, ale są to uczciwe liczby. Jeśli <? Xul-overlay?> Jest używany do 
załadowania dokumentu nonoverlay, to Mozilla może się pomylić i zawiesić lub zawiesić. 
12.1.2.2 Nakładki dolne Oddolne podejście do nakładek nie używa instrukcji przetwarzania <? Xul-overlay?>. 
Zamiast tego Mozilla decyduje, jakie dokumenty połączyć, sprawdzając bazę danych w chrome. Oddolny 
system wymaga zainstalowania zarówno dokumentów głównych, jak i nakładek w chrome. Ta alternatywa 
pozwala rozszerzyć aplikacje Mozilli. Pakiety aplikacji Mozilli dodane do chrome mogą dodawać zawartość 
do innych pakietów, które już istnieją. Najczęstszym przykładem projektowania od podstaw jest klasyczna 
przeglądarka, która zawiera pakiet o nazwie navigator zainstalowany w chrome (w comm.jar). Wielu 
programistów wie o tym pakiecie. Gdy tworzą dodatki do przeglądarek, zawierają nakładki, w których 
system "z dołu do góry" połączy się z oknem Classic Browser. Te nakładki zawierają elementy GUI, które są 
widoczne w tym oknie. Te dodatki są następnie wyświetlane użytkownikowi jako część znanego interfejsu. 
Prostym przykładem jest Inspektor DOM. Jest dostępny domyślnie w klasycznej wersji Mozilli, ale nie w 
Netscape 7.0. W Netscape 7.0 nie ma elementu menu Inspektora DOM w przeglądarce Netscape Navigator. 
Inspektor DOM można jednak zainstalować później. Po zainstalowaniu w menu Narzędzia pojawia się 
element menu Menu Web Development w oknie Navigator. Ten element menu jest zawartością nowej 
nakładki, jednej dostarczonej z aplikacją DOM Inspector. Integracja nakładek z klasycznym pakietem aplikacji 
Mozilla nie jest obowiązkowa. Każde znane okno XUL może działać jako dokument główny i być punktem 
integracji. Aby zastosować podejście oddolne, należy pracować z faktami dotyczącymi RDF w następujący 
sposób. 
12.1.2.3 Czytanie bazy danych nakładki Baza danych nakładki to zestaw katalogów i plików RDF. Baza 
danych znajduje się w katalogu chrome / overlayinfo w obszarze instalacji platformy. Ten katalog jest 
generowany z innych plików i może zostać usunięty, jeśli platforma zostanie zamknięta. Mozilla czyta ten 
katalog za każdym razem, gdy się uruchamia, ponownie tworząc go, jeśli nie istnieje. Ta wygenerowana baza 
danych jest zbiorem podkatalogów. Każda z nich jest nazwą pakietu chrome, który zawiera nakładki 
zdefiniowane od dołu do góry. Na przykład edytor to nazwa pakietu zawierającego klasycznego kompozytora, 
tak więc katalog overlayinfo / editor zawiera informacje o wszystkich nakładkach określonych dla tego 
narzędzia. Ta informacja nie zawiera żadnych nakładek od góry do dołu. Wewnątrz każdego pakietu 
overlayinfo znajduje się podkatalog zawartości, a wewnątrz znajduje się plik overlays.rdf. Ten plik jest 
odpowiednikiem makefile (1) dla pojedynczego pakietu. Działa jak zestaw instrukcji przetwarzania <? Xul-
overlay?> Dla tego pakietu. Jest to zestaw faktów dotyczących każdego chrome URL, który ma nakładki od 
dołu do góry. Na przykład plik overlayinfo / editor / content / overlays.rdf może mieć zestaw faktów na 
listingu 12.6 
<?xml version="1.0"?> 
<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
<Seq about="chrome://editor/content/editor.xul"> 
<li> 
chrome://messenger/content/mailEditorOverlay.xul 
</li> 
<li> 
chrome://cascades/content/cascadesOverlay.xul 
</li> 
</Seq> 
</RDF> 
Ten plik mówi, że gdy adres URL chrome: // editor / content / editor. xul jest załadowany, do niego zostaną 
automatycznie połączone dwie nakładki. Są one nazywane ailEditorOverlay.xul i cascadesOverlay.xul. W 
wielu przypadkach dokument główny cytowany w tym pliku sam jest nakładką, taką, która jest zawarta w 
prawdziwym dokumencie głównym w sposób odgórny. Jest to technika grupowania, która ma na celu 
utrzymanie wielu identyfikatorów używanych dla zawartości nakładki poza głównym dokumentem XUL. 
Zamiast tego te identyfikatory scalają się w pośrednią nakładkę, która jest zbudowana specjalnie do tego 
celu. Ten pośrednik jest czasem dokumentem określonym w overlays.rdf. Całą pośrednią nakładkę można 
następnie włączyć do mastera XUL za pomocą jednego identyfikatora. Po scaleniu przeciąga do niego całą 



pozostałą zawartość nakładki. Oddziel od bazy danych overlayinfo, ale wciąż w chrome, jest plik chrome / 
chrome.rdf. Ten plik jest obsługiwany przez rejestr chrome, który jest odpowiedzialny za system nakładki. 
Może zawierać kilka nakładających się na siebie elementów konfiguracji w postaci faktów. Trzy predykaty 
specyficzne dla nakładek to hasOverlays ma wyłączoneStyleets ma hasOverlays i hasStylesheets są używane 
do wskazania, że nakładka XUL i pliki CSS nakładki istnieją dla tego pakietu. disabled służy do wskazania, że 
ten pakiet nie powinien akceptować nakładek spoza pakietu. Innymi słowy, nakładki nie mogą być 
importowane do żadnego z dokumentów pakietu z innego pakietu. Fakty używające tych predykatów muszą 
mieć jako obiekt identyfikator URI, np. Urn: mozilla: package: editor, a jako obiekt - literalną wartość "true". 
Żadna z tych właściwości nie może mieć obiektów "fałszywych". Aby uczynić je fałszywymi, fakt 
dopasowania musi zostać całkowicie usunięty. Przykładem jest <- urn: mozilla: package: editor, hasOverlays, 
"true" -> Tak więc typowa linia w pliku chrome.rdf może brzmieć: 
<Description about="urn:mozilla:package:editor" hasOverlays="true"/> 
12.1.2.4 Zmiana bazy danych nakładki Baza nakładek Mozilli została zaprojektowana w celu obsługi 
automatycznego wykrywania nowych nakładek. Bardzo ściśle współpracuje z systemem instalacyjnym 
XPInstall opisanym w części 17. Mimo to łatwo jest ręcznie użyć tego systemu. Przyszłe spojrzenie na 
XPInstall ujawnia, co następuje: 
* Pakiety aplikacji dodają linie do pliku chrome o nazwie installedchrome. txt po zainstalowaniu. 
* Mozilla musi zostać zrestartowana po zainstalowaniu pakietów. 
* Gdy Mozilla uruchomi się ponownie, odczyta plik zainstalowany-chrome.txt, ale tylko jeśli jego data 
ostatniej modyfikacji jest nowsza niż w katalogu chrome overlayinfo lub na chrome.rdf. 
* Jeśli jest zainstalowany read-chrome.txt, Mozilla zbiera wszystkie pliki o nazwie contents.rdf ze wszystkich 
zainstalowanych pakietów. Katalog overlayinfo jest następnie uzupełniany z faktów znajdujących się w 
plikach contents.rdf. Ten proces oznacza, że wszelkie ręcznie wprowadzone zmiany w bazie danych nakładek 
znikną po zainstalowaniu pakietu. Ręcznie wykonane zmiany są dobre tylko do celów testowych. Aby ręcznie 
dodać nową nakładkę do bazy danych, zamknij platformę i edytuj plik overlays.rdf dla pakietu, który jest 
właścicielem dokumentu głównego. Dokument główny powinien być przedmiotem faktu, który ma znacznik 
<Seq> jako obiekt. Przykłady na listingu 12.6 to wszystko, co jest wymagane. Trwałym sposobem 
postępowania jest utworzenie pliku content.rdf w rozwijanym pakiecie. Ten plik zostanie dodany do bazy 
danych overlayinfo przy następnym przebudowaniu. Zwróć uwagę, że kontenery RDF używane w plikach 
content.rdf różnią się od kontenerów używanych w nakładkach. Pliki rdf. Gdy platforma tworzy bazę danych 
overlayinfo, ponownie sortuje wszystkie znalezione fakty zgodnie z nazwami pakietów. Aby na stałe dodać 
nową nakładkę, plik contents.rdf dla odpowiedniego pakietu powinien zawierać dwa dodatkowe fakty. 
Pierwszy fakt stwierdza, że wymagany dokument główny ma teraz nakładkę bottom-up. Innymi słowy, ten 
dokument główny wymaga od teraz specjalnego traktowania. Drugi fakt stwierdza, jakie nowe nakładki 
istnieją dla tego dokumentu głównego. W obu przypadkach fakty te muszą zostać dodane do właściwego 
kontenera, jeśli wszystko ma działać: 
<!-- State the document that receives the overlay --> 
<Seq about="urn:mozilla:overlays"> 
<li resource="chrome://package1/content/master.xul"/> 
</Seq> 
<!-- state the overlay that applies to the target --> 
<Seq about="chrome://package1/content/master.xul"> 
<li>chrome://package2/content/overlay.xul</li> 
</Seq> 
Kontener <Seq about = "urn: mozilla: overlays" /> jest oficjalną listą dokumentów chrome z nakładkami 
bottom-up. Zauważ, że drugi fakt określa plik nakładki jako literał, a nie jako URI. Jest to bardzo ważne. Aby 
zmienić informacje o konfiguracji nakładki chrome.rdf, edytuj ją ręcznie (tymczasowo) lub użyj interfejsu 
nsIXULChromeRegistry omówionego w części 17. Ten plik może być również modyfikowany za pomocą 
systemu XPInstall lub dodając dodatkowe fakty do jednej z treści. Pliki rdf. 
12.1.3 Proces łączenia 
Nakładki są scalane na podstawie atrybutu identyfikatora XUL. Jeśli identyfikatory są nieobecne, używany 
jest prostszy system. Inne szczególne przypadki zależą od atrybutów modyfikujących sposób przetwarzania 
identyfikatorów. W tej dyskusji identyfikator źródła jest identyfikatorem w dokumencie nakładki. 
Identyfikatorem celu jest id w dokumencie głównym. 



12.1.3.1 Proste scalanie W najprostszym przypadku dokument nakładki jest jedynie dołączany do 
dokumentu głównego. Jeśli kilka nakładek jest połączonych w dokumencie głównym, to są one dołączane w 
kolejności, w jakiej zostały podane. W tym przypadku nie wymaga się pojawiania identyfikatorów w 
nakładce. Jeśli tag <window> dokumentu głównego lub tag <dialog> ma ustawiony dir = "rtl", zawartość 
nakładki pojawi się na początku, a nie na końcu, ale w odwrotnej kolejności. Jeśli dokument główny ma 
orient = "horizontal", zawartość nakładki pojawi się po prawej stronie i tak dalej. 
12.1.3.2 Scalanie oparte na Id Moc systemu nakładek pochodzi od identyfikatorów znaczników XUL. Za 
pomocą identyfikatorów można scalać dokument nakładki w jeden główny dokument po kawałku. Odbywa 
się to w następujący sposób. Załóżmy, że dokument główny zawiera treść zawierającą tag z identyfikatorem 
docelowym. Ten tag jest kontenerem dla wszystkich innych tagów w nim zawartych lub nie zawiera żadnych 
treści, jeśli jest pusty. Ponadto załóżmy, że dokument nakładki ma znacznik o tym samym identyfikatorze 
(identyfikator źródła). Tag z identyfikatorem źródłowym ma trochę treści własne tagi. Po scaleniu obu 
dokumentów przetwarzanie to następuje: 
1. Identyfikator źródłowy i znaczniki celu docelowego są dopasowane. 
2. Zawartość znacznika identyfikatora źródłowego jest dołączana do zawartości znacznika docelowego 
identyfikatora. 
3. Wszelkie atrybuty XML ze źródłowego znacznika id są kopiowane do docelowego znacznika id, 
przesłaniając wszelkie atrybuty w docelowym znaczniku identyfikatora o tych samych nazwach. 
4. Tag źródła id jest odrzucany. 
Pierwszy i drugi punkt dodają zawartość do dokumentu głównego. Trzeci punkt dotyczy układu, stylów i 
wszelkich innych zachowań sterowanych atrybutami. Ostatnim punktem jest po prostu wygoda. Piękno tego 
systemu polega na tym, że można go używać wielokrotnie. Nakładka może zawierać kilka fragmentów 
dokumentu, każdy oznaczony identyfikatorem. Fragmenty te będą wstawiane w różnych punktach 
dokumentu głównego, wszędzie tam, gdzie znajdują się pasujące identyfikatory. Dlatego nakładki są 
mocniejszym systemem niż użycie #include lub Perl przez C / C ++. Te systemy tylko wstawiają zawartość 
(kod) w jednym punkcie. Oto przykład. Listing 12.7 to dokument główny z dwoma identyfikatorami 
targetowymi. Na listach 12.8 i 12.9 pokazano dwie nakładki, które wykorzystują te witryny. Arkusze stylów 
zostały pominięte dla zwięzłości: 
<?xml version="1.0"?> 
<?xul-overlay href="part1.xul"?> 
<?xul-overlay href="part2.xul"?> 
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<vbox id="osite1"> 
<description>Main Box A</description> 
</vbox> 
<vbox id="osite2"> 
<description>Main Box B</description> 
</vbox> 
Dokument główny ma dwa pola, z których każdy zawiera 
</window>single tag. 
<?xml version="1.0"?> 
<overlay xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<box id="osite1"> 
<description>Box C</description> 
</box> 
<box id="osite2"> 
<description>Box D</description> 
</box> 
</overlay> 
Ta nakładka ma dwa identyfikatory pasujące do dokumentu głównego (osite1, osite2). Lista 12.9 jest 
dokładnie taka sama, z wyjątkiem tego, że treść czyta "Box E, Box F" zamiast "Box C, Box D", a pole z id = 
"osite2" ma dodatkowy atrybut: orient = "horizontal". 



<?xml version="1.0"?> 
<overlay xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<box id="osite1"> 
<description>Box E</description> 
</box> 
<box id="osite2" orient="horizontal"> 
<description>Box F</description> 
</box> 
</overlay> 
Rysunek 12.1 
 

 
 
 pokazuje dokument główny zarówno z tymi dwiema nakładkami, jak i bez nich. Zawartość każdej nakładki 
została dołączona do treści w pliku dokument główny. Każda nakładka została dodana kolejno do każdego 
identyfikatora celu. Drugi identyfikator docelowy miał zmieniony układ na poziomy za pomocą atrybutu 
overlaysupplied. Nie ma znaczenia, że dokument główny ma <vbox> es lub że nakładki mają <box> es. 
Nazwy tagów w nakładkach nie są ważne. Używanie pasujących nazw zmniejsza zamieszanie. Ten przykład 
może być nieco bardziej złożony. Dokument główny może zmienić niektóre z jego treści: 
 
<vbox id="osite1"> 
<description>Main Box A</description> 
</vbox> 
to this: 
<vbox id="osite1"> 
<description>Main Box A</description> 
<box id="innersite"/> 
</vbox> 
 
Każda z nakładek może następnie zawierać tę treść jako element potomny <overlay> etykietka: 
<box id = "innersite"> 
<description> Treść wewnętrzna </ description> 
</ box> 
Nie ma znaczenia, gdzie w nakładce pojawia się ta zawartość - może nawet zostać zagnieżdżona w innych 
znacznikach. Wynik tych dwóch dodatków pokazano na rysunku 12.2. Nowa treść zostanie dołączona do 
nowej witryny. Pojawia się przed innymi dołączonymi treściami w pierwszym polu, ponieważ znajduje się 
wewnątrz istniejącej zawartości od wzorca. Jest on dołączany do zawartości znacznika <box> wzorca, a nie 
do zawartości znacznika <vbox> wzorca. 

 

 
Ten przykład, który dodaje dodatkową zawartość do pól, jest dość banalny. Pod względem zastosowania 
istnieje wiele znaczników XUL, które są znacznikami kontenera, do których można dodawać dodatkowe 
treści. <zestawie poleceń> może uzyskać dodatkowe polecenia. <deck> może zdobyć dodatkowe karty. 



<menupopup> może uzyskać dodatkowe <menuitem> s. <toolbar> może uzyskać dodatkowy 
<toolbarbutton> s. 
12.1.3.3 Opcje scalania System oparty na identyfikatorze do łączenia treści może zostać nieznacznie 
zmodyfikowany. Zawartość nakładki nie zawsze musi być dołączana do zawartości głównej. Atrybuty XML 
mogą modyfikować miejsce ich umieszczenia. Następujące atrybuty zapewniają dodatkowe opcje: 
umieścić insertbefore inserttafter removeelement 
pozycja jest używana jako dodatek do atrybutu id. Przyjmuje indeks liczbowy jako swoją wartość i jest 
umieszczany na jednym lub większej liczbie znaczników treści w tagu za pomocą identyfikatora źródłowego. 
Ten tag treści zostanie wstawiony w tej pozycji w treści znacznika docelowego identyfikatora. Tak więc 
position = "3" umieszcza ten tag treści za pierwszymi dwoma elementami treści w docelowym tagu id. Nie 
mogą występować konflikty między nakładkami, ponieważ nakładki są dodawane pojedynczo. insertbefore i 
insertafter są używane zamiast id w tagu nakładki. Każda z nich przyjmuje jako swoją wartość id. Zamiast 
dodawania treści źródłowego znacznika identyfikacyjnego do dokumentu wzorcowego, dodawany jest 
znacznik źródła źródłowego (i jego zawartość). To jest jeden dodatkowy tag włożony. insertbefore umieszcza 
tę zawartość przed podanym id w dokumencie głównym. insertafter umieszcza tę zawartość za podanym id 
w dokumencie głównym. W obu przypadkach treść jest rodzajem węzła DOM podanego identyfikatora. 
removeelement może mieć wartość true i jest używane z atrybutem id. Jeśli tag nakładki ma ustawiony ten 
atrybut, dopasowany znacznik w dokumencie głównym jest usuwany. Nie ma sensu określać zawartości 
nakładki, gdy ten atrybut jest używany. Listing 12.10 ilustruje całą tę składnię. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<overlay xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul" 
<box insertbefore="Box1"> 
<description>insertbefore="Box1"</description> 
</box> 
<box insertafter="Box2"> 
<description>insertafter="Box2"</description> 
</box> 
<box id="Box3"> 
<description position="3">position="3" in content item</description> 
</box> 
<box id="Box4" removeelement="true"/> 
</overlay> 
Rysunek 12.3 pokazuje każdą z tych opcji przy pracy nad prostym dokumentem wzorcowym. Górny zrzut 
ekranu jest dokumentem głównym bez nakładek. Dolny zrzut ekranu jest dokumentem wynikowym po tym, 
jak doszło do scalenia. Zauważ, że brakuje pola 4 z powodu użycia atrybutu removeelement. 
 

 
 
12.2 REJESTR CHROM 
Chrome rejestr jest zbiorem faktów RDF, które opisują pakiety, które istnieją w chrome. Chrom jest używany 
do obsługi chrome: URLs i do nakładania pewnych prostych ograniczeń na pakiety. Jest on automatycznie 
wykorzystywany po załadowaniu dokumentów XUL i po zainstalowaniu nowych pakietów. Używanie terminu 
rejestr jest niefortunne, ponieważ Mozilla ma kilka rejestrów, wszystkie w różnych formatach. Rejestr  



chrome jest dokładniej bazą danych i systemem przetwarzania. Rejestr chrome jest używany na poziomie 
aplikacji XUL na platformie. Rejestr Mozilli, który jest oddzielny, jest wykorzystywany niżej na poziomie 
funkcjonalności platformy. Bez chrome platforma musiałaby przeszukiwać hierarchię systemu plików w 
katalogu chrome. Te wyszukiwania będą wymagane, aby znaleźć pakiety, skórki i ustawienia regionalne dla 
każdego wyświetlanego dokumentu XUL. Dzięki chromowi można uzyskać dostęp do bazy danych pamięci 
RDF w pamięci (magazynu faktów) i dokładnie zidentyfikować pliki zidentyfikowane przed dotknięciem 
dysku. Tego magazynu faktów w pamięci można również używać do przełączania bieżącego motywu i 
bieżących ustawień narodowych oraz dodawania nowych pakietów. Teoretycznie zmiany te można 
wprowadzić bez restartowania platformy, ale w praktyce bieżąca implementacja nadal wymaga ponownego 
uruchomienia. Głównym zastosowaniem rejestru chrome jest po prostu mapowanie chrome: URL dla 
określonego pakietu na inny adres URL. W normalnych warunkach przedrostek chrome: jest 
odwzorowywany na zasób: / chrome / prefix. To mapowanie w pamięci ma dwie mało używane funkcje, 
które ilustrują rolę rejestru. Po pierwsze, pakiet może zostać zainstalowany pod profilem użytkownika 
Mozilli zamiast w obszarze instalacji platformy. Po drugie, pakiet można zainstalować w dowolnym miejscu 
systemu plików. W obu przypadkach rejestr chrome gwarantuje, że adres URL dla tego pakietu wciąż 
zaczyna się od chrome: // nazwa-pakietu / treść / Podobnie jak system nakładek, rejestr chrome tłumaczy 
zestaw wygenerowanych przez programistę plików generowanych przez programistę akta. Oba zestawy 
plików używają składni RDF. Pliki źródłowe składają się z całej zawartości. Pliki manifestu rdf towarzyszące 
pakietom, skórkom i ustawieniom lokalnym. Rejestr chrome ignoruje informacje w tych plikach o 
nakładkach. Jest tylko jeden wygenerowany plik; nazywa się chrome.rdf i ma adres URL: / chrome / 
chrome.rdf. Tutaj rozważamy ogólny model danych, do którego pasują te przykłady. Plik chrome.rdf zawiera 
całkowicie zapełnioną kopię modelu danych rejestru Chrome. Zajrzyj do tego pliku z funkcjami  ymienionymi 
w dalszej części. Plik contents.rdf zawiera tylko kawałek modelu danych. Ten kawałek to tylko informacje 
specyficzne dla konkretnego pakietu, ustawień narodowych lub skóry. Informacje RDF na temat modelu 
oparte są na modelu danych składającym się z zestawu URN. Te URN zaczynają się od trzech kontenerów 
RDF <Seq>: 
urn: mozilla: package: root 
urn: mozilla: locale: root 
urn: mozilla: skóra: root 
Każdy kontener określa, jakie pakiety, ustawienia regionalne lub skórki są dostępne dla platformy. Mimo że 
niektóre odmiany są możliwe, nazwy URN poszczególnych pakietów, ustawień narodowych lub skórek, które 
są zawartością kontenera, powinny mieć postać 
urn: mozilla: package: {nazwa-pakietu} 
urn: mozilla: locale: {locale-name} 
urn: mozilla: skin: {skin-name} / {skin-version} 
Niektóre przykłady URN są zatem 
urn: mozilla: package: navigator 
urn: mozilla: locale: en-US 
urn: mozilla: skin: classic / 1.0 
Te URN mogą być dekorowane parami właściwości / wartości RDF. Innymi słowy, mogą być przedmiotem 
faktów. Predykaty tych faktów muszą pochodzić z tego obszaru nazw: 
http://www.mozilla.org/rdf/chrome# 
Oprócz tych głównych pojemników są dwa zestawy pojemników wtórnych. Są one dostępne z każdego 
locale i skóry URN za pośrednictwem predykatów pakietów. Te dodatkowe kontenery określają istnienie 
specyficznych dla pakietu implementacji skórek i ustawień regionalnych. Są również kontenerami <Seq> i 
mają następujące nazwy: 
urn: mozilla: locale: {locale-name}: packages 
urn: mozilla: skin: {skin-name}: packages 
Każdy z tych kontenerów zawiera listę specyficznych dla pakietu implementacji ustawień regionalnych lub 
skórek. URN dla danej implementacji powinny być jednym z nich 
urn: mozilla: locale: {locale-name}: {nazwa-pakietu} 
urn: mozilla: skin: {skin-name} / {skin-version}: {nazwa-pakietu} 
Jeśli więc pakiet nawigatora (klasyczna przeglądarka) ma implementację francuskiego ustawienia 
narodowego (FR), wówczas ten URN jest wymagany do stwierdzenia, że ustawienia narodowe są  



zaimplementowane i dostępne: 
urn: mozilla: locale: FR: navigator 
Każdy określony składnik skóry lub ustawienia narodowe może być również udekorowany parami 
właściwości / wartości RDF.  
 
12.3. OKRES STANU OKIEN 
Podobnie jak system nakładki i rejestru chrome, ale znacznie prostszy, jest to system trwałości GUI Mozilli. 
System ten pozwala zapamiętać położenie pulpitu i lokalizację okien Mozilli po zamknięciu aplikacji. Może 
być również używany do przechowywania wszelkiego rodzaju informacji niekrytycznych dla dowolnej 
aplikacji. Wszystkie takie informacje są przechowywane na komputerze lokalnym. Trwały system składa się z 
jednego pliku RDF, jednego atrybutu XUL i automatycznego przetwarzania przez platformę Mozilla. Zapisuje 
stan (wartość) jednego lub więcej atrybutów dla określonych znaczników XUL. Czasami odbywa się to 
automatycznie, a czasami wymaga podpowiedzi od programisty aplikacji. Ponieważ atrybut może zawierać 
dowolny ciąg, może nim być informacja 
wpasowany w atrybut na później. Dla programistów XUL jest to alternatywa dla plików cookie, chociaż 
żadne informacje sieciowe nie są automatycznie dostępne. Zachowany plik RDF nazywa się localstore.rdf i 
jest przechowywany w profilu użytkownika. Jest zapisywany za każdym razem, gdy okno jest zamknięte. Dla 
każdego atrybutu trwały, istnieją dwa fakty. Jeden fakt stwierdza, że dokument XUL (URL podmiotu) 
utrzymuje się (predykat) w określonym znaczniku (obiekcie). Fakt ten występuje tylko raz dla wszystkich 
atrybutów utrwalonych w danym tagu. W drugim fakcie tag (URL podmiotu) ma predykat / właściwość 
równą nazwie atrybutu, a literał podmiotu jest równy wartości atrybutu. Listing 12.11 pokazuje te fakty dla 
znacznika w dokumencie editor.xul, który ma id = "editorWindow" i atrybut width. 
<RDF: Description about = "chrome: //editor/content/editor.xul"> 
<NC: persist resource = "chrome: //editor/content/editor.xul#editorWindow" /> 
</ RDF: Description> 
<RDF: Description about = "chrome: //editor/content/editor.xul#editorWindow" 
width = "884" /> 
Domyślnie żadne atrybuty nie są zachowywane. Niektóre atrybuty są przechowywane przez pliki chrome 
tworzące klasyczną Mozillę. Każdy taki atrybut może, ale nie musi być zachowany dla danego okna lub okna 
dialogowego. Wybór często utrzymywanych atrybutów to sprawdzona zwinięta wysokość ukryta moz-
zwinięta otwarta offsetX offsetY porządkowy screenX screenY sizemode szerokość stanu. Ostatecznie to, czy 
atrybut jest zachowany, to kwestia projektowania aplikacji, a nie możliwości platformy. Wartość 
utrzymywana dla każdego atrybutu jest wartością aktualnie trzymaną przez ten atrybut. W przypadkach, gdy 
atrybut nie jest ustawiony w XUL, podobnie jak wymiary okna, bieżąca wartość jest wypisywana.  
Wskazówka dodana do zawartości XUL przez programistę aplikacji zapewnia zapamiętanie atrybutu. Taka 
podpowiedź jest podana za pomocą tego atrybutu XUL: 
persist 
persist może zawierać listę atrybutów dla tego znacznika rozdzielaną przecinkami lub spacjami. Ten przykład 
zachowuje kierunek układu dla okna, oprócz automatycznie zapisanych atrybutów pozycyjnych. 
<window dir = "ltr" orient = "vertical" persist = "dir orient" /> 
Jeśli ma być używany atrybut persist, to znacznik, do którego jest dodawany, musi mieć identyfikator 
12.4 POWIĄZANE POMOCY I OBIEKTY XPCOM 
Nakładane i chromowane systemy rejestru są implementowane za pomocą następujących funkcji XPCOM: 
@ mozilla.org / chrome / chrome-registry; 1 nsIXULChromeRegistry Kilka metod tego interfejsu pozwala na 
proste operacje w systemie nakładki, ale nie pozwalają one programistom na ręczne sterowanie systemem 
łączenia nakładek. Nie ma sensu używać tego interfejsu, chyba że budujesz narzędzie takie jak DOM  
Inspector lub niestandardowy system instalacyjny. Aby utrwalić atrybut z JavaScript, użyj tego wywołania 
metody: 
document.persist (tagid, nazwa); 
To będzie utrzymywać wartość atrybutu attname dla tagu o id równym tagid. 
12.5. NARZĘDZIA NOTETAKER 
W tej krótkiej sesji skonwertujemy pasek narzędzi NoteTaker z fragmentu XUL na nakładkę, która 
prawidłowo łączy się z oknem przeglądarki Mozilla. Kroki w tym kierunku są proste. 
* Znajdź identyfikator, który może być użyty do scalenia paska narzędzi NoteTaker w oknie klasycznej 



przeglądarki. 
* Znajdź identyfikator, który może być użyty do scalenia elementu menu Narzędzia NoteTaker z oknem 
klasycznej przeglądarki. 
* Przejrzyj zawartość paska narzędzi dla każdej innej treści, która może wymagać identyfikatora scalania. 
* Zaktualizuj zawartość paska narzędzi, aby uwzględnić menu Narzędzia Element NoteTaker, odpowiednie 
identyfikatory i znacznik <overlay>. 
* Zaktualizuj rejestr chrome, aby zarejestrować istnienie nakładki. 
*Usuń istniejącą bazę danych nakładki i zrestartuj platformę, aby zobaczyć wynik. 
Aby znaleźć identyfikatory, musimy znać główny dokument XUL dla aplikacji Classic Browser (to znaczy 
dokumentu zawierającego znacznik <window> dla przeglądarki). Przeglądając katalog chrome, jedynym 
plikiem, który może zawierać aplikację przeglądarki jest comm.jar. "comm" to skrót od Communicator 
(pakiet Netscape Communicator). Ten plik .jar zawiera dużą liczbę plików XUL rozłożonych na wiele 
podkatalogów, ale jeśli przejrzymy te pliki, wkrótce okaże się, że wiele z nich to dokumenty <dialog>, 
<strona> lub <nakładka>. W podstronie content / navigator pliku .jar znajduje się plik navigator.xul z tym 
przydatnym początkiem: 
<window id = "główne okno" ...> 
Możemy przetestować, czy ten plik navigator.xul jest punktem początkowym klasycznej przeglądarki, ładując 
go bezpośrednio: 
mozilla -chrome "chrome: //navigator/content/navigator.xul" 
Jeśli to zrobimy, odkryjemy, że ten plik jest właściwym punktem początkowym dla aplikacji przeglądarki. 
Wymagany identyfikator znajduje się w tym pliku lub w jednej z nakładek scalonych w tym dokumencie. 
Możemy użyć Inspektora DOM na końcowym scalonym dokumencie, aby znaleźć odpowiedni identyfikator, 
lub możemy bezpośrednio zbadać kod źródłowy, co wymaga pełnej listy nakładek. Aby uzyskać pełną listę 
tych nakładek, dodaj: 
* Nakładki zadeklarowane bezpośrednio w pliku navigator.xul z tagiem <? Xul-overlay?>. 
* Overlays zadeklarowane dla chrome: // navigator / content / navigator. xul w pliku chrome / overlayinfo / 
navigator / contents / overlays.rdf w katalogu instalacyjnym platformy. 
* Powtórz oba poprzednie punkty dla wszystkich plików nakładek odkrytych podczas pierwszego i kolejnych 
przebiegów. 
W naszym przypadku taka lista jest jednak niepotrzebna, ponieważ nawigator. Plik xul sam zawiera 
odpowiednie identyfikatory. Na pasku narzędzi NoteTaker znajdujemy 
<toolbox id = "navigator-toolbox" class = "toolbox-top" 
deferattached = "true"> 
Dla elementu menu Narzędzia NoteTaker znajdujemy 
<menu id = "tasksMenu"> 
<menupopup id = "taskPopup"> 
Znacznik <menupopup> jest odpowiednią witryną dla pojedynczego, dodatkowego elementu menu. Być 
może nie jest to idealna strona dla nowego produktu, ale tutaj próbujemy po prostu coś zrobić. 
Po zerknięciu na nasz kod paska narzędzi widzimy również, że nasza zawartość <commandset> będzie 
musiała zostać scalona. W tym celu znajdziemy w navigator.xul 
<commandset id = "commands"> 
Treść <script> jest interpretowana natychmiast i nie musi być łączona. Zmieniamy nazwę toolbar.xul na 
browserOverlay.xul w celu zachowania spójności z istniejącymi konwencjami nazewnictwa plików i zmiany 
jej zawartości. Ostateczna struktura tego pliku będzie taka, jak pokazano na listingu 12.12 
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE overlay> 
<overlay xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<script src="controllers.js"/> 
<script src="toolbar_action.js"/> 
<commandset id="commands"> 
… existing commands go here … 
</commandset> 



<menupopup id="taskPopup"> 
<menuitem label="Edit Note" command="notetaker.toolbar.command.edit"/> 
</menupopup> 
<toolbox id="navigator-toolbox"> 
<toolbar id="notetaker-toolbar"> 
… existing toolbar content goes here … 
</toolbar> 
</toolbox> 
</overlay> 
Jeśli zastosujemy podejście bottom-up do nakładek, nie musimy w ogóle modyfikować przeglądarki 
klasycznej. Zrobimy to w ten sposób, co oznacza nie więcej zmian XUL. Pozostaje tylko zarejestrować 
dokument RDF w rejestrze chrome, używając pliku chrome: //navigator/content/contents.rdf. W rozdziale 2, 
XUL Layout, zawartość .rdf została utworzona z zawartością na listingu 12.13. 
<?xml version="1.0"?> 
<RDF 
xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:chrome="http://www.mozilla.org/rdf/chrome#"> 
<Seq about="urn:mozilla:package:root"> 
<li resource="urn:mozilla:package:notetaker"/> 
</Seq> 
<Description about="urn:mozilla:package:notetaker" 
chrome:displayName="NoteTaker" 
chrome:author="Nigel McFarlane" 
chrome:name="notetaker"> 
</Description> 
</RDF> 

 
 
Ten istniejący plik stwierdza, że istnieje pakiet NoteTaker. Teraz musimy powiedzieć, że istnieje adres URL 
nakładki i docelowy adres URL. Docelowy URL to dokument, do którego zostanie dodana nakładka. 
Dodatkowe fakty są wymagane na listingu 12.14. 
<!-- State the document that receives the overlay --> 
<Seq about="urn:mozilla:overlays"> 
<li resource="chrome://navigator/content/navigator.xul"/> 
</Seq> 
<!-- state the overlay that applies to the target --> 
<Seq about="chrome://navigator/content/navigator.xul"> 
<li>chrome://notetaker/content/browserOverlay.xul</li> 
</Seq> 
W odległej przeszłości nazwy nakładek były zwykłymi ciągami, a nie adresami URL. Ta historia jest 



odpowiedzialna za ograniczenie, że ostatni tag <li> nie może używać atrybutu resource =. Dotyczy to 
przynajmniej wersji 1.4. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, klasyczna przeglądarka jest dekorowana tak, 
jak pokazano na rysunku 12.4. Aby zobaczyć tę zmianę, musimy zamknąć platformę, usunąć istniejący plik 
chrome.rdf i istniejący katalog overlayinfo i ponownie uruchomić platformę. Zwróć uwagę, że część paska 
narzędzi NoteTaker jest objęta odsłoniętym menu. 
12.6 WSKAZÓWKI NA PODSTAWIE 
Nakładki są bardzo proste i wymagają niewielkiego debugowania, ale istnieje jedna lub dwie poważne 
przeszkody, których należy unikać. Najbardziej subtelny problem z nakładkami jest spowodowany przez plik 
contents.rdf, który znajduje się wewnątrz katalogu zawartości paczki. Po określeniu adresu URL nakładki 
musi on być określony jako zwykły tekst XML, a nie jako URI. To jest źle: 
<li resource = "chrome: //package/content/overlay.xul" /> 
To dobrze: 
<li> chrome: //package/content/overlay.xul </ li> 
Jeśli pakiet działa również jako dokument główny (ponieważ zawiera własne nakładki), powinien być 
zapisany jako zasób, gdy jest zarejestrowany jako wzorzec. Powinien być nadal zapisany jako tekst XML, gdy 
jest zarejestrowany jako nakładka. Ta przeszkoda jest wadą systemu chrom. Jeśli dokument nakładki ma 
niedozwoloną składnię XML i jest zarejestrowany w bazie danych overlayinfo, żadna aplikacja, która zawiera 
tę nakładkę, może nie zostać załadowana. W wersjach od wersji 1.3, wadliwa nakładka spowoduje żółty 
komunikat o błędzie składni na dole niekompletnego dokumentu końcowego. Aby to naprawić, wyłącz 
platformę i usuń informacje o nakładce RDF dla tego pliku lub napraw oryginalną składnię. Aby usunąć 
informacje o nakładce, usuń całą bazę danych overlayinfo i usuń wszystkie fakty z plików contents.rdf 
odnoszących się do dokumentu powodującego problem. Użyteczną cechą nakładek dostarczanych od dołu 
do góry są okna wyskakujące generowane przez witryny sieci Web. Gdy te witryny próbują wyświetlać okna 
bez pasków narzędzi, nadal będzie wyświetlany dowolny niestandardowy pasek narzędzi lub inna zawartość 
nakładki. Jest to wygodne, jeśli jesteś programistą internetowym, który lubi sprawdzać źródło stron innych 
osób. Źródło okien wyskakujących zwykle nie jest dostępne, jeśli okno straciło wszystkie dekoracje. 



XIII: ListBox i Drzewa 
W tej części  rozdziale opisano budowę najbardziej zaawansowanych widgetów XUL: <listbox> i <tree>. Te 
tagi są przeznaczone dla aplikacji intensywnie korzystających z danych. Znacznik <listbox> udostępnia 
wbudowaną, przewijalną listę multirecord, podobnie jak menu, ale może zawierać więcej niż jedną kolumnę. 
Tag <drzewo> udostępnia płaską lub hierarchicznie indeksowaną listę rekordów o strukturze drzewa. 
<drzewo> jest podobne do Eksploratora Windows w systemie Microsoft Windows, a jeszcze lepiej, Findera 
na Macintoshu. <drzewo> może zrobić wszystko <listbox> robi i więcej, ale <listbox> ma prostszą i bardziej 
bezpośrednią składnię. Składnia drzewa <tree> może stać się dość złożona. Aby zobaczyć <drzewo> w akcji, 
po prostu otwórz klasycznego klienta poczty i wiadomości. Trzyczęściowy układ składa się z trzech 
znaczników <drzewo>, po jednej na okienko. Podobnym przykładem jest Menedżer zakładek, który 
wyświetla wszystkie dostępne zakładki w jednym drzewie <drzewo>. Spotting <listbox> jest trudniejszy, 
ponieważ funkcjonalność może być zapewniona przez <drzewo>. Panel Wygląd, Motywy okna Preferencje w 
Klasycznej Mozilli to przykład <listbox> Aplikacje koncentrujące się na wprowadzaniu danych lub zarządzaniu 
danymi są bardziej ciasno zaprojektowane niż strony internetowe. Zwykle są w pełnym widoku. Nie marnują 
miejsca na zgrabny układ. Spakowany wyświetlacz potrzebuje widżetów, które mogą organizować 
wyświetlanie danych strukturalnych. <listbox> i <tree> mają na uwadze to ograniczenie projektowania Oba 
tagi zarządzają zawartością w przewijanym oknie, które jest wysoce interaktywne. Inną cechą aplikacji do 
zarządzania danymi są wyświetlacze wieloródkowe (lub zestaw rekordów). Aplikacje tak różnorodne, jak 
klienci poczty e-mail, wprowadzanie zamówień, punkt sprzedaży i zarządzanie siecią, mogą wyświetlać 
jednocześnie kilka rekordów. Przechodzenie przez zestaw uporządkowanych elementów danych to 
przeglądanie danych w taki sam sposób, w jaki klikanie łączy hipertekstowych to przeglądanie stron 
internetowych. Interaktywny, przewijany charakter <listbox> i <tree> jest idealny do takich zastosowań. Te 
końcowe widgety XUL-a wymagają ponownego odwiedzenia GUI platformy Mozilla. Diagram NPA na 
początku tego rozdziału pokazuje fragmenty Mozilli zaangażowane w proste użycie tych znaczników XUL. 
Zarówno <listbox>, jak i <tree> są w pełni funkcjonalnymi tagami. Obejmują one funkcje interfejsu 
użytkownika platformy, a także rozszerzają się na infrastrukturę stylizacji DOM, ramki i CSS2. Oba znaczniki 
mają funkcje, które pozwalają skryptom kontynuować pracę w systemie ramek niż jakikolwiek inny znacznik 
XUL. Ich kolejną nową funkcją jest obsługa wielokrotnego wyboru. Ten rozdział obejmuje wszystko, ale 
pozostawia równie złożoną kwestię danych - włączając te widżety do części 14, Szablony. Mozilla oferuje 
wiele opcji wyświetlania danych strukturalnych, takich jak skromna forma. Zanim przejdziemy do <listbox> i 
<tree>, krótko rozważymy inny prosty system - siatkę tekstową. 
13.1 SIATKI TEKSTOWE 
Znaczniki wprowadzania tekstu mogą być ułożone w siatkę tekstową. Siatka tekstowa to nieformalne 
określenie dwuwymiarowej tablicy edytowalnych pól. Oczywistym przykładem siatki tekstowej jest arkusz 
kalkulacyjny z kolumnami i wierszami. Małe siatki tekstowe idealnie nadają się również do szczegółowej 
części formularzy szczegółów i do pracy z zestawami rekordów. XUL nie ma bezpośredniego wsparcia dla 
siatek tekstowych, ale rzeczy są łatwe do zaprojektowania za pomocą znacznika <textbox>. Internet nie 
ignoruje elastyczności pól tekstowych. W Internecie zwyczajowo widziane są formularze wprowadzania 
danych, tak aby poszczególne pola były rozmieszczone z dala od siebie. Żądania dotyczące danych 
kontaktowych lub szczegółów zamówienia zakupu są często wyświetlane tak, że istnieje jeden element 
formularza na linię. Dzięki temu pola tekstowe wydają się być przestrzennymi i przestronnymi rzeczami. W 
rzeczywistości HTML 
<INPUT> tag and the XUL 
<textbox> tag can be 
styled to be quite slim. Only simple styles are required: 
textbox { 
border : solid thin; 
border-width : 1px; 
padding : 0px; 
margin : 0px; 
} 
input:focus { background-color : lightgrey; } 



Ostrość na tle jest podświetlona, gdy ma fokus. Przypomnijmy sobie z części 7, że <textbox> również zawiera 
Znacznik <html: input>. Rysunek 13.1 pokazuje przykładową aplikację wykorzystującą te uproszczone pola 
tekstowe.  
 

 
Każdy <textbox> to zawartość jednej komórki w <grid>. Kod XUL jest rutyny. Model nawigacyjny XUL i 
pierścień ustawiania ostrości zapewniają, że każdy <pole tekstowe> może być po kolei zagnieżdżony, a każde 
pole jest podświetlone na tle, gdy otrzyma fokus. Powoduje to wygląd tradycyjnego zarządzania danymi 
aplikacje, które są szybkie i wydajne dla operatorów wprowadzania danych. Okno dialogowe Właściwości, 
zwykle dostępne z menu zawartości, nie może konkurować o prędkość. Zbiór tagów <textbox> nie jest 
kompletnym rozwiązaniem. Taka strona XUL mogłaby trafić do wielu podmiotów handlujących 
wydarzeniami, których jedynym celem jest koordynacja danych z nawigacją użytkownika. Dla okna jest 
wymagany znaczący projekt skryptów (nazywany ekranem w starszym żargonie). Systemy internetowe nie 
śledzą tego dziecka z wielu powodów. Istnieje trudność w zapisaniu wielu rekordów jednocześnie; potrzeba 
zapewnienia wsparcia dostępności; złożoność wdrożenia; i prawdopodobieństwo Rozmiary okien 
przeglądarki będą się znacznie różnić. Aplikacje XUL, stworzone jako rozwiązania pionowe, nie zawsze są tak 
ograniczone, a wzrost wydajności dostarczany użytkownikom może być kuszący. Oba <listbox> i <tree> 
poprawiają i specjalizują pojęcie siatki tekstowej. Tekst wykonany ze znaczników XUL jest najbardziej 
ogólnym możliwym układem. Dlatego może być najbardziej użyteczny. 
13.2 LISTBOX 
Znacznik <listbox> jest podobny do tagu <grid>, ale pod względem wyglądu i zachowania jest bardziej 
podobny do tagu <menulist>. Listbox to poziomy zestaw rekordów lub wierszy, w którym każdy rekord ma 
jedno lub więcej podelementów. w formacie HTML Znacznik <SELECT rows => ma podobną implementację 
do <listbox>. Ten znacznik HTML tworzy menu wbudowane, a nie wyskakujące. Znacznik <SELECT> jest 
zarówno solidny, jak i standardowy, ale znacznik <listbox> jeszcze nie istnieje. W wersjach Mozilli 
przynajmniej do wersji 1.4 <listbox> jest dość kruchy, więc starannie je używaj. Pomimo słabości, jest to 
potężne narzędzie, gdy jest właściwie używane. 
13.2.1 Wygląd wizualny 
Aby zobaczyć <listbox> w pracy, otwórz okno dialogowe Preferencje Mozilli (Edycja | Preferencje) i spójrz na 
panel Wygląd, Motywy po prawej stronie. Ten biały panel wyświetlający nazwy motywów, takie jak Classic i 
Modern, jest listbox. Rysunek 13.2 
 

 
pokazuje dwa pola listy z widocznymi większością dostępnych funkcji. Pole po lewej to pole z jedną kolumną. 
Ten format jest używany dla <SELECT> HTML. Listbox ma reguły stylu wysokości i szerokości, które mają 
domyślne wartości 200 pikseli każdy. Jeśli obszar pudełek ulega zmniejszeniu w wyniku problemów z 
układem, pojawi się pasek przewijania i wszystkie zawarte w nim elementy tekstu <label> może zostać 
przycięty. Każdy wiersz może zatem zawierać ikonę wiodącą i pole wyboru wiodącego, jak pokazano. W 
prawdziwej aplikacji wszystkie wiersze będą zaznaczone ikoną lub checkboxem, a nie tylko kilkoma 
przykładowymi wierszami. W tym przykładzie sprawdzono wiersz 4, klikając wiersz, a następnie wiersz 3 
został wybrany jako bieżący wiersz. Pole listy po prawej stronie rysunku 13.3 jest wielokolumnowym listbox. 
Ma dwie kolumny, ale możliwa jest dowolna liczba kolumn. Górny rząd jest opcjonalnym rzędem nagłówków 
kolumn. W pierwszym nagłówku kolumny znajduje się ikona po lewej i prawej stronie jego tekstu. Lewa 



ikona to dowolny obraz dodany za pomocą stylu. Prawa ikona to obraz specjalnego przeznaczenia, który 
pokazuje kolejność wierszy pod tym nagłówkiem, a zatem wszystkich wierszy. Ta prawa ikona jest 
umieszczona z atrybutem XML. Pozostałe wiersze (zwane również elementami) tego pola listy zawierają po 
dwie komórki. Ikony mogą być umieszczane w tych komórkach, chociaż nie ma to większego znaczenia. Pola 
wyboru można również umieszczać w tych komórkach, ale nie ma zautomatyzowanych sposobów ich 
sprawdzania i nie ma sensu ich umieszczać. Na zrzucie ekranu wybierany jest trzeci wiersz drugiego pola listy 
(wydaje się jasnoszary), ale drugi listbox nie ma ostrości. Listbox po lewej stronie ma fokus - jego wyostrzony 
rząd jest ciemnoszary (zwykle niebieski). Zawartość komórki może być prostym znacznikiem <label> lub 
podobnym do boxa, który zawiera dowolną treść. Jeśli używana jest dowolna treść, układ staje się większym 
wyzwaniem, a skrzynka listy nie przycina jej zawartości po zmianie rozmiaru. Może to spowodować 
przepełnienie CSS2 i inne niechlujstwa, więc proste etykiety są najbezpieczniejszym dzieckiem treści. 
Wielokolumnowy listbox ma mniej komórek niż jest kolumn i to będzie działać (w tym pola wyboru), ale to 
użycie nie jest zalecane. Jeśli pole listy wielokolumnowej uzyskuje pionowy pasek przewijania, to pasek 
przewijania nie zawiera opcjonalnego wiersza nagłówka. 
13.2.2 Konstrukcja 
Rysunek 13.3 powtarza Rysunek 13.2, ale ze włączonymi stylami diagnostycznymi.  

 
Tak jak poprzednio, cienkie linie przerywane to etykiety, cienkie czarne skrzynki to obrazy, a grube szare linie 
to pola. Uśmieszki są lekko zgniecione po lewej tylko dlatego, że dodatkowe style obramowania nieco 
zniekształciły układ. Lista po prawej stronie jest dość zagmatwana, a wszystkie jej pola są odsłonięte, ale 
ujawnia się trochę badań. Obszary są używane jako rdzeń strategii układania <listbox>, z tagami <button> 
dla nagłówków kolumn i znacznikami <label> dla wartości domyślnych zawartość komórki. Nagłówek 
kolumny 2 i prawa połowa rzędu 3 pokazują, że etykietę można zastąpić dowolną ramką treści. Dwa ciemne 
rzędy (po jednym w każdym polu listy) pokazują stopień podświetlenia wynikający z wybrania wiersza. To 
podświetlenie jest po prostu stylem tła zastosowanym do podelementu <row> znacznika <grid>. Rysunek 
13.4 pokazuje pole specyficzne dla układu <listbox>. 

 
 



 
 
 
Jest to szara, gruba, przerywana linia wyświetlana w obu listach. To pole otacza wszystkie pozycje lub 
wiersze. To pole jest szeroko stosowane w implementacji systemu <listbox>, dzięki czemu system layoutu 
<listbox> jest unikalny i oddzielny od <grid>. Tag <listbox> i powiązane z nim tagi mają definicje XBL zapisane 
w pliku listbox.xml w toolkit.jar w chrome. Platforma Mozilla ma również rozbudowaną obsługę C / C ++ dla 
list. Które znaczniki listbox istnieją, zależy od Twojej perspektywy. Tagi na programatorze aplikacji są 
używane przez platformę do generowania ostatecznego XUL. <listbox> używa pary <listcols> i <listcol> do 
identyfikacji kolumn listy, ale używa <listrows> i <listhead> lub <list items> dla wierszy. Znaczniki <grid> nie 
mają zatem dokładnych odpowiedników dla <listbox>. Specjalna kropkowana ramka jest wymieniona na 
rysunku 13.3 jest ramką znacznika <listboxbody>. Jest to kluczowy element przewijania listy rozwijanej w 
przeglądarce Mozilla. 
<listbox> 
<listhead> 
<listheader label="Sole Column"> 
</listhead> 
<listitem label="first item"/> 
<listitem label="second item"/> 
<listitem label="third item"/> 
</listbox> 
Listing 13.1 określa kolumnę z jedną kolumną składającą się z trzech elementów, z nagłówkiem "Sole 
Column". Brak ikon ani pól wyboru. Jest podobny do wielu pól w oknie dialogowym Preferencje; na przykład 
w panelu Wygląd, Motywy lub w panelu Nawigator, języki. Przykłady te nie mają jednak nagłówka. Kod XML, 
który Mozilla tworzy z tego listbox zawiera wiele dodatkowych znaczników, jak pokazano na rysunku 13.4. W 
tym w pełni rozwiniętym drzewie znaczników ciemniejsze znaczniki pasują do listy 13.2. Lżejsze znaczniki z 
przedrostkami xul: są dodatkowymi treściami generowanymi przez definicje XBL listbox. Jest to kompletny 
podział listbox, z wyjątkiem tego, że gdyby były dwie kolumny, znaczniki <xul: listcol>, <xul: listheaditem> i 
<xul: listcell> pojawiałyby się dwukrotnie w każdej pozycji drzewa, a nie tylko raz. Znaczniki w ostatecznym 
polu listy są domyślne, a nie określone. Pokazuje również podobieństwa i różnice między <listbox> i <grid>. 
Chociaż oba mają kolumny i wiersze, <listbox> ma najwyżej dwa bezpośrednie wiersze, podczas gdy <grid> 
może mieć dowolną liczbę. Elementy wyświetlane w polu listy są zagnieżdżone w drugim rzędzie, tak jakby 
były to <vbox>. Pierwszy wiersz, który zawiera wiersz nagłówka, jest pominięty, jeśli nie podano nagłówka. 
Niektóre podstawowe zasady konstrukcji <listbox>: 
1. Dla każdego <listbox> powinno być co najmniej jedno <listcols> i co najwyżej jedna <listhead>. 
2. Dla <listcols>, jeśli jest obecna, powinna istnieć przynajmniej jedna <listcol> 
3. Dla <listhead>, jeśli jest obecna, powinna istnieć co najmniej jedna <listheader>. 
4. Elementy na <element listy> powinny być równe liczbie <listcols> lub być jednym, jeśli nie istnieje 
<listcols>. 
5. Nigdy jawnie nie <listrows>, <listboxbody> i <listheaditem>. Te znaczniki są przeznaczone wyłącznie do 
użytku wewnętrznego. 
Ten złożony proces budowy ma swoje pułapki. Główną pułapką jest to, że XUL nie może obsłużyć kombinacji 
tagów, które generuje kolejno dla <listbox>. Jeśli utworzysz kawałek jawnego XUL, który pasuje do 
znaczników i struktury pokazanej na rysunku 13.5,  
 

 



nie będzie działał jako lista, a Mozilla prawdopodobnie się zawiesi. Oznacza to, że specyfikacja XML listbox i 
jego implementacja XML są oddzielne i różne. Mozilla może również ulec awarii, jeśli użyjesz któregokolwiek 
z tagów w regule budowy 5. Spowoduje to awarię, jeśli podasz jakąkolwiek treść dla znacznika <listcol>. 
Może się to zdezorientować, zepsuć układ, lub ulec awarii, jeśli odbiegniesz w dużej mierze od założeń, że 
procesor XUL / XBL tworzy znacznik <listbox>. Listing 13.2 pokazuje najbardziej rozbudowaną specyfikację 
listbox obsługiwaną przez XUL. 
<listbox> 
<listcols> // tag and content optional 
<listcol/> // can be repeated 
</listcols> 
<listhead> // tag and content optional 
<listheader> // can be repeated 
</listheader> 
</listhead> 
<listitem> // can be repeated 
<listcell> // can be repeated 
</listcell> 
</listitem> 
</listbox> 
Tagi otwierania i zamykania dla <listitem>, <listcell> i <listheader> można zwinąć w pojedyncze znaczniki 
<tag />, a zamiast usuniętego tagu można użyć atrybutów. Te atrybuty omówione są pod poszczególnymi 
tagami. Wszystkie te znaczniki mają definicje XBL w pliku listbox.xml w pliku toolkit.jar w chrome. 
13.2.3 <listbox> 
Tag <listbox> ma następujące atrybuty specjalne: 
rozmiar wierszy seltype suppressonselect disableKeyNavigation 
wiersze i rozmiar określają wysokość pola listy w liczbie elementów zamówienia. Obliczenie rozmiaru opiera 
się na najwyższym istniejącym elemencie zamówienia pomnożonym przez wartość atrybutu. Jest to to samo, 
co ustawienie atrybutu minheight na stałą liczbę pikseli dla każdego elementu zamówienia. Każdy element 
zamówienia zostanie rozszerzony do wysokości najwyższego elementu. Atrybut size jest przestarzały dla XUL; 
zamiast tego użyj wierszy. <Listbox> może być dynamicznie zmieniany poprzez ustawienie atrybutu rows z 
JavaScript. Atrybuty rows (oraz size i minheight) są przekazywane wewnętrznie do znacznika <listboxbody> 
w celu przetworzenia, więc nagłówek nagłówka przestrzeni nie jest uwzględniany w obliczeniach. Tag 
<listbox> działa słabo z atrybutem maxheight. Jeśli znaczniki <listbox> znajdują się w <hbox>, a tagi 
rodzeństwa <listbox> mają maksymalną wysokość mniejszą niż maxheight <listbox>, to zawartość może 
przepełnić się w dół, powodując niechlujny układ. Zalecanym podejściem, gdy <listbox> ma duże 
rodzeństwo jest ustawienie wysokości <listbox> za pomocą wysokość i unikaj ustawienia. Atrybut seltype 
określa, czy można wybrać wiele wierszy w polu listy. Jeśli jest ustawiony na wiele, to jest to możliwe. Jeśli 
jest ustawiony na cokolwiek innego, zostanie wybrany tylko jeden wiersz. Dynamikę tego układu omówiono 
w rozdziale 13.2.11. Atrybut suppressonslect można ustawić na true. Gdy użytkownik wybierze element w 
<polu listy>, kod XBL dla tego tagu wywoła wybrane zdarzenie DOM, które może zostać wybrane przez 
procedurę obsługi zdarzenia w znaczniku <listbox>. Ten atrybut zapobiega tworzeniu tego. Atrybut 
disableKeyNavigation można ustawić na true. Zapobiega to zmianie alfabetycznych naciśnięć klawiszy w 
bieżącym wyborze, gdy znacznik <listbox> ma fokus wejściowy. 
13.2.4 <listcols> 
Znacznik <listcols> jest kontenerem dla znaczników <listcol> i nie ma żadnego innego celu. Nie ma żadnych 
specjalnych atrybutów i nie jest wyświetlany. Znacznik <list-cols> powinien pojawić się przed wszystkimi 
innymi treściami w <polu listy>, jeśli w ogóle się pojawi 
<listcols> 
<listcol flex = "1" /> 
</ listcols> 
Ten tag jest także możliwą witryną dla atrybutów sortowania opartych na szablonie. 
13.2.5 <listcol> 
Tag <listcol> nigdy nie jest wyświetlany i nigdy nie powinien zawierać żadnych treści. Ten tag nie ma 
specjalnych atrybutów. W dobrze utworzonym <polu listy> liczba kolumn jest określona przez liczbę 



znaczników <listcol />. Tag <listcol> ma dwa inne cele. Może być użyty do podania kolumny i może 
kontrolować układ kolumny, którą on oznacza. Można to zrobić, dodając lub zmieniając szerokość atrybutu 
lub ustawiając ukryte lub zwinięte na true. Ten znacznik jest możliwym szablonem atrybutów sortowania 
szablonów. 
13.2.6 <listhead> 
Znacznik <listhead> jest znacznikiem kontenera dla znaczników <listheader>. Jeśli <listhead> nie ma, to nie 
ma wiersza nagłówka dla listbox. Nie ma żadnych specjalnych atrybutów ani celu. Ten znacznik otacza 
wszystkie znaczniki <listheader> w jednym znaczniku <listheaditem>. Gwarantuje to, że każdy nagłówek ma 
tag podobny do pudełka. 
13.2.7 <listheadert> 
Znacznik <listheader> jest oparty na znaczniku <button>, co oznacza, że sam jest <button>. Powinien być 
jeden znacznik <listheader> na kolumnę. Z definicji XBL, jeśli nie dostarczono żadnej treści, ten dzień jest 
równoważny 
<button> 
<image class = "icon-listhead" /> 
<label class = "listheader-label" /> 
<image class = "listheader-sortdirection" /> 
</ button> 
Pierwszy znacznik <image> można ustawić tylko za pomocą stylu. Atrybuty <label> i atrybuty przycinania są 
ustawiane na etykiecie <listheader> i atrybutach przycinania. Drugi obraz jest stylizowany na miejsce według 
specjalnego atrybutu <listheader>: 
sortDirection 
Wartość "rosnąco" daje strzałkę w górę. Wartość "malejąco" daje strzałkę w dół. Wartość "naturalna" 
oznacza brak strzałki. Jeśli zawartość zostanie dostarczona, ta zawartość pojawi się w wyświetlanym 
przycisku. Ten tag jest również możliwą witryną do sortowania szablonów. 
13.2.8 <element listy> 
Znacznik <listitem> służy do określenia wiersza w <polu listy>. Mozilla do awarii. Znacznik <element listy> 
bez zawartości dostarczanej przez użytkownika otrzymuje pojedynczą etykietę <label> jako treść. Możesz 
wybrać własną treść jako jeden lub więcej tagów podrzędnych tego dnia. W takim przypadku powinien być 
jeden dzień potomny na kolumnę, a <listcell> jest oczywistym wyborem dla tej treści. <listitem> obsługuje 
następujące atrybuty specjalnego przeznaczenia: 
label crop flexlabel disabled type checked image selected current allowevents value 
Cała ta praca działa tylko dla <listbox> jest tą jedną kolumną, chyba że podano inaczej. etykieta, kadrowanie 
i wyłączone są przekazywane do wnętrza <label>. Wartość flexlabel jest przekazywana do atrybutu flex 
<label>. Wiersz jest wyłączony, ale jest wyszarzony. Atrybut type można ustawić na checkbox, w którym to 
przypadku pole wyboru pojawia się po lewej stronie wiersza. Pozycja tego pola wyboru nie może zostać 
zmieniona przy Tobie. disabled ustawiony na true chce zaznaczyć pole wyboru i powstrzymać użytkownika 
od jego zaznaczenia lub usunięcia. Jeśli <listitem> ma ikonę listitit klasy, może zawierać ikonę. Adres URL tej 
ikony można ustawić za pomocą atrybutu obrazu. Pozostałe atrybuty dotyczą zarówno list pojedynczych, jak 
i wielokolumnowych. Bieżący atrybut jest ustawiony wewnętrznie na true przez przetwarzanie <listbox> 
podczas wyboru. Jeśli jest prawdą, oznacza to, że <element listy> jest aktualnie wybranym elementem 
<item> lub właśnie wybranym elementem w przypadku, gdy dozwolony jest wybór wielu elementów. 
Atrybut zaznaczony jako zwykły ma wartość true, jeśli wybrano ten element. Atrybut allowevents, który 
można ustawić na true, pozwala zdarzeniom myszy DOM przejść przez znacznik <listitem> i do zawartości, 
która tworzy element. Zwykle te zdarzenia są zatrzymywane od propagacji, gdy <listitem> je otrzymuje. Jeśli 
ten atrybut jest ustawiony, wówczas bieżącego wiersza nie można wybrać. Atrybut value określa wartość 
danych, którą reprezentuje <listitem>. To jest do użytku programisty i nie jest nigdzie wyświetlane. 
13.2.9 <listcell> 
Znacznik <listcell> służy do określenia pojedynczej pozycji kolumny dla wiersza w <polu listy>. Wpisy w 
kolumnie można określić za pomocą znacznika zdefiniowanego przez użytkownika, ale Mozilla Platform 
sprawdza w poszukiwaniu <listcell> w wielu miejscach, więc jest to właściwe. Domyślna zawartość XBL dla 
<listcell> to pojedyncza <etykieta>, chyba że treść użytkownika została zastąpiona. Tag <listcell> obsługuje 
wszystkie atrybuty obsługiwane przez <listitem>, z wyjątkiem bieżących, wybranych i allowevents. Aby 
dodać ikonę do <listcell>, użyj ikony klasowej listcell. Jeśli <pole listy> jest wielokolumnowe, to pola wyboru 



nie będą działały, gdy ustawione są na pojedynczej <komendzie listy>. Pole wyboru, ikona i etykieta w polu 
listy można odwrócić za pomocą polecenia dir = "rtl". Można również zastosować inne atrybuty 
rozmieszczenia pudełek, takie jak <listcell>, jeśli ma to sens. To kończy znaczniki <listbox>. 
13.2.10 RDF i sortowanie 
<listbox> i powiązane z nim tagi można łączyć z dokumentem RDF. Jeśli tak się stanie, zawartość <listbox> 
wywodzi się z treści dokumentu RDF. W ramach wyszukiwania według aranżacji dane w <polu listy> mogą 
być sortowane. 
13.2.11 Interakcje użytkownika 
Listy listowe pozwalają na większą interakcję użytkownika niż proste tagi formularza XUL. Są co najmniej tak 
wszechstronne jak menu. Pola listy obsługują zarówno nawigację za pomocą klawiatury i myszy, jak i mają 
ułatwienia dostępu. Klawisze nawigacyjne obejmują klawisze Tab, Arrow, Paging, Home i End oraz spację. 
Obsługa myszy obejmuje kliknięcia, kombinacje klawiszy i korzystanie z kół przewijania. Aby użyć obsługi 
dostępności, określ zawartość <listitem> jako atrybuty etykiet lub znaczniki <label>. Pola listy są członkami 
pierścienia ostrości dla aktualnie wyświetlanej strony. Jeśli <pole listy> nie ma aktualnie wybranej informacji 
zwrotnej, to pole listy ma fokus. Wybór elementów listy jest elastyczny. Jeśli włączone jest tylko zaznaczanie 
pojedynczych elementów, wybór jest taki sam, jak w przypadku menu. Jeśli jednak seltype jest wielokrotne, 
można wybrać wiele elementów listy. Za pomocą myszy dokonuje się tego przez kliknięcie shift, aby wybrać 
ciągły zakres elementów lub klikając na niego, aby go wybrać. W ten sposób można wybierać różne 
przedmioty za pomocą klawiatury, używając kombinacji strzałek zmiany. Klawiatury nie można używać do 
oddzielania wielu oddzielnych elementów listy. Tylko mysz może to zrobić. Pojedynczy wiersz listy może być 
wybrany przez wpisanie znaku. <Pole listy> musi najpierw mieć fokus wejściowy. Pojedynczy wpisany znak 
jest dopasowywany do atrybutu label znaczników <listitem> w <polu listy>. Jeśli etykieta zaczyna się od tego 
samego znaku, jest odpowiednia. Ten system wybiera tylko jeden wiersz i działa w następujący sposób. 
Elementy <listy> są traktowane jako okrągła lista elementów, takich jak pierścień ostrości. Punktem 
początkowym jest aktualnie wybrany <element listy> lub pierwszy <element listy>, jeśli jeszcze nie istnieje 
żaden wybór. Lista jest skanowana, dopóki nie zostanie znaleziony odpowiednik dla postaci. Pozwala to 
użytkownikowi na wielokrotne przeglądanie listy. Użytkownik nie może zmienić rozmiaru kolumn listy 
wielokolumnowej, chyba że programista aplikacji rozszerzy widżet listbox o dodatkowe moduły obsługi 
zdarzeń. To samo dotyczy ukrywania lub zwijania kolumn. 
13.2.12 Interfejsy AOM i XPCOM 
A <listbox> może służyć nie tylko do wyświetlania; może być użyty do zarządzania danymi, które zawiera. 
Konieczność wstawienia, aktualizacji i usunięcia tych danych lub ich pobrania i ustawienia oznacza, że od 
strony programującej potrzebne są niezawodne interfejsy. Definicja XBL dla znacznika <listbox> udostępnia 
programistom JavaScript szereg właściwości i metod. Interfejsy węzła i elementu, lub wewnętrzne elementy 
listy <listbox> mogą zostać zdezorientowane. W ogóle, podstawowa wiedza z XBL Pozwala właściwości tezy i 
metody, które należy czytać prosto z XBL wiążące dla <listbox>. W tym stole nie ma nic nowego; to po 
prostu sformatowano XBL i komentarze. Istotną cechą tego interfejsu jest użycie argumentu indeksu. Ten 
indeks odnosi się do dowolnego elementu widocznego w tym polu listy. Elementy widoczne to te pola w 
polu, które można przewijać w widoku. Indeks nie odnosi się do żadnej listy znaczników w konstrukcji listbox. 
Dla pola listy, różnica ta jest trywialne Ponieważ każdy widoczny prostokąt zawartości ma dokładnie jeden 
<listitem> tag. Później zobaczymy, że z tagiem <drzewo> dopasowujemy tylko prostokąty wyświetlanej treści. 
W części 7, 8 i 10, my nie odnotowali <menupopup>, <scrollbox> oraz <iframe> tagi (między innymi) są 
specjalne rodzaje boxlike tagów. Są wyjątkowe, ponieważ wspierają dodatkowe przetwarzanie zawartości 
ich skrzynek. Obiekty DOM tagów tagi zawierają właściwość boxObject, która może przynieść specjalistyczny 
interfejs. Ten specjalistyczny interfejs zapewnia dostęp do dodatkowego przetwarzania zawartości. <listbox> 
to kolejny przykład takiego specjalistycznego tagu boxlike. Obsługuje interfejs nsIListBoxObject. Ten interfejs 
zapewnia operacje przewijania i przewijania zawartości listy listbox. Można go również pobrać z 
komponentu @ mozilla.org / layout / xul-boxobject-listbox; 1 
 
13.3 DRZEWA 
Jeśli znacznik <listbox> jest połączeniem konceptów <grid> i <menulist>, to znacznik <tree> jest mieszanką 
<listbox> i <iframe>. Widżet <drzewo> to pionowo ułożony, przewijany zestaw rekordów, takich jak <listbox>. 
<drzewo> umożliwia wyświetlenie prostej hierarchii przechowywania w wyświetlanych wierszach. Kiedy ta 
hierarchia nie jest narzucona, <drzewo> wygląda jak <pole listy>. <drzewo> daje użytkownikowi możliwość 



kontrolowania wyświetlania przedstawionych rekordów. Użytkownik może interaktywnie zwijać i rozszerzać 
podelementy drzewa. Kolumny można zmieniać, ukrywać i zmieniać ich rozmiar, a ich zawartość można 
sortować i wybierać. <drzewo> daje programistce wiele opcji przetwarzania danych. Funkcje sortowania i 
przeglądania dają programiście bezpośrednią kontrolę nad prezentacją danych. Po zintegrowaniu z 
nakładkami lub szablonami widget drzewa zapewnia wysoce dynamiczny panel. Drzewa mogą być szeroko 
stylizowane. Jeśli widgety całego dokumentu, takie jak <iframe>, są ignorowane, to <drzewo> jest 
najbardziej złożonym widgetem, który zapewnia XUL. 
13.3.1 Wygląd wizualny 
Aby zobaczyć <drzewo> w pracy, spójrz na którekolwiek z tych klasycznych okien Mozilli: okno Preferencje 
(lewy panel); okno komunikatora (dwa panele); Okno zakładek; Menedżer pobierania. Wszystkie te okna 
zawierają znaczniki <tree>. W rzeczywistości w aplikacji Mozilla użyto dziesiątek drzew. Rysunek 13.5 
pokazuje, jak obsługiwane są drzewa XUL. Ten zrzut ekranu wykorzystuje nowoczesną skórę. Na diagramie 
<drzewo> pojawia się jako zestaw kolumn, podobnie jak <Listbox>. W przeciwieństwie do <listbox>, pod 
ikoną w prawym górnym rogu znajduje się menu rozwijane. To menu (nie pokazano) to zestaw pól wyboru, 
których można użyć do ukrycia lub wyświetlenia dowolnej kolumny. A <drzewo> ma kilka rodzajów kolumn 
specjalnego przeznaczenia. Kolumna A na rysunku 13.5 jest kolumną podstawową. Kolumna podstawowa 
pokazuje hierarchiczną organizację wierszy w drzewie. Patrząc dokładnie na tę kolumnę, znajdują się cztery 
wiersze najwyższego poziomu: rzędy 1, 2, 7 i 9 (więc to drzewo jest "drzewem" drzew). Drugi z nich ma 
ujawniony poddrzewo. Mały trójkąt skierowany w dół (kręty) wskazuje, że rząd poddrzewa jest otwarty. To 
poddrzewo ma cztery wiersze potomne, a jeden z tych wierszy ma własne poddrzewo, które również jest 
otwarte. Wreszcie ta druga ma poddrzewo. To końcowe podtreszczenie jest zamknięte (pokrętna ikona 
wskazuje na prawo), więc wyświetlacz nie pokazuje, ile wierszy znajduje się w ostatnim poddrzewie. Twisties 
może być kliknięte otwarte lub zamknięte przez użytkownika. Krótkie linie między wierszami i wierszami 
wskazują tylko poziom, do którego należy bieżący wiersz. Na koniec komórki kolumny A są wcięte, aby 
dopasować ich poziom drzewa. Pozostałe kolumny na schemacie są mniej złożone. Kolumna B jest zwykłą 
kolumną. Kolumna C to zwykła kolumna, której nagłówek został zastąpiony obrazem. Kolumna D może być 
sortowana: Łamanie normalnej struktury drzewa. To sortowanie jest oznaczone strzałką w nagłówku 
kolumny. Technologia omówiona w części 14, Szablony, musi zostać dodana do <drzewa> zanim sortowanie 
będzie działać; na rys. 13.5 jest on tylko obecny ze względu na kompletność. Kolumna E to cykler. Wyszukaj 
kolumnę zawiera tylko klikalny obraz i ma specjalną interakcję z użytkownikiem. Kolumna F zawiera dzień 
<progressmeter>. Kolumna G jest przeznaczona do przechowywania pola wyboru, ale ta funkcja nie jest 
gotowa i nie działa w wersjach 1.4 i mniejszych. Nawiasy w nazwach nie są zaprojektowane; są tylko częścią 
nazwy kolumny. Paski przewijania po prawej stronie drzewa pojawiają się i znikają zgodnie z wymaganiami, 
na podstawie ilości zawartości drzewa. Pasek przewijania na rysunku 13.6 jest częścią znacznika <drzewo>, a 
nie inną częścią okna chrome. Drzewa nie obsługują poziomych pasków przewijania. Rycina 13.5 może 
zatem być badana rząd po rzędzie. Pierwszy interesujący wiersz to rząd 3. Jedna komórka tego wiersza ma 
alternatywny kolor tła i obramowanie. Mozilla ma specjalny system stylizacji drzew, opisany w "Style 
Opcje "w tym rozdziale. Wiersz 6 to aktualnie wybrany wiersz. Wiersz 7 pokazuje, że zawartość komórki 
może mieć obraz dołączony do zawartości komórki; nie jest to styl stylu list-style. Wiersz 7 pokazuje również, 
w jaki sposób obraz zastępuje całą zawartość komórki w kolumnie cyklera i jak się rozwija. Zawartość 
komórki kolumny można przesłonić zwykłą zawartością. Wiersz 8 (pojedyncza linia pozioma) to 
<treeseparator>; działa jako <menu separator> dla menu. Wiersz 9 pokazuje, że zawartość komórki jest 
przycinana, jeśli jest miejsce na jej wyświetlenie. Jeśli w komórce jest bardzo mało miejsca, wyświetlone 
zostaną elipsy. Wreszcie ostatni wiersz jest całkowicie pusty. Jest to prawdopodobnie zły pomysł w 
prawdziwej aplikacji, ale jest to technicznie możliwe. Komórka drzewa nie może zawierać arbitralnej 
zawartości XUL. Dodano kilka słów. Nie może zawierać <box>. 
13.3.2 Konstrukcja 
Rysunek 13.6 powtórzenie Rysunek 13.5.  
 
 



 
Niewielka wewnętrzna struktura drzewa ujawnia się za pomocą tych stylów. Tylko nagłówek kolumny ma 
pewne podobieństwo do innych widżetów, takich jak przyciski i etykiety. Oczywiście <drzewo> nie jest 
oparte na strukturze przypominającej siatkę i bardzo różni się od <listbox>. Dzieje się coś niezwykłego. W 
rzeczywistości obszar zawartości drzewa <jest trochę podobny do <elementu iframe>. Jest to prostokątny 
obszar w dokumencie XUL, którego treść jest przechowywana oddzielnie od reszty. W elemencie <iframe> 
zawartość <iframe> pochodzi z oddzielnego dokumentu XUL. W przypadku <drzewo> treść <drzewo> nie ma 
oddzielnego dokumentu XUL, ale nadal jest przechowywana niezależnie od innych treści. Nie można 
stylizować części drzewa za pomocą normalnych stylów CSS2. Zamiast tego istnieje specjalny system stylów. 
Powodem jest to, że poszczególne komórki i ramy drzewa są zaprojektowane i wdrożone. Rysunki 13.5 i 13.6 
wymagają ponad stu linii XUL, więc rysunek 13.7 pokazuje prosty przykład z tylko dwoma rzędami. 
 

 
 
To drzewo jest skonstruowane w dokumencie XUL, jak dla całej zawartości XUL. Fragment treści wymagany 
dla tego drzewa jest pokazany na listingu 13.3. 
 
<tree flex="1"> 
<treecols> 
<treecol flex="1" id="A" label="primary" primary="true"/> 
<treecol flex="1" id="B" label="normal"/> 
<treecol flex="1" id="C" label="icon" class="treecol-image" 
src="face.png"/> 
<treecol flex="1" id="D" label="sorted" sortDirection="ascending"/> 
<treecol flex="1" id="E" label="cycler" cycler="true"/> 
<treecol flex="1" id="F" label="progressmeter" type="progressmeter"/> 
</treecols> 
<treechildren id="topchildren" flex="1"> 
<treeitem container="true" open="true"> 
<treerow> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell label="Cell" mode="undetermined"/> 
</treerow> 
<treechildren> 
<treeitem> 
<treerow> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell src="face.png" label="Cell"/> 



<treecell label="Cell"/> 
<treecell label="Cell"/> 
<treecell src="face.png" label="Cell"/> 
<treecell label="Cell" mode="normal" value="40"/> 
</treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</tree> 
 
Tag <tree> ma dziecko <treecols>, w którym zdefiniowane są kolumny i dziecko <treechildren>. 
Identyfikatory kolumn są bardzo ważne dla drzew. Najwyższego poziomu <treechildren> jest trochę 
podobny <pole listy> „s <listboxbody> wyjątkiem tego, że nie jest określona przez programistę i może być 
zagnieżdżona w innych znaczników. "Przedmiot" drzewa to całe poddrzewo drzewa; dlatego element listy 
pojawia się jako seria wierszy. Ten przykład ma pojedynczy element drzewa <treeite>. Atrybut container 
mówi, że ten element nie jest tylko rzędem, ale wierzchołkiem poddrzewa. open mówi, że widoczny jest 
następny poziom poddrzewa. Jeśli pojawiłby się drugi lub trzeci najwyższy poziom <true>, pojawiłby się on 
po dnie. Jedyny element drzewa najwyższego poziomu składa się z dwóch części: treści wiersza i dzieci 
poddrzewa. To wszystko, co może wytrzymać. Subtree zaczyna się od drugiego tagu <treechildren>, więc jest 
to tylko element wiersza, ale jest to tylko wiersz. Jeśli był to drugi element drzewa, byłby wyświetlany po 
wewnętrznym znaczniku </ trust>. Definicje XBL dla <drzewa> są przechowywane w pliku tree.xml w 
toolkit.jar w chrome. Istnieją inne aspekty strukturalne drzew: RDF, sorte, widoki, konstruktorzy i szablony. 
Znaczniki drzewa XUL są wyjaśnione. 
13.3.3 <drzewo> 
Tag <drzewo> otacza całą zawartość drzewa. W danym dokumencie XUL można podać więcej niż jedno 
drzewo. Tag <drzewo> ma następujące atrybuty specjalne: 
seltype hidecolumnpicker enableColumnDrag disableKeyNavigation 
* seltype ustawiony na wiele (domyślnie) pozwala użytkownikowi wybrać wiele elementów naraz w drzewie. 
Ustaw na pojedynczy, można wybrać tylko jedną pozycję na raz. 
* hidecolumnpicker ustawiony na true powoduje zwinięcie znacznika <treecolpicker> w prawym górnym 
rogu drzewa. 
* opcja enableColumnDrag ustawiona na wartość true umożliwia użytkownikowi zmianę kolejności kolumn. 
* opcja disableKeyNavigation ustawiona na wartość true uniemożliwia użytkownikowi wybieranie wierszy za 
pomocą liter alfabetu. 
Znacznik <tree> i wiele innych znaczników podobnych do drzewa <tree> wspiera więc RDF i szablony. 
Atrybuty związane z tymi cechami omówiono w części 14. Maksymalna wysokość wyświetlania dla 
<drzewa> może być ustawiona z domyślną wysokością atrybutu rozmieszczenia pól. <drzewo> nie obsługuje 
atrybutu rows. 
13.3.4 <treecols> 
Znacznik <treecols> obejmuje definicje kolumn dla drzewa. Ten tag nie ma specjalnych atrybutów. Być może 
został przypisany do id, jeśli drzewo jest częściowo zbudowane z nakładek. Tag <treecols> jest prostym 
tagiem kontenera. Ten dzień musi być pierwszym dniem dziecka w drzewie <drzewo>. To nie jest opcjonalne. 
<treecols> może zawierać dwa typy tagów: <treecol> i <splitter>. Liczba tagów <treecol> w środku 
<treecols> podaje liczbę kolumn w drzewie. Musi być obecny co najmniej jeden znacznik <treecol>. Co 
najwyżej jeden znacznik <treeecol> na drzewo może mieć zestaw primary = "true". Splitter reprezentuje 
punkt przeciągania, który może być przenoszony przez użytkownika. Jeśli podany jest znacznik <splitter>, 
musi on znajdować się między dwoma znacznikami <treecol>. Jeśli podane są wszystkie możliwe znaczniki 
<splitter>, znaczniki <treecol> i <splitter> muszą być naprzemiennie w nagłówku drzewa. Wynik netto 
takiego przeciągnięcia jest zmieniany po kolumnach po obu stronach splintera. Definicja XBL dla <drzewa> 
obejmuje logikę obsługującą takie znaczniki <splitter> i gesty przeciągania. Wszelkie znaczniki <splitter> w 
drzewie powinny być stylizowane za pomocą class = "treesplitter", aby znaczniki miały zerową szerokość. Ze 
względu na sposób, w jaki Mozilla identyfikuje bieżący dzień pod kursorem myszy, tag <splitter> może być 
bieżącym dniem, nawet jeśli nie ma on widocznego obszaru. Wciąż może być przeciągnięty, gdy rozmiar jest  



zerowy. 
13.3.5 <treecol> 
Znacznik <treecol> definiuje pojedynczą kolumnę drzewa. Nie może zawierać żadnych 
tagi. Każdy znacznik <treecol> musi mieć unikalny identyfikator. Ten identyfikator jest używany wewnętrznie 
przez Platformę Mozilla. Nagłówek kolumny drzewa to <button> zawierający  <label> i <image> lub tylko 
<image> dla nagłówka kolumny z klasa obrazu treecol. Nagłówki kolumn można stylizować za pomocą stylu 
listowego jeśli wymagany jest dodatkowy obraz. Atrybuty o specjalnym znaczeniu dla <treecol> to: 
 
label display crop src hideheader ignorecolumnpicker fixed sortDirection sortActive sortSeparators cycler 
primary properties 
 
* label określa tekst wyświetlany w nagłówku kolumny dla tej kolumny. Tagu <label> nie można używać jako 
treści. 
*display określa tekst, który ma pojawić się w kolumnie. 
* Crop stosuje się do zawartości <label> w kolumnie. 
* src zastępuje etykietę kolumny obrazem. Klasa stylu = "treecol- image" musi być zastosowana do <treecol>, 
jeśli ma działać. 
* hideheader = "true" usuwa wygląd podobny do przycisku nagłówka kolumny. Przestrzeń dla nagłówka 
nadal istnieje - nagłówek nie jest zwinięty ani ukryty. Jeśli ten atrybut jest używany, etykieta kolumny 
powinna również zostać usunięta. Po zakończeniu z atrybutem hidecolumnpicker, możesz zwinąć obszar 
nagłówka kolumny. 
* ignorecolumnpicker = "true" zapobiega ukrywaniu lub pokazywaniu tej kolumny menu rozwijanego. 
* fixed = "true" uniemożliwia tej kolumnie odczuwanie efektów przeciągania dowolnego splittera obok niej. 
Innymi słowy, tej konkretnej kolumny nie można zrozumieć, dopóki całe drzewo nie zostanie zmienione. Jest 
to konsekwencja tagów <splitter> w nagłówku drzewa. 
*Jeśli sortActive = "true", wówczas ta kolumna zostanie posortowana. sortDirection można ustawić na 
rosnąco, malejąco lub normalnie. Jeśli sortSeparators ma wartość true, wówczas następuje specjalne 
sortowanie między znacznikami <treeseparator>, pomiędzy którymi rozpoczęto. Sortowanie odbywa się 
tylko wtedy, gdy używane są RDF i szablony. 
* cycler = "true" oznacza, że ta kolumna jest cyklerem i chce zawierać tylko ikonę. Ikonę tę można przypisać 
do przycisku, dodając przyciski onclick. Jeśli kliknięta jest kolumna z cyklerem, wiersz pod wskaźnikiem 
myszy nie jest zaznaczony. 
* primary = "true" oznacza, że ta kolumna jest kolumną podstawową drzewa i powinna pokazywać 
hierarchiczny widok elementów drzewa. Ten atrybut może być zastosowany tylko do jednego znacznika 
<treecol> na drzewo. 
* Atrybut properties wspiera specjalny system stylizacji drzewek Mozilli. 
 
Kolumnę można ukryć lub zwinąć za pomocą standardowych atrybutów XUL 
 
13.3.6 <treechildren> 
Znacznik <treechildren> jest zarówno ostatecznym znacznikiem kontenera dla wszystkich wierszy drzewa, 
jak i znacznikiem kontenera dla każdego poddrzewa w drzewie. Nie ma specjalnych atrybutów. Tag 
<treechildren> może zawierać tylko znaczniki <treeitem> i <treeseparator>. Ten tag ma dwa zastosowania. 
Znacznik <tree> drugiego dziecka musi być znacznikiem <treechildren>. Opcjonalny drugi znacznik potomny 
<treeitem> może być tylko tagiem <treechildren>. Jeśli użyjesz go w drugi sposób, tag <treechildren> 
powinien zawsze zawierać co najmniej jeden znacznik treści <treeitem>. Jeśli nie, krętą ikoną tego podtekstu 
zadziała dziwnie. Znacznik <treechildren> jest tagiem używanym do reguł stylu, które wykorzystują specjalny 
system stylizacji drzewek Mozilli. 
13.3.7 <treeitem> 
Znacznik <treeitem> reprezentuje jeden element poziomy w drzewie. Przedmiot jest jednym z 
1. Pojedynczy rząd komórek bez żadnego poddrzewa. 
2. Pojedynczy wiersz komórek z wyświetlonym poddrzewem. 
3. Pojedynczy wiersz komórek z ukrytym poddrzewem. 
Tag ten może zawierać tag <treerow> (case 1) lub <treerow>, a następnie tag <treechildren> (przypadki 2 i 



3). <treeitem> nie może zawierać wielu znaczników <treerow> lub <treechildren>. Atrybuty o specjalnym 
znaczeniu dla <treeitem> są właściwościami kontenera open Jeśli kontener ma wartość true, element ma 
poddrzewo i powinien zawierać znacznik <treechildren> jako drugi tag treści. Jeśli parametr open ma 
wartość true, wyświetlane jest poddrzewo elementów (przypadek 2). Znacznik <treeitem> obsługuje 
również atrybuty zależne od szablonu, takie jak uri. 
13.3.8 <treeseparator> 
Tag <treeseparator> rysuje poziomą linię na drzewie. Może kontrolować zachowanie sortowania, jak 
opisano w Rozdziale 14, Szablony. Ta linia pozioma nie jest wcięta, więc <treeseparator> jest użyteczne tylko 
jako substytut dla toplevel <treeitem> tag. Ma jeden specjalny atrybut: 
porperties 
Jest to używane przez specjalny system stylów opisany w "Opcje stylu." <Treeseparator> ma być tylko 
wizualną wskazówką. 
13.3.9 <treerow> 
Znacznik <treerow> zawiera zawartość pojedynczego wiersza w drzewie. Może zawierać tylko znaczniki 
<treecell>. Powinny być tagi treści <treecell> równe liczbie kolumn. Podanie mniejszej liczby tagów 
<treecell> jest również możliwe, ale nie ma większego znaczenia i nie jest zalecane. Spowoduje to 
zmniejszenie liczby komórek widocznych w tym wierszu. Jedynym atrybutem specjalnym do treerow są 
właściwości. Ten atrybut ma takie samo zastosowanie, jak w przypadku <treeitem>. 
13.3.10 <treecell> 
Znacznik <treecell> odpowiada za zawartość pojedynczej komórki w drzewie. W kolumnie głównej nie 
odpowiada za wcięcie, zawiłość ani za łączące się linie. 
<treecell> nie może mieć żadnej zawartości, z wyjątkiem specjalnego przypadku kolumny zawierającej 
zawartość <progressmeter>. W takim przypadku pojedynczy tag <progressmeter> jest automatycznie 
dodawany. <treecell> nie może zawierać znacznika <label>. Atrybuty ze specjalnym znaczeniem dla 
<treecell> są właściwością allievents właściwości label src 
* etykieta ustawia wyświetlaną treść komórki. Treść tekstowa nie może zawijać linii jako <etykieta>. 
* Polecenie src może służyć do dodawania obrazu do zawartości komórki. 
* Tryb można ustawić na normalny lub nieokreślony, pod warunkiem, że pasująca kolumna ma typ = 
"progressmeter". Zapewnia atrybut trybu dla znacznika <progressmeter>. 
*wartość jest wartością procentową dowolnego trybu = "normalnego" licznika postępu, który jest obecny. 
*Jeśli allowevents = "true", wówczas kliknięcia, które normalnie wybierałyby wiersz, przechodziłyby do 
komórki do obsługi. Wiersz nie jest w tym przypadku wybierany. 
* właściwości są używane przez system opisany w "Opcje stylu". 
<treecell> obsługuje również atrybuty szablonu RDF, takie jak zasób 
13.3.11 <treerows> i <treecolpicker> 
Tagi te są używane tylko w definicjach XBL. Są one używane automatycznie do tworzenia zawartości 
znacznika <drzewo>. <treerows> zawiera wszystkie wiersze drzewa. Odgrywa tę samą rolę dla <tree>, że 
<listboxbody> gra dla <listbox>. <treecolpicker> zawiera obraz i menu rozwijane dla selektora kolumn. Menu 
rozwijane jest generowane dynamicznie po utworzeniu drzewa. <treecolpicker> ma atrybut porządkowy 
ustawiony na bardzo dużą liczbę. Dzięki temu zawsze pojawia się po prawej stronie kolumn drzewa. Tag 
<treecolpicker> może być stylizowany jak dla dowolnego znacznika XUL. Jego ikona ma ikonę drzewa-
kolumny-klasy-klasy. Nie ma potrzeby używania tych tagów bezpośrednio w dokumencie XUL. Kod XBL, który 
implementuje <treecolpicker>, jest użytecznym przewodnikiem dla aplikacji wymagających podobnie 
dynamicznego widgetu 
 
13.3.12. Nontagi 
<drzewo> zostało kiedyś nazwane <outliner>, ale już nie. Tag <outliner> już nie istnieje. Kiedy <drzewo> 
zostało nazwane <outliner>, <listbox> zostało nazwane <drzewo>, ale to <drzewo> różniło się od 
współczesnego znacznika <drzewo>. Strzeż się tych starożytnych nazw w bardzo starej dokumentacji, która 
czasami pojawia się na stronie Mozilli, w grupach dyskusyjnych lub w bazie danych błędów. Znacznik 
<treecolgroup> jest starą nazwą <treecols>. Pozostaje w kilku plikach chrome Mozilli, ale nigdy nie powinien 
być używany. Zamiast tego użyj <treecols>. Tag <treecolpicker> jest częścią definicji XBL dla <tree>. Jest 
przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie powinien być podawany w dokumencie XUL. 
Znaczniki <treeindentation> i <treeicon> nie mają znaczenia jako znaczniki XUL. Tagi <treehead>, 



<treecaption>, <treefoot> i <treebody> nie mają znaczenia jako znaczniki XUL. Wszystkie te tagi są w 
najlepszym wypadku stare i eksperymentalne. Nie są obsługiwane 
13.3.13 RDF i sortowanie 
Jeśli chodzi o <listbox>, <drzewo> i powiązane z nim znaczniki mogą być połączone z dokumentem RDF. Jeśli 
tak się stanie, zawartość drzewa <tree> wywodzi się z treści dokumentu RDF. W takim układzie dane w 
<drzewie> mogą być następnie sortowane. 
13.3.14 Interakcje użytkownika 
Drzewa mają wszystkie opcje interaktywności użytkowników, które mają skrzynki listowe i wiele więcej. 
Najważniejsze interakcje użytkownika obsługiwane przez drzewa XUL dotyczą raczej semantyki aplikacji niż 
gestów klawiszy czy gestów myszy. Gdy drzewo wyświetla hierarchiczną strukturę, pozwala użytkownikowi 
uczestniczyć w ćwiczeniach, podsumowaniu i działaniach klasyfikacyjnych. Zadania te powinny być 
odpowiednio obsługiwane. Wiercenie w dół rodzi jeszcze jedną myśl. Gdy użytkownik kliknie zakrętas, aby 
odsłonić poddrzewo, jest to operacja drążenia. W takim działaniu użytkownik prosi o więcej szczegółów na 
dany temat. Dane wyświetlane w hierarchii powinny zawsze obsługiwać tego rodzaju eksplorację danymi, 
które są odpowiedzią na żądanie użytkownika. Wyeksponowane rzędy nie powinny być nieistotne: muszą 
dotyczyć wiersza nadrzędnego. Badania wykazały, że użytkownicy nie radzą sobie z odwiertami na wielu 
poziomach - gubią się i jest to nieefektywna nawigacja. Lepiej jest mieć szerokie, płytkie drzewo, które 
przewija się dużo, niż bardzo uporządkowane i głębokie drzewiaste gąsienice węża łatwo dopasowują się do 
okna. Interakcje niższego poziomu obsługiwane przez drzewa są blisko zgodne z listboxami i są zapisywane w 
następujący sposób. Drzewa obsługują klawiaturę i mysz i mają dostęp do ułatwień dostępu. Klawisze 
nawigacyjne obejmują klawisze Tab, Arrow, Paging, Home i End oraz spację. Obsługa myszy obejmuje 
kliknięcia, kombinacje klawiszy i korzystanie z kół przewijania. Dostępność następuje automatycznie, 
ponieważ znaczniki <treecell> zawsze wymagają etykiet. Drzewa są członami pierścienia ostrości dla 
aktualnie wyświetlanej strony. Jeśli <drzewo> nie ma aktualnie wybranego wiersza, przejście do drzewa z 
poprzedniego elementu pierścienia ostrości nie zapewnia żadnych wizualnych informacji zwrotnych, ale 
drzewo nadal ma fokus wejściowy. To zachowanie można poprawić po wersji 1.4, stosując obejście w 
klasycznej korespondencji i wiadomościach, które opiera się na stylach. Wybór elementów drzewa jest 
elastyczną sprawą. Jeśli włączony jest tylko wybór pojedynczych elementów, wybór jest taki sam, jak w 
przypadku menu. Jeśli jednak seltype jest ustawione na wiele, można wybrać wiele elementów listy. Za 
pomocą myszki można to zrobić, klikając shift, aby wybrać ciągły zakres elementów lub klikając kontrolkę, 
aby wybrać poszczególne elementy listy niekoniecznie obok siebie. Za pomocą klawiatury można wybierać 
różne przedmioty za pomocą kombinacji strzałek zmiany. Klawiatury nie można używać do wybierania wielu 
oddzielnych elementów listy. Tylko mysz może to zrobić. Jeśli wybrano <treeitem> zawierającą poddrzewo, 
wybierany jest tylko wiersz w katalogu głównym poddrzewa, nawet jeśli poddrzewo jest zwinięte. 
Pojedynczy wiersz drzewa można wybrać, wpisując znak, tak jak w przypadku <listbox>. <Drzewo> musi 
najpierw mieć fokus wejściowy. Pojedynczy wpisany znak jest dopasowywany do atrybutu label znaczników 
<treeitem> w drzewie <tree>. Jeśli etykieta zaczyna się od tego samego znaku, jest odpowiednia. Ten system 
wybiera tylko jeden wiersz i działa w następujący sposób. <Treeitem> s są traktowane jako okrągła lista 
elementów, takich jak pierścień ostrości. Punktem wyjścia jest aktualnie wybrany <treeitem> lub pierwszy 
<treeitem>, jeśli jeszcze nie istnieje żaden wybór. Drzewo jest skanowane, aż zostanie znalezione 
dopasowanie do postaci. Umożliwia to użytkownikowi wielokrotne przechodzenie przez drzewo. Jeśli jest 
ustawiona opcja enableColumnDrag, wówczas kolumny drzewa można zmienić za pomocą gestu myszy. Po 
prostu przeciągnij nagłówek kolumny po powierzchni drzewa. Ikona selektora kolumn nie może zostać 
przeniesiona. Jeśli znaczniki <splitter> są używane między tagami <treecol>, to te splittery mogą być 
używane do zmiany rozmiaru kolumn za pomocą gestu przeciągania na znaczniku splitter. Ikona rozmiaru 
kolumny nie może być zmieniana. Selektor kolumn, jeśli nie jest wyłączony lub zignorowany, może służyć do 
ukrywania lub pokazywania dowolnej kolumny drzewa. Ukryte kolumny są trwałe w sesjach aplikacji Mozilli, 
jeśli ustawiono persist = "hidden". Na koniec sortowanie odbywa się za pomocą jednego kliknięcia myszką 
na nagłówku kolumny. 
13.3.15 Interfejsy AOM i XPCOM 
Skrypty funkcji drzew XUL są dość złożone. W tym temacie przedstawiono przegląd koncepcji tych funkcji 
oraz szczegółowe omówienie interfejsów dotyczących prostych drzew. Proste drzewo to drzewo, które nie 
obejmuje RDF ani szablonów. Wszystkie przykłady drzew w tym rozdziale są prostymi drzewami. <tree> to 
przykład specjalistycznego tagu boxlike, podobnie jak <listbox>, <iframe> i <scrollbox>. <drzewo> jest 



znacznikiem boxlike, więc obiekt DOM dla <tree> ma właściwość boxObject. Ta właściwość obsługuje 
specyficzny dla drzewa interfejs. Ten interfejs zapewnia przewijanie, nawigację, wybór i dane 
metody ekstrakcji dla zawartości drzewa. Podobnie jak <listbox>, definicja XBL dla <tree> sprawia, że ten 
specjalny interfejs jest natychmiast dostępny. Interfejs ten można również pobrać ze składnika i interfejsu: 
@ mozilla.org / layout / xul-boxobject-tree; 1 nsITreeBoxObject Interfejs ten jest podobny pod wieloma 
względami do interfejsu nsIListBoxObject. W przeciwieństwie do znacznika <listbox>, niektóre funkcje tego 
interfejsu są eksportowane do powiązania XBL znacznika <drzewo>. Oznacza to, że musisz bezpośrednio 
pracować z obiektem nsITreeBoxObject. Obiekt ten jest wyeksponowany jako właściwość treeBoxObject 
obiektu DOM znacznika <drzewo>. Drzewa XUL mają również bardzo elastyczne opcje implementacji. 
Istnieją nie tylko znane interfejsy, ale także kilka ważnych koncepcji projektowych. Drzewa XUL są 
zbudowane wokół wzorca projektowego zwanego Kontrolerem widoku modelu, ale używają różnych 
terminów dla każdej z tych rzeczy. Podsumowując, w tym projekcie 
wzór, model przechowuje dane; Widok wyświetla dane; a Kontroler koordynuje pozostałe dwa na podstawie 
danych wejściowych ze świata zewnętrznego. Drzewo XUL implementuje ten wzorzec projektowy za 
pomocą widżetu graficznego, danych przełomowych, konstruktora i widoku Mozilli. Widok Mozilli jest 
fragmentem kodu, który zapewnia rozmieszczenie danych semestralnych, które są odpowiednie do 
wyświetlania. W kategoriach MVC dane podstawowe, wspomagane przez widok Mozilli, stanowią model 
MVC, a nie widok MVC. Widżet jest częścią widoku MVC, który jest wypełniany przez program budujący. 
Konstruktor może również pełnić rolę kontrolera MVC. Jest tylko jeden widget drzewa. Podczas 
konstruowania drzewa programista aplikacji ma wybór w każdym z pozostałych trzech obszarów: program 
budujący, widok Mozilla i dane podstawowe. Niektóre z tych nowych koncepcji drzewa wymagają szablonów. 
W poniższej dyskusji, uwaga nawiasowa, oznacza tę koncepcję omówiono szczegółowo w następnej części 
13.3.15.1 Dane seminarne 
Dane seminałowe są danymi pochodzącymi z drzewa. Dane semantyczne nie są terminem technicznym; to 
tylko opisowy termin, który pozwala uniknąć ponownego użycia innych terminów technicznych. Tag 
<drzewo> jest zawsze wymagany dla drzewa XUL, ale dane, które składają się na elementy drzewa, wiersze i 
komórki, mogą pochodzić z jednego z trzech miejsc: XUL, JavaScript lub RDF. 
Listing 13.4 jest przykładem danych drzewa określonych w XUL. Zawartość drzewa jest podana dosłownie i 
bezpośrednio w dokumencie zawierającym znacznik <tree>. Jest to prosty sposób określania zawartości 
drzewa. Nawet jeśli nakładki są używane do dodawania treści z innych dokumentów, jest to nadal czyste 
rozwiązanie XUL. Zawartość drzewa można również określić bezpośrednio w JavaScript. Można to zrobić na 
dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest użycie interfejsów DOM 1 do stworzenia DOM 1. Obiektów 
elementów z wywołaniami do document.createElement (). Poprzez modyfikację drzewa DOM można 
dynamicznie dodawać do drzewa zwykłe drzewa oparte na XUL. Nie różni się to od jakiegokolwiek innego 
użycia DOM. Listing 13.4 jest przykładem dodawania wiersza do drzewa na listingu 13.3. Jest to rutynowa 
manipulacja DOM 1, a nowe tagi są tworzone i dodawane od dołu 
var doc = document; 
var tree = doc.getElementById ("topchildren"); 
var item = doc.createElement ("treeitem"); 
var row = doc.createElement ("treerow"); 
dla (var i = 1; i! = 7; i ++) // jest sześć kolumn 
{ 
var cell = doc.createElement ("treecell"); 
cell.setAttribute ("etykieta", "NewCell" + i); 
row.appendChild (komórka); 
} 
item.appendChild (row); 
tree.appendChild (element); // element, wiersz i komórki są teraz wyświetlane 
Innym sposobem użycia JavaScript jako danych nasiennych dla drzewa jest utworzenie niestandardowego 
widoku. Widoki są opisane krótko, ale aby patrzeć w przyszłość, można użyć zestawu metod JavaScript, aby 
obsłużyć całą zawartość drzewa. Wreszcie, dane nasienne mogą pochodzić z dokumentu RDF. Osiąga się to 
za pomocą szablonów XUL i trochę zwykłej zawartości XUL. 
 
13.3.15.2 Konstruktorzy Konstruktorzy są nieco mylącym tematem w XUL, głównie dlatego, że są oczywiste 



tylko wtedy, gdy drzewa są używane. W przypadku użycia z drzewkiem, specjalne przypadki odwracają 
uwagę od podstawowego powodu, dla którego budowniczowie istnieją. Najpierw zastanawiamy się, co to 
jest konstruktor w zwykłym przypadku. Każda etykieta XUL zaczyna życie jako prosty ciąg tekstowy. Jeśli jest 
to wizualny znacznik, taki jak <przycisk>, musi być wyświetlany jako piksel na wyświetlaczu. Za tą 
transformację odpowiada silnik stylizacji, układu i renderowania Gecko w Mozilli. Jeśli tag jest względnie 
prosty, np. <Box>, informacje o tagach mogą być wysyłane bezpośrednio do tego silnika. Istnieje tylko kilka 
prostych znaczników XUL. Na przykład przycisk <button> może być zbiorem znaczników, które mogą 
zawierać znaczniki <label> i <image>. Definicja XBL dla <przycisku> generuje te znaczniki i wysyła wyniki do 
mechanizmu wyświetlania. Przetwarzanie XBL jest dodatkowym krokiem przygotowawczym, zanim silnik 
wyświetlania otrzyma coś, z czym można pracować. Niektóre znaczniki XUL wymagają przygotowania poza 
to, co może zapewnić XBL. <menulist> jest przykładem. Pewna część platformy musi skonstruować i 
zniszczyć menu podręczne <menulist>, gdy jest używane. XBL nie wykonuje tej pracy. Element 
funkcjonalności wbudowany w platformę musi to zrobić. Taki element funkcjonalności nazywa się 
budowniczym, tylko dlatego, że składa i demontuje treść, która ma być wyświetlana (lub niewyświetlana). 
Każdy znacznik XUL ma konstruktora, przynajmniej koncepcyjnie, ale w większości przypadków budowniczy 
jest banalny. W prawie wszystkich przypadkach program budujący jest niewidoczny dla aplikacji i działa 
automatycznie. Tylko najbardziej złożone znaczniki mogą mieć budowniczego wystarczająco wyrafinowane, 
aby być narażonym na działanie aplikacji. <listbox> ma wyrafinowane budowniczy, ale jest niewidoczny. 
Tylko znaczniki <tree> i <template> mają widoczne konstruktory, ale nawet te budownicze są widoczne tylko 
przez część czasu. Mozilla zawiera dwa różne konstruktory drzew. Do konstruowania służy program budujący 
treść XUL lub domyślny konstruktor drzewa zwykłe drzewa i drzewa XUL zbudowane za pomocą DOM. Do 
korzystania z tego buildera nie jest wymagany wysiłek programistyczny. Ten twórca tworzy drzewo za 
pomocą procesu wsadowego, a całe drzewo jest tworzone w jednym kroku. Jeśli operacje DOM zmieniają 
zawartość zwykłego drzewa XUL, program budujący nie jest zaangażowany. Zamiast tego fragmenty już 
zbudowanego drzewa są wystarczająco inteligentne, aby bezpośrednio pochłonąć te zmiany. Ten 
konstruktor drzewa jest niewidzialnym twórcą. Nie ma komponentu ani interfejsu XPCOM. To nie jest 
skryptowalne. Podawane jest ono jedynie w celu oddzielenia go od kreatora szablonów, który ma pewną 
widoczność. Konstruktor treści lub domyślny konstruktor drzewa to fragment Mozilli, który działa jak twórca, 
gdy nie ma specjalistycznego budowniczego. Do budowania służy szablon budowniczy XUL wszystkie treści 
oparte na szablonach, w tym drzewa szablonów. Jest wybierany automatycznie, gdy używane są szablony. 
Posiada wyspecjalizowaną wersję specjalnie do budowania drzew, zwaną budowniczym drzew. Konstruktor 
drzewa powinien naprawdę mieć bardziej opisową nazwę, na przykład builder-for-special-combination-of-
template-andtree. Konstruktor drzewa może skonstruować drzewo "leniwie", co oznacza, że części drzewa 
pozostaną niezbudowane (i niewyświetlone), dopóki nie będą potrzebne później. Konstruktor drzewa może 
być również dostępny i kontrolowany przez programistę aplikacji. Aby wykonać to zadanie, ten twórca może 
użyć kreatora treści. Alternatywnie, może wykonać część samego projektu budowlanego i polegać na 
oddzielnym obiekcie do końca pracy. Ten twórca obsługuje również obserwatorów określonych przez 
programistów, co dodatkowo pomaga w pracach budowlanych. Ma składnik skryptowalny: 
@ mozilla.org / xul / xul-tree-builder; 1 Interfejsy programu budującego tego obiektu to 
nsIXULTemplateBuilder nsIXULTreeBuilder Drugi interfejs jest częścią procesu dostosowywania. Jeśli dla 
danego drzewa istnieje budowniczy, właściwość budowniczego na elemencie DOM drzewa będzie zawierała 
tego budowniczego. 
13.3.15.3 Widoki Konstruktor może wykonać całą pracę wymaganą do utworzenia drzewa z danych 
pierwotnych. Lub może przekazać część pracy podwykonawcy, który specjalizuje się w przygotowaniu 
danych do użycia. Budowniczy będzie wtedy mógł spędzić większość swojej energii nadzorując proces. Taki 
specjalistyczny podwykonawca jest w tym przypadku nazywany poglądem. Zapewnia widok danych 
podstawowych, a nie widok wyniku graficznego (GUI). W kategoriach obiektowych podejście to nazywa się 
delegowaniem. Bez widoku konstruktor jest niekompletny i nie może wykonywać żadnej pracy. Bez 
konstruktora widok jest gotowy do użycia, ale nie ma szefa mówiącego mu, gdzie ma pracować. Widok jest 
używany przez program budujący, ale może być również używany przez programistę aplikacji. W niektórych 
przypadkach widok może również zostać utworzony przez programistę. We wszystkich przypadkach 
utworzony widok musi mieć następujące interfejsy: 
nsITreeView nsITreeContentView 
 



Jeśli widok zostanie zastąpiony innym, teoretycznie wszystkie te właściwości powinny zostać zaktualizowane. 
W praktyce wystarczy zaktualizować właściwość treeBoxObject.view lub właściwość widoku, aby później nie 
używać innych właściwości. Mozilla ma pół tuzina istniejących widoków napisanych w C / C ++ i około tuzina 
widoków napisanych w JavaScript. Jeden określony widok należy do konstruktora treści XUL. Nazywa się po 
prostu "widokiem zawartości drzewa" i jest widokiem, który daje dostęp do drzew w oparciu o zwykłą 
zawartość XUL. Ten prosty widok nie jest pełnym komponentem XPCOM; jest to tylko część edytora treści 
XUL. Jednak obsługuje on poprawnie poprzednie interfejsy. Kiedy konstruktor treści XUL buduje drzewo, 
obiekt z tym interfejsem jest dołączany do właściwości widoku obiektu DOM drzewa <tree>. Ten widok jest 
dostępny dla programisty aplikacji. Jest używany przez konstruktora treści XUL podczas budowy drzewa i 
może być używany przez programistę aplikacji po wyświetleniu drzewa. Jest jedno ograniczenie do 
korzystania z tego widoku. Jest to system tylko do odczytu. Metoda widoku isEditable () zgłasza fałsz, co 
oznacza, że metoda widoku setCellText () nic nie robi. Metody "ognia" mogą być wywoływane wewnętrznie 
tylko przez system drzewny, a nie przez programistę aplikacji. Również ze względu na sposób podłączenia 
tego systemu do drzewa, metody tego interfejsu nie mogą być zastąpione metodami zdefiniowanymi przez 
użytkownika. Wszystko, co można zrobić za pomocą tego interfejsu widoku, to wyodrębnianie informacji o 
drzewie. Jeśli widok ma być przeznaczony do odczytu-zapisu lub jeśli widok ma zostać utworzony przez 
programistę aplikacji, drzewo musi być podstawowym znacznikiem szablonu. Oprócz widoku zawartości 
drzewa wiele specyficznych dla aplikacji komponentów XPCOM ma interfejsy nsITreeView i może być 
używane jako widoki gotowe. Są to jednak bardzo specyficzne składniki. Korzystanie z tych komponentów 
wymaga obszernych badań istniejących aplikacji, takich jak Messenger. W wersji 1.4 komponenty z 
widokami drzewa są 
@ mozilla.org / addressbook / abview; 1 
@ mozilla.org / filepicker / fileview; 1 
@ mozilla.org / inspector / dom-view; 1 
@ mozilla.org / messenger / msgdbview; 1? type = quicksearch 
@ mozilla.org / messenger / msgdbview; 1? type = search 
@ mozilla.org / messenger / msgdbview; 1? type = threaded 
@ mozilla.org / messenger / msgdbview; 1? type = threadswithunread 
@ mozilla.org / messenger / msgdbview; 1? type = watchedthreadswithunread 
@ mozilla.org / messenger / server; 1? type = nntp 
@ mozilla.org / network / proxy_autoconfig; 1 
@ mozilla.org / xul / xul-tree-builder; 1 
Aby użyć dowolnego z tych składników z wyjątkiem ostatniego (domyślnie), jest to zalecane że ich 
dotychczasowe zastosowania w plikach chrome powinny być dokładnie przestudiowane pierwszy. Klasyczny 
Chrome Mozilli zawiera także wiele czystych implementacji JavaScript nsITreeView, którego implementację 
można swobodnie badać. Widok nawigatora | Funkcja informacji o stronie ma pięć widoków (w pageInfo.js 
w comm.jar w chrome) i jest najłatwiejsza do zrozumienia - patrz także strona - Info.xul. Inspektor DOM ma 
dwa (w jsObjectView.js i stylesheets.js), funkcja XUL <textbox type = "autocomplete"> ma jedną (w 
autocomplete.xml), a funkcja Navigator about: config URL ma jedną (w config. js). JavaScript Debugger i 
kilka innych narzędzi, takich jak przeglądarka komponentów, także implementuje widoki oparte na 
JavaScript. Kilka z tych aplikacji JavaScript stworzyło obiekty prototypowe wielokrotnego użytku dla 
widoków niestandardowych. Obiekty te próbują zmniejszyć ilość pracy wymaganej do utworzenia widoku. 
13.4. OPCJE STYLU 
Mozilla ma specjalny system stylizacji dla <drzew>. <listbox>, z drugiej strony, jest przyziemny 
13.4.1 <listbox> 
System listbox nie ma żadnych rozszerzeń Mozilli, które są unikalne dla systemu CSS2. Ma jednak szeroki 
zestaw reguł stylu i znaczników id'ed, do których można zastosować style. Reguły te pojawiają się w pliku 
xul.css w pliku toolkit.jar oraz w pliku listbox.css w skórze globalnej (np. W pliku classic.jar). Wszystkie te 
pliki są w chrome. 
13.4.2 <drzewo> 
XUL ma unikalną i specyficzną funkcjonalność. Ta funkcja jest używana dla drzew, które są stylizowane 
inaczej niż wszystkie inne znaczniki. Całe ciało danego drzewa, określone jako treść znacznika <treechildren>, 
może być stylizowane bezpośrednio z selektora treechildren. Dzięki temu możliwe jest rozszerzenie stylu. 
Stylizacja drzew odbywa się za pomocą nowych pseudoklas. Oto przykładowy styl oparty na drzewie 



reprezentującym wykres organizacji firmy. Jeśli pracownik został niedawno zatrudniony, jego wpis jest żółty: 
treechildren: -moz-tree-row (hired) 
{background-color: yellow}; 
Pseudo-klasa -moz-tree-row określa, co ma być stylowane, w tym przypadku wiersze drzewa. Ten selektor 
jest przekazywany listę zero lub więcej parametrów. Każdy z tych parametrów jest ciągiem tekstowym. Taki 
ciąg tekstowy pojawia się w jakimś tagu treści drzewa jako argument do słowa kluczowego właściwości. Na 
przykład, 
<row properties = "hired, causeNewDept, dateJune"> ... </ row> 
Wszystkie znaczniki w ciele drzewa, które mają właściwość wypożyczenia, są stylizowane zgodnie z podaną 
regułą, więc zawiera przykładowy znacznik <row>. Jeśli reguła pojawiła się w ten sposób 
treechildren: -moz-tree-row (hired, dataJuly) 
{background-color: yellow}; 
wtedy wiersz przykładowy nie będzie stylizowany, ponieważ nie zawiera obu właściwości wymienionych w 
regule stylów. Aby stworzyć styl oparty na tym systemie, potrzebne są trzy informacje: 
1. Należy wybrać właściwą nazwę pseudoklasy. 
2. Należy określić odpowiednią nazwę nieruchomości. 
3. Właściwości stylu dostępne dla pseudoklasy muszą zostać sprawdzone. 
Każdy z tych elementów jest tutaj omawiany. 
13.4.2.1 Pseudoklasy drzewa Tabela 13.6 zawiera listę pseudo-selektorów drzewa, które są rozszerzeniami 
Mozilli do standardu CSS2. 
 
: -moz-tree-row : Cały wiersz, ale bez poprzedzającego wcięcia 
: -moz-tree-cell : Jedna komórka z rzędu 
: -moz-tree-column : Cała kolumna 
: -moz-tree-cell-text  : Tekst w komórce 
: -moz-tree-twisty : Ikona (zakręcona) kliknięta, która kontroluje poddrzewo ekspansji 
: -moz-tree-indentation : Puste miejsce po lewej stronie wciętego rzędu 
: -moz-tree-line : Małe linie łączące rodzica, dziecko i rodzeństwo wiersze w kolumnie głównej 
: -moz-tree-image : Obraz przedrostka zawartości komórki 
: -moz-tree-separator : <treeseparator> 
: -moz-tree-drop-feedback : Linia wyświetlana między wierszami podczas przeciągania wiersza 
: -moz-tree-progressmeter:  Komórka, której kolumna jest typu = "progressmeter" 
13.4.2.2 Wbudowane nazwy Właściwości CSS2 używa słów kluczowych zamiast literalnych w większości 
celów. Należy pamiętać, że specjalne właściwości stylizacji drzewa są po prostu dowolnymi ciągami tekstu 
tworzonymi przez programistę aplikacji. Są one specyficzne dla aplikacji i nie mają znaczenia dla systemu 
stylu. Niektóre prace nad nazewnictwem są wykonywane dla Ciebie. Specjalne nazwy właściwości są 
automatycznie stosowane do zawartości drzewa, gdy jest tworzona i kiedy użytkownik wchodzi z nią w 
interakcję. Nazwy te nadal nie mają znaczenia dla systemu stylu. Są one znaczące tylko pod względem 
strukturalnego rozmieszczenia drzewa i do użycia w niestandardowych pseudo-selektorach. Te nazwy są 
automatycznie dodawane do list właściwości przez Mozillę i można je wybierać tak, jak właściwości 
zdefiniowane przez użytkownika. Przypomnijmy, że proste struktury drzewa są zbudowane z wewnętrznych 
węzłów, które zawierają inne węzły i węzły liści, które zawierają dane. Węzły drzewa XUL są albo węzłami 
liści, albo wewnętrzne węzły, ale nie obie. Istnieje druga grupa automatycznie dostępnych właściwości. 
Wszystkie identyfikatory wszystkich kolumn drzewa są dostępne jako właściwości. Dlatego powinieneś się 
upewnić, że te identyfikatory są legalnymi nazwami CSS2. Bez względu na to, czy są używane automatycznie 
dostępne właściwości, zawsze możesz tworzyć nowe nazwy właściwości. 
13.4.2.3 Dopasowanie właściwości CSS2 Trzeci aspekt tego niestandardowego systemu stylizacji jest dość 
trudny. Każda z pseudoklas obsługuje tylko niewielką liczbę właściwości stylu CSS2. Jeśli wybierzesz 
właściwość, która nie jest obsługiwana, nic się nie stanie. Tabela 13.8 pokazuje, które właściwości CSS2 są 
dostępne dla każdej pseudoklasy. 
 
-moz-tree-row <treerow> Backgrounds, borders, margins, outlines, padding, display, -moz-appearance 
:-moz-tree-cell <treecell> Backgrounds, borders, margins, outlines, padding, visibility 
:-moz-tree-column <treecol> Margins, text styles, visibility 



:-moz-tree-cell-text <treecell> Foreground color, fonts, visibility 
:-moz-tree-twisty <treecell> Margins, padding, borders, display, -mozappearance, list styles, positioning 
:-moz-tree-indentation <treeitem> Positioning 
:-moz-tree-line <treeitem> Borders, visibility 
:-moz-tree-image <treeitem>, <treecell> List styles, margins, positioning 
:-moz-tree-separator <treeseparator> Display, borders, -moz-appearance 
:-moz-tree-drop-feedback <treerow> Margins, visibility 
:-moz-tree-progressmeter <treecell> Foreground color, marginsy 
 Oznacza to, że każdy wiersz w drzewie, który jest wierszem liścia i który ma bieżący fokus wejściowy, zmieni 
kolor tła komórki na czerwony. Ponieważ style tła są obsługiwane dla komórek drzewa, ta reguła stylu jest 
zarówno konstruktywnie konstruowana, jak i ma pożądany efekt. Porównaj to z wcześniejszymi przykładami 
tego systemu, które używają stylów niestandardowych składających się ze znanych celów i znanych pseudo-
selektorów, ale używają łańcuchów właściwości specyficznych dla aplikacji. 
13.4.3 Rodzime wsparcie dla motywów 
Od wersji 1.4 drzewa nie mają natywnej obsługi motywów w systemie Microsoft Windows XP. 
Tam, gdzie obsługiwane są motywy natywne, właściwość stylu -moz-appearance może być ustawiona na 
następujące wartości: 
listbox listitem treeview drzewa treetwity treetwistyopen treeline treeheader treeheadercell 
treeheadersortarrow 
 
13.5 PANEL KLAWISZY 
Ta sesja dotyczy używania standardowego, skryptowanego XUL do opanowania <listbox> i <tree>. Najpierw 
zbudujemy statyczną stronę z czystego XUL, a następnie wzbogacimy ją o efekty skryptowe. Będziemy także 
trochę eksperymentować. Nareszcie nadszedł czas, aby ukończyć układ i zawartość XUL w oknie dialogowym 
NoteTaker. Do tej pory panel Słowa kluczowe wyświetlanego <tabbox> zawierał jedynie symbol zastępczy. 
Naprawimy to poprzez dodanie listbox, drzewa i niektórych innych elementów formularza. Panel Słowa 
kluczowe pozwala użytkownikowi dodawać słowa kluczowe i usuwać słowa kluczowe z bieżącej notatki. 
Zawiera również listę bieżących słów kluczowych. Wreszcie wyświetla słowa kluczowe związane z bieżącym 
słowem kluczowym, które zapewnia użytkownikowi jogger pamięci. Aby zaprojektować ten panel, musimy 
wrócić do części 2, i zaczynać od przybliżonego diagramu, a następnie pracować nad układem, treścią 
statyczną, elementami formularza, i tak dalej. Zamiast powtarzać ten proces tutaj, podsumujemy tylko 
ważne wyniki. 
* A <textbox> pozwoli użytkownikowi wprowadzić słowo kluczowe. 
* <Listbox> wyświetli bieżący zestaw słów kluczowych. 
* Przycisk Dodaj <spowoduje skopiowanie zawartości <textbox> do <pola listy> jako nowego elementu. 
* Przycisk Usuń <usunie> zawartość <pola tekstowego> z pola listy, jeśli już istnieje. 
* Kliknięcie elementu <listbox> powoduje skopiowanie go do <pola tekstowego>. 
* A <drzewo> wyświetli słowa kluczowe związane ze słowami kluczowymi w <polu listy>. 
Oba znaczniki <listbox> i <tree> będą miały dynamicznie zmieniającą się zawartość. W tym rozdziale 
zaimplementujemy te z JavaScript, DOM i widoków drzewa. Na razie powiązane słowa kluczowe, które 
będziemy używać, będą pochodzić z małego, ustalonego zestawu. W następnym rozdziale zastąpimy część 
tego systemu lepszym rozwiązaniem opartym na szablonach. Nie będziemy używać modelu RDF 
zaprojektowanego w ostatniej części. Zrobimy to w następnym rozdziale. Łącznie wynik ten będzie 
dialogiem pokazanym na rysunku 13.8. 
 



 
13.5.1 Układanie <listbox> i <tree> 
Bez dalszych ceregieli struktura paneli słów kluczowych jest pokazana na listingu 13.5. 
 
<tabpanel> 
<vbox> 
<hbox> 
<vbox> 
<description value="Enter Keyword:"/> 
<textbox id="dialog.keyword"/> 
<hbox> 
<button id="dialog.add" label="Add"/> 
<button id="dialog.delete" label="Delete"/> 
</hbox> 
</vbox> 
<vbox> 
<description value="Currently Assigned:"/> 
<listbox/> 
</vbox> 
</hbox> 
<description value="Related:"/> 
<tree/> 
</vbox> 
</tabpanel> 
 
The panel is made of two boxes stacked vertically. The top box has a left and right half. In this listing the 
<listbox> and <tree> tags are not filled in, for brevity. The <listbox> content is shown in Listing 13.6. 
 
<listbox id="dialog.keywords" rows="3"> 
<listitem label="checkpointed"/> 
<listitem label="reviewed"/> 
<listitem label="fun"/> 
<listitem label="visual"/> 
</listbox> 
W ukończonej wersji NoteTaker te słowa kluczowe będą pochodzić z pliku RDF, który będzie składał się z 
danych wprowadzanych przez użytkownika. Tutaj zaczynamy z pewnymi ustalonymi słowami kluczowymi. 
Podobnie jak w przypadku znacznika <tree>, zaczynamy od pewnych powiązanych słów kluczowych. 
Zawartość znacznika <tree> pojawia się na listingu 13.7. 
<tree id="dialog.related" hidecolumnpicker="true" seltype="single" 
flex="1"> 
<treecols> 
<treecol id="tree.all" hideheader="true" flex="1" primary="true"/> 
</treecols> 



<treechildren flex="1"> 
<treeitem container="true" open="true"> 
<treerow> <treecell label="checkpointed"/> </treerow> 
<treechildren> 
<treeitem> 
<treerow> <treecell label="breakdown"/> </treerow> 
</treeitem> 
<treeitem> 
<treerow> <treecell label="first draft"/> </treerow> 
</treeitem> 
<treeitem> 
<treerow> <treecell label="final"/> </treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</treeitem> 
<treeitem container="true" open="true"> 
<treerow> <treecell label="reviewed"/> </treerow> 
<treechildren> 
<treeitem> 
<treerow> <treecell label="guru"/> </treerow> 
</treeitem> 
<treeitem> 
<treerow> <treecell label="rubbish"/> </treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</treeitem> 
<treeitem container="true" open="true"> 
<treerow> <treecell label="fun"/> </treerow> 
<treechildren> 
<treeitem> 
<treerow> <treecell label="cool"/> </treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</tree> 
Słowa kluczowe w tym drzewie są wyświetlane jako hierarchia, ale nie oznacza to, że klucze podrzędne są 
podtematem kluczy nadrzędnych. To kuszący sposób, aby o nich myśleć. Są po prostu pokrewnymi 
koncepcjami. Strona internetowa może otrzymać notatkę ze słowem kluczowym "guru", ale nie słowo 
"sprawdzone", jeśli użytkownik zdecydował, że "guru" oznacza, że autor strony był dobrze znany, a strona 
zawierała przemyślane informacje . Hierarchiczny wyświetlacz, taki jak znacznik <tree>, nadaje się dobrze do 
hierarchicznie podzielonego materiału, ale można go również zastosować do innych problemów. Używamy 
go do pokazania relacji, które tworzą prostą sieć. Zamiast oglądać sieć jako całość, odkrywamy jej części z 
zestawu punktów początkowych. To nie różni się od zapytań RDF w części 14, ale tutaj jest znana 
technologia XUL i JavaScript. 
13.5.2 Systematyczne korzystanie z obsługi zdarzeń 
Oto, jak będzie działało to okno dialogowe. W lewej górnej części tego pola znajduje się użytkownik, który 
wprowadza nowe słowa kluczowe. Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje umieszczenie wpisanego słowa 
kluczowego na liście w prawym górnym rogu; kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie go z listy. 
Kliknięcie elementu na liście powoduje skopiowanie tego elementu do pola tekstowego. Jeśli wybrano 
element listy, dopasowywany element w drzewie jest zaznaczany i przewijany do. Jeśli element w drzewie 
zostanie kliknięty, zostanie skopiowany do pola tekstowego. Wszystkie te działania mogą być realizowane 
jako polecenia. Niektóre z tych działań są jednak dość trywialne. Może to być przesada, aby każdy fragment 
skryptu był rozkazem. Żadne z tych działań nie brzmi jak formalne "transakcje", "instrukcje" ani "operacje". 



Są to po prostu poprawki GUI. Użyjemy zwykłych programów obsługi zdarzeń do ich implementacji. Możemy 
dodać te programy do obsługi zdarzeń do pojedynczych tagów treści <listbox> i <tree> (onclick = ...), ale nie 
będziemy. Widoki drzewa obsługują również akcje niestandardowe, które są podobne do zlokalizowanych 
poleceń (zobacz metody widoku drzewa poprzedzone działaniem performAction). Tego też nie robimy. Do 
naszych zwykłych wydarzeń potrzebujemy: 
* kliknij przycisk Dodaj < 
* kliknij przycisk "Usuń" 
* onselect na <listbox> 
* onselect na drzewie < 
Zamiast używać składni XUL, wybierzemy bardziej interesującą opcję. Będziemy używać interfejsu DOM2 
Events "EventTarget", w szczególności metody addEventListener (). Ta metoda jest dostępna na każdym 
obiekcie DOM Element, co oznacza większość znaczników XUL. Używając tylko skryptów, zainstalujemy 
wszystkie procedury obsługi zdarzeń, gdy najpierw załaduje się okno dialogowe Edytuj. Listing 13.8 pokazuje, 
jak to jest ustawione. 
 
var ids = {}; 
function init_handlers() 
{ 
var handlers = [ 
// id event handler function 
["dialog.add", "click", add_click], 
["dialog.delete", "click", delete_click], 
["dialog.keywords", "select", keywords_select], 
["dialog.related", "select", related_select] 
]; 
for (var i = 0; i < handlers.length; i++) 
{ 
var obj = document.getElementById(handlers[i][0]); 
obj.addEventListener(handlers[i][1], handlers[i][2], false); 
ids[handlers[i][0]] = obj; 
} 
// also spot this final tag 
ids["dialog.keyword"] = document.getElementById("dialog.keyword"); 
} 
window.addEventListener("load",init_handlers, true); 
 
Funkcja init_handlers () jest instalowana jako moduł obsługi uruchamiany podczas pierwszego ładowania 
dokumentu. Po uruchomieniu instaluje pięć dodatkowych modułów obsługi, używając identyfikatorów 
tagów, nazw zdarzeń i funkcji podanych w tablicy handlers. Te funkcje obsługi wszystkie akceptują 
pojedynczy argument, który jest obiektem zdarzenia. W przypadku tego prostego panelu każda procedura 
obsługi jest używana tylko w jednym miejscu, dlatego obiekt Event nie jest przydatny. Funkcja przechowuje 
również w obiekcie ids obiekty DOM dla każdego programu obsługi. Jest to tylko optymalizacja wydajności, 
która zapisuje później te obiekty w modułach obsługi. Każdy z tych programów obsługi jest opisany po kolei. 
Listbox i widżety drzewa są bardziej złożone niż prosty przycisk, więc będziemy musieli nieco podciągnąć 
rękawy - jest mnóstwo kodu. Inne środowiska programistyczne mają swoje nagłówki, biblioteki i moduły; 
Mozilla posiada dokumentację dotyczącą XBL, XPIDL, DOM i tej książki. Będziemy potrzebować całej tej 
dokumentacji, aby wykonać profesjonalną pracę. Listing 13.9 pokazuje kod obsługi add_click () 
function add_click(ev) 
{ 
var listbox = ids["dialog.keywords"]; 
var textbox = ids["dialog.keyword"]; 
// getRowCount() workaround 
var items = listbox.childNodes.length; 
if ( textbox.value.replace(/^ *$/,"") == "" ) 



return; // don't add pure whitespace 
for (var i = 0; i < items; i++) 
{ 
if ( listbox.getItemAtIndex(i).label == textbox.value ) 
return; // already exists 
} 
listbox.appendItem(textbox.value, textbox.value); 
listbox.scrollToIndex(items > 1 ? items - 2 : items); 
} 
 
Ta funkcja dodaje wpisane słowo kluczowe do listy dostępnych słów kluczowych. Przegląda elementy 
<listbox>, aby sprawdzić, czy nowy element już tam jest, a jeśli nie, ten element zostanie dodany, a listbox 
przewinie się do niego, aby użytkownik mógł go zobaczyć. Musieliśmy również przejrzeć definicję XBL dla 
<listitem> i <textbox>, aby znaleźć właściwości etykiety i wartości. Nic nie jest idealne, a ponieważ ta książka 
idzie do druku, metoda <listbox> getRowCount () XBL ma błąd, który prawdopodobnie zostanie naprawiony 
do czasu, kiedy to przeczytasz. Ta funkcja zwraca całkowitą liczbę istniejących elementów listy (gdy działa 
poprawnie). Jako obejście podchodzimy poniżej poziomu widgetu AOM, co oznacza stosowanie 
podstawowych metod XML z DOM 1 Core. Trzecia linia kodu zwraca obiekt DOM 1 Core NodeList, którego 
właściwością length jest liczba bezpośrednich elementów potomnych znacznika <listbox>. Działa to dla nas, 
ponieważ wiemy, że nie ma tagu <listcols> w naszym polu listy. Listing 13.10 pokazuje kod dla procedury 
obsługi delete_click (). 
 
function delete_click(ev) 
{ 
var listbox = ids["dialog.keywords"]; 
var textbox = ids["dialog.keyword"]; 
var items = listbox.childNodes.length; 
for (var i = 0; i < items; i++) 
if ( listbox.getItemAtIndex(i).label == textbox.value ) 
{ 
listbox.removeItemAt(i); 
return; 
} 
} 
 
Ten program obsługi jest bardzo niewielką odmianą programu obsługi add_click (). Usuwa element textbox z 
listy. Listing 13.11 przedstawia kod obsługi słów kluczowych keywords_select (). 
 
function keywords_select(ev) 
{ 
var listbox = ids["dialog.keywords"]; 
var textbox = ids["dialog.keyword"]; 
var tree = ids["dialog.related"]; 
var items = document.getElementsByTagName('treecell'); 
var item = null, selected = null; 
try { listbox.currentItem.label; } 
catch (e) { return; } 
textbox.value = listbox.currentItem.label; 
var items = document.getElementsByTagName('treecell'); 
for (var i = 0; i < items.length; i++) 
{ 
if (items.item(i).getAttribute("label") == textbox.value) 
{ 
item = items.item(i).parentNode.parentNode; 



break; 
} 
} 
if ( item ) 
{ 
selected = item; 
if ( tree.view.getIndexOfItem(item) == -1 ) 
{ 
while (item.tagName != "tree") 
{ 
if (item.getAttribute("container") != "") 
item.setAttribute("open","true"); 
item = item.parentNode.parentNode; 
} 
} 
// tree.currentIndex = tree.view.getIndexOfItem(selected); 
// only supplies the focus,not the selection. 
i = tree.view.getIndexOfItem(selected); 
tree.treeBoxObject.selection.select(i); 
tree.treeBoxObject.ensureRowIsVisible(i); 
} 
} 
 
Ta funkcja kopiuje etykietę aktualnie wybranego elementu listy do pola tekstowego. To wymaga jednej linii 
kodu. Reszta funkcji szuka i podświetla to samo słowo kluczowe w drzewie, jeśli istnieje. Interfejsy widoku 
drzewa opisane w Tabeli 13.4 działają tylko na aktualnie renderowanych wierszach drzewa (w tym wiersze 
ukryte przez otaczający obszar przewijania). Jeśli słowo kluczowe nie jest wyświetlane, interfejsy widoków 
go nie odnajdą. Musimy więc użyć DOM, aby przeszukać drzewo. Po znalezieniu dopasowanego elementu 
możemy przejrzeć widok drzewa, aby manipulować wyświetlaniem drzewa. Podczas przechwytywania 
wybranego słowa kluczowego mamy drugi niezręczny problem z <listbox>. Właściwość currentItem XBL nie 
jest poprawnie obsługiwana; w szczególności jest źle utworzony, gdy listbox nie ma aktualnie wybranych 
elementów. Chociaż nie jest to oczywiste, spowoduje wyrzucenie błędów na konsolę, jeśli czegoś nie 
zrobimy. Te błędy występują, ponieważ nasz program obsługi wyboru jest również wywoływany podczas 
przewijania listbox. Blok try {} blokuje ten wyjątkowy przypadek i przerywa obsługę, ponieważ nie ma w tym 
przypadku nic do roboty. Aby znaleźć słowo kluczowe w drzewie, używamy bardzo ciężkiej metody DOM 2 
Core getElementsByTagName (). Przeszukuje cały DOM dla danego znacznika i zwraca wszystkie wystąpienia 
jako kolekcję. Wiemy, że jedyne znaczniki <treecell> w dokumencie znajdują się w wymaganym drzewie, 
więc korzystanie z tej metody jest bezpieczne i wygodne. Rzeczywiste słowo kluczowe jest przechowywane 
w <treecell> wewnątrz <treerow> wewnątrz zwróconych znaczników <treeitem>. Tak więc używamy 
atrybutu parentNode DOM 1 Core, aby dotrzeć do znacznika <treeitem>, który będziemy potrzebować do 
manipulowania wizualnym wyglądem drzewa. Jeśli znajdziemy słowo kluczowe, musimy odsłonić element 
wyświetlający go w drzewie. Zaczynamy od <treeitem> i docieramy do drzewa, otwierając wszystkie 
znalezione pojemniki, zaznaczając znaczniki <treeitem> z open = "true". Znowu robi się to z DOM 1 Core. Po 
wyświetleniu treeitem ze słowem kluczowym będzie ono widoczne dla interfejsu widoku drzewa. Aby 
zakończyć, wybieramy wiersz drzewa ze słowem kluczowym. Użytkownik zobaczy to i będzie mógł łatwo 
zobaczyć inne kluczowe słowa kluczowe, zarówno powyżej, jak i poniżej jednego poziomu w hierarchii. Aby 
to zrobić, używamy interfejsu widoku drzewa, który jest odsłonięty przez właściwość XBL tree.view. 
Moglibyśmy równie łatwo (ale trochę bardziej gadatliwie) uzyskać widok za pomocą właściwości AOM 
tree.treeBoxObject, ale musielibyśmy również użyć metody QueryInterface () XPCOM, aby wyodrębnić 
poprawny interfejs tego obiektu. Więc zrobiliśmy to szybko. Nie możemy użyć właściwości tree.currentIndex 
XBL do wybrania wiersza drzewa, ponieważ ta właściwość rejestruje tylko wiersz, który jest skupiony, a nie 
wiersz, który jest podświetlony. Jeśli eksperymentujesz z tym, zauważ kropkowaną linię, która pojawia się 
wokół właściwego wiersza, wskazując, że fokus jest obecny. Zamiast tego używamy obiektu AOM 
treeBoxObject.selection, który implementuje interfejs nsITreeSelection. Prosta metoda select () podświetla 



dany wiersz. Na koniec wracamy do drzewa AOM treeBoxObject, aby przewinąć widok drzewa, tak aby 
zaznaczony wiersz nie był przycięty przez okno przewijania, które otacza drzewo. Listing 13.12 pokazuje kod 
dla procedury związanej related_select (). 
function related_select(ev) 
{ 
var textbox = ids["dialog.keyword"]; 
var tree = ids["dialog.related"]; 
textbox.value = tree.view.getCellText(tree.currentIndex, "tree.all"); 
} 
Po keyword_select (), related_select () jest bardzo prostym zadaniem. Wybiera aktualnie wybrane słowo 
kluczowe z widoku drzewa i kopiuje jego wartość do pola tekstowego. Żadne operacje DOM nie są w ogóle 
używane. To kończy logikę obsługi zdarzeń dla panelu Słowa kluczowe. Niektóre polecenia, takie jak 
zapisywanie notatek i ładowanie notetaker, wymagają aktualizacji, aby pomieścić to nowe okienko. 
Odstąpimy od tego, ponieważ w następnej części zamierzamy wszystko zmienić na RDF. 
13.5.3 Listy listowe i drzewa oparte na danych 
Teraz utworzyliśmy okno dialogowe, aby większość jego trywialnej interaktywności była na miejscu, ale 
początkowe słowa kluczowe są ograniczone do statycznie zdefiniowanego zbioru znaczników XUL. Naszym 
ostatecznym rozwiązaniem jest dostarczanie treści do tych widżetów za pomocą RDF, ale jako krótki 
eksperyment będziemy dostarczać treści do tych widżetów z prostego skryptu Java. Uzasadnieniem tego 
eksperymentu jest problem powiązanych słów kluczowych. Jeśli A jest spokrewniony z B, to z pewnością B 
jest również związane z A. Chociaż hierarchiczny XML nie jest tak dobry w radzeniu sobie z tymi 
dwukierunkowymi relacjami, chcielibyśmy, aby widget drzewa wyświetlał powiązane słowa kluczowe w obu 
kierunkach. Widok drzewa będzie nadal zorganizowany hierarchicznie (to wszystko, co może zrobić), ale 
nasze niestandardowe przetwarzanie zapewni lepszy zestaw informacji do widgetu. Aby przekazać zawartość 
do <listbox>, jedyną opcją, którą do tej pory spotkaliśmy, jest użycie surowych operacji DOM. Jest to czasami 
nazywane dynamicznym listboksem. Aby przesłać zawartość do drzewa <tree>, możemy użyć widoku drzewa. 
Ponieważ utworzymy ten widok, jest to niestandardowy widok drzewa lub niestandardowy widok. Istnieje 
kilka sposobów na stworzenie tych rzeczy. Na przykład istniejące biblioteki JavaScript wewnątrz narzędzi 
cview i Inspektor DOM udostępniają obiekty JavaScript, które mają na celu ułatwienie tworzenia 
niestandardowych widoków drzewa. Również niektóre dane takie jak dane IMAP i SNMP nakładają 
ograniczenia wydajności lub funkcjonalności na sposób uzyskiwania dostępu do danych. Tutaj pozostaniemy 
przy odskrobaniu, podstawowym podejściu. Jeśli chodzi o wzorzec projektowy kontrolera Model-View, 
zaimplementujemy model MVC jako prosta struktura danych JavaScript dla <tree> i <listbox>. Widok będzie 
zbudowany na podstawie (a) podstawowego systemu układu Mozilli, (b) hierarchii DOM oraz (c) 
specjalistycznego obiektu box dla <listbox> i <tree>. W przypadku <listbox> standardowymi interfejsami 
DOM są mięso i napoje, na których oparty będzie nasz widok MVC. W przypadku <tree> wystarczy utworzyć 
specjalny obiekt widoku, aby zaimplementować widok MVC. Wreszcie, MVC w przypadku <listbox> zależy od 
nas do napisania, ale w przypadku <tree> jest to istniejący build drzewa, więc nie musimy nic robić. Przed 
rozpoczęciem korzystania z tej funkcji wyłączamy funkcje obsługi zdarzeń utworzone wcześniej. Nie są 
częścią tego eksperymentu: 
// window.addEventListener ("load", init_handlers, true) 
Musimy również usunąć istniejącą, statyczną zawartość dla znaczników <listbox> i <tree> w dokumencie 
XUL. Znaczniki te zostaną zredukowane do tych fragmentów XUL: 
<listbox id = "dialog.keywords" rows = "3" /> 
<drzewo id = "dialog.related" hidecolumnpicker = "true" seltype = "single" 
flex = "1"> 
<treecols> 
<treecol id = "tree.all" hideheader = "true" flex = "1" primary = "true" / 
> 
</ treecols> 
<treechildren flex = "1" /> 
</ drzewo> 
Jak zwykle, mamy trochę kodu inicjalizacyjnego, aby wszystko ustawić. Listing 13.13 pokazuje ten kod. 
var listdata = ["checkpointed", "review", "fun", "visual"]; 



var treedata = [ 
["checkpointed", "breakdown"], 
["checkpointed", "first draft"], 
["checkpointed", "final"], 
["recenzja", "guru"], 
["recenzja", "śmieci"], 
["zabawa", "fajnie"], 
["guru", "cool"] 
]; 
funkcja init_views () 
{ 
var listbox = document.getElementById ("dialog.keywords"); 
var tree = document.getElementById ("dialog.related"); 
listbox.myview = new dynamicListBoxView (); 
listbox.mybuilder = new dynamicListBoxBuilder (listbox); 
listbox.mybuilder.rebuild (); 
tree.view = new customTreeView (drzewo); 
} 
window.addEventListener ("load", init_views, true); 
Tablice listdata i treedata przechowują dane nasienne dla listbox i zawartości drzewa. W tym przykładzie ta 
zawartość jest nadal statyczna, ale ten kod można łatwo zmodyfikować, aby dynamiczne zmiany tych danych 
były również przesyłane do widgetów. Pary wartości w zmiennej treedata są powiązanymi parami słów 
kluczowych. Jeśli pierwsza taka para byłaby nieco rozwinięta, mogłaby prawie przejść przez fakt: 
<- "punkt kontrolny", powiązany, "podział" -> 
Takie podejście powoli prowadzi nas w kierunku RDF. W tym eksperymencie nie ma jednak RDF. Funkcja 
init_views () tworzy trzy niestandardowe obiekty JavaScript - dwa dla listbox i jeden dla drzewa. W drzewie 
jest mniej do zrobienia, ponieważ ma wbudowany program budujący, który automatycznie uruchamia się, 
gdy wyświetlany jest znacznik <drzewo>. Listbox ma również program budujący, ale nie jest wystawiony na 
działanie programisty aplikacji, dopóki nie dowiemy się o szablonach. Wykorzystaliśmy właściwości myview i 
mybuilder, aby podkreślić, że w przypadku listbox nie przesłonimy niczego, co platforma już posiada. Ten 
krok inicjowania jest wykonywany po załadowaniu dokumentu i nie ma innych procedur obsługi zdarzeń 
uruchamianych później; ale zobacz sekcję "Niestandardowe widoki drzewa". 
13.5.3.1 Dynamiczne listy 
Dynamiczny <listbox> ma wszystkie wyświetlane wiersze wygenerowane ze skryptu. Skrypt musi 
implementować zarówno widok, jak i budowniczy. Te dwa obiekty nie tylko tworzą działający efekt, ale dają 
także wgląd w trudniejszy przypadek <tree>. W przypadku <drzewo> budowniczy (a czasami widok) jest 
ukryty wewnątrz własnego kodu platformy. Przypadek <listbox> w pełni obnaża te obiekty (ponieważ je 
tworzymy) i możemy sobie wyobrazić, jak działa <drzewo> przez analogię. Pierwszy obiekt, pokazany na 
listingu 13.14, jest obiektem widoku dla listbox 
 
function dynamicListBoxView() {} 
dynamicListBoxView.prototype = { 
get rowCount () 
{ 
return listdata.length; 
}, 
getItemText: function (index) 
{ 
return listdata[index]; 
} 
}; 
 
Ten obiekt jest prostym przypadkiem abstrakcji danych. Oryginalne dane interfejsu są ukryte za interfejsem 
widoku. Ten obiekt robi jednak coś więcej. Zapewnia interfejs, który jest wyrażony w kategoriach 



wyświetlanych wierszy w <listbox> -rows lub items. To skojarzenie z widocznymi prostokątnymi rzędami 
listbox jest tym, co czyni widok widokiem. Dogodne jest, że obiekt używa tablicy danych i że każdy element 
tej macierzy dokładnie pasuje do jednego elementu listy. Jeśli jednak podstawowa tablica zostanie 
zastąpiona inną, bardziej złożoną strukturą danych, obiekt nadal będzie widokiem. Wynika to z tego, że dla 
świata zewnętrznego niezmieniony interfejs nadal sprawiałby, że zestaw elementów listbox wyglądałby jak 
prosta lista widocznych wierszy. Sam widok nie robi nic. Jest to obiekt budowniczy, który wykorzystuje ten 
widok. Pojawia się na listingu 13.15. 
 
function dynamicListBoxBuilder(listbox) { 
this._listbox = listbox; 
} 
dynamicListBoxBuilder.prototype = { 
_listbox : null, 
rebuild : function () { 
var rows, item; 
while (_listbox.hasChildNodes()) 
_listbox.removeChild(_listbox.lastChild); 
rows = _listbox.myview.rowCount; 
for (var i=0; i < rows; i++) 
{ 
item = document.createElement("listitem"); 
item.setAttribute("label", listbox.myview.getItemText(i)); 
_listbox.appendChild(item); 
} 
} 
} 
 
Konstruktor jest również prosty - zawiera jedną metodę: rebuild (). Po wywołaniu przebudowy obiekt 
przechodzi do pracy z obiektem DOM1 Core Element <listbox>. Najpierw usuwa wszystkie istniejące wiersze 
listbox; następnie dodaje się w pełnym zestawie aktualnych wierszy. Założono, że <listbox> ma tylko 
<listitem> dzieci i brak specyfikacji kolumn, a dla naszego przypadku jest to prawda. Ponownie, jest to 
wygodne, ale nie konieczne, że każdy wyświetlany wiersz jest równy dokładnie jednemu elementowi DOM 
(element <listbox>). Kiedy budowniczy idzie do pracy, polega całkowicie na obiekcie widoku. Jedyną rzeczą, 
którą budowniczy wie o wyświetlanej zawartości, jest to, co mówi ten widok. Zarówno widok, jak i obiekty 
budownicze mogą zostać ulepszone, aby można było zmienić listę listbox po jej utworzeniu. W bieżącej 
implementacji aktualizacja listbox wymaga, aby (a) zmienić tablicę, a następnie (b) wywołać funkcję rebuild 
() budowniczego. Każda taka zmiana jest 100% aktualizacją listbox. Aby wprowadzić tylko częściowe zmiany, 
należy dodać dodatkowe metody do obiektu budującego, a system musiałby zostać wprowadzony, aby 
budowniczy wiedział, kiedy dokonać częściowych zmian i jakie są te zmiany. 
13.5.3.2 Niestandardowe widoki drzewa 
 Dostosowane drzewo jest bardziej zrozumiałe niż dynamiczny listbox. Kilka elementów już istnieje: drzewa 
mają istniejący builder i widok, a oba są zalecane, gdy kliknięcie użytkownika otwiera lub zwija część drzewa 
lub przewija okno drzewa. Kiedy części drzew są otwierane lub zamykane (ale nie podczas przewijania), 
liczba wierszy na wyświetlaczu drzewa zmienia się, nawet jeśli dane leżące u podstaw wyświetlanego 
drzewa nie. Zwykłe drzewa XUL są z natury bardziej dynamiczne niż listy list, ponieważ liczba widocznych 
wierszy może się zmienić, podczas gdy zwykłe listy list mają stałą liczbę widocznych wierszy. Aby 
kontynuować, zamierzamy dopasować się do istniejącego konstruktora treści drzewa i zastąpić istniejącą 
przeglądarkę treści drzewa własnym widokiem. Oznacza to tworzenie obiektu za pomocą interfejsu 
nsITreeView. Taki obiekt jest dość duży, więc atakujemy go kawałek po kawałku. Ogólna struktura tego 
obiektu jest pokazana na listingu 13.16 
 
function customTreeView(tree) { 
this.calculate(); 
this._tree = tree; 



} 
customTreeView.prototype = { 
// 1. application specific properties and methods 
calculate : function () { ... }, 
... 
// 2. Important nsITreeView features 
getCellText : function (index) { ... }, 
... 
// 3. Unimportant nsITreeView features 
getImageSrc : function (index) { ... }, 
... 
} 
Oto podział tego obiektu. Konstruktor customTreeVew () jest specyficzny dla naszej aplikacji. Oblicza 
niektóre informacje przechowywane wewnętrznie w obiekcie i zachowuje odwołanie do obiektu <tree>. To 
tylko praca przygotowawcza. Prototyp obiektu zawiera wszystkie zwykłe właściwości i metody. Możemy 
dowolnie dodawać dowolne funkcje, o ile tylko implementujemy interfejs nsITreeView. Część 1 prototypu to 
te dodatkowe funkcje, których budowniczy drzewa nic nie wie i nie potrzebuje ani nie używa. Część 2 
prototypu jest częścią interfejsu nsITreeView. Interfejs ten zawiera metody dla wielu różnych aspektów 
zawartości <drzewo>: przeciągnij i upuść, style, treści specjalistyczne, takie jak wskaźniki postępu itd. 
Niektóre aspekty interfejsu są krytyczne - zarówno dla konstruktora, jak i dla naszych własnych celów - i ta 
część interfejsu zostanie odpowiednio zaimplementowana. Część 3 to druga część interfejsu nsITreeView. W 
przypadku tej drugiej części udostępnimy procedury pośrednictwa które nic nie robią lub prawie nic. W 
rzeczywistości możliwe jest pominięcie niektórych mniej używanych metod nsITreeView w ogóle. Jeśli 
konstruktor zdecyduje się wywołać te brakujące metody, co może, ale nie musi, w kodzie JavaScript pojawi 
się błąd konsoli. Lepiej zapewnić minimalną implementację wszystkiego niż hazard, że coś nigdy nie będzie 
potrzebne. Zajmijmy się teraz trzema częściami tego niestandardowego obiektu widoku. Pierwsza część, 
specyficzna dla aplikacji część, jest zdecydowanie najbardziej skomplikowana. Jest to skomplikowane, 
ponieważ w tym przykładzie zamierzamy zaprojektować większość wymagań konstruktora w tej części. Jest 
to również skomplikowane, ponieważ nasze początkowe dane (tablica treedata) nie przypomina drzewa 
hierarchicznego. Musimy to naprawić. Naszym ogólnym celem jest przekształcenie surowych danych w inne 
struktury danych. Pierwszą strukturą danych jest hierarchia, która będzie zgodna z hierarchią wyświetlania 
drzewa. Ta struktura danych może reprezentować wszystkie możliwe dane lub tylko obecnie poddające się 
wyświetlaniu poddrzewa. W naszym przypadku jest to tylko otwarte poddrzewo. Druga struktura danych 
jest indeksowaną listą wyświetlanych elementów w drzewie. Mimo że podstawowa kolumna drzewa <tree> 
może być hierarchiczna, prostokątne elementy drzewa tworzą uporządkowaną listę. Jest to numeracja 
indeksu tej prostej listy, która jest przekazywana jako argumenty od konstruktora do widoku iz powrotem, i 
które sprawiają, że widok jest widokiem. Jest to to samo, co przypadek dynamicznej skrzynki listbox. Widok 
niestandardowy, który tworzymy, musi obsługiwać te indeksy. Nasza taktyka dla tych struktur danych: 
* Utwórz strukturę danych LinkedMatrix, która reprezentuje wszystkie pary słów kluczowych. Będzie to 
wygodniejsze w użyciu niż prosta lista, którą otrzymujemy i nie ma nic wspólnego z niestandardowymi 
widokami. 
* Utwórz strukturę danych openTree, abyśmy mogli śledzić, jak wygląda drzewo. Musimy zachować 
synchronizację z działaniami użytkownika na drzewie. 
* Utwórz strukturę danych viewMap. Jest to kolekcja w postaci tablicy odwzorowującej indeks indeksu 
drzewa na strukturę danych openTree. Te struktury danych są tworzone na liście 13.17, która jest częścią 1 
prototypu obiektu widoku niestandardowego. 
 
_ relatedMatrix : null, 
_openTree : null, 
_viewMap : null, 
calculate : function () { 
this.calcRelatedMatrix(); 
this.calcTopOfTree(); 
this.calcViewMap(); 



}, 
calcRelatedMatrix : function () { 
this._relatedMatrix = {}; 
var i = 0, r = this._relatedMatrix; 
while ( i < treedata.length ) 
{ 
if ( ! (treedata[i][0] in r) ) 
r[treedata[i][0]] = {}; 
if ( ! (treedata[i][1] in r) ) 
r[treedata[i][1]] = {}; 
r[treedata[i][0]][treedata[i][1]] = true; 
r[treedata[i][1]][treedata[i][0]] = true; 
i++; 
} 
}, 
calcTopOfTree : function () { 
var i; 
this._openTree = []; 
for (i=0; i < listdata.length; i++) 
{ 
this._openTree[i] = { container : false, 
open : false, 
keyword : listdata[i], 
kids : null, 
level : 0 
}; 
if ( listdata[i] in this._relatedMatrix ) 
this._openTree[i].container = true; 
} 
}, 
calcViewMap : function () { 
this._viewMap = []; 
this.calcViewMapTreeWalker(this._openTree, 0); 
}, 
calcViewMapTreeWalker : function(kids, level) { 
for (var i=0; i < kids.length; i++ ) 
{ 
this._viewMap.push(kids[i]); 
if ( kids[i].container == true && kids[i].open == true ) 
this.calcViewMapTreeWalker(kids[i].kids, level + 1); 
} 
},  
To dużo kodu, ale jest proste. Po pierwsze, istnieją trzy właściwości, wszystkie poprzedzone podkreślnikiem, 
aby wskazać, że nie powinny być dotykane przez użytkowników obiektu. Będą utrzymywać wewnętrzne 
struktury danych widoku. Następnie jest metoda calcul (), która buduje te struktury danych, przy użyciu 
konkretnej metody w każdym przypadku. Reszta to te trzy konkretne metody. CalcRelatedMatrix () tworzy 
lepiej zorganizowaną kopię nieprzetworzonych danych. W przypadku danych pierwotnych na listingu 13.13 
tworzy strukturę danych na listingu 13.18. 
 
_relatedMatrix = { 
"checkpointed" : { "breakdown" : true, 
"first draft" : true, 
"final" : true }, 
"reviewed" : { "guru" : true, 



"rubbish" : true }, 
"fun" : { "cool" : true }, 
"guru" : { "cool" : true, 
"reviewed" : true }, 
"breakdown" : { "checkpointed" : true }, 
"first draft" : { "checkpointed" : true }, 
"final" : { "checkpointed" : true }, 
"rubbish" : { "guru" : true }, 
"cool" : { "fun" : true, 
"cool" : true } 
}; 
 
Każde słowo kluczowe na oryginalnej liście par pojawia się jako właściwość obiektu _relatedMatrix, a każde 
słowo kluczowe, które jest z nim powiązane, ma właściwość podobiektu dla tego słowa kluczowego. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu rejestrowane są zarówno sprawy związane z przeszłością, jak iz powrotem, i łatwo jest 
sprawdzić, czy dane słowo kluczowe jest powiązane z innym. Ta struktura danych to nasze oficjalne 
odwołanie do słowa kluczowego w widoku. Następnym krokiem jest utworzenie hierarchicznej wersji 
powiązanych danych. Każdy element drzewa może mieć zero lub więcej dzieci, a każde takie dziecko jest 
uporządkowane. Oznacza to, że każdy węzeł drzewa (węzeł struktury danych, a nie węzeł DOM) jest listą 
dzieci (wiadro). Użyjemy tablicy dla każdego węzła. Funkcja calcTopOfTree () rozpoczyna tę strukturę danych. 
Pojawia się na listingu 13.19. 
 
calcTopOfTree : function () { 
var i; 
this._openTree = []; 
for (i=0; i < listdata.length; i++) 
{ 
this._openTree[i] = { container : false, 
open : false, 
keyword : listdata[i], 
kids : null, 
level : 0 
}; 
if ( listdata[i] in this._relatedMatrix ) 
this._openTree[i].container = true; 
} 
}, 
 
Ta metoda tworzy tablicę rekordów słów kluczowych jako węzeł najwyższego poziomu i umieszcza w niej 
słowa kluczowe pojawiające się w polu listy - te w tablicy listy danych. Tak więc słowa kluczowe listbox 
znajdują się na najwyższym poziomie wyświetlanego drzewa. Każdy rekord słowa kluczowego jest obiektem, 
który przechowuje ciąg słów kluczowych, odniesienie do bezpośrednich dzieci tego węzła oraz niektóre 
informacje dotyczące sprzątania. Informacje o utrzymywaniu to: czy ten element jest kontenerem 
(container = "true" w XUL), czy ten kontener jest otwarty w widoku drzewa (open = "true" w XUL), i 
głębokość tego węzła w drzewie. Kiedy nadejdzie czas, inne metody widoku dodadzą do tego drzewa. Na 
koniec musimy utrzymywać indeksowaną listę wierszy widocznych w drzewie. Listing 13.20 pokazuje, jak to 
się robi. 
calcViewMap : function () { 
this._viewMap = []; 
this.calcViewMapTreeWalker(this._openTree, 0); 
}, 
calcViewMapTreeWalker : function(kids, level) { 
for (var i=0; i < kids.length; i++ ) 
{ 



this._viewMap.push(kids[i]); 
if ( kids[i].container == true && kids[i].open == true ) 
this.calcViewMapTreeWalker(kids[i].kids, level + 1); 
} 
}, 
 
Metoda calcViewMap () jest punktem wyjścia do skonstruowania tej listy. Po prostu przekazuje katalog 
główny drzewa hierarchii do calcViewMapTreeWalker (), która jest funkcją rekursywną. Ta funkcja 
przechodzi przez otwarte części drzewa od lewej do prawej, czyli w tej samej kolejności, co kolejność od 
góry do dołu wyświetlana w znaczniku <tree>. Przy każdym znalezionym słowie kluczowym dodaje 
odniesienie do rekordu tego słowa kluczowego do listy elementów indeksu. Zatem każdy rekord słowa 
kluczowego jest śledzony zarówno przez drzewo, jak i tę listę. W sumie te procedury tworzą struktury 
danych, które w przeciwnym razie nie są jeszcze używane. Te struktury danych są tworzone wewnątrz 
obiektu widoku. Struktura relatedMatrix jest całkowicie statyczna, chyba że zostanie ponownie utworzona. 
Pozostałe dwie struktury zmieniają się z czasem. Przejdźmy do ważnych części interfejsu nsITreeView. Listing 
13.21 pokazuje większość z tych metod. Wbudowany konstruktor drzewa wywoła te metody, gdy będzie 
potrzebował uzyskać dostęp do danych dostarczanych przez widok. Jeśli jakiekolwiek niestandardowe 
skrypty będą potrzebne później, mogą wywoływać te metody. 
 
get rowCount() { 
return this._viewMap.length; 
}, 
getCellText: function(row, column) { 
return this._viewMap[row].keyword; 
}, 
isContainer: function(index) { 
return this._viewMap[index].container; 
}, 
isContainerOpen: function(index) { 
return this._viewMap[index].open; 
}, 
isContainerEmpty: function(index) { 
var item = this._viewMap[index]; 
if ( ! item.container ) return false; 
return ( item.kids.length == 0); // empty? 
}, 
getLevel: function(index) { 
return this._viewMap[index].level; 
}, 
getParentIndex: function(index) { 
var level = this._viewMap[index].level; 
while ( --index >= 0 ) 
if ( this._viewMap[index].level < level ) 
return index; 
return -1; 
}, 
hasNextSibling: function(index, after) { 
var level = this._viewMap[index].level; 
while ( ++index < this._viewMap.length ) 
{ 
if ( this._viewMap[index].level < level ) 
return false; 
if ( this._viewMap[index].level == level && index > after ) 
return true; 



} 
return false; 
}, 
Te metody i właściwość rowCount pokazują, jak ważna jest mapa widoku - możemy bezpośrednio odczytać 
potrzebne wyniki. Wynika to z naszego wczesnego wysiłku w zakresie projektowania ze strukturami danych. 
Ponieważ rekordy słów kluczowych zawierają wstępnie obliczoną wartość poziomu, bardziej złożone metody, 
takie jak hasNextSibling (), są nadal łatwe do wdrożenia. Wystarczy spojrzeć w górę lub w dół mapy widoku, 
aż poziom się zmieni, aby znaleźć wymagany wiersz. W przypadku metody getParentIndex () oznacza to 
wyszukiwanie listy aż do poziomu zmniejsza się o jeden. W przypadku hasNextSibling () oznacza to 
przeglądanie listy dla pozycji na tym samym poziomie, ale bez interweniujących elementów na niższych 
poziomach. Ostatnią ważną metodą jest metoda toggleOpenState (). Jest wywoływana, gdy użytkownik 
otwiera lub zamyka poddrzewo. Ta akcja jest niezwykła, ponieważ zmienia liczbę wierszy na liście 
elementów wyświetlanych przez drzewo. Wdrożenie toggleOpenState () musi aktualizować struktury danych 
widoku, gdy tak się dzieje, i musi także nakazać bazowemu układowi układu przerysowanie (odświeżenie i 
ponowne ustawienie drzewa). Jeśli te dwie rzeczy nie zostaną wykonane, widok będzie nieaktualny w 
rozumieniu aktualnie wyświetlanego widoku, a wyświetlanie drzewa nie zmieni się, dopóki kursor myszy nie 
opuści pola XUL drzewa. Listing 13.22 jest kodem dla tej metody. Listing 13.22 Ważna metoda 
toggleOpenState () nsITreeView 
 
toggleOpenState: function(index) { 
var i = 0; 
var node = this._viewMap[index]; 
if ( ! node.container ) 
return; 
if ( node.open ) 
{ 
node.open = false; 
node.kids = null; 
i = index + 1; 
while ( this._viewMap[index].level > this._viewMap[i].level) 
i++; 
i = i - index; 
} 
else 
{ 
node.open = true; 
node.kids = []; 
for (var key in this._relatedMatrix[node.keyword]) 
{ 
node.kids[i] = { container : false, 
open : false, 
keyword : key, 
kids : null, 
level : node.level + 1 
}; 
if ( typeof(this._relatedMatrix[key]) != "undefined" ) 
node.kids[i].container = true; 
i++; 
} 
} 
this.calcViewMap(); 
this._tree.treeBoxObject.rowCountChanged(index,i); 
}, 
 



Ta funkcja przerywa, jeśli dostarczony przedmiot nie jest pojemnikiem; w przeciwnym razie obsługuje 
zarówno otwarte zamknięte poddrzewo, jak i zamknięte otwarte przypadki poddrzewa. W każdym 
przypadku wykonuje następujące zadania: aktualizuje rekord słowa kluczowego w celu dopasowania do 
nowego stanu przełączania, aktualizuje hierarchię openTree, przycinając zamknięte poddrzewo lub dodając 
zestaw rekordów podrzędnych, i oblicza liczbę wierszy dodanych lub usuniętych przy użyciu mapy widoku. 
W otwartej sprawie konsultuje się z narzędziem relatedMatrix, aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy 
dodać dzieci (powiązane słowa kluczowe obecnego słowa kluczowego). Po wykonaniu każdej operacji, mapa 
widoku jest w całości przeliczana w celu dostosowania aktualności wyświetlanych wierszy do widoku. 
Ostatnim krokiem jest nakazanie drzewu odświeżenia ekranu. Aby to zrobić, musimy wejść w interakcję ze 
specjalnym obiektem w drzewie. Zwykle używamy tego obiektu tylko do przewijania, ale metoda 
rowCountChanged () z interfejsu nsITreeBoxObject jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Przyjmuje 
indeks i liczbę wierszy z tego indeksu jako podpowiedź, która opisuje część drzewa, która musi zostać 
ponownie pomalowana. W prostym drzewie z niestandardowym widokiem, takim jak ten przypadek, 
otwieranie lub zamykanie poddrzewa jest jedynym sposobem dynamicznego zmieniania aktualnie 
wyświetlanej listy lub wierszy. Jeśli jednak procedury obsługi zdarzenia zostaną dodane do drzewa, wówczas 
te procedury obsługi mogą również wprowadzać dynamiczne zmiany. Przykładem jest kliknięcie myszą w 
rząd drzewa, który usuwa ten wiersz. Aby to działało, program obsługi musi manipulować strukturami 
danych widoku i wywoływać funkcje calcViewMap () i rowCountChange (), tak jak to robi toggleOpenView (). 
Najczystszym sposobem na to jest dodanie dodatkowych metod do widoku, które wykonują pracę, a 
następnie wywołanie tych metod z obsługi. Po uwzględnieniu specyficznych dla aplikacji metod widoku i 
ważnych metod nsITreeView, resztą prototypu obiektu widoku niestandardowego są nieistotne metody 
nsITreeView. W przypadku innej aplikacji niektóre z tych metod mogą być krytyczne, ale nie są w naszym 
przypadku. Listing 13.23 pokazuje naszą implementację.  
canDropBeforeAfter: function(index, before) { return false; }, 
canDropOn: function(index) { return false; }, 
cycleCell: function(row, column) {}, 
cycleHeader: function(col, elem) {}, 
drop: function(row, orientation) { return false; }, 
getCellProperties: function(row, prop) {}, 
getCellValue: function(row, column) {}, 
getColumnProperties: function(column, elem, prop) {}, 
getImageSrc: function(row, column) {}, 
getProgressMode: function(row, column) {}, 
getRowProperties: function(row, column, prop) {}, 
isEditable: function(row, column) { return false; }, 
isSeparator: function(index) { return false; }, 
isSorted: function() { return false; }, 
performAction: function(action) {}, 
performActionOnCell: function(action, row, column) {}, 
performActionOnRow: function(action, row) {}, 
selectionChanged: function() {}, 
setCellText: function(row, column, value) {}, 
setTree: function(tree) {} 
}; // end of customTreeView.prototype 
 
Te metody mówią "nie" lub nie robią nic. Nasz niestandardowy widok nie obsługuje przeciągania i 
upuszczania w dowolnym miejscu drzewa. W komórkach, wierszach i kolumnach nie ma żadnych 
właściwości ani wartości komórek, obrazów, mierników postępu, pól do edycji ani zaimplementowanych 
działań. Nie mamy posortowanych kolumn ani znaczników <treeseparator> i nie obchodzi nas, czy 
użytkownik wybierze wiersze. Metoda setTree () jest uruchamiana podczas inicjowania drzewa i nie ma w 
tym nic do roboty; chociaż moglibyśmy wywołać metodę calcul () w tej metodzie, gdybyśmy chcieli. W 
obecnej formie wywołujemy metodę calcul (), gdy tworzony jest obiekt widoku. Po dużej ilości kodu 
zakończyliśmy nasz eksperyment z widokami niestandardowymi. Ten eksperyment ma kilka godnych uwagi 
wyników. Pierwszy wynik jest oczywisty: używając niestandardowego widoku możemy oprzeć <drzewo> na 



treści innej niż XML za pomocą JavaScript. To może być lepsze niż manipulowanie DOM, szczególnie w 
przypadku przykładów takich jak nasze, w których pierwotne dane dla drzewa nie są hierarchiczne. Drugi 
wynik nie jest tak oczywisty: przy użyciu naszego widoku niestandardowego wynikowe drzewo ma 
nieskończony rozmiar. Jeśli A jest spokrewnione z B, to B jest powiązane z A, więc otwarcie poddrzewa na 
jednym zawsze ujawnia dalszy poddrzew z drugiej. Takie nieskończone drzewa wyraźnie nie mogą być 
tworzone za pomocą statycznego XUL. W następnej części zobaczymy, jak częściowo zbudowane (a więc i 
nieskończone) drzewa są wspólną cechą systemu szablonów. Nasz wynik końcowy jest taki, że widzieliśmy 
niektóre z wewnętrznych mechanizmów znacznika <drzewo>. Ten tag jest wspierany przez kilka interfejsów i 
struktur dostarczanych przez platformę (jak na przykład program budujący) i opłaca się docenić to, co dzieje 
się w tak potężnym widżecie. Ukończyliśmy teraz interfejs użytkownika i model danych dla narzędzia 
NoteTaker. W poniższych sesjach "Hands On" zakończymy go za pomocą RDF i szablonów. To będzie ostatni 
zestaw zmian, jakie wprowadzimy w sposobie przechowywania danych w narzędziu. 
 
13.6. WYKONANIE <LISTBOX> I <DRZEWO> PRACA 
Znaczniki <listbox> i <tree> są bardziej złożone niż elementy formularza i mogą być bardzo frustrujące w 
użyciu, jeśli użyte zostanie niewłaściwe podejście. <listbox> jest nadal kruchy i trochę trudny, a ta sytuacja 
wymaga elementu ostrożności. Niezależnie od tego, jak może wyglądać, znacznik <tree> nie jest kruchy. 
Działa poprawnie, a jeśli nic nie wyświetla się wewnątrz drzewa, to musi to być kod aplikacji, który jest 
wadliwy. Wraz z dojrzewaniem Mozilli, te dwa znaczniki bez wątpienia staną się bardziej przyjazne dla 
użytkownika i bardziej niezawodne. Główny problem z <listbox> i <tree> wynika z XUL. Nie ma szczegółowej 
kontroli składni lub układu, która może działać jako kompilator, chociaż funkcje debugowania platformy 
mogą w razie potrzeby wypluć niektóre diagnostyki. Oznacza to, że powodzenie z tymi widżetami wymaga 
dobrych nawyków programisty - w szczególności testowania strukturalnego. Zalecanym sposobem 
postępowania jest zawsze, zawsze rozpoczynać od najprostszego możliwego widgetu statycznego i pracować 
w kierunku pożądanego punktu końcowego, stosując serię prostych przyrostów. Przetestuj każdą zmianę, 
aby upewnić się, że buduje widget w zamierzony sposób. Jeśli pojawią się nieoczekiwane wyniki, możesz 
wycofać się o jeden krok do ostatniej bezpiecznej pozycji. Pod żadnym pozorem nie należy zrzucać ekranu 
pełnego nowego kodu do drzewa lub listy. Zawsze zaczynaj od <listbox> lub <tree>, który ma pojedynczy, 
statyczny wiersz, nawet jeśli wcześniej wszystko działało. Wiele specyficznych problemów z tymi widżetami 
wynika z prostych przeoczeń. 
Niektóre z bardziej powszechnych niedopatrzeń obejmują: 
* Brak atrybutów flex = "1". Znaczniki otaczające <drzewo> i <listbox>, same dwa znaczniki i znaczniki 
specyfikatora kolumn, wszystkie korzystają z flexu. 
* Używanie skróconej składni dla <drzewo>. <drzewo> i jego tagi treści nie mają skrótowej lub skróconej 
składni. Wszystkie tagi są wymagane i muszą być w pełni podane. <listbox> ma trochę skrótów. 
* Brakujące identyfikatory kolumn. Jeśli twoje znaczniki <treecol> nie zawierają identyfikatorów kolumn, nie 
możesz wybrać niczego w drzewie. 
* Brak wysokości dla <drzewo>. Tag <drzewo> nie ma domyślnej wysokości. Jeden musi być implikowany 
przez otaczający układ, lub że znacznik musi mieć określoną wysokość. 
* Za mało pracy domowej. Faktem jest, że typy dokumentacji AOM, XBL, DOM i XPIDL są przechowywane w 
osobnych formatach oraz w tej książce. Biorą udział w eksploracji, zanim można będzie twierdzić, że 
krajobraz został wyznaczony. Spróbuj przejrzeć <drzewo> i <pole listy> za pomocą Inspektora DOM lub 
przejrzyj zawartość tej części. 
* Zamieszanie dotyczące "indeksów artykułów". W interfejsie widoku drzewa indeksy pozycji reprezentują 
serie pionowo ułożonych prostokątów w drzewie, z których każdy wyświetla wiersz. Ten zestaw prostokątów 
jest przycięty przez obszar wyświetlania drzewa. "Indeksy przedmiotów" nie oznaczają znaczników, które 
składają się na zawartość drzewa, ani nawet wszystkich wierszy, które mogą być wyświetlane przez drzewo. 
Te indeksy reprezentują tylko obecnie otwarte poddrzewa i ich odsłonięte wiersze. To samo dotyczy listbox, 
ale w takim przypadku istnieje odpowiednik jeden-do-jednego między widzialnymi prostokątami a 
wierszami listy. Ogólnie rzecz biorąc, <tree> i <listbox> nie zawsze mogą być używane tak trywialnie, jak 
<button>, więc zachowaj ostrożność. Dopóki <listbox> nie ma długiej historii solidności, uważaj na układanie 
go w tej samej poziomej przestrzeni co inne znaczniki XUL. Układ i zachowanie mogą być w tym przypadku 
nietypowe. Zawsze staraj się załatwiać sprawy, aby <listbox> wskazywał na rozmiar jego obszaru układu, a 
nie na rodzeństwo, rodzica lub inne tagi w pobliżu 



 
 
XIV: Szablony 
W tej części opisano sposób określania zawartości dokumentu XUL przy użyciu strumienia danych RDF. 
Odbywa się to za pomocą kombinacji zwykłych znaczników XUL, znaczników szablonów XUL i znaczników 
RDF. System szablonów Mozilli jest podzbiorem znaczników XUL. Tagi te służą do tworzenia dokumentów, 
których treść nie jest naprawiona. Taki dokument jest podstawą do wyświetlania danych, które zmieniają się 
w czasie, albo z powodu interakcji użytkownika, albo z powodu jego pochodzenia. Jest to również podstawa 
dla aplikacji, których interfejs użytkownika zależy od informacji zewnętrznych. Ta zewnętrzna informacja 
może być tak prosta jak plik, złożona jak baza danych lub zdalna jako urządzenie sieciowe. We wszystkich 
przypadkach taki dokument ma wygląd, który różni się w zależności od okazji oglądania. System szablonów 
umożliwia wiele klas aplikacji. Gdy informacje oparte na szablonach są aktualizowane przez sprzęt, interfejs 
użytkownika działa jak aplikacja telemetryczna, taka jak menedżer sieci lub system kontroli środowiska. Gdy 
informacje oparte na szablonach są aktualizowane przez użytkownika końcowego, interfejs użytkownika 
działa jak aplikacja do zarządzania danymi. System szablonów jest szczególnie dobry w zakresie 
wspomagania zarządzania danymi, takimi jak analiza kategorii, podziały pracy, systemy zarządzania treścią i 
dokumentami oraz wizualizacje sieci. Może być również stosowany do bardziej tradycyjnego stylu 
wprowadzania danych aplikacji. W tradycyjnym środowisku aplikacji WWW dokument HTML o 
dynamicznym wyglądzie można uzyskać na dwa sposoby. HTML może być generowany przez program 
zainstalowany za serwerem WWW (jak program CGI), lub istniejący HTML może być silnie skryptowany 
(Dynamic HTML). W obu przypadkach kod 3GL musi zostać zapisany, aby uzyskać pożądane wyniki. 
System szablonów Mozilli nie wymaga kodu 3GL i serwera WWW. Jest to oczywiście specyficzne dla Mozilli. 
Wszystko, co jest wymagane, to dokument RDF i zestaw reguł określających, co zrobić z tym RDF. Reguły te 
są wyrażone jako znaczniki XUL. Platforma Mozilla automatycznie pompuje fakty RDF do dokumentu 
szablonu XUL podczas ładowania. Zestaw reguł służy do modyfikowania wyświetlanej ostatecznej treści, 
zgodnie z napływającymi faktami. System szablonów XUL jest zatem systemem opartym na danych. Niektóre 
szablony wymagają pełnego zabezpieczenia dostępu do platformy, na przykład w obszarze chromowania. 
Zawartość RDF zużywana przez szablony ma dwa możliwe źródła. Treść może pochodzić ze zwykłego 
dokumentu RDF przechowywanego jako plik w niektórych systemach plików. W takim przypadku treść może 
być faktami RDF na dowolny temat. A lternatywnie, ta zawartość może być produkowany "na żywo" przez 
platformę Mozilla. W takim przypadku treść składa się z faktów RDF na temat specyficzny dla platformy. 
Przykładem jest zarządzanie oknami w obrębie platformy Mozilla. Inspektor DOM konsultuje się z 
wewnętrznymi informacjami o RDF w celu zbudowania pliku | Sprawdź menu Window .... To menu składa 
się z aktualnie otwartych okien. Zrozumienie szablonów oznacza zrozumienie systemu reguł szablonów. 
Zestawy reguł mogą być trywialne lub złożone. W najbardziej trywialnym przypadku zasady są ukryte i nie są 
bezpośrednio wymieniane. W złożonym przypadku reguły są trochę podobne do zapytania bazy danych i 
nieco podobne do instrukcji przełączania JavaScript. Oba przypadki mają zastosowanie specjalnych 
zmiennych szablonu. Podobnie jak wiele aspektów XUL, system szablonów zaczyna się od bezpośrednich i 
oczywista składnia: 
<template> 
<rule> ... </ rule> 
<rule> ... </ rule> 
</ template> 
Szablony są tak złożone, jak drzewa, a ta podstawowa składnia nie trwa długo - ma wiele subtelnych 
punktów. Szablony nie zawierają żadnych własnych treści: żaden z szablonów nie jest tagami podobnymi do 
pudełek. Znaczniki szablonów przypominają raczej instrukcje przetwarzania makr i funkcje #ifdef 
preprocesora C. Tagi te są zawsze używane wewnątrz jakiegoś innego tagu XUL; nie są to tagi najwyższego 
poziomu, takie jak 
<window>. 
Szablony są małym, własnym systemem, nieco oddzielonym od reszty przetwarzania Mozilli. Są ostatnim 
krokiem w procesie montażu zawartości po załadowaniu dokumentu XUL. Szablony nie mają nic wspólnego 
z prezentacją treści XUL. Ponieważ szablony współpracują ściśle z RDF, zarówno pliki RDF, jak i adresy URL / 
URI są silnie wykorzystywane przez szablony. Jeśli chodzi o większość funkcji platformy, kilka obiektów 
XPCOM odpowiada za większość funkcji szablonu. 



14.1 PRZYKŁADOWY SZABLON: HELLO, WORLD 
Listing 14.1 jest dokumentem XUL zawierającym trywialny szablon, który jeszcze raz implementuje "Witaj, 
świecie. 
<?xml version="1.0"?> 
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<vbox datasources="test.rdf" ref="urn:test:seqroot"> 
<template> 
<label 
uri="rdf:*" 
value="Content: rdf:http://www.example.org/Test#Data"/> 
</template> 
</vbox> 
</window> 
Z listtingu, system szablonów składa się z własnych znaczników, takich jak <template>, oraz atrybuty 
specjalnego przeznaczenia, takie jak ref, które są dodawane do innych znaczników. Mozilla udostępnia kilka 
opcji składni reguł, które tworzą szablonowy system zapytań. W tym przykładzie używana jest najbardziej 
trywialna składnia wszystkich. Tylko jedna reguła szablonu istnieje i jest domyślna. Zasada ta mówi: 
Przetwórz wszystkie fakty w wyznaczonym pojemniku RDF i wygeneruj treść, aby przedstawić te fakty. 
Nominowany kontener ma URL URI: test: seqroot, a treścią do reprezentowania faktów jest znacznik <label>. 
Zauważ, że istnieją znaczniki XUL niedozwolone zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz znacznika <template>. 
Listing 14.2 jest plikiem RDF zgodnym ze strukturą wykresu RDF, której ten szablon oczekuje: 
 
<?xml version="1.0"?> 
<RDF 
xmlns:Test="http://www.example.org/Test#" 
xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
> 
<Description about="http://www.example.org/"> 
<Test:Container> 
<Seq about="urn:test:seqroot"> 
<li resource="urn:test:welcome"/> 
<li resource="urn:test:message"/> 
</Seq> 
</Test:Container> 
<Description about="urn:test:welcome" Test:Data="hello, world"/> 
<Description about="urn:test:message" Test:Data="This is a test"/> 
</RDF> 
Ten plik RDF nie ma specjalnych funkcji innych niż znacznik <Seq>, którego nazwa zasobu jest używana w 
kodzie szablonu XUL na listingu 14.1. Ten URN jest używany jako punkt wyjściowy szablonu. Test to 
przestrzeń nazw xmlns. Dane i kontener są gotowymi nazwami właściwości (predykatów) dla tej przestrzeni 
nazw. Nazwy URN i URL "http://www.example.org/Test" również są tworzone. Do przydzielenia tych nazw 
nie jest wymagany żaden formalny proces; po prostu dokonuj dobrych wyborów projektowych. Właściwość 
Data pojawia się również w znaczniku <label> na listingu 14.1, gdzie jest cytowany z pełnym adresem URL. 
Jeśli te dwie listy są zapisane w plikach, a listing 14.1 jest załadowany do platformy, wynik 14.1. Style 
diagnostyczne zostały włączone, aby pokazać strukturę wynikowego okna. Ten zrzut ekranu pokazuje, że 
dwa znaczniki <label> zostały wygenerowane w ostatecznym XUL.  Wartość każdego tagu składa się zarówno 
z ustalonej treści ("Treść:"), jak i ciągu pasującego do jednego z dwóch faktów <Description> w dokumencie 
RDF. Dla porównania tag <vbox> pojawia się tylko raz. Strukturę tego dokumentu końcowego można 
również sprawdzić za pomocą Inspektora DOM. Rysunek 14.2 pokazuje całkowity podział Inspektora DOM z 
rysunku 14.1.  
 



 
 

 
 
Ten zrzut ekranu pokazuje, że system szablonów rzeczywiście dodał dwa znaczniki do dokumentu, po 
jednym dla każdego faktów RDF w znaczniku <Seq>. Podświetlony znacznik <label> jest oryginalną etykietą 
szablonu; pozostałe dwa znaczniki <label> to treści generowane przez szablon. Tak więc końcowy dokument 
zawiera dwa poddrzewa - jeden dla specyfikacji szablonu, a drugi dla wygenerowanej treści. Podtekst, który 
rozpoczyna tag <template>, nie dostarcza żadnych treści wizualnych do dokumentu. Gdy system szablonów 
wygenerował znaczniki w innym poddrze, dał im identyfikatory równe URN zasobu w dopasowanym fakcie 
RDF. XUL dla tego szablonu może być znacznie bardziej złożony dzięki rozszerzonym funkcjom systemu reguł 
szablonów. Zanim przejdziemy do składni XUL systemu szablonów, najpierw zrobimy duży krok wstecz i 
zastanowimy się, co to wszystko znaczy z punktu widzenia faktów. W końcu szablony wymagają działania 
treści RDF, co oznacza przetwarzanie faktów. 
14.2 KONCEPCJE SZABLONÓW 
System szablonów Mozilli rozszerza wszystkie standardowe funkcje aplikacji Mozilla: XUL, JavaScript i RDF. 
Istnieje również kwestia źródeł danych. Te rozszerzenia są wyjaśnione, a następnie powiązane z przykładem. 
14.2.1 Zapytania i ujednolicenie RDF 
System szablonów XUL to system zapytań. Przeszukuje dane i zwraca pozycje pasujące do specyfikacji 
wyszukiwania. Przeszukiwane dane to zestaw faktów dotyczących RDF. Zapytanie szablonowe jest zatem 
przetwarzaniem specyficznym dla RDF. Zapytania do szablonów XUL są często opisywane jako system 
dopasowywania wzorców. W najbardziej ogólnym rozumieniu informatyki jest to prawda, ale 
dopasowywanie wzorców ma również proste, codzienne znaczenie. To codzienne znaczenie jest używane w 
maskach nazw plików, takich jak 
* .txt i dla wyrażeń regularnych takich jak " 
^ [a-zAZ] * 
66 $ ". Narzędzia takie jak powłoki linii poleceń, Perl, grep, vi, a nawet JavaScript używają codziennego 
dopasowywania wzorców, co jest bardzo podobne do prostego filtrowania. W prostym filtrowaniu duża lista 
elementów (lub znaków) zostaje zredukowana do mniejszej listy. Zapytania do szablonów XUL nie są filtrami 
i nie pasują do wzorców w codziennym znaczeniu. Jeśli dokument RDF zawiera pewien fakt, wówczas 
szablon XUL, który wysyła zapytanie do tego dokumentu, może zrobić znacznie więcej, niż tylko wybrać lub 
zignorować ten fakt. Zapytania szablonowe to nie tylko proste filtry. Zamiast prostego filtrowania, zapytania 
szablonów czynią zjednoczenie. Ujednolicenie to miejsce, w którym zestaw elementów danych jest łączony 
w wynik końcowy. Układanie puzzli jest prawdziwym przykładem. Kiedy wszystkie elementy układanki są ze 
sobą połączone, uzyskuje się wynik (gotowy obraz). Jeśli jest więcej elementów puzzli niż potrzeba (może 
kilka zestawów puzzli zostało wymieszanych ze sobą), niektóre elementy zostaną odrzucone jako nieistotne. 
Ujednolicenie może mieć więcej niż jeden wynik. Jeśli jest wystarczająco dużo kawałków układanki, można 
połączyć kilka obrazów naraz, a nie tylko jedno. Jeśli kawałki układanki mają podobne kształty, to może być 



ich więcej dzięki wielu możliwym układom elementów. W Mozilli kawałki układanki to tematy, predykaty i 
obiekty zbioru faktów RDF. Pożądany wynik jest określony przez zapytanie szablonu XUL. Każda kombinacja 
elementów, która pasuje do specyfikacji zapytania (reguły w szablonie), jest zwracana jako liczba informacji - 
nowa krotka. Jeśli pasuje więcej niż jedna kombinacja, zwracana jest więcej niż jedna krotka. Taki system 
może brzmieć znajomo. Instrukcja SELECT w SQL działa dokładnie tak, gdy zawiera sprzężenie - czyli klauzulę 
FROM z dwoma lub więcej tabelami. Nazwy kolumn w zwróconych wierszach są rysowane ze wszystkich 
połączonych tabel. Zestaw zwróconych kolumn nie pasuje dokładnie do jednego wiersza tabeli; zamiast tego 
dopasowuje fragmenty wierszy z kilku tabel. Więcej niż jeden wiersz może zostać zwrócony w zestawie 
wyników zapytania SELECT. W rzeczywistości kwerendy XUL są przykładami rachunków relacyjnych, 
podobnie jak zapytania SQL są przykładami relacyjnej algebry. Badacze uniwersyteccy wykazali, że te dwa 
podejścia relacyjne są zasadniczo takie same, mimo że są one programowane w różny sposób i mają 
niewielką składnię wspólną. Składnia XUL dla szablonów jest niezwykła i najlepiej jej unikać. Aby dowiedzieć 
się więcej o zapytaniach o szablon, powróćmy do przykładu chłopca, psa i piłki z Części 11, RDF. 
Przypomnijmy, że ten przykład został użyty do opisania "czystego" systemu faktów, wolnego od jakiejkolwiek 
składni RDF lub XML. Używa się go tutaj ponownie, aby pokazać "czyste" przykłady faktycznych zapytań i 
unifikacji faktów. Przykładowe fakty z Części 11 powtórzono na listingu 14.3. 
 
<- 1, is-named, Tom -> 
<- 1, owner, 2 -> 
<- 1, plays-with, 5 -> 
<- 2, is-named, Spot -> 
<- 2, owned-by, 1 -> 
<- 2, plays-with, 5 -> 
<- 5, type-of, tennis -> 
<- 5, color-of, green -> 
 
Modelowane są następujące informacje: "Tom i jego pies Spot bawią się zieloną piłką tenisową", a każda 
rzecz w modelu ma numer identyfikacyjny. Możemy przetestować ten zestaw faktów, używając zapytania 
jedno- lub wielowykładowego. 
14.2.1.1 Zapytania dotyczące pojedynczych faktów  
W części  11 zauważyliśmy, że fakty (i dokumenty RDF) są często uzasadnione. Fakty naziemne są dobre, 
ponieważ każdy fragment faktu naziemnego jest tylko dosłownym fragmentem danych, bez żadnych 
niewiadomych. Literały są łatwe w użyciu. Fakt, który nie jest związany z gruntem, został również 
przedstawiony w części 11. Ten fakt, nieco zmieniony, powtarza się tutaj: 
<- 1, owner, ??? -> 
Ponieważ część obiektu tej potrójnej nie jest znana, fakt ten nie jest mielony. Jest bezużyteczna jako część 
danych, ale jest przydatna jako punkt wyjścia dla zapytania faktów. Użyjmy zmiennej zastępczej dla 
nieznanej części. Takie zmienne zaczynają się od znaku zapytania ( 
?) tak jak zmienne DOS zaczynają się i kończą na% lub tak jak zmienne powłoki UNIX zaczynają się od $. 
Zmienna nie może być w stanie podstawowym, inaczej nie byłaby zmienną - znowu byłaby literalna. 
Mówimy, że proces przekształcania zmiennej o nieznanej wartości w zmienną o znanej wartości to 
"uziemienie zmiennej" lub "zmienianie zmiennej": 
<- 1, owner, ?dogId -> 
Po uruchomieniu zapytania ujednolicenie powoduje przekształcenie wszystkich zmiennych w literały z 
zestawu dostępnych faktów. To bardzo fantazyjny sposób powiedzenia "Zmodyfikuj wszystkie zmienne, 
proszę". W tym prostym przykładzie drugi fakt z listingu 14.3 pasuje do tego obciążonego zmiennymi 
zapytania: 
<- 1, owner, 2 -> 
? dogId nie ma żadnej wartości, a jeśli wartość 2 miałaby go zastąpić, skonstruowanoby fakt pasujący do 
istniejącego faktu. Zmienna? DogId może zatem zostać zmielona na wartość 2. Jest to trywialny przykład 
zapytania, które zwraca jeden wynikowy fakt. Przypuśćmy, że Tom ma drugiego psa, zwanego Fido. Te 
dodatkowe fakty byłyby wtedy: 
<- 1, owner, 3 -> 
<- 3, is-named, Fido -> 



Jeśli fakt zawierający "dogId" jest ponownie traktowany jako zapytanie, to istnieją dwa fakty, które mogą 
pasować do zapytania: 
<- 1, owner, 2 -> 
<- 1, owner, 3 -> 
?dogid może być zmielony na 2 lub 3, więc istnieją dwa rozwiązania. Można powiedzieć, że zestaw wyników 
zawiera dwa fakty, dwa wiersze lub dwa elementy. Poprzedni fakt, który działa jak zapytanie, może zostać 
rozszerzony. Może przeczytać: 
<-? personId, owner,? dogId -> 
W takim przypadku dopasowanie wymaga kombinacji wartości, które spełniają jednocześnie obie zmienne (? 
PersonID jest zmielony i? DogId jest zmielony). Jeśli użyjemy istniejących faktów, zestaw wyników nadal 
będzie zawierać dwa wiersze: albo (personID jest zmielony na 1 i? DogId jest zmielony na 2), przynosząc 
jeden fakt, albo (? PersonID jest zmielony na 1 i? Dogip jest zmielony na 3), przynosząc drugi fakt. Dodanie 
dodatkowych zmiennych nie zawsze oznacza, że więcej faktów pojawi się w wynikach. Oznacza to tylko, że 
więcej rzeczy musi pasować poprawnie. Załóżmy, że Jane (z identyfikatorem osoby = 4) jest również 
właścicielem Fido, ale nie Spot. Fido jest udostępniane, ale Spot jest wyłączną własnością firmy Tom. W 
magazynie faktów są jeszcze dwa fakty: 
<- 4,is-named, Jane -> 
<- 4, owner, 3 -> 
Jeśli ostatnie zapytanie pojawi się ponownie, wynikną trzy rozwiązania: 
? ? personId ground to 1 (Tom) i? dogId ground to 2 (Spot) 
? ? personId ground to 1 (Tom) i? dogId ground to 3 (Fido) 
? ? personId ground to 4 (Jane) i? dogId ground to 3 (Fido) 
Mimo że? PersonID może mieć wartość 4 (Jane), a? DogId może być ustawione na 2 (Spot), żaden fakt nie 
wynika z tego połączenia, ponieważ nie ma takiego faktu (Jane posiada Spot) pojawia się w magazynie 
faktów. Kiedy fakt jest dopasowywany do zapytania Faktem jest, że musi istnieć całkowite dopasowanie, a 
nie częściowe dopasowanie. Na koniec zwróć uwagę, że informacje, które należy zinterpretować w tym 
ostatnim pojedynczym fakcie zapytanie ma alternatywną notację. Może być napisany jako zbiór 
niewiadomych które należy rozwiązać. Zbiór ten można zapisać jako krotkę. W tym przykładzie taka krotka 
jest podwójna, a nie potrójna. Ta krotka do ziemi może być określona lubię to: 
<-? personId,? dogId -> 
Ta krotka nie opisuje zapytania w pracy. Wyjaśnia tylko, czym są niewiadome, a zatem jakie zmienne zostaną 
ustawione, gdy zapytanie zwróci rozwiązania. Jest to przydatna informacja dla programistów i nieco 
podobna do klauzuli INTO SELECT z wbudowanego SQL. Jeśli za tworzenie zapytania odpowiada ktoś inny, to 
taka krotka jest jedyną rzeczą, o której trzeba wiedzieć, aby pobrać zwrócone wyniki. W ostatnim 
przykładzie trzy znalezione rozwiązania wypełniają tę krotkę w następujący sposób: 
<- 1, 2 -> 
<- 1, 3 -> 
<- 4, 3 -> 
Krotka z dwóch zmiennych zgrabnie zbiera nieznane informacje razem. Procesor zapytań nadal potrzebuje 
informacji pasujących do struktury faktów w magazynie faktów. Dlatego zapytania zawsze są przedstawiane 
za pomocą dłuższej składni pokazanej wcześniej. Jeśli procesor kwerend nie ma wystarczających informacji, 
nie może odgadnąć, co należy zrobić. Nie wystarczy powiedzieć: "Inteligentny komputer, proszę jakoś 
wypełnić te zmienne." Zapytanie musi powiedzieć procesorowi zapytań, na co patrzeć. W pojedynczym 
zapytaniu podana recepta jest bardzo prosta: "Niemy komputer, zbadaj wszystkie trzy potyczki pod kątem 
zgodności z tą potrójną zapytaniem." System szablonów Mozilli obsługuje zapytania pojedynczych faktów. 
Zapytania o pojedyncze fakty można określić za pomocą składni rozszerzonej zapytania szablonów. Nie 
można określić pojedynczych faktów za pomocą składni prostych zapytań szablonów. Patrząc nieco w 
przyszłość, aby zapytać o jeden fakt, znacznik <conditions> zapytania musi być ułożony na dwa sposoby. Jeśli 
poszukiwane fakty są faktami związanymi z obsługą kontenerów RDF, z predykatami rdf: _1, rdf: _2 i tak 
dalej, to <warunki> powinny zawierać znacznik <content> i <member>. Jeśli poszukiwane fakty mają dobrze 
znane predykaty, tag <conditions> powinien zawierać znacznik <content> i <triple>. Zapytania dotyczące 
szablonów, które są zapytaniami o pojedyncze fakty, są omówione dalej w sekcji "Typowe wzorce zapytań". 
Podsumowując, jedno-faktyczne zapytanie próbuje zmiażdżyć fakt zapytania na faktyczny fakt, a gdy mu się 
to uda, wyniki naziemne nazywane są rozwiązaniami. 



14.2.1.2 Zapytania Multifact  
System szablonów XUL obsługuje zapytania wielopostaciowe. Kwerenda multifact jest trochę jak sprzężenie 
SQL i trochę jak nawigacja struktury danych drzewa. Zapytanie o multifakty stawia pytanie, które wymaga 
połączenia dwóch lub więcej całych faktów. Innymi słowy, wymaga pewnego odliczenia. Wsparcie Mozilli dla 
dedukcji jest jak uproszczony rachunek predykatywny Prologu, z tym że podobieństwo jest mocno 
zamaskowane przez składnię. Najpierw rozważamy "czyste" zapytania multifaktów, przed zbadaniem składni 
XUL. Posługując się przykładem chłopca i psa, załóżmy, że potrzebne zapytanie brzmi: "Jak nazywa się pies, 
którego Tom ma?" Używając zmiennych, zapytanie to może zostać określone jako trzy fakty do ujednolicenia: 
<-? personId, is-named, Tom -> 
<-? personId, owner,? dogId -> 
<-? dogId, is-named,? dogName -> 
Tworzenie takiego zapytania wielopostaciowego wymaga trochę praktyki. Taki sam rodzaj praktyki jest 
wymagany, aby nauczyć się, jak wykonywać wielodostępne połączenia SQL lub wielowymiarowe wyrażenia 
regularne. Podstawowym problemem jest to, że musisz napisać zapytanie bezpośrednio z mózgu. To 
konkretne zapytanie zostało skonstruowane w następujący sposób. Najpierw zidentyfikowano rzeczy, które 
już znaliśmy ("Tom"). Następnie odnotowano rzeczy, których nie znaliśmy, ale chcieliśmy je poznać: 
dogName. Sprawdziliśmy dostępne krotki, aby zobaczyć gdzie te znane i nieznane rzeczy mogłyby się 
zmieścić. To dało nam dwie krotki, pierwszą i trzecią w ostatecznym zapytaniu. Patrząc na te krotki, 
zobaczyliśmy, jakie muszą być niektóre predykaty: nazwa-to jest użytecznym predykatem dla obu krotek. 
Aby uziemić te krotki w pełni, trzeba znaleźć inne niewiadome (krotki terminy podmiotu): personId and 
dogId. Więc dodaliśmy te zmienne do listy niewiadomych. Zauważyliśmy, że te dwie krotki nie mają żadnych 
niewiadomych, więc nie były "połączone". Następnie ponownie sprawdziliśmy, czy nie ma więcej krotek, 
które mogłyby połączyć te, których naprawdę potrzebujemy. Odkryliśmy drugą krotkę, która łączy personId i 
dogID. Z tym dodatkiem, byliśmy zadowoleni, że wszystkie wymagane niewiadome były obecne, i że zestaw 
krotek był połączony tak, że krotki tworzyły jedno zapytanie. Jeśli te trzy fakty zostaną przesłane do 
procesora zapytań jako pojedyncze zapytanie, wówczas wszystkie zmienne muszą zostać zmielone na raz, 
jeśli możliwe jest znalezienie rozwiązania. Ponieważ "personId" i "dogId" pojawiają się po dwa trzy razy, 
niezależnie od tego, jaką wartość przyjmą, muszą jednocześnie pasować do obu trójek. W ten sposób trójki z 
elementami danych mogą być połączone (połączone lub powiązane). Jedynym możliwym rozwiązaniem w 
przykładowym magazynie faktów (bez Fido lub Jane) jest: 
<- 1, is-named, Tom -> 
<- 1, owner, 2 -> 
<- 2, is-named, Spot -> 
Porównaj te trzy fakty z poprzednim zapytaniem. To rozwiązanie ujednolica nieznane zmienne 
<-? personId,? dogId,? dogName -> 
do jednego zestawu możliwości 
<- 1, 2, Spot -> 
Wartość Spot jest poszukiwaną wartością; pozostałe zmienne są używane tylko do powiązania faktów. Więc 
Spot to imię psa, którego Tom posiada, a zapytanie zostało odebrane. Pozostałe zmienne mogą być badane 
lub ignorowane w zależności od potrzeb. To zapytanie multifact pokazuje, dlaczego zmienne podlegają 
"ujednoliceniu", a nie po prostu "ustawieniu": Wszystkie muszą zostać dopasowane jednocześnie, zanim 
znajdzie się rozwiązanie. W jaki sposób procesor zapytań Mozilla może znaleźć to rozwiązanie? Istnieje wiele 
możliwych technik. Najprostszą techniką jest przejście przez każdą kombinację trzech faktów w magazynie 
faktów i porównanie każdej kombinacji z zapytaniem. To jest rozwiązanie "brutalnej siły" i bardzo 
nieefektywne. Nie dzieje się to w Mozilli. Mozilla stosuje węższe podejście, polegające na badaniu tylko 
części struktury faktów. Wkrótce zobaczymy więcej. Jeśli Fido i Jane zostaną ponownie umieszczone w 
magazynie faktów, to samo zapytanie zgłosi dwa rozwiązania: 
<- 1, is-named, Tom -> 
<- 1, owner, 2 -> 
<- 2, is-named, Spot -> 
 
<- 1, is-named, Tom -> 
<- 1, owner, 3 -> 
<- 3, is-named, Fido -> 



Wartości, którymi są nieznane zmienne są zmielone 
<- 1, 2, Spot -> 
<- 1, 3, Fido -> 
Zwróć uwagę, w jaki sposób zapytanie jest zaprojektowane tak, aby pasowało do konkretnych faktów w 
magazynie faktów. Temat i obiekty są porównywane za pomocą zmiennych takich jak? PersonID. Z drugiej 
strony wyniki są tylko zbiorem zmiennych naziemnych, które składają się na jedną krotkę na rozwiązanie. W 
tym przykładzie są trzy zmienne, więc krotka wyniku jest potrójna. Można jednak użyć dowolnej liczby 
zmiennych. Ten przykład jest równoważny połączeniu trzech tabel w SQL. Listing 14.4 pokazuje 
wyimaginowane zapytanie SELECT, które wykonuje tę samą pracę, co ostatnie zapytanie faktów. Każda z 
trzech wyimaginowanych tabel jest zgodna z jednym z faktów z poprzedniego zapytania o trzy fakty. 
SELECT p.personId, d.dogId, d.dogName 
FROM persons p, owners o, dogs d 
WHERE p.personName = "Tom" 
AND p.personId = o.personId 
AND o.dogId = d.dogId 
Podobnie jak sprzężenie w zapytaniu SQL łączy tabele (relacje) razem, zmienne w faktycznym łączu zapytań 
fakty razem. Porównaj użycie personId w dwóch typach zapytań i powinieneś być w stanie zobaczyć małe 
podobieństwo, mimo że składnia jest znacznie inna. W ogólnym przypadku ten przykład pokazuje, w jaki 
sposób można sprawdzić dużą liczbę faktów za pomocą starannie skonstruowanego zapytania zawierającego 
zmienne. Jeśli wiązka faktów jest dokumentem RDF, potem wyraźnie szablony Mozilli mogą wykonywać 
proste, ale ogólne zapytania w tym dokumencie. System szablonów obsługuje zapytania wielopostaciowe na 
dwa sposoby. Prosta składnia szablonu automatycznie wykonuje zapytanie dwuetapowe, pod warunkiem, że 
dane RDF są poprawnie zorganizowane. Rozszerzona składnia szablonu umożliwia tworzenie zapytań 
wielopostaciowych dowolnej długości poprzez połączenie ze sobą jednego znacznika <content>, dowolnej 
liczby znaczników <member> i <triple> oraz dowolnej liczby znaczników <binding>. Każdy taki tag (z 
wyjątkiem <content>) reprezentuje jeden fakt w zapytaniu. 
14.2.1.3 Strategia rozwiązania zapytania 
 Część11 wyjaśnia, w jaki sposób zbiór faktów może być wyświetlany na jeden z trzech sposobów: jako 
prosty, niestrukturalny zestaw elementów, jako złożona struktura danych w formie wykresu lub jako prosty 
zestaw, który ma użyteczne podzbiory elementów identyfikowanych z kontenerami RDF, takimi jak <Seq>. 
Mozilla używa kombinacji wykresu RDF (drugi widok) i kontenerów (trzeci widok), aby uzyskać zapytanie 
szablonowe XUL. Dla programisty aplikacji wygląda na to, że Mozilla używa drążenia algorytm do 
rozwiązywania zapytań. Ten proces drążenia jest równoznaczny z pierwszym przejściem drzewa w głąb. Ten 
algorytm wymaga, aby zapytanie miało punkt wyjściowy, który jest znany - źródło zapytania. W poprzednim 
przykładzie Tom jest znanym punktem wyjścia. W praktyce punkt wyjścia w Mozilli powinien być 
przedmiotem faktycznym, a także faktycznym. Takim podmiotem faktów jest zawsze URI (URL lub URN). Po 
poznaniu tego punktu startowego procesor zapytań Mozilla przechodzi przez wykres faktów RDF z tego 
punktu wyjścia. Każda fakty w zapytaniu to jeden łuk (jeden predykat lub własność). Tak więc dla zapytania 
trzyfaktowego procesor przeniknie tylko trzy przeskoki do wykresu od punktu początkowego. Będzie tylko 
tak daleko szukać rozwiązań dla zapytania. Ten system zapytań można wizualizować za pomocą 
rzeczywistych wykresów RDF. Powracamy do wariantu na przykładzie chłopca i psa. W tej odmianie pies 
Spot odkrył, że potrafi grać sam. Udało mu się również zdobyć własność softballu, który jest całkowicie jego 
własnością. Rysunek 14.3 pokazuje wykres, który wynika z tych dodatkowych faktów, z podświetlonym 
konkretnym zapytaniem. Na rysunku 14.3 wszystkie fakty są częścią magazynu faktów. Przedstawiona 
kwerenda jest dwu-faktycznym zapytaniem rozpoczynającym się od identyfikatora Toma, który jest jednym 
(1). Być może zapytanie brzmi "Jakie rzeczy bawią się zwierzakami Toma?". Ciemne linie na wykresie 
przedstawiają fakty faktyczne, które są osiągane przez zapytanie - dwu faktowe zapytanie musi przejść 
dokładnie dwie strzałki. Blade linie nie zostały osiągnięte. Istnieją trzy wstępne rozwiązania tego zapytania. 
Każdy dopasowuje unikalną ścieżkę, która rozpoczyna się od identyfikatora (1): ścieżka 1-2-Punkt, ścieżka 1-
2-7 i ścieżka 1-2-5. Aby być bardziej szczegółowym, możemy wymagać, aby pierwszy fakt miał predykat 
właściciela (zwierzaka Toma), a drugi fakt miał predykat play-with. W takim przypadku kombinacja 1-2-
punktowa nie byłaby już rozwiązaniem, a znaleziono tylko dwa rozwiązania: "pies Toma, Spot, gra z 
softballem", "Pies Toma, Spot, gra z piłką tenisową". 
 



 
 
Możemy nieco dalej eksperymentować z tym przykładem. Rysunek 14.4 pokazuje inne zapytanie na tym 
samym wykresie faktów.  
 

 
Jest to ponownie zapytanie dwu faktyczne, ale tym razem zaczyna się od identyfikatora Spot (2). Znów są 
trzy rozwiązania. Tym razem zwróć uwagę, że ścieżka 2-1-Tom nie jest rozwiązaniem. Jest tak, ponieważ 
strzałki wskazują niewłaściwą drogę na tej ścieżce. Zamiast 2 jako podmiotu faktycznego i 1 jako przedmiotu, 
jest odwrotnie. System zapytań nie może się odwrócić. Nawet w przypadku możliwych rozwiązań to drugie 
zapytanie prawdopodobnie nie ma większego sensu. Predykaty w możliwych ścieżkach rozwiązania są 
całkiem różne. Gdyby to pytanie wydawało się konieczne, należałoby przypuszczać, że albo model danych za 
faktami był błędny, albo zapytanie było źle wymyślone. Wadą tego systemu jest to, że nie wszystkie fakty w 
magazynie faktów są rozpatrywane. Teoretycznie zapytanie może nie uwzględniać niektórych rozwiązań. 
Zaletą tego systemu jest szybkość. W praktyce, jeśli fakty RDF są uporządkowane, szybkie wyszukiwanie ze 
znanego punktu początkowego jest wystarczające, aby dostarczyć wszystkie odpowiedzi. To podejście 
drążenia jest częścią iluzji; system szablonów jest w rzeczywistości bardziej skomplikowany. Jest to jednak 
wystarczająco dobre przybliżenie i jest zalecanym sposobem interpretowania kodu szablonu XUL. Sposobem 
na zorganizowanie dokumentu RDF, aby ten system działał, jest użycie kontenera RDF: <Seq>, <Bag> lub 
<Alt>. Znanym punktem wyjścia dla systemu zapytań może być URI faktu trzymania kontenera. Szukane 
dane powinny być faktami w tym pojemniku. Zapytanie następnie wierci do pojemnika, pobierając 
wymagane fakty. To jest strategia indeksowania. 
Na listach 14.5 i 14.6 przedstawiono fragment RDF i pasujące zapytanie. 
 
<Description about="http://www.example.org/"> 



<NS:Owns> 
<Bag about="urn:test:seq"> 
<li resource="urn:test:seq:fido"/> 
<li resource="urn:test:seq:spot"/> 
<li resource="urn:test:seq:cerebus"/> 
</Bag> 
</NS:Owns> 
</Description> 
<Description about="urn:test:seq:fido" NS:Tails="0"/> 
<Description about="urn:test:seq:spot" NS:Heads="1"/> 
<Description about="urn:test:seq:cerberus" NS:Heads="3"/> 
 
NS na listingu 14.5 oznacza pewną przestrzeń nazw, prawdopodobnie zadeklarowaną przez xmlns gdzie 
indziej w kodzie. Przestrzeń nazw miałaby URL, np. Www.test.com/#Test. Listing 14.6 wykorzystuje 
przestrzeń nazw NS do zidentyfikowania elementów faktów równoważnych z tymi na liście 14.5. Użycie NS 
na listingu 14.6 nie ma szczególnego znaczenia, ponieważ fakty podane w tym wykazie nie są ani kodem 
XML, ani kodem. 
 
<- http://www.example.org/, NS:Owns, ?bag -> 
<- ?bag, ?index, ?item -> 
<- ?item, NS:Heads, ?heads -> 
 
W tym zapytaniu pierwszy fakt, który ma być szlifowany, przenosi się do faktury RDF z torbą jako 
przedmiotem (tylko jeden fakt). Drugi fakt skupia się na faktach z przedmiotami z torby jako przedmiotem 
(trzy fakty dotyczące jedynego worka). Trzeci fakt skupia się na fakcie stwierdzenia, ile głowic ma ta pozycja 
w worku (zero lub jeden fakt na przedmiot na woreczku, w zależności od tego, czy istnieje właściwość 
Heads). Rezultat końcowy jest taki, że znaleziono dwa rozwiązania. Zestaw zmiennych, które mają być 
zunifikowane, to 
<-? bag,? index,? item,? heads -> 
i dwa znalezione rozwiązania są 
<- urn: test: seq, rdf: _2, urn: test: seq: spot, 1 -> 
<- urn: test: seq, rdf: _3, urn: test: seq: cerberus, 3 -> 
Przypomnijmy, że RDF automatycznie przypisuje imiona predykatów zaczynające się od rdf: _1 na dzieci 
potomne kontenera. Pierwszy element potomny kontenera nie został zgłoszony w tym zapytaniu, ponieważ 
nie można dopasować ostatniego z trzech faktów zapytania do faktu z NS: Tails zamiast NS: Heads. Obsługa 
tego rodzaju zapytania jest priorytetem systemu szablonów zapytań Mozilli. Jest to najbardziej niezawodny i 
przydatny sposób pracy z szablonami. W poprzednim przykładzie zmienna indeksowa? Jest używana do 
stanowania na predykat faktów. System zapytań Mozilli nie może używać zmiennej dla terminu predykatu, 
ale ma znacznik <member>, który może osiągnąć podobny, ale bardziej ograniczony efekt. Podsumowując, 
poprzez zagłębianie się w wykres RDF faktów z pewnego punktu, zestaw faktów zapytania można 
przetestować pod kątem zgodności z uporządkowanym zbiorem faktów w pobliżu tego punktu. 
14.2.1.4 Zapisane zapytania  
Zapytania, które szablony XUL określają na żywo, są tak długie, jak dokument, w którym się znajdują. Nie 
uruchamiają się one raz, a następnie są odrzucane. Można ich używać, dopóki okno, w którym są 
wyświetlane, nie zostanie zburzone. Zbiór faktów RDF (być może załadowanych z pliku) można 
zmodyfikować w dowolnym momencie po utworzeniu, ponieważ taka kolekcja jest przechowywana w 
pamięci w magazynie faktów. Fakty można dodawać do sklepu, usuwać lub zmieniać. System szablonów 
zapytań można poinformować o tych zmianach. Gdy pojawiają się zmiany faktów, zapytanie każdego 
szablonu może zaktualizować jego wiedzę na temat istniejących rozwiązań dla tego zapytania. Jeśli możliwe 
są nowe rozwiązania, są one dodawane do zbioru wyników. Jeśli niektóre rozwiązania nie są już możliwe, są 
usuwane z zestawu wyników. Możliwe są również aktualizacje istniejących rozwiązań. Wynik netto jest taki, 
że zestawy rozwiązań mogą się zmieniać z czasem. Kwerendy szablonów nie zawsze są pasywne "czytaj 
spójne widoki" (aby używać żargonu RDBMS). Mogą być na żywo iw pełni aktualne, aktywnie zmieniając 
"listy zdarzeń" (aby użyć żargonu telemetrycznego). Aktualizacja na żywo wymaga niewielkiej pomocy 



skryptowej od programisty aplikacji. Na koniec zapytanie musi wielokrotnie odpytywać (sprawdzać) 
magazyn faktów, jeśli rozwiązania mają być aktualizowane. Skrypty można zapisać tak, aby odbywało się to 
w sposób efektywny i tylko wtedy, gdy jest to wymagane. W dokumencie XUL pojawiają się zapytania 
szablonów. 
14.2.1.5 Zapytania rekursywne  
Strategia drążenia wykorzystywana przez zapytania szablonów Mozilli może być stosowana rekursywnie. 
Każdy punkt końcowy drążenia dla zapytania może być ponownie użyty, jeśli daje rozwiązanie. Ten punkt 
końcowy może być użyty jako nowy punkt początkowy powtórzenia tego samego zapytania. Dzięki temu 
system zapytań może dokładniej przeanalizować strukturę wykresu RDF, prawdopodobnie znajdując inne 
rozwiązanie lub rozwiązania. Dopiero gdy nie ma dodatkowych faktów do rozważenia, punkt końcowy 
osiągniętej rekurencji. To rekurencyjne użycie zapytań jest przydatne w przypadku struktur danych o 
strukturze treelike. Takie struktury mogą mieć dowolną głębokość, która równa się dowolnej liczbie skoków 
łuku na wykresie RDF. Bez rekurencji nie byłoby możliwe odzyskanie całego drzewa, ponieważ głębokość 
przeszukiwana przez zapytanie równa się liczbie faktów w zapytaniu. W dokumencie XUL zapytania 
szablonów wewnątrz znaczników <tree> wykonują dodatkową pracę. 
14.2.1.6 Listy zapytań 
 System szablonów Mozilli umożliwia umieszczenie wielu zapytań na prostej liście. Po rozpoczęciu 
przetwarzania zapytań wszystkie zapytania na takiej liście są uruchamiane w tym samym czasie. Każde 
znalezione rozwiązanie pasujące do więcej niż jednego zapytania zostanie przypisane do jednego z tych 
zapytań. Wybrane zapytanie będzie najbliższe główce listy. Sposób, w jaki jest to zrobione, jest prosty: dla 
każdego drążenia w dół do RDF wykres, procesor zapytań analizuje listę zapytań dla zapytań, które są 
podzielone na fakty znalezione do tej pory. Te zapytania, które są częściowo rozwiązane, są rozpatrywane 
ponownie po następnym przeskoku, podczas gdy pozostałe są ignorowane od tego momentu. Gdy procesor 
kwerend zakończy odwiert, pozostają tylko te zapytania, które zostały całkowicie rozwiązane przez 
znalezione fakty. System ten pozwala na ocenę zestawu faktów zgodnie z jednym zestawem kryteriów 
(jedno zapytanie), a jeśli to się nie powiedzie, ponowne rozważenie zgodnie z innym zestawem kryteriów 
(drugie zapytanie). Jest to bardzo podobne do warunków boolowskich w serii instrukcji if ... else if .... Listy 
zapytań w Mozilli pozwalają na wygenerowanie kilku kompletnie różnych zestawów treści z jednego zestawu 
faktów. Każde zapytanie może dostarczyć rozwiązania faktyczne dla jednego takiego zestawu. To kończy 
zapytania szablonów. Po pomyślnym wykonaniu zapytania należy coś z tym rozwiązaniem zrobić. 
14.2.2 Generowanie treści XUL 
W zwykłym przypadku, cały szablon XUL robi z pobranymi danymi RDF. Szablon dokonuje tego przez 
zmieszanie pobranych danych ze zwykłą treścią XUL. Działa jak zwykła ładna drukarka lub narzędzie do 
pisania raportów. Treść wyjściowa jest przekazywana do dokumentu XUL i pojawia się dla użytkownika, 
podobnie jak każda zawartość XUL. Jeśli znacznik XUL otaczający szablon to <menupopup>, <listbox>, 
<toolbar>, <tree>, a nawet <box>, to zawartość tego znacznika XUL (elementy menu, przyciski paska 
narzędzi, wiersze drzewa lub listbox ) mogą być generowane w całości przez szablon. Oznacza to, że 
interaktywne interfejsy mogą pochodzić bezpośrednio z pliku RDF, a nie być zakodowane na stałe. Prosty 
przykład ilustruje ten proces generowania. Listing 14.7 jest plikiem RDF zawierającym dwa fakty w 
kontenerze. Każdy fakt ma jedną parę właściwości / wartości. Pary te są zwykle interesującą częścią 
dokumentu RDF i zazwyczaj są wyświetlane jako zawartość XUL. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<RDF xmlns:Test="http://www.test.com/Test#" 
xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
<Description about="urn:test:top"> 
<Test:TopSeq> 
<Seq about="urn:test:seqroot"> 
<li resource="urn:test:message1"/> 
<li resource="urn:test:message2"/> 
</Seq> 
</Test:TopSeq> 
</Description> 
<Description about="urn:test:message1" Test:Foo="foo"/> 



<Description about="urn:test:message2" Test:Bar="bar"/> 
</RDF> 
 
Obie właściwości można wykopać z tego pliku i wyświetlić przy użyciu szablonu. Rysunek 14.5 pokazuje dwa 
zestawy treści generowanych przez szablon z tego samego pliku RDF. 
 

 
Wymaga to dwóch szablonów w tym samym dokumencie XUL. Te dwa szablony są obok siebie na tym 
zrzucie ekranu. Widoczne są tylko końcowe wyniki generowania treści szablonów. Szablon po lewej stronie 
generuje znaczniki <description> z zastosowanym stylem obramowania. Te znaczniki znajdują się w <vbox>. 
Szablon po prawej stronie generuje znaczniki <treeitem>, z których każdy zawiera treść <treerow> i 
<treecell>. Te znaczniki są zawarte wewnątrz znaczników zagnieżdżonych <tree> i <treechildren>. Łatwo 
zauważyć, że zawartość wyodrębniona z RDF jest taka sama w obu przypadkach, ale struktura, wygląd i 
wykorzystanie danych są różne. Na przykład elementy drzewa są wybierane przez użytkownika, ale zwykły 
tekst po lewej stronie nie jest. Podsumowując, szablony łączą oddzielnie przechowywane dane rozwiązania z 
inną treścią, która określa sposób prezentacji danych. 
14.2.2.1 Podajniki szablonów i treści Znaczniki XUL, które tworzą szablon, nie są wyświetlane w 
ostatecznym, wyświetlanym dokumencie. Wyświetlane są znaczniki treści generowane przez system XUL. 
Oba typy znaczników istnieją w dokumencie XUL w tym samym czasie, ale znaczniki szablonów mają styl bez 
wyświetlania. Znaczniki szablonów tworzą jedno poddrzewo DOM dokumentu XUL. Po wygenerowaniu 
treści szablonu znaczniki te istnieją tylko w celach informacyjnych. System szablonów może ponownie je 
odczytać w późniejszym czasie, jeśli programista aplikacji doda skrypty, które to powodują. Wygenerowane 
tagi treści tworzą jedno poddrzewo DOM dla każdego rozwiązania znalezionego przez kwerendę szablonu. 
Trzy rozwiązania oznaczają do trzech poddrzew. Te poddrzewa występują tam, gdzie ostatecznie następuje 
interakcja użytkownika lub obsługa skryptów. Każda z tych generowanych poddrzew posiada najwyższy 
znacznik. Ten tag nabywa unikalny atrybut id, który pasuje do identyfikatora URI podmiotu faktów z 
wyników zapytania. Ten identyfikator działa jako unikalny klucz i służy do identyfikacji każdego 
wygenerowanego poddrzewa. Ten identyfikator pochodzi od atrybutu uri, opisanego w tagach treści. 
Przykład "cześć, świat" na początku tego rozdziału pokazuje te różne poddrzewa na zrzucie ekranu. 
14.2.2.2 Dynamiczne szablony treści mogą się zmieniać w trakcie ich życia. Zawartość generowana przez 
szablon może również zmieniać się przez cały okres istnienia szablonu. Oba efekty wymagają użycia 
JavaScript, a oba mogą wymagać przebudowania szablonu. Szablony mogą również opóźniać generowanie 
treści. Przebudowanie szablonu wymaga linii kodu JavaScript. Żadnego dokumentu ani strony nie trzeba 
pobierać ani ponownie ładować. Część dokumentu XUL zawierająca szablon i jego wyniki jest zmieniana na 
miejscu. Zawartość otaczająca jest nienaruszona, z wyjątkiem możliwych zmian w układzie. Typową linią 
kodu, która to robi jest document.getElementByTagName ("drzewo"). Database.rebuild (); 
Same znaczniki szablonów można zmieniać za pomocą operacji DOM 1, takich jak removeChild () i 
appendChild (). Jeśli zostanie to zrobione, to przy następnym odtworzeniu zawartości szablonu wyświetlana 
zawartość zostanie zastąpiona treścią wygenerowaną przez zmieniony szablon. Jeśli szablon nie zostanie 
zmieniony, wyświetlana zawartość nadal może się zmienić. Dzieje się tak, gdy dane RDF używane przez 
szablon są zmieniane. Jeśli treść szablonu zostanie przebudowana, to zawartość związana z nowymi 
rozwiązaniami zapytań będzie dodane, a zawartość związana ze starszymi rozwiązaniami, które nie są już 
istotne, zostanie usunięta. System szablonów zmienia zawartość za pomocą operacji DOM 1. W dokumencie 
XUL zapytania nie tylko się kręcą, ale także mogą być ponownie użyte w dowolnym momencie. 
14.2.2.3 Leniwe budowanie Tworzenie treści można opóźnić do później. Jest to możliwe tylko w przypadku 
zapytań rekurencyjnych. Kiedy ten system jest używany, poszukiwane są tylko najwyższe, najbardziej 
natychmiastowe rozwiązania dla zapytania szablonu. Te natychmiastowe rozwiązania dostarczają treści. 
Później, jeśli wskazówka pochodzi od użytkownika lub platformy, że potrzebna jest większa ilość treści, 
poszukiwane są dalsze rozwiązania. Wszelkie dodatkowe treści wygenerowane z tych dalszych rozwiązań są 



dodawane do wyświetlanych wyników. Lazy building działa tylko wtedy, gdy tag treści szablonu, który 
przechowuje atrybut URI, jest jednym z następujących tagów: 
<menu> <menulist> <menubutton> <toolbarbutton> <button> <treeitem> 
Dzieci tych znaczników, takie jak znacznik <menu> w <menulist>, to utwory zbudowane leniwie. Szablony 
korzystające z <tree> lub <menu> mogą odkładać niektóre z zadań kwerend cyklicznych na później. 
14.2.2.4 Zwykła zawartość źródłowa Dwa lub więcej szablonów może wykorzystywać te same dane RDF. 
Jeśli dane RDF ulegną zmianie, wówczas te zmiany mogą zostać odzwierciedlone we wszystkich szablonach 
jednocześnie. Szablony muszą zostać odbudowane, aby pojawiły się zmiany. Każdy szablon może być jak 
duży obserwator danych faktów RDF. Ta cecha szablonów jest bardzo potężna i przydatna. Umożliwia 
wyświetlanie wielu widoków zestawu danych w tym samym czasie, a wszystkie są aktualizowane. Jest to 
szczególnie przydatne w przypadku aplikacji używających metafory pulpitu. Przykładami są narzędzia 
projektowe i zintegrowane środowiska programistyczne (IDE). Aplikacje te mają zaawansowanych 
użytkowników, którzy doceniają możliwość wizualizacji danych, z którymi pracują na kilka różnych sposobów. 
Jest to również używane w klasycznych pakietach przeglądarki Mozilla / Netscape, w systemie zakładek, 
książce adresowej i gdzie indziej. Aby zobaczyć koordynację w pracy, wykonaj następujący test: 
1. Uruchom Classic Brower, aby pojawiło się okno Navigator. 
2. Upewnij się, że pojawił się zarówno pasek narzędzi osobistych, jak i pasek narzędzi nawigacyjnych (Widok 
| Pokaż / ukryj). 
3. Utwórz zakładkę na osobistym pasku narzędzi przeciągając dowolny adres URL na ten pasek narzędzi 
(przeciągnij ikonę zakładki na lewo od pola tekstowego Lokalizacja). 
4. Wyświetl okno Menedżera zakładek (Zakładki | Zarządzaj zakładkami). 
5. Upewnij się, że nowa zakładka jest jednocześnie widoczna zarówno w Menedżerze zakładek, jak i na 
osobistym pasku narzędzi. 
6. W menedżerze usuń nową zakładkę, zaznaczając ją i wybierając Usuń z menu kontekstowego z 
kliknięciem prawym przyciskiem myszy. 
7. Nowa zakładka znika jednocześnie z paska narzędzi i menedżera. 
Okno Menedżera zakładek zawiera szablon oparty na znaczniku <drzewo>. Osobisty pasek narzędzi zawiera 
szablon oparty na znaczniku <toolbar>. Element menu Usuń uruchamia skrypt, który usuwa fakty 
przechowujące informacje o nowej zakładce. Ten skrypt powoduje, że oba szablony same się odbudowują. 
Fragment treści związany z usuniętymi faktami (a <treeitem> w jednym przypadku i <toolbarbutton> w 
drugim) znika w efekcie w dowolnym miejscu. 
14.2.3 Dostęp do JavaScript 
System szablonów dodaje obiekty do AOM dokumentu XUL. System szablonów wykorzystuje także wiele 
komponentów i interfejsów XPCOM, w szczególności te z RDF. Można nimi manipulować z JavaScript. 
JavaScript może wykonywać dowolne z następujących zadań: 
? Użyj właściwości obiektu AOM bazy danych do manipulowania faktami i źródłami danych RDF używanych 
przez szablon. 
? Użyj właściwości obiektu AOM konstruktora, aby kontrolować proces budowania szablonu. 
? Utwórz niestandardowy widok dla szablonu. 
? Wypełnij szablon faktami, kiedy nie ma go na początku. 
? Dodaj obserwatorów do systemu szablonów. 
? Kontroluj sortowanie szablonów opartych na <tree> - i <listbox>. 
? Użyj standardów DOM 1, aby zmodyfikować tagi szablonów (czasami wykonywane) i tagi generowane 
przez szablon (nierozważne). 
Te zadania są opisane w części "Skrypty" w tej części. Te zadania często wymagają pracy z komponentami 
XPCOM obsługującymi RDF. Te komponenty RDF omówiono w rozdziale 16, Obiekty XPCOM. 
14.2.4 Problem ze źródłem danych 
Ostatnim aspektem technicznym szablonów są źródła danych. Dane RDF używane przez szablony mogą 
pochodzić ze zwykłego dokumentu RDF lub z istniejącego źródła wewnątrz platformy Mozilla. W obu 
przypadkach obiekt nazywany źródłem danych znajduje się pomiędzy kodem przetwarzania szablonu a 
prawdziwym źródłem faktów dotyczących RDF. Szablony Mozilli mogą rysować fakty z więcej niż jednego 
źródła danych naraz. Oznacza to, że fakty z kilku plików RDF (na przykład) mogą przyczyniać się do 
zawartości generowanej przez pojedynczy szablon. Istnieje relacja wiele do wielu między źródłami danych i 
szablonami. 



Źródła danych są obszernie omawiane w rozdziale 16, Obiekty XPCOM. Tutaj po prostu zauważamy, że 
wybór źródła danych dla szablonu jest absolutnie krytyczny. Jeśli wybrane zostanie niewłaściwe źródło 
danych, bardzo niewiele zadziała. Znaj swoje źródła danych. Oto krótki przegląd głównych punktów. Każdy 
szablon ma złożone źródło danych. Aby pracować ze źródłem danych szablonu ze skryptu, często konieczne 
jest znalezienie i użycie jednego ze źródeł danych, które przyczyniają się do złożonego źródła danych. Takie 
źródło danych daje programiście dostęp do magazynu faktów zawierającego fakty RDF z tego źródła. 
Zasadniczo możliwy jest pełny zakres operacji bazodanowych. W praktyce bardzo przydatne są tylko źródła 
danych powiązane z plikami RDF iz systemem zakładek. System zakładek ma tę wadę, że jest zagadkowy. Z 
innych wewnętrznych źródeł danych niektóre są łatwe do odczytania, a inne nie. Źródło danych rdf: null jest 
wygodnym wyborem, gdy programista chce rozpocząć od pustego zestawu faktów i wypełnić go ręcznie. Jest 
często używany, gdy zbudowany jest niestandardowy widok. Temat skryptów w tym rozdziale opisuje 
niektóre typowe manipulacje szablonami, które wymagają źródeł danych. Zalecana jest także część 16, 
XPCOM Objects 
14.3 BUDOWA SZABLONU 
W tej dyskusji wyjaśniono, w jaki sposób tworzone są szablony i opisano poszczególne znaczniki. Ogólny 
skład szablonu jest pokazany na listingu 14.8, który jest pseudokodem, a nie czystym XUL: 
<top> 
<stuff/> 
<template> 
<rule> 
... simple or extended rule info goes here ... 
</rule> 
... zero or more further <rule> tags go here ... 
</template> 
<stuff/> 
</top> 
Tag o nazwie <top> może być zwykłym znacznikiem XUL - <top> nie jest tagiem specjalnym. Chociaż szablon 
właściwy zaczyna się od znacznika <template>, niektóre atrybuty specyficzne dla szablonów również muszą 
być dodane do znacznika <top>. Inne treści XUL mogą poprzedzać, śledzić lub otaczać znacznik <top>, bez 
względu na to, jaki jest. Typowymi kandydatami do <top> są <drzewo>, <pasek narzędzi>, <menulist> i 
<listbox>, ale <top> może być <box> lub nawet <button>. Tagi o nazwie <stuff> mogą być również zwykłymi 
znacznikami XUL- <stuff> nie jest specjalnym znacznikiem. Te znaczniki są opcjonalne i mogą być 
powtarzane i zagnieżdżane w zależności od potrzeb. Tagi pomiędzy <top> i <template> są kopiowane i 
generowane tylko raz dla każdego szablonu, i wszystkie są wyświetlane przed treścią szablonu, nawet jeśli 
pojawiają się po tagu <template> w XUL. Znacznik <template> jest prawdziwym znacznikiem XUL. Każda 
treść w tym tagu jest generowana raz dla każdego znalezionego rozwiązania zapytania. Tag <template> 
otacza całą zawartość, która może się powtarzać. Tag <rule> jest prawdziwym tagiem XUL. Jest to jedyna 
zawartość dozwolona w <template>. Może istnieć jeden lub więcej znaczników reguł i istnieje skrótowa 
notacja, która pozwala na stosowanie znaczników zerowej reguły. Każdy znacznik reguły jest jednym 
zapytaniem do szablonu, opisanym wcześniej w części "Listy zapytań". Każdy tag reguły zawiera również 
treść. Ta treść jest powielana za każdym razem, gdy znaleziono rozwiązanie dla zapytania reguły. System 
szablonów ma kilka różnych składni dla zawartości znacznika <rule>. Najbardziej elastyczną i wydajną 
składnią jest rozszerzona składnia szablonu. Ta składnia wymaga, aby zmienne zapytania szablonu były 
zdefiniowane w jednym miejscu, a następnie zastosowane później w innym miejscu. Ten system używa 
zmiennych zwanych rozszerzonymi zmiennymi szablonu. Rozszerzona składnia wymaga, aby każda <reguła> 
zawierała zestaw specjalistycznych znaczników szablonów jako część jego treści. Wygodna i krótka składnia 
to prosta składnia szablonu. Ta składnia została zaprojektowana dla specjalnego, ale często spotykanego 
przypadku, gdy zapytanie przegląda kontener RDF dla danych. Przykład "Witaj, świat" w listingu 14.6 i 14.7 
używa tej składni. Ta składnia używa zmiennych zwanych prostymi zmiennymi szablonu. Prosta składnia 
wymaga, aby każda <reguła> zawierała tylko zwykłą zawartość XUL. Ta treść może zawierać proste zmienne 
szablonu. Prosty system generuje tę zawartość po znalezieniu rozwiązania zapytania, zastępując zmienne 
danymi faktycznymi w procesie. Jeśli szablon ma tylko jedną regułę, to prosta składnia ma skróconą wersję. 
Znaczniki <rule> i </ rule> można pominąć. Ta skrócona wersja jest inaczej taka sama jak prosta składnia. 
Zobacz znacznik <rule>, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat reguł. 



14.3.1 Specjalne nazwy XUL 
System szablonów XUL wykorzystuje wiele specjalnych wartości literalnych. Zmienne szablonu są używane 
nigdzie poza znacznikiem <template>. 
14.3.1.1 Rozszerzone zmienne szablonu Rozszerzone zmienne szablonów Mozilli są zmiennymi używanymi 
do tworzenia pojedynczych zapytań faktów i elastycznych zapytań RDF dla wielu plików. Takie zmienne 
zawsze pojawiają się w łańcuchach XML. Rozszerzone zmienne szablonów zaczynają się od znaku zapytania 
("?") I mogą zawierać dowolny znak. Rozróżniają małe i duże litery. Kończą się spacją ("") lub znakiem 
"caret" lub "circumflex" ("^") lub zakończeniem łańcucha, w którym są osadzone. Przestrzeń lub znacznik nie 
jest częścią nazwy zmiennej. Jeśli zostanie wykryte spacja, pozostanie jako pierwsza nienazwana część treści. 
Jeśli zostanie wykryta kurtyna, zostanie ona cicho pochłonięta i nie będzie pełnić żadnej roli. Następujące 
zwykłe nazwy są identyczne. Trzeci przykład ma odwołanie do jednostki znaku XML dla przestrzeni. "? 
name" "? name ^" "? name & # x20;" Te dalsze nazwy są również poprawnymi nazwami zmiennych. 
Znaczące nazwy są jednak zawsze zalecane w stosunku do nieczytelnych nazw. "? name_two" "? 
nameThree" "? name-four" "? name66" "? 66name" "? $% @ $ z +" 
14.3.1.2 Proste zmienne szablonu Prosta notacja szablonu dla reguł (patrz "<reguła>") ma własne 
"zmienne". Te zmienne są w rzeczywistości tylko identyfikatorami URI predykatów faktów. Takie zmienne 
zawsze pojawiają się w łańcuchach XML. Proste zmienne szablonu mają format: 
rdf: URI 
Takie zmienne kończą się spacją ("") lub znakiem "(" ^ ") lub zakończeniem łańcucha, w którym są osadzone. 
Przestrzeń lub znacznik nie jest częścią zmiennej. Jeśli zostanie wykryte spacja, pozostanie jako pierwszy 
niezmienny fragment treści. Jeśli zostanie wykryta kurtyna, zostanie ona cicho pochłonięta i nie będzie 
pełnić żadnej roli. Część URI prostej zmiennej szablonu powinna być prawidłowym identyfikatorem URI. Jeśli 
ma być przetwarzany w sposób znaczący, powinien być skonstruowany tak, aby pasował do kontekstu, w 
którym jest używany. 
Przykłady znaczących URI są 
"rdf: urn: test: example: more" 
"rdf: http: //www.test.com/Test#Data" 
14.3.1.3 Interpolacja zmiennych Zmienne rozszerzone i proste są używane tylko wewnątrz wartości 
atrybutów XML. W części treści reguły szablonu nazwy zmiennych są zastępowane treścią po 
wygenerowaniu treści. Jeśli zapytanie reguły znajdzie rozwiązanie, nastąpi generowanie treści. Kiedy tak się 
dzieje, nazwy zmiennych są po prostu zastępowane ich wartościami w łańcuchach, które zawierają. Jeśli 
nazwa zmiennej nie ma wartości gruntu w wyniku zapytania (możliwe, jeśli użyto znacznika <binding>), to 
zostanie zastąpiona zerolength 
strunowy. 
14.3.1.4 Specjalne identyfikatory URI i przestrzenie nazw System szablonów wykorzystuje kilka specjalnych 
identyfikatorów URI i przestrzeni nazw. Schemat URI rdf służy do reprezentowania danych RDF, które 
pochodzą z samej platformy Mozilla. Obecnie zaimplementowane identyfikatory URI w tym schemacie są 
rdf: addressdirectory rdf: bookmarks rdf: charset-menu 
rdf: pliki rdf: history rdf: httpindex rdf: internetsearch 
rdf: ispdefaults rdf: local-store rdf: localsearch 
rdf: mailnewsfolders rdf: msgaccountmanager 
rdf: msgfilters rdf: smtp rdf: subscribe 
rdf: window-mediator 
Istnieją dwie specjalne wartości dla tego schematu URI rdf. URI rdf: null oznacza użycie źródła danych, które 
zawiera zero faktów. Takie źródło danych zwykle zawiera fakty dodane później za pomocą JavaScript. URI rdf: 
* to specyficzna dla Mozilli notacja, która oznacza "dopasuj dowolne i wszystkie predykaty". Użycie gwiazdki 
("*") jest zainspirowane użyciem gwiazdek w CSS2 - w CSS2, * oznacza także "dopasuj wszystko". Ten 
identyfikator URI powinien być postrzegany jako specjalny przypadek prostej zmiennej szablonu. Nie 
identyfikuje jednego stałego zasobu. Istnieje również stara notacja dla tego specjalnego identyfikatora URI: 
... 
Ta notacja jest identyczna z charakterem elips (trzy kropki), z tym że składa się z trzech oddzielnych, 
pojedynczych, pełnych-zatrzymań (kropek). Ta stara notacja oznacza to samo, co rdf: *, ale nie powinna być 
już używana. Jeśli szablony korzystają z wewnętrznych źródeł danych Mozilli, to te przestrzenie nazw mogą 
być używane do identyfikowania predykatów / właściwości w tych źródłach danych. W języku XML często 



używa się atrybutu xmlns, aby zapewnić skrótowy alias dla długiego adresu URL obszaru nazw. W systemie 
szablonów prawie we wszystkich w przypadkach należy użyć pełnego adresu URL, a nie aliasu. Nie jest to 
konsekwencją żadnego standardu XML; tak działa platforma Mozilla. Przestrzenie nazw XML nie zastępują 
aliasu wewnątrz wartości atrybutów, więc nie ma pomocy ze strony samego XML. To pozostawia 
wykrywanie tych nazw aż do platformy. Mozilla nie wie, jak wykryć lub rozwinąć aliasy xmlns lub względne 
adresy URL wewnątrz wartości atrybutu, więc wymagane są pełne adresy URL. Jedynym miejscem, w którym 
można użyć aliasu xmlns, jest atrybut tagu <rule>. W takim przypadku alias jest używany w nazwie atrybutu, 
a nie w wartości atrybutu, gdzie jest obsługiwany przez standardowe analizowanie XML. 
14.3.2 Znacznik podstawowy 
Najwyższy tag szablonu jest znacznikiem nadrzędnym znacznika <template>. Nazywa się to znacznikiem 
podstawowym szablonu. Jest to zwykły tag XUL, np. <Tree> lub <box>. Ten znacznik musi zawierać część 
informacji o konfiguracji szablonu, jeśli szablon ma działać. Atrybuty specjalne, które można dodać do 
takiego najwyższego tagu, to 
datasources flags coalesceduplicatearcs allownegativeassertions xulcontentgenerated ref containment 
 
Atrybut źródeł danych określa, jakie dane RDF mają być użyte w szablonie. Jest to rozdzielana spacjami lista 
nazw plików RDF, takich jak test.rdf, oraz nazwanych źródeł danych, takich jak rdf: bookmarks. Ponieważ 
atrybut źródła danych przyjmuje jeden lub więcej argumentów, zawsze jest złożonym źródłem danych (z 
interfejsem nsIRDFCompositeData-Source). Jeśli dokument XUL jest zainstalowany w chrome lub w inny 
sposób jest bezpieczny, to wewnętrzne źródło danych rdf: local-store jest automatycznie dodawane do 
początku listy źródeł danych. To źródło danych dodaje informacje o konfiguracji localstore.rdf bieżącego 
profilu użytkownika. Jest to ważne, ponieważ często pracuje się ze źródłami danych szablonu ze skryptu, 
więc programista aplikacji musi pamiętać, że to źródło danych jest obecne. Atrybut flags służy do 
optymalizacji wydajności procesu zapytania szablonowego. Dotyczy to tylko zapytań rekursywnych i 
akceptuje listę słów kluczowych rozdzielonych spacjami. Obecnie obsługiwane są dwa słowa kluczowe: 
? dont-build-content. To słowo kluczowe jest specyficzne dla szablonów opartych na drzewach. Informuje on 
standardowego twórcę szablonów, aby zrzekł się odpowiedzialności za wysłanie wygenerowanej treści na 
ekran. Zamiast tego odpowiedzialny jest twórca drzewa. System tworzenia szablonów nadal generuje 
zawartość opartą na RDF, ale działa jak widok, którego używa twórca drzew. Część 13, Listy listowe i drzewa, 
opisuje różne budowniczych. Zaletą tego systemu jest to, że generowanie treści jest odkładane, dopóki nie 
ma być wyświetlane. Jest to efektywne w przypadku systemów, w których generowanie treści jest 
kosztowne, na przykład wysyłanie zapytań do serwera katalogów. Zapobiega to również "flashowaniu" 
zawartości szablonu na ekranie, zanim zapytanie wygeneruje własną treść. 
* nie testuj-opróżnij. Słowo kluczowe informuje procesor kwerendy, aby nie sprawdzał kontenerów, aby 
zobaczyć, czy są puste. Jest to optymalizacja wydajności, która oszczędza wykonanie testu, który może być 
kosztowny. Pozwala także systemowi szablonów obsługiwać wyspecjalizowane dane hierarchiczne, w 
których testowanie pustych jest niemożliwe. Dynamiczne odkrywanie sieci jest praktycznym przypadkiem, w 
którym taka sytuacja może istnieć. W tej dziedzinie niemożliwe jest odpowiedz na pytanie: "Czy liczba 
elementów sieciowych jest zerowa?" Jest to niemożliwe, ponieważ kod musi czekać na zawsze, aby upewnić 
się, że nie ma odpowiedzi. dont-test-empty jest dobrym wyborem dla szablonów opartych na źródle danych 
rdf: null. 
koalesceduplicatearcs, allownegativeassertions i xulcontentgenerated są także ulepszeniami wydajności i 
dodatkowo modyfikują sposób działania kwerend. 
* Atrybut koalesceduplicatearcs, jeśli jest ustawiony, wpływa na fakty, które można wyodrębnić z zestawu 
źródeł danych szablonu. Większość flagopodobnych atrybutów w Mozilli jest ustawiona na true, gdy jest 
określona, ale ten atrybut jest ustawiony na false. Wpływa na dostęp JavaScript do faktów, a nie na wyniki 
zapytań szablonów. Jeśli ten atrybut nie zostanie ustawiony, identyczne fakty w źródłach danych szablonu 
będą zgłaszane tylko raz, a nie raz dla każdej kopii. Jeśli ma wartość false, wszystkie fakty są zgłaszane, 
duplikowane lub nie. Źródła danych szablonów działają szybciej, jeśli ten atrybut jest ustawiony. 
* Atrybut allownegativeassertions po ustawieniu wpływa również na fakty, które można wyodrębnić z 
zestawu źródeł danych szablonu. Większość flagopodobnych atrybutów w Mozilli jest ustawiona na true, 
gdy jest używana, ale ten atrybut może również być ustawiony na false. Wpływa również na dostęp 
JavaScript do faktów, a nie na wyniki zapytań szablonów. Jeśli ten atrybut nie jest ustawiony, fakt, który jest 
określony (potwierdzony) zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, nigdy nie zostanie zgłoszony, ponieważ 



dwa fakty znoszą się nawzajem. Dokumenty RDF zawierają tylko pozytywnie potwierdził fakty. Uznano, że 
fakty można uzyskać tylko za pomocą JavaScript. Jeśli ten atrybut jest ustawiony, anulowanie nie jest 
wykonywane, a wszystkie fakty są zgłaszane. Źródła danych szablonów działają szybciej, jeśli ten fakt jest 
ustawiony. 
 
Atrybut xulcontentgenerated jest stosowany do dowolnego tagu treści w szablonie lub dowolnego 
wygenerowanego tagu treści utworzonego przez szablon. Jest tutaj wymieniony, ponieważ jest to również 
optymalizacja wydajności. Eksperymentuj z tym atrybutem dopiero po pełnym zrozumieniu szablonów. 
 
* Atrybut xulcontentgenerated może mieć wartość true. Wpływa na to, kiedy pojawiają się zapytania 
szablonowe i generowanie treści. Jeśli szablon ma leniwy budynek, w dowolnym momencie zostanie 
wygenerowana część możliwej zawartości, a część może nie. Jeśli próba wykonania operacji DOM (np. 
Dodanie znacznika podrzędnego) do tagu z niepełną treścią leniwą może spowodować zamieszanie. Gdzie 
można umieścić taki znacznik, gdy ostateczny zestaw dzieci nie zostanie jeszcze określony przez zapytanie? 
Mozilla radzi sobie z tym, zmuszając szablon do pełnego zbudowania dzieci znacznika przed rozpoczęciem 
operacji DOM. Atrybut xulcontentgenerated jest informacją dla programistów, która informuje, że nie ma już 
nic do przebudowania w tym punkcie drzewa XML. Przyspiesza to operacje DOM i oszczędza niepotrzebne 
przetwarzanie. 
 
Atrybut ref określa punkt wyjścia dla zapytania szablonu. Zawiera pełny URI podmiotu faktów. Temat ten 
powinien być nazwą kontenera RDF <Seq>, <Alt> lub <Bag>. refowanie i ograniczanie są również omawiane 
w następującym podtemacie 
 
14.3.2.1 Odesłanie i powstrzymanie: Testy kontenera Atrybuty ref i containment mogą być użyte do 
określenia punktu wyjścia dla zapytania szablonu, które nie używa oficjalnego znacznika kontenera RDF. Jest 
to przydatne w przypadku zwykłych faktów dotyczących RDF, które tworzą prostą hierarchię, ale nie używają 
<Seq>, <Bag> lub <Alt>. Takie udawane pojemniki wymagają drobnego wyjaśnienia. Rozważ normalny 
pojemnik RDF. Przykład pokazano na listingu 14.9 
<Description about="urn:eg:ownerA"> 
<prop1> 
<Seq about="urn:eg:ContainerA"> 
<li> 
<Description about="urn:eg:item1" prop2="blue"/> 
</li> 
</Seq> 
</prop1> 
</Description> 
Predykaty w tym przykładzie są celowo proste. Listing 14.9 jest odpowiednikiem trzech faktów: 
<- urn: eg: ownerA, prop1, urn: eg: containerA -> 
<- urn: eg: containerA, rdf: _1, urn: eg: item1 -> 
<- urn: eg: item1, prop2, blue -> 
Pierwszy fakt ma kontener RDF jako przedmiot. To jest fakt, że "jest właścicielem" kontenera. Drugi fakt 
stwierdza, że item1 jest członkiem kontenera. Trzeci fakt zapisuje kilka użytecznych informacji o kolorach o 
item1. To wszystko jest normalnym RDF. Te trzy fakty wynikają bezpośrednio ze składni <Seq> na listingu 
14.9. Załóżmy, że program został przedstawiony z tymi trzema faktami, a nie ze znacznikami RDF. Jak może 
stwierdzić, czy pojemnik był obecny? W tym prostym przykładzie wykrycie predykatu rdf: _1 wystarczy, aby 
stwierdzić, że containerA jest kontenerem RDF. Wewnątrz Mozilli stosuje się inny test (z uwzględnieniem 
predykatu rdf: instanceOf), ale w tym przykładzie test na rdf: _1 będzie wykonywany. Teraz przypuśćmy, że 
dokonano jednej zmiany w tych trzech faktach. Załóżmy, że predykat rdf: _1 zostanie zmieniony na rdf: 
member (lub cokolwiek innego). Wtedy byłyby trzy fakty 
<- urn: eg: ownerA, prop1, urn: eg: containerA -> 
<- urn: eg: containerA, rdf: member, urn: eg: item1 -> 
<- urn: eg: item1, prop2, blue -> 
Listing 14.10 pokazuje fragment RDF, który może wytworzyć te nieco inne fakty. Ten fragment to tylko seria 



zagnieżdżonych faktów 
<Description about="urn:eg:ownerA"> 
<prop1> 
<Description about="urn:eg:ContainerA"> 
<rdf:member> 
<Description about="urn:eg:item1" prop2="blue"/> 
</rdf:member> 
</Description> 
</prop1> 
</Description> 
 
Czy w tych trzech faktach wciąż jest pojemnik? W końcu te trzy fakty są bardzo podobne w obu przypadkach 
przed i po. Puryści twierdzą, że odpowiedź brzmi Nie. Mozilla mówi, że odpowiedź brzmi: być może. Łatwo 
jest argumentować, że kontener istnieje. Po pierwsze, organizacja tych trzech faktów nie uległa zmianie. Po 
drugie, wybór rdf: member jako predykatu sugeruje, że item1 należy do czegoś. Po trzecie, każde zapytanie 
zbudowane dla znacznika <Seq> może równie dobrze działać z nowym predykatem, jak i ze starym. Chodzi o 
to, że: kiedy znaczniki RDF sprowadzają się do prostych faktów, to czy pojemniki istnieją, czy nie, to tylko 
kwestia opinii. Łatwo jest stworzyć dokument RDF bez tagów kontenerowych RDF, ale wciąż myślę o 
pojemnikach jako obecnych. Nie ma powodu, dla którego Mozilla powinna pracować z jednym układem, ale 
nie z drugim. Mozilla i szablony działają z obu ustawień. To prowadzi nas z powrotem do atrybutu ref. Można 
go ustawić na "urn: eg: ContainerA", a ten zasób będzie używany jako punkt wyjścia dla zapytania szablonu, 
niezależnie od tego, czy oryginalny RDF wygląda jak listing 14.9 lub 14.10. RDF <Seq>, <Bag> lub <Alt> nie są 
konieczne. Jest jeden haczyk dla tego elastycznego wykorzystania ref. Mozilla musi nadal określać, czy URI 
odniesienia może działać jak kontener. Domyślnie są trzy sposoby, aby identyfikator URI mógł przejść ten 
test: 
1. Identyfikator URI to znacznik <Seq>, <Bag> lub <Alt> dotyczący wartości. 
2. Fakt istnieje z ref jako podmiotem i http://home.netscape.com/NC-rdf#child jako predykatem. 
3. Fakt istnieje z ref jako tematem i http://home.netscape.com/NC-rdf#Folder jako predykatem. 
Te testy są odpowiednikiem Mozilli dla rdf: _1. Jeśli nie chcesz używać dziecka lub Folder jest predykatem w 
faktach, nie musisz tego robić. Możesz użyć własnego predykatu. Aby to zrobić, utwórz zawartość RDF 
według własnego uznania, a następnie w kodzie szablonu XUL dodaj atrybut ograniczający do 
podstawowego znacznika szablonu. Atrybut zamknięcia można ustawić na listę predykatów oddzielonych 
spacjami. Te predykaty zostaną dodane do listy testów kontenerów. Te predykaty będą testowane tak samo 
jak elementy z poprzedniej listy. Na przykład ustawienie containment = http://www.test.com/Test#member 
oznacza, że tag <Description> RDF w tym kodzie będzie uznawany za kontener przez Mozillę, pod 
warunkiem, że xmlns: Test = "http://www.test.com/Test#" jest gdzieś zadeklarowany: 
 
<Description about="urn:foo:bar"> 
<Test:member resource="urn:foo:bar:item1"/> 
<Description> 
 
Podsumowując, zapytania szablonów działają nawet wtedy, gdy nie ma oficjalnych znaczników kontenera  
RDF, ale w takim przypadku musisz poinformować system szablonów, jakie predykaty są używane do 
implementacji nieoficjalnego kontenera. 
14.3.2.2 Atrybuty specyficzne dla <drzewa> Jeśli znacznik <drzewo> jest używany dla szablonu, obowiązują 
dodatkowe atrybuty: 
flex = "1" specifiedatasource flags = "dont-build-content" 
Drzewa nie mają domyślnej wysokości. Jeśli szablon <drzewo> nie istnieje flex = "1", treść szablonu często 
się nie pojawia. Zawsze używaj flex = "1" na szablonie <drzewo>. Atrybut givenatasource jest ustawiony na 
nazwane źródło danych, które jest używane do przechowywania bieżącego stanu wyświetlanego drzewa. 
Jeśli użytkownik otworzył lub zamknął pewną liczbę poddrzew na wyświetlaczu, informacja o tym, które 
poddrzew są otwarte lub zamknięte, będzie zachowana do wyznaczonego źródła danych. Obecnie jest to 
używane tylko w kliencie Classic Mail & News, w panelu, w którym znajdują się foldery poczty i grup 
dyskusyjnych. Jeśli określone źródło nie jest ustawione, zamiast tego używane jest źródło danych określone 
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w atrybucie źródeł danych. Wartość "dont-build-content" dla atrybutu flags jest również wyspecyfikowana. 
Jest to opisane w "Podstawowym znaczniku". 
14.3.2.3 Obsługa sortowania dla <szablon> Rodzeństwo System szablonów umożliwia sortowanie kolumny 
danych. Ta funkcja działa z menu XUL, skrzynek list i drzew. Proces sortowania wykorzystuje kilka atrybutów. 
Można je ustawić na podstawie znacznika podstawowego szablonu lub na osobnym znaczniku <listcol> lub 
<treecol>. Te atrybuty są resource resource2 sortActive sortDirection sortResource sortResource2 
* zasób zawiera zmienną szablonu. Ten atrybut jest ustawiony przez autora dokumentu XUL na kolumnie, 
która ma zostać posortowana. Dane używane dla klucza sortowania są określone przez ten atrybut. Zmienna 
nazwy szablonu reprezentuje faktyczny predykat / właściwość związaną z rozwiązaniem każdego wiersza do 
kwerendy szablonu. Dane używane jako klucz sortowania są obiektem / wartością tego orzeczenia. Innymi 
słowy, ten atrybut określa właściwość, której wartość ma być sortowana. 
* sort jest alternatywną składnią zasobu. Służy również do wykrywania kolumny sortowania w drzewie lub 
polu listy. Zamiast tego atrybutu użyj resource i sortActive. 
* resource2 jest wtórnym predykatem dla systemu sortującego. Sortowanie wykonywane na wartościach 
zasobów nie jest sortowaniem stabilnym. Oznacza to, że po sortowaniu dodatkowa kolumna informacji 
może być bardzo nieuporządkowana. Atrybut resource2 powoduje sortowanie drugiej kolumny, jeśli 
wartości w kolumnie głównej są równe. Trzecia lub kolejna kolumna może nadal być nieuporządkowana. 
* sortActive można ustawić na true i wskazuje, czy dane są aktualnie sortowane. Mozilla automatycznie 
ustawia ten atrybut w określonej kolumnie i na drzewie lub liście. Może być również ustawiony przez 
programistę aplikacji. Służy również do wykrywania sortowanej kolumny, więc zawsze należy ją ustawić, jeśli 
sortowanie nie jest ustawione. 
* sortDirection może być ustawiony jako rosnąco, malejąco lub naturalny. Ten atrybut może być ustawiony 
przez autora dokumentu XUL lub automatycznie przez Mozillę po sortowaniu. Mozilla ustawi je zarówno na 
konkretną kolumnę posortowaną, jak i na etykiecie podstawowej. 
* sortResource i sortResource2 są takie same, jak zasób i resource2. Mozilla ustawia te atrybuty. Kryteria 
sortowania wtórnego mogą być określone przez programistę aplikacji za pomocą JavaScript, ale nie 
bezpośrednio przy użyciu XUL. 
* sortSeparatory można ustawić na true. Jeśli tak się stanie, w przypadku zakładek zostanie zastosowane 
specjalne przetwarzanie. Sortowanie nie przenosi elementu przez separator zakładek, jeśli ten atrybut jest 
ustawiony i używane jest źródło danych rdf: bookmarks. 
14.3.3 <templete> 
Tag <template> zawiera wszystkie szczegóły szablonu, które nie są określone w tagu podstawowym. Zawiera 
zestaw reguł, z których każdy jest parą zapytanie-zapytanie. Znacznik <template> nie ma specjalnych 
atrybutów. Jedynym znacznikiem, który może przechowywać znacznik <template>, jest znacznik <rule>. 
Może mieć dowolną liczbę znaczników <rule> jako dzieci. Jeśli w szablonie nie pojawiają się znaczniki <rule>, 
ale inna zawartość ma taką zawartość, przyjmuje się, że treść jest zawartością pojedynczej reguły 
korzystającej ze składni prostszej. Znacznik <template> może zawierać proste i rozszerzone reguły. 
14.3.4 <rule> 
Tag <rule> definiuje pojedyncze zapytanie szablonowe i treść generowaną w celu drukowania wyników 
zapytania. Zbiór znaczników <rule> tworzy listę zapytań, więc pierwsza <reguła> na liście, która jest 
spełniona przez zbiór faktów, spowoduje, że zmienne szablonów zostaną zmielone na te fakty. Reguła może 
być wyrażona w prostej składni lub w rozszerzonej składni. Jeśli pierwszy znacznik podrzędny znacznika 
<rule> jest tagiem <warunki>, wówczas reguła ma rozszerzoną składnię. We wszystkich innych przypadkach 
obowiązuje prosta składnia. Tag <rule> może być tagiem singleton bez zawartości. 
14.3.4.1 Standardowa konfiguracja faktów Wszystkie proste zapytania składniowe i wiele rozszerzonych 
zapytań składniowych opierają się na faktach w pliku RDF, który jest ułożony w określony sposób. Ten układ 
jest używany wielokrotnie. Jest tak w przypadku, gdy dane RDF mają trójstopniową, dwufazową aranżację. 
Kroki te składają się z terminu kontenera, jego terminów dotyczących elementów i ich wartości 
określających wartość właściwości. Na listach 14.1 i 14.2 oraz towarzyszącej dyskusji podano przykład 
takiego rozwiązania. To standardowe ustawienie ma również odpowiednik w JavaScript: 
var container = {item1: {p1: v1, p2: v2}, item2: {p1: v1, p3: v3}} 
W tym dosłownym kontenerze zbiera się dwa przedmioty. item1 i item2 są obiektami, każdy z zestawem 
właściwości pN. Każda właściwość ma wartość vN. Może istnieć dowolna liczba elementów, z których każda 
ma dowolną liczbę właściwości. Cały punkt tej struktury polega na tym, aby łatwo było uzyskać dostęp do 



zestawu obiektów i ich interesujących właściwości. W RDF, listingi 14.2, 14.5, 14.7 i 14.9 są poprawnymi 
przykładami tej struktury. Odpowiednik RDF dla tego JavaScript jest pokazany na listingu 14.11. 
 
<Seq about="container"> 
<li resource="item1"/> 
<li resource="item2"/> 
</Seq> 
<Description about="item1" p1="v1" p2="v2"/> 
<Description about="item2" p1="v1" p3="v3"/> 
 
Aby składnia RDF była niezła, znacznik <Seq> jest zazwyczaj zawijany wewnątrz znacznika <Description>, nie 
pokazanego na listingu 14.11. RDF ma elastyczną składnię i istnieje kilka innych sposobów wyrażania tej 
samej struktury. Ponadto <Seq> można zastąpić <Bag> lub <Alt>. Zamiast tego można użyć znacznika 
<Description>, który działa jak kontener. Wszystkie fakty przetwarzane za pomocą prostych zapytań 
składniowych muszą mieć ten standardowy układ. 
14.3.4.2 Prosta składnia dla <rule> Prosta składnia reguły nie ma specjalnych znaczników. Cała zawartość 
tagu <rule> jest generowana za każdym razem, gdy zapytanie reguły znajdzie rozwiązanie. Zawartość 
znacznika <rule> może zawierać proste zmienne szablonowe osadzone w dowolnej wartości atrybutu XML. 
Treść jest generowana tak jak dla znacznika <action>, z wyjątkiem dwóch drobnych różnic: Prosta składnia 
wymaga, aby atrybut uri był ustawiony na rdf: *, a prosta składnia nie może używać znacznika <textnode>. 
Gdy używana jest prosta składnia, znacznik <rule> ma kilka specjalnych atrybutów: 
type iscontainer isempty predicate = "object" parsetype 
Wszystkie te atrybuty określają, czy zapytanie reguły zakończy się pomyślnie. Część zapytania reguły 
pochodzi z założenia, że fakty RDF są w standardowym układzie faktów. Te atrybuty składają się na resztę 
zapytania. Atrybut type pochodzi z oficjalnej przestrzeni nazw XML RDF http: //www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#. Jest zwykle cytowany jako rdf: type, z tą przestrzenią nazw zawartą gdzieś w dokumencie XUL 
przy użyciu xmlns. rdf: type można ustawić na pełną nazwę predykatu, na przykład http: // 
home.netscape.com/NC-rdf#version. Ten atrybut służy do testowania dla istnienie predykatu. rdf: wpisz 
zatem testy, aby zobaczyć, czy jakiekolwiek obiekty w kontenerze mają daną właściwość. Jeśli nie, reguła nie 
powiedzie się dla tego kandydata rozwiązania zapytania. Atrybut iscontainer może mieć wartość true lub 
false. Wartością domyślną jest nieważne., Którego nie można jawnie ustawić. Testuje, czy dany podmiot 
faktów jest kontenerem, używając testów kontenerów opisanych wcześniej w sekcji "Odszranianie i 
powstrzymywanie: Testy kontenera". Jeśli test się nie powiedzie, reguła nie powiedzie się dla tego 
kandydata rozwiązania zapytania. Atrybut isempty może mieć wartość true lub false. Domyślnie nie 
obchodzi, które nie mogą być ustawione jawnie. Sprawdza, czy dany URI zawiera jakąkolwiek treść. W tym 
przypadku sprawdza, czy identyfikatory URI typu kontenerowego zawierają jakiekolwiek elementy lub, czy 
podobne do URI elementy nie mają właściwości. Jeśli test się nie powiedzie, reguła nie powiedzie się dla 
tego kandydata rozwiązania zapytania. Atrybut predicate = "object" oznacza dowolną parę predykatów i 
nazw obiektów. Ponieważ nazwy predykatów są często długie, zwykle są one skracane poprzez dodanie 
deklaracji xmlns u góry dokumentu XUL. Jeśli tak się stanie, wówczas para predykatów = "obiekt" 
NC: version = "0.1" 
sprawdzi, czy istnieje fakt z predykatem wersji w przestrzeni nazw NC (być może 
http://home.netscape.com/NC-rdf#) i czy ma literał obiektowy "0.1" - innymi słowy, czy obiekt w 
kontenerze ma właściwość wersji ustawioną na "0.1". Następujące zastrzeżone nazwy nie mogą być 
używane dla części predykatu, ponieważ mają inne zastosowania: 
property instanceOf id parsetype 
Te trzy atrybuty oraz dowolną liczbę testów predicate = "object" można podać w jednym znaczniku <rule>. 
Są one logicznymi połączeniami AND i tworzą wszystkie zapytania reguły. Jeśli żaden z tych atrybutów nie 
występuje, to każdy fakt w kontenerze jest rozwiązaniem zapytania do reguły. Jeśli którykolwiek z tych 
atrybutów jest obecny, reguła kończy się niepowodzeniem dla danego kandydata rozwiązania, jeśli 
którykolwiek z tych atrybutów nie pasuje. Ostateczny atrybut, parsetype, można ustawić na Integer. Jeśli tak 
się stanie, wszystkie pary predicate = "object" w znaczniku <rule> będą interpretować swoją część obiektu 
jako liczbę całkowitą podczas zapytania. Wszystkie wartości, które nie są liczbami całkowitymi, spowodują 
ignorowanie całej reguły. Jeśli ten atrybut nie jest używany, wszystkie jego części będą traktowane jako ciąg 



znaków. System zapytań nie obsługuje matematyki całkowitej, takiej jak dodatek. Po prostu wykonuje 
porównania na łańcuchu lub liczbie całkowitej. Zapytanie o prostą regułę można zwykle wyrazić jako regułę 
rozszerzoną. Listing 14.12 jest przykładem prostej składni, która wykorzystuje kilka specjalnych atrybutów: 
 
<rule iscontainer = "true" 
isempty = "false" 
rdf: type = "http://home.netscape.com/NC-rdf#version" 
NC: title = "History" 
> 
 
Odpowiednik rozszerzonej reguły składni pokazano na listingu 14.13. 
 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<member container="?uri" child="?item"/> 
<triple subject="?item 
predicate="http://home.netscape.com/NC-rdf#version" 
object="?version"/> 
<triple subject="?item" 
predicate="http://home.netscape.com/NC-rdf#title" 
object="History"/> 
</conditions> 
 
14.3.5.1 <content> Tag <content> musi być pierwszym dzieckiem znacznika <conditions>. Ma tylko jeden 
specjalny atrybut szablonu: 
uri 
Ten atrybut jest ustawiony na rozszerzoną zmienną szablonu. Ta zmienna jest następnie szlifowana do 
wartości dostarczonej do atrybutu ref w znaczniku podstawowym szablonu. Ta wartość jest punktem 
wyjściowym zapytania reguły. Jeśli kwerenda jest rekursywna, zamiast wartości ref zastosowano atrybut uri 
zapytania nadrzędnego. Znacznik <content> zawsze ma tę samą formę, więc zwykle jest napisany dokładnie 
tak: 
<treść uri = "? uri" /> 
Atrybut uri jest również używany w znacznikach będących potomkami znacznika <action>. Zmienna 
używana w atrybucie uri znacznika <content> nie może nigdy być używana jako wartość atrybutów uri 
pojawiających się w treści <action>. Jeśli zostanie użyty w ten sposób, nie zostaną znalezione żadne 
rozwiązania do zapytania szablonu i nie zostanie wygenerowana żadna treść. Zmienna użyta w atrybucie Uri 
tagu <content> może pojawić się w innym miejscu w treści znacznika <action>. Jeśli szablon jest oparty na 
drzewie, to w wersjach mniejszych niż 1.5 
Zamiast tego używany jest znacznik <treeitem>, dokładnie tak: 
<treeitem uri = "? uri" /> 
Tag <treeitem> może również być częścią generowanej treści. W takim przypadku może również pojawić się 
w znaczniku <action>, ale każdy atrybut URI musi mieć zmienną różną od? Uri jako jej wartości. 
14.3.5.2 <potrójny> Znacznik <potrójny> reprezentuje jeden przeskok (jeden łuk RDF) w procesie zapytania. 
Każda użyta znacznik <triple> zwiększa liczbę przeskoków o jeden i zwiększa liczbę faktów wymaganych dla 
rozwiązania o jeden. Tag <triple> służy do łączenia faktów za pomocą zmiennych i wyboru faktów. Potrójny 
tag ma następujące specjalne atrybuty, które zawsze muszą być obecne: 
przedmiot predykatu podmiotu 
* temat może być ustawiony na rozszerzoną zmienną szablonu lub URI. 
* predykat musi być ustawiony na identyfikator URI, który jest nazwą właściwości / predykatu. 
* obiekt może być ustawiony na rozszerzoną zmienną szablonu, identyfikator URI lub wartość literału. 
Zmienne nie mogą być używane w atrybucie predykatu. Możliwe jest skonstruowanie zbioru tagów <triple>, 
które wiercą się w faktach dotyczących RDF, a następnie wiercone z powrotem w innym miejscu. Możliwe 
jest również skonstruowanie zestawu tagów <triple>, które tworzą cykl. Żadna z tych rzeczy nie jest 



poprawnie obsługiwana w Mozilli. Znacznik <triple> z zerowymi zmiennymi jest bezużyteczny. 
14.3.5.3 <cmember> Znacznik <member> służy do znajdowania zawartych elementów znacznika kontenera. 
Ma specjalne atrybuty dziecko kontenera. Atrybut container to identyfikator URI tagu kontenera. Atrybut 
potomny zostanie dopasowany do obiektu faktów, które mają obiekt URI kontenera. We wszystkich 
zastosowaniach tego tagu oba atrybuty są obecne i oba są ustawione na rozszerzone zmienne szablonu, jak 
na przykład: 
<member container = "? uri" child = "? item" /> 
Ponieważ relacja powstrzymywania wewnątrz kontenera RDF jest tylko jednym faktem (z rdf: _1 i tak dalej 
jak predykatem), zwykły tag <triple> może być również użyty do znalezienia tych zawartych elementów. Tag 
<member> to tylko specjalistyczna wersja tagu <triple>. Zaletą <member> nad tagiem <triple> jest brak 
predykatu należy dostarczyć. Znacznik <member> może zastosować test kontenera, korzystając z kilku 
możliwości predykatu opisanych wcześniej w sekcji "Ref and containment: Container Tests." Aby wykonać to 
samo zadanie za pomocą znacznika <triple>, konieczne byłoby osobne zapytanie, które zakodowane jest na 
stałe Identyfikator URI, który może być używany jako identyfikator URI testu kontenera. Chociaż atrybut 
container dla znacznika <member> często zawiera punkt początkowy URI zapytania, może to być dowolny 
identyfikator URI lub rozszerzona składnia używana w zapytaniu. 
14.3.6 <bindingings> 
Tag <bindingings> jest opcjonalną częścią rozszerzonej kwerendy składni. Nie ma specjalnych atrybutów i 
może zawierać tylko znaczniki <binding>. <bindings> i <binding> pojawiają się gdzie indziej w Mozilli, 
szczególnie w XBL. Nie ma połączenia między innym użyciem a użyciem szablonu. Wyjaśnione w terminologii 
SQL, ta część rozszerzonego zapytania zapewnia obsługę zewnętrznych sprzężeń i wartości pustych. Znacznik 
<bindingings> można lepiej nazwać tagiem <extra-groundings>, ponieważ nie ma powiązań w sensie XBL 
(lub XPConnect lub IDL lub XPIDL). Zmienna wiążąca jest po prostu dodatkową zmienną, która może zostać 
zmielona przez dane zapytanie. To samo znaczenie odnosi się do znacznika <binding>. Sekcja <powiązania> 
reguły umożliwia ustawienie dodatkowych zmiennych bez dalszego ograniczania wyników zapytania 
<warunki>. Jest to bardzo proste. W sekcji <warunki> wszystkie zmienne muszą zostać zmielone, jeśli 
znajdzie się rozwiązanie zapytania. Takie rozwiązanie jest przekazywane do sekcji powiązań. Procesor 
zapytań próbuje również uziemić wszystkie zmienne podane w sekcji <powiązania>. Jeśli tylko niektóre 
dodatkowe zmienne mogą zostać zmielone, wówczas procesor po prostu się poddaje i ustawia resztę na 
pusty ciąg. Oznacza to, że rozwiązanie <conditions> nigdy nie jest odrzucane przez sekcję <powiązania>. W 
efekcie sekcja <powiązania> jest podobna do łączenia zewnętrznego RDBMS  -jeśli coś się zgadza, jest to 
zgłaszane; w przeciwnym razie otrzymasz tylko resztę pasujących danych zapytania. Zmienne w sekcji 
<powiązania> muszą być rozszerzone o zmienne szablonów. Zmienne z sekcji <warunki> mogą być użyte 
tutaj ponownie, ale odwrotność nie jest możliwa. Aby sekcja <powiązania> była sensowna, należy użyć 
przynajmniej jednej zmiennej z sekcji <warunki>. 
14.3.6.1 <binding> Tag <binding> jest identyczny z tagiem <triple> w atrybutach i celu. Różni się on od 
<triple> tylko regułami używanymi do uziemiania jego zmiennych, jak zaznaczono w <powiązaniach>. 
14.3.7 <action> i prosta zawartość składni 
Znacznik <action> jest używany w <regule> przy użyciu rozszerzonej składni zapytania. Zapewnia treść 
generowaną dla każdego wyniku zapytania. Zawartość prostych znaczników <rule> składni jest generowana 
w taki sam sposób, jak zawartość <action>. Ten system generowania jest opisany tutaj. Treść znacznika 
<action> składa się ze zwykłej zawartości XUL z osadzone rozszerzone zmienne zapytania. System szablonów 
zastępuje wartość każdej zmiennej podczas generowania treści. Dlatego zmienne są używane w treści 
<akcja>, natomiast są zdefiniowane i naziemne w treści <warunki> (są one automatycznie definiowane i 
podstawiane dla prostych zapytań składniowych). System szablonów dodaje także atrybut id do jednego 
tagu za każdym razem, gdy generowana jest treść. Treść <action> nie może zawierać tagu <script>. Treść 
znacznika <action> powinna być zorganizowana, jak pokazano na listingu 14.14. 
 
<action> // simple syntax: <rule> 
<box id="A"> 
<box id="B"> 
<box id="C" uri="?var"> // simple syntax: uri="rdf:*" 
<box id="D"/> 
<box id="E"> 



<box id="F"/> 
</box> 
</box> 
</box> 
</box> 
</action> 
 
Ten przykład służy do wyjaśnienia, co działa i jak działa. W ogólnym przypadku znaczniki mogą być 
zagnieżdżane na dowolną głębokość w obrębie <action>, a każdy zwykły znacznik XUL może być użyty. 
Szczególny przypadek szablonów opartych na drzewach omówiono osobno. Zawartość <action> jest 
podzielona na znacznik zawierający atrybut uri, znaczniki przodka znacznika i znaczniki potomne tego 
znacznika. Na listingu 14.14, C zawiera uri; A i B są przodkami; a D, E i F są dziećmi. Znaczniki przodka A i B 
są zwykle generowane jako zawartość tylko raz, bez względu na to, ile rozwiązań znajdzie zapytanie. Jeśli 
zmienne szablonowe (rozszerzone dla treści <action>, proste dla zawartości <rule>) są używane w A lub B, to 
będą miały wartość pierwszego rozwiązania znalezionego przez szablon. Jeśli znaczniki A lub B mają tagi 
rodzeństwa, to rodzeństwo może nie być generowane w wiarygodny sposób. Zaleca się unikanie takich 
znaczników rodzeństwa. Tag C jest początkiem powtarzanej treści, ponieważ zawiera atrybut URI. Zarówno 
tag C, jak i cała jego zawartość będą generowane jako zero lub więcej razy. Wymagane są dwa wyzwalacze, 
zanim zawartość zostanie powtórzona jeden raz. Najpierw należy znaleźć odpowiedź na zapytanie. Po drugie, 
wartość atrybutu uri na znaczniku C musi być inna w tym nowym rozwiązaniu. Najprostszym sposobem 
zapewnienia tego jest ustawienie tej wartości na zmiennej cytowanej w obiekcie jakiejś krotki. Jednym z 
przykładów jest element podrzędny znacznika <member>: Use? Item w tym przypadku: 
<member container = "? seq" child = "? item" /> 
W najbardziej ogólnym przypadku atrybut uri powinien być ustawiony na temat lub obiekt, który jest inny 
dla każdego rozwiązania znalezionego przez zapytanie. Ta unikalna wartość jest umieszczana w atrybucie id 
każdej wygenerowanej kopii znacznika C podczas generowania. Tag C nie powinien mieć tasiemków sibling; 
te tagi dla rodzeństwa mogą nie być generowane w wiarygodny sposób. Zaleca się unikanie takich 
znaczników rodzeństwa. Jeśli wymagany jest leniwy budynek, wówczas znacznik C musi być jednym z 
następujących znaczników XUL: <menu> <menulist> <menubutton> <toolbarbutton> <button> <treeitem> 
Tagi D, E i F są zwykłymi tagami treści, które są generowane raz dla każdego rozwiązania zapytania. Mogą 
mieć rodzeństwo lub rozległe treści własne. Jeśli te znaczniki zawierają zmienne szablonu, zmienne te 
zostaną zastąpione w każdym znalezionym rozwiązaniu zapytania. 
14.3.7.1 Treść dla szablonów opartych na drzewach Treść dla szablonów opartych na drzewach może 
złamać regułę, że znaczniki przodka tagu uri są generowane tylko raz. Jeśli szablon jest oparty na znaczniku 
<drzewo>, to każdy element <treeitem> w ostatnim drzewie może mieć znacznik <treechildren> jako drugi 
znacznik potomny. Ten tag może zawierać dowolną liczbę tagów poddrzewa dla tego elementu. Na szczęście 
zawartość przechowywana w <akcja> musi reprezentować tylko jeden rząd drzewa. Kreator treści szablonów, 
który przetwarza szablony <drzewo> jest wystarczająco inteligentny, aby powielać tę treść dla poddrzew. 
Innymi słowy, jest wystarczająco inteligentny, aby wykryć potrzebę kwerend rekursywnych. Treść <action> 
musi być skonstruowana ostrożnie, jeśli to rozwiązanie ma działać. Listing 14.15 pokazuje prawidłową 
konstrukcję. 
 
<action> //simple syntax: use <rule> 
<treechildren> 
<treeitem uri="?var"> //simple syntax: use uri="rdf:*" 
<treerow> 
... any normal treerow content ... 
</treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</action> 
 
Wszystkie znaczniki w tym układzie mogą mieć dodane atrybuty. Identyfikator nie powinien być dodawany 
do znacznika <treeitem>. Zmienna? Var zwykle dopasowuje zmienną do obiektu znacznika <member> lub 



<triple>. Można nieco zmienić tę składnię, a nawet zagnieżdżać szablony wewnątrz innych szablonów - na 
przykład, aby <treeitem> pochodziło z jednego źródła RDF, ale jego tag <treechildren> pochodzi od innego. 
Tę zagnieżdżoną składnię należy dokładnie zbadać, ponieważ nie jest ona powszechnie stosowana ani 
testowana. Szablony oparte na drzewach używają kwerend rekursywnych. Dla każdej rekursji zapytania w 
głąb drzewa faktów treść <action> nad tagiem uri jest powielana. Oznacza to jedną dodatkową kopię 
znacznika <treechildren> wymienionego na listingu 14.15. Ta nowa kopia jest wtedy punktem wyjścia dla 
wszystkich rozwiązań znalezionych przez to nowe zapytanie. 
14.3.7.2 <textnode> Proste i rozszerzone zmienne szablonów mogą pojawiać się tylko w wartościach 
atrybutów XML. Niektóre znaczniki XUL generują treść z tekstu między znacznikami początkowym i 
końcowym, np. <Opis>. Znacznik <textnode> zapewnia sposób na umieszczenie zmiennych w zwykłej, nie 
zawierającej treści treści. Załóżmy, że zmienna? Var zawiera ciąg "czerwony" w pewnym momencie. Linia 
<tag> <textnode value = "big? var truck" /> </ tag> 
jest taki sam jak linia 
<tag>big red truck</tag> 
<textnode> można umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz znacznika <action>. <textnode> nie może być 
używany w szablonach, które mają prostą składnię zapytań. <textnode> kończy dyskusję na temat 
znaczników szablonów XUL 
14.4 WSPÓLNE WZORY PYTANIA 
Oto wiele typowych zapytań używanych w szablonach. 
14.4.1 Pojemniki 
Najbardziej oczywiste zapytania szablonów wykorzystują standardowy układ faktów, a to oznacza użycie 
kontenera RDF. Prosta składnia zapytania obsługuje to ustawienie. 
14.4.2 Zapytania jednostkowe 
Zapytania o pojedyncze fakty (patrz poprzednia dyskusja) można określić tylko przy użyciu rozszerzonej 
składni zapytań; nie można ich określić za pomocą prostej składni zapytania. Zapytanie jednostkowe może 
zwrócić zero lub więcej rozwiązań. Jedyną niewiadomą, o którą można zapytać, jest przedmiot pojedynczego 
faktu. Temat i predykat muszą być znane z góry i zakodowane w zapytaniu. Takie zapytanie może zostać 
zaimplementowane za pomocą znacznika <member> lub <triple>. Odmianą <member> jest 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<member container="?uri" child="?data"/> 
</conditions> 
<action> 
<description uri="?data" value="?uri ?data"/> 
</action> 
</rule> 
 
W takim przypadku, jeśli predykat pojedynczego faktu nie jest predykatem ograniczającym (np. Rdf: _1 lub 
specjalną wartością Mozilli, jak dziecko), wówczas atrybut ograniczenia na szablonie musi określać ten 
predykat. W tym atrybucie można wymienić kilka alternatyw predykatów. Odmiana <triple> to 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<triple subject="?uri" 
predicate="predURI" 
object="?data"/> 
</conditions> 
<action> 
<description uri="?data" value="?uri ?data"/> 
</action> 
</rule> 
"PredURI" to predykat do użycia, wyrażony jako literał. Jeśli wymagane są alternatywne predykaty, użyj 
więcej niż jednej reguły tego rodzaju. 



14.4.3 Zestaw właściwości 
Zestaw właściwości to zapytanie, którego celem jest pobranie pewnej liczby informacji, np. . W tym 
atrybucie można wymienić kilka alternatyw predykatów. Odmiana <potrójna> ton przedmiotów związanych 
z danym przedmiotem. Typowym przykładem jest traktowanie podmiotu faktów jako obiektu JavaScript i 
pobieranie wartości właściwości tego obiektu. Drugim przykładem jest traktowanie podmiotu faktów jako 
nazwy rekordu i pobieranie wszystkich elementów danych w tym rekordzie. Te semantyczne podejścia są 
zachęcane przez użycie standardu RDF w zakresie właściwości i wartości. Jeśli podmiot o powiązanych 
właściwościach jest członkiem kontenera RDF lub znacznika podobnego do kontenera, wówczas prosta 
składnia zapytania została zaprojektowana dokładnie z myślą o tym: 
 
<rule> 
<box uri="rdf:*"> 
<label value="rdf:http://www.test.com/Test#Prop1"/> 
<label value="rdf:http://www.test.com/Test#Prop2"/> 
<label value="rdf:http://www.test.com/Test#Prop3"/> 
<label value="rdf:http://www.test.com/Test#Prop4"/> 
</box> 
</rule> 
 
Jeśli podmiot z powiązanymi właściwościami nie jest członkiem kontenera, wówczas należy użyć składni 
rozszerzonego zapytania. W takim przypadku punkt początkowy jest taki sam, jak w przypadku wzorca 
zapytań pojedynczych, przy użyciu wersji <potrójnej>. Musi istnieć co najmniej jedna właściwość. 
 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<triple subject="?uri" predicate="p1" object="?v1"/> 
<triple subject="?uri" predicate="p2" object="?v2"/> 
<triple subject="?uri" predicate="p3" object="?v3"/> 
<triple subject="?uri" predicate="p4" object="?v4"/> 
</conditions> 
<action> 
<description uri="?data" value="?v1 ?v2 ?v3 ?v4"/> 
</action> 
</rule> 
 
W tym przypadku p oznacza pełne URI z predykatem, takie jak http://www.test.com/Test#Prop1. Jest jeden 
<potrójny> dla każdej właściwości w wymaganym zestawie. Jeśli niektóre właściwości mogą nie istnieć (lub 
mogą mieć wartość zerową), dopasowane znaczniki <triple> dla tych właściwości można zmienić na 
znaczniki <binding> i przenieść do sekcji <bindings>. 
 
14.4.4 Rozwiązanie Singleton 
Jedno rozwiązanie to dowolne zapytanie zwracające tylko jedno rozwiązanie. Zwykle dzieje się tak, gdy 
wiedza programisty na temat sprawdzanych faktów zapewnia, że istnieje tylko jedno rozwiązanie. Ta 
sytuacja nie wymaga specjalnej składni; to tylko konsekwencja projektu. Istnieje jednak inna możliwość. 
Opiera się na atrybucie URI używanym wewnątrz znacznika <action>. Ponieważ <action> jest wymagane, ta 
możliwość dotyczy tylko rozszerzonej składni. Zapytanie może znaleźć wiele rozwiązań, ale wygenerować 
treść tylko dla jednego. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy zapytanie jest zapytaniem multifaktowym. 
Przykład ilustruje ten przypadek. Załóżmy, że istnieją następujące treści RDF: 
 
<Description about="urn:example:root"> 
<link1> 
<Description about="urn:example:child"> 
<link2 resource="urn:example:X"/> 



<link2 resource="urn:example:Y"/> 
</Description> 
</link1> 
</Description> 
 
Wszystkie zasoby tych faktów można odzyskać za pomocą tego zapytania: 
 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<triple subject="?uri" predicate="p1" object="?child"/> 
<triple subject="?child" predicate="p2" object="?res"/> 
</conditions> 
<action> 
<description uri="?res" value="?uri ?child ?res"/> 
</action> 
</rule> 
W tym zapytaniu, p1 i p2 powinny zostać zastąpione odpowiednimi identyfikatorami URI dla linku1 i łącza2. 
Ponieważ zmienna? Res zmienia się dla każdego z dwóch rozwiązań, które zostaną wykryte (jeden z X i jeden 
z Y), generowane są dwie kopie treści <action>. Jeśli jednak znacznik <description> zostanie zmieniony na 
poniższy wiersz, generowana jest tylko jedna kopia: 
<description uri = "? child" value = "? uri? child? res" /> 
Jedna kopia jest generowana, ponieważ? Zmienna podrzędna może być zmielona na tylko jedną wartość. 
Wygenerowana jedna kopia zazwyczaj odpowiada pierwszemu rozwiązaniu w dokumencie RDF, ale to 
zamówienie nie jest gwarantowane. 
14.4.5 Zapytania o drzewa 
Wszystkie zapytania do szablonów są równoważne z nawigacją po drzewie, ponieważ system zapytań 
wykorzystuje strategię pierwszego podejścia. Zapytania do szablonów dla drzew wydają się złożone, 
ponieważ (a) często są rekurencyjne i (b) wymagana jest obszerna składnia. Ukryta pod tą składnią jest fakt, 
że szablony oparte na drzewach wymagają jedynie bardzo prostych zapytań. Listę 14.16 ilustruje ten punkt. 
<tree flex = "1" datasources = "test.rdf" 
ref = "http://www.example.com/test.rdf"> 
<treecols> 
<treecol id="colA" primary="true"/> 
</treecols> 
<template> 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<member container="?uri" child="?item"/> 
</conditions> 
<action> 
<treechildren> 
<treeitem uri="?item"> 
<treerow> 
<treecell label="?item"/> 
</treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</action> 
</rule> 
</template> 
</tree> 
 



Listing 14.16 jest prostym i minimalnym użyciem kombinacji drzewo-szablon. Ciemny tekst jest znacznikiem 
szablonu; jasny tekst jest znacznikiem drzewa. Chociaż ogólnie jest dużo składni, specyfikacja szablonu jest 
bardzo prosta. Sekcja <rule> nie jest niczym więcej niż pojedynczym zapytaniem. Wyniki tego zapytania są 
używane w dokładnie jednym miejscu. Kod wydaje się skomplikowany, ponieważ narzuty znaczników 
szablonu XUL i składni drzewa XUL są przeplatane. Jeśli znacznik <tree> zostanie zamieniony na znacznik 
<box>, a wygenerowana treść zostanie zredukowana do znacznika <description>, wówczas ten szablon nie 
będzie większy niż listing 14.17. 
 
<box datasources="test.rdf" 
ref="http://www.example.com/test.rdf"> 
<template> 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<member container="?uri" child="?item"/> 
</conditions> 
<action> 
<description uri="?item" value="?item"/> 
</action> 
</rule> 
</template> 
</box> 
 
Oczywiście jest to bardzo prosty szablon. Ta składnia może być dodatkowo zredukowana do prostej składni, 
jeśli zawartość RDF jest zgodna ze standardowym układem faktów. Jeśli kwerenda jest rekursywna, zmiana 
ta jest nieco bardziej złożona, niż się wydaje. Standardowy układ faktów wymaga dwóch faktów, jeśli proste 
zapytanie składniowe służy do wyodrębnienia pojedynczej wartości właściwości RDF. Te dwa fakty mają w 
sposób przedmiotowy identyfikator pojemnika i kontenera. Oba fakty muszą być powtórzone w drzewie 
możliwych rozwiązań wyszukiwanych przez zapytanie, ponieważ każdy krok zapytania pochłania dwa fakty. 
Oznacza to, że drzewo badane za pomocą prostej składni musi być dwa razy większe niż drzewo badane 
bardziej ekonomicznie dzięki rozszerzonej składni. W listingie 14.17 tylko jeden fakt jest wymagany na krok 
w dół drzewa. 
14.4.6 Związki 
Istnieje kilka sposobów generowania zestawu rozwiązań zapytań, które są związkiem dwóch lub więcej 
zapytań: 
* Atrybut źródła danych może odnosić się do wielu plików RDF lub źródeł danych, tak że fakty badane za 
pomocą pojedynczego zapytania są połączeniem kilku zestawów faktów. 
* Atrybut powstrzymywania może dodać kilka różnych predykatów kontenerów do jednego zapytania. 
* Można użyć wielu znaczników <rule>, aby zapewnić, że z danego zbioru faktów można znaleźć więcej niż 
jeden typ rozwiązania. 
* Zestaw tagów <binding> może być używany do eksploracji kilku poddrzew danego zapytania w tym samym 
czasie. 
14.4.7 Nielegalne zapytania 
To zapytanie nie może być obsługiwane przez system szablonów: 
<rule> 
<warunki> 
<treść uri = "? uri" /> 
<triple subject = "? uri" predicate = "a" object = "? v1" /> 
<triple subject = "? v1" predicate = "b" object = "? v2" /> 
<triple subject = "? v2" predicate = "c" object = "? v3" /> 
<triple subject = "? v4" predicate = "d" object = "? v3" /> 
</ conditions> 
</ rule> 
W tym zapytaniu ostatnia <potrójna> działa wstecz od zmiennej? V3, zamiast używać go jako tematu. 



Skutecznie zmniejsza to głębokość, o jaką kwerenda przenika do magazynu faktów o jeden. To nie jest 
realizowane; cała zawartość <conditions> musi rozszerzyć zapytanie tylko w kierunku do przodu. 
 
14.5 SZABLON WARUNKÓW 
Oto podsumowanie kroków przetwarzania, przez które przechodzą szablony. Pierwszą częścią procesu jest 
początkowa generacja treści XUL. 
1. Mozilla ładuje dokument XUL zawierający szablon. Zawartość XUL otaczająca szablon jest ustawiona 
normalnie, pozostawiając miejsce dla treści generowanej przez szablon. 
2. Wszystkie znaczniki, w tym znaczniki szablonów, są tworzone w drzewie treści DOM 1. 
3. Po wykryciu części szablonu zawartości przeglądarka rozpoczyna ładowanie faktów do pamięci za 
pośrednictwem wyznaczonych źródeł danych. Odbywa się to asynchronicznie, podobnie jak obrazy 
ładowane na stronie internetowej HTML. 
4. Tagi szablonów są sprawdzane pod kątem reguł, a reguły są kompilowane w wewnętrzną reprezentację 
prywatną. 
5. Po poznaniu reguł i pełnym załadowaniu źródła danych system zapytań szablonów rozpoczyna 
wyszukiwanie rozwiązań. Jeśli programista dodał obserwatorów, ci obserwatorzy są informowani o postępie 
podczas wyszukiwania. 
6. Jeśli działa leniwy budynek, proces wyszukiwania może oznaczać części wyszukiwania "nie rób tego teraz; 
może spojrzeć na to później. " 
7. Ponieważ każde rozwiązanie zostanie znalezione, treść jest generowana dla niego z reguł szablonu. Ta 
treść jest dodawana do dokumentu XUL. Odbywa się to asynchronicznie, np. Obrazy ładują się wewnątrz 
strony internetowej HTML. 
8. Po znalezieniu wszystkich nielicznych rozwiązań, początkowe generowanie treści zostało zakończone. 
Druga część procesu obejmuje interaktywną odpowiedź z szablonu po zakończeniu początkowego 
obciążenia. 
1. Wygenerowana zawartość XUL może reagować na zdarzenia i inne interakcje dokładnie tak, jak zwykła 
statyczna zawartość XUL. Może wykorzystywać moduły obsługi zdarzeń i reagować na zmiany w układzie i 
skryptach ogólnego zastosowania. 
2. Jeśli szablon zawiera leniwy budynek, użytkownik klikający pokrętło może spowodować przetworzenie 
zapytania w celu dalszego zbadania wykresu RDF. Poprzednie kroki 5-8 są w tym przypadku powtarzane. 
3. Jeśli użytkownik wykonuje operacje przeciągania i upuszczania lub klikania ikon kierunku sortowania, 
szablon oparty na <listbox> - lub <tree> musi reagować na te działania, prawdopodobnie aktualizując 
składnicę faktów. Przeciąganie i upuszczanie wymaga dodatkowego skryptowania przez programistę aplikacji. 
4. Jeśli szablonowi polecono przebudować, to powyższe kroki 2-8 są powtarzane, z wyjątkiem tego, że 
istniejąca wygenerowana zawartość jest w razie potrzeby zastępowana, zamiast tworzona z niczego. 
Jeśli szablon jest tylko do odczytu, aby nie dokonywano zmian faktów, zamknięcie okna Mozilli lub usunięcie 
całego poddrzewa szablonu DOM nie ma wpływu na źródło faktów dotyczących RDF. Takie szablony nie 
mogą uszkodzić dokumentów RDF. Jeśli szablon zawiera logikę skryptu zapisującą zmiany w zestawie faktów 
dotyczących RDF, wówczas zmiany te będą trwałe tylko wtedy, gdy (a) fakty pochodzą z pliku RDF lub pliku 
zakładek i (b) plik jest jawnie zapisany przez fragment skryptu za pomocą interfejsu 
nsIRDFRemoteDataSource. 
 
14.6 PISANIE 
W tym artykule przyjrzymy się, jak kontrolować i ulepszać szablony ze skryptu i dalej eksplorować niektóre z 
zaawansowanych koncepcji drzewa omówionych w części 13, część 16, zawiera obszerne omówienie RDF i 
obiektów źródła danych, które uzupełniają system szablonów. 
14.6.1 Wytyczne dla szablonów dynamicznych 
Szablony wyrażone w samym XUL są stosunkowo łatwe, ponieważ nigdy się nie zmieniają i generują treść 
tylko raz. Szablony wyrażone w połączeniu obiektów XUL, JavaScript oraz AOM i XPCOM może być bardzo 
trudnym zadaniem, ponieważ pełna funkcjonalność jest raczej wyjątkiem niż oczekiwanym. Oto kilka 
zebranych mądrości: 
* Flaga dont-build-content i inne flagi wydajności nie mają wpływu, gdy szablon jako całość zostanie 
przebudowany. Mają wpływ tylko na postęp jakiejkolwiek rekurencyjnej części kwerendy szablonowej oraz 
na sposób łączenia wielu źródeł danych. 



* Atrybut lub właściwość szablonu ref można zmienić w dowolnym momencie, a wygenerowana zawartość 
zostanie automatycznie odbudowana. 
* Zmiany dowolnej części specyfikacji szablonu, inne niż ref, wymagają ręcznego wywołania funkcji rebuild (). 
* Źródło nsIRDFCompositeDataSource, które przechowuje wszystkie źródła danych dla danego szablonu, nie 
powinno być używane do potwierdzania nowych faktów (przez Assert () lub w inny sposób). Zawsze 
wyodrębniaj i pracuj nad jednym ze źródeł danych, który przyczynia się do kompozytu. 
* W przypadku aplikacji najbardziej wiarygodnymi źródłami danych do potwierdzenia faktów są źródła 
danych w pamięci (początkowo puste źródło danych, które zwykle zastępuje wartość rdf: null dla atrybutu 
źródła danych) oraz źródło danych xml (używane do przechowywania plików RDF przechowywanych na 
zewnątrz). , a także adresy URL podane w atrybucie datasources). Źródło danych xml będzie potwierdzać 
fakty dotyczące adresów URL z plikiem: schemat. Nie będzie dochodzić faktów dla chrome: lub resource: 
scheme lub dla dowolnego innego schematu. 
* Jeśli wprowadzasz obszerne zmiany faktów do źródła danych, najpierw usuń je z szablonu, wprowadź 
zmiany, a następnie dodaj. Pozwala to zaoszczędzić wiele złożonych aktualizacji wyglądu wygenerowanej 
treści. 
* Metoda Flush () jest obsługiwana tylko dla źródeł danych opartych na pliku: URL. 
* Metoda Refresh () jest obsługiwana dla http: i file: URLs. Podczas korzystania z tej metody w celu pobrania 
pliku z serwera WWW, sprzęt testowy musi być poprawnie skonfigurowany. Wszystkie efekty buforowania 
HTTP między serwerem i Mozillą muszą zostać usunięte, ponieważ wyniki mogą być mylące. 
14.6.2 Obiekty szablonów AOM i XPCOM 
System szablonów dodaje właściwości JavaScript do obiektów reprezentujących znaczniki szablonów. 
Właściwości są dodawane zarówno do znaczników specyfikacji szablonu, jak i wygenerowanych tagów treści 
szablonu. Te właściwości są dodatkiem do właściwości istniejących dla podstawowego znacznika szablonu 
* Właściwość database to obiekt zawierający odwołania do źródeł danych używanych w szablonie. 
Implementuje interfejs XPCOM nsICompositeDataSource. Istnieje nawet wtedy, gdy jedynym określonym 
źródłem danych jest rdf: null. W przypadku szablonów opartych na chrome zawsze zawiera źródło danych 
rdf: local-store. 
* Właściwość builder to obiekt używany do kontrolowania procesu generowania zapytania i treści szablonu. 
Może być postrzegane jako wysoce wyspecjalizowane (i bardzo ograniczone) narzędzie do projektowania lub 
renderowania. Implementuje interfejs nsIXULTemplateBuilder. Przydaje się tylko do szablonów opartych na 
<listbox> i <tree>. 
* Właściwość resource jest obiektem zawierającym skompilowany identyfikator URI RDF. Ten identyfikator 
URI może być podmiotem, orzecznikiem lub URI obiektu. Jeśli tag jest <template>, przechowuje 
identyfikator szablonu jako zasób inny niż URI. Jeśli szablon jest wygenerowanym tagiem, który ma atrybut 
URI, wówczas zawiera wartość określonej zmiennej rozszerzonego szablonu. Ten obiekt implementuje 
interfejs nsIRDFResource. 
* Właściwość datasources przechowuje wartość atrybutu XUL źródła danych. 
* Właściwość ref zawiera wartość atrybutu ref XUL 
Obiekt bazy danych zawiera metody AddDataSource (), RemoveDataSource () i GetDataSources (), które 
służą do zarządzania źródłami danych, które przekazują fakty do szablonu. Obiekt budowniczy zawiera 
przede wszystkim metodę rebuild (), która służy do całkowitego odtworzenia i odświeżenia wyświetlanej 
zawartości szablonu. Obiekt zasobów oraz źródła danych i atrybuty ref są dostępne tylko dla wygody. Żaden 
z tych obiektów nie może być zastąpiony przez programistę aplikacji. Oprócz tych obiektów AOM znajdują 
się obiekty, które obsługują program budujący obserwatorzy, widoki i delegaci. Są one omówione dalej. 
14.6.3 Konstruktorzy 
Twórcy szablonów to budowniczowie - kawałek kodu wewnątrz platformy Mozilla, który generuje zawartość 
drzewa. Konstruktorzy nie mogą być zaimplementowani przez programistę aplikacji, ale mogą być 
modyfikowane. Najprostszym użyciem budowniczego jest ponowne utworzenie i ponowne wyświetlenie 
szablonowego drzewa <drzewo>. Wymagany jest tylko jeden wiersz kodu: treeElement.builder.rebuild () 
Nie ma opcji. Ta technika działa tylko na szablonach, których znacznikiem podstawowym jest <drzewo> lub 
<listbox>. Funkcja rebuild () nie działa na innych szablonach. Kiedy drzewo zostanie odbudowane, stany 
otwarte i zamknięte dowolnych poddrzew zostaną zachowane, jeśli działa leniwy budynek. Aby temu 
zapobiec, użyj atrybutu specifiedatasource w znaczniku <tree>, a następnie odbierz to źródło danych tuż 
przed odbudowaniem. Aby go zabrać, usuń źródło danych z właściwości baz danych, a następnie usuń 



atrybut drzewa przy użyciu operacji DOM, a następnie wywołaj metodę rebuild (). Przypomnijmy, że w 
Mozilli są używane dwa konstruktory; twórca treści XUL i twórca szablonów XUL. Ta ostatnia dotyczy 
szablonów. Ten szablon jest oparty na tym komponencie i interfejsie: @ mozilla.org / xul / xul-template-
builder; 1 nsIXULTemplateBuilder 
Ten interfejs zawiera metodę rebuild (). Tego programisty nie można modyfikować ani zastępować przez 
programistę aplikacji. Wewnątrz Mozilli ten twórca szablonów ma specjalizację (podklasę), która jest 
specyficzna dla szablonowych drzew: konstruktora drzewa XUL. 
@ mozilla.org / xul / xul-tree-builder; 1 nsIXULTreeBuilder 
Tego budowniczego nie można też zastąpić programistą aplikacji. Można go jednak ulepszyć. Może 
zaakceptować rejestrację obiektu za pomocą interfejsu nsITreeBuilderObserver. Chociaż interfejs ten działa 
trochę jak obserwator, jest również bardzo podobny do obiektu delegata. To, który z tych dwóch wzorów 
jest najdokładniejszy, jest zarówno kwestią opinii, jak i faktem. Ten interfejs nsITreeBuilderObserver jest 
podzbiorem interfejsu nsITreeView, który jest używany do widoków niestandardowych. Służy do zwiększenia 
interakcji użytkownika z drzewem, takich jak klikanie kolumn i gesty przeciągania i upuszczania. W aplikacji 
Mozilla istnieją dwa przykłady takiego obserwatora: jeden w Menedżerze zakładek i jeden w okienku 
folderów poczty elektronicznej klasycznej poczty i wiadomości. Oba implementują przeciąganie i 
upuszczanie dla swoich drzew, a ich kod JavaScript jest odpowiednim przykładem do badania. Ten interfejs 
służy do przeciągania i upuszczania ze względu na sposób, w jaki znaczniki <tree> przechowują swoją treść 
oddzielnie od reszty dokumentu XUL. Standardowe techniki przeciągania i upuszczania opisane w 
Część 6, Zdarzenia, nie można użyć dla <drzewo>. W rzeczywistości nie ma (prostej) metody przeciągania i 
upuszczania dla drzewa <tree>, które nie jest szablonem. Jeśli używany jest obiekt z interfejsem 
nsITreeBuilderObserver, należy go umieścić jako obserwatora w obiekcie DOM drzewa przy użyciu metody 
addObserver () nsITreeView. Wszystkie konstruktory drzewek Mozilli również obsługują interfejs 
nsIRDFObserver, co oznacza, że całe drzewo może z kolei zachowywać się jak obserwator. Interfejs ten 
można dodać do obiektu źródła danych (interfejs nsIRDFDataSource), a następnie zostanie on 
poinformowany za każdym razem, gdy pojawią się nowe fakty istotne dla zapytań szablonu. 
14.6.4 Odsłony 
Jeśli szablon jest oparty na drzewie, dostępne są również właściwości dotyczące widoków. Część 13, Listy 
listowe i drzewa wyjaśnia, że widok jest automatycznie tworzonym obiektem, który jest używany przez 
konstruktora drzewa do wykonywania rzeczywistego generowania zawartości drzewa. Niestandardowy 
obiekt widoku całkowicie zastępuje zawartość, która byłaby wyświetlana z pliku RDF opartego na szablonie. 
Jeśli źródłem danych dla szablonu <drzewo> jest rdf: null, niestandardowy widok może wykonać całe 
zadanie zapełniania drzewa. Najprostszym sposobem ustawienia jest użycie znacznika <tree> z normalną 
sekcją <treecols> oraz jednej z tych trzech opcji dla pozostałej treści: 
<childre /> 
<tempalte> <treechildren /> </ template> 
<template> ... normalny zestaw reguł szablonów ... </ template> 
Takie drzewo najpierw wyświetli zwykłą treść, a potem, gdy widok zostanie zmieniony, a drzewo 
przebudowane, widok przejmie i określi treść od tego momentu. Jeśli atrybut atrybutów = "dont-build-
content" zostanie dodany, to zwykła zawartość nie pojawi się w ogóle. 
14.6.5 Delegaci 
Delegat jest pojęciem bardzo ogólnym w projektowaniu obiektowym, a wiele wzorców projektowych i 
obiektów oprogramowania ma pewne funkcje podobne do delegatów. W Mozilli delegaty są obiektami, 
które służą do wiązania identyfikatorów URI faktów RDF z zewnętrznym systemem, tak aby każdy URI 
zawierał inny bagaż związany z tym. Ten inny bagaż może być istotnym zbiorem danych. W Mozilli delegatów 
używa się do wiązania faktów RDF dotyczących wiadomości e-mail do powiązanych informacji 
przechowywanych na zdalnym serwerze pocztowym, takim jak serwer SMTP, IMAP lub LDAP. Czas i 
przestrzeń nie pozwalają na dyskusję delegatów w tym rozdziale. Za punktem wyjścia jest przyjrzenie się 
nsIRDFResource i nsIRDFDelegateFactory 
interfejsy, a także w komponentach XPCOM, których identyfikator umowy zaczyna się od 
@ mozilla.org / rdf / delegate-factory; 1? klucz = 
14.6.6 Typowe zadania skryptowe 
Oto krótka lista strategii dotyczących typowych zadań skryptowania szablonów. Istnieje obszerne badanie 
skryptowalnych obiektów RDF w rozdziale 16, Obiekty XPCOM. W szczególności omawiane są tutaj sztuczki 



wykorzystujące źródło danych rdf: null i inne wewnętrzne źródła danych. Aby zmienić źródło danych 
szablonu, użyj databases.getDataSources (), wykonaj iterację z podanej listy, aby znaleźć właściwą, użyj baz 
danych. removeDataSource () z tym źródłem danych jako argumentem, oraz następnie odbuduj. Lub usuń to 
źródło danych z tagu <tree> i przebuduj. Aby zmienić główny identyfikator URI kwerendy szablonu, należy 
użyć atrybutu setAttribute ("ref", newURI) w tagu base. Szablon zostanie automatycznie odbudowany. 
Ustawienie właściwości ref ma taki sam efekt. Aby zmienić reguły, użyj operacji DOM lub innerHTML, aby 
zmienić znaczniki szablonów bezpośrednio w XUL, a następnie przebuduj, wywołując rebuild (). Lepszym 
rozwiązaniem jest stworzenie wszystkich możliwych reguł i wyłączenie tego, którego nie potrzebujesz. Zrób 
to, umieszczając regułę catch-all przed regułami, które powinny zostać wyłączone. Reguła catch-all znajduje 
rozwiązania dla wszystkich otrzymywanych przez nią spraw, więc pozostałe (wyłączone) reguły nigdy nie są 
brane pod uwagę. Aby zmienić fakty w źródle danych, należy wyodrębnić określone źródło danych za 
pomocą baz danych.GetDataSources (). Użyj metod Assert () lub Change () interfejsu nsIRDFDataSource. 
Szablon zostanie automatycznie odbudowany w niektórych przypadkach; dla pewności, wywołaj rebuild (). 
Aby zmienić wyniki zapytania, cofnij się nieco. Nie można zmienić rozwiązań, które wynikają z kwerend 
szablonów, ponieważ są generowane przez zapytanie. Musisz zmienić zapytanie lub oryginalne dane RDF, 
aby rozwiązania zapytania stały się inne. Aby zmienić fakty w składnicy faktów, użyj komponentu @ 
mozilla.org / rdf / rdf-service, 1 komponentu i innych komponentów RDF do skonstruowania faktów i 
elementów faktów, a następnie użyj metody Assert () obiektu źródła danych, aby fakty prawdziwe. 
Następnie przebuduj szablon. Aby zmienić wygenerowaną treść, użyj normalnych operacji DOM. (Zmiany 
zostaną utracone, jeśli nastąpi przebudowanie.) Aby wprowadzić takie zmiany na stałe, zmień część <treść> 
reguły zamiast wygenerowanej treści i rebuild (). 
14.7 OPCJE STYLU 
System szablonów nie ma powiązanych ulepszeń stylu, ale możliwe są nowe sztuczki z istniejącymi stylami. 
Style można dołączać do treści w szablonie, a atrybuty stylu i klasy mogą korzystać z użycia zmiennych 
szablonu. Dzięki temu niektóre dane stylu mogą być dostarczane przez dane RDF, które napędzają szablon. 
Stwarza to również problem architektoniczny, ponieważ pozwala na mieszanie informacji o prezentacji i 
danych surowych w jednym zestawie faktów dotyczących RDF. Jeśli to trzeba zrobić szeroko, lepiej jest 
używać dwóch źródeł danych RDF i przechowywać fakty prezentacji w jednym i surowych danych w drugim. 
Style można również stosować, używając znaczników <rule> jako selektorów stylu opartych na danych. Dwie 
reguły mogą generować niemal identyczne treści, ale różnią się nieznacznie pod względem zapytań. Niemal 
identyczna treść może mieć tylko inne informacje o stylu. Wreszcie, style można zastosować do 
wygenerowanej treści szablonu,używanie JavaScript DOM operacji. Jeśli szablon zostanie przebudowany, 
style te mogą zniknąć. 
14.8 DANE WYKONANE NA ŻYWO 
Ta sesja dotyczy używania szablonów do pobierania rzeczywistych danych do aplikacji. W tej sesji zastąpimy 
niektóre z naszych kodów NoteTaker XUL szablonami, a następnie przetestujemy na prawdziwych danych w 
notatniku internetowym. Na początek mamy model danych RDF z Części 12, Później umieścimy ten plik w 
profilu użytkownika, gdzie należy. Na razie przechowamy go w chrome z resztą narzędzia NoteTaker. Będzie 
to w: chrome: //notetaker/contents/notetaker.rdf 
Szablony są potrzebne trzy razy w narzędziu NoteTaker: 
1. Pola formularza na pasku narzędzi NoteTaker powinny być załadowane danymi z bieżącej notatki. 
Zobaczymy, że wymaga to dwóch szablonów. 
2. Lista słów kluczowych w oknie dialogowym Edytuj musi być załadowana za pomocą istniejących słów 
kluczowych dla bieżącej notatki. 
3. Drzewo pokrewnych słów kluczowych w oknie dialogowym Edytuj musi być załadowane wszystkimi 
powiązanymi słowami kluczowymi, które pasują do słów kluczowych w aktualnej notatce. 
Ostatnie użycie wymaga specjalnej techniki; drzewo jest (bardzo z grubsza) w relacji master-detail z listbox i 
musi być skoordynowane z treścią listbox. Dane pojawiają się również w notatce HTML wyświetlanej na 
bieżącej stronie internetowej. HTML nie obsługuje szablonów, więc musimy wyodrębnić potrzebne dane z 
RDF przy użyciu systemu nienależnego. Odbywa się to w rozdziale 16, Obiekty XPCOM. 
14.8.1 Tworzenie danych testowych 
Przed budowaniem szablonów potrzebujemy danych testowych. W tym celu tworzymy dokument RDF 
NoteTaker zawierający dwie notatki i powiązane z nimi informacje. Pierwsza uwaga dotyczy strony 
internetowej o nazwie test1.html, która zawiera cztery słowa kluczowe. Druga notatka dotyczy strony 



internetowej o nazwie test2.html, która zawiera dwa słowa kluczowe. Listing 14.18 pokazuje pełne dane dla 
tych dwóch notatek plus dodatkową relację słowa kluczowego. 
 
<? xml version = "1.0"?> 
<RDF xmlns = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmnls: NT = "http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#"> 
<Opis about = "urn: notetaker: root"> 
<NT: uwagi> 
<Seq about = "urn: notetaker: notes"> 
<li resource = "http: //saturn/test1.html" /> 
<li resource = "http: //saturn/test2.html" /> 
</ Seq> 
</ NT: uwagi> 
<NT: słowa kluczowe> 
<Seq about = "urn: notetaker: keywords"> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: checkpointed" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: review" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: fun" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: visual" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: cool" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: test" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: breakdown" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: first draft" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: final" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: guru" /> 
<li resource = "urn: notetaker: keyword: śmieci" /> 
</ Seq> 
</ NT: słowa kluczowe> 
</ Description> 
<! - szczegóły dotyczące każdej nuty -> 
<Opis about = "http: //saturn/test1.html"> 
<NT: podsumowanie> Moje podsumowanie </ NT: podsumowanie> 
<NT: szczegóły> Moje szczegóły </ NT: szczegóły> 
<NT: top> 100 </ NT: top> 
<NT: left> 90 </ NT: left> 
<NT: szerokość> 80 </ NT: szerokość> 
<NT: wysokość> 70 </ NT: wysokość> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: test" /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: cool" /> 
</ Description> 
<Opis about = "http: //saturn/test2.html"> 
<NT: podsumowanie> Dobre miejsce na listę </ NT: podsumowanie> 
<NT: szczegóły> Kiedy ostatnio miałem tutaj stronę, pojawiła się również moja strona 
Wieśniak 
</ NT: details> 
<NT: top> 100 </ NT: top> 
<NT: left> 300 </ NT: left> 
<NT: width> 100 </ NT: width> 
<NT: wysokość> 200 <NT: wysokość> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: checkpointed" /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: reviewed" /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: fun" /> 
<NT: keyword resource = "urn: notetaker: keyword: visual" /> 
</ Description> 



<! - wartości dla każdego słowa kluczowego -> 
<Description about = "urn: notetaker: keyword: checkpointed" 
NT: label = "checkpointed" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: review" NT: label = "recenzja" / 
> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: fun" NT: label = "fun" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: visual" NT: label = "visual" /> 
<Description about = "urn: notetaker: keyword: breakdown" 
NT: label = "breakdown" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: first draft" NT: label = "first 
wersja robocza "/> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: final" NT: label = "final" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: guru" NT: label = "guru" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: śmieci" NT: label = "śmieci" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: test" NT: label = "test" /> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: cool" NT: label = "cool" /> 
<! - wystarczające powiązanie słów kluczowych -> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: checkpointed"> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: breakdown" /> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: first draft" /> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: final" /> 
</ Description> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: reviewed"> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: guru" /> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: śmieci" /> 
</ Description> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: fun"> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: cool" /> 
</ Description> 
<! - pojedynczy przykład cyklu -> 
<Opis about = "urn: notetaker: keyword: cool"> 
<NT: related resource = "urn: notetaker: keyword: test" /> 
</ Description> 
</ Description> 
</ RDF> 
 
Połączenie dokumentów RDF i szablonów XUL wymaga pięciokrotnie większej dbałości niż <drzewo>. Jeśli 
tylko jedna mała rzecz jest nieprawidłowa, szablon nic nie da i nie będzie żadnych wskazówek, dlaczego tak 
się stało. Jeśli nie masz edytora tekstu z automatycznym sprawdzaniem składni XML, kontynuuj w ten 
sposób: Bezpośrednio załaduj dokument RDF do klasycznej przeglądarki, aby wychwycić wszystkie błędy 
składni XML. Następnie zmień rozszerzenie pliku na .xml i załaduj ponownie, aby wykryć problemy z 
zamawianiem tagów. Wreszcie, sprawdź to na oko w stosunku do formatu określonego w Części 11. Gdy 
wszystko to wygląda prawidłowo, mamy uczciwy, ale nie doskonały poziom zaufania, że dane testowe są 
prawidłowe. 
14.8.2 Proste szablony dla elementów formy 
Pierwsze szablony, które będziemy kodować, to te na pasku narzędzi NoteTaker. Ten pasek narzędzi wymaga 
jednej wartości dla każdego z dwóch pól tekstowych i zestawu wartości dla rozwijanego menu. Musimy użyć 
szablonu, który tworzy jedno rozwiązanie dla pól tekstowych i innego szablonu, który tworzy zestaw zero lub 
więcej rozwiązań dla menu rozwijanego. Menu rozwijane jest najłatwiejsze. Patrząc na strukturę 
informatora. plik rdf, widzimy, że potrzebujemy własności etykiety poszczególnych słów kluczowych. 
Słowa kluczowe są gromadzone w urnie: notetaker: słowa kluczowe kontener RDF, który jest tagiem <Seq>. 
Ten układ pasował do standardowego układu faktów wymaganego dla prostej (szablonowej) składni 
zapytania, więc szablon powinien być łatwy do utworzenia. Najpierw testujemy szablon na prostym 
dokumencie, zamiast dodawać go bezpośrednio do paska narzędzi. W ten sposób unikamy zawiłości z 



zawartością popup menu. Ponieważ szablony i RDF dają nam niewiele opinii, musimy postępować krok po 
kroku. Listing 14.19 jest prostym, bez szablonu, testowym dokumentem, którego użyjemy. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?> 
<!DOCTYPE window> 
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<vbox> 
<description value="Static content"/> 
<hbox> 
<description value="Repeated content"/> 
</hbox> 
</vbox> 
</window> 
 
Szczegóły wymaganego szablonu: 
* Użyj tego pliku RDF: datasources = "notetaker.rdf" 
* Użyj tego punktu wyjścia zapytania: ref = "urn: notetaker: keywords" 
* Ta prosta zmienna jest zawsze wymagana w powtarzanej treści dla prostej składni: uri = "rdf: *" 
* Ta właściwość będzie używana jako prosta zmienna zapytania składni:  
rdf: http: //www.mozilla.org/notetaker-rdf#label 
Połączenie tych informacji na listingu 14.18 daje listing 14.20. 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?> 
<!DOCTYPE window> 
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"> 
<vbox 
datasources="notetaker.rdf" 
ref="urn:notetaker:keywords"> 
<description value="Static content"/> 
<template> 
<hbox uri="rdf:*"> 
<description value="Repeated content"/> 
<description 
value="rdf:http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#label"/> 
</hbox> 
</template> 
</vbox> 
</window> 
 
Zawartość "treści statycznej" znajduje się poza tagiem <template>, dlatego zawsze powinniśmy ją zobaczyć. 
Treść "Powtarzalna zawartość" pojawi się raz dla każdego rozwiązania znalezionego przez zapytanie. Trzeci 
znacznik opisu wyświetla wartości jedynej zmiennej zmielonej przez zapytanie. Ta prosta strona zapytań 
przedstawia rysunek 14.6.  
 

 



Teraz zapytanie działa. Przygotowując tę sesję, trzeba było wyelimino- wać liczne subtelne błędy składniowe, 
aby osiągnąć ten punkt; nie ma nic złego w systemie szablonów, chyba że brakuje narzędzi do debugowania. 
Możemy teraz zmodyfikować szablon paska narzędzi. Listing 14.21 pokazuje rozwijane menu zarówno przed 
jak i po zainstalowanym szablonie. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<menulist editable="true"> 
<menupopup> 
<!-- static menu items removed --> 
</menupopup> 
</menulist> 
<menulist id="notetaker-toolbar.keywords" editable="true"> 
<menupopup datasources="notetaker.rdf" ref="urn:notetaker:keywords"> 
<template> 
<menuitem uri="rdf:*" 
label="rdf:http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#label"/> 
</template> 
</menupopup> 
</menulist> 
 
Wyniki tych zmian przedstawiono na rysunku 14.7.  
 

 
Jeśli w ogóle nie ma słów kluczowych, menu nie będzie zawierało żadnych elementów i będzie słabo układać 
się na pasku narzędzi. Aby to naprawić, możemy dodać dummy tag <menuitem> powyżej tagu <template> 
lub po prostu upewnić się, że ten początkowy notepaker. rdf zawiera co najmniej jedno słowo kluczowe. 
Zrobimy to drugie. Drugi szablon wymagany na pasku narzędzi musi pobrać jedno rozwiązanie, ponieważ 
istnieje tylko jedno podsumowanie <textbox>. Aby zobaczyć, jakie może być zapytanie tego szablonu, 
sprawdzamy strukturę pliku notetaker.rdf. Adres URL notatki jest członkiem nazwanego kontenera RDF (urn: 
notetaker: notes) i ma podsumowanie właściwości. Tak więc obecny jest standardowy układ faktów 
wymagany dla prostej kwerendy szablonowej. Być może możemy użyć tej prostej składni. W rzeczywistości 
nie możemy użyć prostej składni, ponieważ chcemy być wybredni co do tego, które elementy sekwencji są 
pobierane. Chcemy tylko jednego członka, który jest notatką dla aktualnie wyświetlanego adresu URL. 
Dlatego musimy uciekać się do rozszerzonej składni. W rozszerzonej składni nie musimy zaczynać od 
początku sekwencji, dzięki czemu możemy być bardziej kreatywni w naszym zapytaniu. Możemy uruchomić 
go bezpośrednio pod adresem URL aktualnej notatki. Jeśli to zrobimy, przykład faktycznego zapytania będzie: 
<- http: //saturn/test1.html, http://www.mozilla.org/notetakerrdf# 
summary, ?summary -> 
Tworzymy szablon dla pola tekstowego słów kluczowych, jak pokazano na listingu 14.22: 
 
<box datasources="notetaker.rdf" ref="http://saturn/test1.html"> 
<template> 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 



<triple subject="?uri" 
predicate="http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#summary" 
object="?summary"/> 
</conditions> 
<action> 
<textbox id="notetaker-toolbar.summary" uri="?summary" 
value="?summary"/> 
</action> 
</rule> 
</template> 
</box> 
 
Ten kod zastępuje pojedynczy tag <textbox /> na istniejącym pasku narzędzi. Otoczyliśmy pole tekstowe 
niewidzialnym <box> tylko po to, aby szablon działał. Ten kod szablonu ma stały adres URL jako punkt 
początkowy zapytania. Niedługo zrobimy tę wartość dynamiczną za pomocą skryptu i metody setAttribute (). 
To kończy zmiany XUL na pasku narzędzi NoteTaker. Przejdzimy teraz do szablonów wymaganych w oknie 
dialogowym Edytuj. Znaczniki <listbox> i <tree> w tym oknie dialogowym wymagają szablonów. 
14.8.3 Rozszerzony szablon składni dla <listbox> 
Tag <listbox> dla tego okna dialogowego jest łatwiejszym zadaniem, więc jest to pierwsze. Aby dowiedzieć 
się, jakie powinno być zapytanie, sprawdzamy strukturę notecaker. plik rdf ponownie. Widzimy, że notatka 
jest częścią sekwencji i zawiera właściwość słowa kluczowego, więc znajduje się w standardowym układzie 
danych. Problem polega na tym, że adres URL notatki jest znaną, ustaloną ilością, a nie każdą nutą w 
sekwencji. Jest to sytuacja podobna do <textbox> na pasku narzędzi, więc potrzebujemy rozszerzonego 
zapytania. Innym powodem rozszerzonego zapytania jest wykopanie tekstowych ciągów znaków dla słów 
kluczowych. Te ciągi są właściwością każdego słowa kluczowego, a nie właściwości notatki. Możemy je łatwo 
odzyskać, rozszerzając zapytanie dalej na zestaw faktów - jeden dodatkowy znacznik <triple> połączy słowa 
kluczowe znajdujące się w notatce z etykietami słów kluczowych. Szablon, którego wymagamy, wygląda jak 
listing 14.23. 
 
<listbox id="dialog.keywords" rows="3" datasources="notetaker.rdf" 
ref="http://saturn/test1.html"> 
<template> 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<triple subject="?uri" 
predicate="http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#keyword" 
object="?keyword"/> 
<triple subject="?keyword" 
predicate="http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#label" 
object="?text"/> 
</conditions> 
<action> 
<listitem uri="?keyword" label="?text"/> 
</action> 
</rule> 
</template> 
</listbox> 
 
Z wyjątkiem dodania jednego znacznika <triple>, kod ten jest faktycznie taki sam jak kod paska 
narzędziowego <textbox>. Możemy również użyć szablonu do panelu Edycja okna dialogowego Edytuj. 
Istnieją dobre powody, aby tego nie robić, więc opuścimy ten panel na razie. Jednym z tych dobrych 
powodów jest to, że nie wiemy, która notatka jest najlepsza do wyświetlenia przy ładowaniu adresu URL. 
14.8.4 Rozszerzony szablon składni dla <drzewo> 



Ostatni szablon, który rozważamy, dotyczy <drzewa> powiązanych słów kluczowych. Aby uzyskać pewne 
pomysły, jakie może być zapytanie dla tego drzewa, wracamy do pliku notetaker.rdf. Będziemy potrzebować 
właściwości label, aby wyświetlić słowo kluczowe. Będziemy również potrzebować powiązanej właściwości, 
aby wykryć słowa kluczowe związane z danym słowem kluczowym. Na koniec chcemy, aby poziom 0 (zero) 
drzewa był słowem kluczowym adresu URL obecnej notatki. Użyjemy tego adresu URL jako góry zapytania, 
ale wyświetlimy tylko elementy podrzędne tego adresu URL, a nie sam adres URL. Fakty, które wydają się 
nam potrzebne do pełnego, rekursywnego zapytania, wyglądają następująco: 
<- current-page-url, keyword, ?keyword -> // level 0 
<- ?keyword, label, ?text -> 
<- ?keyword, related, ?keyword2 -> // level 1 
<- ?keyword2, label, ?text2 -> 
<- ?keyword2, related, ?keyword3 -> // level 2 
<- ?keyword3, label, ?text3 -> 
... and so on ... 
 
Ten zestaw faktów nie pasuje do standardowego układu faktów, więc nie możemy użyć prostej składni 
zapytania. Ten zbiór faktów również reprezentuje zapytanie rekursywne, więc naprawdę potrzebujemy użyć 
znacznika <tree> do testowania. Jakie będzie pytanie rekurencyjne? Musimy skoncentrować się na węższym 
pytaniu: Jaka jest kwerenda potrzebna do sondowania jednego poziomu w głąb drzewa rozwiązań? Wydaje 
się, że są dwa fakty na poziom, więc może się wydawać, że każdy krok w kwerendzie rekurencyjnej jest 
zapytaniem dwu faktycznym. Jeśli zbadamy notetaker.rdf fakt struktury, wydaje się, że jest tylko jeden fakt 
wymagany na poziomie zapytania, ponieważ słowa kluczowe są oddzielone przez jeden predykat / 
właściwość. Jeśli narysujemy zapytanie jako diagram RDF, możemy szybko zobaczyć, że jeden fakt jest 
właściwym podejściem. Rysunek 14.8 pokazuje ten diagram.  
 

 
 
Oczywiście, zachowanie rekursywne wymaga tylko jednego kroku wzdłuż (pionowych) strzał. Tak więc 
zapytanie rekurencyjne musi być zapytaniem jednostronnym. Pozostałe strzałki to informacje poboczne 
wymagane na każdym poziomie, ale nie przyczyniające się do zachowania rekursywnego. Najpierw 
rozważamy ten fakt rekursywny reprezentowany przez pionowe strzałki. Problem polega na tym, że czasami 
jest on oznaczony słowem kluczowym, a czasem jest oznaczony jako powiązany. Innymi słowy, istnieją dwie 
alternatywy dla kwerendy cyklicznej: 
<- aktualny-strona-url, słowo kluczowe,? słowo kluczowe -> 
<- current-keyword-urn, related,? keyword -> 
W jakiś sposób zapytanie szablonowe musi uwzględniać oba przypadki. Jednym rozwiązaniem jest użycie 
osobnej <reguły> dla każdej możliwości. W naszym przypadku atrybut szablonu zamknięcia jest prostym 
rozwiązaniem. Mamy szczęście, że biorąc pod uwagę dowolny URI, albo będą fakty z powiązaną 
właściwością, albo będą fakty z właściwością słowa kluczowego, ale nie obie, co oznacza, że możemy używać 
wielu predykatów kontenerów naraz. Podamy zarówno predykaty pokrewne, jak i słowa kluczowe w 



wartości tego atrybutu. Aby zobaczyć, dlaczego możemy użyć mechanizmu ograniczania, rozważ postęp 
postępów zapytania. Kiedy kwerenda wykrywa najwyższy poziom drzewa, predykat słowa kluczowego 
znajdzie rozwiązania, a pokrewny predykat nie będzie, ponieważ w ten sposób fakty są ułożone w pliku RDF. 
Gdy kwerenda odkrywa rozwiązania głębiej w drzewie, pokrewny predykat znajdzie rozwiązania, a predykat 
słowa kluczowego nie będzie. Dokładnie tego chcemy. Listing 14.24 pokazuje wynikowy szablon. 
 
<tree id="dialog.related" flex="1" 
datasources="notetaker.rdf" 
ref="http://saturn/test2.html" 
containment="http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#related http:// 
www.mozilla.org/notetaker-rdf#keyword" 
hidecolumnpicker="true" 
> 
<treecols> 
<treecol id="tree.all" hideheader="true" primary="true" flex="1"/> 
</treecols> 
<template> 
<rule> 
<conditions> 
<content uri="?uri"/> 
<member container="?uri" child="?keyword"/> 
</conditions> 
<action> 
<treechildren> 
<treeitem uri="?keyword"> 
<treerow> 
<treecell label="?keyword"/> 
</treerow> 
</treeitem> 
</treechildren> 
</action> 
</rule> 
</template> 
</tree> 
 
Zapytanie zawiera znacznik <member>, aby dopasować użycie atrybutu przechowującego. Ponieważ jest to 
zapytanie rekurencyjne, nie możemy przetestować go za pomocą zwykłego znacznika <description>. Musimy 
użyć jednego z tagów, które jawnie obsługują kwerendy rekurencyjne, w tym przypadku <drzewo>. W 
związku z tym udało nam się zbudować zapytanie rekursywne. Teraz wystarczy tylko dodać informacje 
pomocnicze z rysunku 14.8. Jest to łatwe do wykonania przy użyciu znacznika <binding>. Dodajemy tę treść 
tuż po tagu </ conditions>: 
<bindings> 
<binding subject="?keyword" 
predicate="http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#label" 
object="?text"/> 
</bindings> 
Ponieważ znaczniki <binding> nie wspierają procesu rekursywnego, nie uszkodziliśmy zapytania; właśnie 
ulepszyliśmy informacje, które pobiera. Na koniec musimy zmienić <treecell>, aby zgłosić etykietę 
znalezioną przez powiązanie, a nie URN słowa kluczowego: <treecell label = "? Text" /> Z tymi zmianami 
ukończyliśmy szablon drzewa i wszystkie wymagane szablony dla narzędzia NoteTaker. Mimo że znaczniki 
<listbox> i <tree> mają treść generowaną przez szablony, nasze procedury obsługi zdarzeń z części 13 nadal 
działają; mogą przeglądać strukturę DOM dla treści generowanych przez szablon tak łatwo, jak mogą 
zbudować strukturę DOM ze statycznych znaczników XUL. Mamy jeden problem z szablonem <tree>. W 
części 13. nie wyświetlają pokrewnych słów kluczowych, podobnie jak w przypadku eksperymentu 



wyświetlania niestandardowego. Wyświetla się tylko zawartość pliku RDF. Moglibyśmy poprawić wyniki, 
dodając do notetaker inne kombinacje słów kluczowych i słów kluczowych. rdf, lub moglibyśmy jakoś 
zmodyfikować szablon, aby fakty użyte w szablonie otrzymały specjalne przetwarzanie przed wyświetleniem, 
a nie były odczytywane bezpośrednio z pliku. Zastanowimy się nad tą ostatnią możliwością w części 16. 
14.8.5 Koordynowanie i odświeżanie zawartości szablonu 
Ostatnią funkcją, którą chcielibyśmy zaimplementować, jest aktualizowanie wyświetlanych danych. Oznacza 
to powiązanie danych na pasku narzędzi, okno dialogowe Edytuj i notatkę HTML do faktów dotyczących RDF 
dotyczących adresu URL strony internetowej aktualnie wyświetlanej w przeglądarce. Utrzymywanie 
aktualności notki HTML jest zbyt trudne dla technologii, którą zbadaliśmy do tej pory, ale inne aktualizacje 
są łatwe. Nasz plan jest następujący: 
1. Zaktualizuj <pole tekstowe> na pasku narzędzi za każdym razem, gdy zmieni się aktualna notatka. 
2. Aktualizuj menu rozwijane na pasku narzędzi za każdym razem, gdy notatka jest zapisywana lub usuwana, 
na wypadek gdyby cały zestaw słów kluczowych zmienił się w wyniku tego zapisu lub usunięcia. 
3. Zaktualizuj panel Słowa kluczowe okna dialogowego przy każdym otwarciu. 
Aby to zrobić, wprowadzamy następujące małe zmiany na pasku narzędzi: 
1. Zaktualizuj wersję JavaScript aktualnej notatki, aby dołączyć URL. 
2. Podaj funkcję narzędzia, która aktualizuje wyświetlanie paska narzędzi. 
3. Sprawdzanie w czasie, które wykrywa nowo wyświetlaną stronę internetową, wymaga aktualizacji paska 
narzędzi <textbox>. 
4. Polecenie notetaker-delete jest potrzebne na przycisku usuwania na pasku narzędzi. 
5. Wymagane jest polecenie zapisu notetaker na przycisku zapisu na pasku narzędzi. 
6. Polecenie "notetaker-open-dialog" musi aktualizować rozwijane menu na pasku narzędzi po zamknięciu 
okna dialogowego. 
Najpierw musimy zaimplementować istniejący obiekt notatki jako pełny obiekt JavaScript, a następnie nadać 
mu metody clear () i resolve () oraz właściwość url. clear () usuwa wszelkie dane dotyczące banknotów 
bieżących; resolve () zamienia podany adres URL na adres URL istniejącej notatki i zapisuje wyniki. W 
przypadku tego rozdziału zmiany są banalne, ale musimy je później rozwinąć. Kod nowego obiektu notatki 
jest pokazany na listingu 14.25. 
 
function Note() {} // constructor 
Note.prototype = { 
url : null, 
summary : "", 
details : "", 
chop_query : true, home_page : false, 
width : 100, height : 90, top : 80, left : 70, 
clear : function () { 
this.url = null; 
}, 
resolve : function (url) { 
this.url = url; 
}, 
} 
var note = new Note(); 
 
Po drugie, implementujemy funkcję refresh_toolbar () narzędzia, która aktualizuje szablony pasków narzędzi. 
Niektóre z tych funkcji będziemy musieli zmodyfikować w kolejnych rozdziałach. Listing 14.26 pokazuje tę 
funkcję. 
 
function refresh_toolbar() 
{ 
var menu = window.document.getElementById('notetaker-toolbar.keywords'); 
menu.firstChild.builder.rebuild(); 
var box = window.document.getElementById('notetaker-toolbar.summary'); 



box.parentNode.setAttribute('ref', note.url); 
box.parentNode.builder.rebuild(); 
} 
 
Metoda rebuild () powoduje, że zawartość generowana przez szablon jest usuwana i ponownie tworzona. W 
przypadku menu rozwijanego zawartość zmieni się tylko wtedy, gdy plik RDF zostanie zmieniony. W 
przypadku pola tekstowego sam szablon jest modyfikowany, a więc zapytanie jest inne za każdym razem, 
gdy jest ono przebudowywane. Następnie patrzymy na kontrole czasowe. Wszystko to jest uruchamiane z 
funkcji content_poll (), więc przepiszmy ją tak, aby aktualizowała pasek narzędzi oraz wyświetlaną notatkę. 
Listing 14.27 pokazuje nową wersję 
 
funkcja content_poll () 
{ 
var doc; 
próbować { 
jeśli (! window.content) throw ("fail"); 
doc = window.content.document; 
jeśli (! doc) throw ("fail"); 
jeśli (doc.getElementsByTagName ("body"). length == 0) throw ("fail"); 
if (doc.location.href == "about: blank") throw ("niepowodzenie"); 
} 
catch (e) { 
note.clear (); 
Odśwież pasek narzędzi(); 
powrót; 
} 
jeśli (doc.visited) return; 
note.resolve (doc.location.href); 
display_note (); 
Odśwież pasek narzędzi(); 
doc.visited = true; 
} 
 
Jeśli nie ma odpowiedniego adresu URL, wyczyść bieżącą notatkę i pasek narzędzi. W przeciwnym razie 
znajdź nową bieżącą notatkę i zaktualizuj pasek narzędzi, notatkę i bieżącą stronę. Nie możemy jeszcze 
ukończyć pozostałych zadań 4 i 6, ponieważ nie wiemy jeszcze, jak modyfikować pliki RDF - wiemy tylko, jak 
je czytać. Możemy jednak wykonać część z zalecanymi poleceniami związanymi z aktualizacją szablonu. 
Aktualizujemy funkcję action (), aby wywołać funkcję refresh_toolbar (), gdy jest potrzebna. Listing 14.28 
pokazuje ten banalny kod. 
 
{ 
if ( task == "notetaker-open-dialog" ) 
{ 
window.openDialog("editDialog.xul","_blank","modal=yes"); 
refresh_toolbar(); 
} 
if ( task == "notetaker-display" ) 
{ 
display_note(); 
} 
if ( task == "notetaker-save" ) 
{ 
refresh_toolbar(); 
} 



if ( task == "notetaker-delete" ) 
{ 
refresh_toolbar(); 
} 
} 
To kończy zarządzanie szablonami pasków narzędzi. W oknie dialogowym potrzebujemy równoważnego 
efektu dla szablonów w okienku Słowa kluczowe. Zdecydujemy się umieścić to w komendzie notetaker-load. 
W funkcji action () obsługującej to polecenie dodajemy wywołanie refresh_dialog () i implementujemy 
refresh_dialog (), jak pokazano na listingu 14.29. 
 
function refresh_dialog() 
{ 
var listbox = window.document.getElementById('dialog.keywords'); 
listbox.setAttribute('ref', window.opener.note.url); 
listbox.builder.rebuild(); 
var tree = window.document.getElementById('dialog.keywords'); 
tree.setAttribute('ref', window.opener.note.url); 
tree.builder.rebuild(); 
} 
 
Jest to identyczne z aktualizacjami szablonu dla rozwijanego menu paska narzędzi 
14.9 PRZEWODNIK PRZETWORZENIA PRZEWODNIKA 
Gdy szablony są sformułowane i używane poprawnie, wszystko działa. Nie ma prawie żadnych błędów 
związanych z składnią lub niestabilnych funkcji, które powodują awarię winy. Większość problemów wynika 
z błędów składniowych w kodzie aplikacji. W systemie Microsoft Windows upewnij się, że platforma Mozilla 
została całkowicie zamknięta po zamknięciu ostatniego okna. Jeśli używany jest źle sformatowany szablon, 
proces Mozilla może być kontynuowany i ponownie użyty w późniejszych testach, co jest bardzo mylące. 
Kiedy tak się dzieje, najczęstszym objawem jest to, że ostatnie zmiany kodu XUL lub JavaScript wydają się nie 
mieć wpływu. Najbezpieczniej jest rozpocząć każdy test od nowej instancji platformy. Jeśli zostawisz ekran 
powitalny Mozilli w miejscu, możesz użyć tego jako podpowiedzi, aby przypomnieć ci kiedy 
rozpoczęła się nowa instancja. Druga luka w platformie obejmuje kwerendy rekurencyjne. Próbuj tylko, aby 
działały z widżetem <menu> lub <tree>; inne wyniki są nieprzewidywalne i mogą powodować awarie. 
Kombinacja dokumentów RDF i szablonów XUL wymaga pięciokrotnie większej dbałości niż tag <drzewo> 
omówiony w części 13. Jeśli tylko jedna mała rzecz jest nieprawidłowa, szablon nic nie da i nie będzie 
żadnych wskazówek dlaczego tak się stało . Właściwe podejście jest niezbędne. 
14.9.1 Tworzenie szablonu 
Podczas tworzenia szablonu zawsze rozpoczynaj od danych testowych przechowywanych w zewnętrznym 
pliku RDF. Mozilla ma w pełni funkcjonalną obsługę źródła RDF opartego na plikach. Zewnętrzne pliki RDF są 
łatwe do przeglądania. Możesz użyć technik opisanych w "Część 11, RDF, aby raz uruchomić dane przez 
Mozillę. Dzięki temu możesz potwierdzić, że ładuje się w oczekiwany sposób. Załaduj plik bezpośrednio do 
przeglądarki, aby Mozilla mogła zgłaszać błędy składniowe. Załaduj plik jako plik .xml, aby zobaczyć 
problemy z wcięciami. Alternatywnie wypróbuj jedno z narzędzi do sprawdzania poprawności RDF zalecane 
przez W3C. Po uzyskaniu pewności przy niektórych danych testowych, kolejnym krokiem jest udowodnienie, 
że dane wyjściowe zapytania mogą być wyświetlane w oknie XUL. Jeśli zapytanie szablonowe nie jest 
rekurencyjne, utwórz szablon za pomocą prostego tagu <vbox> jako tagu podstawowego. Zrzuć coś do 
znacznika <description> lub <label> bez żadnych wymyślnych funkcji w regułach. Gdy coś zobaczysz, możesz 
mieć pewność, że masz przynajmniej katalog główny zapytania i część struktury zapytania. Nawet jeśli 
Twoim celem jest użycie głęboko zagnieżdżonej struktury drzewa, spróbuj najpierw wyświetlić elementy 
najwyższego poziomu w <vbox>. Jeśli twoim ostatecznym źródłem faktów jest wewnętrzne źródło danych, 
zapoznaj się z poradą w części 16, na temat tych źródeł danych i wyodrębnij na stronę testową jak najwięcej 
informacji z tego źródła danych. Niektórymi źródłami danych można manipulować bezpośrednio z szablonu; 
inni potrzebują skryptu. Musisz znać dokładną treść, lub zapytania szablonów nie będą działać. Następnie 
rozbuduj swoje zapytania. System szablonów jest elastyczny i może obsłużyć pewne zmiany w kolejności 
zawartości wewnątrz <template>, ale wprowadzanie tych zmian nie jest zalecane. Przy najmniejszych bólach 



głowy trzymaj się ściśle rzędu znaczników sugerowanych w tym rozdziale. Mimo że taka kolejność może być 
nieco zmieniana, może to zmylić wewnętrzny system tworzenia reguł o tym, czym są zmienne szablonowe. 
Zamiana rzeczy może zatrzymać wyświetlanie danych. Jeśli szablon ma być rekursywny, nie można łatwo 
przetestować rekursji poza tagiem <menu> lub <tree>; możesz przetestować tylko pierwszy poziom rekursji. 
Aby przetestować rekurencję na wielu poziomach, użyj znacznika <drzewo>, a nie znacznika <menu>. Nie 
jest możliwe zbudowanie rekurencyjnie wygenerowanego zestawu menu z pojedynczej <reguły> - 
wymagane są co najmniej dwie reguły. Jedna reguła dotyczy pozycji menu <menu> s; drugi jest dla pozycji 
menu, które są <menuitem> s. W przypadku zapytań rekurencyjnych tag <tree> jest najprostszym pojazdem 
testowym. Dopiero po uzyskaniu wyników wyszukiwania możesz pomyśleć o prawdziwym widżecie, którego 
chcesz użyć jako tagu podstawowego. W przypadku drzewa <tree> zawsze zaczynaj od zalecanej zawartości 
opisanej w tym rozdziale i zawsze upewnij się, że drzewo ma kolumnę podstawową. Możesz później zmienić 
pozostałe szczegóły. Ostrożnie przejrzyj flagi i opcje, które można dodać do tagu podstawowego - niektóre są 
niezbędne. Automatycznie dodawaj do drzew atrybuty = "dont-build-content" i flex = "1", dopóki nie 
znajdziesz uzasadnionego powodu ich pominięcia. Po prawidłowym działaniu szablonu możesz chcieć go 
skryptować, aby działał dynamicznie. "Wytyczne dla szablonów dynamicznych" zawierają bardzo ważną 
mądrość. Poza tymi wytycznymi bardzo niewiele jest obecnie obsługiwanych. Na koniec zanotuj uwagi w 
"Źródłach danych" w rozdziale 16, Obiekty XPCOM, o źródłach danych. Jeśli Twoje ostateczne źródło RDF ma 
charakter wewnętrzny, a nie zewnętrzny, to źródło danych musi zostać starannie ocenione pod kątem 
dostępnych funkcji. Większość wewnętrznych źródeł danych ma niepublikowane formaty faktów RDF 
dostarczają. W ostateczności sprawdź, w jaki sposób są one używane w chrome przez 
już działające aplikacje Mozilli. 
 
 



 
 
XV: Wiązania XBL 
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób wzbogacić język XUL o nowe znaczniki i nowe zachowanie za pomocą 
języka XBL (XML Binding Language). XBL jest językiem opartym na XML, który pozwala dodawać nowe, w 
pełni funkcjonalne znaczniki do XUL, HTML i XML. Jest to wydajny system do tworzenia nowych widgetów 
GUI. Jest to specyficzne dla Mozilli. Zwykły XUL umożliwia programistom tworzenie tagów zdefiniowanych 
przez użytkownika, takich jak <mytag>, ale takie znaczniki nie są zbyt użyteczne. Mogą być stylizowane, ale 
są jedynie prostymi etykietami w kształcie pudełka. XBL, dla porównania, pozwala na tworzenie całych 
widżetów o charakterystycznym wyglądzie i zachowaniu. Zawartość widżetu XBL składa się z tagów 
wyrysowanych z XUL i HTML oraz z innych znaczników opartych na XBL. Widżet XBL nie jest tak elastyczny 
jak aplet Javy lub wtyczka. Nie może rozpoczynać się od pustego, prostokątnego płótna i używać 
wyszukanych bibliotek graficznych do rysowania na tej płaszczyźnie. XBL może łączyć tylko istniejące 
znaczniki. XBL nie tworzy nowych tagów; tworzy nowe wiązania. Powiązanie to zestaw tagów i skryptów, 
które razem zapewniają funkcje nowego widgetowego modułu obsługi zdarzeń i wyświetlanej zawartości. 
Ten pakiet jest wiązaniem, a powiązanie jest jak obiekt. W Mozilli powiązanie jest dopasowywane do 
znacznika zdefiniowanego przez użytkownika z właściwością CSS2 specyficzną dla Mozilli: -moz-binding. Po 
dopasowaniu wiązania do tagu mówi się, że jest związany. Niewielkie powiązanie pokazano na listingu 15.1. 
Jest to fragment dokumentu XBL i implementuje widżet będący tylko buźką (emotikon). 
 
<binding id="smiley"> 
<content> 
<xul:image src="face.png"/> 
</content> 
<handlers> 
<handler event="click" action="alert('have a day')"/> 
</handlers> 
</binding> 
 
Takie powiązanie można dołączyć do zdefiniowanego przez użytkownika znacznika o nazwie 
<smiley /> 
z linią CSS jak poniżej: 
smiley {-moz-binding: url ("smiley.xml # smiley"); } 
Tag <smiley /> będzie teraz wyświetlał twarz za każdym razem, gdy jest używana w dokumencie XUL. Po 
kliknięciu na twarz pojawia się alert zachęcający do jednego dnia. Jest to bardzo prosty widget z własną 
banalną interaktywnością. Ani XUL, ani HTML nie dostarcza tagu <smiley>. System bindowania XBL jest 
wbudowany w kod C / C ++ platformy Mozilla, ale same wiązania są napisane przy użyciu tylko JavaScript i 
XML. To w pełni zinterpretowane środowisko sprawia, że tworzenie powiązań jest łatwe i łatwe w 
zarządzaniu jak XUL lub HTML. Ta łatwość użycia została dobrze wykorzystana w Mozilli. Wiele wiązań XBL 
ma swój udział w aplikacjach Mozilli, takich jak klasyczna poczta i wiadomości oraz klasyczna przeglądarka. 
Prawie wszystkie znaczniki XUL mają wiązanie XBL. W całym tekście odsyłacze do plików .xml znajdują się w 
zestawie narzędzi. plik chrome słoika. Te pliki .xml są powiązaniami XBL, zwykle kilka na plik. Niektóre tagi 
XUL udokumentowane w tej książce są niczym więcej niż wiązaniami XBL w pracy. Dobrymi przykładami są 
wysoce wyspecjalizowane tagi, takie jak <tabbrowser> i <colorpicker>, które są zdefiniowane wyłącznie w 
XBL. Nawet proste tagi takie jak <przycisk> mają powiązania XBL. Beyond Mozilla, technologia podobna do 
XBL jest językiem PostScript. PostScript jest używany głównie do drukowania, ale skrypty PostScript można 
również tworzyć ręcznie. Postscript pozwala na nazwanie i ponowne wykorzystanie części wyświetlanych 
treści. Ułatwia to tworzenie dużych dokumentów. Języki przetwarzania listy, takie jak Lisp i Tcl / Tk, również 
zapewniają interpretowany sposób tworzenia GUI, ale są bardziej programowe niż XBL oparte na XML. Tcl / 
Tk jest prawdopodobnie największym konkurentem XBL w świecie Linuksa. Dostarczone wcześniej 
komponenty oferowane przez Microsoft .NET i znacznie prostsze działanie Internet Explorera to konkurenci 
XBL w świecie Microsoft Windows. Powiązanie XBL ma wyraźnie zdefiniowany interfejs i unikalną tożsamość, 
co sprawia, że XBL jest małym komponentem systemu. Tak jak XPCOM jest przeznaczony dla komponentów 
3GL, XBL jest zaprojektowany dla komponentów XML. Model komponentu XBL jest znacznie prostszy niż 



XPCOM. Ponieważ powiązania XBL są tworzone z XML i JavaScript, powiązane elementy mogą być 
swobodnie wymieszane z HTML lub XUL. Wymieszanie HTML jest niezwykłe, ponieważ zestaw tagów 
używanych na stronach HTML jest stały i standardowy. O wiele częściej spotyka się XBL używany w 
aplikacjach XUL. 
Pomimo swojego statusu jako systemu komponentów, XBL jest front-endową technologią Mozilli. Podczas 
ładowania dokumentu XUL powiązania XBL są identyfikowane i pobierane oddzielnie do zawartości 
końcowego dokumentu. Ten proces integracji ma pewne podobieństwo do systemu nakładek. Po wczytaniu 
tagów powiązanych z powiązaniami XBL, wyświetlają one swoją treść jak każdy inny znacznik XUL. System 
XBL ma również specjalną obsługę przechwytywania zdarzeń wejściowych użytkownika. Wykorzystuje 
system przechwytywania prawie taki sam jak XUL 
Tag <key>. Ten rozdział kontynuuje przegląd wiązań, a następnie zostaje opuszczony 
do określonych tagów. 
15.1 KONCEPTY WIĄŻĄCE 
XBL rozszerza XML i tradycyjne środowisko sieciowe w taki sposób, w jaki C ++ rozszerza C. Zapewnia obiekty 
podobne do obiektów na początku systemu, który nie ma na początku żadnych funkcji podobnych do 
obiektów. 
15.1.1 Przykład wiązania 
Każdy dokument XBL jest po prostu listą powiązań, z których każda jest oznaczona znacznikiem <binding>. 
Konstruowanie wiązania jest podobne do konstruowania klasy obiektu. Listing 15.2 pokazuje proste 
powiązanie XBL, które jest wariantem powiązania znacznika XUL <checkbox>. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<bindings 
xmlns="http://www.mozilla.org/xbl" 
xmlns:xbl="http://www.mozilla.org/xbl" 
xmlns:xul="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul" 
> 
<binding id="checkbox" extends="general.xml#basetext"> 
<resources> 
<stylesheet src="chrome://global/skin/checkbox.css"/> 
</resources> 
<content> 
<xul:image class="checkbox-check" 
xbl: 
inherits="checked,disabled"/> 
<xul:hbox> 
<xul:image class="checkbox-icon" 
xbl: 
inherits="src"/> 
<xul:label 
xbl: 
inherits="xbl:text=label,accesskey,crop"/> 
</xul:hbox> 
</content> 
<implementation implements="nsIDOMXULCheckboxElement"> 
<method name="check" action="this.checked = true"/> 
<property 
name="checked" 
onset= 
"if (val) this.setAttribute('checked','true');" 
onget= 
"return this.getAttribute('checked') == 'true';" 
/> 



</implementation> 
<handlers> 
<handler event="click" button="0" 
action="if (!this.disabled) 
this.checked = !this.checked;"/> 
<handler event="keypress" key=" "> 
<![CDATA[ 
this.checked = !this.checked; 
]]> 
</handler> 
</handlers> 
</binding> 
</bindings> 
 
Listing 15.2 pokazuje wiele standardowych cech wiązania. <Resource> and Sekcje <content> opisują dane w 
postaci stylów, obrazów, tagów i zwykłych elementów XML. Te sekcje służą do dostarczania treści XML. 
Sekcja <implementacja> i <obsługa> opisuje właściwe powiązania, metody i przechwytywania zdarzeń. Te 
sekcje są instalowane jako pliki JavaScript i DOM. Aspekty związane z treścią i skryptowaniem powiązania są 
podobne do danych i kodów w programie PC lub Macintosh. Bladą treścią jest XUL i kod JavaScript. Jest 
używany przez wiązanie, ale nie jest częścią języka XBL. Powszechną praktyką jest badanie wiązań innych 
osób. 
15.1.2 Normy 
XBL jest aplikacją XML. Jego definicję XML można znaleźć na stronie www.mozilla.org/xbl. Mozilla nie ładuje 
tego adresu URL; jest używany tylko jako identyfikator rozpoznawany po napotkaniu. Standardowym 
sufiksem pliku zawierającego XBL jest .xml. Standardowy typ MIME dla dokumentu XBL to application / xml. 
Powiązania XBL są identyfikowane przez URL. Nie ma osobnego schematu URL dla XBL; zamiast tego dwie 
najbardziej powszechne metody dostępu to http: i chrome: scheme. Podobnie jak w przypadku RDF, wiążące 
adresy URL zawierają sufiks #id, który identyfikuje dane powiązanie w dokumencie XBL. Podobnie jak w 
przypadku RDF, zidentyfikowane wiązanie jest uważane za cały zasób, a nie fragment zasobu. Na 
Przykładowy URL to chrome: //global/content/bindings/button.xml#button. XBL został przesłany jako 
Notatka do W3C. Oznacza to, że dokument opisujący XBL został przesłany do tej organizacji. W3C Note to 
opis technologii złożony jako proponowane rozwiązanie problemu, który rozważa W3C. To nie jest projekt 
standardu lub "na torze standardów"; to tylko propozycja. Najnowsza wersja XBL Note znajduje się na 
stronie www.mozilla.org/xbl/xbl.html. Implementacja XBL przez Mozill różni się od Note przesłanego do 
W3C. Zawiera dodatkowe funkcje i nie implementuje wszystkich funkcji w notatce. Standardami 
konkurującymi z XBL są ECMA-290 "ECMAScript Components", które są używane przez Microsoft w jego 
technologii WSH (Windows Scripting Host). Standard WSDL i powiązane z nim standardy próbują zapewnić 
rozproszony system nazewnictwa dla komponentów i usług, ale WSDL nie jest tak ściśle związany z 
interakcją z użytkownikiem, jak XBL. Kolejny półkompletny standard to XSL. XSL może przetwarzać plik XML i 
zastępować określone znaczniki inną treścią. To jest to samo co XBL, ale XSL działa w trybie wsadowym, 
wykonując a pojedyncze przejście przez dostarczony dokument. XBL można zastosować po pełnym 
załadowaniu dokumentu. XBL jest systemem pomocniczym, a nie pełnym procesem przetwarzania, takim jak 
XSL. Żaden inny standard naprawdę nie zajmuje się niszą adresowaną przez XBL. XBL ma szerszy program niż 
większość standardów W3C. HTML, CSS i JavaScript mogą współpracować tylko w pewnym stopniu. Te trzy 
standardy koncentrują się na jednym znaczniku, jednym stylu i jednym obiekcie na raz. Mimo że te 
standardy umożliwiają grupowanie tagów zawartości, reguł stylu i właściwości obiektu, to grupowanie jest 
dość wąskie. Nie ma strukturalnego wsparcia dla standardów sieciowych dla programistów, którzy 
potrzebują pomysłów na obiekty lub komponenty wysokiego poziomu do pracy. XBL stara się wypełnić tę 
lukę dla programistów poprzez integrację XML, skryptów i stylów w jedną strukturę - wiązanie. 
15.1.3 Związek z hierarchiami DOM 
Powiązania XBL muszą zostać zainstalowane w hierarchii DOM, zanim będą mogły zostać użyte. Przed 
użyciem wiązania, musi ono być powiązane z istniejącym znacznikiem w istniejącym dokumencie XML. Ten 
istniejący znacznik nazywa się znacznikiem bound, a istniejący dokument nazywa się dokumentem 
docelowym. Jeśli powiązany tag ma własną zawartość, ta treść nazywa się treścią jawną. Jeśli powiązanie 



zawiera znacznik <content>, znaczniki wewnątrz tego znacznika <content> nazywane są treścią anonimową. 
Istnieje maksymalnie jeden zestaw anonimowych treści na oprawę, ale może istnieć inny zestaw treści 
jawnych dla każdego związanego znacznika w dokumencie docelowym. Oba typy treści oraz inne szczegóły 
w powiązaniu dodają do dokumentu, który używa powiązania. Po powiązaniu powiązania wzrasta hierarchia 
DOM w dokumencie docelowym. Dokonano trzech zmian: 
1. Znacznik graniczący zyskuje właściwoś ci, metody i moduły obsługi zdarzeń wiążących. 
2. Znacznik graniczący ma zastąpioną zawartość mieszanką jawnych i anonimowych zadowolony. 
3. Anonimowe treści są oddzielnie dodawane do DOM i są dostępne poprzez specjalny mechanizm. 
Kroki 1 i 2 są powtarzane dla każdego wystąpienia związanego znacznika w dokumencie docelowym. Jest to 
proces generowania treści bardzo podobny do nakładek i szablonów. Podobnie jak w przypadku nakładek, 
zawartość jest wstawiana do dokumentu docelowego w określonych punktach. Podobnie jak szablony, 
dodatkowa zawartość jest tworzona poprzez wielokrotne kopiowanie standardowego zestawu znaczników. 
Platforma Mozilla automatycznie wykonuje te kroki. Pełna definicja wiązania XBL nie jest dostępna w 
oprawionym dokumencie. W razie potrzeby można go załadować i sprawdzić tak, jak każdy dokument XML. 
15.1.4 Domyślne akcje 
System XBL może być użyty do implementacji domyślnych akcji, które oferują znaczniki i widżety HTML i XUL. 
Przykład domyślnej akcji jest podany przez HTML 
Znacznik <input type = "submit">. Po kliknięciu widgetu przycisku powiązanego z tym znacznikiem dane 
formularza są przesyłane przez przeglądarkę do niektórych serwerów WWW. Do złożenia tego zgłoszenia nie 
jest wymagane żadne skryptowanie. Domyślne działanie jest częścią przetwarzania zdarzenia DOM, które 
występuje dla wszystkich znaczników XML. Ale jak dokładnie jest realizowane składanie formularzy i jak jest 
ono powiązane z przetwarzaniem zdarzeń DOM? Odpowiedź jest taka, że domyślna akcja może zostać 
zaimplementowana w powiązaniu XBL. Wiązanie zapewnia sposób na określenie, które zdarzenie DOM i 
obsługa JavaScript współpracują ze sobą. Kiedy zdarzenie jest generowane, powiązanie XBL jest 
automatycznie wykrywane jako źródło domyślnej akcji, a prawy przewodnik jest uruchamiany, powodując to 
działanie. Dany widget może mieć inną domyślną akcję dla każdego rodzaju zdarzenia wejściowego 
użytkownika. W przypadku znacznika <input type = "submit"> naciśnięcie klawisza Return lub Enter lub 
kliknięcie wyświetlanego przycisku daje ten sam efekt. Nie musi tak być w przypadku tworzenia powiązania - 
każde zdarzenie może spowodować inny wynik. Używając tradycyjnej procedury obsługi parzystej, 
programista aplikacji może zastąpić domyślne akcje. To jednak musi zostać zaatakowane poprawnie. Jeśli 
procedura obsługi aplikacji jest zainstalowana jako wartość atrybutu (na przykład procedura obsługi onclick), 
to procedura obsługi będzie używana zamiast procedury obsługi XBL. Jeśli procedura obsługi aplikacji jest 
zainstalowana za pomocą metody addEventListener (), to procedura obsługi musi zostać zainstalowana, 
zanim procedura obsługi XBL zostanie powiązana z tagiem. Ten wymóg umieszcza program obsługi aplikacji 
przed procedurą obsługi XBL na liście programów obsługi zdarzeń. Aby uzyskać ten status, zobacz uwagi w 
rozdziale "Skrypty". Powiązanie XBL nie odpowiada za wychwytywanie zdarzeń i procesy propagacji. Nie 
odpowiada za utrzymywanie ostrości wejściowej ani stanu pierścienia ostrości okna. Te rzeczy są 
wykonywane głęboko w części C / C ++ platformy i nie mają nic wspólnego z XBL. Obsługa dostępności 
Mozilli (dla osób niepełnosprawnych) jest realizowana za pomocą XBL, ale system wejściowy, który najpierw 
przechwytuje komendy ułatwień dostępu, jest częścią platformy rdzeniowej. 
15.1.5 Funkcje podobne do obiektów 
Powiązane powiązanie XBL ma obiekty podobne do obiektów i może być traktowane jako obiekt z 
perspektywy JavaScript lub DOM. Interfejs obiektu składa się z atrybutów, metod i wyjątków. Powiązane 
interfejsy zawierają właściwości obiektu, metody i procedury obsługi. Właściwości są skutecznie atrybutami 
obiektów, a programy obsługi są tylko obiektowymi metodami obiektów specjalnych. Wyjątki mogą być 
również implementowane w wiązaniu, ale XBL nie ma dla nich wyraźnej składni. Aby utworzyć wyjątek, 
należy użyć funkcji rzutu JavaScript. XBL obsługuje również tradycyjne koncepcje obiektowe. Każde wiązanie 
może rozszerzyć (dziedziczyć) jedno inne wiązanie. To inne wiązanie może z kolei dziedziczyć kolejne 
wiązanie i tak dalej. Taki zbiór odziedziczonych wiązań tworzy listę zamówień nazywaną łańcuchem 
dziedziczenia. Kiedy określone wiązanie jest związane, to konkretne wiązanie znajduje się na początku 
łańcucha. To wiązanie jest również nazywane wiązaniem podstawowym. Łańcuch ma zawsze co najmniej 
jedno wiązanie. Jeśli łańcuch ma dokładnie jedno wiązanie długie, to nie ma dziedziczenia w pracy. Rysunek 
15.1 pokazuje przykład łańcucha dziedziczenia na podstawie znacznika XUL <button> 
 



 
 
Ten przykład pokazuje łańcuch dziedziczenia trzech elementów. Wiązanie "przycisku" jest powiązane ze 
znacznikiem <button>, a to powiązanie jest nagłówkiem łańcucha. Pozostałe dwa wiązania są powiązaniami 
ogólnego przeznaczenia, które są dziedziczone w wielu miejscach w XUL. Powiązanie z przyciskami jest 
używane dla wszystkich (lub większości) widżetów podobnych do przycisków, a powiązanie z basetextem jest 
używane dla wszystkich widżetów, które mają składnik tekstowy. przycisk i podstawa przycisku są 
zdefiniowane w tym samym dokumencie XBL (button.xml), ale tekst podstawowy jest zdefiniowany gdzie 
indziej (w ogóle.xml). Wszystkie trzy wiązania przypisują cechy obiektowi DOM znacznika <button>. Dwa 
wiązania mogą dziedziczyć to samo wiązanie podstawowe, więc pełny zestaw łańcuchów dziedziczenia może 
być postrzegany jako drzewo (lub gaj drzew). Ta struktura może być pomocna w czasie projektowania, ale 
nie ma sposobu na jej nawigację lub sprawdzenie ze skryptu. 
15.1.6 Struktura komponentu XBL 
System XBL to bardzo prosta struktura komponentów. Struktura komponentu 
umożliwia standaryzowanym komponentom współdziałanie w wygodny sposób. Wiązanie jest formą 
komponentu. System składniowy podobny do XBL to system modułowy Perla, do którego dostęp uzyskuje 
się za pomocą języka Perl i wymaga słów kluczowych. Oba systemy są całkiem 
prymitywny. Powiązania XBL mogą być sprawdzane przez DOM, tak jak moduły Perla mogą być sprawdzane 
za pomocą tablic symboli. Powiązania XBL nie są bezpośrednio uwzględnione w sposobie, w jaki są moduły 
Perla, ale ogólnie są nakładane na inny kod. Nazwy komponentów w systemie XBL to adresy URL formularza 
Identyfikator zasobu, gdzie zasób to adres internetowy dokumentu, a id to wartość atrybutu id dla znacznika 
<binding>. Podobnie jak w przypadku RDF, XBL traktuje adresy URL jako całe zasoby, a nie jako przesunięcia 
w istniejącym zasobie. XBL nie ma rejestru ani usługi nazw i nie ma możliwości sprawdzenia specyfikacji 
powiązania. Zamiast tego każdy dokument XUL lub HTML przechowuje prostą wewnętrzną listę aktualnie 
aktywnych powiązań dla tego dokumentu. System komponentów XBL jest systemem rozproszonym, 
ponieważ powiązania mogą być pobierane z adresów URL w dowolnym miejscu. Wiązania nie komunikują 
się z serwerem, z którego są ładowane, chyba że zawierają kod przeznaczony do tego celu. XBL nie ma 
funkcji złożonych systemów składowych, takich jak COM Microsoftu, XPCOM Mozilli, OMG CORBA czy 
JavaBeans firmy Sun. Jego zaletami są prostota i bezpośredniość, a nie siła ekspresyjna czy ścisła integracja. 
15.1.6.1 Wiązania jako komponenty XPCOM Powiązanie XBL może implementować jeden lub więcej 
interfejsów XPCOM. Dzięki temu obiekt DOM dla powiązanego znacznika działa jak komponent XPCOM z 
tymi interfejsami. Wiązanie nie może działać jako komponent XPCOM, chyba że zostanie powiązane jako 
pierwsze. 
15.2 KONSTRUKCJA JEDNEJ WIĄZANIA XBL 
W tym temacie opisano poszczególne znaczniki XBL i atrybuty znaczników. Niektóre znaczniki XBL mają takie 
same nazwy jak znaczniki używane w innych miejscach w Mozilli. Zawsze dobrze jest podać pełne deklaracje 
przestrzeni nazw xmlns podczas tworzenia dokumentów XBL. Ta strategia pomaga uniknąć zamieszania. 
Nazwy znaczników XBL ze znaczeniami w innych aplikacjach XML obsługiwanych przez Mozillę to: 
<powiązania> <ciało> <dzieci> <treść> <image> Nazwy atrybutów XBL ze znaczeniem gdzie indziej są 
modyfikatorami akcji akcji kod znakowy klucz kodowy nazwa pliku tekst tylko do odczytu 
15.2.1 Związane znaczniki i -moz-binding 
Większość, ale nie wszystkie, znaczniki XUL i HTML mogą być powiązane z powiązaniem XBL. W przypadku 
znacznika, który ma być powiązany, musi on mieć ramkę - stylowy obszar prostokątny, w którym jest 
wyświetlany. Każdy tag z tym stylem nie ma ramki i nie można go powiązać: 
{ Nie wyświetla się; } 
Znacznik, który uzyska ten styl, utraci wszelkie powiązanie, które ma. Z tego powodu związany znacznik XUL 



powinien być zwinięty, a nie ukryty, jeśli trzeba go wizualnie stłumić. Instancje znaczników, a nie nazwy 
znaczników, są powiązane z powiązaniem. Każda reguła stylu zawierająca -moz-binding wiąże zestaw 
instancji tagów. Każdy wzorzec reprezentujący selektor CSS2 może być używany jako zestaw instancji do 
związania. Listing 15.3 pokazuje kilka przykładów. 
 
box { -moz-binding: url("binding.xml#sample"); } 
#id { -moz-binding: url("binding.xml#sample"); } 
.class { -moz-binding: url("binding.xml#sample"); } 
box[X="here"] { -moz-binding: url("binding.xml#sample"); } 
box,vbox,hbox { -moz-binding: url("binding.xml#sample"); } 
box vbox { -moz-binding: url("binding.xml#sample"); } 
 
Pierwsza linia wiąże wszystkie instancje tagów <box> z tym samym wiązaniem. Każda instancja znacznika ma 
swój własny interfejs i własny zestaw stanów. Druga linia wiąże tylko jeden tag, niezależnie od jego nazwy. 
Trzecia linia wiąże dowolne i wszystkie znaczniki z danym atrybutem klasy. Czwarta linia wiąże tylko 
podzbiór znaczników <box>, które mają atrybut X = "tutaj". Piąta linia wiąże wszystkie znaczniki <box>, 
<vbox> i <hbox> i tak dalej. Tam, gdzie dwie reguły stylu wiążą tę samą instancję znacznika (bardzo kiepski 
element projektu), bardziej szczegółowa z tych dwóch reguł ma tendencję do cofania, lub późniejszą z 
dwóch, jeśli dwa selektory są takie same. To normalne przetwarzanie CSS2. Ta obsługa stylów jest używana 
w XUL dla tagów, które mają różne typy, takie jak <button>. Każdy wariant jest związany z innym wiązaniem. 
Wiązania wersji można zobaczyć w pliku xul.css w toolkit.jar w chrome. 
Wiązania można wyraźnie uniknąć w następujący sposób: 
{-moz-binding: none; } 
Mozilla (przynajmniej w wersji 1.4) ma pewne problemy z dodawaniem i usuwaniem powiązań; porady w 
"Skrypcie" w tym rozdziale powinny być przestrzegane, a nie tylko stosowanie i ignorowanie zasad stylu. 
Wreszcie, długotrwały błąd (przynajmniej w wersji 1.4) oznacza, że znacznik z tym stylem nie będzie 
wyświetlał się prawidłowo, jeśli zostanie powiązany: 
{ Blok wyświetlacza; } 
Ponieważ bloki nie są częścią XUL, jest to tylko pułapka dla HTML. Unikaj łączenia tego stylu z opcją -moz-
binding. 
15.2.2 <bindings> 
Znacznik <bindingings> jest najbardziej zewnętrznym znacznikiem w dokumencie XBL. Nie ma specjalnego 
znaczenia i nie ma specjalnych atrybutów. Może zawierać tylko znaczniki <binding>. 
Deklaracja <! DOCTYPE> nie jest wymagana dla dokumentów XBL. Jeśli zostanie dodany, wymagane 
minimum to <! DOCTYPE powiązania> 
15.2.3 <bining> 
Tag <binding> zawiera jedną specyfikację wiązania. Może zawierać maksymalnie cztery znaczniki potomne. 
Każdy z następujących tagów powinien pojawić się najwyżej raz: <resources> <content> <implementation> 
<handlers> Wszystkie cztery są opcjonalne. Zaleca się, aby pojawiały się w podanej kolejności, ale nie jest to 
obowiązkowe. Znacznik <binding> bez zawartości jest bezużyteczny, z tą różnicą, że usunie całą treść i 
domyślne akcje z dowolnego powiązanego z nim tagu. Ten efekt jest podobny do stylu "-moz-binding: none". 
Tag <binding> ma następujące atrybuty specjalne: 
wyświetlacz id rozszerza dziedziczenie. Atrybut id jest unikalny i identyfikuje wiązanie. Powiązanie nie ma 
nazwy, ma identyfikator URL. Jeśli część #id adresu URL zostanie wyłączona, zostanie użyte pierwsze 
powiązanie w dokumencie XBL. Atrybut extends jest mechanizmem dziedziczenia XBL. Może być ustawiony 
na adres URL jednego innego powiązania. Seria powiązań określonych za pomocą rozszerzeń tworzy łańcuch 
dziedziczenia XBL. Atrybut extends przyjmuje również wartość skróconą. Ta skrócona wartość jest również 
używana dla atrybutu wyświetlania. Składa się z przedrostka xul: i nazwy znacznika XUL. Stenografia ta mówi, 
że powiązanie opiera się na istniejącym tagu i powinno korzystać z funkcji tego znacznika. W przypadku 
rozszerzeń ten atrybut zapewnia podstawową implementację wiązania do ulepszenia. Przykładem jest 
extends = "xul: box" 
Atrybut wyświetlania akceptuje tylko skróconą notację używaną dla rozszerzeń. Określa, jaki obiekt pola 
zastosować do wiązania. Zidentyfikowany obiekt skrzynki to taki, który normalnie odnosi się do podanego 
znacznika XUL. Przykładem jest display = "xul: button". Powoduje to, że powiązanie przyjmuje obiekt pola, 



który ma znacznik XUL <button>. Atrybut stylu dziedziczenia może mieć wartość false. Domyślnie jest to 
prawda. Jeśli jest ustawiona na wartość false, związany znacznik nie będzie korzystał z żadnych stylów 
powiązanych ze znacznikiem przed dodaniem powiązania. 
15.2.4 <resources> 
Tag <resources> określa, jakie inne dokumenty wymagają dane powiązanie. Jest podobny do tagu <LINK> 
HTML. Tag <resources> nie ma specjalnych atrybutów i może zawierać tylko te tagi XBL: 
<image> <arkusz stylów> 
Można podać zero lub więcej tagów. Zamówienie nie ma znaczenia, z tym że późniejsze znaczniki 
<stylesheet> zostaną zastosowane po wcześniejszych. System XBL ma niewielką inteligencję na temat 
zawartości znacznika <resources>, jak opisano poniżej. 
15.2.4.1 <image>  
Znacznik <image> jest identyczny z tagiem XUL <image>, z tym że jedynym przydatnym atrybutem jest src. 
Podobnie jak w przypadku XUL, src określa adres URL obrazu. 
<image src = "icons.gif" /> 
XBL nie robi nic z tym znacznikiem, tylko powiadamia platformę Mozilla, aby pobrać pasujący obraz, który 
jest następnie buforowany. Znacznik <image> jest wskazówką dla platformy, że obraz jest ważny i może być 
potrzebny później. Późniejsze zastosowania mogą znajdować się w znaczniku <image> XUL, znaczniku HTML 
<img>, właściwości CSS2 liststyle- image lub w części treści definicji XBL. Podanie znacznika <image> to tylko 
optymalizacja wydajności. 
15.2.4.2 <stylesheet>  
Znacznik <stylesheet> jest identyczny z tagiem HTML <style src =>. Nie może zawierać żadnej wbudowanej 
treści własnej. 
<stylesheet src = "chrome: //global/skin/button.css" />. Arkusze są używane w XBL, aby zawierać wszystkie 
szczegóły prezentacji widżetu XBL. 
Dzięki temu szczegóły prezentacji mogą być zależne od motywu. Pozwala także tworzyć reguły stylu, które 
mają zastosowanie tylko do anonimowej zawartości związanego znacznika. W poprzednim przykładzie 
wszystkie szczegóły prezentacji dla znacznika XUL <button> (który jest oparty na powiązaniu XBL z id = 
"button") są przechowywane w zależnym od tematu adresie URL. Przy wiązaniu można użyć więcej niż 
jednego znacznika <stylesheet>, ale zdarza się to rzadko. Jeśli tak, arkusze stylów są stosowane w kolejności, 
w jakiej się pojawiają. Jeśli powiązanie ma łańcuch dziedziczenia innych powiązań, a te pozostałe wiązania 
mają znaczniki <stylesheet>, to wszystkie arkusze stylów zostaną zastosowane. Arkusze stylów są stosowane 
w kolejności od ogona do początku łańcucha, tak aby pierwsze wiązanie miało najwyższy priorytet. 
Standardowe powiązania znaczników XUL przechowywane w pliku toolkit.jar w chrome mają każdy arkusz 
stylów. Te arkusze stylów są zależne od motywu. Projektant motywów powinien implementować wszystkie 
te standardowe arkusze stylów dla danej kompozycji, inaczej wyświetlanie znaczników XUL nie będzie 
spójne pod tym motywem. To samo dotyczy motywów, które mają wspierać standardowe aplikacje Mozilli, 
takie jak Messenger. Arkusze stylów powiązane z powiązaniami XBL używane w kliencie programu 
Messenger powinny być również implementowane przez projektanta kompozycji, jeśli te aplikacje mają 
korzystać z nowego motywu. 
15.2.5 <content> 
Tag <content> zawiera całą anonimową treść powiązania. Może przechowywać znaczniki XML z dowolnej 
przestrzeni nazw XML, takich jak HTML, XUL lub MathML. Może również zawierać znacznik <children> 
specyficzny dla XBL. Obserwatorzy i nadawcy XUL wraz z tagiem <script> nie działają, gdy są 
wykorzystywane jako anonimowe treści. Tag <content> miał dwa specjalne atrybuty: 
include, excludes 
Oba atrybuty są przestarzałe i należy ich unikać. Zamiast tego użyj tagu <children> w anonimowej treści. 
Jeśli jakiekolwiek inne atrybuty pojawią się w znaczniku <content>, zostaną skopiowane do znacznika 
związanego. Istniejące atrybuty powiązanego znacznika można dodać do znaczników wewnątrz <content> 
przy użyciu atrybutu dziedziczy. Jawną zawartość powiązanego znacznika można scalić z tagami wewnątrz 
<content> za pomocą znacznika <children>. Jeśli powiązanie używa atrybutu extends, tak aby opierało się 
na innym powiązaniu, wówczas każdy znacznik <content> w tym drugim powiązaniu jest ignorowany. Jeśli 
znacznik <content> powiązanego powiązania jest pusty, to powiązany znacznik również nie będzie zawierać 
żadnej zawartości. 
15.2.5.1 Łączenie atrybutów z xbl: inherits =  



Anonimowa zawartość znacznika <content> może być fragmentem dowolnego dokumentu dowolnego 
rozmiaru. Tag XBL <children> może pojawić się w dowolnym miejscu wewnątrz tego fragmentu dokumentu. 
Tagi inne niż XBL w treści mogą używać jednego atrybutu znacznika XBL: atrybut dziedziczy. Ten atrybut 
służy do przekazywania parametrów i ich wartości z powiązanego znacznika do anonimowej treści, tak jakby 
te znaczniki treści obserwowały powiązany znacznik. Przekazywanie tego parametru odbywa się poprzez 
zwykłą zmianę nazwy i kopiowanie wartości powiązanego atrybutu znacznika na anonimowe tagi treści. Ten 
mechanizm daje użytkownikowi związanemu znacznikowi pewną kontrolę nad anonimowe treści. Aby to 
działało, twórca wiązania musi przewidywać potrzeby użytkownika i strategicznie umieszczać dziedziczenie 
w anonimowej zawartości powiązania. Atrybuty dziedziczenia przechowuje rozdzielaną przecinkami lub 
spacją sekwencję mapowań atrybutów. Mapowanie atrybutu określa, jaki atrybut w anonimowym tekście 
treści powinien otrzymać wartość atrybutu związanego znacznika związanego. Każde odwzorowanie 
atrybutu wykorzystuje jedną z następujących czterech składni: 
att1 
att1 = att2 
xbl: text = att2 
att1 = xbl: text 
att1 i att2 są dowolnymi legalnymi nazwami atrybutów XML. 
* Pierwsza składnia mówi, że atrybut att1 na powiązanym tagu i jego wartość powinny zostać skopiowane 
bezpośrednio do anonimowego tagu. 
* Druga forma składni mówi, że atrybut att1 w tagu anonimowym powinien mieć wartość atrybutu att2 w 
znaczniku bound. 
* Trzecia forma używa specjalnej zastrzeżonej nazwy xbl: text. Mówi się, że zawartość anonimowego tagu 
(węzeł tekstowy DOM 1) powinna zawierać wartość atrybutu att2 w powiązanym znaczniku. Daje to taki 
sam efekt jak <textnode> w szablonach XUL. 
* Czwarta forma mówi, że atrybut att1 na anonimowym tagu powinien zawierać wartość jawnej treści 
związanego tagu, która musi być węzłem tekstowym DOM 1. 
Ponieważ atrybut atrybuty jest atrybutem XBL, nie może pojawić się sam w tagu innym niż XBL. Musi być w 
pełni określony w przestrzeni nazw XML. Odbywa się to przez dodanie przedrostka Xbl: (lub podobnego) i 
dodanie innej deklaracji przestrzeni nazw do górnej części dokumentu XBL. Dlatego niektóre dokumenty XBL 
mają dwa odniesienia do przestrzeni nazw XBL, jak pokazano tutaj: 
<bindings id = "test" 
xmlns = "http://www.mozilla.org/xbl" 
xmlns: xbl = "http://www.mozilla.org/xbl" 
xmlns: xul = "http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul " 
> 
Pierwsza przestrzeń nazw XBL jest domyślna; drugi jest określony specjalnie dla atrybutu dziedziczenia. 
Kiedy wszystkie te rzeczy są zestawione, pełny przykład dziedziczenia jest 
<xul: label dir = "ltr" 
xbl: inherits = "xbl: text = wartość, styl, align = justify" /> 
Jeśli znacznik bound został zdefiniowany w ten sposób: 
<mytag value = "Test" style = "color: red" justify = "start" /> następnie, po podstawieniu, anonimowy tag 
<xul: label> zostanie zastąpiony przez 
<xul: etykieta dir = "ltr" style = "color: red" align = "start"> 
Test 
</ xul: label> 
Atrybuty dziedziczenia mogą być używane w dowolnym miejscu w anonimowej treści i można odwzorować 
jeden atrybut na wiele różnych anonimowych tagów treści, jeśli jest to wymagane. Anonimowe tagi treści 
zawsze mogą dowolnie określać atrybuty, np. Dir = "ltr". Jeśli specjalny atrybut xbl: text zostanie użyty 
więcej niż raz, wszystkie przypisane wartości pojawią się w węźle tekstowym anonimowego znacznika. 
15.2.5.2 Łączenie znaczników za pomocą <dzieci> 
Znacznik <children> kontroluje scalanie jawnej treści związanego znacznika (jeśli istnieje) z anonimową 
treścią powiązanego znacznika <content> (jeśli istnieje). Znacznik <children> może pojawiać się w 
dowolnym miejscu wewnątrz anonimowej treści powiązania. Reprezentuje dowolną treść jawną, którą ma 



powiązany znacznik. Obsługuje następujący specjalny atrybut: 
include 
Atrybut includes można ustawić na listę nazw znaczników oddzielonych przecinkami. Nie są wymagane 
kwalifikatory obszarów nazw. Ten atrybut modyfikuje proces scalania zawartości. Zawartość, która jest 
scalana, zależy od zawartości. Oto przegląd możliwości: 
1. Jeśli nie ma wyraźnej treści, wszystkie znaczniki <children> w anonimowej treści są ignorowane. Jest to 
równoznaczne z usunięciem wszystkich znaczników <children> początkowych, końcowych i pojedynczych z 
sekcji <content>, ale pozostawiając nietknięte inne znaczniki i podtagi. Ostateczna treść jest kopią 
wszystkich pozostałych anonimowych treści. 
2. Jeśli nie ma żadnych anonimowych treści, wówczas związany tag nie będzie zawierał żadnych treści po 
zakończeniu scalania. 
3. Jeśli istnieje zarówno treść jawna, jak i anonimowa, zliczaj jawne tagi treści, które są bezpośrednimi 
elementami podrzędnymi powiązanego znacznika. Każdy z tych tagów powinien pasować do jednego 
znacznika <children>. Jeśli zostanie to osiągnięte, ostateczna treść będzie scaloną kopią wszystkich jawnych i 
anonimowych treści. 
4. Jeśli nie jest spełniony żaden z tych trzech warunków, znacznik <children> został nieprawidłowo użyty w 
anonimowej zawartości lub w tagu związanym znajduje się nieoczekiwana zawartość o charakterze jawnym. 
Ostateczne połączone wyniki będą w tym przypadku nieprzewidywalne. 
Dwa ostatnie przypadki wymagają dalszych wyjaśnień. Sposób scalania zawartości zależy całkowicie od 
znacznika <children>. Ten tag tworzy iluzję, że do treści anonimowych dodawana jest treść jawna. W 
rzeczywistości ostateczna scalona treść jest kopią całej pozostałej treści. Dogodne i nieszkodliwe jest jednak 
myślenie o jawnej treści dodawanej do anonimowej treści. Oto, jak mogą występować takie dodatki: 
1. Jeśli znacznik <children> pojawia się bez atrybutu includes, oznacza on całą zawartość jawną, która 
następnie zastępuje znacznik <children> i jego poddrzewo zawartości w anonimowej treści. W takim 
przypadku w treści anonimowej powinien pojawić się dokładnie jeden znacznik <children>. 
2. Jeśli znacznik <children> pojawia się z atrybutem includes, oznacza to tylko niektóre z jawnych treści. Ta 
jawna treść zastąpi <dzieci> i jego poddrzewo zawartości w anonimowej treści. Zostaną wstawione 
wszystkie bezpośrednie elementy podrzędne powiązanego znacznika z nazwami znaczników zgodnych z listą 
zawierającą. Zostaną wstawione w tym punkcie <dzieci> w anonimowej treści. Zostaną one wstawione w tej 
samej kolejności pojawiają się w oprawionym tagu. 
3. Jeśli punkt 2 zostanie powtórzony ostrożnie, wystarczająca ilość znaczników <children includes => będzie 
obejmowała wszystkie bezpośrednie znaczniki podrzędne powiązanego znacznika. Takie tagi zapewniają 
pełne pokrycie wyraźnych tagów. W takim przypadku wszystkie treści jawne i anonimowe zostaną starannie 
scalone. 
4. Jeśli punkt 2 nie zostanie wystarczająco powtórzony, niektóre bezpośrednie znaczniki podrzędne 
powiązanego znacznika nie znajdą pasującego tagu <dzieci obejmuje =>. To jest niepełny zasięg jawnych 
tagów. Wszystkie znaczniki jawne są dołączane do ostatecznej zawartości przez Mozillę, a wszystkie 
anonimowe treści są wyrzucane. 
5. Jeśli punkt 2 jest wykonywany niedbale, to niektóre znaczniki potomne związanego znacznika będą 
pasowały do więcej niż jednego znacznika <children>. To jest bałagan i nie działa. W takim przypadku dane 
wyjściowe będą nieprzewidywalne. 
Podsumowując, projektant wiązania musi albo (a) nie przyjmować żadnych założeń dotyczących jawnej 
treści związanego znacznika i unikać używania włączeń; (b) w pełni przewidzieć, jakie jawne znaczniki mogą 
być umieszczane w związanym znaczniku, a użycie obejmuje wszędzie; lub (c) dokonać świadomego domysły 
i polegać na systemie XBL wyprowadzającym coś, co jest rozsądne. Listing 15.4 pokazuje dobrze 
uformowane przykłady tego systemu w pracy. 
<!-- tag to be bound --> 
<mytag> 
<image src="face.png"/> 
<description label="Smile"/> 
<image src="face.png"/> 
</mytag> 
<!-- Example 1: unknown explicit content --> 
<content> 



 
<box> 
<children/> 
</box> 
</content> 
<!-- Example 2: known explicit content --> 
<content> 
<children includes="description"/> 
<box> 
<children includes="image"/> 
</box> 
</content> 
<!-- Example 3: known but optional explicit content --> 
<content> 
<children includes="image|description"> 
<label value="No emoticon supplied"/> 
</children> 
</content> 
 
W tej aukcji znacznikiem <mytag> jest tag, który ma być powiązany. Pozostałe fragmenty pochodzą z trzech 
różnych wiązań. Przykład 1 dodaje wszystkie jawne treści, niezależnie od tego, co to jest, do <box>. Przykład 
2 ostrożnie umieszcza każdy typ jawnej treści w określonym miejscu. Przykład 3 powtarza treść jawną, ale 
jeśli jej nie ma, zamiast niej jest zgłaszana <etykieta>. Listing 15.5 pokazuje ostateczną zawartość każdego z 
tych przypadków 
 
<!-- Example 1: unknown explicit content --> 
<mytag> 
<box> 
<image src="face.png"/> 
<description label="Smile"/> 
<image src="face.png"/> 
</box> 
</mytag> 
<!-- Example 2: known explicit content --> 
<mytag> 
<description label="Smile"/> 
<box> 
<image src="face.png"/> 
<image src="face.png"/> 
</box> 
</mytag> 
<!-- Example 3: known but optional explicit content --> 
<mytag> 
<image src="face.png"/> 
<description label="Smile"/> 
<image src="face.png"/> 
</mytag> 
 
Jeśli oryginalna zawartość <mytag> jest bardzo różna, Przykład 1 zawsze będzie działał, ale Przykłady 2 i 3 
mogą dać nieoczekiwane wyniki. Listing 15.6 pokazuje układ, który nigdy nie będzie działał niezawodnie, 
ponieważ wszelkie znaczniki treści <image> będą pasować zarówno do znaczników <children> w 
anonimowej treści. 
 
<content> 



<children/> 
<box> 
<children includes="image"/> 
</box> 
</content> 
 
15.2.5.3 Łączenie tagów powiązanych 
Anonimowa zawartość wewnątrz znacznika XBL <content> może zawierać znaczniki, które z kolei są 
powiązane z niektórymi powiązaniami XBL. Jest to równie dobre, ponieważ większość znaczników XUL to 
powiązane znaczniki. XBL automatycznie obsługuje powiązane znaczniki jako anonimową treść. Takie tagi są 
traktowane jak każdy inny tag. Po prostu użyj oznaczenia związanego tak, jakby nie wiązało się z nim żadne 
powiązanie. Możliwe jest tworzenie cykli przechowywania i dziedziczenia między jednym lub większą liczbą 
powiązań. Należy tego unikać, ponieważ nie działa. Tag <content> nigdy nie powinien zawierać instancji tagu, 
który ma być związany. 
15.2.6 <implementation> 
Tag <implementation> to prosty tag kontenerowy. Określa obiektopodobny  interfejs wiązania. Ten interfejs 
jest implementowany wewnątrz wiązania przy użyciu JavaScript. Jest wtedy dostępny dla skryptów 
JavaScript, które działają poza związanym znacznikiem. Utworzony interfejs pojawia się jako właściwości i 
metody w powiązanym znaczniku. Tag <implementacja> ma jeden specjalny atrybut: 
implements 
Ten atrybut można ustawić na listę nazw interfejsów XPCOM rozdzielonych przecinkami lub spacjami, takich 
jak nsISimpleEnumerator lub nsIDOMEventListener. Można użyć dowolnej nazwy interfejsu. Platforma 
Mozilla traktuje wiązanie jako XPConnected (JavaScript zapakowany) komponent XPCOM i używa tych nazw 
interfejsów, aby określić, co może wiązać. Do twórcy wiążącego należy upewnienie się, że oprawa wiernie 
implementuje oferowane przez nią interfejsy. System XBL automatycznie dodaje funkcje równoważne 
interfejsowi nsISupports. Jeśli któryś z tych interfejsów zostanie określony i zaimplementowany, pojawią się 
one jako interfejsy na związanym znaczniku. Atrybut type nie jest obsługiwany przez <implementacja> ani 
żaden z jego podznaczników. Za język używany do zdefiniowania treści przyjmuje się JavaScript. Użycie 
składni <! [CDATA []]> XML jest zalecane we wszystkich wiążących się kodach, gdy skrypty mają nietrywialny 
rozmiar. Tag <implementation> może przechowywać dowolną liczbę tych tagów jako dzieci w dowolnej 
kolejności: 
<field> <property> <method>. Znacznik <implementation> może również pomieścić jeden z następujących 
znaczników: 
<conructor> <destructor> 
Wszystkie pięć tagów zawiera skrypty JavaScript jako treść. Takie skrypty mają dostęp do kilku dobrze 
znanych właściwości JavaScript: to zdarzenie dokumentu okna Właściwości okna i dokumentu są takie same 
jak te używane w skryptach XUL i HTML i odnoszą się do okna i dokumentu związanego znacznika. Ta 
właściwość odwołuje się do obiektu DOM Element związanego znacznika, który zawiera wiele użytecznych 
metod DOM, takich jak getAttribute (). Właściwość zdarzenia istnieje tylko dla kodu <handler> i zawiera 
obiekt zdarzenia DOM. Pamiętaj, że w sekcji XBL <implementation> to 
właściwość ma specjalną funkcję. Wszystkie proste wartości przypisane do właściwości tego obiektu są 
automatycznie przekształcane w typy łańcuchów. Zgodnie z tą zasadą następujący wiersz kodu zwraca ciąg 
"1213": this.dozen = 12; alert (kilkanaście + 13); Ta konwersja pojawia się tylko wtedy, gdy używasz 
operatora +. W przypadku innych operacji matematycznych łańcuchy będą w trybie cichym przekształcane 
na liczby, a zachowanie jest ukryte. Prostym rozwiązaniem jest przechowywanie wartości w obiekcie. Ten 
wiersz raportów o kodzie 25: this.d = {}; d.dozen = 12; alert (d.dozen + 13); Wiązanie bez tagu 
<implementation> jest nadal przydatne. Może wyświetlać treść i może obsługiwać zdarzenia. Listing 15.7 
jest prostym przykładem częściowego obiektu XBL. Realizuje eksperymentalną żarówkę. Za każdym razem, 
gdy sprawdzana jest moc wyjściowa żarówka, starzeje się ona nieznacznie, a jej moc spada w konsekwencji. 
W końcu próba włączenia lub wyłączenia nie będzie działać, ponieważ stanie się zbyt nieefektywna. 
 
<implementation> 
<field name="rating" readonly="true">60</field> 
<field name="lit">true</field> 



<field name="age">0</field> 
<property name="power" 
onget="age++; return rating-age/1000;" 
onset="age=(rating-val)*1000;" 
> 
<method name="toggle"> 
<body> 
if ( this.power > 30 ) this.lit = !this.lit; 
</body> 
</method> 
</implementation> 
 
Ten obiekt ma cztery właściwości: rating (stała wartość, tutaj jest to Watts), lit (boolean), wiek (liczba 
całkowita) i moc (dynamicznie obliczona wartość). Ma jedną metodę: toggle (). Te nazwy właściwości 
pojawiają się zarówno jako wartości atrybutów w znacznikach XBL, jak i jako kod JavaScript w treści 
znacznika. Na przykład metoda toggle () używa właściwości power i light, których nazwy pojawiają się 
również jako wartości atrybutu name w znacznikach <field>. Interfejs na listingu 15.7 jest odpowiednikiem 
obiektu JavaScript na listingu 15.8. 
 
var bulb = { 
lit : true, 
age : 0, 
get power() { age++; return rating-age/1000; }, 
set power(val) { age=(rating-val)*1000; }, 
toggle : function () { 
const rating : 60, 
if ( this.power > 30 ) this.lit = !this.lit; 
} 
}; 
 
Te dwie oferty są oczywiście bardzo podobne. Dlaczego po prostu nie używać zwykłego obiektu JavaScript i 
unikać XBL? Taki obiekt musi być ręcznie dołączony do każdego tagu, który tego potrzebuje, za pomocą 
skryptu lub skryptów. Używając XBL, obiekt pojawia się wszędzie, gdzie zasada wiązania CSS mówi, że 
powinna, automatycznie. 
15.2.6.1 <field> 
 Znacznik <field> jest najprostszą częścią wiążącego interfejsu. Jest przeznaczony do przechowywania prostej 
zmiennej. Służy do przechowywania informacji o stanie zaprogramowanych programistów dla każdego 
związanego znacznika. Tag <property> jest bardziej elastyczną wersją <field>. <pole> ma dwa specjalne 
atrybuty: name readonly 
* Atrybut name zawiera nazwę właściwości JavaScript implementowanej przez pole. Dlatego musi to być 
poprawna nazwa zmiennej JavaScript. 
* Atrybut readonly może mieć wartość true, w którym to przypadku nie można ustawić pola ze skryptu. 
Składnia dla <field> jest 
<field> wyrażenie JavaScript </field> 
Zwróć uwagę, że treść jest wyrażeniem, a nie instrukcją. Ponieważ wyrażenie jest oceniany tylko raz, zwykle 
jest wyrażeniem stałym, ale w razie potrzeby może to być skomplikowane obliczenie. Ta ocena ma miejsce, 
gdy wiązanie jest związane. Przykłady obejmują 
<field name = "liczba"> 3 + 2 </ pole> 
<field name = "adres" readonly = "true"> "12 High St" </ field> 
<field name = "phonelist"> [] </ field> 
Te przykłady wyglądają dziwnie, ponieważ nie ma żadnego oczywistego zadania. Zamiast tego system XBL 
ocenia dostarczone wyrażenie i wykorzystuje wynik. Te tagi są podobne do tych instrukcji JavaScript: 
var count = eval ("3 + 2"); // 5 
const address = eval ("" 12 High St ""); // ciąg znaków 



var phonelist = eval ("[]"); // pusta tablica 
Po utworzeniu pola są właściwościami obiektu związanego znacznika, który jest taki sam jak ten i mogą być 
używane normalnie. 
15.2.6.2 <property>, <getter> i <setter>  
Znacznik <property> jest przeznaczony do przechowywania prostej zmiennej, tak jak robi to znacznik <field>. 
Ta zmienna jest dostępna jako właściwość JavaScript w obiekcie DOM powiązanego znacznika. Różnica 
między <property> i <field> polega na tym, że zmienna tagu <property> zachowuje się jak interfejs, podczas 
gdy zmienna tagu <field> jest prostą wartością. Wartość zmiennej <property> może być obliczana 
dynamicznie, gdy jest albo odczytana lub zapisana, a każda operacja może mieć efekty uboczne. Oznacza to, 
że skrypty korzystające z właściwości mogą spowodować, że inne przetwarzanie wystąpi właśnie 
przez ustawienie lub pobranie. Przypomnij sobie z rozdziału 5, Skrypty, że właściwość JavaScript może mieć 
swój stan zdefiniowany za pomocą funkcji __defineGetter__ i __defineSetter__. ZA 
Właściwość znacznika <property> działa w taki sam sposób, z tym wyjątkiem, że jest zdefiniowana za 
pomocą tagów <getter> i <setter> lub ze skrótem atrybutów onget i onset. Znacznik <property> ma cztery 
specjalne atrybuty: 
name readonly, onget, onset 
* nazwa to nazwa właściwości JavaScript zdefiniowanej przez tę właściwość. Musi to być prawidłowa nazwa 
JavaScript. 
* readonly zapewnia, że właściwość działa jak stała zmienna JavaScript. Może być czytany, ale nie zapisany. 
* onget jest skróconą notacją dla znacznika <getter> i przyjmuje skrypt jako jego wartość. Jeśli podano 
zarówno onget, jak i <getter>, używany jest onget. 
* onset jest skróconą notacją dla znacznika <setter> i przyjmuje skrypt jako jego wartość. Jeśli podano 
zarówno początek, jak i <setter>, używany jest początek. początek jest bezużyteczny, jeśli podano tylko 
readonly = "true". Znacznik <property> może pomieścić zero lub jeden znacznik <getter> i <setter> jako 
treść. Z kolei zawartość tych tagów jest częścią funkcji JavaScript. 
* Znacznik <getter> i atrybut onget muszą zawierać sekwencję instrukcji JavaScript, które powodują 
wywołanie return. 
* Tag <setter> i atrybut onset muszą również zawierać JavaScript, ale powinny zwracać wartość val. 
Specjalna zmienna val zawiera wartość przekazaną do setera. Zobacz listing 15.7, gdzie znajduje się prosty 
przykład początku i początku. Równoważna składnia przy użyciu <getter> i <seter> jest pokazana na listingu 
15.9. W tym przykładzie można pominąć sekcje CDATA, ponieważ kod jest banalny. Słowo kluczowe jest 
używane wszędzie dla jasności - zalecana praktyka. 
 
<property name="power"> 
<getter><![CDATA[ 
this.age++; 
return this.rating - this.age/1000; 
]]> 
</getter> 
<setter><![CDATA[ 
this.age = (this.rating - val) * 1000; 
return val; 
]]> 
</setter> 
</property> 
Jeśli zostanie podjęta próba ustawienia takiej właściwości, gdy brakuje zarówno ustawienia <setter> i 
początkowego, błąd zostanie zgłoszony do konsoli JavaScript (lub zostanie zgłoszony wyjątek). Jeśli zostanie 
podjęta próba uzyskania wartości takiej właściwości, gdy brakuje <getter> i onget, to zostanie zwrócona 
wartość undefined. 
15.2.6.3 <method>, <parameter> i <body> 
 Znacznik <method> służy do definiowania metody interfejsu. Zawiera zero lub więcej znaczników 
<parameter>, po których następuje dokładnie jeden znacznik <body>. Tag <method> obsługuje jeden 
specjalny atrybut: 
Nazwa 



Atrybut name określa nazwę właściwości JavaScript, która będzie przechowywać obiekt Function, dlatego 
musi to być poprawny identyfikator JavaScript. Znacznik <method> nie obsługuje atrybutu akcji, a Mozilla 
może ulec awarii, jeśli ten atrybut jest używany. Jeśli używane są łańcuchy dziedziczenia, to nie ma 
możliwości, aby jakiekolwiek rozszerzone wiązanie <metoda> działało z żadnym podstawowym wiązaniem 
<metoda>, które zostało nadpisane rozszerzonym wiązaniem <metoda> o tej samej nazwie. Nie można 
pracować z nadpisanymi metodami wiążącymi bazę. Znacznik <parametr> ma dokładnie taką samą składnię 
jak znacznik <method>. Jego jedyny atrybut nazwy definiuje jedną nazwę zmiennej przekazaną do metod. 
Kolejność znaczników <parameter> jest taka sama jak kolejność zmiennych przekazywanych do metody. 
Znaczniki <method> i <parameter> nie są używane do utworzenia w pełni wpisanego podpisu funkcji. Są 
używane tylko jako nazwy. Nie ma sprawdzania typu, a nawet liczenia argumentów. Nie ma refleksji typu 
poza tym, co zapewnia sam JavaScript. Nie ma sposobu na określenie typu zwracanej wartości. Te znaczniki 
są bardzo uproszczone. Nie można utworzyć dwóch metod o tych samych nazwach, ale o różnych numerach 
parametrów. Ponieważ wszystkie funkcje JavaScript obsługują zmienne listy argumentów, nie ma również 
potrzeby tworzenia takich odmian. Na koniec znacznik <body> zawiera instrukcje JavaScript, które tworzą tę 
metodę. Ten tag nie ma żadnych specjalnych atrybutów. Instrukcja return musi być użyta w kodzie, gdy 
metoda ma coś do zwrócenia. Obiekt arguments, który pojawia się we wszystkich funkcjach JavaScript, jest 
również dostępny do użycia w treści znacznika <body>. 
Listing 15.10 pokazuje, że te znaczniki współpracują ze sobą: 
 
<method name="play"> 
<parameter name="boy"/> 
<parameter name="dog"/> 
<parameter name="ball"/> 
<body><![CDATA[ 
if ( arguments.length != 3) 
throw Components.results.NS_ERROR_INVALID_ARG; 
if ( boy == "Tom" && dog == "Spot" ) 
{ 
return document.fetch(ball.type); 
} 
return null; 
]]> 
</body> 
</method> 
 
Ten przykład pokazuje, że wszelkie kontrole przekazywanych argumentów muszą być wykonywane ręcznie; 
nic nie jest zrobione automatycznie. Instrukcja rzutowania JavaScript może być użyta do zakończenia 
metody i zwrócenia wyjątku do kodu wywołującego. Wartość zwrócona w tym przykładzie jest jedną z 
oficjalnych wartości błędów XPCOM. Używając jednej z tych stałych, metoda jest zgodna ze standardami 
komponentów XPCOM. Ciało metody może dowolnie wchodzić w interakcje z dowolnymi obiektami, które 
lubi w bieżącym oknie - w tym przypadku metoda fetch () jest metodą lub funkcją zapisaną poza 
powiązaniem. Ten fragment XBL jest odpowiednikiem funkcji JavaScript pokazanej na listingu 15.11. 
 
function play(boy, dog, ball) 
{ 
if ( arguments.length != 3) 
throw Components.results.NS_ERROR_INVALID_ARG; 
if ( boy == "Tom" && dog == "Spot" ) 
{ 
return document.fetch(ball.type); 
} 
return null; 
} 
 



Te dwie definicje wcale się nie różnią, więc nie jest niespodzianką, że zawartość XBL <method> zostanie 
przekonwertowana na JavaScript wkrótce po załadowaniu i przeanalizowaniu dokumentu XBL. 
15.2.6.4 <constructor> i <destructor>  
Znaczniki <konstruktor> i <destruktor> to programy obsługi zdarzeń, które uruchamiają się tylko raz w 
trakcie trwania powiązania. Są używane do inicjalizacji i czyszczenia, podobnie jak konstruktory i destruktory 
w większości języków obiektowych. Konstruktory i destruktory XBL mają standardową semantykę obiektową 
i nie podążają za prototypowym systemem JavaScript. Jedynym specjalnym atrybutem obsługiwanym przez 
te dwa znaczniki jest ten atrybut: 
akcja 
Atrybut akcji jest skrótem dla zawartości znaczników <constructor> i <Destroy>. Ta treść jest ciałem funkcji 
JavaScript, tak jak w przypadku znacznika XBL <body>. Można go określić między znacznikami początkowym 
i końcowym lub przy użyciu atrybutu działania. Jeśli oba są określone, używany jest atrybut akcji, ale nie ma 
sensu określać obu. Znacznik <construction> uruchamia swoją akcję za każdym razem, gdy powiązanie jest 
powiązane z docelowym znacznikiem dokumentu. Może to być wiele razy, a jeśli tak, ważne jest, aby akcja 
konstruktora miała dobrą wydajność. Nie ma sposobu kontrolowania powiązań w łańcuchu dziedziczenia za 
pomocą znacznika <constructor>. Nie ma sposobu, aby kontrolować wszelkie powiązane znaczniki w sekcji 
<content> z znacznika <constructor>. Kod konstruktora nie przekazuje żadnych argumentów, ale ten 
wskaźnik jest zawsze dostępny. Kod konstrukcyjny nie musi zwracać wartości. Jeśli bieżące powiązanie 
dziedziczy inne wiązanie, to znaczniki <constructor> będą uruchamiane w kolejności od ogona do początku 
łańcucha dziedziczenia - innymi słowy, znacznik <constructor> głównego wiązania będzie ostatnim, który 
zostanie uruchomiony. Tag <destructor> uruchamia swoją akcję za każdym razem, gdy wiązanie jest 
niezwiązane z docelowego tagu dokumentu. Rzadko zdarza się to bez zniszczenia całego docelowego 
dokumentu, ale jeśli powiązania są zarządzane ręcznie lub jeśli stan współdzielony przez wiele okien jest 
zachowany, może być przydatny <destruktor>. Jeśli chodzi o znacznik <constructor>, nie ma specjalnego 
sposobu wpływania na status innych powiązań, które są częścią bieżącego powiązania. Kod zniszczenia nie 
przekazuje żadnych argumentów i nie musi zwracać żadnej wartości. Jeśli bieżące powiązanie rozszerza 
(dziedziczy) kolejne wiązanie, to znaczniki <destructor> będą uruchamiały się w kolejności od głowy do 
końca łańcucha dziedziczenia - innymi słowy, znacznik <destructor> pierwszego wiązania będzie pierwszym. 
palić. Powszechne jest tworzenie obiektów XPCOM z konstruktora. Jeśli wymagany jest tylko jeden taki 
obiekt dla danego powiązania, a nie jeden na znacznik związany, to wspólny język do takiego ustawienia jest 
pokazany na listingu 15.12 
 
<constructor><![CDATA[ 
if (!document.globalPicker) 
{ 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var comp = Cc["@mozilla.org/filepicker;1"]; 
document.globalPicker = comp.getService(Ci.nsIFilePicker); 
} 
]]></constructor> 
 
W tym kodzie każdy powiązany znacznik sprawdza, czy inicjalizacja została wykonana, a jeśli tak, kod po 
prostu ignoruje ten krok. Wiązania są powiązane w różnym czasie, ale ponieważ Mozilla jest jednowątkowa, 
nie jest możliwe, aby dwa konstruktory działały w tym samym czasie. 
15.2.7 <handers> 
Tag <handers> jest prostym znacznikiem kontenera, który przechowuje wszystkie procedury obsługi zdarzeń 
powiązane z powiązaniem XBL. Nie ma żadnych specjalnych atrybutów. Zawiera jeden lub więcej tagów 
<handler>. Każdy tag handler jest odpowiedzialny za wykonywanie niektórych skryptów JavaScript w 
odpowiedzi na pojedyncze zdarzenie DOM2 w znaczniku bound. Powiązania XBL przechowywane w chrome 
Mozilli zawierają ponad 500 indywidualnych programów obsługi i dlatego są odpowiedzialne za dużą 
interaktywność. Wiele zdarzeń przetwarzanych przez standardowe aplikacje, takie jak klasyczna 
przeglądarka czy klasyczna poczta i wiadomości, jest wynikiem powiązań XBL, a nie konkretnego kodu 
aplikacji. Procedury obsługi zdarzeń określone w XBL są jednym z czterech źródeł programów obsługi w 



Mozilli. Opisuje również znacznik <key>. Ten znacznik ma składnię bardzo podobną do znacznika <handler>. 
Ostatni zestaw modułów obsługi jest ukryty głęboko w platformie Mozilla. Te procedury obsługi są napisane 
w języku C / C ++ i są instalowane automatycznie przez platformę po pierwszym otwarciu okna. Te ostatnie 
procedury obsługi są domyślnymi procedurami obsługi, które działają, jeśli nic innego nie jest zainstalowane. 
Podobnie jak w przypadku platformy Mozilla, która jest prekursorem specjalnego kontrolera poleceń do 
obsługi fokusa, platforma instaluje również zestaw specjalnych procedur obsługi dla najbardziej 
podstawowych typów przetwarzania zdarzeń. Po dodaniu modułów obsługi <key> znajdują się one nad 
podstawowymi procedurami obsługi, podobnie jak zdefiniowane w aplikacji procedury obsługi komend 
onclick znajdują się na wierzchu powiązań XBL. Kiedy dodawane są znaczniki <handler>, znajdują się one 
obok podstawowych procedur obsługi, tak jakby oba zostały zarejestrowane za pomocą metody 
addEventListener ().Chociaż ten ostatni i najbardziej ukryty zestaw procedur obsługi jest implementowany 
jako część systemu XBL, nie jest dostępny dla programistów aplikacji. Najważniejszą rzeczą, na którą należy 
zwrócić uwagę, jest to, że niektóre zarządzanie zdarzeniami występuje pod powiązaniami XBL i że żadna ilość 
wyszukiwania w chrome nie znajdzie kodu, który jest odpowiedzialny za to wszystko. 
15.2.7.1 <handler>  
Znacznik <handler> bardzo przypomina znacznik XUL <key>. Definiuje jeden cel zdarzenia i jedną akcję dla 
jednego bardzo specyficznego zdarzenia. Akcja jest albo fragmentem skryptu, albo poleceniem do 
wykonania. Znacznik <handler> implementuje domyślną akcję dla danego zdarzenia, gdy pojawia się na 
znaczniku związanym. Można go przesłonić na tagu związanym za pomocą zwykłego programu obsługi 
zdarzenia DOM2 Events. Aby uruchomić program obsługi, zdarzenie dopasowujące musi zostać 
wygenerowane w powiązanym tagu. Oznacza to, że zdarzenie musi zostać wygenerowane przez działanie 
użytkownika, w wyniku zmiany dokumentu lub za pośrednictwem metody DOM2 Events dispatchEvent (). 
Tag <handler> obsługuje następujące atrybuty specjalne: 
event phase command modifiers clickcount key keycode charcode button action 
* Atrybut zdarzenia określa nazwę zdarzenia dla programu obsługi, korzystając ze zdarzeń obsługiwanych 
przez Mozillę. mousedown to przykładowe wydarzenie. zdarzenie nie ma wartości domyślnej. 
* Atrybut fazy mówi, na jakim etapie cyklu zdarzenia DOM 2 akcja zostanie uruchomiona. Musi być 
ustawiony na "przechwytywanie", "cel" lub "bulgotanie". "Bulgotanie" jest domyślne. 
* Atrybut command określa polecenie, które zostanie wykonane po wystąpieniu zdarzenia. Sterownik użyty 
do znalezienia i wykonania polecenia będzie jednak poszukiwany na aktualnie aktywnym tagu, a nie na 
znaczniku bound. Oznacza to, że wiązanie musi być w pełni skupione; w przeciwnym razie należy podjąć 
kroki w celu zapewnienia, że nadające się do ogniskowania części wiążącej treści mają odpowiedniego 
kontrolera. Ten atrybut wyklucza się wzajemnie w działaniu. Nie ma wartości domyślnej. 
* Atrybut modyfikatorów akceptuje rozdzielaną spacjami lub przecinkami listę wartości shift, control, alt, 
meta, accel i access. Ten atrybut służy do określania, które modyfikatory mają zastosowanie do zdarzenia 
klucza. Aby wystąpiło zdarzenie, należy nacisnąć wszystkie określone modyfikatory. accel to ogólny, zależny 
od platformy klawisz akceleratora. dostęp odpowiada przypadkowi, w którym został naciśnięty klawisz 
skrótu (klawisz skrótu) dla powiązanego znacznika. Klawisze skrótów są określane za pomocą klucza XUL = 
atrybut. Wartością domyślną jest brak modyfikatorów. 
* Klawisz kliknięcia jest używany tylko w przypadku zdarzeń myszy. Zawiera pojedynczą cyfrę, która określa, 
ile kliknięć myszką jest potrzebnych użytkownikowi (zmniejszenie o jedno kliknięcie). Maksymalna liczba 
kliknięć jest ostatecznie limitem systemu operacyjnego. Mozilla obsługuje co najmniej trzy kliknięcia. 
Wartość domyślna to dowolna liczba kliknięć. 
* Kluczowy atrybut jest używany tylko w przypadku kluczowych zdarzeń. Zawiera pojedynczy klucz do 
wydrukowania, taki jak "A". Do kluczowych zdarzeń należy użyć klucza lub klucza, ale nie obu. Domyślne jest 
naciśnięcie dowolnego klawisza. 
* Atrybut keycode jest używany tylko w przypadku zdarzeń kluczowych. Zawiera jeden mnemonik klucza VK_ 
z listy w tabeli 6.3. Do kluczowych zdarzeń należy użyć klucza lub klucza, ale nie obu. Wartością domyślną 
jest dowolny klucz. 
* Atrybut charcode jest starszą, wycofaną nazwą dla atrybutu key. Zamiast tego użyj klucza. 
* Atrybut przycisku jest używany tylko w przypadku zdarzeń myszy. Zawiera pojedynczą cyfrę, która określa, 
który przycisk myszy jest naciśnięty. Liczba przycisków myszy jest ostatecznie limitem systemu operacyjnego; 
Mozilla obsługuje co najmniej trzy przyciski. Pierwszy przycisk to przycisk 0. Domyślnym przyciskiem jest 
dowolny przycisk. W przypadku myszy dwu- lub trzy przyciskowej prawy przycisk to przycisk 2. 



* Atrybut akcji zawiera skrypt, który powinien zostać uruchomiony po wystąpieniu zdarzenia. Ten atrybut 
wyklucza się wzajemnie za pomocą atrybutu command. Nie ma wartości domyślnej. 
 
Jeśli nie podano ani polecenia, ani atrybutu akcji, wówczas procedura obsługi zdarzeń JavaScript dla 
zdarzenia może być umieszczona między początkowymi i końcowymi znacznikami <handler>. Przykładowy 
handler to <event obsługi = "kliknij" phase = "target" clickcount = "1" button = "0"> 
this.do_custom_click (); // a <metoda> powiązania </ handler> Jest to domyślna akcja dla zdarzenia 
kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Metoda do_custom_click () jest określona w innym miejscu wiązania, 
dzięki czemu można ją wywołać bezpośrednio w obiekcie DOM powiązanego znacznika. 
15.2.8 Non-tags i Non-attributes 
System XBL ma swój udział w tagach, które nie istnieją, ale wydają się istnieć. Poniższe podsumowanie 
dotyczy wersji Mozilli do wersji 1.4. Notatka W3C dla XBL jest propozycją i nie pasuje dokładnie do 
implementacji Mozilli. Wersja XBL Mozilli nie obsługuje następujących aspektów tej Uwaga: 
* Atrybut type, używany w <powiązaniach>, <metodzie> i innych znacznikach. 
* Atrybut applyauthorsheets w tagu <content>. 
* Atrybut applybindingsheets w znaczniku <children>. 
* Tag <element> i wszystkie odniesienia do niego. 
* Następujące zdarzenia nie są obsługiwane: contentgenerated, contentdestroyed, bindingattached, 
bindingdetached.  
 
15.3 ŁĄCZENIE WIELU WIĄŻĄCYCH 
System dziedziczenia XBL został omówiony w części "Funkcje podobne do obiektów" wcześniej w tym 
rozdziale. Ten temat dotyczy zastosowań systemu dziedziczenia. Tylko twórca wiążący może implementować 
odziedziczone wiązania. 
15.3.1 Proste dziedziczenie z rozszerzeniami = 
Listing 15.13 pokazuje dwa powiązania związane z dziedziczeniem 
 
<!-- both bindings contained in example.xml --> 
<binding id="smileyA"> 
<content> 
<xul:image src="faceA.png"/> 
</content> 
<implementation> 
<method name="methodA"> 
<body> return true; </body> 
</method> 
</implementation> 
</binding> 
<binding id="smileyB" extends="example.xml#smileyA"> 
<content> 
<xul:image src="faceB.png"/> 
</content> 
<implementation> 
<method name="methodB"> 
<body> return false; </body> 
</method> 
</implementation> 
</binding> 
Jeśli wiązanie smileyA jest powiązane z tagiem XUL, to tag będzie miał pojedynczy znacznik <image src = 
"faceA.png"> jako treść i jedną metodę o nazwie methodA (). W tym przypadku łańcuch dziedziczenia XBL 
znacznika ma długość jeden i zawiera tylko wiązanie smileyA. Ten przypadek nie ma dziedziczenia, a smileyA 
jest podstawowym wiązaniem. Jeśli wiązanie smileyB jest powiązane z tagiem XUL, to tag będzie miał 
pojedynczy znacznik <image src = "faceB.png"> jako treść i dwie metody o nazwie methodA () i methodB (). 
W tym przypadku związany łańcuch dziedziczenia XBL znacznika ma długość drugą i zawiera wiązanie 



smileyB na głowie i wiązanie smileyA na ogonie. Jest to przypadek odziedziczony, a smileyB jest 
podstawowym wiązaniem. Oba te powiązania mogą być stosowane do różnych znaczników w tym samym 
czasie. Nie można stwierdzić, czy powiązanie zostanie przedłużone, ponieważ jego adres URL może być 
używany w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli powiązanie znajduje się w chrome, to kontrola wszystkich 
plików chrome może ujawnić wszystkie zastosowania danego wiązania. Mimo to, bezpieczne aplikacje 
zainstalowane poza chromem mogą nadal niewspółmiernie rozszerzać wiązanie chromu. 
15.3.2 Wiązania zawartości zerowej 
Bardzo popularną techniką XBL używaną w Mozilli jest wyodrębnianie wspólnej logiki z zestawu wiązań i 
budowanie zerowego powiązania treści w celu utrzymania tej logiki. Takie powiązanie nie ma sekcji 
<resources> ani <content> i rzadko (lub nigdy) jest powiązane bezpośrednio z tagiem. Zawiera głównie 
logikę programowania i informacje o stanie. Jeśli inne powiązanie używa tego powiązania jako podstawy, 
wówczas metody i procedury obsługi powiązania zawartości zerowej są dodawane z powrotem do wiązania 
rozszerzonego w czasie wykonywania. Powiązanie zawartości zerowej może być kilkakrotnie przedłużane do 
różnych celów. W kategoriach obiektowych powiązanie zawartości zerowej można nazwać "klasą 
podstawową treści wirtualnej". Przykładem takiego wiązania zawartości zerowej jest powiązanie z 
przyciskami w pliku button.xml w pliku toolkit.jar w chrome. Zawiera: 
* właściwości: dostępny typ dlgRodzaj grupy otwarty sprawdzany kratka- Stan autoCheck 
* procedury obsługi: event = "command" 
Te właściwości i zdarzenia są odpowiedzialne za zarządzanie wieloma stanami używanymi przez widżety 
podobne do przycisków. Na przykład, właściwość checked ma logikę <setter> i <getter> JavaScript, która 
pozwala, aby związany tag miał <checkbox> lub stany podobne do <radio>. Ta logika wykonuje zadania 
związane z utrzymaniem w powiązanym tagu, ustawiając i rozbrajając atrybuty XML i koordynując 
sprawdzony stan z innymi atrybutami, które mogą występować. Logika tego wiązania jest dziedziczona przez 
wiele innych powiązań. Te 
Wiązania z kolei są używane w wielu znacznikach XUL: wszystkie warianty <button>, wszystkie warianty 
<toolbarbutton>, <thumb>, <dropmarker>, <radio>, <menu>, przyciski w <wizard>, <dialog> oparte na 
oknach i tak dalej. Najwyraźniej wiązanie z przyciskami jest wysoce wielokrotnego użytku. Znacznik zerowej 
zawartości bazy danych pozwala uniknąć niepotrzebnego duplikowania kodu. Kiedy takie powiązanie jest 
używane, przedłużenie wiązania powinno dodać sekcję <content>. 
15.3.3 Wiązania elewacji wejściowych 
Możliwe jest utworzenie wiązania XBL, które koncentruje się na danych wejściowych użytkownika. Takie 
powiązanie ma dużą sekcję <handers> i niewiele więcej, chociaż może również posiadać metody i 
właściwości wspierające. Takie wiązanie nazywa się fasadą wejściową wiążącą z dwóch powodów. Po 
pierwsze dodaje warstwę wejściową użytkownika i obsługę zdarzeń między użytkownikiem a widżetem, w 
postaci zestawu procedur obsługi. To jest jak przedni kontuar sklepu. Po drugie, opiera się na innym 
powiązaniu, aby dostarczyć je z konkretnym widgetem 
moc przetwarzania, której potrzebuje. Jest to zatem "cienkie" wiązanie, a fasady są cienkie. Trywialnym 
przykładem wiązania elewacji wejściowych jest 
<binding id = "click-facade" extends = "bindings.xml # base-widget"> 
<handlery> 
<event obsługi = "kliknij">> this.click (); </ handler> 
</ handlers> 
</ binding> 
To proste powiązanie powoduje wstawienie fasady wejściowej między jednym kliknięciem a widżetem. Nie 
implementuje on metody click (), która pozostaje w gestii innego wiązania. Ta metoda może być ogólna (w 
takim przypadku powiązanie jej z podstawą może ją dostarczyć) lub może być wysoce wyspecjalizowana (w 
takim przypadku będzie ją dostarczać wiązanie, które rozszerzy fasadę kliknięcia). Kod obsługi w tym 
powiązaniu może być bardziej złożony; może być wymagane utrzymywanie stanu, który włącza i wyłącza 
określone wejścia w zależności od tego, jakie było ostatnie wejście. Fasada wejściowa to kolejne miejsce, w 
którym można wprowadzić funkcje przetwarzania makr do wprowadzania danych przez użytkownika. 
Podobnie jak wiązanie zawartości zerowej, wiązanie wejściowej elewacji rzadko jest związane z tagiem. Jego 
głównym celem jest wyodrębnienie ze zbioru wiązań wspólnej semantyki wprowadzania danych przez 
użytkownika i zebranie tej semantyki razem w jedno miejsce. Brak <treści> oznacza, że należy go przedłużyć 
przed użyciem. 



Na platformie Mozilla (do wersji 1.4) nie ma fasad wejściowych XBL, ale jest dla nich miejsce. Jeśli 
przeanalizujesz powiązania XBL dla <drzewo>, <listbox>, <tabbox> i HTML <wybierz> (zacznij od xul.css w 
toolkit. Jar w chrome), zobaczysz wspólny zestaw klawiszy nawigacyjnych klawiatury we wszystkich 
powiązaniach dla tych widżetów. Ten podzbiór może zostać wyodrębniony w wejściowe wiązanie elewacji, 
które następnie zostanie ponownie wykorzystane w wielu widżetach, zapewniając jednolitą nawigację. 
Mozilla obecnie implementuje jeden rodzaj wejściowej fasady. Składa się z dokumentów XUL, które 
przechowują zestawy powiązań <key>. Dokumenty te są zawarte w większości okien aplikacji Mozilli za 
pomocą nakładek. Jeśli fasada wejściowa XBL jest specyficzna dla powiązania XBL, fasada wejściowa XUL w 
postaci zestawu wiązań <key> jest specyficzna dla całego dokumentu XUL. 
15.3.4 Powiązania z wewnętrzną zawartością 
Tytuł tego rozdziału sugeruje, że wiązania są używane do tworzenia całych widżetów, co naprawdę można 
zrobić. Możliwe jest także wiązanie, aby dostarczać tylko elementy widgetu. Takie wiązanie nazywa się 
wewnętrznym wiązaniem treści. Wewnętrzne powiązania treści są proste do utworzenia. Ich sekcja 
<content> zakłada założenie o znaczniku nadrzędnym związanego znacznika. Oczekuje się, że związany tag 
dostarczy zawartość do swojego nadrzędnego znacznika, który jest rodzajem znacznika kontenera. Ta 
etykieta kontenera definiuje granice widżetu. Wewnętrzne powiązanie treści opiera się na tym, że znacznik 
nadrzędny jest poprawnie określony. Oczywistymi kontenerami w XUL są znaczniki, takie jak <box>, 
<button>, <menupopup>, <scrollbar> i <toolbar>. Wewnętrzne powiązania treści są zależne od rodzica 
związanego znacznika i są z nim ściśle powiązane. Takie powiązanie może zapewnić metody i właściwości, 
których rodzic oczekuje, lub może dotrzeć do rodzica w celu wyodrębnienia potrzebnych informacji. To 
bliskie sprzężenie oznacza, że związany znacznik jest zazwyczaj brzydką awarią, gdy jest podany sam. Po 
umieszczeniu w odpowiednim pojemniku 
tag, zapewnia abstrakcję, która dokładnie wyraża treść tego tagu. Wewnątrz XUL Mozilli kilka tagów podąża 
za wewnętrzną filozofią treści. Tagi używane wewnątrz <pasek przewijania> to przykłady: <thumb>, <slider> 
i <scrollbarbutton>. Znaczniki te nie mają wszystkich powiązań XBL, ale polegają na znacznikach 
nadrzędnych w celu poprawnego działania. Przykładami tagów z powiązaniami XBL są znaczniki 
<dropmarker> używane w niektórych tagach <button> i znaczniku <tabs> używanym w <tabbox>. 
15.4 W JAKI SPOSÓB WIĄŻĄ PROCESY 
Oto kroki, przez które przechodzi wiązanie, gdy jest ono powiązane z tagiem w celu 
dokument: 
1. Podczas ładowania dokumentu docelowego silnik układu Mozilli wykrywa potrzebę wiązania, gdy widzi 
styl wiązania -moz na danym załadowanym znaczniku. 
2. Lista rzeczy do wykończenia dokumentu jest zwiększana o jeden. Ta lista opóźnia uruchomienie zdarzenia 
onload dla dokumentu docelowego. 
3. Jeśli kompletna, skompilowana kopia powiązania jeszcze nie istnieje dla dokumentu docelowego, 
wykonuje się kroki 4-7. Jeśli istnieje, przetwarzanie jest kontynuowane od kroku 8. 
4. Dokument XBL dla powiązania jest pobierany i umieszczany w pamięci podręcznej Mozilli. Odbywa się to 
równolegle z załadowaniem dokumentu docelowego. 
5. Pobrany dokument XBL jest analizowany i wkompilowany w wewnętrzną strukturę danych. 
6. Jeśli istnieje atrybut extends, kroki 2-7 są powtarzane (równolegle) dla każdego wiązania w łańcuchu 
dziedziczenia. Zatem inne powiązanie może osiągnąć krok 7 przed bieżącym wiązaniem. 
7. Skompilowane powiązanie zostanie dodane do menedżera powiązań dokumentu. Menedżer powiązań 
jest składnikiem XPCOM, który przechowuje listę wszystkich powiązań używanych przez dokument. 
8. Pełny łańcuch dziedziczenia wiązania jest teraz dostępny w załadowanej i skompilowanej formie. Znacznik 
docelowego dokumentu jest teraz powiązany z powiązaniem - ostatecznie jest to po prostu przypisanie 
wskaźnika w Mozilli. Przed tym krokiem skrypt sprawdzający związany znacznik nie będzie wiązał się. Po tym 
kroku skrypt nie może sprawdzić powiązanego znacznika, dopóki wszystkie pozostałe kroki nie zostaną 
zakończone. Dzieje się tak dlatego, że pozostałe kroki zajmują jedyny wątek przetwarzania Mozilli, dopóki 
nie zostaną zakończone. 
9. Atrybuty znacznika <content> są kopiowane do znacznika, który ma być związany. 
10. Jawne i anonimowe treści są scalane, a wynik jest kopiowany do powiązanego znacznika przy użyciu 
operacji DOM. 
11. Moduły obsługi <handler> są instalowane na znaczniku powiązanym za pomocą menedżera powiązań. 
12. Właściwości <property> i <method> są dodawane do obiektu DOM powiązanego znacznika. 



13. Uruchomiony jest dowolny kod <constructor> w łańcuchu dziedziczenia. 
14. Jeśli są jakieś zmiany w arkuszach stylów wynikające z tych wszystkich kroków, są one stosowane jako 
ostatni krok. 
15. Lista rzeczy, które należy ukończyć, zanim zdarzenie onload zostanie uruchomione, zostanie zmniejszona 
o jeden. 
15.5 SKRYPTOWANIE 
Zmieniony znacznik wygląda jak każdy inny obiekt DOM na JavaScript. Skrypty pochodzące z ograniczonej 
strony znacznika mogą działać na obiekcie znacznika związanego na szereg standardowych sposobów: 
* Właściwości można wywoływać jako metody lub przypisywać do nich lub czytać. 
* Właściwości można dodawać lub ustawiać na wartość null. 
* Właściwości, które przechowują metody (obiekty funkcji) można zmienić na zdefiniowane przez 
użytkownika metody. 
* Program obsługi zdarzeń utworzony przy użyciu atrybutów ... style lub metodą DOM 2 addEventListener () 
może przesłonić procedury obsługi w powiązaniu. 
* Interfejsy DOM 1 mogą ustawiać i usuwać atrybuty na związanym znaczniku. 
* Interfejsy DOM 1 mogą modyfikować ostateczną scaloną treść związanego znacznika. 
Żadne z tych działań nie wpływa na specyfikację wiązania XBL dla powiązanego wiązania. Najważniejszym 
problemem dla użytkownika powiązań XBL jest kwestia czasu ładowania. Nie ma ogólnego sposobu na 
stwierdzenie, czy pojedynczy związany znacznik został zakończony wiązaniem. Jedynym sposobem, aby się 
upewnić, jest użycie procedury obsługi ładowania w dokumencie powiązanego znacznika i uniknięcie 
leniwych szablonów ładujących. Jeśli używane wiązania są wykonane na zamówienie, dobrym pomysłem dla 
tych wiązań jest wskazówka, że są one załadowane. Innym aspektem tagów związanych ze skryptami jest 
obsługa zdarzeń. Chodzi o zwykłe zdarzenia DOM i specjalny przypadek fokusu wejściowego. Zwyczajne 
zdarzenia DOM przechodzą do scalonej ostatecznej zawartości znacznika, tak jakby była to normalna 
zawartość XUL. Z punktu widzenia programisty związanego znacznik jest pojedynczym niepodzielnym 
elementem i ostatnim krokiem w fazie przechwytywania zdarzenia. Dopiero z punktu widzenia wiążącego 
twórcy treść powiązanego znacznika pełni jakąkolwiek aktywną rolę. W takim przypadku zdarzenie 
przechodzi do wiązania, do którego można uzyskać dostęp za pomocą obiektu zdarzenia. Właściwość 
event.originalTarget tego obiektu jest najbardziej użyteczna w wiązaniu; właściwość event.target nie jest 
jeszcze niezawodna w wersji 1.4. Jeśli jednak związany znacznik nie jest częścią pierścienia ostrości okna 
(takiego jak znacznik XUL <box>), to części scalonej treści nadal mogą odbierać zdarzenia. W szczególności, 
jeśli scalona treść zawiera tagi, które są potencjalnymi kandydatami do wybierania fokusu (np. <Pole 
wyboru> lub <przycisk>), to znaczniki te nadal mogą być zakładane i opuszczane przez użytkownika. Działa 
następująca zasada: 
Jeśli znacznik powinien móc odbierać fokus, a jego znacznik nadrzędny nie może uzyskać fokusu, pozwól mu 
uzyskać fokus. System wiązania XBL nie ma interfejsu "odświeżania" ani "przebudowywania", który może 
być użyty do zaktualizowania związanego znacznika. Zmieniony znacznik może mieć tylko całe powiązanie 
dodane lub usunięte. Można to zrobić na dwa sposoby. 
Pierwszym sposobem zmiany powiązanego znacznika jest zmodyfikowanie właściwości stylu -mozbinding za 
pomocą skryptu. Najprostszą rzeczą do zrobienia jest ustawienie tej właściwości na wartość specjalną brak 
lub jej brak. Niestety, błąd Mozilli sprawia, że to rozwiązanie jest niewiarygodne. Zalecaną alternatywą jest 
utworzenie dwóch klas stylu: 
.binding-installed {-moz-binding: url ("test.xml # Test"); } 
.binding-removed {-moz-binding: none; } 
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Zamiast ustawiać właściwość -moz-binding, ustaw atrybut class powiązanego znacznika na jedną lub drugą z 
tych dwóch nazw klas. Działa to poprawnie. Drugim sposobem zmiany powiązanego powiązania znacznika 
jest użycie jedynego interfejsu XPCOM dostępnego do tego celu. Ten interfejs to nsIDOMDocumentXBL Jest 
on automatycznie dostępny w obiekcie dokumentu. Metody addBinding () i removeBinding () dodają i 
usuwają podstawowe powiązanie ze znacznikiem pasującym do dostarczonego obiektu DOM. Jeśli 
pierwotne powiązanie implikuje łańcuch dziedziczenia, to jest również ładowane. Te dwie metody działają 
synchronicznie, więc nie powracają, dopóki zmiana wiązania nie zostanie zakończona. Metoda 
loadBindingDocument () synchronicznie ładuje dokument XBL z podanym adresem URL do własnego drzewa 
DOM, które jest zwracane. Ta metoda może być używana do sprawdzania struktury specyfikacji wiązania. Ta 



metoda jest przydatna do odzwierciedlenia specyfikacji powiązania w strukturę danych, która może 
następnie zostać wykorzystana do zbudowania narzędzi opartych na schemacie, takich jak projektanci i 
inspektorzy. Zapewnia również sposób synchronicznego zmieniania wiązania, to znaczy przypadkowego 
wiązania, aby wykonywanie skryptu było zawieszone do momentu pełnego powiązania. Metoda 
getBindingParent () zwraca powiązany znacznik, który ma dostarczony obiekt jako znacznik treści lub węzeł 
tekstowy. Służy do przechodzenia w górę hierarchii treści z fragmentu treści, którego pochodzenie jest 
niepewne, aż do znalezienia znacznika, który ma powiązanie. Pozostałe dwie metody to wariacje XBL na 
dokumencie. Metoda getElementById (). Zamiast zwracać obiekty znaczników z drzewa DOM dokumentu, 
zwracają obiekty znaczników z anonimowej zawartości powiązania XBL. Jest to jedyna część specyfikacji 
powiązania XBL, do której można uzyskać dostęp ze skryptu. W obu metodach przekazany element DOM 
jest obiektem DOM dla powiązanego znacznika. getAnonymousNodes () zwraca obiekt zawierający 
wszystkie bezpośrednie elementy podrzędne tagu <content> w dopasowanym powiązaniu. Liczba 
elementów podrzędnych jest określona przez właściwość length na zwróconym obiekcie, a każde dziecko 
jest dostępne za pomocą metody item () zwróconego obiektu, który pobiera indeks indeksu podrzędnego. 
getAnonymousElementByAttribute () zwraca pojedynczy znacznik ze zbioru znaczników wewnątrz znacznika 
<content> wiązania. Zwrócony znacznik ma nazwę atrybutu i wartość atrybutu określoną w wywołaniu 
metody. Ta ostatnia metoda rozwiązuje problem utworzony przez połączenie XBL treści anonimowych i 
jawnych w związanym znaczniku. Przed scaleniem anonimowe tagi treści są w określonej kolejności. Po 
scaleniu względne pozycje tych tagów mogą być inne, dzięki dodaniu treści o charakterze jawnym. Ta 
metoda pozwala na znalezienie anonimowego tagu treści, niezależnie od jego pozycji. Tag musi mieć 
unikalną parę atrybut-wartość, którą można wyszukać. Atrybut o nazwie anonid jest konwencją używaną w 
tym celu. Dostarczony Element DOM powinien być tagiem związanym. Drugi problem rozwiązany tą metodą 
ma związek z tematami. Temat może zawierać więcej niż informacje o stylu; określone skórki mogą również 
zawierać skrypty. Skrypty te mogą dostosowywać treść powiązania danego widgetu, aby wyglądał spójnie z 
motywem. getAnonymousElementByAttribute () zapewnia skórze z włączoną obsługą skryptu możliwość 
przeciągania wewnątrz istniejącego powiązania lub jego własnego wiązania zastępczego i wprowadzania 
zmian. System XPCOM ma dwa komponenty związane z XBL: 
@ mozilla.org / xbl; 1 @ mozilla.org / xbl / bind-manager; 1 
Żadne z nich nie ma żadnych interfejsów istotnych dla skryptów aplikacji. 
15.6 OPCJE STYLU 
Rozszerzenie stylu CSS2 z opcją -moz jest jedyną opcją stylu charakterystyczną dla XBL. Każde utworzone 
powiązanie powinno mieć własny arkusz stylów, aby zaprojektowany widget mógł obsługiwać wiele 
motywów lub skór. Taki arkusz stylów jest określony w sekcji <resources> specyfikacji powiązania. 
15.7 TAG. <NOTEPLACER> 
Ta sesja "Hands On" dotyczy opracowywania kodu ogólnego przeznaczenia przy użyciu XBL. W szczególności 
utworzymy nowe powiązanie XBL i dopasujemy zdefiniowany przez użytkownika znacznik XUL, który może 
przyczynić się do zawartości i funkcji okna dialogowego NoteTaker. 
Zawartość XUL nie powinna być konwertowana na powiązania XBL tylko dlatego, że jest to możliwe. Tylko 
kod, który jest używany więcej niż jeden raz na danej stronie lub który może być ponownie użyty w innej 
aplikacji, jest dobrym kandydatem do XBL. Powiązania XBL uzupełniają treść, którą implementują w 
dodatkowej strukturze. W przypadku głównie nieszkodliwych treści ta dodatkowa struktura nie zawsze jest 
pożądana z punktu widzenia konserwacji kodu. Tylko wtedy, gdy wiązanie jest często używane, występują 
oszczędności w złożoności. W narzędziu NoteTaker nie ma powtarzających się części w treści paska narzędzi 
lub okna dialogowego: dlatego nie ma potrzeby używania XBL. Do zilustrowania tej technologii 
potrzebujemy jednak przykładu XBL. Informacje o położeniu (góra, lewo, wysokość, szerokość) okienka 
Edytuj w oknie dialogowym są warte eksperymentu. Te cztery liczby są bardzo podobne do stylów 
pozycjonowania w standardzie CSS2, a ich zapotrzebowanie może pojawić się w innych aplikacjach. Co 
więcej, istniejąca implementacja jest trochę uciążliwa: użytkownik musi dokonać świadomego zgadywania 
przy wprowadzaniu wartości i nie ma informacji zwrotnej od użytkownika na temat tych wartości, dopóki 
okno dialogowe nie zostanie zamknięte, co jest zbyt późne. Możemy ulepszyć istniejący system 
pozycjonowania za pomocą nowego widgetu. Stworzymy powiązanie XBL, które użytkownik może 
manipulować graficznie, aby określić położenie notatki. To powiązanie będzie widgetem specjalnego 
przeznaczenia, który przypomina trochę znacznik <colorpicker> i przypomina okno podglądu wydruku. Ten 
widget pozycjonowania nie zostanie zintegrowany z ostatecznym kdoem NoteTaker ; po prostu zilustrujemy 



możliwości. 
15.7.1 Projektowanie interfejsów widżetów 
Musimy znaleźć interfejs wizualny, XML, JavaScript i interfejs użytkownika dla nowego powiązania i 
zaimplementować te interfejsy w kodzie XBL. Zadaniem widgetu jest nakierowanie użytkownika do podania 
informacji o położeniu i udostępnienia tych informacji pozostałym dokumentom XUL. Najpierw patrzymy na 
interfejs wizualny. Wizualna część wiązania jest inspiracją dla widgetu. To wizualne musi pochodzić z 
twórczego wglądu i inwencji, ponieważ każdy widget stara się zapewnić coś unikalnego i innego. Jest to 
najtrudniejsza część projektu widgetu, ponieważ każdy widget musi być oryginalny. Jeśli nie jest oryginalny, 
możemy równie dobrze skopiować i ulepszyć istniejący widżet, taki jak <przycisk>. Jest jeden sposób na 
uniknięcie bycia oryginalnym. Widget XBL może agregować inne, prostsze widżety w użyteczną grupę. Taki 
zagregowany system nazywany jest często konsolą, tak jak staroświecka konsola składała się z zestawu 
przełączników i gałek. Takie użycie XBL jest proste. Ponieważ wszystkie znaczniki XUL i kombinacje 
znaczników zajmują prostokąt obszaru ekranu, wiemy, że musimy zacząć od prostokąta. Możliwe jest 
tworzenie raczej dziwnych widżetów, które łamią tę regułę, ale rzadko można posunąć się tak daleko. 
Rysunek 15.2 pokazuje prostą makietę naszego nowego widgetu. Pomysł ten zrodził się z innego 
oprogramowania, które zapewnia wizualne opcje konfiguracyjne, takie jak podsystemy drukowania i 
programy do przetwarzania obrazu, a następnie zastanawia się nad własnymi potrzebami. Podstawową 
rzeczą, która jest nowa w tym widżecie, jest to, że jest to stały model całego pulpitu. W ograniczonej 
przestrzeni, którą mamy tutaj, po prostu wykonamy prostą robotę tworzenia tego widgetu. Bardziej 
rozbudowane rozwiązanie wykorzystywałoby technologię podobną do funkcji podglądu wydruku 
przeglądarki Mozilla Browser. Na rysunku 15.2 główny prostokąt będzie naszym nowym widgetem. 
 

 
Zawiera trzy części: tło <box> reprezentujące całkowity obszar ekranu pulpitu użytkownika, opcjonalne białe 
pole <box> reprezentujące okno lub stronę przeglądarki oraz żółte pole <box>, które reprezentuje notatkę, 
którą należy umieścić. Każde pole jest oznaczone na wypadek, gdyby nie było oczywiste dla użytkownika, 
czym są. Cały prostokąt zostanie zwymiarowany w sposób odzwierciedlający wymiary pulpitu (rozdzielczość 
wyświetlania). Ten główny prostokąt akceptuje dane wprowadzane przez użytkownika. Jeśli użytkownik 
kliknie głównym przyciskiem myszy, lewy górny róg notatki znajduje się pod myszą. Jeśli użytkownik kliknie 
ponownie, zostanie ustawiony prawy dolny róg. Tę serię kliknięć można powtarzać tak długo, jak to 
konieczne. Jeśli użytkownik kliknie alternatywnym przyciskiem myszy (kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
lub kliknięciem z wciśniętym klawiszem Apple), najbliższy przedni ukośny róg notatki zostanie przeniesiony 
do położenia myszy. Kiedy banknot jest ustawiony, jego współrzędne są obliczane. Jeśli biała strona nie jest 
obecna, te współrzędne odnoszą się do całego pulpitu. Ten przypadek jest przydatny, gdy użytkownik 
przegląda okno z maksymalizacją systemu Windows. Jeśli biała strona jest obecna, współrzędne odnoszą się 
do krawędzi strony, która jest krawędzią okna mniejszego niż cały ekran. Biała strona jest dostępna dla 
celów psychologicznych: ludzie wolą okna, które są wyświetlane w złotym współczynniku, gdzie szerokość i 
wysokość są w przybliżonej proporcji 1: 1,618. Powszechne jest, że okna przeglądarki kończą się tym 
współczynnikiem. Biała strona przypomina użytkownikowi, jak wygląda idealny rozmiar. Drugi interfejs to 
dane wejściowe użytkownika. Widżet obsługuje jedno kliknięcie przycisku 0 (główny lub lewy przycisk myszy) 
i przycisk 2 jedno kliknięcie (przycisk pomocniczy, kliknięcie przez Apple lub prawy przycisk myszy). Oba 
przyciski ustawiają pozycję narożnika lub prawego dolnego rogu notatki. Przycisk 0 kliknięć zmienia się 
między dwoma rogami. Przycisk 2 kliknięcia przesuń najbliższy róg. Po szybkim spojrzeniu na interfejs 
wizualny powinniśmy być w stanie stworzyć widżet, który nie jest ani członkiem pierścienia ostrości, ani 



systemu dostępności, więc nie jest wymagane planowanie użytkownika. Obie możliwości są 
zdyskwalifikowane, ponieważ żaden z tagów XUL w treści powiązania nie jest możliwy do ogniskowania ani 
dostępny. Trzecim interfejsem wymaganym dla tego nowego widgetu jest interfejs XML. W naszym 
przypadku oznacza to nazwę znacznika i zestaw atrybutów znanych z zachowania powiązania i układu. 
Wiązanie można powiązać z dowolnym znacznikiem, ale wybierzemy <noteplacer> jako znacznik wyboru 
wiązania. Następujące atrybuty będą miały specjalne znaczenie: 
scale screenx screeny pageless 
* scale akceptuje liczbę całkowitą i określa rozmiar widgetu noteplacer względem rzeczywistego rozmiaru 
pulpitu. Na przykład, ustaw na 4 (domyślnie 2), widget noteplacer będzie jedną czwartą wymiarów pełnego 
pulpitu. 
* screenx określa szerokość pulpitu w pikselach. Wartością domyślną jest wartość określona przez 
właściwość window.screen.width. 
* screeny określa wysokość pulpitu w pikselach. Wartością domyślną jest wartość określona przez 
właściwość window.screen.height. 
* Beznapianie można ustawić na wartość true lub false. Jeśli ma wartość true, biała strona nie pojawi się w 
widgecie. Wartością domyślną jest fałsz. 
Istnieje również kwestia układu. Czy widget może się wygiąć? Jaką ma orientację? Lista pytań ciągnie się. 
Ponieważ widget noteplacer naśladuje kształt pulpitu, będzie to stały rozmiar i nie będzie się wygina. Zawsze 
będzie orientowany poziomo i nie będzie miał konkretnego ustawienia ani kierunku. Ostatnim interfejsem 
będzie interfejs JavaScript XBL dla związanego znacznika. Będziemy wspierać następujące właściwości: 
górna lewa szerokość wysokość skala ekrany ekrany beznadziejne setFromEvent (e, primary) 
* górny, lewy, szerokość i wysokość odpowiadają polom w oknie dialogowym Edytuj. 
* scale, ScreenX, Screeny i Pageless pasują do atrybutów XML dla związanego znacznika. 
* setFromEvent () pozycjonuje jeden z narożników notatki na podstawie obiektu zdarzenia. Jeśli drugi 
argument jest prawdziwy, ustawiony jest lewy górny róg; w przeciwnym razie ustawiany jest dolny prawy róg. 
Odręcznie, nie możemy wymyślić żadnych istniejących interfejsów platformy (np. NsIAccessible), które 
chcielibyśmy obsługiwać. ZwiĘ ... zany znacznik automatycznie uzyska standardowe interfejsy DOM dla 
obiektu DOM2 Element; nie musimy nic robić, aby je zdobyć. Łącznie te cztery typy interfejsu w pełni 
określają nasz nowy widget. Ostatnim pytaniem, które powinniśmy zadać, jest: Czy możemy wykorzystać 
istniejące powiązanie? W tym przypadku nie wydaje się prawdopodobne, ponieważ widget noteplacer jest 
tak prosty. 
15.7.2 Dodawanie treści XBL 
Aby utworzyć samo powiązanie, rozpoczynamy od prostego szkieletu. W tym kroku rozważymy również 
części treści powiązania. Szkielet pokazano na listingu 15.14. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<bindings id="notetaker" 
xmlns="http://www.mozilla.org/xbl" 
xmlns:xul="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul" 
xmlns:xbl="http://www.mozilla.org/xbl"> 
<binding id="noteplacer"> 
<resources></resources> 
<content></content> 
<implementation> 
<constructor></constructor> 
<destructor></destructor> 
</implementation> 
<handlers></handlers> 
</binding> 
</bindings> 
 
Zestaw wiązań specyficznych dla NoteTakera, który nazwaliśmy "Notetaker" i wiązanie specyficzne dla 
znacznika <noteplacer>, który nazwaliśmy "noteplacer". Ponieważ nie ma dziedziczenia wiązania, nie ma 



atrybutu extends na znaczniku <binding>. Ponieważ nowy widget jest oparty na prostych polach XUL, nie 
ma również potrzeby wyświetlania atrybutu wyświetlania na tym znaczniku. Wszystko, co musimy zrobić, to 
wypełnić cztery sekcje wiązania. Zaczynamy od sekcji <content> i <resources>. Sporządzamy niektóre treści 
(na podstawie ryc. 15.3), a następnie rozważamy, jak najlepiej można je zmodyfikować, aby pasowały do 
systemu XBL. Zawarta w niej treść pojawia się na listingu 15.15 
 
<stack minwidth="320" minheight="240"> 
<description value="Screen"/> 
<box class="page" top="0" left="86" minwidth="148" minheight="240"> 
<description value="Page"/> 
</box> 
<box class="note" top="20" left="106" minwidth="40" minheight="40"> 
<description value="Note"/> 
</box> 
</stack> 
 
Ta zawartość ma stały rozmiar i ma wiele atrybutów zakodowanych na stałe. Większość widżetów powinna 
opierać się na platformie, a nie na stałym rozmiarze piksela, aby dokładnie ułożyć zawartość. Unikalną rzeczą 
w naszym widżecie są stałe wymiary, więc jest to reguła, którą łamiemy, aby dodać coś nowego do zestawu 
widżetów XUL. Zanim ten kod będzie odpowiedni dla sekcji <content> wiązania, wymaga trochę pracy. 
Widzimy następujące problemy: 
* Część strony widżetu zawsze się pojawia; chcemy, aby był niewidoczny, jeśli użytkownik korzysta z 
pełnoekranowych okien. 
* Strona jest bardzo nudna i czysto biała. Możemy w tym miejscu umieścić coś bardziej sugestywnego, np. 
Pasek menu przeglądarki i pasek narzędzi. 
* Atrybuty podające wielkości pikseli dla większości tagów są bezużyteczne. Rzeczywiste wartości zostaną 
obliczone na podstawie atrybutów znacznika <noteplacer> i bieżącego rozmiaru ekranu. 
* Rozmiary czcionek są mylące. Jeśli widget ma reprezentować skalowanie 
pulpitu, a następnie rozmiary czcionek powinny być również zmniejszane. 
Istnieją proste rozwiązania wszystkich tych problemów. Zniknięcie strony jest najłatwiejsze. Pozwolimy, aby 
znacznik <box> przechowujący stronę dziedziczył atrybut bezdomności z tagu <notepicker>: 
<box class = "page" xbl: inherits = "collapsed = pageless" ...> 
Aby powstrzymać nudę strony, pozwalamy, aby każda jawna treść znacznika <noteplacer> dyktowała 
zawartość znacznika <box class = "page">. Uważnie analizując zasady łączenia treści jawnych i anonimowych, 
podsumowujemy to 
<children> 
<description value="page"/> 
</children> 
Jeśli istnieje wyraźna treść, zostanie ona dodana w jednym miejscu; jeśli nie, to znacznik <description> jest 
domyślny. Następnie usuwamy stałe rozmiary pikseli. Zostały one oparte na widżecie o wielkości pulpitu 640 
× 480, pomniejszonym o współczynnik dwóch. Zamiast tego wartości będą obliczane w czasie wykonywania 
w konstruktorze wiążącym. Nie możemy dziedziczyć po atrybutach w znaczniku <noteplacer>, ponieważ 
potrzebne wartości są matematyczną kombinacją tych wartości atrybutów, a nie bezpośredniej kopii. 
Zobaczymy wkrótce, jak to się robi. Wreszcie rozmiary czcionek zostaną również zaadresowane w 
konstruktorze. Dodamy styl śródliniowy do każdej anonimowej treści, która jest tagiem <description> lub 
<label>. Styl ten będzie skalować czcionki, aby dopasować rozmiar widżetu. W niektórych przypadkach tekst 
będzie nieczytelny, ale jest przeznaczony tylko jako punkt odniesienia dla użytkownika - widżet jest w 
większości graficzny. W przypadku tych dwóch ostatnich punktów dodamy anonid do anonimowej treści, 
którą będziemy później modyfikować. Patrząc w przyszłość, jest to znacznik <stack> i dwa znaczniki <box>. 
Końcowa część <content> powiązania będzie taka jak pokazano na listingu 15.16. Zwróć uwagę na prefiks xul: 
namespace na każdym tagu XUL. 
 
<content> 
<xul:stack anonid="desktop"> 



<xul:description value="Screen"/> 
<xul:box xbl:inherits="collapsed=pageless" class="page" anonid="page"> 
<xul:children> 
<xul:description value="Page"/> 
</xul:children> 
</xul:box> 
<xul:box class="note" anonid="note"> 
<xul:description value="Note"/> 
</xul:box> 
</xul:stack> 
</content> 
 
Jeśli przetestujemy wiązanie na tym etapie (dobry pomysł w zasadzie), wyniki będą wyglądały dziwacznie. 
Wyglądają dziwnie, ponieważ dość dużo informacji na temat ostatecznego układu. Wiązanie działa; po 
prostu jeszcze tego nie skończyliśmy. Następnie możemy stworzyć prosty arkusz stylów z wartościami 
domyślnymi dla anonimowych treści, jak pokazano na listingu 15.17. 
 
stack { 
background-color : background; 
font-family : -moz-fixed; 
} 
box.page { 
background-color : white; 
border : solid thin; 
border-color : black; 
} 
box.note { 
background-color : lightyellow; 
border : solid thin; 
border-color : yellow; 
} 
 
Kolor tła zapewnia, że część pulpitu widgetu będzie miała ten sam kolor co pulpit użytkownika. Czcionka -
moz-fixed (czcionka systemowa) ma ważną właściwość, którą można renderować we wszystkich rozmiarach. 
7px jest 14px zmniejszone o współczynnik dwa. Zauważ, że domyślną przestrzenią nazw dla arkusza stylów 
dołączonego przez XBL jest przestrzeń nazw XUL. Oznacza to, że znaczniki w arkuszu stylów nie wymagają 
prefiksowania przestrzeni nazw CSS2. Takie przestrzenie nazw wyglądają tak: 
 
@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul"); 
xul|stack { ... styles ... }; 
 
Arkusz stylów zostanie umieszczony w sekcji <resources> specyfikacji XBL, używając względnego adresu URL. 
Ma względny adres URL, ponieważ powiązanie noteplacer jest specyficzne dla pakietu notetaker i w tym 
samym katalogu, co powiązanie. Nie jest to globalne zobowiązanie w pakiecie globalnym. Ogólnie rzecz 
biorąc, jeden plik CSS powinien być używany dla wszystkich powiązań dla pakietu notetaker, a ten plik 
powinien być nazywany notetaker.css. Używamy innej nazwy tylko po to, aby podkreślić, że plik zawiera 
tylko informacje o stylu XBL i aby uniknąć nieporozumień ze skórami stworzonymi wcześniej. Skończony 
fragment XBL czyta 
<resources> 
<stylesheet src = "noteplacer.css" /> 
</ resources> 
Po utworzeniu zawartości i arkuszy stylów zakończyliśmy połowę wiązania i całkowicie określiliśmy interfejs 
wizualny i XML widgetu. 



15.7.3 Dodawanie funkcjonalności XBL 
Pozostała część wiązania noteplacer to sekcje <implementation> i <handers>. Te dwie sekcje udostępniają 
interfejsy JavaScript i userinput do nowego widgetu. Spójrzmy najpierw na stronę JavaScript, w oparciu o 
wypunktowaną listę pożądanych funkcji we wcześniejszej części tej sesji. Często zdarza się, że atrybuty XML 
są odzwierciedlane bezpośrednio jako właściwości JavaScriptu w powiązanym obiekcie i możemy to zrobić. 
Dodanie takich odbitych funkcji jest banalne, jak pokazuje ten przykład z powiązania z przyciskami. 
<property name="type" 
onget="return this.getAttribute('type');" 
onset="this.setAttribute('type', val); return val;"/> 
Nie stosujemy tego podejścia, ponieważ nie chcemy zapisywać stanu naszego widgetu w atrybutach XML. 
Jest to decyzja projektowa, która uwzględnia zalety i wady atrybutów XML. Zalety przechowywania stanu w 
atrybutach: 
* Bardzo często spotykane przypadki domyślne nie wymagają żadnych atrybutów, co przyspiesza 
przetwarzanie widgetów. 
* Właściwości JavaScriptu i atrybuty XML są automatycznie koordynowane, ponieważ jeden zawsze zależy 
od drugiego. 
* Stan jest dostępny z arkuszy stylów CSS. 
* Stan jest łatwiejszy do uzyskania z kodu platformy C / C ++. 
* Tagi powiązane mogą dziedziczyć wartości do tych atrybutów, jeśli są używane w <treści> innego wiązania. 
Wady przechowywania stanów w atrybutach XML są następujące: 
* Dostęp do atrybutów jest powolny w porównaniu ze zwykłymi zmiennymi JavaScript. 
* Każda próba ukrywania lub upraszczania informacji jest bezcelowa, ponieważ stan jest celowo narażony. 
* Skrypty wewnątrz powiązania (i poza nim) są wymagane, aby wykonać dodatkowe sprawdzenia dla 
wyjątkowego przypadku zerowego, gdy brakuje danego atrybutu. 
Jeśli budujesz zestaw narzędzi o ogólnym przeznaczeniu lub budujesz często używany widżet, to zalety mogą 
przeważać nad wadami i należy rozważyć użycie atrybutów XML. W naszym przypadku widżet jest wyraźnie 
specyficzny dla aplikacji, a nie ogólny cel. Nie mamy popularnych domyślnych przypadków. Nie będziemy 
dodawać kodu platformy do przetwarzania naszego widżetu ani używania skomplikowanych trików. Jedynym 
przypadkiem zerowym może być atrybut bez nazwy, gdzie nieobecność można zrównać z fałszem. W 
przypadku naszego widgetu preferujemy niezawodny interfejs, który nigdy nie przyniesie wartości zerowej 
ani pustej. Reszta aplikacji może następnie użyć widgetu jako prawdziwej czarnej skrzynki. Ta decyzja 
oznacza, że będziemy używać JavaScript do przechowywania stanu widgetu. Ogólnie rzecz biorąc, musimy 
utworzyć zawartość <field>, <property>, <method>, <constructor> i <destructor> dla widżetu. W przypadku 
atrybutu <field> wystawimy złoty współczynnik na użytkownika. To nie jest idealny, ponieważ wartości nie 
można z pożytkiem przekazać do obiektu XBL, więc możemy się zastanawiać, jaka jest przydatna. 
Przynajmniej ilustruje składnię: 
<field name="ratio">(1+Math.sqrt(5))/2</field> 
To matematyczne wyrażenie jest jednym z kilku sposobów obliczania złotego współczynnika. W przypadku 
<constructor> obserwujemy, że nasz widget jest dość duży i że nie powinien się rozciągać i zmniejszać w 
wyniku zmian w układzie. Ten ustalony rozmiar jest nietypowy i nie zawsze powinien być wyborem projektu, 
ale odpowiada naszemu celowi, jakim jest dokładne przedstawienie pulpitu. Oznacza to również, że 
<constructor> może jednorazowo zmienić rozmiar widgetu i nie będziemy musieli się martwić o jego 
wygięcie później. Konstruktor musi również przechowywać stan widgetu w JavaScript. Logika dla stanu i 
układu jest przedstawiona na listingu 15.18. 
this.getAEBA = function (x,y,z) { 
return document.getAnonymousElementByAttribute(x,y,z); 
} 
this.desktop = getAEBA(this,"anonid","desktop"); 
this.page = getAEBA(this,"anonid","page"); 
this.note = getAEBA(this,"anonid","note"); 
this.d = {}; // protect numbers from string-ification 
this.d.top = 40; 
this.d.left = 40; 
this.d.width = 100; 



this.d.height = 100; 
this.d.scale = att2var("scale", 2); 
this.d.screenx = att2var("screenx", window.screen.width); 
this.d.screeny = att2var("screeny", window.screen.height); 
this.d.pageless = att2var("pageless", false); 
this.d.page_offset = 0; 
if ( !d.pageless ) 
d.page_offset = (d.screenx - d.screeny/ratio)/d.scale/2; 
/* layout the content once */ 
this.setAttribute("style","font-size:"+14/d.scale+"px;"); 
placeDesktop(); 
placeNote(); 
if ( ! d.pageless ) placePage(); 
 
Właściwość getAEBA jest tylko skrótowym odnośnikiem do kęsa, który jest 
document.getAnonymousElementByAttribute (). Pamiętamy o ważnych elementach DOM widgetu dla 
naszej przyszłej wygody. Właściwość d (dla danych) zapisuje nasze dane liczbowe z dala od tendencji XBL do 
wymuszania prostych wartości na łańcuchy. Wszystkie właściwości tego.d są ukryte przed użytkownikiem 
widgetu (programistą aplikacji, który umieszcza znaczniki <noteplacer>). Po obliczeniu tych właściwości 
część <widget> widżetu ma ustawione atrybuty, w tym skalowanie wyświetlanego tekstu. Funkcje att2var (), 
placeDesktop (), placeNote () i placePage () to wszystkie metody tego obiektu zadeklarowane na początku 
kodu konstruktora. Są one pokazane na listingu 15.19. 
 
this.att2var = function (name, dvalue) { 
var val = this.getAttribute(name); 
if ( val == "" ) return dvalue; 
if ( isNaN(val) ) return dvalue; 
return val - 0; 
} 
this.arg2var = function (arg) { 
var err = "Bad argument passed to noteplacer binding"; 
if ( arg == "" ) throw err; 
if ( isNaN(arg) ) throw err; 
return arg; 
} 
this.placeNote = function () { 
note.setAttribute("top", d.top / d.scale); 
note.setAttribute("left", d.page_offset + d.left / d.scale); 
note.setAttribute("minwidth", d.width / d.scale); 
note.setAttribute("minheight",d.height / d.scale); 
} 
this.placeDesktop = function () { 
desktop.setAttribute("minwidth", d.screenx/d.scale); 
desktop.setAttribute("minheight",d.screeny/d.scale); 
} 
this.placePage = function () { 
page.setAttribute("minheight", d.screeny/d.scale); 
page.setAttribute("minwidth", d.screeny/d.scale/ratio); 
page.setAttribute("top", "0"); 
page.setAttribute("left", d.page_offset); 
} 
 
Metoda att2var () oblicza wartość zmiennej stanu na podstawie wartości domyślnej i opcjonalnego atrybutu 
XML, który przesłania tę wartość domyślną, jeśli jest obecna. Metoda arg2var () sprawdza, czy argument 



przekazany jest liczbą legalną. Wkrótce go użyjemy. Inne metody dostosowują pozycje treści widżetu na 
podstawie informacji o stanie i małej matematyki. Wszystkie te metody oraz metoda getAEBA () są prywatne 
dla widgetu. Nie pojawiają się one jako właściwości w obiekcie DOM znacznika <noteplacer>. Nie 
przechowywaliśmy żadnych komponentów XPCOM ani innych dużych obiektów w czasie trwania widgetu, 
więc nie ma nic do stracenia, gdy widget zostanie zniszczony. W związku z tym dla naszego widżetu nie ma 
<destruktora>. Podjęliśmy już próbę przechwycenia informacji o stanie widgetu, co znacznie ułatwia 
implementację znaczników <property>. Listing 15.20 pokazuje te znaczniki. 
 
<property name="top" 
onget="return this.d.top;" 
onset="this.d.top = arg2var(val); placeNote();"/> 
<property name="left" 
onget="return this.d.left;" 
onset="this.d.left = arg2var(val); placeNote();"/> 
<property name="width" 
onget="return this.d.width;" 
onset="this.d.width = arg2var(val); placeNote();"/> 
<property name="height" 
onget="return this.d.height;" 
onset="this.d.height = arg2var(val); placeNote();"/> 
<property name="scale" readonly="true" 
onget="return this.d.scale;"/> 
<property name="screenx" readonly="true" 
onget="return this.d.screenx;"/> 
<property name="screeny" readonly="true" 
onget="return this.d.screeny;"/> 
<property name="pageless" readonly="true" 
onget="return this.d.pageless;"/> 
 
Właściwości te nie mogą być prostsze do wdrożenia. Zwróć uwagę, jak ustawiające wysyłają wyjątek przez 
arg2var (), jeśli wartość przekazana przez użytkownika widgetu zawiera śmieci. Jeśli nasz widget byłby 
bardziej dynamiczny, wywołanie funkcji placeNote () w każdym atrybucie onget byłoby bardziej obszerne i 
może wymagać obszernych obliczeń lub przetwarzania. Przejdźmy teraz do jedynego tagu <method>. 
Współrzędne widżetu używane w obu atrybutach XML i właściwościach JavaScript są względne w stosunku 
do panelu, w którym umieszczona jest notatka. Gdy jednak występują zdarzenia DOM, wygenerowany 
obiekt zdarzenia DOM ma współrzędne w stosunku do całego okna. To jest inny układ współrzędnych. 
Metoda convenience setFromEvent () umożliwia użytkownikowi widgetowi ustawienie rogu notatki przy 
użyciu tego obiektu Event. Widget obsługuje wymaganą transformację współrzędnych dla użytkownika. Ta 
metoda jest pokazana na listingu 15.21. 
 
this.getCoords = function(x,y) { 
return { 
x: (x - this.boxObject.x - d.page_offset) * d.scale, 
y: (y - this.boxObject.y) * d.scale 
}; 
} 
<method name="setFromEvent"> 
<parameter name="evt"/> 
<parameter name="cornerFlag"/> 
<body><![CDATA[ 
var coords = getCoords(evt.clientX , evt.clientY); 
if (cornerFlag) { 
d.width += d.left - coords.x; 
d.height += d.top - coords.y; 



d.top = coords.y; 
d.left = coords.x; 
} 
else { 
d.width = coords.x - d.left; 
d.height = coords.y - d.top; 
} 
placeNote(); 
]]> 
</body> 
</method> 
 
Funkcja getCoords () konwertuje dostarczone współrzędne. Jest on dodawany do zawartości <constructor> 
w taki sposób, że znajduje się on w innych funkcjach narzędziowych - nie jest narażony na działanie 
użytkowników widgetu. Metoda setFromEvent () jest narażona na działanie użytkownika. Po tym, gdy 
metoda ma lokalne współrzędne z getCoords (), przelicza ona ponownie rozmiar i górny róg notatki na 
podstawie podanej lokalizacji i istniejących wymiarów notatki. W ten sposób notatka zostanie przesunięta, 
aby pasowała. Ta metoda może wykorzystywać dodatkowe sprawdzenia poprawności (np. Szerokość i 
wysokość nigdy nie powinny być ujemne), ale wykonuje to zadanie dla naszych celów. Ostatnią częścią 
wiążącej specyfikacji jest sekcja <handlers>. Mamy dwa programy obsługi, zarówno dla zdarzenia kliknięcia 
DOM 2, ale dla różnych przycisków myszy. W przypadku przycisku głównego wprowadzamy kolejną zmienną 
prywatną, tym razem o nazwie this.d.topclick. Jeśli ta zmienna ma wartość true, pierwsze kliknięcie ustawi 
lokalizację lewego górnego rogu notatki. Jeśli jest fałszywa, ustawiony zostanie dolny róg. Inicjujemy tę 
zmienną na wartość true w konstruktorze. W przypadku przycisku drugorzędnego bazujemy na twierdzeniu 
Pitagorasa ("suma kwadratów boków trójkąta prostokątnego jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej"), 
aby wykryć wiodący ukośny narożnik nuty najbliższy punktu kliknięcia. Narożnik jest następnie 
aktualizowany. Wynikowy kod pokazano na listingu 15.22 
 
<handlers> 
<handler event="click" button="0"><![CDATA[ 
this.setFromEvent(event,d.topclick); 
this.d.topclick = !this.d.topclick; 
]]> 
</handler> 
<handler event="click" button="2"><![CDATA[ 
var coords = this.getCoords(event.clientX, event.clientY); 
var dist1, dist2; 
with (Math) { 
dist1 = sqrt(pow(coords.x-d.left,2) + pow(coords.y-d.top,2)); 
dist2 = sqrt( pow(coords.x - (d.left + d.width), 2) 
+ pow(coords.y - (d.top + d.height), 2) 
); 
} 
this.setFromEvent(event, (dist1 < dist2)); 
]]> 
</handler> 
</handlers> 
 
Używanie sekcji CDATA pozwala uniknąć marnowania czasu w przypadku debugowania. Funkcje modułu 
obsługi wykorzystują ponownie odkrytą metodę setFromEvent () i prywatną metodę getCoords (), dzięki 
czemu ich logika jest bardzo prosta. Po zakończeniu działania <handers> treść powiązania noteplacer jest 
zakończona, co oznacza około 150 linii kodu. Bez żadnych wiążących zmian, wszystko, co pozostaje, to 
wypróbować. 
15.7.4 Integracja wiązania 



Po utworzeniu powiązania noteplacer, następnie chcemy go wypróbować. W rzeczywistości kilka następnych 
kroków jest użytecznym sposobem tworzenia wiązki testowej wiązania. Taka uprząż jest równie przydatna 
podczas tworzenia wiązania, jak i do końcowego testowania. Aby połączyć wiązanie z tagiem, używamy 
jednej reguły stylu: 
noteplacer { 
-moz-binding: url ("noteplacer.xml # noteplacer"); 
} 
Teraz umieszczamy to w pliku o nazwie xulextras.css. Ten plik znajduje się w tym samym katalogu, co reszta 
zawartości noteplacer. Ten arkusz stylów wzbogaca standardowy zestaw znaczników XUL o nowy znacznik 
<noteplacer>. W teście nowego widżetu chcemy zobaczyć następujące rzeczy: 
? Widżet dobrze pasuje do otaczającej treści. 
? Widżet reaguje poprawnie na dane wprowadzane przez użytkownika, w tym zmianę rozmiaru okna. 
? Atrybuty ustawione na widżecie mają pożądany efekt. 
? Treści jawne dostarczane do widgetu mają pożądany efekt. 
W tym celu konstruujemy testowy dokument XUL z listą 15.23. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?> 
<?xml-stylesheet href="xulextras.css" type="text/css"?> 
<!DOCTYPE window> 
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul" 
onload="install()"> 
<script> 
var np; 
function install() 
{ 
np = document.getElementById("test"); 
np.addEventListener("click", report, false); 
} 
function report() 
{ 
var str = ""; 
str += "Top: " + np.top + "\n"; 
str += "Left: " + np.left + "\n"; 
str += "Width: " + np.width + "\n"; 
str += "Height: " + np.height + "\n"; 
str += "ScreenX: " + np.screenx + "\n"; 
str += "ScreenY: " + np.screeny + "\n"; 
str += "scale: " + np.scale + "\n";alert(str); 
} 
</script> 
<description>Before Test </description> 
<hbox> 
<description value="Left of Test"/> 
<noteplacer screenx="1024" screeny="768" scale="4"> 
<toolbox flex="1"> 
<toolbar grippyhidden="true"> 
<description value="File"/> 
<description value="Edit"/> 
<description value="View"/> 
<description value="Go"/> 
<spacer flex="1"/> 
</toolbar> 



<spacer style="background-color:white" flex="1"/> 
</toolbox> 
</noteplacer> 
<description value="Right of Test"/> 
</hbox> 
<description>After Test </description> 
</window> 
</handler> 
</handlers> 
 
Ten dokument otacza znacznik <noteplacer> inną treścią i zapewnia fałszywy pasek narzędziowy jako 
wskazówkę dotyczącą zawartości strony. Również umieszcza obsługę zdarzenia na tagu. Ta procedura obsługi 
zdarzeń zostanie zastosowana do procedur obsługi kliknięć określonych w powiązaniu. Kiedy ten dokument 
jest wyświetlany, wygląda tak, jak na rysunku 15.3.  
 

 
Oczywiście dostarczony pasek narzędzi jest prymitywnym przykładem okna przeglądarki, ale wystarczy 
wskazanie użytkownikowi. Być może pewnego dnia technologia przechwytywania ekranu w komponentach 
XPCOM na pulpicie DOM Inspector będzie kompletna. Następnie można umieścić rzeczywisty zrzut ekranu, 
w którym obecnie znajduje się zawartość jawna. 
Jeśli procedury obsługi kliknięć otrzymają dane wejściowe, pojawi się okno alertu, które zgłasza bieżącą 
pozycję notatki. To pole ostrzeżenia pokazano na rysunku 15.4.  
 

 
Mała matematyka i wyświetlane wartości mogą zostać potwierdzone jako prawdopodobnie dokładne. 
Łatwo zobaczyć, jak tag <noteplacer> mógł zostać zintegrowany z aplikacją NoteTaker przy użyciu JavaScript. 
W oknie dialogowym Edycja może zostać uruchomione w oddzielnym drugim oknie dialogowym lub 
osadzone gdzieś w istniejącym <tabbox>. Po zamknięciu okna dialogowego moduł obsługi zdarzeń onclose 
odczytuje stan widgetu i kopiuje wartości do pasujących pól w okienku edycji lub do pasujących pól w 
obiekcie nutowym paska narzędzi. Pojedynczy widget sam w sobie daje użytkownikowi kilka wskazówek, jak 
powinien on być użyty. Podobnie jak wiele znaczników XUL, <noteplacer> jest funkcjonalny, a nie oczywisty. 
Ten znacznik powinien być otoczony inną treścią, gdy zostanie wyświetlony użytkownikowi. Rysunek 15.5 
pokazuje jeden możliwy scenariusz. 
 



 
 
15.8 DIAGNOZA XBL 
Nie ma nic tajemniczego w wiązaniach XBL; Obiekty okna i dokumentu są dostępne dla wszystkich 
właściwości, metod, modułów obsługi i konstruktora / destruktorów. Wszystkie techniki debugowania 
dostępne dla normalnych skryptów są również dostępne dla skryptów używanych w XBL. XBL również nie 
jest tak tajemniczy, jak RDF. Błędy składniowe w dokumencie XBL jest zgłaszany do konsoli JavaScript i 
dostarczanych wiadomości są czytelne. Dwa najczęstsze problemy podczas tworzenia powiązań są wynikiem 
przestrzeni nazw XML i wewnętrznych właściwości JavaScriptu. Zwróć uwagę na następujące kwestie 
dotyczące przestrzeni nazw: 
* Właściwość dziedziczenia XBL musi być poprzedzona identyfikatorem przestrzeni nazw, takim jak xbl: 
ponieważ domyślna przestrzeń nazw dla dziedziczonego elementu będzie zawsze XUL lub HTML. 
* XBL musi mieć oddzielną przestrzeń nazw, ponieważ dzieli niektóre nazwy znaczników z innymi aplikacjami 
XML, takimi jak XUL, RDF i HTML. 
* Jeśli używany jest standardowy zestaw obszarów nazw, w których domyślna przestrzeń nazw to XBL, to 
każdy znacznik XUL lub HTML w sekcji <content> musi mieć prefiks przestrzeni nazw. Jeśli nie, nic się nie 
pojawi. 
W przypadku wewnętrznych właściwości JavaScript powiązań XBL dwa proste pominięcia to: 
* Zapominając o tym prefiksować zmienne wiążące. 
* Zapomnienie tych bezpośrednich właściwości tego sklepu o proste wartości jako typy String. 
Najbardziej frustrującym problemem związanym z powiązaniami jest sposób ich asynchronicznego 
ładowania. Nie można założyć, że dostępne będą powiązane metody i właściwości. Istnieje kilka trywialnych 
rozwiązań tego problemu. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie programu obsługi ładowania dokumentów 
dla dowolnego wymaganego kodu inicjalizacyjnego. Będzie to działać tylko wtedy, gdy wszystkie użyte 
powiązania zostaną powiązane bezpośrednio w arkuszu stylów i nigdy się nie zmienią. Kolejnym 
najprostszym rozwiązaniem jest dodanie tego pola do każdego utworzonego powiązania: 
<field name = "załadowany" readonly = "true"> true </ field> 
Przed skryptowaniem powiązanego znacznika sprawdź, czy ta właściwość jest ustawiona; jeśli tak, to 
wiązanie jest dostępne. Bardziej systematyczne rozwiązanie może korzystać z <constructor> części 
specyfikacji bindowania. Ten kawałek kodu jest prostym systemem rejestracji: with (window.document) 
bindTotal = (bindTotal)? ++ bindTotal: 1; 
Jeśli okno aplikacji XUL składa się tylko z kilku bardzo złożonych widgetów XBL, łatwo jest śledzić, ile 
załadowań zostało zakończonych. Za pomocą licznika można sprawdzić łączną liczbę w toku, aż do 
załadowania wszystkich widżetów. Jeśli destruktor także zmniejsza tę sumę, suma może być sumą bieżącą, 
która śledzi załadowane widżety, gdy ich powiązania są dynamicznie zmieniane. W przypadku wysoce 
wyspecjalizowanych widgetów XBL ta niewielka ilość połączenia między widżetem a dokumentem 
zawierającym może być praktycznym rozwiązaniem opóźnień ładowania. W skrócie, jest to ta sama logika, 
co w przypadku koordynacji ramek w dokumencie internetowym. Ostatnim rozwiązaniem tej 
asynchroniczności jest użycie metody loadBindingDocument (), która całkowicie zapobiega problemowi. 
Wreszcie, widżety XBL mają pewne ograniczenia bezpieczeństwa. Jeśli dokumenty reprezentowane przez 



dwa URL-e mają mieć pełny dostęp do siebie, muszą przejść test "Same Origin" Mozilli. Ten test wymaga, 
aby oba adresy URL pochodziły z tego samego serwera. Widżety XBL również muszą przejść ten test lub 
zostać zainstalowane w miejscu, w którym zostały usunięte ograniczenia bezpieczeństwa. Aplikacja XUL 
dostarczana przez jeden serwer zwykle nie może używać powiązania XBL zdefiniowanego na innym serwerze. 
Zamiast przechodzić skomplikowaną procedurę certyfikacji i podpisywania kodu, łatwiej jest po prostu 
zainstalować wiązania w chrome. We wszystkich przypadkach, jeśli wiązanie ma wykorzystywać komponenty 
XPCOM, dokument zawierający powiązany znacznik powinien być zainstalowany w chrome. Wiązania mają 
takie samo bezpieczeństwo jak dokumenty, do których są granice. 



 
 
XVI: Obiekty XPCOM 
Platforma Mozilla jest podstawą do tworzenia aplikacji oprogramowania. Zawiera bibliotekę obiektów 
składającą się z ponad tysiąca obiektów. Wiele z tych obiektów nie ma nic wspólnego z GUI. W tym rozdziale 
wyjaśniono, które z tych obiektów rozwiązuje typowe problemy z programowaniem. Tysiące przykładowych 
scenariuszy to zbyt duży cel dla jednego rozdziału - najlepsze, co można tutaj zrobić, to dostarczyć 
wskazówek i wskazówek. Oprócz tej dyskusji, musisz przeczytać definicje interfejsu XPIDL dla omawianych 
obiektów. Wiele fragmentów skryptu jest tutaj przedstawionych jako uzupełnienie tych interfejsów. 
Wszystkie prezentowane rozwiązania wykorzystują JavaScript. Biblioteka obiektów Mozilli składa się głównie 
ze składników XPCOM. Bez komponentów XPCOM programista aplikacji jest uwięziony w dokumencie XML, 
czy to HTML czy XUL. Wewnątrz takiego dokumentu jedynymi mechanizmami są adresy URL, HTTP, SOAP i 
WSDL. Dzięki dodaniu komponentów XPCOM wszystko otwiera się dramatycznie. Komponenty dodają 
obsługę sieci, baz danych, plików i procesów - wszystkie mięsa i napoje z tradycyjnych aplikacji. Komponenty 
XPCOM są dostępne na wszystkich platformach, na których działa Mozilla i są całkowicie przenośne z 
nielicznymi wyjątkami. Zestaw komponentów XPCOM firmy Mozilla jest podobny do biblioteki 3GL lub OO. 
Tak jak C ++ i Java mają pojęcie strumienia i obiektów strumieniowych, tak samo Mozilla. Podobnie jak C, 
Perl i wiele innych języków ma pojęcie pliku, tak samo Mozilla. Obiekty Mozilli są zatem standardową taryfą 
programisty - prawie. Powodem, dla którego obiekty te są prawie standardowe, jest fakt, że Mozilla wciąż 
jest wersją 1. Ta nowość wpłynęła na zestaw dostępnych składników. Zamiast posiadania bardzo szerokiego 
zakresu obiektów niskiego poziomu, Mozilla składa się z kilku obiektów niskiego poziomu, niektórych 
obiektów średniego poziomu i bardzo specyficznych dla aplikacji obiektów wysokiego poziomu. Platforma 
została zaprojektowana po raz pierwszy w celu zbudowania pakietu aplikacji przeglądarki internetowej i 
dlatego istnieją obiekty wspierające ten cel na wszystkich poziomach abstrakcji. Platforma nie miała 
szerokiego, ogólnego przeznaczenia projekt, który otrzymały biblioteki klas Java. Z drugiej strony tysiąc 
obiektów nie jest totalną sumą; zbliża się do rozmiarów obszernej biblioteki modułów Perla. Drugim  
niestandardowym aspektem obiektów Mozilli jest to, że wiele obiektów koncentruje się na sieci. Aplikacje 
Navigator, Messenger i Chat są klientami internetowymi, które wchodzą w interakcję z serwerami, co 
znajduje odzwierciedlenie w bibliotece obiektów. Niektóre proste operacje, takie jak ładowanie pliku, są 
złożone, ponieważ plik może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Ta złożoność wpływa na 
używane interfejsy. Te interfejsy są również ograniczone przez system bezpieczeństwa Mozilli. Jeśli aplikacja 
nie jest przeglądarką internetową, klientem pocztowym lub systemem wyświetlania XML, obiekty Mozilli 
nadal mają wiele do zaoferowania, ale niektóre z wysoce wyspecjalizowanych obiektów będą mało 
przydatne. Z drugiej strony, jeśli aplikacja zawiera funkcjonalność podobną do przeglądarki, to 
specjalistyczne obiekty znacznie przyspieszają proces tworzenia. Tylna połowa Mozilli jest domem dla 
komponentów XPCOM. Technologie XPCOM i XPConnect opierają się na różnych plikach zewnętrznych; 
rejestr (prosta baza danych, taka jak rejestr systemu Microsoft Windows) i biblioteki typów (opisy 
komponentów) są najważniejsze. Preferencje i certyfikaty są dwoma aspektami zabezpieczeń 
przechowywanymi poza zewnętrznymi komponentami. Z punktu widzenia programisty najciekawszą częścią 
systemu XPCOM są zewnętrzne pliki XPIDL, które zawierają czytelne opisy wszystkich interfejsów XPCOM. 
Ten rozdział zaczyna się od kilku kluczowych pojęć dotyczących środowiska komponentów. Następnie 
przechodzi do typowych zadań programowania i rozwiązań Mozilli. Ogólne zadania programistyczne są 
najważniejsze: więcej zadań specyficznych dla aplikacji pojawia się później. Na koniec przyjrzymy się samej 
platformie i jej systemom bezpieczeństwa. Sesja "Hands On" w tym rozdziale zawiera obszerne serie 
przykładów pokazujących, jak skryptować obiekty powiązane z RDF. 
16.1 KONCEPCJE I WARUNKI 
Kolekcja komponentów XPCOM firmy Mozilla jest duża i stanowi odrębny świat. Aby skutecznie pisać skrypty, 
wybierz trochę ustalonego żargonu używanego na poziomie skryptów. 
16.1.1 Czytanie kodu innych osób: Konwencje nazewnictwa 
Mozilla jest ogromnym oprogramowaniem, a regularne eksplorowanie funkcji jest powszechne. Większość 
kodu i dokumentacji Mozilli ma określony styl, do którego warto się przyzwyczaić. Ten styl pojawia się w 
następujących źródłach: 
* Pliki definicji XPIDL, które definiują istniejące interfejsy XPCOM. Te interfejsy są plikami pomocy, bez 
których nie możesz się obejść. 



* Liczne przykłady pracy, które można znaleźć w chrome wbudowanej aplikacji Mozilli. 
* Mniej ważny jest kod źródłowy platformy C / C ++. Kod ten jest trudniejszy i ma mniejszą wartość, ale jest 
także ostatecznym autorytetem. 
Z tych źródeł informacji pliki XPIDL są głównym elementem, który trzeba przeżyć. Zobacz wprowadzenie tej 
książki pod kątem adresu URL tych plików. Styl kodowania Mozilla używa konwencji nazewniczych jako 
wskazówek użycia. Wskazówki te są szczególnie ważne w kodzie JavaScript. Składnia JavaScript udostępnia 
tylko słabe sygnatury obiektów i metod w porównaniu z kompilowanymi językami, takimi jak Java lub C ++. 
Oto kilka przykładów nazywania wskazówek użytych przez kod Mozilli. Mozilla używa znaków prefiksowych, 
aby wskazać na naturę interfejsu XPCOM. Najczęściej używanym prefiksem jest nsI, co oznacza "interfejs 
netscape". Ten prefiks służy do identyfikacji interfejsu, który jest dostępny dla programistów aplikacji. Inne 
prefiksy, takie jak imgI, inI, jsdI i mozI (odpowiednio obraz, inspektor, debugger JavaScript i Mozilla) służą 
temu samemu celowi, ale mają być specyficzne dla aplikacji lub technologii. Są nadal dostępne do ogólnego 
użytku. Prosty prefiks ns (bez końcowego I) jest używany do obiektów, które nie są przeznaczone do użycia 
przez programistów aplikacji. Większość wystąpień prefiksów plainn ukryte są wewnątrz platformy. Po 
drugie, standard ECMAScript pozwala obiektowi hosta zgłosić swój typ jako ciąg. W Mozilli ciąg ten jest 
obliczany poprzez usunięcie prefiksu z bieżącej nazwy interfejsu XPCOM dla tego obiektu hosta. Części 
pozbawione są nsIDOM, więc obiekt prezentujący interfejs nsIDOMHTMLDocument zgłosi jego typ obiektu 
JavaScript jako HTMLDocument. Po trzecie, użycie wielkich liter w atrybutach i metodach interfejsu: 
* Stałe w interfejsach opartych na DOM są zapisane w ALL_UPPERCASE_STYLE. 
* Stałe w interfejsach innych niż DOM zwykle używają initCapStyle. 
* Zmienne i metody są napisane w initCapStyle. 
* Interfejsy RDF są wyjątkiem, używają InitCapStyle dla nazw metod - pierwsza litera jest wielka. 
Tak czy inaczej, przypadki XPIDL i JavaScript zawsze są zgodne. Wewnątrz C / C ++ platformy, nazwy metod 
są tłumaczone z initCap na InitCap, a nazwy interfejsów czasami pojawiają się z dużymi literami XPIDL, a 
czasami pojawiają się w ALL_CAPS. Mozilla często korzysta z prefiksu o jednym znaku dla interfejsu 
Atrybuty i argumenty metody. Ta notacja jest powszechna w powiązaniach XBL, platformie C / C ++, 
interfejsach XPIDL i zwykłym kodzie JavaScript. Używanie tych prefiksów w JavaScript jest dość niejednolite. 
Te przedrostki jednoznakowe zostały opisane w tabeli 16.1. 
 
a : aVar jest zmienną tymczasową lub funkcją lub metodą argumentu. Oznacza wartość lub przedmiot o 
zwykłym znaczeniu, taki, który zwykle podlega przetwarzaniu. aFile jest przykładem. 
e : eVar : jest wartością, zwykle stałą, która jest jednym elementem wyliczenie. eTutday jest przykładem. 
g : gVar : jest zmienną globalną; globalnie do bieżącego okna (obiekt globalny JavaScript) lub całkowicie 
globalnew przypadku C / C ++. Przykładem jest gMenuControllers. 
k : kVar : jest wartością kluczową - jednym z zestawu wartości, które niektóre może przyjąć konkretną 
zmienną. Jest podobny do przedrostka e, z tym że wartościami kluczowymi są często maski bitowe lub 
łańcuchy i więc nie numeruj sekwencyjnie od jednego. kMimeType to przykład. 
m :  mVar : jest członkiem (właściwością lub atrybutem) obiektu. To jest zwykle używany do 
przechowywania prywatnych danych. mLength to przykład. 
n: nVar : zwykle posiada w pewnym sensie całość. To jest zwyczajna zmienna. 
s, i, b, f, r, p : Te przedrostki są używane wewnątrz C / C ++ platformy oznacza ciąg, liczbę całkowitą, wartość 
logiczną, liczbę zmiennoprzecinkową, krótka liczba całkowita i typ wskaźnika, odpowiednio. Oni są zwykle 
nie jest to widoczne w kodzie JavaScript zamiast tego używa f do oznaczenia pliku lub folderu. Kolejnym 
prefiksem używanym na platformie Mozilla jest PR. PR oznacza Portable Runtime, a NSPR oznacza Netscape 
Portable Runtime. NSPR to biblioteka i standard kodowania zaprojektowany w celu przezwyciężenia 
problemów z przenośnością w C, C ++ i systemach operacyjnych. Platforma Mozilla używa zestawu typów 
danych, które są gwarantowane przenośne i mają one prefiksy PR. Ta notacja jest czasami narażona na 
działanie XPCOM i programisty aplikacji. 
16.1.2 Programowanie modułowe 
Platforma Mozilla dzieli technologię na wiele różnych sposobów. Prawie każde techniczne określenie części 
lub części, które oferuje oprogramowanie inżynierskie, jest używane przez Mozillę. Właściwe użycie tych 
terminów jest podane tutaj: 
* wiązanie. Wiązanie to interfejs zapisany w określonym języku programowania. W Mozilli powiązanie jest 
albo interfejsem ECMAScript określonym w standardach DOM W3C, albo wiązaniem XBL. 



* klasa. Jedynymi klasami w Mozilli są klasy komponentów XPCOM. Każda klasa służy do tworzenia zero lub 
więcej obiektów. JavaScript 2.0 (ECMAScript 1.4) będzie miał definicje klas innego typu, ale JavaScript 1.5 
ich nie posiada. 
* składnik. Komponent jest rzeczą o unikalnej tożsamości w systemie XPCOM. Jest to klasa z identyfikatorem 
CID (identyfikator komponentu) i zgodnym ContractID (np. @ mozilla.org / test; 1), lub jest to interfejs z IID 
(identyfikator interfejsu). Ponieważ interfejsów nie można  używać bez konkretnej implementacji, ale klasy 
mogą, klasy są uważane za jedyne rzeczywiste składniki. 
* interfejs. Interfejs to zestaw punktów dostępu do obiektu. Interfejsy XPCOM są jedynymi interfejsami w 
Mozilli. Mówi się, że każdy obiekt, który dostarcza te punkty dostępu, implementuje ten interfejs. Każdy 
obiekt XPCOM i powiązanie XBL implementuje zero lub więcej interfejsów XPCOM; Obiekty JavaScript mogą 
również implementować interfejsy XPCOM. 
? biblioteka. Platforma Mozilla ma wiele dynamicznie połączonych bibliotek, ale te biblioteki nie są 
szczególnie interesujące dla programisty aplikacji. Ogólnodostępne skrypty JavaScript mogą nieformalnie 
nazywać się bibliotekami. Biblioteki typów to pliki danych definiujące interfejsy XPCOM. Są one tworzone, 
gdy platforma jest kompilowana i automatycznie używana przez XPConnect. 
? moduł. Komponenty XPCOM w Mozilla Platform są pogrupowane w moduły, ale jest to oczywiste tylko dla 
twórców platformy. Moduły nie mają znaczenia dla programistów aplikacji, chyba że tworzony jest cały 
nowy moduł XPCOM. 
? obiekt. Mozilla zawiera obiekty XPCOM i obiekty JavaScript. Obiekt XPCOM ma określony typ klasy i 
implementuje jeden lub więcej interfejsów. Obiekt JavaScript może być czymkolwiek, od prostej struktury 
danych do złożonego obiektu hosta. Obiekty hosta JavaScript to obiekty XPCOM lub obiekty Java. 
? pakiet. Grupa powiązanych plików zainstalowanych w chrome Mozilli nazywa się pakietem. Pakiet ma 
nazwę zgodną z nazwą katalogu systemu plików. 
? prototyp. Obiekt JavaScript używany jako podstawa do budowy nowego obiektu JavaScript jest nazywany 
prototypem. 
16.1.3. Systemy obce 
System XPCOM zapewnia dostęp JavaScript do innych środowisk programistycznych. Te inne środowiska 
mają swoje podstawowe typy. Te obce typy muszą być automatycznie konwertowane na typy JavaScript (i 
znowu z powrotem) lub te obce typy muszą zapewniać pewien użyteczny interfejs. W Mozilli dostępnych 
jest pięć systemów obcych, które są dostępne z JavaScript: 
* Podstawowe typy platform wdrażane przez NSPR. Są to przenośne typy C / C ++, z których zbudowana jest 
platforma. 
* Typy danych RDF. Są to rodzaje, które Mozilla może zidentyfikować w dokumentach RDF. 
* Typy danych schematu XML. Mozilla może inteligentnie analizować pliki o tym formacie i może 
identyfikować standardowe typy pierwotne zawarte w środku. 
* XML RPC XDR. Protokół sieciowy RPC-over-XML jest obsługiwany przez Mozillę, która zawiera podstawowe 
typy danych niezależnych od sieci XDR. 
* Jawa. Java JVM może być uruchamiana jako wtyczka platformy Mozilla, która zapewnia dostęp do 
obiektów pisanych na Javie. Z tego typu systemów automatyczna konwersja do iz JavaScript działa tylko w 
Javie. Pozostałe cztery systemy typów są dostępne z następujących konkretnych interfejsów XPCOM: 
* Typy NSPR są reprezentowane przez interfejsy wywodzące się z nsISupportsPrimitive, takie jak 
nsISupportsPRInt32. 
* Typy danych RDF mają interfejsy 
nsIRDFLiteral, 
nsIRDFDate, oraz 
nsIRDFInt, wszystkie oparte na 
nsIRDFNode. 
* Typy danych schematów XML są nazywane stałymi w nsISchemaSimple-Type i 
Interfejsy nsISchemaBuiltinType. 
* Kodowanie XDR XML RPC wykorzystuje typy NSPR. Interfejs nsIXmlRpc-Client ma fabryczną metodę 
tworzenia obiektów typu NSPR. Oprócz tych obcych systemów typu architektura XPCOM i komponenty 
określone przy użyciu tej architektury są raczej systemem typu, opartym na typach obiektów (klasach i 
interfejsach) niż typach prostych. Ten zbiór klas i interfejsów jest głównym zbiorem symboli typów 
używanych przez programistów aplikacji podczas tworzenia nietrywialnych skryptów. 



16.2 SKRYPTOWANIE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
W tym temacie wyjaśniono, jak rozwiązywać ogólne zadania programistyczne za pomocą Mozilli. 
16.2.1 Argumenty linii poleceń 
Po uruchomieniu Mozilla Platform za pośrednictwem wiersza poleceń, zapamiętuje ona przekazane 
argumenty wiersza poleceń. W systemie Microsoft Windows platforma nie pamięta argumentów wiersza 
polecenia używanych do uruchamiania kolejnych okien zarządzanych przez tę samą działającą instancję . 
Aby uzyskać dostęp do argumentów wiersza poleceń, należy użyć tego komponentu i interfejsu: @ 
mozilla.org / appShell / commandLineService; 1 nsICmdLineService NsICmdLineService udostępnia argc, 
liczbę argumentów, ale nie argv, listę łańcuchów tworzących argumenty. Arg argc to liczba par argument-
wartość, a nie liczba ciągów rozdzielonych białymi znakami, 
która jest tradycyjną definicją systemu UNIX / Windows. Ponieważ argument argv nie został podany, musisz 
odgadnąć, jakie parametry zostały podane, używając metody getCmd-LineValue (). Typowym wezwaniem do 
tej metody jest 
var url = cls.getCmdLineValue ("- chrome"); 
Jeśli przekazany argument nie został dostarczony w czasie wywołania, zwracana jest wartość null. 
Ten interfejs zawiera również metodę fabryką getHandlerForParam (), która zwraca obiekt z interfejsem 
nsICmdLineHandler. Ten zwrócony obiekt jest rekordem tylko do odczytu, który zawiera informacje 
konfiguracyjne dla programu obsługi, takie jak wartości domyślne. Każda dostępna funkcja obsługi wiersza 
poleceń dodaje do opcji wiersza polecenia dostępnych dla platformy. Takie programy obsługi mogą być 
tworzone w JavaScript, jeśli to konieczne. Nie jest możliwe pobranie oryginalnego, nieprzetworzonego 
łańcucha wiersza polecenia przy użyciu JavaScript. 
16.2.2 Struktury danych i algorytmy 
Język JavaScript zapewnia podstawowe tablice i obiekty, które są wystarczające dla najprostszych potrzeb. 
Odseparowany od JavaScriptu, Mozilla Platform zapewnia ogromny model danych, który jest implementacją 
standardów W3C DOM. Ten model danych ma oczywiste zastosowanie w reprezentowaniu dokumentów 
HTML, XUL, MathML, SVG i XML ogólnie. Jest on objęty tematem "Skrypty sieciowe", a także jest opisany w 
części 5, oprócz DOM, Mozilla oferuje bardzo niewiele interfejsów do struktury danych. 
To, co istnieje, jest używane głównie do ujawniania wewnętrznych struktur danych na platformie do 
środowiska skryptowego. W rzeczywistości nie mają one być podstawą dla nowych struktur danych, chociaż 
nie ma nic złego w ponownym wykorzystaniu tych interfejsów podczas tworzenia obiektów aplikacji. 
JavaScript jest elastyczny na początek, a te kolekcje nie dodają wiele samodzielnie. Obiekty te są 
uzupełniane szeregiem interfejsów kursora lub iteratora. W XPCOM występują dwie odmiany kursorów. 
Prostsza odmiana składa się z modułów wyliczających: 
nsIEnumerator nsIBidirectionalEnumerator 
Enumeratory są kursorami tylko do odczytu, które przechodzą przez dany zbiór. Kolekcja musi być statyczna, 
a jednocześnie dozwolony jest tylko jeden moduł wyliczający. Te interfejsy zwracają interfejs nsISupports dla 
wyszczególnionego obiektu. Bardziej złożona odmiana kursora nazywana jest iteratorem. Iteratory obsługują 
takie zadania, jak: przechodzenie przez dynamicznie aktualizowane kolekcje, wstawianie elementów do 
kolekcji i równoczesne korzystanie z iteratorów w danej kolekcji. Te iteratory, wszystkie z nazwanymi 
interfejsami 
nsI {something} Iterator 
rzadko są potrzebne same, ale mogą być przydatne jako przewodnik projektowania, jeśli wymagane są 
złożone struktury danych aplikacji. Są one czasami tworzone przez inne interfejsy XPCOM. Standardowy 
zakres Traversal i zakresów DOM2 zapewnia potężny iterator. W Mozilli nosi nazwę nsIDOMNodeIterator. 
Czasami jest to przydatne, gdy 
praca ze strukturami danych DOM. Platforma Mozilla nie zapewnia wiele w dziedzinie algorytmów ogólnych. 
JavaScript zapewnia wyrażenia regularne i Metoda Array.sort (), ale poza nią jest niewiele. Funkcja 
sortowania używana w szablonach XUL nie może być zastosowana gdzie indziej. 
16.2.3 Bazy danych 
Platforma Mozilla obsługuje bazy danych, ale to wsparcie dopiero powoli się rozwija. W domyślnych 
kompilacjach pakietu aplikacji Mozilla dostępna jest tylko najbardziej banalna obsługa; inne wsparcie należy 
uzyskać i skonfigurować przed udostępnieniem. Obsługa platform dla baz danych dzieli się na pięć grup: pliki 
płaskie, relacyjne bazy danych, bazy danych aplikacji, magazyny faktów i pamięci podręczne. Służy do 
tworzenia kilku plików bezpieczeństwa przechowywanych w profilu użytkownika. Ten pakiet nie jest 



bezpośrednio wystawiony na XPCOM i nie można go używać z JavaScript. Mdb, "baza danych wiadomości", 
to specjalnie zaprojektowana, pojedyncza baza danych stworzona do użytku Mozilli. Obsługuje pojęcia 
kursory, tabele, wiersze, komórki i informacje o schemacie. Obsługuje zarówno dane relacyjne, jak i bardziej 
ogólne listy wartości atrybutów, a także odwołania między wierszami i tabelami, dzięki czemu wiersz może 
istnieć w kilku tabelach naraz. Nie jest to proces wielokrotny lub wielordzeniowy i nie zawiera transakcji ani 
procesu odzyskiwania. Jest to format pliku ogólnego przeznaczenia dla danych samoodbiorczych i ma format 
niskiego poziomu równoważny podstawowej strukturze RDF. Ma interfejs XPCOM, ale nie ma definicji XPIDL, 
a zatem nie ma biblioteki typu dopasowania. Brak biblioteki typów oznacza, że nie jest dostępna z JavaScript. 
Po stronie relacyjnej bazy danych domyślna wersja Mozilli nie ma bezpośredniego dostępu do relacyjnych 
baz danych. Można jednak dodać dostęp. Wreszcie, platforma ma kilka specyficznych dla aplikacji formatów 
plików płaskich. Te formaty plików są odczytywane i zapisywane pośrednio za pomocą interfejsów 
wysokiego poziomu. Ich lokalizacja jest ustalona w bieżącym profilu użytkownika. Pliki cookie i zakładki są 
zapisywane w całości za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana. Plik książki adresowej jest częściowo 
zapisywany przy każdej zmianie. "Mork" to prosta, płaska baza danych plików zbudowana przy użyciu 
technologii Mdb, opisanej w dyskusji w tabeli 16.3. Zapewnia zestaw specjalnie formatowane struktury 
danych odpowiednie do przechowywania kart książki adresowej oraz informacje o statusie bieżących 
wiadomości e-mail i okien grup dyskusyjnych użytkownika. Podobnie jak Mdb, Mork nie jest dostępny z 
JavaScript. Możesz zobaczyć zawartość bazy danych Mork, przeglądając pliki kontrolne wiadomości e-mail i 
wiadomości za pomocą edytora tekstu. Te pliki mają przyrostki .mdb. Format pliku Mork / Mdb jest 
formatem dyskowym. Nieco równoważnym formatem opartym na pamięci jest magazyn faktów RDF, 
najlepszym przykładem jest źródło danych źródła danych w pamięci. Inne funkcje podobne do bazy danych 
na platformie Mozilla to pamięci podręczne: Pamięć podręczna sieci Web, która buforuje dokumenty 
zdalnego pochodzenia oraz pamięć podręczną szybkiego ładowania (lub XUL), która przechowuje pliki 
chrome, które składają się na wyświetlane okna. 
16.2.4 Środowisko 
W środowisku aktualnie uruchomionego procesu można pobrać jedną zmienną naraz, korzystając z tego 
komponentu i interfejsu: 
@ mozilla.org / process / util; 1 interfejs nsIProcess 
Interfejs nsIProcess ma metodę getEnvironment (), która zwraca wartość podanej nazwy zmiennej. 
Dostarczone nazwy zmiennych są konwertowane z Unicode na 8-bitowe rozszerzone ASCII, a zwracane 
wartości to wartości Unicode przekształcone z 8-bitowej rozszerzonej wartości ASCII. Typ lub wersję systemu 
operacyjnego można wykryć bez korzystania ze środowiska. Wystarczy przejrzeć właściwość 
window.navigator.userAgent. Wersje Mozilli zbudowane z obsługą debugowania wymagają, aby zmienna 
środowiskowa MOZILLA_FIVE_HOME była ustawiona na katalog, w którym są instalowane pliki binarne 
Mozilli. Nie ma zmiennej środowiskowej określającej lokalizację profilu bieżącego użytkownika (lub 
dowolnego profilu). Ręczne ustawienie takiej zmiennej wymaga zgadywania lub uprzedniej znajomości, 
ponieważ nazwy profili są szyfrowane. Katalog profili można znaleźć przy użyciu dobrze znanego aliasu. 
Zobacz "Katalog systemu plików". Wiele zmiennych środowiskowych debugowania jest dostępnych, gdy 
kompilacja Mozilli jest skompilowana z opcją --debug. Aby zrozumieć ich wykorzystanie, należy dokładnie 
przeanalizować kod źródłowy platformy. Ich wydajność jest często zbyt tajemnicza do ogólnego użytku. 
16.2.5 Pliki i foldery 
W tym temacie opisano sposób lokalizowania i określania plików i folderów na komputerze, na którym jest 
zainstalowana platforma. Termin folder jest używany dla katalogu systemu plików, ponieważ w Mozilli 
termin directory oznacza usługę katalogową. Obsługa plików w Mozilli jest skomplikowana dzięki 
ograniczeniom przenośności i standardom sieci Web. Obiekty XPCOM używane do reprezentowania plików 
muszą być przenośne we wszystkich systemach operacyjnych (lub przynajmniej UNIX, Microsoft Windows i 
Macintosh), a pomysł pliku lub folderu musi w jakiś sposób współdziałać z ideą adresu URL. Potrzeba 
przenośności wpływa na nazwy używane w plikach i folderach. Platforma Mozilla nie ma koncepcji pełnej 
nazwy ścieżki, ponieważ ścieżki systemu operacyjnego są wyrażane w różnych składniach, a ponieważ 
systemy operacyjne zorientowane na wolumeny, takie jak MacOS, nie mają w ogóle ścieżek. Wciąż istnieje 
wiele wolumenowych systemów operacyjnych. Nawet niepoprawna nazwa pliku identyfikatora pliku może 
być problematyczna. Odpowiedzią Mozilli na te ograniczenia jest wyraźne wykorzystanie ścieżek i nazw 
plików na wyciągnięcie ręki, z wyjątkiem przypadków, gdy przenośność nie jest krytyczna. Podejście oparte 
na warunkach rynkowych jest realizowane za pomocą interfejsu nsIFile. Obiekt z tym interfejsem jest często 



używany w skryptach, ale rzadko jest określany lub kontrolowany bezpośrednio. Jakiekolwiek informacje o 
nazwach są dostępne w środku obiekt nsIFile zostaje w tym miejscu. Tylko w nieportowalnych przypadkach 
informacja o nazewnictwie jest bezpośrednio manipulowana. Oznacza to, że obiekt nsIFile jest rzadko 
tworzony bezpośrednio za pomocą standardowej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / file / local; 1 nsIFile Zamiast tego obiekty z tym interfejsem są tworzone pośrednio, przy 
użyciu metod należących do innych interfejsów. Pliki przechowywane lokalnie są reprezentowane przez 
obiekty ze specjalistycznym interfejsem nsIFile. Para XPCOM odpowiedzialna za ten wyspecjalizowany 
interfejs to @ mozilla.org / file / local; 1 nsILocalFile 
Oba interfejsy dotyczą zarówno folderów, jak i plików. Istnieje również starszy interfejs dla plików. Jest 
przestarzałe (niemodne) i nie powinno być w ogóle używane: @ mozilla.org / filespec; 1 nsIFileSpec 
Dlatego programista aplikacji polega na tym, że obiekt jest produkowany, inicjowany i zwracany za pomocą 
metody innego interfejsu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele sposobów na stworzenie takiego obiektu: 
1. Usługa katalogowa przechowująca listę dobrze znanych plików i folderów może być sprawdzona, jeśli 
charakter żądanego pliku lub folderu jest znany z góry. 
2. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o zidentyfikowanie pliku lub folderu. Cokolwiek wybierzemy, 
wymagany jest plik lub folder. 
3. Plik lub folder można wywnioskować z adresu URL. To nie działa automatycznie; kontekst adresu URL i 
pliku jest ważny. 
4. Plik lub folder można wydedukować z innego pliku lub obiektu folderu, jeśli ten inny obiekt jest w jakiś 
sposób powiązany. Znalezienie katalogu nadrzędnego danego pliku wymaga tylko właściwości nadrzędnej 
nsIFile; odnalezienie zawartości folderu wymaga tylko właściwości directoryEntries nsIFile. 
5. Jeśli przenośność nie jest problemem, pełna lub częściowa nazwa ścieżki pliku w systemie UNIX lub 
Windows może być określona jako ciąg znaków JavaScript i obiekt zainicjowany za pomocą tego ciągu. 
6. Na koniec, jeśli obiekt nsIFile zostanie użyty do utworzenia strumienia, kanału lub innego obiektu XPCOM, 
wówczas ten inny obiekt może zazwyczaj ujawnić pochodzący z niego obiekt nsIFile w dowolnym 
późniejszym punkcie. 
Przykłady tych punktów są podane w "Katalogu systemu plików". Interfejs nsIFile rozwiązuje problemy z 
przenośnością, ale kwestia integracji z adresami internetowymi pozostaje. Adresy URL są przechowywane w 
obiektach z interfejsem nsIURL. Zobacz "Web Scripting", aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego 
interfejsu. Pliki i adresy URL można konwertować do siebie za pomocą tej pary XPCOM: @ mozilla.org / 
network / protocol; 1? Name = file nsIFileProtocolHandler  Ten interfejs udostępnia metody newFileURI () i 
getFileFromURLSpec (), które wykonują wymaganą konwersję. newFileURI () jest również dostępny w 
interfejsie nsIIOService. Interfejsy nsIURL i nsIFile umożliwiają również interpretację identyfikatora URI lub 
specyfikacji pliku na jego części składowe. Te części można odczytać lub zaktualizować. Proste operacje na 
ciągach mogą być wystarczające do przekształcenia informacji o nazwie wewnątrz obiektu nsIFile w obiekt 
nsIURL i na odwrót. Pliki i adresy URL mogą więc być również połączone za pomocą kodu manipulującego 
ciągami specyficznymi dla aplikacji. 
16.2.5.1 Używanie katalogu systemu plików Katalog systemu plików jest opisany w "Konfiguracja 
platformy", gdzie podano kilka dalszych przykładów. Ten fragment kodu otrzymuje najkrótszą trasę do 
folderu przeznaczonego do przechowywania plików tymczasowych. Listing 16.1 ilustruje. 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var dp = Cc["@mozilla.org/file/directory_service;1"]; 
dp = dp.createInstance(Ci.nsIDirectoryServiceProvider); 
var folder = dp.getFile("TmpD", {}); 
 
To podejście ujawnia tylko te pliki i foldery, które mają już wyznaczony cel dla platformy Mozilla. Kod obraca 
się wokół specjalnego folderu alias TmpD. To musi być podświetlone w tabeli. Te tabele są kompilowane w 
"Katalog systemu plików". 
16.2.5.2 Używanie użytkownika końcowego Aby utworzyć obiekt nsILocalFile, jednym z rozwiązań jest 
zapytanie użytkownika o listę 16.2. 
var file; 
var CcFP = Components.classes["@mozilla.org/filepicker;1"]; 
var CiFP = Components.interfaces.nsIFilePicker; 



var fp = CcFP.createInstance(CiFP); 
// use whatever nsIFilePicker options are suitable 
fp.init(window, "File to Read", Picker.modeOpen); 
if ( fp.show() != fp.returnCancel ) 
file = fp.file; 
 
Obiekt nsIFilePicker tworzy obiekt nsILocalFile w odpowiedzi na wybór użytkownika. Jeśli utworzony obiekt 
zawiera nazwę folderu, można go przekonwertować na bardziej szczegółowy plik lub folder przy użyciu 
metody appendRelativePath (), która akceptuje względne nazwy ścieżek, które nie zawierają "..". Dołączoną 
ścieżkę można ostrożnie skonstruować ręcznie bez utraty możliwości przenoszenia. Na szczęście wszystkie 
systemy Microsoft Windows, UNIX i Macintosh obsługują znak ukośnika (/) jako separator ścieżek dla 
ścieżek podrzędnych, mimo że w systemie Microsoft Windows DOS Box nie. Należy pamiętać, że niektórzy 
użytkownicy Windowsa (i niektórzy użytkownicy Linuksa w rzadkich przypadkach) mogą nie mieć obsługi 
Long File Name (LFN), która ogranicza nazwy plików do "8.3" lub 14-znakowych. Interfejs nsIFile obsługuje 
wiele atrybutów i metod ułatwiających przenoszenie 
budowa ścieżki. Wreszcie, jeśli aplikacja nie musi być przenośna lub jeśli jest dozwolony oddzielny kod 
implementacji dla każdej obsługiwanej platformy, wówczas 
Obiekt nsILocalFile można zainicjować bezpośrednio z łańcucha za pomocą metody initWithPath (). Jako 
znaki ukośnika odwrotnego używane w ścieżkach systemu Microsoft Windows należy stosować znaki 
zachęty (\\) lub używane ukośniki. Oddzielny kod implementacji może być tak prosty, jak seria instrukcji if 
testujących obecną platformę. 
16.2.5.3 Używanie literału lub adresu URL Jeśli aplikacja nie musi być przenośna lub zachowany jest osobny 
kod implementacji dla każdej obsługiwanej platformy, wówczas obiekt nsILocalFile można zainicjować 
bezpośrednio z ciągu znaków. Odpowiedni fragment kodu jest po prostu jak pokazano na listingu 16.3. 
 
var file; 
var CcLF = Components.classes["@mozilla.org/local/file;1"]; 
var CiLF = Components.interfaces.nsILocalFile; 
var file = CcLF.createInstance(CiLF); 
file.initWithPath("C:\\WINDOWS\NOTEPAD.EXE"); 
 
Dosłowne "C:" można zastąpić przenośnym folderem głównym systemu plików przy użyciu aliasu DrvD i 
katalogu systemu plików. Przypomnijmy, że system Microsoft Windows obsługuje zarówno ukośne ukośniki, 
jak i ukośniki odwrotne jako separatory ścieżek, więc również te mogą być bardziej przenośne. 
Alternatywnie lokalizacja pliku lokalnego może być zawarta w adresie URL. Przenośny sposób na konwersję 
odbywa się za pomocą tego kodu: 
var conv = Cc ["@ mozilla.org/network/protocol;1?name=file"]; 
conv = conv.createInstance (Ci.nsIFileProtocolHandler); 
var url = ... // Niektóre nsIURL, które już istnieją 
var file = conv.getFileFromURLSpec (url); 
Adres URL będzie poprzedzony prefiksem file :, lub odniesie się do katalogu wirtualnego za lokalnym 
serwerem WWW. W obu przypadkach schemat URI może zostać odcięty i zastąpiony innym katalogiem 
systemu plików. Na przykład file.initWithPath (myURL.filePath.replace (/ \ | /, ":")); 
Tutaj mójURL jest obiektem nsIURL. Operacja wyrażenia regularnego replace () zmienia fragment adresu 
URL, jak "C | / test" na "C: / test". Uwaga: w systemie Microsoft Windows ścieżki mapowane przez sieć 
(ścieżki UNC) takie jak \\ saturn \ tmp wymagają przedrostka pięciu ukośników (http: ///// saturn / tmp), 
gdy są wyrażone jako adresy URL, a konwencja nie jest sfinalizowana w tym czasie. 
16.2.5.4 Praca z plikami i folderami Po zlokalizowaniu pliku i jego wewnętrznym reprezentowaniu przez 
obiekt, zwykle jest to odczytywanie, zapisywanie lub manipulowanie tym plikiem. Deskryptory plików, 
wskaźniki plików i uchwyty plików nie są dostępne w środowisku JavaScript Mozilli. Oznacza to, że nie 
można utworzyć potoków opartych na deskryptorze pliku. Interfejs nsIPipe tworzy potok na poziomie 
aplikacji, a nie tradycyjny potok UNIX. Platformy nie można używać do tworzenia nazwanych potoków (lub 
dowiązań symbolicznych), ale takie rury mogą być odczytywane i zapisywane, jeśli już istnieją. Krótko 
mówiąc, bezpośredni dostęp do plików niskiego poziomu nie jest rozwiązaniem. Zamiast uchwytów plików 



Mozilla używa obiektów. Zamiast manipulować pojedynczym obiektem, skrypt musi manipulować co 
najmniej dwoma obiektami. Jeden obiekt identyfikuje plik lub folder, który ma być użyty - obiekt nsIFile lub 
nsILocalFile. Ten obiekt jest specyfikatorem nazwy pliku. Drugim obiektem jest strumień, z którego dane są 
odczytywane i zapisywane. Ten obiekt jest specyfikatorem treści pliku. Oba obiekty muszą zostać stworzone, 
a to musi być wykonane w taki sposób, aby były ze sobą połączone. "Przesyłanie danych" w tym rozdziale 
szeroko omawia strumienie i inne specyfikatory treści. Strumienie są podobne do strumieni Java lub C ++, 
ale nie ma przeciążania operatora w pracy. 
16.2.5.5 Praca z archiwami ZIP i JAR Ta para XPCOM wykorzystuje koncepcje nsIFile i zapewnia dostęp do 
zawartości przechowywanych lokalnie .zip i 
Pliki .jar: 
@ mozilla.org / libjar / zip-reader; 1 nsIZipReader 
Pliki ZIP mogą być również tworzone za pomocą tego interfejsu. Konwertery strumieni zapisane w "Stream 
Content Conversion" mogą być używane do pracy ze strumieniem skompresowanych znaków w ich surowej 
postaci. 
16.2.6 Przerwania i sygnały 
Nie ma sposobu, aby złapać lub wysłać sygnały systemu operacyjnego z JavaScript. Aby przechwytywać 
sygnały, komponent XPCOM musi być napisany w języku Java lub C / C ++. Interfejs nsIThread XPCOM służy 
do zarządzania fragmentem kodu, który można przerwać. Będzie działać tylko wtedy, gdy kod, który ma 
zostać przerwany, nie jest JavaScriptem. Interpreter JavaScript na platformie Mozilla jest singlethreaded i nie 
może się sam przerwać. Oznacza to, że przerwań opartych na wątku nie można używać w przypadku 
całkowicie skryptowanych aplikacji. Technologie zorientowane na zdarzenia opisane w rozdziale 6, Zdarzenia 
i systemie poleceń w części 9 stanowią główne alternatywy dla przerwań. 
16.2.7 Protokoły sieciowe 
Mozilla zapewnia wsparcie dla dobrze znanych protokołów aplikacji sieciowych, takich jak FTP. Mozilla 
zakłada, że podstawową warstwą transportową będzie TCP / IP. Inne protokoły, takie jak RS232, X.25 lub TP4, 
muszą być nałożone na protokół TCP / IP, zanim będą możliwe do wykorzystania. Mozilla obsługuje 
następujące protokoły niskiego poziomu: 
* TCP / IP v4 i v6. v6 nie jest włączony w domyślnej kompilacji i musi być skompilowany z opcją --enable-ipv6. 
Okna konfiguracji w klasycznej wersji Mozilli nie obsługują jeszcze protokołu IPv6. 
* DNS. Platforma obsługuje wielowątkowe (równoległe) wyszukiwania DNS. 
* TP. Mozilla obsługuje FTP, ale Menedżer pobierania nie obsługuje wznawiania FTP od wersji 1.4. 
* RPC. Mozilla zapewnia obsługę RPC tylko przez XML, a nie RPC przez NDR / XDR. To ostatnie podejście jest 
tradycyjną metodą wykonywania RPC. 
* SSL (Secure Sockets Layer) i SOCKS. Mozilla obsługuje SSL w wersjach 2 i 3 oraz SOCKS 4.0 i 5.0. Protokół 
SSL jest używany do obsługi protokołu bezpiecznego SMTP (SMIME) i bezpiecznego HTTP (HTTPS). 
Protokoły są używane pośrednio w Mozilli. Zasoby są identyfikowane przez URL, a metoda dostępu, która 
przedrostka adresu URL (jak http :) określa używany protokół. Protokół jest następnie automatycznie 
wykorzystywany przez platformę. Ogólnie rzecz biorąc, obiekt kanału akceptuje adres URL, a wszystko "po 
prostu działa" od tego momentu. Niemniej jednak poszczególne protokoły istnieją jako oddzielne obiekty i 
mogą być tworzone jako wystąpienia tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / network / protocol; 1? name = {x} nsIProtocolHandler 
W nazwie tego komponentu {x} należy zastąpić wartością taką jak ftp lub http. Zrzut tablicy 
window.Components.classes ujawnia wszystkie protokoły (właściwie schematy URL), dla których Mozilla ma 
komponenty. Mozilla może być skonfigurowana na poziomie portu IP przy użyciu preferencji. Poszczególne 
porty można włączyć lub wyłączyć. Włączenie takich portów nie ma żadnego efektu, chyba że są one 
również włączone w systemie operacyjnym. Włączone porty mogą tworzyć luki w zabezpieczeniach na 
poziomie aplikacji i nie są zalecane, chyba że odpowiednie są zapory ogniowe. Zobacz preferencje 
wyświetlane przez URL about: config, który rozpoczyna się od sieci, aby uzyskać obszerną listę opcji 
konfiguracyjnych. Programiści aplikacji mają również dostęp do gniazd. Systemy operacyjne reprezentują 
połączenie TCP / IP z biblioteką gniazd, która odwzorowuje połączenie TCP / IP z deskryptorem pliku. Mozilla 
opakowuje szczegóły połączenia i deskryptora w obiekt. Taki obiekt gniazda jest strukturą danych sieci 
najniższego poziomu dostępną w domyślnej kompilacji platformy. Wreszcie projekt Optimoz, 
udokumentowany na stronie www.mozdev.org, może zostać wykorzystany do rozszerzenia obsługi sieciowej 
Mozilli. Za pomocą Optimoz można dodawać nowe protokoły napisane w samym kodzie JavaScript. 



Wymagania dla takich protokołów są następujące: muszą być zbudowane na gnieździe TCP / IP; muszą 
tolerować niewielkie opóźnienia; muszą wdrożyć interfejs nsIProtocolHandler; a kod JavaScript musi 
zarejestrować pełną implementację komponentu XPCOM dla utworzonego programu obsługi. Przechodzimy 
teraz do określonych niskopoziomowych zadań sieciowych. Do komunikacji na poziomie aplikacji. 
16.2.7.1 Jak znaleźć adres IP Aby znaleźć adres IP dla danej nazwy domeny, użyj tej pary XPCOM: @ 
mozilla.org / network / dns-service; 1 interfejs nsIDNSService Utworzony obiekt zwraca adres IP dla danej 
nazwy domeny lub bieżącego hosta w postaci ciągu "192.168.1.10". Rozwiązywanie nazw domen jest 
powolne, więc jeśli nie chcesz, aby aplikacja zawiesiła się, użyj metody lookup (), która wymaga obiektu 
detektora z interfejsem nsIDNSListener. Żądanie zostanie następnie wykonane asynchronicznie. Zrób tego 
słuchacza z czystego obiektu JavaScript. 
16.2.7.2 Jak utworzyć gniazdo Aby utworzyć połączenie przez gniazdo, wymagane są kilka kroków. Aby użyć 
gniazda, musisz ostatecznie utworzyć obiekt nsITransport. Po uzyskaniu tego obiektu można zignorować 
gniazdo do pewnego stopnia, a zamiast tego użyć technik opisanych w sekcji "Przesyłanie danych". Dostęp 
do gniazda jest dość abstrakcyjny i wysoki; nie ma interfejsu API ioctl (2), który można wykorzystać do 
konfiguracji opcji gniazd. Aby uzyskać ten obiekt nsITransport, musisz najpierw poradzić sobie z tym, że 
istnieje serwer proxy między platformą a komputerem na drugim końcu gniazda. Utwórz obiekt, który jest 
obiektem nsIProxyInfo dla pożądanego adresu zdalnego, jeśli nie masz pewności, czy istnieje serwer proxy. 
Obiekt nsIProxyInfo można utworzyć za pomocą metody newProxyInfo () lub examForProxy () 
metody tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / network / protocol-proxy-service; nsIProtocolProxyService 
Następnie, używając wynikowego obiektu nsIProxyInfo lub null, jeśli jest pewne, że nie istnieje serwer proxy, 
utwórz obiekt fabryczny odpowiedzialny za tworzenie obiektów nsITransport dla gniazd. Ten obiekt 
fabryczny jest tworzony za pomocą tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / network / socket-transport-service; 1 nsISocketTransportService 
Za pomocą tego obiektu fabryki utwórz obiekt nsITransport, przekazując obiekt nsIProxyInfo do metody 
createTransport (). Wynikowy obiekt będzie również obsługiwał interfejs nsISocketTransport, który jest 
gniazdem podstawowym. Jeśli wymagane jest gniazdo SOCKS, należy zamiast tego użyć metody 
createTransportOfType () i wybrać typ "skarpet" dla SOCKS 5.0 lub "socks4" dla SOCKS 4.0. Gniazdo UNIX 
(IPC) można utworzyć, określając typ "ipc". Utworzony w ten sposób końcowy obiekt transportu może być 
używany jako gniazdo lub jakikolwiek inny obiekt transportowy. Gniazda z obsługą SOCKS korzystają z 
szyfrowania cyfrowego i mogą być tworzone tylko wtedy, gdy odpowiednie moduły szyfrowania i klucze są 
zainstalowane i włączone za pomocą preferencji. Te elementy są domyślnie instalowane i włączane w profilu 
użytkownika przeglądarki klasycznej i przeglądarki Mozilla. Platforma Mozilla ma wiele innych interfejsów 
związanych z gniazdem, ale żadna z nich nie jest dostępna z JavaScript. Przeglądając pliki gniazd XPIDL, 
pamiętaj o sprawdzeniu [noscript] przed deklaracją nazwy interfejsu. Takie interfejsy nie są dostępne dla 
JavaScript. Listing 16.4 jest prostym programem Perla, który może być używany jako serwer testowy dla 
połączeń z gniazdami. Czyta ze wszystkich klientów łączących i drukuje, co robi stdout. Nie obsługuje SOCKS, 
ani nie zapisuje danych z powrotem do gniazda klienta 
use IO::Socket; 
my ($server, $client, $host); 
$server = IO::Socket::INET->new( 
Proto => 'tcp', LocalPort => 80, Listen => SOMAXCONN, Reuse => 1); 
while ($server && ($client = $server->accept())) 
{ 
while ( <$client> ) { print; } 
close $client; 
} 
Aby pracować, ten program wymaga również poprawnej konfiguracji portu na poziomie systemu 
operacyjnego. 
16.2.7.3 Jak utworzyć sesję FTP Platforma Mozilla nie obsługuje bezpośrednio całej sesji FTP. Każde żądanie 
URL wykonane za pomocą obiektu nsIChannel jest samodzielną operacją. Oznacza to, że każda sesja FTP 
składa się z co najwyżej czterech poleceń FTP. W pseudokodzie są to otwarte {nazwa hosta i port} 
cd {katalog} 
dir OR get {file} 



blisko. Ta sesja FTP jest obsługiwana w Mozilli. Informacje o sesji FTP nie są dostępne dla programisty 
aplikacji, a programista aplikacji nie może przesłać indywidualnych poleceń FTP. Oznacza to, że sposobem 
przeprowadzenia sesji FTP jest użycie żądania adresu URL, który jest adresem ftp: URL. Jeśli kod aplikacji 
musi przejść przez hierarchię FTP witryny FTP, to nadal jest sposób, aby to zrobić. Adres URL FTP może 
reprezentować katalog FTP, a nie pojedynczy plik. Jeśli ten URL zostanie przesłany z platformy, zwrócona 
zostanie lista katalogów, ale zostanie ona przekonwertowana na dokument HTML. Ten zwrócony dokument 
można przejść, aby znaleźć pliki i podkatalogi w oryginalnym katalogu URL. Pliki te można następnie pobrać 
z kolei. Aby przesłać (umieścić) plik na serwerze FTP, obowiązuje to samo środowisko. Sesja FTP jest ukryta 
pod adresem URL. Jeśli wszystko inne zawiedzie, można skonfigurować dwa gniazda z JavaScript, które 
bezpośrednio implementują protokół FTP. Jeśli tak się stanie, należy zadbać o odpowiednią wydajność. Takie 
podejście to prawdopodobnie tyle pracy, co stworzenie nowego komponentu XPCOM dla FTP w C / C ++. 
16.2.8 Procesy i wątki 
Twoje zadanie może nie wymagać całego wątku lub procesu. Może to być tylko chedulowane jako zdarzenie 
w kolejce zdarzeń. W takim przypadku patrz część 6. W przypadku większych zadań, czytaj dalej. 
Najprostszym sposobem uruchomienia osobnego programu jest przekazanie pliku na pulpit systemu 
operacyjnego i poproszenie go, by aktywował ten plik tak, jakby był wywoływany (zwykle dwukrotnie 
klikany) przez użytkownika. Rozpocznij od użycia tej pary XPCOM, aby utworzyć obiekt pliku: @ mozilla.org / 
file / local; 1 nsILocalFile 
Powiąż wynikowy obiekt z rzeczywistym plikiem, a następnie wywołaj metodę launch (). W systemie UNIX 
launch () jest obsługiwany przez pulpit GNOME, a nie przez zmienną środowiskową PATH. Nie ma sposobu 
na zamknięcie uruchomionej aplikacji Mozilli. Mówiąc bardziej ogólnie, procesy mogą być uruchamiane z 
platformy za pomocą tej pary obiektów XPCOM: 
@ mozilla.org / process / util; 1 nsIProcess 
Należy pamiętać, że ten interfejs nie jest jeszcze w pełni wdrożony na wszystkich platformach. Aby z niego 
skorzystać, wykonaj następujące czynności. Tak jak poprzednio, utwórz obiekt nsILocalFile powiązany z 
wymaganym plikiem wykonywalnym. Ponieważ procesy są zazwyczaj zależne od systemu operacyjnego, 
można użyć niemającej przenośnej metody initWithPath (). Przekaż ten obiekt do metody init () nsIProcess, 
a następnie wywołaj metodę run (), aby utworzyć proces. Ten ostatni krok wymaga wywołania metody w 
następujący sposób: 
var blocking = true; 
var argv = ["arg1", "arg2"]; 
var result = {}; 
nsIProcess_object.run (blocking, argv, argv.length, result); 
Obiekt wynikowy jest wymagany przez metodę run (); otrzymuje wartość właściwości, która jest ustawiona 
na 0 (zero), jeśli proces rozpocznie się pomyślnie. Jeśli blokowanie jest ustawione na true, Mozilla zawiesza 
się podczas działania procesu. W takim przypadku system Windows nie będzie aktualizowany z żadnego 
powodu, dopóki proces się nie zakończy. Jeśli ustawione na false, Mozilla kontynuuje przetwarzanie. W obu 
przypadkach, gdy proces się zakończy, zostanie ustawiona właściwość exitValue obiektu nsIProcess. Niektóre 
testy są wymagane, aby dopasować wartość exitValue do normalnych wartości wyjścia zwróconych przez 
system operacyjny. Wątki są trudniejsze niż procesy. Dla programisty aplikacji wątek jest niczym więcej niż 
fragmentem kodu zaplanowanym w oknie. setTimeout (). Chociaż tworzy to złudzenie drugiego przepływu 
sterowania, w rzeczywistości zaplanowany kod jest ustawiany w kolejce do momentu zakończenia bieżącego 
przepływu sterowania (bieżącego fragmentu skryptu). Żaden skrypt nie zostanie uruchomiony, dopóki nie 
zostanie ukończony istniejący skrypt. Sprawy są takie, ponieważ sposób, w jaki interpreter JavaScriptów 
(SpiderMonkey) jest połączony z Mozillą. W głębi platforma obsługuje wątki. Jego system XPCOM ma system 
wątków, który jest uproszczeniem systemu wątków Microsoft COM. Ten system jest używany w wielu 
miejscach; w oczywisty sposób do zarządzania połączeniami FTP, które wymagają osobnego monitorowania 
dwóch połączeń. Interpreter JavaScript jest osadzony w Mozilli za pomocą tylko jednego z tych wątków. 
Podczas gdy interpreter jest zbudowany, aby obsługiwać wiele działających instancji, jego użycie na 
platformie Mozilla nie wykorzystuje tej funkcji. Mimo że prawdziwe wątki nie są dostępne w JavaScript, 
istnieją interfejsy do pracy z wątkami. Zapewniają bardziej uporządkowany sposób porządkowania 
fragmentów kodu niż setTimeout () i setInterval (). Listing 16.5 pokazuje kroki wymagane do utworzenia 
wątku: 
var Cct = Components.classes["@mozilla.org/thread;1"]; 



var Cit = Components.interfaces.nsIThread; 
var thread = { Run : function () 
{ alert(this.foo+" thread underway"); } 
foo : "bar" 
}; 
var mgr = Cct.createInstance(Cit); 
mgr.init(code, 0, Cit.PRIORITY_NORMAL, Cit.SCOPE_GLOBAL, 
Cit.STATE_JOINABLE); 
mgr.join(); 
alert("thread created"); 
 
Obiekt kodu obsługuje interfejs nsIRunnable i zawiera kod do uruchomienia (metoda Run ()) oraz wszelkie 
inne właściwości, które mogą być użyteczne dla tego kodu. Obiekt wątku zawiera implementację wątku, 
który zawiera kod i niektóre dane. Obiekt mgr (manager) przechowuje konfigurację i stan wątku. Metoda 
join () informuje system wątków platformy, że ten wątek powinien zostać zaplanowany do uruchomienia - 
lub, aby był kontynuowany, jeśli został wcześniej przerwany. Taka przerwa nie jest możliwa, jeśli wątek jest 
napisany w JavaScript. join () nie jest równoważne eval () - wątek jest umieszczany w kolejce, do której 
ostatecznie dojdzie interpreter JavaScript. Ponieważ interpreter jest jednowątkowy i niemożliwy do 
przerwania przez inne wątki, alert () w ostatniej linii kodu zawsze pojawi się przed alertem połączonego 
wątku. W tym układzie nie ma warunków wyścigu - obecny skrypt musi się zakończyć, zanim cokolwiek 
innego może się uruchomić. To jedno-gwintowe ustawienie oznacza, że nie można tworzyć blokujących lub 
nieskończonych pętli, których kod jest napisany w JavaScript. Takie wątki mogą nigdy się nie kończyć, a 
zatem żadne inne wątki nigdy nie będą działać. Jedyną wartością używania takiego systemu z JavaScript jest 
strategia modelowania, która zbiera kod do przydatnych obiektów wątków lub działa z obiektami XPCOM 
nie posiadającymi JavaScriptu, które również mają interfejs nsIRunnable. Skrypt JavaScript może tworzyć 
oryginalne wątki poprzez interakcję z Javą. Takie wątki są wyłącznie wątkami Java. 
16.3 PRZENOSZENIE DANYCH 
W tym temacie opisano struktury ogólnego przeznaczenia używane do odczytywania, zapisywania i 
przetwarzania zawartości wewnątrz platformy. Pobiera się tam, gdzie lokowanie plików i folderów jest 
wyłączone. Przetwarzanie faktów RDF jest również uwzględnione, ale parsowanie dokumentów XML należy 
do "skryptów sieciowych". 
16.3.1 Pojęcia dotyczące przetwarzania treści 
Głównym zadaniem drugiej połowy Mozilli jest przetwarzanie treści i danych. Aby to zrobić, platforma musi 
mieć systemy, które mogą przesyłać dane i treści z miejsca na miejsce. Mozilla ma wiele koncepcji 
dotyczących treści i przetwarzania danych. Część 6 opisuje pojęcia słuchaczy, obserwatorów i nadawców. 
Pojęcia te są zorientowane na wydarzenia i są wykorzystywane jedynie w przypadku niewielkich ilości 
informacji. Nie są one wystarczające dla systemu zorientowanego na treść, chociaż taki system może działać 
lepiej, jeśli dodamy obserwatorów lub słuchaczy. System zorientowany na treść musi przekazywać 
informacje tak duże, jak rozmiar dokumentu. Koncepcje przetwarzania treści w Mozilli to pliki, foldery, 
strumienie, sesje, kanały, transporty, źródła (źródła danych) i pochłaniacze. 
Pliki i foldery są pojęciami wspólnymi dla wszystkich systemów operacyjnych i omawiane są w "Skrypcie 
ogólnego przeznaczenia". Strumień jest najniższym sposobem przesyłania danych przez Mozillę. Strumień 
działa na serię bajtów, oktetów lub znaków, tak jak robi to strumień C ++ lub Java, lub jak przekierowanie (>) 
w powłoce UNIX lub DOS. Strumienie można odczytać lub zapisać, w zależności od ich źródła i miejsca 
przeznaczenia. Mozilla obsługuje również strumienie Unicode, gdzie podstawową postacią jest dwubajtowa 
"szeroka postać", a nie jednobajtowa "rozszerzona ASCII". Sesja to zestaw informacji konfiguracyjnych na 
temat trwającego procesu, zadania lub działania. Ta informacja o konfiguracji jest używana przez sam proces, 
chociaż czasami otrzymuje zdarzenia. Nie jest to jednak rzeczywisty proces w pracy; jest obserwatorem, 
specyfikatorem i kontrolerem. Przykładowa sesja to transfer plików FTP. Nazwa domeny FTP, nazwa 
użytkownika, hasło i połączenie z gniazdem są częścią informacji sesji FTP. Rzeczywiste przeniesienie danych 
pliku odbywa się za pomocą innego oprogramowania. Sesja mówi tylko kto, co, gdzie i kiedy. Sesja może być 
również używana poza domeną sieciową - gest myszy "przeciągnij i upuść" ma obiekt sesji, który śledzi 
postęp gestu. Sesje są używane w wielu miejscach w Mozilli. Kanał jest częścią architektury platformy, która 
faktycznie wykonuje transfer danych. Kanał to wyrafinowana wersja bufora. W Mozilli kanały są używane 



głównie do pobierania dokumentów z adresem URL. Kanały mają niekiedy szeroką funkcjonalność, ale ich 
podstawowe zadanie jest dość proste: udostępniają przepływ surowych danych pochodzących z innych 
źródeł, np. Za serwerem sieci Web. Transfer danych może polegać na faktycznym kopiowaniu danych lub 
może to być przekaz koncepcyjny, w którym dane, gdy są dostępne w formie A, są teraz dostępne w formie 
B. Kanał ma rolę zarządzania - rzeczywisty odczyt i zapis danych do kanał jest zwykle przekazywany do 
strumienia. Transport jest częścią sieci. Podczas gdy kanał zapewnia wysoce zaawansowaną koncepcję 
transferu danych, transport wykonuje wszystkie czynności przez implementację lub używanie określonego 
protokołu sieciowego, takiego jak SMTP lub TCP / IP z użyciem gniazd. Źródła i pochłaniacze są traktowane 
osobno w następnej kolejności. 
16.3.1.1 Źródła i zatapianie Źródło i pochłaniacze to ważne pojęcia w Mozilli. Są one używane głównie do 
hurtowego przetwarzania dokumentów XML. Są to koncepcje przepływu informacji najwyższego poziomu w 
Mozilli i zwykle przetwarzają je w sposób specyficzny dla treści. Źródła i pochłaniacze są również ogólną 
koncepcją projektową zarówno w nauce, jak i 
Inżynieria. Wielu programistów jest wprowadzanych do źródeł i pochłaniaczy, gdy nauczane są diagramy 
przepływu danych. W schematach przepływu danych (oraz w zwykłym zlewie kuchennym) powszechnie 
przyjmuje się, że dane lub zawartość (lub woda) zaczynają się od źródła (kranu) i kończą przy zlewie 
(otworze spustowym). To jednak tylko kwestia perspektywy. Ten przykład można odwrócić na lewą stronę. 
Jeśli jesteś odpowiedzialny za samą umywalkę w kuchni, sprawy są ułożone w standardowy sposób. Możesz 
zobaczyć wodę opuszczającą kran (źródło) i wchodzącą do otworu spustowego (zlew). Jeśli jesteś 
odpowiedzialny za kierowanie wody z kranu do otworu odpływowego, sprawy są na wyczerpaniu. Pierwszą 
rzeczą, którą musisz zrobić, to zebrać wodę z kranu do jakiegoś pośredniego miejsca, takiego jak dzbanek. 
Dzbanek to zlew. Ostatnią czynnością jest wylewanie wody z tego pośredniego miejsca do otworu 
spustowego. Dzbanek jest wtedy źródłem. W tym przykładzie twój transfer danych 
system zaczyna się od zlewu i kończy na źródle, a nie na odwrót. Ta druga perspektywa dotyczy Mozilli. 
Wewnątrz platformy zlew jest wykorzystywany do zasysania zawartości dokumentu do pamięci głównej. 
Jeśli którakolwiek z treści musi zostać wyodrębniona, do jej usunięcia wykorzystuje się źródło. Bez względu 
na to, w jaki sposób są ułożone źródła i pochłaniacze, w kategoriach producentów, źródłem zawsze jest 
producent, a pochłaniacz zawsze jest konsumentem. Z perspektywy programisty aplikacji, jeśli treść 
dokumentu nie jest jeszcze dostępna (być może dlatego, że jest przechowywana w pliku zewnętrznym), 
najpierw należy skonfigurować zlew, aby załadować tę zawartość. Źródło jest ustawione na drugim miejscu, 
aby pobrać załadowaną zawartość do użycia w aplikacji. Zadaniem programisty aplikacji jest ustawienie 
przepływu wody. W niektórych przypadkach dokument jest automatycznie 
załadowany. W takim przypadku wymagane jest tylko źródło. Ten typ układu ma jedną złożoność. 
Dokumenty można modyfikować. Zlewy są zwykle używane do początkowego ładowania danych, więc 
przetwarzają dane w jedną stronę. Oznacza to, że to źródło do zarządzania zmianami. W związku z tym 
źródła nie tylko pobierają treść dokumentu, ale również mogą je modyfikować. Mozilla nie udostępnia 
ogólnego interfejsu do zlewu ani źródła. Istnieją tylko specjalistyczne interfejsy dla poszczególnych rodzajów 
danych. Interfejsy Mozilli umożliwiają jednoczesne działanie więcej niż jednego zlewu lub źródła na 
dokumencie znajdującym się w pamięci. 
16.3.1.2 Wyspecjalizowane źródła i pochłaniacze Źródła i pochłaniacze działają jako procesory treści i są 
koncepcjami wysokiego poziomu. Źródła i pochodnie Mozilli są wyspecjalizowane w określonym celu. Źródła 
danych są wykorzystywane do przetwarzania treści RDF. Zamiast pracy z tagami, tokenami analizatora 
składni lub obiektami DOM, źródła danych działają z faktami RDF. System szablonów XUL w znacznym 
stopniu wykorzystuje źródła danych RDF, a te szablony i źródła można modyfikować za pomocą skryptów. 
Nie ma faktów dotyczących RDF , tylko źródła faktów. Te źródła faktów (źródła danych) mogą również 
wykonywać operacje wstawiania, aktualizowania i usuwania w składnicy faktów przechowującej dokument 
RDF pobranej w pamięci. Niektóre źródła danych Mozilli, zwane wewnętrznymi źródłami danych, pobierają 
zawartość bezpośrednio z platformy, a nie z zewnętrznego dokumentu RDF. Źródłem faktów w tym 
przypadku są zwykle struktury danych wewnątrz platformy lub plik zakładek użytkownika. Parser to inny 
rodzaj zlewu. Wymaga przepływu treści, zwykle pochodzących z dokumentu, i przekształca go w strukturę 
danych. Przykładem jest analizator składni odczytujący XML i tworzący drzewo DOM. Mozilla zawiera 
parsery dla wszystkie aplikacje XML, które rozumie. Serializator jest źródłem, które jest odwrotnością 
parsera. Zmienia strukturę danych w strumień treści płaskich, zwykle dokument XML. 
16.3.1.3 Architektura przetwarzania treści Wszystkie omówione tutaj koncepcje przetwarzania danych 



pasują do nieformalnego zestawu warstw, chociaż ta warstwa nie jest tak skonstruowana, jak stos protokołu 
sieciowego. Rysunek 16.1 ilustruje te relacje warstwowe. Rysunek 16.1 jest diagramem koncepcyjnym i nie 
pokazuje ścisłych relacji między obiektami. 
 

 
Jest jednak zbliżony do pewnych konkretnych relacji między obiektami wewnątrz Platforma. Widzimy, że 
kanały i transporty są ze sobą ściśle powiązane, ale nie tak ściśle ze sobą połączone, że nie można ich 
używać osobno. Strumienie wejściowe i wyjściowe udostępniają dane lub treści przetwarzane na pozostałą 
część platformy. Dwa typowo duże fragmenty przetwarzania to źródła i pochłaniacze zawierające parsery, 
serializery i inne narzędzia do transformacji. Źródła danych RDF są nieco oddzielone od innych koncepcji, 
ponieważ są bardzo wysokie i działają tylko na treściach już podzielonych na fakty. Wszystkie te koncepcje 
wspierają słuchaczy i obserwatorów; Adresy URL i pliki służą do konfigurowania niższych poziomów 
przetwarzania. Na Rysunku 16.1 nie przedstawiono wielu innych interfejsów dostarczonych przez te 
centralne koncepcje lub wiele innych interakcji, które występują z resztą platformy. 
16.3.2 Strumienie 
Gdy plik lub inne źródło informacji jest dostępne, strumień musi zostać utworzony, aby można było 
pracować nad jego zawartością. Strumienie są kluczowe dla przetwarzania danych w Mozilli i dostępnych 
jest wiele interfejsów strumieniowych. Te interfejsy obejmują twórców strumieni, programów ładujących, 
konwerterów i menedżerów. Istnieje również kilka wyspecjalizowanych strumieni, takich jak strumienie 
dostępu losowego i strumieniowe. Dostępny jest interfejs strumienia dla wszystkich typowych zadań - 
wystarczy wyszukać dowolny interfejs ze Streamem w nazwie. Aby zilustrować tę elastyczność, listing 16.6 
pokazuje cztery metody tworzenia strumienia. Ten strumień służy do odczytu lokalnego pliku, który jest 
ciągiem bajtów 
 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var mode_bits = 0x01; // from nsIFileChannel 
var perm_bits = 0; // from Unix/Posix open(2) 
var file_bits = 0; // from nsIFileInputStream 
var stream; 
var file = ... // same as Listing 16-3 or 16-2 
// [1] Created directly 
stream = Cc["@mozilla.org/network/file-input-stream;1"]; 
stream = stream.createInstance(Ci.nsIFileInputStream); 
stream.init(file, mode_bits, perm_bits, file_bits); 
// [2] Created from a transport 



var trans = Cc["@mozilla.org/network/stream-transport-service;1"]; 
trans = trans.getService(Ci.nsIStreamTransportService); 
trans = trans.createInputTransport(stream,0,-1,true); 
var stream2 = trans.openInputStream(0,-1,0); 
// [3] Created from a channel 
var channel = Cc["@mozilla.org/network/local-file-channel;1"] 
channel = channel.createInstance(Ci.nsIFileChannel); 
channel.init(file, mode_bits, perm_bits); 
stream = channel.open(); 
// In all cases, work on the stream from JavaScript 
var s2 = Cc["@mozilla.org/scriptableinputstream;1"]; 
s2 = s2.createInstance(Ci.nsIScriptableInputStream); 
s2.init(stream); 
var bytes = 100; 
var content = null; 
content = s2.read(bytes); 
 
We wszystkich trzech przypadkach utworzony wcześniej obiekt nsILocalFile jest przekazywany jako 
argument inicjujący w pewnym momencie. 
* Przykład 1. Plik jest odczytywany i zapisywany bezpośrednio za pomocą strumienia. Strumień współdziała 
z plikiem synchronicznie, chyba że zostaną wprowadzone specjalne ustawienia. 
* Przykład 2. Ten przykład jest trochę dziwny, ponieważ zaczyna się i kończy strumieniem. Obiekt 
transportowy musi bazować na czymś, a przy braku protokołu sieciowego strumień jest jedyną alternatywą. 
Ten bazowy protokół służy do pobierania zawartości pliku. Strumień przekazywany przez transport do 
strumienia zmiennej 2 różni się od dostarczanego strumienia. Przekazany strumień będzie generalnie 
posiadał dane dostępne na żądanie, ponieważ transport działa w celu zebrania odebranych danych 
gotowych do następnego żądania użytkownika. Dla porównania przykład 1 ma 
działa tylko wtedy, gdy użytkownik wysyła żądanie. Transport również automatycznie zamknie "połączenie" z 
plikiem, gdy nie będą dostępne żadne dane. 
* Przykład 3. Kanał umożliwia pobranie pliku bez żadnych założeń dotyczących mechanizmu pobierania. 
Wreszcie, strumienie nie mogą być automatycznie odczytane lub zapisane z JavaScript. Jest to element 
projektu mający na celu utrzymanie efektywności strumieni. Zamiast tego obiekt strumienia musi być 
zawinięty w specjalny obiekt, który dostarcza operacje odczytu / zapisu. To jest punkt ostatnich kilku linii, 
które odczytują co najwyżej pierwsze 100 bajtów dostarczonego pliku, mniej jeśli plik jest krótki. Przykłady 1 
i 2 mogą być używane do wykonywania zapisywania plików zamiast czytania z małymi zmianami kodowania. 
Nie można przepisać przykładu 3, ponieważ kanały działają tylko w jedną stronę. Podczas zapisywania 
zawartości domyślnym wyjściem jest pojedynczy bajt postacie. Wszelkie treści dostarczane jako ciągi 
Unicode UTF16 (takie jak ciągi JavaScript) są przycinane znak po znaku do najmniej znaczącego bajtu. 
Oznacza to, że domyślne dane wyjściowe pliku to rozszerzony ASCII jednobajtowy. Aby wyprowadzić kod 
Unicode (zwykle w kodowaniu UTF8), wymagana jest konwersja treści. 
16.3.2.1 Konwersja zawartości strumienia Wszystkie ciągi znaków są reprezentowane jako Unicode 
wewnątrz platformy. Proste pliki mogą być odczytywane jako surowe dane binarne (użyj 
nsIBinaryInputStream), jako 8-bitowe dane znakowe (domyślne dla zwykłych plików) lub jako poprawnie 
zakodowane Unicode. Ostatnia opcja występuje wtedy, gdy pliki XML są identyfikowane i przetwarzane w 
hierarchie DOM, gdy strumień danych pochodzi ze źródła, które dostarcza informacje o formacie, takie jak 
HTTP lub MIME, lub gdy pliki DTD są odczytywane. Aby przekonwertować zawartość wygenerowaną przez 
strumień, para XPCOM wykona zadanie: 
@ mozilla.org / intl / scriptableunicodeconverter; 1 
nsIScriptableUnicodeConverter 
Mozilla obsługuje także wiele komponentów z identyfikatorami umów w tym formularzu: 
@ mozilla.org / streamconv; 1? from = {mime1} to = {mime2} 
mime1 i mime2 są typami MIME. Te komponenty obsługują nsIStreamConverter 
berło. Taki obiekt odczytuje dany strumień wejściowy i konwertuje jego zawartość. Udostępnia nowy 
strumień wejściowy, z którego można odczytać przekonwertowaną treść. Tabela 16.6 zawiera listę konwersji 



dostarczanych przez platformę. Taki konwerter może być również zaimplementowany w czystym JavaScript. 
Opis XPIDL dla nsIStreamConverter wyjaśnia, w jaki sposób można przeprowadzić taką konwersję z dwoma 
obiektami nsIStreamListener zamiast z obiektami z całego strumienia. Takie podejście pozwala konwerterom 
pracować na dowolnym strumieniu, a nie tylko na strumieniach wejściowych. 
16.3.3 Transport 
Obiekty warstwy XPCOM transportu są odpowiedzialne za przesyłanie zawartości z platformy Mozilla na 
zewnątrz i odwrotnie. Transport jest więc bardziej ogólny niż strumienie, które są ograniczone do platformy i 
lokalnego dysku. Tam, gdzie strumienie generalnie dostarczają dane synchronicznie i bezpośrednio z danego 
źródła, transporty mogą dostarczać dane zarówno asynchronicznie, jak i synchronicznie z dowolnego 
miejsca. Transporti mogą również obsługiwać i buforować dane pomiędzy żądaniami użytkowników. 
Aktualnie dostępne warstwy transportowe pokazano w tabeli 16.7. 
@mozilla.org/network/stream-transport-service;1 nsIStreamTransportService 
@mozilla.org/network/socket-transport-service;1 nsISocketTransportService 
@mozilla.org/network/storage-transport;1 nsITransport 
@mozilla.org/xmlextras/soap/transport;1?protocol=http nsISOAPTransport 
@mozilla.org/xmlextras/soap/transport;1?protocol=https nsISOAPTransport 
 
Implementacja usługi stream-transport-service jest dość nowa (od wersji 1.3) i zastępuje niedostępną usługę 
przesyłania plików. Należy pamiętać, że niektóre przykłady kodu mogą używać tego starszego obiektu. 
16.3.4 Kanały 
Kanał jest mechanizmem tylko do odczytu służącym do pozyskiwania treści adresu URL. Chociaż kanał może 
działać z obiektami plików, bardziej naturalne jest, że kanał używa adresu URL. Kanały odpowiadają za 
większość pracy związanej z treścią, którą Mozilla wykonuje podczas pobierania dokumentu. Jedynym 
wyjątkiem od reguły "tylko do odczytu" jest kanał przesyłania, który służy do przesyłania formularzy, 
przesyłania plików i publikowania stron internetowych. W normalnym przypadku programowania kanały są 
obsługiwane pośrednio. Podobnie jak w przypadku nsIFile obiektów i strumieni, o wiele bardziej 
powszechne jest utworzenie kanału niż samodzielne utworzenie go. Tak jak plik i strumień są ściśle 
powiązanymi parami obiektów, tak samo jak adres URL i kanał. Ta analogia nie jest idealna. Różnica polega 
na tym, że podczas gdy strumienie można tworzyć bezpośrednio, kanały rzadko są, ponieważ kanały są w 
większości pochowane za protokołem. Druga różnica polega na tym, że kanał jest rozszerzonym żądaniem 
(obiektem nsIRequest), który z kolei jest rozszerzonym adresem URL. Zatem kanał i jego adres URL nie są 
ściśle oddzielnymi obiektami. Używanie kanałów zwykle zaczyna się od tej pary XPCOM: @ mozilla.org / 
network / io-service; 1 nsIIOService Ten komponent zapewnia interfejs nsIIOService za pośrednictwem 
getService (). Jeśli chodzi o transport, ten interfejs jest faktycznie usługą nazw dla schematów URL. 
Przypomnij sobie, że schemat URL to znaki przed pierwszym dwukropkiem w całkowicie cytowanym adresie 
URL. Ten komponent pobiera nazwy schematów i zwraca obiekty oprogramowania. Interfejs nsIIOService 
jest zatem podstawowym punktem wyjścia do pobierania treści adresu URL. Interfejs nsIIOService może 
tworzyć nowe obiekty URI (z interfejsami nsIURI lub nsIURL). Obiekty te opisują dany adres URL, tak jak 
obiekty nsIFile opisują plik. Interfejsy te przedstawiają również obiekty obsługi protokołów dla danego 
schematu lub adresu URL. Te obiekty procedur protokołu implementują kanały. Każda procedura obsługi 
protokołu obsługuje jeden typ kanału; niektóre obsługują więcej niż jeden typ. Po skonstruowaniu obiektu 
URL, na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika lub zwykłego kodu JavaScript, można go użyć 
do znalezienia procedury obsługi protokołu dla tego adresu URL, a z tego znalezionego programu obsługi 
można uzyskać przydatny obiekt kanału. Najkrótszym sposobem na zrobienie tego wszystkiego jest po 
prostu wywołanie newChannelFromURI (). Gdy obiekt kanału jest dostępny, może wytworzyć obiekt 
strumienia i rozpocząć wymagane przetwarzanie. Obiekt strumienia służy do obsługi pobranej zawartości. 
Interfejs nsIIOService ma wiele udogodnień 
metody, aby całkowicie zignorować procedurę obsługi protokołu. Kanały przetwarzają dużo w imieniu 
żądającego adresu URL - lokalizują i pobierają zasoby; przeprowadzić konwersję treści; i zapisz typ MIME i 
inne szczegóły konfiguracji. Tabela 16.8 zawiera listę kanałów dostarczonych przez platformę. metod open () 
i asyncOpen (). Te metody dają strumień lub strumień obiektów nasłuchujących. Pozostałe interfejsy kanału 
jedynie ulepszają obiekt kanału produkowany przez nsIIOService z dodatkowymi informacjami 
konfiguracyjnymi. Nie reprezentują zasadniczo różnych kanałów - są tylko dodatkami. NsIUploadChannel jest 
ustawiony z dala od pulpitu, a nie w jego kierunku. Zużywa strumień wejściowy, zamiast dostarczać go, 



wszystko w celu wysłania dostarczonej treści do jakiegoś serwera. Kanał nsIResumableChannel jest używany 
do przerwania pobierania plików FTP. Menedżer pobierania w przeglądarce klasycznej nie używa jeszcze tej 
funkcji. Drugi niezwykły przypadek to trywialne protokoły. Kanał nie musi być powiązany ze 
skomplikowanym protokołem, takim jak HTTP lub FTP. Może być powiązany z każdym prostym zadaniem 
transferu. Istniejące zaimplementowane kanały obsługują trywialny transfer pamięci do dysku (zwykły 
dostęp do plików) i jeszcze bardziej banalny transfer pamięci do pamięci (który wykorzystuje obiekt 
strumienia). Żadne z tych trywialnych protokołów nie musi wchodzić w interakcje z adresami URL, więc ich 
obiekty kanału można manipulować bezpośrednio ręcznie. Listing 16.6 zawiera przykład trywialnego 
protokołu memory-to-disk w pracy. 
16.3.5 Źródła danych 
Źródła danych zapewniają zorientowane na faktyczne wsparcie dla szablonów XUL i manipulowania 
magazynami faktów RDF. Platforma Mozilla zawiera znaczący kod, który przechwytuje obiekty źródeł danych 
do takich URI. W celu manipulowania magazynami faktur interfejsy XPCOM są bezpośrednio kodowane i 
ponownie platforma ma znaczący istniejący kod, który to robi. Najbardziej oczywistym przykładem są 
domyślne budowle i widoki treści używane do aktywacji szablonów. Równoważne lub różne wsparcie może 
być zbudowane przez programistę używającego tych interfejsów. Pojęcie źródła danych wyraża interfejs 
nsIRDFDataSource. Ten interfejs zapewnia wszystkie semantyki radzenia sobie z faktami RDF. Około 20 
komponentów XPCOM implementuje ten interfejs. Sesja  w tym rozdziale zawiera obszerne przykłady tych 
interfejsów w pracy. Ten temat próbuje klasyfikować i identyfikować te interfejsy. Poszczególne fakty można 
skonstruować na podstawie prostych obiektów XPCOM opartych na interfejsach nsIRDFResource i 
nsIRDFLiteral. Ogólnie rzecz biorąc, źródło danych jest zawsze czytelne i okazjonalnie zapisywane, 
zapewniając prostą funkcję queryinsert-update-delete, czasami nazywane get-and-set. W przeciwieństwie 
do innych koncepcji przetwarzania, źródła danych operują na obiektach logicznych (faktach), a nie na 
strumieniu bajtów lub znaków. Przydatne interfejsy źródeł danych XPCOM dzielą się na trzy kategorie: 
* Narzędzia pomocnicze i narzędzia. Są potrzebne tylko po to, aby coś się stało. 
* Rozszerzenia kreacji. Niektóre interfejsy rozszerzają funkcjonalność udostępnianą przez podstawowy 
interfejs nsIRDFDataSource w nowatorski sposób. 
* Obsługa treści. Niektóre aspekty źródeł danych określają treść - rodzaj i liczbę faktów, do których można 
uzyskać dostęp. Ta ostatnia kategoria jest podzielona na zwykłe i wewnętrzne źródła danych. Zwykłe źródła 
danych pobierają fakty z plików RDF. Wewnętrzne źródła danych czerpią fakty z samej platformy Mozilla. 
Jeśli wybrano nieprawidłowe źródło danych z tej ostatniej grupy, można spędzić godziny, dni lub tygodnie 
zastanawiając się, dlaczego nic nie działa. Dlatego ważne jest, aby mieć dobrą wiedzę na temat każdego 
rodzaju wsparcia treści. Źródło nsIRDFDataSource używa słabo źródła słowa. W tym interfejsie źródło i cel są 
używane do oznaczania odpowiednio obiektu faktów i obiektów faktów - na przykład getSource (). Źródło 
jest również używane w innym miejscu w Mozilli, co oznacza kod źródłowy. Nie zakładaj automatycznie, że 
źródło to źródło danych. 
16.3.5.1 Obiekty fabryczne i pomocnicze Jeśli jest włączony szablon XUL, obiekty DOM tego szablonu 
zapewniają dostęp do obiektów nsIRDFDataSource. Jeśli nie istnieje szablon, wówczas użycie źródła danych 
bezpośrednio z wykorzystaniem skryptów wymaga użycia obiektów fabrycznych od samego początku. Tabela 
16.9 zawiera listę komponentów używanych do czystej manipulacji RDF: 
Najłatwiejszym sposobem wyświetlenia ich wszystkich jest wyświetlenie zawartości okna. Tablica 
Components.classes. Tabela 16.9 jest podzielona na cztery części w następujący sposób. Pierwsza część to 
punkt wyjścia do zastosowania aplikacji RDF. Interfejs nsIRDFService służy do tworzenia obiektów 
nsIRDFDataSource z identyfikatora URI, w tym adresu URL opartego na schemacie rdf :. Jeśli wymagany jest 
obiekt dla podmiotu faktycznego, predykatu lub obiektu, można go również utworzyć za pomocą ciągów 
JavaScript za pomocą tego interfejsu. Obiekt interfejsu nsIRDFService jest dostępny przez getService (), a nie 
przez createInstance ().  Dwa dostarczone interfejsy zapewniają proste sposoby tworzenia struktur danych 
składających się z obiektów zasobów RDF. Ta sekcja obejmuje także komponenty surowcowo-fabryczne. 
Kiedy wykorzystywany jest komponent surowcowo-fabryczny, utworzone elementy faktów mają dodatkowe 
funkcje. W zależności od argumentu wybranego dla nazwy = taki utworzony obiekt może zawierać książkę 
adresową, e-mail, wiadomości lub informacje o pliku, oprócz podstawowego tematu, predykatu lub zasobu 
obiektu. Ta informacja i związane z nią metody są zgodne z zasobami w czasie manipulowania nimi w 
składnicy faktów. Tylko komponenty związane z pocztą elektroniczną są w pełni ujawniane przez XPCOM; 
pozostałe są całkowicie niedostępne dla skryptów. Te, które są odsłonięte, mają nazwę = ustawioną na 



następujące wartości: imap mailbox news moz-abdirectory moz-abldapdirectory mozabmdbdirectory moz-
aboutlookdirectory To jest głęboka personalizacja Mozilli i nie jest wymagana przez zwykłe aplikacje. 
Odwrotne działanie, które ma na celu wygenerowanie dokumentu RDF ze składnicy faktów, jest wymagane 
w przypadku każdej aplikacji, która zamierza przechowywać dane, którymi manipuluje. Żaden z tych 
interfejsów nie jest używany do manipulowania faktami. Wreszcie element nsIRDFDelegateFactory wymaga 
dogłębnego zrozumienia architektury platformy. Zapewnia sposób dołączenia efektu ubocznego do 
tworzenia lub niszczenia zasobu używanego w rzeczywistości. Użycie takiego delegata wiąże fakt z systemem, 
dla którego przeznaczony jest delegat. To jest jak funkcja remisu w Perlu. Delegat jest obserwatorem dla 
pojedynczego obiektu zasobowego 
16.3.5.2 Opcje strukturalne Mozilla udostępnia opcje rozszerzające funkcjonalność źródeł danych. Dzięki 
tym opcjom źródła danych stają się bardziej elastyczne, a nie zapewniają dalszego dostępu do ich treści. Te 
opcje istnieją w postaci interfejsów XPCOM, które dodają dodatkową funkcjonalność do magazynu faktów, 
który przechowuje dane w źródle danych. Tabela 16.10 opisuje te interfejsy. System szablonów XUL 
wykorzystuje nie tylko złożone źródła danych, ale obsługuje także listę argumentów dostarczanych do 
atrybutu XUL źródeł danych. Złożone źródło danych to nic innego jak kontener przechowujący inne źródła 
danych. To z kolei implementuje interfejs nsIRDFDataSource. Każda metoda tego interfejsu po prostu 
przeszukuje zawarte źródła danych i wywołuje tę samą metodę na każdym z nich, zależnie od potrzeb. 
Źródła danych w pamięci stanowią rdzeń szeregu bardziej złożonych źródeł danych. Tam, gdzie zawartość 
magazynu faktów musi być skonstruowana ręcznie, a nie pochodząca z innego miejsca, źródłem danych jest 
źródło danych w pamięci. Oczyszczenie takiego źródła danych jest po prostu sposobem przywrócenia go do 
stanu pustego. Zatrzymanie propagacji (zapobieganie transmisji zmienionych faktów) nieznacznie poprawia 
wydajność. Interfejs nsIRDFRemoteDatasource umożliwia zapisanie i załadowanie magazynu faktów z 
powrotem do lub z miejsca, z którego pochodzi. To miejsce jest zazwyczaj plikiem RDF lub czymś podobnym. 
Plik może być lokalny lub zdalny, ale w obu przypadkach jest bardzo ograniczony. Zapis jest realizowany za 
pomocą metody Flush () i ładowanie za pomocą metody Refresh (). Funkcja Flush () jest obsługiwana tylko w 
przypadku plików: URLs; Funkcja Refresh () jest obsługiwana tylko w plikach: i http: URL. 
16.3.5.3 Opcje zawartości Źródła danych nie są sobie równe. Różnią się treścią i dostępem do tej treści. 
Różnice te są głównym powodem, dla którego źródła danych są trudne w użyciu. Nie jest to oczywiste z 
programisty aplikacji perspektywie, z której źródła danych mogą wynikać, jakie fakty i jak te fakty można 
odzyskać. Wszystkie źródła danych oparte są na składnikach XPCOM, które są zgodne z tym wzorcem 
nazewnictwa: 
@ mozilla.org / rdf / datasource; 1? name = {arg} 
Treść dostarczana przez źródło danych do programisty aplikacji jest oczywista tylko dla zwykłych plików RDF. 
Pliki te można czytać bezpośrednio przez oko, co powoduje, że są one całkowicie otwarte. Z drugiej strony, 
wewnętrzne źródła danych nie mogą być w ogóle widziane, z wyjątkiem: (a) użycia źródła danych, (b) 
przestudiowania kodu źródłowego platformy lub (c) znalezienia przykładu w profilu użytkownika. 
Wewnętrzne źródła danych zakładek, historii, wyszukiwania i wewnętrznego sklepu przechowują 
przykładowe pliki w profilu użytkownika; inni nie. Nawet tam, gdzie są przykładowe pliki, te pliki nie są 
ogólnie dokumentami RDF. Ta anonimowość treści jest dużym problemem dla szablonów i skryptów XUL, 
które próbują nawigować po wewnętrznym źródle danych. W obu przypadkach struktura źródła danych 
musi być znana wcześniej. Na szczęście takie wewnętrzne źródła danych są potrzebne tylko w wąskiej klasie 
zastosowań. Specjalna wartość rdf: null oznacza brak źródła danych. Nie oznacza pustego źródła danych. 
Poza treścią wiele źródeł danych Mozilli ma ograniczoną lub ograniczoną funkcjonalność. Oznacza to, że 
nawet jeśli wiesz, jaka jest zawartość źródła danych, obiekt źródła danych może nie mieć wystarczającej 
implementacji, aby ta treść była dostępna. Oznacza to, że nawet jeśli komponent XPCOM może stwierdzić, 
że obsługuje interfejs nsIRDFDataSource, tak naprawdę wiele metod w tym interfejsie może po prostu 
wrócić z błędem lub wyjątkiem, bez robienia czegokolwiek. Takie obiekty źródła danych jeszcze nie zostały 
ukończone. Mniej znane źródła danych wymagają niejasnych kroków przygotowawczych, zanim będą 
użyteczne. Takie kroki nie zostały jeszcze tutaj omówione. Źródła danych, które nie mają identyfikatora rdf: 
URI, nie mogą być używane w szablonach XUL przy użyciu atrybutów XML. Mogą nadal być dołączone do 
szablonu ze skryptem. Źródeł danych, które nie są zarejestrowane w XPCOM w domyślnej kompilacji 
platformy, nie można w ogóle używać z XUL lub JavaScript. Źródło danych zespolonego źródła można 
potwierdzić tylko wtedy, gdy można do niego wstawić jedno z zebranych źródeł danych. Zaleca się 
bezpośrednią pracę z indywidualnym źródłem danych, a nie pośrednią pracę za pośrednictwem interfejsu 



złożonego źródła danych. 
16.4 PISANIE STRONY WEB 
Przeglądarki internetowe wykonują zadania działające w środowisku innym niż tradycyjne programy 3GL. W 
sieci nie ma czegoś takiego jak plik lub nazwa pliku. Zamiast tego istnieją adresy URL i dokumenty 
reprezentujące te zasoby adresów URL. Często takie dokumenty mają złożoną strukturę i są oparte na XML. 
Takie środowisko wymaga innego podejścia do skryptowania niż opisane w "Pliki i foldery" oraz w 
"Strumieniach". Przeglądarki internetowe są również aktorami stosu protokołów sieci Web, które można 
lepiej zidentyfikować jako stos protokołu XML. Ten stos, zestaw standardów, wykorzystuje protokół HTTP 
(lub inny protokół) jako pierwszy krok w szeregu zestawów protokołów umożliwiających włączanie aplikacji i 
aplikacji. Stos protokołów XML zapewnia system transakcyjny zorientowany na dane, a nie prosty system 
żądań dokumentów i odpowiedzi z pobieraniem, który wymaga surfowania po Internecie. Ten nowy zestaw 
protokołów sieci Web składa się z zestawu standardów i standardów w toku. Od najniższego do najwyższego, 
najbardziej centralne standardy w stosie: 
* Schemat XML i XML. Te standardy służą do definiowania podstawowej składni wszystkich pozostałych 
standardów. Mozilla implementuje XML i ma niektóre narzędzia schematu XML. 
* HTTP. Ten protokół może działać jako "powiązanie transportowe", które jest używane do wysyłania i 
odbierania komunikatów stosu protokołu internetowego. Mozilla implementuje HTTP. 
* SOAP i XML-RPC. SOAP zapewnia oparty na XML format wiadomości. Dodaje terminowość, nazewnictwo, 
identyfikację, pakowanie danych i semantykę przesyłania wiadomości do zwykłego XML. Do XML należy 
rozumieć, jakie tradycyjne RPC (Remote Procedure Calls) to C / C ++. Istnieją dwa formaty komunikatów w 
specyfikacji SOAP W3C: jeden, który efektywnie odwzorowuje tradycyjny RPC i taki, który jest formatem 
"czystego XML", który używa typów schematów XML. Ten pierwszy jest czasami nazywany XML-RPC. Mozilla 
implementuje oba standardy. 
* WSDL. Zbudowany na SOAP, WSDL jest językiem pakowania modułów i definicji. Oprogramowanie 
klienckie może wykorzystać je do analizy i korzystania z obiektów SOAP opartych na serwerach. Obsługa 
Mozilli dla WSDL jest dostępna od wersji 1.4. 
* UDDI. UDDI to protokół, który udostępnia usługę mapowania nazw dla usług WWW, tak jak DNS zapewnia 
usługę mapowania nazw dla adresów TCP / IP. UDDI daje klientowi XML możliwość dynamicznego 
wykrywania usług internetowych, których jeszcze nie zna. Mozilla nie implementuje UDDI, ale UDDI jest 
zbudowany na SOAP i można go symulować kosztem dodatkowego wysiłku programistycznego. 
* ebXML (XML przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie). Zdefiniowany przez organizację OASIS (www.oasis-
open.org) i ONZ, ebXML dodaje transakcje biznesowe i identyfikację biznesową na bazie SOAP. Mozilla nie 
implementuje ebXML. 
*  Standardy modelowania procesów biznesowych. Standardy te są wysokopoziomowymi standardami 
agregacji i specyfikacji, które mają rozwiązać zarówno ogólne, jak i specyficzne problemy komunikacji 
biznesowej między aplikacjami. Przykładem organizacji opracowujących te standardy jest koalicja 
zarządzania przepływem pracy i otwarta grupa aplikacji. Mozilla nie implementuje żadnego z tych 
standardów. 
 
Mozilla może nigdy nie wdrożyć wszystkich tych standardów, ponieważ niektóre z nich są przeznaczone do 
stosowania w relacjach między przedsiębiorstwami, a nie w relacjach między konsumentami. Stos 
protokołów sieci Web jest nieco oddzielony od typowych zastosowań przeglądarek internetowych - 
wyświetla treści HTML i wiadomości e-mail. Zamiast korzystać z kanału, który jest standardowym sposobem 
pracy z adresami URL, te funkcje protokołu internetowego mają oddzielne interfejsy, które muszą być 
specjalnie zaprojektowane do obsługi skryptów. Aplikacja Mozilla może w ogóle nie mieć GUI. Na przykład 
może być oparty na narzędziu xpcshell. W takim przypadku aplikacja może wykorzystać zaawansowane 
wsparcie XML w platformie. Może implementować serwery, które dostarczają i używają koncepcji stosu 
protokołów sieci Web. Prostym przykładem jest router treści, który wysyła otrzymane dokumenty XML do 
różnych miejsc docelowych, w zależności od tego, co zawierają. 
16.4.1 Identyfikatory URI, adresy URL i URN 
Identyfikatory URI i specjalistyczne podformaty URL i URN są opisane w RFC 2396 IETF. Jest zamierzone, a 
przynajmniej ma nadzieję, że identyfikatory URI są niezależne od multimediów i wysoce przenośne. W 
związku z tym nie mają problemów z przenośnością, które mają nazwy plików i ścieżek. Zamiast tego 
identyfikatory URI (szczególnie adresy URL) mają inny problem: często są źle wpisywane, aliasingowane lub 



niedbale skracane przez użytkowników. W Mozilli URI może być reprezentowany jako zwykły ciąg znaków 
JavaScript bez utraty przenośności. Jeśli ten ciąg ma być użyty z innymi interfejsami XPIDL, to musi zostać 
przekonwertowany na obiekt. Ta para XPCOM jest najbardziej podstawowym obiektem dostępnym: 
@ mozilla.org / network / simple-uri; 1 nsIURI 
Adresy URL są specyficzną formą URI i mają dostęp do specjalistycznego obiektu, który obsługuje wszystkie 
popularne schematy URL, takie jak http: i ftp :. Ta para XPCOM jest szeroko stosowanym przykładem: 
@ mozilla.org / network / standard-url; 1 nsIURL 
Ten interfejs obsługuje także nsIURI. W rzeczywistości większość komponentów XPCOM z identyfikatorem 
użytkownika lub adresem URL w swoim identyfikatorze umowy obsługuje jeden lub oba te interfejsy. Jeśli 
użytkownik wprowadzi URI, może być wymagana pewna weryfikacja. Istnieje kilka mechanizmów obrony 
przed złą składnią. Ta para XPCOM podejmuje najszerszą próbę naprawienia identyfikatora URI 
wprowadzonego przez użytkownika: 
@ mozilla.org / docshell / urifixup; 1 nsIURIFixup 
Interfejs ten ma metodę createFixupURI (), która może obsługiwać słowa kluczowe wpisane jako URI i 
leniwe skrócone formularze wprowadzone jako www.test.com lub nawet test.com zamiast 
http://www.test.com. Taki składnik docshell jest wyświetlany jako obiekt AOM w oknie przeglądarki Mozilla 
Browser; ta struktura jest omówiona w części 10. w "<iframe>. 
Drugim rozwiązaniem problemów składniowych jest poleganie na tej parze XPCOM: 
@ mozilla.org / network / url-parser; 1? auth = maybe nsIURLParser 
Ten interfejs przeanalizuje URL zgodnie z RFC 2396, ale w łagodny sposób, aby wiele małych błędów składni 
zostało zaakceptowanych i poprawionych. Podspecyfikator komponentu można również podać jako "tak" 
lub "nie". W takich przypadkach istnieją niewielkie różnice w stosowanym algorytmie analizy. W końcu 
interfejs podstawowy nsIURI obsługuje metodę o nazwie resolve (). Ta metoda porównuje podany względny 
URI z identyfikatorem URI bieżącego obiektu i zwraca w pełni rozwiązany (nieskasowany) identyfikator URI 
równoważny 
względna dostarczona. Nie ma obiektu XPCOM specjalnie dla URN. Ostatecznym testem poprawności adresu 
URL jest oczywiście pobranie odnalezionego zasobu. 
16.4.2 Pobieranie plików 
Aby pobrać plik lub dokument ze zdalnej lokalizacji, możesz użyć kanału, identyfikatora URI i strumienia 
wynikowego. To jest proste podejście opisane w "Koncepcjach przetwarzania treści". Istnieje również 
alternatywa na bardzo wysokim poziomie, która polega na użyciu tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / embedding / browser / nsWebBrowserPersist; 1 
nsIWebBrowserPersist 
Ten interfejs akceptuje URI lub interfejs dokumentu DOM 1 oraz obiekt nsILocalFile. Wykonuje całą operację 
pobierania i zapisywania za pomocą pojedynczego wywołania metody. Aby wykonać pobieranie 
asynchronicznie, aby podczas pobierania można było uzyskać dostęp do innych zadań, utwórz obiekt 
nasłuchiwania treści lub obiekt obserwatora w czystym kodzie JavaScript. Większość interfejsów, takich jak 
nsIChannel, opisuje, które słuchacze treści i obserwatorzy są obsługiwani. Za każdym razem, gdy fragment 
pobranej zawartości dokumentu pojawia się w słuchaczu lub obserwatorze, przetwarzasz go, zapisujesz lub 
ignorujesz. Najczęstszym sposobem budowania takiego obiektu po złożeniu jest implementacja interfejsu 
nsIWebProgressListener. Każdy obiekt obsługujący interfejs nsIWebProgress może zarejestrować takiego 
odbiorcę (lub więcej niż jeden), a wiele innych interfejsów akceptuje taki obiekt detektora jako argument 
inicjujący. Istnieją już obiekty XPCOM, które implementują ten interfejs, więc dla wielu aplikacji obiekt, który 
jest potrzebny do wykonania zadania, już istnieje. Aby uzyskać informację o postępie pobierania 
asynchronicznego, dostępnych jest wiele opcji. Otrzymywanie porad dotyczących postępu jest teoretycznie 
problemem odrębnym od odbierania treści. Doradztwo to informacja o postępie, a otrzymane treści są 
wynikiem tego postępu. Najbardziej prymitywną opcją porady jest wzbogacenie zwykłego odbiorcy treści, 
tak aby postęp odnotowywany był w miarę nadejścia każdego fragmentu treści. Ta opcja nie raportuje 
ukończenia lub zdarzeń zarządzania związanych z dostarczaniem treści; raportuje tylko postępy. Lepszą opcją 
śledzenia jest utworzenie czystego obiektu JavaScript za pomocą interfejsu nsIProgressEventSink i 
dostarczenie go do obiektu odpowiedzialnego za pobieranie. To zlew (detektor zdarzeń) zgłasza wszystkie 
zmiany w stanie pobieranego pliku. Alternatywą jest utworzenie czystego obiektu JavaScript za pomocą 
interfejsu nsIRequestObserver i umieszczenie go w kanale lub obiekcie transportowym. Taki obserwator 
zauważa tylko początek i koniec pobierania, a nie anulowanie lub zawieszenie. Jeszcze bardziej 



wyrafinowanym podejściem do śledzenia jest użycie obiektów XPCOM odpowiedzialnych za Menedżer 
pobierania Mozilli. Obiekty te mogą być używane z lub bez okna dialogowego Menedżer pobierania, ale jeśli 
to okno dialogowe jest używane, wymagane jest wiele skryptów, aby poprawnie powiązać je z obiektami 
XPCOM. Z lub bez okna dialogowego podejście to jest ograniczone do pobierania plików, które mają zostać 
zapisane na dysku. Takie użycie zaczyna się od tej pary XPCOM, która implementuje usługę: 
@ mozilla.org / download-manager; 1 nsIDownloadManager 
Ten pojedynczy obiekt zarządza wszystkimi pobieranymi plikami w toku. Metoda addDownload () 
menedżera służy do tworzenia i rejestrowania nowego obiektu za pomocą interfejsu nsIDownload dla 
każdego pobieranego pliku. Dzięki subtelnej aranżacji każdy obiekt pobierania jest odpowiedzialny za 
informowanie Menedżera pobierania o postępie, ponieważ rejestruje wszystkie szczegóły konfiguracji 
pojedynczej operacji pobierania. Te szczegóły są określone w argumentach przekazanych do addDownload () 
i zawierają sposób pozbycia się (zapisania) pobranego elementu - jest to ostatni argument 
nsIWebBrowserPersist. Jeśli ten argument istnieje, obiekt pobierania przechowuje Menedżera pobierania 
informował o postępach automatycznie, a Menedżer pobierania używa obiektu do pobrania do czyszczenia, 
jeśli pobieranie zostanie anulowane lub w inny sposób przerwane. Jeśli ten ostatni argument nie istnieje, 
wówczas czyszczenie jest zależne od programisty aplikacji. Potrzeba czyszczenia może zostać wykryta przez 
umieszczenie obserwatora na poszczególnych obiektach pobierania. Mozilla obsługuje także koncepcję 
grupy obciążeń. Jest to odmiana interfejsu nsIRequest, która umożliwia zbieranie identyfikatorów URI do 
identyfikacji grup. Grupa obciążeń jest przydatna, gdy potrzebne jest podsumowanie postępów w zbiorze 
żądań. 
 
16.4.3 Typy plików i MIME 
Typ MIME pliku, identyfikatora URI lub rozszerzenia pliku można znaleźć za pomocą tej pary XPCOM, która 
jest pojedynczym obiektem usługi: 
@ mozilla.org / mime; 1 nsIMIMEService 
Ten obiekt najpierw sprawdza informacje MIME przechowywane w profilu użytkownika Mozilli. Jeśli 
odpowiedź nie jest dostępna, konsultowany jest system operacyjny komputera stacjonarnego. W systemie 
UNIX typ jest określany przez środowisko GNOME, a nie przez plik (1). Metoda launch () pliku nsILocalFile 
umożliwia uruchomienie pliku wykonywalnego lub załadowanie pliku danych do jego oprogramowania 
aplikacyjnego. Można to zrobić bez konieczności znajomości przez programistę aplikacji informacji o typie 
pliku. 
16.4.4 Przesyłanie i wysyłanie plików 
Dokumenty można publikować za pomocą obiektu XMLHttpRequest AOM. Obiekt ten omówiono w części 7. 
Jest on oparty na tej parze XPCOM: 
@ mozilla.org / xmlextras / xmlhttprequest; 1 nsIJSXMLHttpRequest 
Przesyłanie dokumentów jest równie łatwe, jeśli nie łatwiejsze. Postępuj zgodnie z podejściem opisanym w 
sekcji "Kanały" w tym rozdziale, określając miejsce docelowe przesyłania przy użyciu interfejsu nsIIOService. 
Ten cel będzie albo programem po stronie serwera, w przypadku operacji POST HTTP, albo katalogu FTP, w 
przypadku FTP. Po utworzeniu kanału należy użyć QueryInterface (), aby uzyskać interfejs nsIUploadChannel 
i dostarczyć ten interfejs ze strumieniem wejściowym zawierającym zawartość pliku do wysłania. Aby wysłać 
zawartość, uzyskaj ponownie interfejs nsIChannel i wywołaj metodę open () lub asyncOpen () jak dla 
dowolnego obiektu kanału. 
16.4.5 Obiekty stosu protokołów sieci Web 
Podstawy stosu protokołów internetowych, HTTP, są szeroko stosowane w Mozilli i mogą być skryptowane 
na wiele sposobów, w tym bezpośrednie wykorzystanie obiektu AOM XMLHttpRequest. Inne protokoły 
obsługiwane przez Mozillę wymagają określonych obiektów oddzielonych od reszty platformy. Przydatny 
zestaw dokumentacji dotyczącej obsługi protokołów internetowych jest dostępny na stronie 
www.mozilla.org/xmlextras/. Wsparcie XML-RPC jest najprostszym krokiem w stosunku do protokołu HTTP. 
Ta para XPCOM: 
@ mozilla.org / xml-rpc / client; 1 nsIXmlRpcClient 
odpowiada za utworzenie fragmentu XML zawierającego żądanie RPC, przesłanie go synchronicznie lub 
asynchronicznie do podanego adresu URL za pośrednictwem protokołu HTTP oraz zgłoszenie wyników lub 
błędów. Błędy pojawiają się jako obiekty w interfejsie nsIXmlRpcFault. W tradycyjnym RPC, narzędzie takie 
jak rpcgen (1) jest używane do tworzenia kodu C, który wykonuje większość pracy. Ten kod C. 



* Mapy rodzime typy na typy przenośne RPC. 
* Marshals nativeRPC dzwoni do przenośnego formatu XDR / NDR "na przewód". 
* Obsługuje problemy z komunikacją sieciową i synchronizacją czasu. 
* Działa w miarę sprawnie. 
W XML-RPC Mozilli JavaScript jest językiem interpretowanym, a platforma jest już skompilowana w 
większości przypadków. Szczegóły implementacji i interfejs różnią się od tradycyjnych procedur RPC. 
NsIXmlRpcClient jest odpowiedzialny za przekazywanie wywołań RPC JavaScript do przenośnego XML, ale 
deleguje wysyłanie i odbieranie wywołań do obiektu kanału Mozilla. Oznacza to, że należy sprawdzić czas 
oczekiwania na kanale. Dostarczony interfejs przekazuje programistowi aplikacji odwzorowanie kodu 
JavaScript na typy XML-RPC. Zapewnia ona fabryczne metody tworzenia typów XML-RPC, ale programista 
aplikacji musi je wypełnić i złożyć, aby mogły być używane przez żądanie RPC. Wreszcie, nsIXmlRpcClient jest 
zaimplementowany w JavaScript i regularnie rozdziela nazwy na obiekty za pomocą obiektu 
window.Components, więc nie jest wysoce zoptymalizowany pod względem wydajności. SOAP jest 
zamierzonym i popularnym zamiennikiem XML-RPC. SOAP 
Technologia jest gęsta pod względem informacji i wymaga własnej książki. Standardy SOAP i XML-P w W3C 
są wysoce zalecane. Przedstawiono tu tylko podstawowe informacje. XML-P (P oznacza Protokół) jest 
przyszłą nazwą SOAP, zakładając, że popularność SOAP jako akronimu można przezwyciężyć. Wywołanie 
SOAP jest komunikatem żądania, po którym następuje komunikat odpowiedzi, a zatem HTTP jest 
naturalnym transportem dla SOAP. Oba komunikaty są w formacie XML. Oba komunikaty składają się z tagu 
koperty, który zawiera jeden opcjonalny znacznik nagłówka i jeden obowiązkowy tag ciała. Te znaczniki są 
zdefiniowane przez standard SOAP. Znacznik body zawiera fragment dokumentu składający się z innych 
znaczników. Te inne znaczniki są definiowane przez programistę aplikacji, który powinien był zadać sobie 
trud tworzenia lub używania dla nich formalnej definicji schematu XML. Te znaczniki są danymi wysłanymi i 
odebranymi. Aby programista mógł utworzyć komunikat SOAP, potrzebne są obiekty dla następujących 
zadań: 
* Aby manipulować definicjami schematów XML 
* Aby zbudować koperty SOAP i ich wewnętrzną strukturę 
* Aby skonfigurować połączenie z serwerem SOAP 
* Aby wywołać SOAP 
* Aby poradzić sobie z wyjątkami, awariami i awariami 
* Aby wyodrębnić dowolny zwrócony dokument XML 
Rozwiązaniem Mozilli dla każdego z tych punktów jest obiekt oparty na dopasowanej parze XPCOM na tej 
liście: 
* @mozilla.org/xmlextras/schemas/schemaloader;1 nsISchemaLoader 
* @mozilla.org/xmlextras/soap/call;1 nsISOAPMessage 
* @mozilla.org/xmlextras/soap/transport;1?protocol=http; nsISOAPTransport 
* @mozilla.org/xmlextras/soap/call;1 nsISOAPCall 
* @mozilla.org/xmlextras/soap/fault;1 nsISOAPFault 
* @mozilla.org/xmlextras/soap/response;1 nsISOAPMessage 
 
Wiele pomocniczych i pomocniczych interfejsów wspiera ten podstawowy zestaw funkcji. Oprócz tego 
istnieje potrzeba skonfigurowania serwera obsługującego protokół HTTP i SOAP, aby coś mogło 
odpowiedzieć na wychodzące żądanie SOAP. Interfejs nsISOAPMessage jest również wyświetlany jako obiekt 
AOM o nazwie SOAPCall, dlatego można go utworzyć w bardzo prosty sposób: 
var soap_call = new SOAPCall (); 
Interfejs nsISOAPParameter jest podobnie odzwierciedlany w obiekcie AOM SOAPParameter. Te dwa obiekty 
pozwalają na proste wywoływanie SOAP bez rozległego przygotowania do użycia tablicy 
window.Components. Znana usługa Google SOAP to prawdziwa usługa SOAP, której można używać do 
testowania klientów Mozilli wykonujących połączenia SOAP. Jest opisany na stronie 
www.google.com/apis/index. Trudno jednak wiele się nauczyć, gdy nie kontrolujesz zarówno klienta, jak i 
serwera. Lepsze rozwiązanie jest dostępne w kodzie źródłowym Mozilli. Ta internetowa część źródła zawiera 
przykładowy kod przydatny do nauki i testowania SOAP: 
http://lxr.mozilla.org/seamonkey/source/extensions/xmlextras/tests/ 
Jeśli masz serwer WWW dostępny z obsługą CGI, to trzy małe programy .cgi w tym katalogu (napisane w 



Perlu) mogą być używane do odbierania żądań SOAP i reagowania w naturze. Wersja echo.cgi implementuje 
operację "ping", która zgodnie z konwencją powinna być pierwszą usługą zaimplementowaną, gdy 
zdefiniowana jest grupa powiązanych wywołań SOAP. Pozostałe dwa pliki .cgis zapewniają odpowiedź 
powodzenia i odpowiedź awaryjną. Odpowiedź dotycząca sukcesu zawiera również treść odpowiedzi. W 
Mozilli istnieje wystarczająca obsługa XPCOM SOAP, aby platforma działała jako serwer SOAP zamiast klienta, 
pod warunkiem, że wszyscy klienci używają tego samego transportu (docelowo jednego gniazda lub 
deskryptora pliku). Oznacza to, że platforma nie może jeszcze zaakceptować żądań SOAP wysłanych z 
dowolnego miejsca na świecie. Ostateczny protokół stosu protokołów sieciowych obsługiwany przez Mozillę 
to protokół WSDL lub język opisu usług internetowych. Łączy zestaw pojedynczych wywołań SOAP w jeden 
dokument definicji. Z grubsza rzecz biorąc, jest to odpowiednik XML pliku CORBA IDL lub pliku Mozilla XPIDL. 
Definicje WSDL są obowiązkiem programisty aplikacji. WSDL w Mozilli jest zupełnie nowy, jak to zostało 
napisane. Najlepszym miejscem, w którym można znaleźć najświeższe informacje, jest ten adres URL, który 
zawiera definicje XPIDL dla interfejsów WSDL: 
http://lxr.mozilla.org/seamonkey/source/extensions/xmlextras/wsdl/ 
Aby wyświetlić identyfikatory kontraktu dla komponentów implementujących te interfejsy, należy odczytać 
pliki nagłówkowe .h w tym katalogu lub skorzystać z komponentu Lista składników narzędzia listy 
kontraktów o tym przedrostku: 
@ mozilla.org / xmlextras / wsdl / 
Taki listing będzie działać tylko w wersjach 1.4 i późniejszych, co jest minimalną wersją dla pełnej obsługi 
WSDL. 
16.4.6 Przetwarzanie wsadowe XSLT 
System przetwarzania Mozilla XSLT może być wykorzystywany przez skrypty używające tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / document-transformer; 1? type = text / xsl nsIXSLTProcessor 
Obiekt z tym interfejsem przyjmuje jako argumenty dwa drzewa DOM lub poddrzew: Jeden to drzewo 
znaczników XSLT, który jest zbiorem instrukcji przetwarzania; druga to treść, która ma zostać przekształcona. 
Trzecie drzewo lub poddrzewo, które zawiera przetworzone dane wyjściowe, jest zwracane. Parametry XSLT 
mogą być również dostarczane jako argumenty. Ten system nie może działać w miejscu - wyniki muszą być 
dołączone do istniejącej hierarchii DOM, jeśli jest to wymagane. 
16.5 KONFIGURACJA PLATFORMY 
Niektóre zadania skryptowe sprawdzają, zarządzają i aktualizują stan samej platformy Mozilla. Aby to zrobić, 
wewnętrzne aspekty platformy muszą zostać ujawnione za pośrednictwem interfejsów XPCOM. W tym 
temacie omówiono pamięć podręczną, katalog systemu plików, preferencje, zabezpieczenia i profile 
użytkowników. 
16.5.1 Kontrola pamięci podręcznej 
Pamięć podręczna przeglądarki Mozilla ma być przezroczysta dla wszystkich operacji, ale w razie potrzeby 
możliwa jest interakcja z nią. Pamięć podręczna działa w przypadku wszystkich żądań URL wykonywanych 
przez platformę, chyba że jest wyraźnie unikana lub wyłączona. Niski poziom dostępu do pamięci podręcznej 
można uzyskać za pomocą tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / network / cache-service; 1 nsICacheService 
Obiekt zbudowany w ten sposób również potrzebuje dostępu do stałych dostarczonych przez interfejs 
nsICache. Szczegóły są zaskakująco skomplikowane, ponieważ pamięć podręczna obsługuje równoczesne 
sesje dostępu z jednokrotnym, wielowątkowym modelem blokowania. Oznacza to, że dostęp niskiego 
poziomu do pamięci podręcznej może się nie powieść w wyniku rywalizacji o zasoby. Łatwiej jest trzymać się 
z daleka od szczegółów, a usługi wyższego poziomu, takie jak transporty i kanały, zarządzają interakcją za 
Ciebie. Jednym poręcznym użyciem tego interfejsu jest metoda evictEntries (), której można użyć do 
opróżnienia pamięci podręcznej. Bardzo proste użycie pamięci podręcznej to wstępne pobieranie. Funkcja 
pobierania wstępnego przenosi adres http: URL z pierwotnej lokalizacji do pamięci podręcznej, 
niekoniecznie zużywając go lub wyświetlając. Funkcja wstępnego pobierania działa tylko dla http: adresów 
URL, które nie są żądaniami HTTP GET (żądanie nie może zawierać znaku? Param = part). Wstępne 
pobieranie odbywa się za pomocą tej pary obiektów XPCOM: 
 
@ mozilla.org / prefetch-service; 1 nsIPrefetchService 
Podobne, ale dokładniejsze sterowanie jest również dostępne w interfejsie nsIRequest, który jest podstawą 
kanałów i transportów. Właściwość loadFlags może być używana na podstawie URI, aby kontrolować 



interakcję pobieranego identyfikatora URI i pamięci podręcznej. 
16.5.2 Katalog systemu plików 
Platforma Mozilla ma usługę katalogową, która pozwala skryptom zlokalizować dobrze znane 
pliki i foldery. Katalog Mozilla jest jak książka telefoniczna: służy do wyszukiwania szczegółów związanych z 
daną nazwą. Katalogi są zatem całkowicie oddzielone od 
koncepcja systemu plików systemu operacyjnego i koncepcja katalogu systemu plików. Katalogi Mozilli są 
zwykle nazywane usługami katalogowymi w celu podkreślenia sposobu, w jaki dostarczają szczegółowych 
informacji w odpowiedzi na żądania. W Mozilli jest wiele katalogów. Spośród katalogów, które Mozilla 
implementuje, niektóre zapewniają dostęp do zasobów zdalnych, inne zapewniają dostęp do plików danych 
w lokalnym systemie plików, takich jak lokalna książka adresowa Mozilli, a jeszcze inne zapewniają dostęp do 
internalsów działającej platformy. Jeden z tych przechowywanych wewnętrznie katalogów zawiera zestaw 
dobrze znanych nazw plików i folderów systemu operacyjnego, z których wszystkie są używane przez 
platformę. To jest jedyna usługa katalogowa omawiana tutaj. Dostęp do tych nazw plików i folderów jest 
wymagany przez skrypty, jeśli aplikacje mają korzystać z tych samych lokalizacji systemu plików, co platforma. 
Korzyści z ponownego wykorzystania tych lokalizacji są następujące: aplikacja jest (a) odpowiednio 
zintegrowana z platformami i (b) w pewnym stopniu chroniona przed problemami z przenośnością. Ten 
katalog wewnętrzny, zwany usługą katalogową systemu plików, jest implementowany przez tę parę XPCOM: 
@ mozilla.org / file / directory_service; 1 nsIDirectoryService 
Należy zauważyć, że usługa directory_service zawiera podkreślenie, a nie myślnik. Ten katalog zawiera 
lokalizacje wszystkich plików i folderów, o których powinni wiedzieć programistom aplikacji i aplikacjom. 
Pliki i lokalizacje folderów dostępne w tym katalogu są zatem podstawą dla aplikacji Mozilli. Po pobraniu 
plików lub folderów z katalogu można je obsługiwać tak jak dowolny plik lub folder. Interfejs 
nsIDirectoryService sam w sobie nie jest przydatny. Wszystko, co można zrobić, to zarządzać zbiorem 
obiektów dostawcy. Dostawca jest obiektem, który dostarcza podzbiór zawartości katalogu do usługi 
katalogowej. W normalnym przypadku obiekt usługi katalogowej nie dostarcza żadnej własnej zawartości. 
Zamiast tego każda usługa katalogowa ma zarejestrowanego zero lub więcej dostawców. Każdy dostawca 
współtworzy katalog i obsługuje interfejs nsIDirectoryServiceProvider. Kiedy skrypt konsultuje się z usługą 
katalogową, ta usługa sprawdza dostawców, aby sprawdzić, czy któryś z nich zawiera szczegóły dotyczące 
nazwy, o którą pyta skrypt. Dostawcy są całkowicie ukryte przed skryptem, gdy są ułożone w ten sposób. 
Oprócz usługodawców system usług katalogowych korzysta również z innych interfejsów. Interfejs 
nsIProperties to standardowy interfejs używany do pobierania szczegóły nazwy zapisanej w katalogu. 
Szukana nazwa w postaci krótkiego łańcucha (właściwie alias lub pseudonim) jest przekazywana do usługi 
katalogowej za pomocą metody nsIProperties get (). Każdy element w katalogu, który pasuje do tego aliasu, 
jest zwracany. Usługa katalogowa systemu plików implementuje ten interfejs nsIProperties. Listing 16.7 
pokazuje kod korzystający z tego standardowego interfejsu: 
 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var dir = Cc["@mozilla.org/file/directory_service;1"]; 
dir = dir.getService(Ci.nsIDirectoryService); // Initialized 
// Put calls to dir.registerProvider(provider_object) here 
var dir_props = dir.QueryInterface(Ci.nsIProperties); 
var file = dir_props.get("myalias", Ci.nsIFile); 
if (file == null ) 
alert("No Such Location"); 
 
Ten kod tworzy obiekt usługi katalogowej, nie dodaje żadnych dostawców, przechwytuje interfejs 
nsIProperties i pobiera szczegóły dla aliasu "miaje". Ponieważ usługa katalogowa systemu plików XPCOM 
przechowuje informacje o plikach i folderach, zwrócone informacje (obiekt) powinny mieć interfejs nsIFile. 
W tym przykładzie ostatnia linia kodu może wygenerować alert z dwóch powodów. Ciąg "myalias" nie jest 
jednym z dobrze znanych aliasów, a więc nie jest znany w katalogu. To jest trywialne, aby naprawić-użyć 
znanego aliasu. Co ważniejsze, nie ma żadnych dostawców dla tej usługi katalogowej; w związku z tym 
oczekujemy, że żadne aliasy nie zostaną w ogóle uznane. Jest to rozsądna lektura kodu, ale w praktyce nie 
jest to prawdą. W praktyce ten katalog ma co najmniej dwóch dostawców przez cały czas. 



* Pierwszy z tych dostawców jest dodawany przez obiekt katalogu, gdy jest tworzony. Ten dostawca dodaje 
aliasy na poziomie aplikacji do katalogu. Te aliasy pasują do plików obszaru instalacji i folderów dla 
platformy Mozilla. 
* Drugi z tych dostawców jest dodawany po uruchomieniu platformy. Ten dostawca jest powiązany z 
bieżącym profilem użytkownika. Dodaje niestandardowe aliasy do katalogu. Te aliasy dopasowują pliki i 
foldery, które są częścią bieżącego profilu użytkownika. 
* Jeśli platforma wyświetla stronę sieci Web, a ta strona internetowa zawiera wtyczkę lub aplet Javy, 
zostanie dodany trzeci dostawca, ale tylko wtedy, gdy ta strona istnieje. Ten dostawca jest powiązany z 
menedżerem wtyczek. Dodaje specyficzne dla wtyczki aliasy do katalogu. Te aliasy są przetwarzane inaczej 
niż inne aliasy (jak to opisano krótko), ale obiekt pliku pasujący do aliasu jest nadal zwracany, jeśli istnieje. 
Dość niejasnym aspektem implementacji katalogu jest to, że: Obiekt implementujący usługę katalogową 
implementuje również dostawcę. Ten dostawca jest określony przez parę XPCOM: 
@ mozilla.org / file / directory_service; 1 nsIDirectoryServiceProvider Ten dostawca jest dodatkiem do 
trzech wspomnianych właśnie dostawców. Nigdy nie jest (lub rzadko) rejestrowane w żadnej usłudze 
katalogowej. Zamiast tego może być bezpośrednio skryptowany. Nie jest ukryty, tak jak inni dostawcy. Ten 
ostatni dostawca dodaje aliasy związane z systemem XPCOM, który jest sercem platformy. Te aliasy dotyczą 
plików i folderów najniższego poziomu wymaganych przez platformę i zawierają wiele lokalizacji 
specyficznych dla systemu operacyjnego. 
Ten ostatni dostawca może być skryptowany, jak pokazano na listingu 16.8 
 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
var prov = Cc["@mozilla.org/file/directory_service;1"]; 
prov = prov.getService(Ci.nsIDirectoryServiceProvider); 
var result = {}; // an empty object 
var file = prov.getFile("alias", result); 
if ( file == null ) alert("No such location"); 
// alert(result.value) 
 
Ponieważ dostawcy zazwyczaj są zarządzani przez katalog, metoda getFile () ma argumenty, które pasują do 
obiektu katalogu. Drugi argument do getFile (), pusty obiekt, pozwala dostawcy zwrócić niektóre informacje 
o stanie z powrotem do katalogu. Zwykły skrypt może wyrzucić te informacje - jest potrzebny tylko wtedy, 
gdy skrypt implementuje własną usługę katalogową. Zobacz plik XPIDL dla nsIDirectoryServiceProvider w 
celu uzyskania szczegółowych informacji. W pozostałej części tego tematu wymieniono aliasy dostarczone 
przez wszystkich tych producentów, począwszy od tego ostatniego, specjalnego dostawcy. 
16.5.2.1 System plików XPCOM Aliasy Te aliasy są dostarczane przez specjalnego wbudowanego dostawcę 
usług katalogowych, do którego można uzyskać bezpośredni dostęp. Należy pamiętać, że aliasy z prefiksem 
Cm zawiedzie (i wyrzuci wyjątek) w wersjach systemu Microsoft Windows dla pojedynczego użytkownika, 
takich jak Microsoft Windows 98. Razem, aliasy te definiują wszystkie lokalizacje systemów plików znane 
rdzeniu XPCOM platformy. Łatwo zauważyć, że kod aplikacji może stać się nieprzenośny, jeśli aliasy te są 
używane bardziej niż trywialnie. 
16.5.2.2 Aliasy systemu plików aplikacji Te aliasy pochodzą od dostawcy dołączonego do usługi katalogowej 
po jej utworzeniu. Jest zawsze dostępny. Te aliasy są standardem na wszystkich platformach. System XPCOM 
nie jest całością platformy Mozilla. Do tego rdzenia należy duża kolekcja komponentów i infrastruktury, która 
stanowi pozostałą część platformy. Ta platforma zawiera obszary instalacji dla przeglądarek i innych 
produktów, chrome, pamięci podręcznych, rejestrów i tak dalej. Te lokalizacje i położenie systemu profili 
użytkowników są opisane przez te aliasy. Alias DefProtRt zwraca następujące wartości dla każdej platformy: 
? UNIX: ~ / .mozilla 
? Windows: {CLSID_APPDATA} \ Mozilla \ Profiles 
? Macintosh:: Dokumenty: Mozilla: Profile 
16.5.2.3 Aliasy systemu plików profilu Te aliasy pochodzą od dostawcy dodanego do usługi katalogowej po 
uruchomieniu platformy. W pełnej dystrybucji platformy (to znaczy takiej, która nie jest osadzona ani w inny 
sposób wycięta), jest zawsze dostępna. Te aliasy w tabeli 16.18 są standardem na wszystkich platformach. 
16.5.2.4 Alias systemu plików wtyczek Aliasy systemu plików Plugin pochodzą od dostawcy dodanego do 



usługi katalogowej, gdy wymagana jest wtyczka lub Java. Te aliasy służą do pobierania pliku 
implementującego wtyczkę, ale działają tylko w systemie Microsoft Windows. Inni dostawcy usług 
katalogowych tłumaczą tylko alias na plik lub folder specyficzny dla systemu operacyjnego. Ten dostawca 
również wykonuje to tłumaczenie, ale najpierw dokładniej analizuje dostępne zasoby. Używa aliasu do 
wyodrębnienia z informacji o preferencjach platformy, która określa minimalną wersję wtyczki, która jest 
potrzebna i czy ta wtyczka jest włączona. Następnie porównuje każdą włączoną minimalną wersję z 
wersjami produktu zainstalowanymi w systemie operacyjnym. Zwraca plik dla wersji instalowanej przez 
system operacyjny, jeśli jest wystarczająco nowy. 
16.5.3 Preferencje 
Preferencje użytkownika bieżącego profilu, bieżące preferencje globalne i plik preferencji przechowywane w 
dowolnym miejscu na komputerze lokalnym mogą być manipulowane ze skryptów. Ta para XPCOM jest 
odpowiedzialna: 
@ mozilla.org / preferences-service; 1 nsIPrefService 
Preferencje nie mogą być zmieniane ze skryptów spoza chrome, chyba że standardowe ograniczenia 
zabezpieczeń sieci Web zostaną usunięte. Użytkownik może modyfikować preferencje bezpośrednio w 
wersjach 1.3 i wyższych, klikając prawym przyciskiem myszy treść wyświetlaną przez URL about: config. 
16.5.4 Bezpieczeństwo 
W tym temacie wyjaśniono sposób wdrażania zabezpieczeń. Ponieważ bezpieczeństwo to duży temat, 
przyjrzymy się tylko ograniczeniom bezpieczeństwa, które bezpośrednio dotyczą skryptów. W 
przeglądarkach Netscape w wersji 4.x kontrole bezpieczeństwa były obsługiwane przez podsystem Java w 
przeglądarce. W Mozilli już tak nie jest - platforma Mozilla obsługuje własne potrzeby bezpieczeństwa dzięki 
własnej implementacji zabezpieczeń. Nie jest wymagana Java. Fragment kodu Mozilli może znajdować się w 
jednym z czterech stanów bezpieczeństwa: Bezpieczny, Zaufany, Certyfikowany lub Zasadami domen. W 
praktyce kod oznacza skrypty JavaScript, ale te stany bezpieczeństwa dotyczą także wszystkich dokumentów 
do pobrania, w tym HTML. Nowe wsparcie dla WSDL na platformie zawiera dodatkowe zmarszczki 
bezpieczeństwa. Ta zmarszczka wymaga dodatkowej kontroli bezpieczeństwa, gdy najpierw używana jest 
usługa zdalnie zlokalizowana. Ta kontrola ma na celu ochronę serwera sprzedającego usługę sieci Web, a nie 
platformy wywołującej tę usługę. Wymaga, aby platforma poprosiła usługę o zgodę na korzystanie z usługi. 
Po przejściu do drukowania proponuje się, aby interfejs sIWebScriptsAccessService był punktem wejścia po 
stronie klienta dla tego sprawdzenia. Większość, ale nie wszystkie problemy bezpieczeństwa są obsługiwane 
w kodzie XPConnect, który łączy JavaScript z wewnętrznymi elementami platformy. We wszystkich 
przypadkach, gdy wystąpi naruszenie bezpieczeństwa, błędy są zgłaszane do konsoli JavaScript. 
16.5.4.1 Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeń stwo w sieci Bezpieczeń stwo to standardowe zabezpieczenie 
aplikacji Mozilla. Jest to zabezpieczenie, które ma zastosowanie do aplikacji opartych na XUL 
zainstalowanych poza chromem i jest to bezpieczeństwo stosowane w aplikacjach internetowych, które 
działają w oknie wyświetlającym HTML lub XML (przeglądarka). Bezpieczeństwo w sieci zapewnia niemal 
całkowicie bezpieczne środowisko, umieszczając dwie przeszkody na drodze skryptów. Pierwszą przeszkodą 
w bezpieczeństwie w sieci Web jest zestaw ograniczeń mających na celu zagwarantowanie, że interfejs 
użytkownika znajduje się pod kontrolą użytkownika końcowego. Przykładem ograniczenia jest wymóg, aby 
wszystkie okna miały co najmniej 100 pikseli szerokości i wysokości, więc są oczywiste dla użytkownika. 
Drugą przeszkodą w bezpieczeństwie w sieci Web jest test tego samego pochodzenia, który jest 
powszechnie stosowany w całej platformie. Ta zasada mówi, że skrypt może używać tylko zasobu 
pochodzącego z tego samego protokołu iz tej samej nazwy domeny i numeru portu IP, co sam skrypt. Skrypt 
pobrany ze strony www.test.com nie może mieć wpływu na stronę internetową pobraną ze strony 
www.pages.com lub ftp://www.test.com lub nawet ze strony www.test.com:99, gdzie 99 to inny numer 
portu . Test ten sam Origin zapobiega uruchamianiu skryptów w oknach o różnych początkach w działającej 
aplikacji i przekraczaniu granic ramek w dokumentach o różnych źródłach. Zarówno elementy chromu, jak i 
cały zestaw komponentów XPCOM są traktowane inaczej niż wszystkie witryny sieci Web. W związku z tym 
w przypadku skryptów o zdalnym pochodzeniu komponenty są całkowicie niedostępne w ramach 
zabezpieczeń Web Safe. Są również niedostępne dla skryptów lokalnych przechowywanych poza chromem. 
Test tego samego pochodzenia nie ma zastosowania do specjalnego adresu URL o: blank, który jest zawsze 
dostępny. 
16.5.4.2 Zaufane bezpieczeństwo Przeciwieństwem w stosunku do bezpieczeństwa w sieci Web jest 
Zaufane bezpieczeństwo. Skrypty w zaufanym stanie bezpieczeństwa nie mają żadnych ograniczeń 



zabezpieczeń. Mogą one automatycznie uzyskiwać dostęp do wszystkich komponentów XPCOM oraz do 
wszystkich skryptów i dokumentów niezależnie od ich pochodzenia. Skrypty i wszystkie inne zasoby 
zainstalowane w chrome są Zaufane. W szczególności zasoby w chrome nigdy nie wymagają uprawnień od 
użytkownika. Jedną z niecodziennych kwestii związanych z używaniem chrome jest to, że trudno jest 
bezpiecznie dodawać zawartość do Chrome. System XPInstall, opisany w części 17, nie wymaga 
uwierzytelniania pakietów instalacyjnych chrome. Takie uwierzytelnianie wymaga cyfrowych certyfikatów i 
podpisów. Oznacza to, że nie ma gwarancji, że pakiet przeznaczony dla chromu pochodzi ze źródła, z którego 
twierdzi, że pochodzi. Teoretycznie szkodliwy pakiet chrome mógłby kłamać na temat jego pochodzenia, a 
gdy użytkownik zgodził się go zainstalować, byłby w stanie wykorzystać swój nowy, zaufany stan. W praktyce 
nikt jeszcze nie zadał sobie trudu ingerowania w Mozillę w ten sposób. 
16.5.4.3 Certyfikowane bezpieczeństwo Pomiędzy bezpieczeństwem sieci i zaufaniemstany to stan Certified. 
Skrypty i inne zasoby można udekorować certyfikaty cyfrowe, które zawierają zaszyfrowane podpisy cyfrowe 
i który może być uwierzytelniony (potwierdzony jako dokładny) przez szanowaną organizację. W w tym 
stanie bezpieczeństwa wszystkie skrypty są traktowane jako bezpieczne w Internecie do czasu ich  
podpisania jest badany. Jeśli podpis jest akceptowalny, skrypt może działać jako zaufany skrypt. Cyfrowe 
certyfikaty są światem własnym; zapisywane są tylko konsekwencje dla skryptów aplikacji. Aby podpisywać 
skrypty i inne zasoby cyfrowo, narzędzie SignTool jest wymagane. Nie jest dostarczany przez Mozillę, ale jest 
dostępny w Netscape na stronie http://devedge.netscape.com wraz z dokumentacją. Oprócz cyfrowego 
podpisywania plików narzędzie to może wygenerować certyfikat testowy, który może zostać użyty w 
przypadku braku prawdziwego certyfikatu. Prawdziwe certyfikaty kosztują do nabycia. Korzystanie z 
certyfikatów cyfrowych wymaga dwóch elementów konfiguracji. Po pierwsze, platforma musi utrzymywać 
bazę certyfikatów. W klasycznej Mozilli odbywa się to automatycznie, chociaż niektóre z bardziej niejasnych 
paneli w oknie dialogowym preferencji umożliwiają zarządzanie certyfikatami. Drugi element konfiguracji 
polega na tym, że użytkownik musi udzielić pozwolenia za każdym razem, gdy napotkany zostanie podpisany 
skrypt. Jest to bardzo niewygodne, więc przeglądarki mogą również pamiętać uprawnienia przyznane przez 
użytkownika w przeszłości i ponownie je stosować w cichym przy kolejnych okazjach. Wszystkie te 
informacje konfiguracyjne przechowywane są w profilu użytkownika. Różnica między ustaleniami Trusted i 
Certified polega na tym, że certyfikowany układ wymaga co najmniej jednego interaktywnego potwierdzenia 
przez użytkownika. Jedynym sposobem na uniknięcie tego jest zbudowanie niestandardowej instalacji 
przeglądarki lub platformy z wymaganymi certyfikatami i uprawnieniami już dołączonymi do niej. Status 
certyfikowanego bezpieczeństwa można uzyskać bez żadnych certyfikatów. 
Ta preferencja użytkownika eliminuje potrzebę certyfikatów lub podpisu cyfrowego, ale nadal wymaga od 
programisty odwoływania się do specjalnych uprawnień, a użytkownik udziela pozwolenia na korzystanie z 
tych uprawnień: user_pref ("signed.applets.codebase_principal_support", true); 
Ta preferencja jest przydatna tylko do tworzenia aplikacji, w których są najlepsze modelem bezpieczeństwa 
będzie model Certified. Jeśli wybrano model certyfikowanego bezpieczeństwa, każdy fragment kodu, który 
chce wykonać operację Trusted (np. Przy użyciu obiektu XPCOM), musi odwołać się do użytkownika za zgodę 
na użycie tej operacji. To uprawnienie jest wymagane przez poprzedzające krytyczne sekcje kodu z 
wywołaniem funkcji: 
window.netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege ("P1 P2 P3"); To wywołanie prosi użytkownika o 
zgodę w oknie dialogowym lub po cichu powiedzie się, jeśli pozwolenie zostało przyznane i zapamiętane w 
przeszłości. Po sukcesie bezpieczeństwo następującego kodu zostanie podniesione do Zaufanego państwa 
tylko dla określonych uprawnień. Stan Zaufany kończy się po zakończeniu bieżącego zakresu JavaScript, 
który zwykle kończy się wywołaniem funkcji lub metody. W tym wywołaniu P1, P2 i P3 są rozdzielonymi 
spacjami listami słów kluczowych dotyczących przywilejów - wymagane jest co najmniej jedno takie słowo 
kluczowe. Tabela 16.20 zawiera listę dostępnych uprawnień i celów, do których kontrolują dostęp. Celem 
jest dowolna zdolność lub funkcjonalna funkcja platformy. Wewnątrz platformy każdy z tych przywilejów 
może być sprawdzony w wielu miejscach, więc ogólny efekt jest taki, że cel jest w pełni chroniony przez 
system bezpieczeństwa. 
16.5.4.4 Zasady Bezpieczeństwa Ostatecznym modelem bezpieczeństwa dostępnym dla skryptów jest 
zestaw preferencji użytkownika. Polityka bezpieczeństwa przyznaje i zaprzecza zaufanemu dostępowi do 
wszystkich dokumentów pobranych z określonych źródeł. Pochodzenie jest kombinacją protokołu + domena 
+ port, używaną w teście tego samego pochodzenia. Ta forma zabezpieczeń kontroluje użycie określonych 
właściwości JavaScript w tych pobranych dokumentach. Te specyficzne właściwości są zatem celami dla tego 



modelu bezpieczeństwa. Zestaw przydziałów i odmów jest pakowany w jeden element konfiguracji, który 
nazywa się zasadą. Jedna zasada może dotyczyć kilku różnych źródeł. Ten model zabezpieczeń jest 
najrzadziej wykorzystywany przez opcje zabezpieczeń Mozilli. Jeśli ten system zabezpieczeń nie zostanie 
określony, pobrane dokumenty będą zgodne z modelem zabezpieczeń Web Safe. Jeśli ten system 
zabezpieczeń jest używany, pobrane dokumenty mogą mieć więcej lub mniej restrykcji niż model Web Safe. 
W związku z tym, jeśli profil użytkownika można zmodyfikować, zabezpieczenia domyślne domeny mogą być 
najbardziej lub najmniej restrykcyjne spośród wszystkich opcji zabezpieczeń. Model zabezpieczeń Policied 
nie ma bezpośredniego interfejsu użytkownika w systemie preferencji aplikacji Mozilli. Niektóre z preferencji 
pola wyboru w ten system jest implementowany za pomocą tego systemu bezpieczeństwa, ale nie jest to 
oczywiste dla użytkownika. Ten system preferencji istnieje z następujących powodów: 
* Aby obsługiwać określone preferencje, które włączają lub wyłączają użyteczną funkcjonalność. 
* Aby konkurować z systemem preferencji opartym na programie Internet Explorer. 
* Aby wzmocnić użytkownika, aby drażniące witryny WWW mogły być indywidualnie wyłączone. 
* Aby zapewnić potężny i elastyczny system na wypadek, gdyby okazał się przydatny. 
Aby użyć tego bezpieczeństwa, należy ustawić nowe preferencje użytkownika. Wymagane są trzy kroki: 
zdefiniuj nazwę polityki; zdefiniować zbiór początków, do których ma zastosowanie dana polityka; i określ 
reguły dostępu dla poszczególnych właściwości obiektów, które kontroluje model zabezpieczeń. Te kroki są 
kolejno badane. Istnieją trzy rodzaje nazw zasad - jawna, wieloznaczna i domyślna. Każda właściwość, która 
może mieć regułę dostępu, może być powiązana z jedną z tych nazw, a te trzy nazwy mają kolejność 
dziobania. U dołu kolejności dziobania znajdują się domyślne zasady. Istnieje jedna domyślna polityka dla 
każdej właściwości JavaScript i jest ona stosowana, jeśli nie istnieją żadne inne zasady. Jeśli nie określono 
żadnych domyślnych zasad, pojedyncza domyślna zasada o nazwie "domyślna" dotyczy wszystkich 
właściwości. Ta "domyślna" polityka domyślna może również zostać zmodyfikowana. Wkrótce będzie jasne, 
dlaczego więcej niż jedna domyślna polityka jest przydatna. Dalej od dołu znajduje się polityka 
wieloznaczności. Ma nazwę "*" (gwiazdka). Jest stosowany, gdy jest wyraźnie określony, iw takim przypadku 
zastępuje domyślne zasady. U góry są jawne zasady. Zasady te są nazywane, gdy są wyraźnie określone i są 
stosowane przede wszystkim. Te zasady zastępują pozostałe dwa rodzaje. Aby nazwać zasady, używane są 
dwa preferencje: 
user_pref ("capability.policy.policynames", "p1 test foo"); user_pref ("capability.policy.default_policynames", 
"normal, off"); Nazwy polityk są rozdzielane spacjami lub przecinkami i nie mogą zawierać znaku kropki. 
Pierwsza linia poprzedniego kodu określa trzy zasady; drugi określa dwie domyślne zasady. Nazwa zasady z 
symbolami wieloznacznymi jest rozpoznawana automatycznie i nie musi być określona. Po utworzeniu nazw 
każda zasada jest dostarczana z początkiem listy. 
Każda polityka będzie stosowana tylko dla dokumentów pobranych z tych nazw pochodzenia. Nazwy 
utworzonych profili są używane w ciągu preferencji określającym witryny. Na przykład polityka o nazwie 
mypol ma swoje początki w następujący sposób: 
user_pref ("capability.policy.mypol.sites", "http://test.com http://x.org"); 
Argumentem jest rozdzielona spacjami lub przecinkami lista częściowych adresów URL, a słowo "witryny" 
jest synonimem "pochodzenia". Częściowe adresy URL nie mogą zawierać konkretnych podstron witryny 
internetowej źródła. Na witrynę powinno być zero lub jedna z tych preferencji. Jeśli nazwa zasady jest 
domyślną nazwą zasady, wymienione witryny będą miały tę domyślną zasadę. Pozwala to na różne 
ustawienia domyślne dla różnych witryn. Jeśli wymagana jest polityka wildcard, podaj * zamiast mypol. Po 
określeniu nazw i źródeł polityk pozostaje jedynie utworzenie reguł dostępu. Istnieją trzy rodzaje reguł. 
Pojedyncza linia preferencji jest wymagana dla każdej podanej reguły. Pierwsza i najbardziej ogólna składnia 
reguły dotyczy wszystkich właściwości JavaScript, niezależnie od tego, czy są to proste wartości czy metody. 
Dla polityki mypol ma ona składnię user_pref ("skills.policy.mypol.Iface.Prop", "Keywords") Iface, Prop i 
Keywords muszą być zastąpione konkretnymi ciągami. 
* Iface to nazwa obiektu JavaScript przechowującego właściwość będącą przedmiotem zainteresowania. W 
rzeczywistości musi to być skrócona nazwa interfejsu XPCOM, w której usunięto prefiks nsIDOM. 
Przykładowe nazwy to ChromeWindow, HTMLDocument i XULImageElement. Niektóre obiekty DOM mają 
skrócone nazwy obiektów, takie jak Obraz, ale należy użyć oficjalnej nazwy HTMLImageElement. 
* Prop jest nazwą właściwości, do której odnosi się reguła dostępu. Zwykle jest to atrybut lub metoda 
interfejsu XPCOM, np. Właściwość wartości wielu formantów formularzy. 
* Słowa kluczowe muszą być rozdzielanymi spacjami lub przecinkami listami nazw przywilejów lub jednym z 



jedynych słów kluczowych AllAccess, NoAccess lub sameOrigin. Brak dostępu oznacza, że nieruchomości nie 
można w ogóle odczytać lub napisać. Przykładową regułą jest user_pref ("skills.policy. *. History.back", 
"NoAccess"); Ta reguła mówi, że polityka wieloznaczności wyłączyła metodę back () obiektu nsIDOMHistory. 
Ten obiekt jest używany tylko w przeglądarce Mozilla, więc ta zasada służy do uniemożliwienia 
użytkownikowi nawigowania wstecz podczas surfowania po Internecie. Druga składnia reguły, która dotyczy 
tylko niemodalnych właściwości JavaScript, daje kontrolę nad operacjami ECMAScript [[Get]] i [[Set]] dla tej 
właściwości. Składnia jest 
user_pref ("skills.policy.mypol.Iface.Prop.Access", "Keyword"); 
Iface i Prop są takie same, jak we wcześniejszej składni. Słowo kluczowe jest ograniczone do jednej z 
wartości NoAccess, AllAccess i sameOrigin. Dostęp jest jednym z ustawionych lub otrzymanych ciągów. Ta 
składnia określa zatem maksymalnie dwie reguły, jedną dla uzyskania i jedną dla ustawienia danej 
właściwości. Przykład, który sprawia, że pasek tytułu okna XUL jest tylko do odczytu 
user_pref ("skills.policy.default.ChromeWindow.title.set", "NoAccess"); 
Ostateczna składnia reguły dotyczy specjalnego przypadku JavaScript. Ta pojedyncza preferencja może być 
użyta do całkowitego włączenia lub wyłączenia JavaScriptu na zasadzie per-origin: 
user_pref ("skills.policy.mypol.javascript.enabled", "Keyword"); 
W takim przypadku tylko nazwa zasady i słowo kluczowe mogą się różnić. Słowo kluczowe można ustawić na 
jedną z opcji Brak dostępu (co oznacza wyłączenie JavaScript) lub AllAccess (co oznacza włączenie JavaScript). 
Jeśli JavaScript jest globalnie wyłączony, ta reguła jest bezużyteczna. Polityka zwykle zawiera wiele tych 
reguł, które razem otwierają lub zamykają dostęp do określonego rodzaju. W przypadku odmowy dostępu, 
każda właściwość reprezentująca lukę dostępową musi być podłączona, jeśli polityka ma być solidna. Aby 
uzyskać listę właściwości do rozważenia, spójrz na przykład obiektu docelowego JavaScript przy użyciu 
Inspektora DOM. Ustaw prawy panel Inspektora, aby wyświetlić opcję Obiekt JavaScript i zaznacz dowolną 
właściwość, która może być wykorzystana. Wiązania XBL są dobrymi przykładami luk. Wiązanie często 
obejmuje wiele wygodnych metod i właściwości. Te metody i właściwości często mają nakładającą się 
funkcję. Jeśli celem końcowym jest uniemożliwienie zmiany określonej właściwości obiektu związanego, 
reguła dotycząca tej właściwości nie jest wystarczająca. Wszystkie metody i właściwości powiązań, które 
dotykają tej właściwości, muszą być również wyłączone z regułą bezpieczeństwa NoAccess. Korzystanie z 
opcji Zabezpieczenia przez Policjami w celu odmowy dostępu jest tylko łagodną formą zabezpieczeń zgodnie 
z amerykańską książką Departamentu Obrony Orange dotyczącą bezpieczeństwa. Jest tak dlatego, że jest to 
system uznaniowy; egzekwowanie bezpieczeństwa zależy od twórcy polisy. Co gorsza, jest to system, który 
wymaga od twórcy polityki uprzedniego zapoznania się z wszystkimi istniejącymi lukami w zabezpieczeniach. 
16.5.4.5 Specjalne ograniczenia Poza strukturą narzuconą przez Mozillę ograniczenia bezpieczeństwa to 
kilka cech, które warto zauważyć. Te ograniczenia dotyczą przynajmniej wersji 1.4. 
* Nie można załadować pakietu ciągów ze zdalnej lokalizacji, ponieważ kod platformy, który pobiera pakiety 
ciągów, nie obsługuje protokołu HTTP. 
* Modele zabezpieczeń JavaScript i Java mogą lepiej współpracować. Jeśli aplet Javy jest podpisany, 
JavaScript nie może korzystać z metod obiektów uprzywilejowanych w tym podpisanym aplecie. 
To kończy dyskusję na temat bezpieczeństwa Mozilli. 
16.5.5 Profile użytkowników 
Usługa katalogowa Mozilla zapewnia dostęp do plików i folderów w bieżącym profilu użytkownika. Możliwe 
jest również uzyskanie dostępu do zestawu istniejących profili i zarządzanie nim. Ta para XPCOM jest 
odpowiedzialna: 
@ mozilla.org / profile / manager; 1 nsIProfile 
Lokalizacja systemu plików wewnątrz określonego profilu nie jest dostępna za pomocą interfejsu nsIProfile. 
Ten dostęp wymaga pary XPCOM: 
@ mozilla.org / profile / manager; 1 nsIProfileInternal 
16.6 OSZCZĘDNOŚĆ I ŁADOWANIE NOTETAKER UWAGI 
Ta sesja dotyczy odczytywania i zapisywania danych na dysk przy użyciu obiektów XPCOM. Pokazuje, jak 
pracować z obsługą RDF Mozilli bezpośrednio z JavaScript, w sposób, który uzupełnia istniejące szablony 
XUL. Pokazuje także, jak uzyskać dostęp do bieżącego profilu użytkownika, raczej banalne zadanie. 
Zakończymy także narzędzie NoteTaker. Oznacza to zapisywanie, usuwanie i ładowanie notatek. Aby to 
zrobić, musimy mieć odpowiednie źródła danych RDF. Nasze skrypty wykonamy za pomocą podstawowych 
interfejsów RDF XPCOM, a nie biblioteki JavaScript RDFLib. Ten wybór ma jedynie na celu poprawę naszego 



zrozumienie podstawowych usług RDF. Aktualna notatka będzie zawsze przechowywana w JavaScript; 
Magazyn faktów powiązany ze źródłem danych RDF będzie reprezentował pulę wszystkich obecnie 
skonfigurowanych notatek. Zrobimy też trochę naprawy zapytań RDF. Zapytania oparte na szablonach mają 
swoje ograniczenia, a limity te nie dotyczą skryptów. Do tej pory nie znaleźliśmy notatki dla bieżącego 
adresu URL, chyba że adres URL notatki był dokładnie taki sam. Naprawimy to. Ponadto pole tekstowe 
podsumowania na pasku narzędzi jest szablon jest naprawdę zbyt prosty, więc ponownie zaimplementujemy 
to zapytanie jako skrypt. W rzeczywistości trochę skrypcimy wszystkie szablony. Jak wszystkie dobre zadania 
programistyczne, zaczynamy od małego projektu. 
16.6.1 Projekt źródła danych 
W części 14 dokonaliśmy dynamicznej zawartości przy użyciu atrybutu XUL źródeł danych. Każdy szablon 
określał własne źródło danych RDF. Chociaż jest to krótki i wygodny sposób postępowania, zakłada się, że 
adres URL pliku notetaker.rdf jest znany w czasie tworzenia aplikacji. Teraz, gdy plik notetaker.rdf zostanie 
zapisany w profilu użytkownika, nie ma takiego stałego adresu URL. Aby zarządzać tą zmianą, przenosimy 
integrację RDF z XUL do JavaScript. Zamiast określać plik RDF jako atrybut w XUL, określamy go jako obiekt 
XPCOM w JavaScript. Z JavaScript możemy użyć innych obiektów XPCOM, aby dynamicznie odnaleźć 
lokalizację pliku RDF. W kodzie szablonu XUL nadal będziemy potrzebować źródła danych, inaczej treść nie 
jest szablonem. Używamy pustego zastępczego źródła danych Mozilli o nazwie rdf: null. Po załadowaniu XUL, 
utworzymy nowe źródło danych z obiektu URL XPCOM i dołączymy go do każdego szablonu za pomocą 
JavaScript. W ten sposób jeden obiekt źródła danych będzie odpowiedzialny za cały ruch RDF do i ze źródła 
danych. Takie wykorzystanie jednego, skoordynowanego źródła danych nie jest jedynym sposobem na 
udostępnienie RDF dla zestawu szablonów XUL. Jeśli dwa szablony mają ten sam atrybut źródła danych, 
wszystkie fakty RDF nadal pochodzą ze wspólnego, pojedynczego zestawu faktów (pojedynczego magazynu 
faktów). Musi tak być, albo kod napisany w części 14 nie zadziałałby. Wszystko, co tutaj robimy, polega na 
odłączeniu źródła danych od XUL, abyśmy mogli dostarczyć niestandardowe. Możemy zamiast tego utworzyć 
niestandardowe źródło danych dla każdego szablonu. O ile wszystkie były oparte na tym samym adresie URL, 
wszystkie nadal działałyby na jednym wspólnym zestawie faktów. Po tym źródle danych możemy je odczytać 
i zapisać, korzystając z naszych własnych funkcji JavaScript i dostępnych licznych interfejsów RDF. W tym 
samym czasie system szablonów uzyska dostęp do tego samego źródła danych za pomocą wbudowanego 
narzędzia do tworzenia szablonów XUL. Aby projekt był bardziej dopracowany, uzupełnimy obiekt Note 
JavaScript o obiekt NoteDataSource. Za każdym razem, gdy musimy pracować na źródle danych, będziemy 
mieli możliwość uchwycenia tej pracy jako metody naszego nowego obiektu. 
16.6.2 Konfiguracja źródła danych 
Na początek musimy umieścić kopię pliku notetaker.rdf (wersja testowa) w bieżącym profilu użytkownika, 
jeśli testowanie ma przynieść jakąkolwiek użyteczność. Naszym głównym zadaniem konfiguracyjnym jest 
uzyskanie dostępu do tego pliku RDF. Oznacza to rozpoczęcie od nazwy pliku i idei jego lokalizacji, a kończy 
się na obiekcie nsIRDFDataSource. Będziemy zakodować nazwę pliku, ale nie jego lokalizację. W celu 
przygotowania źródła danych użyjemy kilku urządzeń opisanych w tym rozdziale. Aby zlokalizować plik w 
sposób przenośny, musimy użyć usługi katalogowej. Ten alias zamieniamy w nsIFile, który przechowuje 
folder profilu, rozszerza ścieżkę tego folderu, aby określić nasz plik notetaker.rdf, przekonwertował 
wynikowy plik na adres URL, a następnie ostatecznie użył tego adresu URL do utworzenia źródła danych. 
Whew. Listing 16.9 pokazuje ten kod: 
 
var Cc = Components.classes; 
var Ci = Components.interfaces; 
// Note session object 
function NoteSession() { 
this.init(); 
} 
NoteSession.prototype = { 
config_file : "notetaker.rdf", 
datasource : null, 
init : function (otherfile) { 
var fdir, conv, rdf, file, url; 
if (otherfile) this.config_file = otherfile; 



with (window) { 
fdir = Cc["@mozilla.org/file/directory_service;1"]; 
fdir = fdir.getService(Ci.nsIProperties); 
conv = Cc["@mozilla.org/network/protocol;1?name=file"]; 
conv = conv.createInstance(Ci.nsIFileProtocolHandler); 
rdf = Cc["@mozilla.org/rdf/rdf-service;1"]; 
rdf = rdf.getService(Ci.nsIRDFService); 
} 
file = fdir.get("ProfD", Ci.nsIFile); 
file.append(this.config_file); 
if (!file.exists()) 
throw this.config_file + " is missing"; 
if (!file.isFile() || !file.isWritable() || !file.isReadable()) 
throw this.config_file + " has type or permission problems"; 
url = conv.newFileURI(file); 
this.datasource = rdf.GetDataSource(url.spec); 
} 
}; 
var noteSession = new NoteSession(); 
 
Metoda init () tego obiektu NoteSession wykonuje całą pracę. Tam ustawiliśmy trzy przydatne obiekty 
XPCOM. Wyodrębniamy bieżący folder profilu użytkownika jako nsIplik. Metoda append () wprowadza 
lokalną modyfikację tego folderu, dzięki czemu w pełni określa nasz plik konfiguracyjny. Metoda append () 
nie zwraca niczego. Następnie przeprowadzamy kilka testów poprawności, aby upewnić się, że plik 
konfiguracyjny jest na miejscu - w naszym ukończonym narzędziu dostarczymy kopię szkieletu w czasie 
wdrażania, więc plik powinien zawsze istnieć. W prawdziwym życiu należy dołączyć tutaj dodatkową logikę, 
aby ponownie utworzyć plik na wypadek, gdyby został usunięty. Ostatni, konwertujemy z nsIFile na nsIURL 
za pomocą newFile-URI (), następnie z nsIURL na String z url.spec, a na końcu z String 
do nsIRDFDataSource z getDataSource (). Ta seria kroków jest standardowym podejściem do przygotowania 
źródła danych. Jeśli źródło danych jest wewnętrzne lub zdalne, niektóre kroki mogą się nieco różnić. Na 
przykład, jeśli adres URL źródła danych jest znany z góry, wymagane jest niewiele więcej niż Get-DataSource 
(). 
16.6.3 Dynamiczne przydzielanie źródeł danych do szablonów 
Teraz, gdy mamy dostępne źródło danych, użyjmy go. Chcemy zmodyfikować istniejące szablony tak, aby ich 
wyświetlane dane pochodziły z adresu URL źródła danych, a nie z zakodowanego atrybutu XUL. Aby to 
zrobić, użyjemy zastępczego atrybutu datasources = "rdf: null", dopóki prawdziwe źródło danych nie 
zostanie zapisane w kodzie. 
16.6.3.1 Zmiany w pasku narzędzi Całkowicie wyrzucimy szablon użyty na pasku narzędziowym NoteTaker 
<pole tekstowe>. Wprowadzamy tę zmianę, ponieważ jest niepotrzebnie skomplikowana - pole tekstowe 
musi działać tylko jako prosty element formularza. Zawarliśmy ten szablon tylko w poprzednich rozdziałach, 
aby zilustrować najprostsze zastosowania szablonu. Szablony nie są ostatecznym rozwiązaniem dla każdego 
problemu. Prosty <textbox> wraca do 
<textbox id = "notetaker-toolbar.summary" /> 
Ten tekst jest wypełniany przez refresh_toolbar (). Ta funkcja wykona teraz prostą kopię z naszego obiektu 
notatki, zamiast przebudowania szablonu. To wszystko dla pola tekstowego podsumowania na pasku 
narzędzi. Menu rozwijane Słowo kluczowe na pasku narzędzi ma bardzo standardowe zapytanie o szablon. 
Nie ma powodu, aby go zmieniać, jeśli źródło danych specyficzne dla profilu może być zakodowane na stałe. 
Ponieważ nie można go zakodować na sztywno, musimy zmienić kod zarówno w XUL, jak i JavaScript. To 
menu jest oparte na danych od części 14, ale ma nie było tak dynamiczne, jak mogłoby się wydawać. W 
części 14 została wygenerowana w czasie tworzenia strony XUL i pozostała statyczna w późniejszym czasie. 
Od tej pory musi się zmieniać w dowolnym momencie, gdy słowo kluczowe zostanie dodane. Każda dodana 
lub usunięta zawartość XUL może spowodować zmianę dokumentu, w tym menu. Reflow to proces 
automatyczny, ale działa niezawodnie na prostych tagach. W przypadku złożonych znaczników, takich jak 
<menulist>, wymagane jest staranne użycie XUL. Użyte niedbale, menu pojawi się zepsute. Aby zobaczyć ten 



zepsuty efekt, przypomnij sobie, że pierwotny <menulist> i szablon ma postać Listingu 16.10. Ta pozycja ma 
"rdf: null" jako źródło danych zastępczych. 
 
<menulist id="notetaker-toolbar.keywords" editable="true"> 
<menupopup datasources="rdf:null" ref="urn:notetaker:keywords"> 
<template> 
<menuitem uri="rdf:*" 
label="rdf:http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#label"/> 
</template> 
</menupopup> 
</menulist> 
 
Zauważ, że tylko znaczniki <menuitem> są częścią szablonu. Po wprowadzeniu "rdf: null" zamiast menu 
pojawi się pełne menu, składające się ze statycznego XUL i wygenerowanej zawartości szablonu 
 
<menulist id="notetaker-toolbar.keywords" editable="true"> 
<menupopup datsources="rdf:null" ref="urn:notetaker:keywords"> 
</menupopup> 
</menulist> 
 
Rysunek 16.2 pokazuje wyniki tego zmienionego kodu. 
 

 
 
Ten interfejs użytkownika ma problemy z układem i problemy z interakcją; źródła tych problemów można 
znaleźć na listingu 16.10. Możemy zdecydować się na pominięcie tych problemów. W końcu nasz kod 
zmodyfikuje szablon z modułu obsługi onload, dzięki czemu rdf: null zostanie zastąpione od razu naszym 
ręcznym źródłem danych. Powinno to wygenerować znaczniki <menuitem> dla menu, a wszystko powinno 
być dobrze. Niestety, wszystko nie jest dobrze. Zawartość wyskakującego okna (dropdown) jest określana 
przez znacznik <menupopup>, który ma ramkę. Ta ramka nie jest dynamicznie przekazywana po jej 
utworzeniu, a przynajmniej jeszcze nie. Oznacza to, że kod XUL na listingu 16.10 nie będzie działał, gdy jego 
szablon zostanie zmodyfikowany po wyświetleniu. Listing 16.11 pokazuje lepszą wersję tego listingu 16.10: 
 
<menulist id="notetaker-toolbar.keywords" 
editable="true" 
datasources="rdf:null" 
ref="urn:notetaker:keywords" 
> 
<template> 
<menupopup> 
<menuitem uri="rdf:*" 
label="rdf:http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#label"/> 
</menupopup> 
</template> 
</menulist> 
 
W tej wersji znacznik <template> i powiązane atrybuty zostały przeniesione o jeden w hierarchii znaczników. 
Teraz para znaczników <menupopup> jest odtwarzana przy każdym uruchomieniu szablonu. Tylko jedna 
para tagów <menupopup> zostanie wygenerowana, ponieważ te znaczniki znajdują się poza miejscem, w 
którym zadeklarowano atrybut uri. Przypomnijmy, że atrybut uri jest punktem początkowym dla 
generowania treści szablonów za zapytanie. Ponieważ <menupopup> jest generowany za każdym razem, gdy 
generowane są <menuitem> s, istnieje szansa na ramkę <menupopup>, również tworzoną za każdym razem, 



aby jej układ był poprawny. Jest to zalecane podejście dla menu rozwijanych z szablonem, którego zawartość 
musi się zmienić po pierwszym wyświetleniu. Nawet przy tej poprawce menu słów kluczowych może mieć 
jeszcze jeden problem z użytecznością, chociaż ten problem nie pojawia się w naszej konkretnej aplikacji. Na 
rysunku 16.3 pokazano pasek narzędzi testowych przed i po kliknięciu znacznika dropmarkera menu. Górne 
okno to poprzedni przypadek. 
 

 
 
W tym teście <pole tekstowe> u góry menu ma początkową szerokość, która jest domyślna dla znacznika 
<textbox>. Po kliknięciu menu elementy menu są odsłonięte, a pole tekstowe ponownie układane w celu 
dopasowania do szerokości najszerszego elementu menu. Wynik netto jest taki, że dropmarker dla menu 
przeskakuje na bok. To jest mylące dla użytkownika. Rozwiązaniem jest ustawienie atrybutu width w 
znaczniku <menulist>. Na szczęście ten problem nie występuje w NoteTaker, pod warunkiem, że 
wyświetlana jest prawdziwa strona internetowa. Zmiany JavaScriptu wymagane dla tego nowo 
dynamicznego menu są dość proste. Funkcje refresh_toolbar () i init_toolbar () muszą zostać zmienione, aby 
dołączyć nowe źródło danych do szablonu menu. Listing 16.12 pokazuje te dwie funkcje ze zmianami źródła 
danych. 
// onload browser listeners work in the capture phase 
window.addEventListener("load", init_handler, true); 
// load RDF content for the toolbar. Relies on note object. 
function init_toolbar(origin) 
{ 
if ( origin != "timed" ) { 
// avoid running inside any onload handler 
setTimeout("init_toolbar('timed')",1); 
} 
else 
{ 
var menu = window.document.getElementById('notetakertoolbar. 
keywords'); 
menu.database.AddDataSource(noteSession.datasource); 
menu.ref = 'urn:notetaker:keywords'; 
setInterval("content_poll()", 1000); 
} 
} 
// update the toolbar based on the latest content. 
function refresh_toolbar() 
{ 
var box = document.getElementById('notetaker-toolbar.summary'); 
box.value = note.summary; 
var menu = document.getElementById('notetaker-toolbar.keywords'); 
menu.ref = 'urn:notetaker:keywords'; 
} 
 
Te funkcje nerwowo nazywają się rebuild () za każdym razem, gdy szablon zmienia się w najmniejszym 
stopniu. Teraz jednak jest oczywiste, że dane szablonu są oparte na źródle danych źródła danych xml, które 
obsługuje w pełni skoordynowane aktualizacje szablonów. Wywołanie przebudowy () nie jest zatem 
wymagane. W razie wątpliwości zawsze wywołaj funkcję rebuild (). Funkcja init_toolbar () na tej liście 
dołącza nowe dane source do szablonu menu rozwijanego, aktualizuje właściwość ref szablonu i uruchamia 
content_poll (), który obserwuje część zawartości przeglądarki pod kątem zmian adresów URL. Mimo że 



właściwość ref nie zmienia wartości, to przypisanie powoduje, że szablon ponownie oblicza rozwiązania dla 
kwerendy wstrzymanej. Wywołanie setTimeout () jest, tak jak poprzednio, obejściem wyjątkowych wad 
procedury obsługi zdarzenia onload. Porównaj refresh_toolbar () z metodą Refresh () 
nsIRDFRemoteDataSource. Ta ostatnia metoda odświeża magazyn faktów, na którym oparte jest dane źródło 
danych. Funkcja refresh_toolbar () odświeża tylko zawartość XUL, w tym zawartość XUL, która wynika z 
zapytania szablonu. To kończy się zorientowanymi na wyświetlanie zmianami na pasku narzędzi NoteTaker. 
Powrócimy do paska narzędzi, gdy skryptujemy obsługę wprowadzania danych użytkownika. 
16.6.3.2 Edycja zmian w dialogu Okno dialogowe NoteTaker Edycja jest drugą częścią narzędzia NoteTaker, 
które zawiera szablony. Szablony te wymagają również zainicjowanych skryptami źródeł danych. Panel 
Edytuj okna dialogowego nie ma żadnych szablonów. Panel słów kluczowych ma szablon na <polu listy> a 
drugi na drzewie <. Procedura dołączania źródła danych do tych dwóch szablonów jest bardzo podobna do 
procedury używanej na pasku narzędzi. Zastępujemy datasources = "notetaker.rdf" z datasources = "rdf: 
null" w dwóch miejscach w editDialog.xul. Tworzymy funkcję init_dialog () w pliku dialog_action.js i 
modyfikujemy istniejącą funkcję refresh_dialog (). Te zaktualizowane funkcje są pokazane na listingu 16.13. 
 
window.addEventListener("load", init_dialog, "true"); 
function init_dialog() 
{ 
if ( origin != "timed" ) { 
// avoid running inside any onload handler 
setTimeout("init_dialog('timed')",1); 
} 
else 
{ 
var listbox = document.getElementById('notetaker.keywords'); 
listbox.database.AddDataSource(window.opener.noteSession.datasource); 
var tree = document.getElementById('notetaker.related'); 
tree.database.AddDataSource(window.opener.noteSession.datasource); 
refresh_dialog(); 
} 
} 
function refresh_dialog() 
{ 
var listbox = document.getElementById('dialog.keywords'); 
listbox.ref = window.opener.note.url; 
//listbox.ref = "http://saturn/test1.html"; // test case 
var tree = document.getElementById('dialog.related'); 
tree.ref = window.opener.note.url; 
//tree.ref = "http://saturn/test1.html"; // test case 
} 
 
Funkcja init_dialog () jest prawie identyczna z funkcją init_toolbar (), dodając to samo źródło danych do 
każdego z dwóch szablonów słów kluczowych. Funkcja refresh_dialog () jest również podobna i zawiera 
przykładowe adresy URL z danych testowych notetaker.rdf, które można wykorzystać do testowania 
aktualizacji szablonu. Te zmiany nie mają wpływu na interfejs użytkownika; wspierają jedynie przeniesiony 
plik notetaker.rdf. W sesji w części 13, Listboxes i Trees, eksperymentowaliśmy z dynamicznymi listboxami 
skryptowanymi za pomocą interfejsów DOM i bez szablonów. Ten kod wymagał około 30 linii JavaScript. W 
sesji w tym rozdziale osiągnęliśmy ten sam efekt, używając szablonu i tylko kilku linii skryptów. Po 
wprowadzeniu tych zmian wszystkie szablony narzędzi NoteTaker są teraz sterowane z pliku notetaker.rdf 
znajdującego się w profilu użytkownika. 
16.6.4 Skryptowane zapytania RDF za pomocą interfejsów XPCOM 
System szablonów XUL to tylko jeden ze sposobów stworzenia zapytania na zestawie faktów dotyczących 
RDF. Jest to podejście deklaratywne podobne do SQL. Innym podejściem jest ręczne wybieranie faktów RDF 
za pomocą skryptu. Jest to odpowiednik nawigowania po strukturze danych, więc jest to podejście 



algorytmiczne lub algebraiczne. To drugie podejście oznacza użycie wielu interfejsów XPCOM, które są 
dostępne do manipulowania treścią RDF. Te interfejsy zapewniają pewną pomoc w nawigacji, więc 
wymagany wysiłek skryptowania jest tak duży, jak mogłoby się wydawać. Narzędzie NoteTaker ma jedno 
zapytanie, które korzysta z rozwiązania skryptowego. To zapytanie jest odpowiedzialne za wyszukanie 
istniejącej notatki dla aktualnie wyświetlanego adresu URL. Szablony nie są rozwiązaniem automatycznym 
dla tego przypadku z kilku powodów: 
* Miejsce docelowe danych to JavaScript, a nie XUL, a szablony nie obsługują tagu <script> jako treści. 
* To zapytanie nie ma wyjścia graficznego. 
* Funkcja "Przytnij zapytanie" w oknie dialogowym działa na dwa sposoby. Nie tylko opcjonalnie usuwa 
parametry z adresu URL dla żądania HTTP GET, ale również wymaga, aby taki URL był dopasowany do 
notatki z obecnym ciągiem parametrów lub bez niego. Ten rodzaj dopasowania oznacza operacje na ciągach 
na adresie URL.  
Szablony nie udostępniają operacji na ciągach, ale skrypty działają, więc będziemy je implementować 
to zapytanie wyszukiwania ze skryptem. To zapytanie odnośnika jest zaimplementowane za pomocą metody 
resolve () obiektu note, w pliku notes.js. Ta metoda została utworzona jako skrót w poprzednich rozdziałach i 
teraz zyskuje pełną implementację. Ładuje szczegóły RDF dla notatki do właściwości obiektu notatki. Listing 
16.14 pokazuje jego implementację 
resolve : function (url) { 
var ds = window.noteSession.datasource; 
var ns = "http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#"; 
var rdf = Cc["@mozilla.org/rdf/rdf-service;1"]; 
rdf = rdf.getService(Ci.nsIRDFService); 
var container = Cc["@mozilla.org/rdf/container;1"]; 
container = container.getService(Ci.nsIRDFContainer); 
var cu = Cc["@mozilla.org/rdf/container-utils;1"]; 
cu = cu.getService(Ci.nsIRDFContainerUtils); 
var seq_node = rdf.GetResource("urn:notetaker:notes"); 
var url_node = rdf.GetResource(url); 
var chopped_node = rdf.GetResource(url.replace(/\?.*/,"")); 
var matching_node, prop_node, value_node; 
if (!cu.IsContainer(ds,seq_node)) { 
throw "Missing <Seq> 'urn:notetaker:notes' in " + 
noteSession.config_file; 
return; 
} 
container.Init(ds,seq_node); 
// Try the full URL, then the chopped URL, then give up 
if ( container.IndexOf(url_node) != -1) { 
matching_node = url_node; 
this.url = url; 
this.chop_query = false; 
} 
else if ( container.IndexOf(chopped_node) != -1 ) { 
matching_node = chopped_node; 
this.url = url.replace(/\?.*/,""); 
} 
else { 
this.url = null; 
return; 
} 
else 
return; 
// Something found; grab all the note properties for it. 
var props = ["summary", "details", "width", "height", "top", "left"]; 



for (var i=0; i<props.length; i++) 
{ 
pred_node = rdf.GetResource(ns + props[i]); 
value_node = ds.GetTarget(matching_node, pred_node, true); 
value_node = value_node.QueryInterface(Ci.nsIRDFLiteral); 
this[props[i]] = value_node.Value; 
 
Po pierwsze, ta metoda odczytuje trzy główne obiekty usług, które zapewnia system RDF. Obiekt 
nsIRDFService służy do zamiany zwykłych ciągów URL w obiekty nsIRDFResource, które są podtypem 
ogólnego typu nsIRDFNode. Większość metod RDF nie przyjmuje argumentów łańcuchowych; Obiekty 
nsIRDFNode są zazwyczaj wymagane. Tworzymy takie obiekty zarówno dla pełnego adresu URL, jak i 
fragmentu adresu URL. Wykorzystuje się wyłącznie interfejs nsIContainerUtils. Służy do potwierdzenia, że 
urn: notetaker: notes resource jest kontenerem w pliku notetaker.rdf. Jeśli tak dużo nie jest na miejscu, to 
jest problem z tym plikiem, a metoda przerywa z błędem. Interfejs nsIRDFContainer jest następnie używany 
do łączenia identyfikatora URI kontenera (<Seq>) ze źródłem danych, a to łącze jest inicjowane. Zwykle 
dostęp do źródła danych zależy od faktów. Ten ostatni interfejs umożliwia traktowanie kontenera RDF i jego 
elementów tak, jakby były strukturą danych. Ta struktura jest odpowiednikiem indeksu RDF dla indeksu 
tabeli. Dzięki temu kończy się część inicjalizacyjna metody. Kaskada if .. else zawiera początek 
skryptowanego zapytania. W takim przypadku zapytanie to jest dość trywialne. Jest napisane: Wyszukaj w 
źródle danych w pełni pasujący zasób, a jeśli to się nie powiedzie, wyszukaj zasób pasujący do 
wyświetlanego adresu URL bez parametrów zapytania. Jeśli obaj zawiodą, poddaj się. Pozostała część 
zapytania wyciąga wszystkie fakty, które reprezentują pary właściwości / wartości dla znalezionej notatki. 
rdf.GetTarget () zawsze zwraca nsIRDFNode, więc obiekt musi zostać skonwertowany do typu, którego 
naprawdę oczekujemy dla wartości właściwości, która jest dosłownym łańcuchem. Nie przechowujemy 
pomiarów okien jako liczby całkowite. Wreszcie te pobrane wartości są kopiowane do pasujących 
właściwości obiektu notatki. Ta część kodu zakłada, że notatka jest dobrze uformowana (prawidłowo 
utworzona) w pliku notetaker.rdf. Ogólnie rzecz biorąc, to zapytanie jest kwerendą dwu faktyczną, która jest 
zgodna z ogólnym wzorcem kwerendy z szablonem składni, z wyjątkiem specjalnych sprawdzeń na początku 
różnych ciągów URL. Jeśli przetestujesz tę metodę resolve (), być może dodając kod testowy, taki jak this 
note.resolve ("http: //saturn/test1.html"); wtedy kod prawie na pewno zawiedzie z nieoczekiwanymi 
błędami. Zwykle jest to pierwsze użycie interfejsu RDF, które się nie powiedzie, ale awarie mogą 
występować głębiej w kodzie lub gorzej, z przerwami. Sprawca powodujący te niepowodzenia znajduje się 
poza obiektem notatki - znajduje się w obiekcie noteSession. Tam źródło danych dla pliku RDF jest 
inicjowane w funkcji init () za pomocą tego wywołania: 
this.datasource = GetDataSource (url.spec); 
Inicjalizacja ta jest niewłaściwa dla naszych celów. Powoduje to, że źródło danych jest ładowane 
asynchronicznie, tak aby składnica faktów dla tego źródła danych wypełniała się tylko w czasie. Tymczasem 
nasze skrypty ruszyły do przodu, a obiekt notatki próbuje sondować źródło danych, zanim będzie gotowe. 
Nic dziwnego, że metody RDF narzekają, że oczekiwane pojemniki lub zasoby nie są obecne w źródle danych. 
Rozwiązaniem jest inaczej załadować źródło danych: 
this.datasource = GetDataSourceBlocking (url.spec); 
Powoduje to niewielkie opóźnienie, gdy okno przeglądarki jest wyświetlane po raz pierwszy, ale jest 
dostępne dla naszego prostego przypadku. Moglibyśmy obejść to niewielkie opóźnienie, stosując bardziej 
wyrafinowaną strategię, która prawdopodobnie wykorzystuje interfejsy XPCOM xml-datasource 
nsIRequestObserver lub nsIStreamListener. Te interfejsy mogą być używane do wykrywania zakończenia 
obciążenia asynchronicznego. Niektóre obiekty XPCOM utworzone w tej metodzie są również tworzone w 
innych metodach. Narzut można zmniejszyć, dodając utworzone obiekty XPCOM do obiektu noteSession, 
gdzie będą one dostępne do ponownego wykorzystania. To praca na inny dzień. W poprzednich rozdziałach 
napisaliśmy skrypty, aby wypchnąć dane obiektu notatki do pól formularza i do dokumentu HTML GUI 
przeglądarki. Teraz połączyliśmy obiekt notatki z magazynem faktów RDF i plikiem konfiguracyjnym, który 
nieustannie przechowuje notatki. W wyniku tego działa wyświetlanie istniejących notatek. Musimy tylko 
zmienić małe zaniedbanie w pliku toolbar_action.js. W funkcji content_poll (), ten display_note () powinien 
to przeczytać 
if (note.url! = null) display_note () Pozostawia strony internetowe bez notatek pozbawionych jakichkolwiek 



dekoracji. Dużo lepiej! 
16.6.5 Kiedy przenieść dane wprowadzone przez użytkownika do RDF 
Oprócz wyświetlania zawartości RDF, narzędzie NoteTaker jest przeznaczone do przechwytywania. Ostatnim 
razem, gdy zostało to odpowiednio zorganizowane, było w Części 7, kiedy wysłaliśmy przechwycone dane do 
serwera WWW. Ta sesja umieszcza te dane w magazynie faktów RDF, a ostatecznie w pliku lokalnym. 
Głównym alternatywnym rozwiązaniem jest użycie relacyjnej bazy danych. Dla naszych celów wprowadzanie 
danych oznacza dodawanie ich do źródła danych. To będzie siedzieć w pamięci, dopóki użytkownik nie 
wybierze akcji, która uczyni ją stałą lub platforma zostanie zamknięta. To jest wybór projektu. Dane można 
wprowadzać za pomocą paska narzędzi NoteTaker lub za pośrednictwem dowolnego panelu w oknie 
dialogowym. Spójrzmy na każdy z nich, zaczynając od paska narzędzi. Pola podsumowania i słowa kluczowe 
na pasku narzędzi zapewniają szybki sposób tworzenia lub aktualizowania notatki. W takiej notatce można 
zmodyfikować jej streszczenie i dodać jedno słowo kluczowe. Jeśli użytkownik wypełni te pola, ale nie 
naciśnie żadnego z przycisków paska narzędzi (Edytuj, Zapisz lub Usuń), nic się nie dzieje. Dlatego zmiany 
użytkownika w tych polach mogą być obsługiwane za pomocą poleceń dostępnych na pasku narzędzi. Nie 
ma potrzeby używania programów do obsługi zdarzeń onchange ani niczego podobnego. Panel Edytuj okna 
dialogowego jest taki sam, jak pasek narzędzi. Zmiany dokonane przez użytkownika należy rejestrować tylko 
wtedy, gdy użytkownik naciśnie przycisk Ok; mogą zostać odrzucone, jeśli okno dialogowe zostanie 
anulowane. Panel Słowa kluczowe jest jednak bardziej złożony. Panel Słowa kluczowe umożliwia zbieranie 
dowolnej liczby nowych słów kluczowych za pomocą przycisków Dodaj i Usuń w tym panelu. Pytanie brzmi: 
Gdzie powinny być zachowane te wartości, gdy wyświetlane jest okno dialogowe? Jeśli użytkownik 
ostatecznie anuluje okno dialogowe, te nowe słowa kluczowe powinny zostać odrzucone. Jeśli użytkownik 
ostatecznie zaakceptuje zmiany, te nowe słowa kluczowe powinny zostać zachowane. Problem polega na 
tym, że chcemy, aby części listy <listbox> i <tree> aktualizowały się po dodaniu słów kluczowych. Oznacza to, 
że te słowa kluczowe muszą być przechowywane w RDF, gdzie znaczniki szablonów mogą je znaleźć, nawet 
gdy nie jesteśmy pewni, czy ostatecznie zostaną zachowane, czy nie. W skrócie, mamy do rozwiązania 
problem cofnięcia lub cofnięcia transakcji. Chcemy móc wstawiać słowa kluczowe do źródła danych, w 
którym są one udostępniane, ale ewentualnie usunąć je później, jeśli nie są ostatecznie poszukiwane. 
Rozwiązaniem, które wybieramy, jest wdrożenie nowego kontrolera poleceń. Ten kontroler zarejestruje 
zmiany słów kluczowych w buforze cofania. Jeśli otrzyma komendę wycofania, odwróci wszystkie polecenia 
wykonane do tej pory, a co za tym idzie wszelkie zmiany RDF. To rozwiązanie jest wyborem konstrukcyjnym, 
ale można je łatwo zastosować w większości aplikacji. Wynikiem tego projektu jest to, że przetwarzanie 
wszystkich danych jest przetwarzane za infrastrukturą poleceń. To bardzo zgrabna aranżacja. Podsumowując, 
dane znajdują się pasywnie w elementach formularza, dopóki użytkownik nie uruchomi polecenia. 
Polecenie może przekazać te dane do magazynu faktów, gdzie jest ono bardziej ogólnie dostępne w całej 
aplikacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku szablonów. Jeśli polecenie jest odpowiedzialne za 
utrwalanie informacji, to magazyn faktów zostanie również przepłukany na dysk lub przesłany przez sieć. 
16.6.6 Ulepszanie komend do przetwarzania treści RDF 
Na koniec zwracamy się do kodu, który przesyła dane od użytkownika do dysku, a nie odwrotnie. 
Zaktualizujemy funkcję action () dla paska narzędzi i okna dialogowego oraz zaimplementujemy nowy 
kontroler dla specjalnej obsługi słów kluczowych w oknie dialogowym. Funkcja actionbar () paska narzędzi 
obsługuje polecenia otwierania okna dialogowego notetaker, notetaker-save, notetaker-display i notetaker-
delete. Tylko -save i -delete wymagają przetwarzania RDF. Te dwie komendy są dość długie, więc listing 
16.15 pokazuje tylko prostsze polecenie notetakersave. 
function action(task) 
{ 
var ns = "http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#"; 
var rdf = Cc["@mozilla.org/rdf/rdf-service;1"]; 
rdf = rdf.getService(Ci.nsIRDFService); 
var container = Cc["@mozilla.org/rdf/container;1"]; 
container = container.getService(Ci.nsIRDFContainer); 
var url_node; 
// ... other commands removed ... 
if ( task == "notetaker-save" ) 
{ 



var summary = document.getElementById("notetaker-toolbar.summary"); 
var keyword = document.getElementById("notetaker-toolbar.keywords"); 
var update_type = null; 
if ( note.url != null ) 
{ 
if ( keyword.value != "" || summary.value != note.summary ) 
{ 
update_type = "partial"; // existing note: update summary, 
keywords 
url_node = rdf.GetResource(note.url); 
} 
} 
else if ( window.content && window.content.document 
&& window.content.document.visited ) 
{ 
update_type = "complete"; // a new note 
url_node = window.content.document.location.href; 
url_node = url_node.replace(/\?.*/,""); // toolbar chops any query 
url_node = rdf.GetResource(url_node); 
} 
if ( update_type == "complete" ) 
{ 
// add the note's url to the note container 
var note_cont = rdf.GetResource("urn:notetaker:notes"); 
container.Init(noteSession.datasource,note_cont); 
container.AppendElement(url_node); 
// add the note's fields, except for keywords 
var names = ["details", "top", "left", "width", "height"]; 
var prop_node, value_node; 
for (var i=0; i < names.length; i++) 
{ 
prop_node = rdf.GetResource(ns + names[i]); 
value_node = rdf.GetLiteral(note[names[i]]); 
noteSession.datasource.Assert(url_node, prop_node, value_node, 
true); 
} 
} 
if ( update_type != null) 
{ 
// update/add the summary 
var summary_pred = rdf.GetResource(ns + "summary"); 
var summary_node = rdf.GetLiteral(summary.value); 
noteSession.datasource.Assert(url_node, summary_pred, 
summary_node, true); 
// begin work on a single new keyword 
var keyword_node = rdf.GetResource("urn:notetaker:keyword:" + 
keyword.value); 
var keyword_value = rdf.GetLiteral(keyword.value); 
// make this keyword related to one other keyword for this note 
var keyword_pred = rdf.GetResource(ns + "keyword"); 
var related_pred = rdf.GetResource(ns + "related"); 
var keyword2 = noteSession.datasource.GetTarget(url_node, 
keyword_pred, true); 
if (keyword2) 



noteSession.datasource.Assert(keyword_node, related_pred, 
keyword2, true); 
// add the keyword to this note 
noteSession.datasource.Assert(url_node, keyword_pred, keyword_node, 
true); 
// state the keyword itself 
var label_pred = rdf.GetResource(ns + "label"); 
noteSession.datasource.Assert(keyword_node, label_pred, 
keyword_value, true); 
// add the keyword to the container holding all keywords 
var keyword_cont = rdf.GetResource("urn:notetaker:keywords"); 
container.Init(noteSession.datasource,keyword_cont); 
container.AppendElement(keyword_node); 
} 
// write it out 
noteSession.datasource.QueryInterface(Ci.nsIRDFRemoteDataSource) 
.Flush(); 
note.resolve(); 
 
Ten kod zawiera równoważnik RDF dla jednej transakcji bazy danych. Zaczyna się od pewnego 
standardowego przygotowania - dostęp do interfejsów RDF XPCOM - a następnie sprawdza GUI, aby 
zobaczyć, jaki rodzaj zapisu jest wymagany. Zbierając pole podsumowania, pole słów kluczowych, notatkę i 
obiekty noteSession oraz stan aktualnie wyświetlanego adresu URL, kod określa, czy notatka już istnieje. 
Oszukujemy trochę i ponownie wykorzystujemy niektóre informacje z funkcji content_poll (), takiej jak 
odwiedzana właściwość. Jeśli notatka już istnieje, jedynymi zmianami muszą być zmiany na pasku narzędzi, 
więc zapisanie notatki jest częściową aktualizacją istniejących faktów dotyczących banknotów. Jeśli notatka 
nie istnieje, to należy dodać notatkę (wstawić), co wymaga kompletu 
aktualizacja tych faktów. Po dodaniu notatki z paska narzędzi odetniemy również łańcuch zapytania HTTP 
GET z adresu URL. Pod koniec tego badania zmienna update_type mówi, co robić. Ponieważ częściowa 
aktualizacja jest podzbiorem kompletnej aktualizacji, częściowy przypadek jest udostępniany przez wszystkie 
aktualizacje. Ta gałąź w kodzie 
if (update_type == "complete") 
zawiera pełną logikę aktualizacji, z wyjątkiem części współdzielonej; ta gałąź 
if (update_type! = null) 
przechowuje część współużytkowaną używaną zarówno przez aktualizacje pełne, jak i częściowe. Spójrzmy 
na każdy z kolei. Kompletny kod aktualizacji przechwytuje kartę urn: notetaker: notes 
i dodaje do niego adres URL notatki. To jeden fakt. Następnie przechodzi przez wszystkie właściwości notatki, 
z wyjątkiem podsumowania i słowa kluczowego. Dodaje również te. To pięć dodatkowych faktów w sumie 
sześciu. Wszystkie ciągi muszą zostać przekonwertowane na obiekty nsIRDFNote lub równoważne podtypy, 
zanim zostaną one przesłane do RDF. Kod częściowej aktualizacji jest następnie wywoływany we wszystkich 
przypadkach, w których można utworzyć notatkę. Nie możesz utworzyć notatki na temat: pustego adresu 
URL lub witryny FTP, więc możliwe, że akcja zapisywania notatek nie będzie działać. Podsumowanie jest 
proste - dodajemy jeszcze jeden fakt. Jeśli fakt już istnieje, to instrukcja Assert (), która doda ją ponownie, 
nie będzie miała żadnego efektu. Domyślnie i we wszystkich normalnych okolicznościach duplikaty faktów są 
niedozwolone w źródle danych, więc można bezpiecznie potwierdzić fakt, który już istnieje. Kod częściowy 
następnie zajmuje się trudniejszą sprawą wprowadzonego słowa kluczowego. Jeśli notatka zawiera już słowo 
kluczowe, chcemy, aby to słowo kluczowe było "połączone" (powiązane) z innymi słowami kluczowymi w 
notatce. Oznacza to fakt, że (dowolne) jedno słowo kluczowe w notatce jest związane z tym nowym słowem 
kluczowym. Więc wyłowimy istniejącą wartość słowa kluczowego; jeśli ją znajdziemy, dodajemy fakt 
stwierdzający pokrewieństwo nowego i istniejącego słowa kluczowego. Robimy to pierwszy, aby uniknąć 
powiązania naszego nowego słowa kluczowego z samym sobą. Może się tak zdarzyć, jeśli najpierw 
dodaliśmy nowe słowo kluczowe. Pozostały kod jest prosty: dodajemy słowo kluczowe do notatki; dodajemy 
słowo kluczowe do listy wszystkich słów kluczowych w urnie: notetaker: keywords container; i dodajemy 
samo słowo kluczowe. To cztery kolejne fakty. Na końcu tego kodu dodaliśmy 1 + 4 (+ opcjonalnie 5) faktów 



do źródła danych. Ponieważ źródło danych jest oparte na w pełni funkcjonalnym źródle danych XML, zmiany 
te są automatycznie przekazywane do wszystkich szablonów przy użyciu źródła danych. Następnie 
wywołujemy metodę Flush (), aby wypchnąć źródło danych na dysk. Należy pamiętać, że to polecenie 
wypisze plik notetaker.rdf z faktami w kolejności bliskiej losowości, więc wszelkie ładne formatowanie tego 
pliku zostanie utracone. Aby zakończyć, aktualizujemy i wyświetlamy notatkę, dostosowując nasze struktury 
danych spoza RDF i GUI do zgodności z RDF. To kończy przetwarzanie wymagane dla polecenia notetaker-
save. Polecenie notetaker-delete jest równie szczegółowe; wyzwaniem w tym poleceniu jest identyfikacja 
słów kluczowych, które nie są już potrzebne, oraz identyfikacja słów kluczowych, które są nadal potrzebne w 
innych notatkach. To wymaga analizy wielu różnych możliwych przypadków, których nie zrobimy tutaj. 
Przycisk Usuń na panelu Słowa kluczowe ma bardzo podobną logikę; omówimy to wkrótce. Funkcja action () 
okna dialogowego Edit obsługuje polecenia notetaker-nav-edit, notetaker-nav-keywords, notetaker-save, 
notetaker-load i notetaker-close-dialog. Spośród nich polecenie notetakersave jest jedynym wymagającym 
pracy RDF. W rzeczywistości możemy ponownie użyć polecenia zapisywania notetaker-save na pasku 
narzędzi, jeśli jesteśmy wystarczająco zorganizowani: Listing 16.16 ilustruje. 
 
if (task == "notetaker-save") 
{ 
var field, widget, note = window.opener.note; 
for (field in note) 
{ 
widget = document.getElementById("dialog." + field.replace(/_/,"-")); 
if (!widget) continue; 
if (widget.tagName == "checkbox") 
note[field] = widget.checked; 
else 
note[field] = widget.value; 
} 
window.opener.setTimeout('execute("notetaker-save")',1); 
} 
 
Ta pojedyncza dodatkowa linia uruchamia polecenie zapisywania notek na pasku narzędzi. Nie możemy 
wywołać metody window.opener.execute () bezpośrednio, ponieważ funkcja działałaby w kontekście okna 
dialogowego. Chcemy, aby działał w kontekście okna przeglądarki. Wywołanie metody setTimeout () okna 
przeglądarki zapewnia, że kontekst prawego okna zostanie uruchomiony po uruchomieniu polecenia 
czasowego. Na koniec, dodatkowe polecenia są wymagane dla okienka słów kluczowych w oknie 
dialogowym Edytuj. Te polecenia zostaną zebrane w kontrolerze obsługującym operacje zatwierdzania i 
cofania. Będzie obsługiwać te polecenia: notetakerkeyword- add, notetaker-keyword-delete, notetaker-
keyword-commit i notetaker-keyword-undo-all. Ponieważ polecenia te są ze sobą ściśle powiązane i 
udostępniają dane, nie jest wygodne ich implementowanie osobno w funkcji action (). Zamiast tego zostaną 
zaimplementowane bezpośrednio w kontrolerze. Zrobimy nowy plik o nazwie keywordController. js dla tego 
kontrolera. Listing 16.17 pokazuje strukturę tego kontrolera 
 
var keywordController = { 
_cmds : { }, 
_undo_stack : [], 
_rdf : null, 
_ds : null, 
_ns : "http://www.mozilla.org/notetaker-rdf#", 
_related : null, 
_label : null, 
_keyword : null, 
init : function (ds) { ... initialize ... }, 
_LoggedAssert : function (sub, pred, obj) { ... }, 
_LoggedUnassert : function (sub, pred, obj) { ... }, 



supportsCommand : function (cmd) { return (cmd in this._cmds); }, 
isCommandEnabled : function (cmd) { return true; }, 
onEvent : function (cmd) { return true; }, 
doCommand : function (cmd) { 
... preparation code ... 
switch (cmd) { 
case "notetaker-keyword-add": 
case "notetaker-keyword-delete": 
case "notetaker-keyword-commit": 
case "notetaker-keyword-undo-all": 
} 
} 
}; 
keywordController.init(window.opener.noteSession.datasource); 
 
Podobnie jak wszystkie kontrolery poleceń, kontroler ten ma standardowe cztery polecenia, zaczynając od 
supportsCommand (). Metoda doCommand () implementuje inną instrukcję case dla każdej podejmowanej 
próby. Kontroler ma również wiele niestandardowych funkcji. Sterownik zawiera wiele zmiennych, a tablica 
o nazwie _undo_stack zawiera kroki, które należy cofnąć. Metody _LoggedAssert () i _LoggedUnassert () 
wykonują operację RDF jak dla Assert () i Unassert (), ale także rejestrują swoje działania w stosie cofania. 
Najpierw zróbmy metodę init (), którą trywialnie pokazano na listingu 16.18: 
 
init : function (ds) { 
this._rdf = Cc["@mozilla.org/rdf/rdf-service;1"]; 
this._rdf = this._rdf.getService(Ci.nsIRDFService); 
this._ds = ds; 
this._related = this._rdf.GetResource(this._ns + "related"); 
this._label = this._rdf.GetResource(this._ns + "label"); 
this._keyword = this._rdf.GetResource(this._ns + "keyword"); 
window.controllers.insertControllerAt(0,this); 
}, 
 
Ta metoda przypisuje kontrolerowi kilka przydatnych obiektów - usługę RDF, dostarczone źródło danych i 
trzy powszechnie używane terminy predykatów. Kontroler rejestruje się w oknie dialogowym. Poprzez 
umieszczenie go najpierw w łańcuchu kontrolerów, upewniamy się, że jest to pierwszy kontroler do 
sprawdzenia pod kątem wszelkich poleceń, które mogą wystąpić. Następne dwie funkcje _LoggedAssert () i 
_LoggedUnassert () pokazują, w jaki sposób kontroler może zachować i udostępniać informacje o 
wykonywanych poleceniach. W takim przypadku ta informacja powoduje cofnięcie historii dotyczącej 
faktów dotyczących RDF, które zostały potwierdzone i usunięte za pomocą poleceń. Listing 16.19 pokazuje 
te dwie funkcje. 
 
_LoggedAssert : function (sub, pred, obj) 
{ 
if ( !this._ds.HasAssertion(sub, pred, obj, true)) 
{ 
this._undo_stack.push( { assert:true, sterm:sub, pterm:pred, 
oterm:obj } ); 
this._ds.Assert(sub, pred, obj, true); 
} 
}, 
_LoggedUnassert : function (sub, pred, obj) 
{ 
if ( this._ds.HasAssertion(sub, pred, obj, true)) 
{ 



this._undo_stack.push( { assert:false, sterm:sub, pterm:pred, 
oterm:obj } ); 
this._ds.Unassert(sub, pred, obj, true); 
} 
}, 
 
Każda funkcja jest prostym zamiennikiem dla nsIRDFData-Source.Assert () i nsIRDFDataSource.Unassert (). 
W obu przypadkach magazyn faktów jest najpierw testowany, aby sprawdzić, czy zmiana RDF będzie miała 
jakikolwiek wpływ. Jeśli tak, to tworzony jest rekord zmiany, która ma zostać wprowadzona (jako obiekt o 
czterech właściwościach), a ten rekord jest umieszczany na stosie cofania. Właściwość potwierdza, czy fakt 
jest potwierdzony, czy nie. Oryginalna zmiana RDF jest następnie dokonywana w normalny sposób. Te dwie 
funkcje są bezpośrednio uzupełniane komendami notetaker-keyword-commit i notetaker-keyword-undo-all. 
Fragment metody doCommand () odpowiedzialny za te dwie komendy 
pojawia się na listingu 16.20 
 
case "notetaker-keyword-commit": 
this._undo_stack = []; 
break; 
case "notetaker-keyword-undo-all": 
while (this._undo_stack.length > 0 ) 
{ 
var cmd = this._undo_stack.pop(); 
if ( cmd.assert ) 
this._ds.Unassert(cmd.sterm, cmd.pterm, cmd.oterm, true); 
else 
this._ds.Assert(cmd.sterm, cmd.pterm, cmd.oterm, true); 
} 
break; 
 
Polecenie notetaker-keyword-commit jest trywialne; Zapomina o istniejących poleceniach cofania, aby nie 
zostały przypadkowo cofnięte. Polecenie notetaker-keyword-undo-all jest nieco bardziej skomplikowane. 
Przechodzi przez stos Unassert (), co wcześniej Assert () 'ed fakt i Assert (), co każdy wcześniej Unassert ()' ed 
fakt. Pod koniec tego przetwarzania żadne elementy nie pozostają na stosie, więc w tej implementacji nie 
można "cofnąć cofnięcia". Mimo że ten cofanie działa na faktach, a nie na poleceniach, łatwo jest zobaczyć, 
jak stos może przechowywać rekordy całych poleceń tak trywialnie, jak przechowuje zapisy całych faktów. 
Możliwość ta jest również zasugerowana w części 9. Pozostała część metody doCommand () pojawia się na 
listingu 16.21. 
 
doCommand : function (cmd) { 
var url = window.opener.content.document.location.href; 
var keyword = window.document.getElementById("dialog.keyword").value; 
if (keyword.match(/^[ \t]*$/)) 
return; 
var keyword_node = this._rdf.GetResource("urn:notetaker:keyword:" + 
keyword); 
var keyword_value = this._rdf.GetLiteral(keyword); 
var url_node = this._rdf.GetResource(url); 
var test_node, keyword2, enum1, enum2; 
switch (cmd) { 
case "notetaker-keyword-add": 
// This keyword should be related to an existing keyword, if any 
keyword2 = this._ds.GetTarget(url_node, this._keyword, true); 
if (keyword2) 
this._LoggedAssert(keyword_node, this._related, keyword2); 



// add this keyword 
this._LoggedAssert(keyword_node, this._label, keyword_value); 
// add this keyword to the current note. 
this._LoggedAssert(url_node, this._keyword, keyword_node); 
break; 
case "notetaker-keyword-delete": 
// remove this keyword from the current note. 
this._LoggedUnassert(url_node, this._keyword, keyword_node); 
// remove this keyword and related facts if it's not used elsewhere 
enum1 = this._ds.GetSources( this._keyword, keyword_node, true); 
if (!enum1.hasMoreElements()) 
{ 
// this keyword 
this._LoggedUnassert(keyword_node, this._label, keyword_value); 
// this keyword is related to that keyword 
enum2 = this._ds.GetTargets(keyword_node, this._related, true); 
while (enum2.hasMoreElements()) 
this._LoggedUnassert(keyword_node, this._related, 
enum2.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFNode)); 
// that keyword is related to this keyword 
enum2 = this._ds.GetSources(this._related, keyword_node, true); 
while (enum2.hasMoreElements()) 
this._LoggedUnassert(enum2.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFNod 
e), this._related, keyword_node); 
} 
else // this keyword is used elsewhere. 
{ 
// delete related facts where keywords that this keyword 
// relates to are only found in the current note. 
enum1 = this._ds.GetTargets(keyword_node, this._related, true); 
while (enum1.hasMoreElements()) 
{ 
keyword2 = enum1.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFNode); 
enum2 = this._ds.GetSources(this._keyword, keyword2, true); 
test_node = enum2.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFNode); 
if (!enum2.hasMoreElements() && test_node.EqualsNode(url_node)) 
this._LoggedUnassert(keyword_node, this._related, keyword2); 
// delete related facts where keyword that relates to this 
// keyword are only found in the current note. 
enum1 = this._ds.GetSources(this._related, keyword_node, true); 
while (enum1.hasMoreElements()) 
{ 
keyword2 = enum1.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFNode); 
enum2 = this._ds.GetSources(this._keyword, keyword2, true); 
test_node = enum2.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFNode); 
if (!enum2.hasMoreElements() && test_node.EqualsNode(url_node)) 
this._LoggedUnassert(keyword2, this._related, keyword_node); 
} 
} 
} 
break; 
 
Dziesięć linii kodu przed instrukcją switch () inicjuje niektóre zmienne lokalne i przerywa polecenie, jeśli nie 
ma aktualnej notatki. Instrukcja switch wyświetla notetaker-keyword-add i notetakerkeyword- delete cases. 



Dodanie i usunięcie słów kluczowych byłoby proste, gdybyśmy nie próbowali ustalić, które słowa kluczowe 
są powiązane z innymi słowami kluczowymi. Ta informacja sprawia, że dodawanie i usuwanie zadań jest 
dłuższe. Oba polecenia zakładają, że notatka już istnieje lub jest aktualnie tworzona dla tego adresu URL. Tak 
więc dodane i usunięte słowa kluczowe są tworzone w kontekście konkretnego adresu URL. Komentarze w 
kodzie opisują kroki, ale tutaj jest bardziej dyskusyjna dyskusja. Cały ten kod jest ograniczony przez fakt, że 
zduplikowane fakty nie istnieją w normalnym magazynie faktów. W magazynie faktów nie ma żadnych 
zmiennych, więc nie możemy ustawić wartości A i B równej 5. Każdy przechowywany fakt jest unikalny. 
Musimy zarządzać magazynem faktów na całym świecie; musimy wziąć pod uwagę wpływ dodania lub 
usunięcia faktu na wszystkie inne fakty w magazynie faktów. Dodanie słowa kluczowego jest łatwiejsze. 
Dodaje te fakty do źródła danych: 
<- keyword-urn, related, keyword2-urn -> (opcjonalne) 
<- uwaga-url, słowo kluczowe, słowo kluczowe-urn -> 
<- keyword-urn, label, keyword-literal -> 
Chcemy zapewnić, że wszystkie powiązane słowa kluczowe można znaleźć dla danej notatki. Oznacza to, że 
każde słowo kluczowe należące do notatki z istniejącymi słowami kluczowymi musi odnosić się do 
wszystkich innych słów kluczowych w notatce. W naszym modelu RDF przechwytujemy te informacje przez 
powiązanie tego słowa kluczowego z co najmniej jednym z pozostałych słów kluczowych dla tej notatki. 
Dlatego najpierw sprawdzamy inne słowa kluczowe i, jeśli takie istnieją, odnosimy nowe słowo kluczowe do 
jednego z nich. Po wykonaniu tej czynności możemy również dodać to słowo kluczowe, najpierw do notatki, 
jako terminu faktycznego, a następnie do samego faktu, który stwierdza, że słowo kluczowe istnieje i jaka 
jest jego wartość. Każdy z wymaganych faktów potwierdzonych odbywa się za pośrednictwem Interfejs 
_LoggedAssert (). Przypadek usunięcia słowa kluczowego jest dość złożony. Łatwo jest usunąć informacje 
związane z jedną nutą, ale słowa kluczowe mogą być używane przez kilka notatek, co oznacza, że relacje 
słowo-klucz mogą być również używane przez kilka notatki. W związku z tym pierwszy i ostatni z trzech 
faktów podanych w dodatku nie można usunąć bez dokładnej kontroli ich użycia w innym miejscu sklep. 
Sposób postępowania zależy od tego, czy zostanie użyte słowo kluczowe do usunięcia w innych notatkach. 
Wymagana jest torturowana logika. Jeśli dane słowo kluczowe jest używane tylko w pojedynczej notatce, 
wszystkie informacje o tym słowie są ograniczone do pojedynczej notatki. Możemy usunąć cały zapis słowa 
kluczowego w prosty sposób. Jeśli dane słowo kluczowe jest używane w kilku notatkach, postępujemy 
ostrożniej. Możemy usunąć odniesienie do słowa kluczowego z bieżącej notatki, ale nie możemy usunąć jego 
faktów. Usunięcie faktów, w których to słowo kluczowe jest powiązane z innym słowem kluczowym, jest 
trudne. Jeśli fakty dotyczące słów kluczowych związanych z naszym słowem kluczowym są używane przez 
inną notatkę, nie możemy jej usunąć. Dowiesz się, czy ten fakt jest używany, sprawdzając inne słowo 
kluczowe w słowie kluczowym. Jeśli to inne słowo kluczowe pojawia się w dowolnej innej notatce w 
składnicy faktów, fakt odnosi się do tej drugiej notatki, jak również do bieżącej nuty, więc zostaw to. W 
przeciwnym razie usuń go. Robimy to dwa razy, ponieważ słowo kluczowe do usunięcia może być 
przedmiotem lub faktem w tak powiązanym fakcie. Zauważalni czytelnicy zauważą, że urn: notetaker: słowa 
kluczowe <Seq> powinny być również aktualizowane za pomocą tych poleceń -add i -delete. Nie zrobiliśmy 
tego, ponieważ te polecenia są wystarczająco skomplikowane, a niektóre sztuczki są wymagane, aby 
dopasować te dalsze aktualizacje do systemu cofania. W rzeczywistości bardziej ogólnym rozwiązaniem jest 
łączenie obiektów obserwatora źródła danych ze stosem cofania - projektu na inny dzień. To kończy się 
wzmocnieniem RDF Polecenia NoteTaker. Aby wszystko działało, musimy podłączyć nowy kontroler i 
wywołać polecenia w oknie dialogowym. Wymagane jest kilka kodów. DitDialog. Plik xul wymaga 
dodatkowego tagu <script>: 
<script src = "keywordController.js" /> 
Ten plik wymaga również dodatkowych modułów obsługi w znaczniku <dialog>. Te procedury obsługi 
dotyczą zmian słów kluczowych wprowadzonych w oknie dialogowym. 
<dialog xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/ 
there.is.only.xul" 
id="notetaker.dialog" 
title="Edit NoteTaker Note" 
onload="execute('notetaker-load');" 
ondialogaccept="execute('notetaker-keyword-commit'); 
execute('notetaker-save'); 



execute('notetaker-close-dialog');" 
ondialogcancel="execute('notetaker-keyword-undo-all'); 
execute('notetaker-close-dialog');" 
> 
 
Te procedury obsługi stają się coraz większe, a wszelkie dalsze zmiany powinny prawdopodobnie zostać 
połączone w pojedyncze funkcje lub transakcje. Okno dialogowe ma kilka innych modułów obsługi w pliku 
dialog_handlers.js. Dwa z tych innych programów obsługi redukują się do trywialnego kodu teraz, gdy został 
zapisany kontroler słów kluczowych: 
 
function add_click(ev) 
{ 
execute("notetaker-keyword-add"); 
} 
function delete_click(ev) 
{ 
execute("notetaker-keyword-delete"); 
} 
 
Przy tych ostatnich zmianach narzędzie NoteTaker jest kompletne - lub co najmniej tak kompletne, jak 
pozwala na to miejsce w tym tekście. 
16.6.7 Niestandardowe widoki drzewa RDF i źródła danych 
Podczas sesji w części 13 krótko eksperymentowaliśmy z widokami niestandardowymi. Ten eksperyment 
można rozszerzyć na RDF, jeśli jest to pożądane. Jeśli tak się stanie, to znacznik <tree> z niestandardowym 
widokiem może być zasilany ze źródła danych RDF bez użycia żadnego szablonu. Przestrzeń tutaj nie pozwala 
na długie sprawdzenie tej opcji implementacji, ale warto zwrócić uwagę na kilka uwag: Ten eksperyment z 
częścią 13m zaimplementował metodę o nazwie calcRelatedMatrix (), która zbudowała informacje ze stałej 
tablicy JavaScript o nazwie treedata. Jeśli ta metoda zostanie ponownie zaimplementowana w celu 
wyodrębnienia par pokrewnych słów kluczowych ze źródła danych zamiast z tablicy, eksperyment ten będzie 
działał natychmiast, ale przy użyciu danych RDF zamiast danych JavaScript. Taką prostą strategią wymiany 
jest jednak prymitywne wykorzystanie urządzeń źródeł danych. Lepszym rozwiązaniem jest użycie interfejsu 
nsIRDFObserver. Jeśli obiekt JavaScript implementujący niestandardowy widok również implementuje ten 
interfejs, wówczas obiekt ten może zostać zarejestrowany jako obserwator w źródle danych (musi to być 
nsIRDFCompositeDataSource). Widok ten będzie otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy zmieni 
się fakt w źródle danych i może stopniowo aktualizować widok drzewa zamiast przeliczać cały widok w 
jednej partii. Jest to bardziej wyrafinowana strategia, która obsługuje konsole zarządzania zdarzeniami i inne 
systemy danych "wypychania serwera". Na koniec zwracamy uwagę, że obiekt z interfejsem 
nsIRDFDataSource można utworzyć całkowicie w JavaScript. Taki obiekt może być używany do udawania, że 
dostarczane przez niego dane są oparte na RDF. Alternatywnie, taki obiekt może owijać się wokół jednego 
lub więcej innych źródeł danych, w którym to przypadku jest to odmiana implementacji złożonego źródła 
danych dostarczona przez platformę. Tak czy inaczej, taki obiekt może zostać złożony (tylko za pomocą 
JavaScript) za pomocą szablonu i może sterować wyglądem GUI, tak jak robi to wstępnie przygotowane 
źródło danych. 
16.7 PRACA Z ŹRÓDŁAMI DANYMI 
Niektóre z najczęstszych problemów, które wystąpiły podczas pracy ze źródłami danych 
obejmują następujące: 
* Kapitalizacja. W przeciwieństwie do reszty XPCOM, metody interfejsu źródła danych są określone w 
InitCaps, a nie w initCaps. Zatem jest to GetResource (), nie getResource (). 
* Ładowanie asynchroniczne. Jeśli metody Get-DataSource () interfejsu nsIRDFDataSource są używane do 
utworzenia źródła danych zamiast Get-DataSourceBlocking (), źródło danych ładuje się "w tle". W takim 
przypadku wszelkie instrukcje manipulujące tym źródłem danych bezpośrednio po obiekcie są utworzone są 
zagrożone. Istnieje ryzyko, że źródło danych nie zostało jeszcze załadowane, a więc nie wszystkie 
przewidywane fakty mogą być obecne. 
* Problemy z składnią w danych testowych. Jeśli pliki RDF zawierające dane testowe zawierają błędy składni, 



fakty w tym pliku RDF będą ładowane do źródła danych tylko do momentu wystąpienia błędu składni. Nie 
zostaną wyświetlone żadne komunikaty o błędach. 
* Próba przywrócenia treści w sieci. Źródeł danych pochodzących z sieci nie można jeszcze "zapisać" 
bezpośrednio do ich źródła. Tylko lokalne pliki mogą być zapisane (zaktualizowane). Aby przesłać zmienione 
źródło danych z powrotem do Internetu (lub przez FTP), należy przekształcić źródło danych w dokument RDF 
za pomocą interfejsu źródła treści, a następnie użyć systemu przesyłania plików. W przypadku rozwiązania 
na niższym poziomie użyj gniazda. 
* Używanie false jako argumentu dla Assert () lub Unassert (). Czwarty argument dotyczący tych metod 
powinien zawsze być prawdziwy. Używanie false rozszerza system logiczny używany w magazynach faktów 
RDF w nieprzydatny sposób. Ten czwarty argument nie mówi nic o istnieniu faktów. Zawsze używaj wartości 
true. 
* Przekazywanie ciągów do Assert () lub Unassert (). Metody te akceptują tylko obiekty typu nsIRDFNode i 
podtypy tego typu. 
* Problemy z wieloma wartościami zwracanymi. Metody takie jak GetTargets () zwracają obiekt 
nsISimpleEnumerator, który dostarcza listę możliwych identyfikatorów URI, które pasują do żądanego faktu. 
Każdy obiekt zwracany przez ten moduł wyliczający ma interfejs nsISupports, a QueryInterface () powinien 
zostać użyty do wyodrębnienia bardziej użytecznego interfejsu nsIRDFNode lub podtypu tego interfejsu. 
* Interfejs nsIRDFContainerUtil i obiekty implementujące go zwykle nie mają własnego życia. Pracują nad 
innymi obiektami przekazywanymi jako argumenty. 
16.7.1 Ujawnianie treści źródła danych 
Wewnętrzne źródła danych RDF są jednym z najtrudniejszych aspektów platformy Mozilla. Listing 16.22 jest 
fragmentem kodu służącym do sprawdzania ich zawartości. 
function _dumpFactSubtree(ds, sub, level) 
{ 
var iter, iter2, pred, obj, objstr, result=""; 
// bail if passed an nsIRDFLiteral or other non-URI 
try { iter = ds.ArcLabelsOut(sub); } 
catch (ex) { return; } 
while (iter.hasMoreElements()) 
{ 
pred = iter.getNext().QueryInterface(Ci.nsIRDFResource); 
iter2 = ds.GetTargets(sub, pred, true); 
while (iter2.hasMoreElements()) 
{ 
obj = iter2.getNext(); 
try { 
obj = obj.QueryInterface(Ci.nsIRDFResource); 
objstr = obj.Value; 
} 
catch (ex) 
{ 
obj = obj.QueryInterface(Ci.nsIRDFLiteral); 
objstr = '"' + obj.Value + '"'; 
} 
result += level + " " + sub.Value + " , " + 
pred.Value + " , " + objstr + "\n"; 
result += dumpFactSubtree(ds, obj, level+1); 
} 
} 
return result; 
} 
function dumpFromRoot(ds, rootURI) 
{ 
return _dumpFactSubtree(ds, rootURI, 0); 



} 
Funkcja dumpFromRoot () jest interfejsem API do użycia. Opiera się on na bardzo niewielu aspektach 
interfejsu nsIRDFDataSource i powinien działać w przypadku większości wewnętrznych źródeł danych i 
wszystkich zwykłych plików RDF. Wykonuje rekursywne pierwsze wyszukiwanie w magazynie faktów przy 
użyciu danego punktu początkowego i zakłada, że wykres RDF w magazynie faktów ma strukturę drzewa. Ta 
funkcja powinna zostać przekazana obiektowi nsIRDFDataSource i 
Obiekt nsIRDFResource. Źródło danych, które reprezentuje pierwszy obiekt, powinno być w pełni 
załadowane, inaczej raport wygenerowany w łańcuchu wyników będzie niekompletny. Argument rootURI 
powinien być identyfikatorem URI podejrzewanym o bycie kontenerem lub właścicielem kontenera na 
wykresie RDF dla magazynu faktów źródła danych. Identyfikatory URI wymienione w tabeli 16.11 są 
typowymi kandydatami. Jeśli wykres RDF zawiera cykle, kod będzie się powtarzać na zawsze, 
prawdopodobnie powodując awarię przeglądarki. To tylko proste narzędzie do testowania, więc potraktuj to 
w ten sposób. 



 
 
XVII: Wdrażanie 
W tej części opisano, jak rozpowszechniać aplikację na świecie z poziomu witryny sieci Web. W ten sposób 
można wykorzystać system XPInstall (Cross Platform Install) Mozilli. Większość aplikacji Mozilli jest 
zaprojektowanych do użycia. Zanim będzie można go użyć, musi zostać zainstalowany na jakimś komputerze. 
Instalacja jest częścią ogólnego problemu związanego z wdrażaniem. Mozilla obsługuje różne strategie 
wdrażania. W tym rozdziale opisano wszystkie te strategie, ale skupiono się na automatycznym wdrażaniu 
aplikacji z adresu URL obsługiwanego przez zwykły serwer sieci Web. Instalacja oprogramowania ze 
zdalnego serwera była wspaniałym pomysłem od czasu pojawienia się apletów Java, a teraz jest częścią 
platformy .NET firmy Microsoft. strategia. Takie podejście ułatwia dotarcie do użytkownika lub klienta, 
obniża koszty dystrybucji niemal do zera i naturalnie pasuje do tradycyjnych architektur serwerów klienckich. 
Wraz ze wzrostem szybkości Internetu argumenty za lokalnie zarządzanymi aplikacjami osłabiają się na 
korzyść dostawców usług, zwłaszcza w biznesie. Nawet jeśli aplikacja jest samodzielna, przepływ łat, zmian i 
elementów wiadomości może zachować ważny kanał komunikacji z użytkownikami. Mozilla zawiera 
przenośny system instalacyjny o nazwie XPInstall. Nie ma potrzeby używania narzędzi poza Mozillą, takich 
jak InstallShield lub rpm (1); XPInstall to wszystko, czego potrzebujesz. XPInstall może być aktywowany przez 
użytkownika z dowolnej działającej aplikacji Mozilli, takiej jak przeglądarka, lub może 
towarzyszący samodzielny, uruchamiany wsadowo plik wykonywalny nie ma takiego samego blasku, jak 
wyrzucanie razem kilku okien do wdrożenia demonstracyjnego powinno działać. Ten rzekomo prosty cel jest 
jednak ważnym sprawdzianem twojej zdolności do zorganizowania. Jeśli twój system wdrażania jest dobrze 
zorganizowany, świat da ci milczenie, ale może użyć twojej aplikacji. Jeśli Twój system wdrażania ma 
jakiekolwiek wady, aplikacja prawdopodobnie zatonie bez śladu. Podstawą wdrożenia jest idea pakietu. 
Pakiet to tylko zbiór plików i skryptów, które składają się na aplikację. RPM, tarballs i pliki wykonywalne to 
przykłady pakietów. Mówiąc o pakietach, ta część unika konfliktów z innymi terminami, takimi jak pakiet, 
aplikacja i instalator, które mają swoje własne znaczenia w Mozilli. W Mozilli pakiety to pliki XPI 
(przyrostek .xpi) lub pliki wykonywalne. XPI jest akronimem dla instalacji platformy Cross (X). Pliki XPI to 
tylko pliki ZIP, na które nałożono kilka dodatkowych konwencji. Drugą stroną wdrożenia jest instalacja. W 
tym rozdziale instalacja oznacza kopiowanie fragmentów pakietu na komputer lokalny. Możliwe jest 
pakowanie aplikacji, aby można ją było zainstalować w dowolnym systemie operacyjnym obsługiwanym 
przez Mozillę. Ponieważ systemy operacyjne mają swoje różnice, instalacja czasami musi być zanurzona w 
szczegółach związanych z platformą. Niemniej jednak, co najmniej 90% przygotowania pakietu można 
wykonać w sposób przenośny. W przypadku zdalnej instalacji, XPInstall pobiera pliki XPI, takie jak JVM Javy, 
pobiera pliki JAR apletu. W przeciwieństwie do plików JAR, pliki XPI nie są przechowywane w "piaskownicy". 
Mogą one być instalowane na dowolnej części platformy lub na dowolnej części podstawowego systemu 
operacyjnego. Zarówno platforma, jak i system operacyjny mogą zostać uszkodzone, jeśli pakiet jest źle 
zorganizowany. Najbezpieczniejszą i najczęstszą strategią jest instalowanie tylko w obszarze chromowania. 
Kod źródłowy platformy Mozilli nie jest wymagany do utworzenia aplikacji, która może być wdrażana, ale 
jeśli wybrana zostanie złożona strategia instalacji, wówczas dostęp do działającego środowiska kompilacji 
Mozilli staje się ważniejszy. Diagram NPA na początku tego rozdziału pokazuje wpływ XPInstall na platformę 
Mozilla. Z diagramu XPInstall można korzystać do instalowania wszystkich różnych plików, na których opiera 
się działająca instancja platformy. W rzeczywistości cały diagram NPA można wyróżnić, ponieważ XPInstall 
może być użyty do zastąpienia nawet bibliotek dynamicznych i plików wykonywalnych - wszystkiego. Takie 
szerokie zmiany pędzla są jednak rzadkim wydarzeniem. Brak dwóch rzeczy na diagramie: pliki aplikacji i 
XPInstall. Pliki aplikacji, takie jak XUL, CSS, RDF i pliki JavaScript, są oddzielne od platformy, ale są najczęściej 
instalowanymi plikami. XPInstall to mały świat sam w sobie, dlatego się nie pojawia. Najlepiej jest 
postrzegać go jako specjalistyczne narzędzie do pobierania, takie jak klient FTP lub WinAMP. XPInstall używa 
i dostarcza znane technologie. Proces wdrażania jest skryptowany przy pomocy JavaScript i dostępne są 
specjalistyczne obiekty, które pomagają. XPInstall przedstawia użytkownikowi szereg interaktywnych okien. 
Kilka tagów XUL ma na celu zrobienie tego samego. Ten rozdział rozpoczyna się od szybkiego przeglądu 
wszystkich opcji instalacji. Wynika z tego, że wraz z opisem instalacji zdalnej i kończy się wraz z 
wyczerpaniem technologii. 
 
17.1 PRZEGLĄD STRATEGII INSTALACJI 



Każda opcja, którą możesz sobie wyobrazić, jest dostępna do instalowania aplikacji opartych na Mozilli. 
Rozważane opcje to: instalacja, instalacja ręczna, instalacja typu piggy-back, instalacja natywna i instalacja 
niestandardowa. Zdalne instalacje, główny temat tej części, mają osobną i obszerną dyskusję na swój temat. 
Najprostszym sposobem uzyskania dostępu do aplikacji opartej na Mozilli jest brak instalacji. W tym 
przypadku użytkownicy mają już platformę Mozilla na swoich komputerach. Twoja aplikacja jest 
wyświetlana w Internecie jako seria plików XUL i ich różnych inkluzji, takich jak nakładki, arkusze stylów i 
skrypty. Aby obsługiwać dokumenty XUL ze strony internetowej, upewnij się, że serwer WWW ustawia typ 
MIME 
Pliki .xul to być 
application / vnd.mozilla.xul + xml 
Jeśli zastosowano odpowiednie zabezpieczenia cyfrowe, taka aplikacja może mieć taki sam dostęp do 
komputera lokalnego, jak każda aplikacja oparta na chromie. Sieć jest wciąż powolna, więc trochę uwagi na 
wydajność pomaga. Dokumenty XUL, skrypty i arkusze stylów są buforowane w pamięci podręcznej 
przeglądarki, tak jak wszystkie dokumenty sieci Web, więc jeśli dostępne jest miejsce w pamięci podręcznej, 
jest to początek. Prawidłowe ustawienia pamięci podręcznej w przeglądarce klienta i na serwerze mogą 
zmniejszyć do zera koszty pobierania. Na kliencie pamięć podręczna XUL powinna być włączona, a funkcja 
Szybkie uruchamianie powinna być włączona dla platformy Windows. FastLoad przenosi platformę do 
pamięci podczas uruchamiania systemu operacyjnego, podobnie jak Internet Explorer. FastLoad jest 
włączony po pierwszej instalacji Mozilli lub Netscape; to jest prosta preferencja. Aplikacje XUL mogą być 
również wdrażane jako 
Pliki JAR, które dodatkowo wspomagają wydajność. Adres URL pliku przechowywanego w pliku JAR ma 
postać 
jar: {url}! {path} 
gdzie 
{url} to lokalizacja archiwum JAR, a {path} to lokalizacja danego pliku w jego obrębie. Jeśli plik JAR 
przykład.jar jest przechowywany na górze chrome i zawiera plik 
test / sample.xul, wtedy pełna ścieżka do pliku sample.xul będzie jar: resource: /chrome/example.jar! test / 
sample.xul 
Jak omówiono w rozdziale 12, Overlays i Chrome, the 
zasób: URL 
schemat jest schematem wskazującym szczyt obszaru instalacji platformy, oraz 
chrome: adresy URL są zwykle mapowane na 
zasób: adresy URL. 
Jeśli 
-chrome opcja wiersza poleceń lub opcja wiersza poleceń specyficzna dla aplikacji jest używana (jak -
jsconsole), aplikacja XUL może zostać uruchomiona, aby nie pojawiła się żadna podpowiedź dotycząca 
funkcji przeglądarki. Taka aplikacja wygląda tak samo jak każdy natywny plik wykonywalny. Jeśli system 
instalacyjny wydaje się dobrym pomysłem, opcje są następujące. Jeśli wymagana jest instalacja lokalna, 
najbardziej prymitywnym rozwiązaniem jest zrobienie tego ręcznie. Ręczna instalacja wymaga dostępu do 
systemu plików i powłoki systemu operacyjnego docelowej platformy. Istnieją dobre powody, aby ręcznie 
zainstalować aplikację. Dla programistów, jest to szybki sposób na przetestowanie pracy, która jest w toku. 
W przypadku administratorów systemu ręczne czynności instalacyjne można przekształcić w istniejące 
narzędzia i procesy wdrażania. W przypadku integratorów systemów, zasoby wykorzystywane przez 
instalacje ręczne to interfejsy COTS (zwykłe) wymagane do łączenia aplikacji w większe, zintegrowane 
systemy. Różne rodzaje instalacji ręcznych to instalacja platformowa, instalacja komponentów, instalacja 
aplikacji i instalacja zabezpieczeń. Instalacja platformy oznacza instalację samej platformy Mozilla. To zawsze 
wymaga pliku wykonywalnego specyficznego dla systemu operacyjnego i nazywa się tutaj rodzimą instalacją. 
Po tym jest zrobione, możliwe są inne rodzaje ręcznych instalacji. Ręczna instalacja komponentów dodaje 
nowe komponenty XPCOM i interfejsy do zainstalowanej platformy. Te komponenty są następnie dostępne 
dla wszystkich zainstalowanych aplikacji. Aby zainstalować nowe komponenty i interfejsy: 
1. Utwórz moduł Mozilla. Moduł jest implementacją jednego lub więcej komponentów i jednego lub więcej 
interfejsów, więc jest to zadanie programistyczne. Moduł będzie plikiem JavaScript .js lub skompilowanym 
językiem, takim jak C lub C ++ 
2. Utwórz komponenty. Aby to zrobić, przekształć moduł w kod wykonywalny. Nic nie trzeba robić dla 



pliku .js. Implementacje C / C ++ muszą być kompilowane do biblioteki dołączanej dynamicznie za pomocą 
środowiska kompilacji Mozilli. 
3. Twórz interfejsy. Interfejs jest określony w pliku .idl, który musi zostać napisany przez twórcę komponentu. 
Uruchom plik .idl XPIDL za pomocą narzędzia xpidlgen, aby utworzyć 
plik biblioteki .xpt. xpidlgen jest częścią środowiska kompilacji Mozilli, więc tworzenie interfejsu wymaga 
zbudowania źródła Mozilli lub znalezienia kompilacji z włączonym debugowaniem. 
4. Skopiuj pliki .js i .xpt do katalogu components w katalogu instalacyjnym platformy. Alternatywnie, skopiuj 
tam bibliotekę dołączaną dynamicznie. Upewnij się, że skopiowane pliki są czytelne (i możliwe do wykonania, 
jeśli są bibliotekami). 
5. Uruchom narzędzie 
regxpcom z katalogu instalacyjnego Mozilli. To narzędzie jest dostarczane z platformą. Generuje manifesty w 
plikach o nazwie compreg. dat i xpti.dat. 
6. Uruchom ponownie platformę, która korzysta z nowych plików .dat. Komponent i jego interfejsy mogą 
być teraz używane ze skryptów. 
Kod źródłowy Mozilli zawiera przykładowy komponent o nazwie nsSample z przykładowym interfejsem o 
nazwie nsISample. Zobacz katalog kodu źródłowego xpcom / sample. 
Ręczna instalacja aplikacji dodaje do Chrome nowe pliki związane z XUL. Takie pliki są podzielone na pakiety. 
Aby dodać pakiety do chrome, wykonaj następujące kroki: 
1. Utwórz pakiet. Pakiet to zestaw plików utworzonych przy użyciu standardowej struktury katalogów 
chrome zawartości, skórek i ustawień regionalnych. Takie pliki mogą być dołączane do archiwum JAR lub 
pozostawione jako prosta hierarchia folderów i plików. 
2. Utwórz i dodaj pliki content.rdf do pakietu. Pakiet nie jest tak naprawdę pakietem bez tych plików. 
Powinien istnieć jeden dla katalogu zawartości, po jednym dla każdej skórki i po jednym dla każdego 
ustawienia narodowego. 
3. Skopiuj hierarchię pakietu lub folderu do katalogu chrome. 
4. Zaktualizuj plik installed-chrome.txt znajdujący się w katalogu chrome. Co najwyżej jedna linia powinna 
pojawić się dla każdej zawartości, lokalizacji i partycji skórnych pakietu. 
5. Usuń katalog chrome / overlayinfo, jeśli pakiet ten został zainstalowany wcześniej (aktualizujesz go). 
Spowoduje to ponowne obliczenie układu nakładki. 
6. Uruchom ponownie platformę. 
Wszystkie te kroki są zilustrowane przykładami NoteTaker w pierwszych pięciu częściach tej książki. . 
Linie dodane do zainstalowanego chrome.txt powinny mieć postać 
skin, install, url, {url} / 
locale, install, url, {url} / 
treść, instalacja, adres URL, {url} / 
gdzie {url} musi odnosić się do lokalnego katalogu i ogólnie powinien to być słoik: lub zasób: URL. Zasób: 
schemat wskazuje na samą górę obszaru instalacyjnego Mozilli - katalog nadrzędny katalogu chrome. Locale 
URL muszą zawierać nazwę locale, np. En-US; adresy URL skórek muszą zawierać nazwę motywu, np. 
nowoczesną. Instalacja zabezpieczeń może być wymagana w przypadku aplikacji zainstalowanych poza 
chromem. Takie aplikacje mogą być instalowane na dysku lokalnym lub obsługiwane z witryny sieci Web i 
nadal działać w bezpiecznym środowisku. Jeśli to bezpieczne środowisko ma być dostępne bez wysiłku 
użytkownika, niestandardowe pliki konfiguracyjne muszą zostać dodane do platformy. Takie pliki należy 
utworzyć ręcznie, ale można je zainstalować ręcznie lub w sposób zautomatyzowany. Aby utworzyć te pliki, 
zacznij od utworzenia nowego profilu użytkownika za pomocą Menedżera profili Mozilla. Skopiuj wszystkie 
pliki z tego profilu na jedną stronę, aby zachować oryginały. Następnie zainstaluj aplikację w jej ostatecznym 
położeniu. Uruchom aplikację przy użyciu tego profilu, bez specjalnych preferencji i innych zmian. Za każdym 
razem, gdy platforma prosi o przyznanie dostępu do zabezpieczeń (być może do pliku podpisanego cyfrowo 
lub do przesłania formularza), zgadzam się. Za każdym razem, gdy platforma oferuje zapamiętanie takiej 
decyzji, potwierdź, że powinna. Po wykonaniu wszystkich aspektów bezpieczeństwa zamknij aplikację i 
skopiuj wszystkie pliki z profilu, które uległy zmianie w stosunku do oryginałów. Są to pliki, które należy 
ręcznie zainstalować w profilu użytkownika na wszystkich komputerach, na których są wdrażane. 
Alternatywnie można je zainstalować w domyślnym profilu użytkownika. Zarówno instalacje typu piggy-back, 
jak i instalacje natywne wymagają użycia i modyfikacji środowiska kompilacji Mozilli. Środowisko budowy 
nie jest poruszone w tym tekście, ale warto zwrócić uwagę na kilka uwag. Instalacja "piggy-back" jest 



normalną dystrybucją Mozilli zmodyfikowaną tak, aby zawierała dodatkowe pliki aplikacji. Taka dystrybucja 
ma dwie mocne strony: zawiera absolutnie standardową wersję platformy (i pakietu aplikacji Mozilla) i 
gromadzi wszystkie wymagane zadania instalacyjne w jednym znanym pakiecie. Po zainstalowaniu platformy 
dodatkowe aplikacje są automatycznie dostępne. Aby to zadziałało, system budowy Mozilli musi zostać 
zmieniony. Na szczęście część tego systemu opiera się na danych. Niewielkim początkiem jest obejrzenie 
przykładowych plików w katalogu xpinstall / packager. Wymagane są co najmniej trzy zmiany: 
1. Manifest zawierający listę wszystkich plików do umieszczenia w ostatecznym pakiecie musi zostać 
zaktualizowany. Pliki takie jak packages-unix powinny zostać zmienione, aby to zrobić. 
2. Konfiguracja interaktywnego kreatora, który instaluje platformę, musi zostać zaktualizowana. Ta 
konfiguracja istnieje w plikach z przyrostkami .it. 
3. Dodatkowe pliki aplikacji muszą zostać udostępnione, aby można je było uwzględnić. W jakiś sposób 
muszą pojawić się w katalogu dist (distribution) utworzonym przez proces kompilacji u góry drzewa 
źródłowego. W tym katalogu zbierane są wyniki procesu tworzenia. Ręczne kopiowanie wymaganych plików 
jest co najwyżej tymczasowym hackerem, ale może działać. 
Jeśli te pierwsze kroki zostaną wykonane poprawnie, wówczas pełna kompilacja produktu spowoduje 
utworzenie zmodyfikowanej instalacji, ale z jednym zastrzeżeniem. To zastrzeżenie jest takie, że system 
kompilacji ma wiele subtelności, więc żadne szybkie zmiany nie są odporne na problemy. Zanim to wszystko 
będzie działać w sposób dopracowany, możliwe jest szeroko zakrojone badanie. Natywna instalacja 
obejmuje rdzenną część podsystemu XPInstall. Ta główna część to mały fragment kodu specyficznego dla 
platformy. Ten kod nie używa XPCOM ani żadnego z elementów platformy Mozilla; jest to niezależny 
program z własnym wsparciem dla TCP / IP, FTP i HTTP. Wykonanie czegokolwiek z tym kodem wymaga 
znajomości kodu źródłowego Mozilli. Może być używany na trzy sposoby: 
* W pełnej instalacji ten kod XPInstall jest częścią dużego archiwum zawierającego całą platformę i aplikację, 
która w systemie Microsoft Windows jest również automatycznie instalowaną binarną. 
* W tak zwanej instalacji pośredniczącej plik dystrybucyjny jest mały (kod pośredniczący) i zawiera ten kod 
XPInstall oraz małą informację o konfiguracji. Po rozpoczęciu instalacji kod łączy się z Internetem i pobiera 
składniki platformy wybrane przez użytkownika. 
* W instalacji aplikacji ten kod XPInstall służy jako specjalistyczny instalator dla konkretnej aplikacji, 
odrębnej od platformy rdzeniowej. To użycie jest tak bliskie, jak XPInstall działa tak jak InstallShield lub 
system rpm. To wykorzystanie nie jest jeszcze powszechne i jest odmianą pełnej instalacji. 
Zestaw dostosowywania klienta Netscape może nieznacznie dostosować natywną instalację, o ile jest oparty 
na wydaniu Netscape 7.0. To narzędzie jest dostępne na stronie http://devedge.netscape.com. Posiada 
bardzo restrykcyjną licencję, co czyni go prawie bezużytecznym dla celów Open Source, a nawet do celów 
komercyjnych. Oryginalny kod XPInstall ma również pewne funkcje przenośne. Zawiera interpreter 
JavaScript, trochę kodu podobnego do XUL-a, niektóre obiekty i pewien dostęp do systemu operacyjnego. 
Razem są one wystarczające do wyodrębnienia zawartości z jednego lub większej liczby pakietów XPI i 
umieszczenia ich w systemie plików systemu operacyjnego. Ta część XPInstall wdraża zarówno platformę, jak 
i aplikacje w stylu InstallShield. Zdalny przypadek instalacji, który jest badany w tym rozdziale, wykorzystuje 
tę samą natywną infrastrukturę. Ta infrastruktura jest dostępna nie tylko w pliku binarnym instalacji, ale jest 
również dostępna w działającej platformie Mozilla. Haczyk w modelu obiektów przeglądarki pozwala na 
przekazanie pliku XPI do tego specjalnego natywnego kodu, co powoduje rozpoczęcie instalacji. Wreszcie 
aplikacja Mozilla może całkowicie zignorować system XPInstall. To jest niestandardowa instalacja. 
Technologie XUL i XPCOM są wystarczająco silne, aby wszystkie kroki wymagane do zainstalowania aplikacji 
można było wykonać z poziomu chrome. Jeśli naprawdę potrzebujesz własnego systemu instalacyjnego, nic 
nie powstrzyma Cię przed jego stworzeniem. Znaczniki XUL opisane w temacie "Instaluj technologie" 
pozwalają na łatwe utworzenie okna dialogowego, które działa jak kreator instalacji. Funkcja inteligentnej 
aktualizacji Netscape to aplikacja stworzona na bazie XPInstall. 
17.2. KROKI W KIERUNKU ZDALNEGO ZAKŁADANIA 
Ogólnie zdalna instalacja to metoda dystrybucji informacji zgodna z modelem publikacji tradycyjnych 
mediów. Zbudowanie pakietu aplikacji do zdalnej instalacji za pośrednictwem sieci Web ma być wydaniem. 
Aby zdalnie wdrożyć aplikację, musi się zdarzyć kilka rzeczy. Programista aplikacji, w roli inżyniera dźwięku, 
musi trochę przygotować i napisać dwa skrypty. Użytkownik końcowy musi wyrazić zgodę na zainstalowanie 
aplikacji. Platforma musi działać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Zdalne wdrażanie opiera się na 
użyciu adresu URL. Zdalne wdrożenie Mozilli system może używać pliku: URL tak samo łatwo jak http: URL. 



Dlatego wszystkie tutaj przedstawione uwagi można również zastosować do wdrożenia, które rozpoczyna się 
i kończy w lokalnym systemie plików. 
17.2.1 Co robi programista 
Oto zadania, które programista musi wykonać, aby aplikacja mogła być wdrożona zdalnie przez użytkownika. 
System wdrażania można rozwijać równolegle z innymi zadaniami programistycznymi. 
17.2.1.1 Przypisywanie nazw i wersji Pierwszym krokiem wdrożenia jest podanie nazw aplikacji. Do 
uruchomienia XPInstall potrzebnych jest kilka nazw. Te nazwy zawierają nazwę tekstową, nazwę pakietu, 
nazwę aplikacji rejestru i wersję. Nazwy specyficzne dla platformy są również wymagane. W systemie 
Microsoft Windows klucz rejestru systemu Windows jest przydatny. Mogą być również wymagane skróty dla 
komputerów Macintosh i skróty Microsoft Windows. Sensowne jest, aby wszystkie te nazwy, z wyjątkiem 
wersji, miały ten sam katalog główny. Root to tylko słowo, z którego wyrastają inne słowa. Inne znaki, takie 
jak nagłówki, marki i nazwy linii poleceń, nie są wyraźną częścią XPInstall. XPInstall nie obsługuje graficznej 
reprezentacji aplikacji, takiej jak ikona. Nazwa tekstowa to ciąg znaków Unicode, który pojawia się w oknach 
dialogowych, które XPInstall przedstawia użytkownikowi. Ponieważ jest to kod Unicode, może zawierać 
między innymi symbole © lub ® lub ™. XPInstall przedstawia ten ciąg w łacińskiej kolejności od lewej do 
prawej, co jest restrykcyjne w przypadku niektórych języków. Przykładowa nazwa tekstu to Amazing Spree 
Shopping Frederick, Gold Version Nazwa pakietu jest nazwą pakietu chrome, w którym aplikacja zostanie 
zainstalowana (przy założeniu, że ma przejść do chrome). Jest to 8-bitowa rozszerzona nazwa ASCII, a dla 
pełnej przenośności powinna wynosić 8 znaków lub mniej i alfabetycznie (UNIX: 14 znaków lub mniej). 
Ponieważ jest on używany jako nazwa folderu (system plików), nie powinien zawierać żadnej interpunkcji, z 
wyjątkiem być może podkreślenia. Nie ma potrzeby dodawania numeru wersji (np. Netscape7) w nazwie 
pakietu, chyba że dwie różne wersje mają być zainstalowane w tym samym czasie. Jeśli aplikacja nie jest 
zainstalowana pod chrome, nazwa katalogu instalacyjnego ma wiele takich samych reguł jak nazwa pakietu. 
Przykładowa nazwa pakietu to 
fredshop 
Nazwa aplikacji rejestru jest nazwą używaną przez platformę Mozilla do zarządzania aplikacją na hoście 
lokalnym. Służy do zarządzania wersjami, instalacji i deinstalacji. Rejestry Mozilli są opisane później w 
"Install Technologies." Nazwa rejestru wygląda jak ścieżka UNIX, z tym wyjątkiem, że może zawierać znaki 
Unicode. Jest zakodowany w UTF8 wewnątrz rejestru. Większość nazw aplikacji rejestru ma następującą 
konwencję składni: 
/ Application Publisher / short-name / subproduct 
Część Application Publisher może być korporacyjna lub techniczna. Wersja korporacyjna może właśnie 
oznaczać Alpha Trading Company. Wersja techniczna może być nazwą domeny w konwencji podobnej do 
pakietów Java, na przykład "mozilla.org". Część z krótką nazwą jest nazwą aplikacji i zazwyczaj jest podobna 
do nazwy pakietu (np. Nawigator). Podprodukcja jest opcjonalna i jest stosowana tam, gdzie aplikacja jest 
zbiorem narzędzi - jedno takie narzędzie może być częścią większej aplikacji. Przykład z Mozilli to 
/mozilla.org/Mozilla/JavaScript Debugger / Venkman Chrome. Ten przykład pokazuje produkty uboczne 
zagnieżdżone na dwóch poziomach. Venkman Chrome jest subproduktem JavaScript Debugger, który jest 
częścią Mozilla-theapplication. Jeśli prowadzący / jest wyłączony, wówczas ścieżka jest uważana za ścieżkę 
podrzędną i będzie poprzedzana przez /mozilla.org/Mozilla/ (lub przez / Netscape / dla wersji Netscape 
platformy). W rzeczywistości nazwa aplikacji rejestru może być dowolną ścieżką oddzieloną przez forward 
slash znaków; nie ma żadnego domyślnego znaczenia dla pierwszej lub następnej części. Nazwa nie musi 
pasować do nazwy katalogu; jest to tylko hierarchiczny klucz w stylu kluczy rejestru systemu Windows. Ma 
limit długości wynoszący około 2000 znaków. Przykładem jest / Fred's Pyramid Company / Amazing 
Shopping Spree System / Gold Version Wersje aplikacji Mozilli mają stały format, który jest 
czteroczęściowym numerem. Wersja może być wyrażona jako cztery 32-bitowe liczby całkowite lub jako ciąg 
liczb całkowitych oddzielonych kropkami. Łańcuch powinien być łatwo zamienny na cztery liczby całkowite - 
nie powinien zawierać sufiksu "beta" ani innych śmieci. Wersja łańcuchowa ma format: 
"{major}. {minor}. {revision}. {build}" 
* Główna liczba zaczyna się od 0 i powinna się zmienić tylko wtedy, gdy projektant aplikacji znacząco zmieni 
projekt aplikacji. 
* Numer podrzędny zaczyna się od 0 i wskazuje dodatki do aplikacji podstawowej. Aplikacje oparte na 
wcześniejszych mniejszych numerach powinny być w stanie współpracować z tą wersją 
* Numer wersji zaczyna się od 0 i wskazuje najwyżej poprawki błędów i błahe zmiany. Poza tymi 



poprawkami wcześniejsze wersje powinny działać identycznie. 
* Numer kompilacji służy do śledzenia konkretnej próby wygenerowania aplikacji ze źródła. Pochodzi z 
procesu budowania i jest unikalnym kluczem. 
Przykładowy ciąg wersji to 
"1.0.2.20021018" 
Do tych numerów stosuje się wiele niezatwierdzonych konwencji. Niektóre z tych konwencji są następujące: 
* Numer kompilacji jednoznacznie identyfikuje pojedynczą przepustkę kompilacji lub opakowania. Może to 
być numer kolejny lub data. 32-bitowa liczba całkowita jest wystarczająco duża, aby pomieścić liczbę 
dziesiętną składającą się z cyfr z pełnej sekwencji rok-miesiąc-dzień-godzina, do co najmniej roku 2200. 
Przykład dla 9 rano, 28 lutego 2003 to 2003022809. To jest system z którego korzysta Mozilla. 
* Jądro Linuksa i niektóre inne produkty używają nawet niewielkich liczb, aby wskazać stabilne wydanie, 
oraz dziwne drobne numery wskazujące na pracę inprogress. Mozilla nie używa tego systemu. Drobne cyfry 
zawsze wskazują zwolnienia użytkowników. 
* Jeśli główna liczba wynosi zero, produkt uznaje się za podstawowy budowa. Żaden użytkownik nie 
powinien oczekiwać, że taka aplikacja będzie działała z poprzednią wersją, bez względu na to, jak niewielka. 
Każda taka kompatybilność to tylko szczęśliwa wygoda. 
17.2.1.2 Porządkowanie nazwy świata Aplikacja jest łatwa. Organizacja jednego jest trudniejsza. W interesie 
programisty aplikacji jest upewnienie się, że użytkownik, który wdroży aplikację, ma dobre doświadczenie. 
Dzieje się tak dlatego, że gdy użytkownicy zdecydują się wdrożyć, decydują się również zaufać witrynie sieci 
Web, która oferuje tę aplikację. Zaufanie to musi zostać utrzymane lub zła reputacja będzie jedynym 
wynikiem Dlatego drugim krokiem do wdrożenia jest przegląd wydania. Aby strategia wdrażania działała bez 
zarzutu, inżynier ds. Wersji musi dokładnie zrozumieć, co jest wdrażane i gdzie. Oznacza to przechwytywanie 
niektórych informacji konfiguracyjnych. Dokument README dostarczony z pakietem przeglądarki Mozilla 
jest przykładem tych informacji, ale takie myślenie powinno pójść dalej. Należy przechwycić trzy zestawy 
informacji: linię bazową, ślad i cel. Linia bazowa jest punktem odniesienia dla początku pakietu aplikacji. 
Może to być tak proste, jak wypalanie CD wszystkich plików źródłowych w aplikacji lub zorganizowane jako 
znacznik CVS, który obejmuje w pełni zautomatyzowany system kompilacji i pakowania. Jeśli nie można 
ponownie utworzyć pakietu aplikacji w sposób niezawodny, nie można przetestować systemu wdrażania 
prawidłowo lub zaoferować poprawki później. Jeśli twoja aplikacja jest oparta na licencji Open Source, 
wymagana jest jej licencja do stworzenia linii bazowej ("źródła") i udostępnienia jej wszystkim. W przypadku 
prostych aplikacji wystarczy skopiować źródło do kopii zapasowej przed każdym wydaniem. Ślad przedstawia 
wpływ zainstalowanej aplikacji na komputer użytkownika końcowego. Jest to lista wszystkich plików na 
komputerze docelowym, na które ma wpływ zainstalowana aplikacja. Celem odcisku jest umieszczenie 
każdego miejsca na komputerze użytkownika, które może zostać zmodyfikowane przez zainstalowanie lub 
uruchomienie aplikacji. Kiedy liczba użytkowników wynosząca 52,345 zostanie podniesiona, aby uzyskać 
pomoc dotyczącą uszkodzonego komputera, ślad opisuje granice obszaru problemu. Przykłady typowych 
elementów footprint to rejestr systemu Windows, skróty na pulpicie, pliki .ini lub .rc, zmienne 
środowiskowe, globalne typy MIME i skrypty startowe. Wewnątrz Mozilli uruchomione aplikacje mogą 
również wpływać na pliki preferencji, ustawienia zabezpieczeń i lokalne typy MIME. Aplikacje mogą 
dodawać komponenty do katalogu komponentów Mozilli, dodawać specjalne narzędzia binarne lub 
modyfikować skrypty powłoki używane do uruchamiania platformy. Jeśli pakiet wdraża pliki poza obszarem 
instalacji platformy, pliki te nie powinny automatycznie być umieszczane w C: \ Program Files (Windows) lub 
w katalogu / usr (UNIX). To bardzo irytująca praktyka dla informatyków, którzy muszą konfigurować swoje 
systemy. Zamiast tego upewnij się, że aplikacja może zostać całkowicie zainstalowana w jednym folderze 
wybranym przez użytkownika. Nigdy nie umieszczaj plików w / etc lub C: \ Windows lub C: \ Winnt, chyba że 
nie można tego uniknąć. W przypadku prostych aplikacji ślad nie powinien sięgać dalej niż katalog chrome i 
rejestry Mozilli. Jeśli użytkownicy zdecydują się zapisywać pliki generowane przez aplikację gdzie indziej, to 
jest ich działalność. Wreszcie, celem jest opis środowiska komputerowego, dla którego zaprojektowano 
aplikację. Taki opis obejmuje sprzęt, system operacyjny, istniejące aplikacje, określone pliki lub konfiguracje, 
wymaganą przestrzeń dyskową - wszystko. Opis celu jest podstawą pliku README, który może wyświetlić 
użytkownik. Służy także do identyfikacji sprawdzeń, które muszą wykonać skrypty instalacyjne. W przypadku 
prostych, przenośnych aplikacji cel składa się tylko z minimalnej wersji platformy Mozilla. Te trzy dokumenty 
utrzymują proces wdrażania aplikacji w uporządkowany i zdrowy sposób. Nie chcesz, aby niewłaściwe 
oprogramowanie na niewłaściwym komputerze komplikowało nieprawidłowe pliki systemu operacyjnego. 



17.2.1.3 Skrypty Aby zautomatyzować wdrażanie aplikacji, musisz napisać do dwa skrypty. Pierwszy skrypt 
działa na zwykłej stronie internetowej HTML lub w dokumencie XUL. Nie są wymagane żadne specjalne 
zabezpieczenia. Ten skrypt działa tylko kiedy strona jest oglądana z technologią Mozilli. Reszta strony 
zawiera zaproszenie do pobrania aplikacji. Drugi skrypt, o nazwie install.js, działa wewnątrz części XPInstall 
platformy, gdzie jest odizolowany od sieci i od XPCOM. Oba skrypty korzystają z obiektów hosta JavaScript. 
Obiekty odnotowane w poniższe omówienie jest w całości omówione w "Instalowanie technologii." 
Pierwszy skrypt to tak zwany skrypt uruchamiający; uruchamia aplikację. Dostępne są dwa obiekty, a trzeci 
musi być utworzony z czystego JavaScript. Dwa dostępne obiekty to window.InstallTrigger object i obiekt 
InstallVersion, który jest również dostępny jako okno. InstallVersion. Obiekt InstallTrigger zawiera metody 
diagnostyczne oraz metodę install (), która rozpoczyna pobieranie plików XPI i ostatecznie wywołuje jedną 
lub więcej kopii drugiego skryptu, install.js. Metody diagnostyczne mogą być używane do sprawdzania 
podstawowych wersji i do określania, czy XPInstall jest włączony. Obiekt InstallVersion jest obiektem typu 
convenience, który może porównać dwie wersje aplikacji i raport, który jest większy i który z czterech 
numerów wersji jest inny. Trzeci obiekt, który musi wykonać programista, ma to 
Formularz: 
var xpi_container = { 
"Test app app 1": "URL1", 
"Test app app 2": "URL2", 
... 
} 
Ten obiekt reprezentuje wszystkie pliki XPI, które składają się na aplikację i są przekazywane do metody 
InstallTrigger.install (). Poprzedni przykładowy obiekt zawiera dwie właściwości, a zatem reprezentuje dwa 
pliki XPI. Dowolna liczba właściwości większa niż zero jest dozwolona. Ponieważ obie właściwości mają 
nazwy, które są literałowymi ciągami znaków, można je odczytać tylko za pomocą notacji tablicowej w 
następujący sposób: 
var url = xpi_container ["Test app część 1"]; 
Każda nazwa właściwości jest tekstową nazwą tego składnika aplikacji, a użytkownik ją zobaczy. Każda 
wartość właściwości to adres URL (względny lub bezwzględny), który musi być plikiem XPI. Adres URL może 
mieć dołączony łańcuch parametrów. Ten ciąg parametru zaczyna się od?, Który jest taki sam jak parametry 
w żądaniu HTTP GET. Pozostała część ciągu parametrów może następować po składni HTTP GET lub może 
być dowolnym ciągiem znaków (chociaż jest to kiepski wybór projektu). Przykładowy URL to 
/downloads/apps/mozilla/shopcart/main.xpi?java=yes;flash=no 
Ten URL jest względnym adresem URL, więc Mozilla doda http: i domenę. W tym przykładzie kod 
wyzwalacza wykrył obecność Java i brak wtyczki Flash i przekazał tę informację do drugiego skryptu install.js 
za pośrednictwem parametrów java i flash. Część parametru URL XPI jest przekazywana bezpośrednio do 
skryptu install.js bez dalszego przetwarzania. Wszystkie te obiekty są połączone w funkcję, która jest zwykle 
wywoływana z procedury obsługi onclick na łączu lub przycisku. Listing 17.1 jest szkieletem takiej funkcji, 
która pokazuje większość funkcji, jakie może zawierać. 
function deploy() 
{ 
if ( !is_moz_browser() ) { return false; } 
if ( !window.InstallTrigger.enabled() { return false; } 
if ( !is_target() ) { return false; } 
if ( !is_app_version_ok() } { return false; } 
var error_flag = false; 
function error_handler(url, err) { error_flag = true; }; 
calculate_params(); 
var xpi_container = { ... }; 
with (window.InstallTrigger) 
install(xpi_container, error_handler); 
return !error_flag; 
} 
 
Większość funkcji używanych w tym skrypcie musi być wypełniona dla każdej aplikacji. Początkowa seria 



testów przerywa wdrożenie, jeśli coś jest nie tak, w tym problemy z komputerem użytkownika i problemy z 
już zainstalowanymi aplikacjami. Funkcja error_handler () jest uproszczona iw razie potrzeby może być 
bardziej złożona. Funkcja calcul_params () przygotowuje wszelkie informacje, które należy przekazać do 
drugiego skryptu. Ta informacja jest używana podczas tworzenia obiektu xpi_container. Na koniec 
wywoływana jest metoda install (), aby wszystko działało. Oczywiście nic się nie dzieje, jeśli JavaScript jest 
wyłączony lub jeśli preferencja xpinstall.enabled ma wartość false. Testowanie komputera użytkownika, aby 
sprawdzić, czy pasuje do celu, jest trudnym zadaniem. Środowisko przeglądarki jest ograniczone do 
skryptów Web Safe, a środowisko XPInstall nie ma dostępu do komponentów XPCOM. Testy mogą wymagać 
podziału w obu miejscach. Jeśli potrzebne są złożone testy, należy napisać oddzielną aplikację poświęconą 
testowaniu platformy i poprosić użytkownika o jej zainstalowanie. Ta aplikacja może być następnie używana 
w skryptach wyzwalaczy. Drugi skrypt do napisania jest zawsze nazywany install.js. Każde archiwum XPI musi 
zawierać jeden z tych skryptów. Ten drugi skrypt jest odpowiedzialny za umieszczenie każdego pliku w 
archiwum XPI we właściwym miejscu w lokalnym systemie plików. Kopiowanie plików nie odbywa się 
bezpośrednio w skrypcie. Zamiast tego skrypt zapewnia systemowi XPInstall szereg instrukcji umieszczania 
plików. Gdy wszystkie instrukcje są zaplanowane, XPInstall otrzyma polecenie wykonania wszystkich. Kiedy 
tak się dzieje, XPInstall automatycznie wykonuje, rejestruje i rejestruje swoje działania; obsługuje błędy; i 
zapisuje informacje dotyczące przyszłej deinstalacji. W dowolnym momencie przed udzieleniem zgody 
skrypt install.js może przerwać instalację. install.js może również nieco włamać się do systemu operacyjnego. 
Środowisko uruchamiane przez install.js jest bardzo restrykcyjne. Działa w oddzielnym kontekście 
interpretera JavaScript i ma swój własny obiekt globalny, który nie jest obiektem okna HTML ani XUL. 
Istnieje tylko kilka obiektów, z którymi skrypt może działać. Ich nazwy to Install InstallVersion File 
FileSpecObject WinProfile WinReg Obiekt Install jest obiektem globalnym dla kontekstu JavaScript, więc 
jego metody można wywoływać bezpośrednio tak, jakby były funkcjami. Jest to obiekt centralny i ma 
metody fabryczne, które można wykorzystać do tworzenia obiektów innych typów. Obiekt Install ma 
przydatne właściwości. Właściwość platformy określa system operacyjny. Właściwość arguments zawiera 
dowolne parametry, a właściwość url zawiera pełny adres URL XPI. Obiekt Install ma również użyteczne 
metody: initInstall (), która uruchamia XPInstall, dzięki czemu jest gotowa do zaakceptowania instrukcji; 
cancelInstall (), która przerywa wszystko; performInstall (), który uruchamia instalację zgodnie z instrukcjami; 
i uninstall (), który usuwa aplikacje. Istnieją również przydatne funkcje diagnostyczne. Obiekty File i 
FileSpecObject są oddzielone od wszelkich koncepcji plików XPCOM - są to osobne i różne implementacje z 
podobnymi funkcjami. Mogą być używane do manipulowania plikami i katalogami w dowolnym miejscu na 
komputerze lokalnym. Niektóre specjalne nazwy, które pozwalają na to, aby były zrobione przenośnie, są 
dostępne. Obiekt File może również wykonać kilka testów w systemie operacyjnym i innych przykładach. 
Obiekty WinProfile i WinReg są specyficzne dla systemu Microsoft Windows. WinProfile zapewnia dostęp 
do odczytu / zapisu do pliku konfiguracyjnego .INI, a WinReg zapewnia dostęp do odczytu i zapisu do 
rejestru systemu Windows. W zależności od jego zawartości skrypt install.js może wymagać ponownego 
uruchomienia platformy; może również wymagać, aby platforma ponownie oceniła chrom lub wtyczki 
podczas ponownego uruchamiania. Żaden z tych efektów ubocznych nie wpływa na przetwarzanie samego 
skryptu. Jeśli chodzi o skrypt uruchamiający, plik install.js ma standardowy wzorzec użycia. Listing 17.2 
pokazuje ten wzorzec 
 
var TEXT_NAME = "Test Application Release 3.2"; 
var REG_NAME = "/Test Company/Test Application"; 
var VERSION = "3.2.0.1999"; 
var params; 
var rv = SUCCESS; 
function prepare() 
{ 
if ( !(params = parse_args())) return INVALID_ARGUMENTS; 
if ( is_target() != SUCCESS ) return getLastError(); 
initInstall(TEXT_NAME, REG_NAME, VERSION); 
/* -- as many functions like this as required -- */ 
if ( schedule_folders()!= SUCCESS) return getLastError(); 
if ( schedule_files() != SUCCESS ) return getLastError(); 



if ( modify_os() != SUCCESS ) return getLastError(); 
if ( run_any_programs() != SUCCESS)return getLastError(); 
if ( register_chrome() != SUCCESS) return getLastError(); 
return SUCCESS; 
} 
rv = prepare(); 
(rv == SUCCESS) ? performInstall() : cancelInstall(rv); 
 
Skrypt opiera się na kodach błędów, które obiekt Install utrzymuje i zwraca, gdy coś pójdzie nie tak. 
Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że wszystkie argumenty przekazane ze skryptu uruchamiającego są 
w dobrym stanie i że komputer użytkownika jest odpowiedni do zainstalowania. Jeśli wszystko jest w 
porządku, to initInstall () uruchamia XPInstall, aby otrzymać instrukcje instalacji. Każda następująca funkcja 
wykonuje część pracy wymaganej do skonfigurowania instalacji. Gdy wywoływane są te funkcje, powstaje 
niewiele błędów, ponieważ każda instrukcja instalacji jest rejestrowana, a nie wykonywana. Na koniec, jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, wszystko uruchamia się za jednym razem z performInstall (). Nie pokazane są 
komunikaty logowania, które można zapisać do pliku za pomocą metody logComment () lub raportów 
postępu, które można wysłać do użytkownika za pomocą funkcji alert () lub confirm (). Metoda prompt () nie 
jest dostępna jako metoda. Najprostsza wersja tego szkieletu, przydatna do testowania, jest pokazana na 
listingu 17.3. 
 
var TEXT_NAME = "Test Application Release 3.2"; 
var REG_NAME = "/Test Company/Test Application"; 
var VERSION = "3.2.0.1999"; 
var rv = SUCCESS; 
function schedule_folders() 
{ 
var tree = getFolder("Chrome"); // Special keyword 
setPackageFolder(tree); 
addDirectory("chrome"); // topmost directory 
} 
function prepare() 
{ 
initInstall(TEXT_NAME, REG_NAME, VERSION); 
if ( schedule_folders()!= SUCCESS) return getLastError(); 
return SUCCESS; 
} 
rv = prepare(); 
(rv == SUCCESS) ? performInstall() : cancelInstall(rv); 
 
Ten przykład powoduje, że funkcja prepare () jest prawie banalna i dodaje implementację funkcji 
schedule_folders (). Implementacja ta zawiera kluczowy krok w dopasowaniu hierarchii katalogów w pliku 
XPI do hierarchii katalogów w lokalnym systemie plików. Hierarchia w pliku zostanie skopiowana do tego 
systemu plików. Mechanika tego procesu jest następująca. Specjalne słowo kluczowe Chrome, jedno z 
niewielu takich słów kluczowych, służy do wybierania folderu chrome w obszarze instalacji platformy. To 
słowo kluczowe jest niezależne od systemu operacyjnego, ale istnieją inne słowa kluczowe, które są 
specyficzne dla systemu operacyjnego. Ten folder składa się z katalogu docelowego (faktycznie bieżącego 
katalogu). Na koniec folder o nazwie "chrome" w pliku XPI jest wyróżniany do skopiowania. W rzeczywistości 
tylko dzieci z tego folderu XPI (i wszystkich ich potomków) zostaną skopiowane. Na listingu 17.3 wszystkie 
pliki w pakiecie XPI (z wyjątkiem install.js) mają jako najwyższy katalog nazwę chrome. Ta część ścieżki może 
zostać zastąpiona przez X lub Part1 lub dowolny inny ciąg tekstowy, ponieważ jest tylko symbolem 
zastępczym. Wszystko będzie działać, pod warunkiem, że wywołanie addDirectory () zostanie zmienione tak, 
aby pasowało. Jeśli plik XPI jest rozmieszczany za pomocą "chrome" jako symbolu zastępczego, to dobrym 
wyborem jest nazwa pliku w nim zawartego 
chrome / content / TestApp / TestApp.xul 



chrome / locale / en-US / TestApp / master.dtd 
chrome / skin / classic / TestApp / global.css 
Foldery w systemie plików są porównywane z folderami w pakiecie XPI i można to powtórzyć kilka razy w 
jednym pakiecie. Pakiet XPI może zawierać kilka drzew z różnymi najwyższymi katalogami. Na przykład, jeśli 
XPI zawiera trzy poddające się instalacji poddrzew, każde poddrzewo może zostać dopasowane do innej 
lokalizacji na dysku lokalnym. Taki plik XPI może zawierać 
install.js 
subtree1 / file1 
subtree1 / file2 
subtree2 / file3 
subtree2 / file4 
subtree3 / file5 
subtree3 / file6 
 
Każde poddrzewo dwóch plików może zostać umieszczone w innym miejscu za pomocą jednego skryptu 
instalacyjnego. Na koniec, jeśli aplikacja ma zostać odinstalowana, wówczas metoda uninstall () może być 
również używana między initInstall () i performInstall (). Programuje instrukcję, która odinstaluje aplikację 
na podstawie informacji historycznych z rejestru Mozilli. Deinstalacja pojawi się również, gdy inne 
zaplanowane instrukcje zostaną wykonane. 
17.2.1.4 Pliki XPI Plik XPI ma format zwykłego pliku ZIP. Użyj programów WinZip, pkzip lub podobnych w 
systemie Microsoft Windows; użyj zip (1), a nie gzip (1), w systemie UNIX. Nazwy ścieżek w plikach ZIP są 
zawsze względnymi ścieżkami. Taki plik ma jedno wymaganie dotyczące zawartości: musi zawierać na 
najwyższym poziomie plik install.js. Powszechną praktyką jest, że reszta struktury katalogu zawartości pasuje 
do struktury katalogów obszaru instalacji platformy. Jeśli struktura katalogów plików XPI nie pasuje do tego 
obszaru, skrypt install.js będzie bardziej skomplikowany. Możliwe jest podpisanie pliku XPI cyfrowo. Cyfrowe 
podpisywanie odbywa się za pomocą narzędzia Netscape SignTool, tak jak w przypadku wszystkich 
podpisanych cyfrowo plików w Mozilli, ale jest jedno ograniczenie. Podpis cyfrowy musi być pierwszym 
elementem w pliku ZIP XPI. Podpis cyfrowy to plik ze ścieżką META-INF / {signature}, gdzie {signature} to 
nazwa pliku wskazująca zaszyfrowany podpis typu obsługiwanego przez Mozillę. Należy pamiętać, że 
narzędzia takie jak WinZip używają posortowanych widoków, które mogą mylić pozorne zamówienie - 
wyświetlaj plik ZIP w "oryginalnej kolejności", aby się upewnić, lub użyj unzip (1) lub pkunzip. Więcej 
informacji na temat SignTool i cyfrowego podpisywania można znaleźć na stronie 
http://devedge.netscape.com. Rysunek 17.1 pokazuje zawartość pakietu XPI dla klienta komunikatorów 
internetowych Chatzilla. To jest plik ZIP. Ten pakiet jest zwykle instalowany po zainstalowaniu klasycznego 
pakietu aplikacji Mozilla. Ta instalacja jest wykonywana lokalnie przez natywny system instalacyjny Mozilli. 
Plik można również zainstalować ze zdalnej lokalizacji za pomocą zdalnej części instalacyjnej platformy. 
Najwyższy katalog, o nazwie bin w tym przypadku, gromadzi wszystkie pliki w jednym poddrzewie. Istnieją 
wersje tego XPI dla każdej platformy systemu operacyjnego; na przykład wersja UNIX zastępuje pliki .ICO 
plikami .XBM. Na wszystkich platformach plik chatzilla.jar w pakiecie zawiera wszystkie pliki chrome dla 
aplikacji Chatzilla. Ten plik JAR można zobaczyć w chromowanej części dowolnej zainstalowanej kopii 
pakietu aplikacji Mozilla. Plik chatzilla-service.js to nowy składnik XPCOM dostarczany wraz z aplikacją. Ten 
komponent rejestruje opcje linii poleceń (-chat) i schemat URL (irc: //) z platformą integrującą Chatzillę z 
resztą platformy. 
 



 
 
17.2.1.5 Stenogram dla braku treści XPI Jeśli plik XPI implementuje tylko karnację lub ustawienia narodowe, 
wówczas proces skryptowania może zostać skrócony. W takim przypadku nie jest wymagany skrypt install.js. 
W skrypcie wyzwalacza wywołaj metodę installChrome () zamiast install (). Ponieważ instalowanie skórek 
lub ustawień regionalnych nie może się nie udać (chyba że miejsce na dysku jest bardzo małe), skrypt 
wyzwalacza zostanie zredukowany do pojedynczej linii. W takim przypadku pliki wewnątrz pliku XPI są 
kopiowane bezpośrednio do katalogu chrome. Te wewnętrzne pliki powinny być plikami JAR. 
17.2.1.6 Skrócony opis typów MIME Jeśli plik XPI jest obsługiwany przez serwer sieci Web, tak że ma 
aplikację typu MIME / x-xpinstall, wówczas system XPInstall automatycznie obsłuży ten plik. W takim 
przypadku nie ma potrzeby umieszczania skryptu na module obsługi zdarzenia w kodzie aplikacji. Wszystkie 
skrypty install.js dostarczone w pliku XPI będą nadal działać. Programista aplikacji ma również opcję 
całkowitego uniknięcia systemu XPInstall. Tagi XUL opisane w "Install Technologies" pozwalają na łatwe 
tworzenie okna dialogowego, które działa jak kreator instalacji. 
17.2.2 Co robi użytkownik 
Użytkownik wybiera, czy wdrożyć aplikację. Doświadczenia, które ma z procesem instalacji, pokazano w 
następującej kolejności rysunków. Pierwszą rzeczą, którą widzi jest dokument oddzielny od zainstalowanej 
aplikacji, jak pokazano na rysunku 17.2. Jest to strona HTML, ale może to być dokument XUL, w którym to 
przypadku skrypt uruchamiający może być mniej oczywisty niż przycisk. W tym przykładzie jedna aplikacja 
składająca się z trzech pakietów XPI jest określona przez skrypt wyzwalacza. Następnie użytkownik widzi 
okno dialogowe jak na rysunku 17.3. 
 

 
 

 
 
To okno dialogowe zgłasza towary do odbioru. Jeśli użytkownik wybierze opcję Anuluj, wszystko zostanie 
przerwane. Jeśli użytkownik się zgodzi, instalacja rozpocznie się natychmiast i może zakończyć się bez 
dalszych możliwości wycofania się. Po tej liście wyboru wyświetlane jest okno dialogowe postępu, jak 



pokazano na rysunku 17.4. 
 

 
 
Wymienione pakiety są pobierane w kolejności. Zawarte pliki install.js są uruchamiane, gdy tylko ich pakiet 
XPI jest dostępny. Jeśli nie zawierają określonego kodu, te skrypty kończą się bez interakcji użytkownika. Jeśli 
podpowiedzi są wyświetlane przez kod w skrypcie, wyglądają podobnie do zwykłych podpowiedzi JavaScript, 
jak pokazano na rysunku 17.5. Po uruchomieniu skryptów install.js wynikiem jest anulowana, nieudana lub 
ukończona instalacja. Użytkownik widzi następnie podsumowanie przetwarzania, jak na rysunku 17.6. Jeśli 
proces instalacji wymaga ponownego uruchomienia aplikacji, ostateczne okno dialogowe poinformuje o tym 
użytkownika. 
 

 
 

 
 
17.2.3 Co robi platforma? 
Podczas zdalnej instalacji platforma zarządza procesem, otrzymuje instrukcje ze skryptu install.js, wykonuje 
wszystkie określone akcje i rejestruje wszystkie wykonane czynności. Wykonuje się następujące czynności: 
1. Uruchom system XPInstall po wywołaniu metody InstallTrigger.install () lub InstallTrigger.installChrome (). 
Przedstaw i zarządzaj oknami, które widzi użytkownik. 
2. Przygotuj listę archiwów XPI do pobrania. Pobierz je do katalogu plików tymczasowych systemu 
operacyjnego. Nie używaj pamięci podręcznej Mozilli. 
3. Jeśli pierwszym elementem w pobranym archiwum jest podpis cyfrowy (wykryty według nazwy ścieżki), 
sprawdź podpis. Błąd tylko wtedy, gdy weryfikacja za pomocą odpowiedniego certyfikatu jest możliwa i nie 
powiedzie się; w takim przypadku zaprzestań pobierania. W przeciwnym razie kontynuuj. 
4. Uruchom każdy plik install.js po jednym na raz. Nie ma koordynacji między różnymi plikami install.js, 
innymi niż ich pierwotne zamówienie. Jeśli jeden plik XPI musi wiedzieć, czy wcześniejszy plik został 
pomyślnie zakończony, musi zostać zapisany kod aplikacji, który oddzielnie śledzi postępy. Ten kod może 
utworzyć "plik dotykowy" lub użyć kluczy rejestru Microsoft Windows jako liczników do śledzenia postępu. 
5. Podczas wykonywania pliku install.js zapisz informacje w krokach od 6 do 11. 
6. Nagraj wszystkie zalogowane wiadomości oraz część automatycznie wygenerowanego tekstu w pliku 
chrome / install.log. 
7. Zapisz w rejestrze Mozilli wszystkie rzeczy, które należy cofnąć, jeśli aplikacja została odinstalowana. 
8. Zapisz w rejestrze Mozilli, czy ta aplikacja i jej wersja istnieją. 
9. Nagraj w chrome / installed-chrome.txt wyniki wszystkich wywołań registerChrome (). 
10. Zapisz, czy chrom lub komponenty wymagają ponownej oceny platformy. 
11. Nagraj, jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie. 



12. Następnie przejdź do zaplanowanych instrukcji instalacji. 
13. Rozpakuj wszystkie wymagane pliki. Jeśli nazwy plików lub ścieżki w pakiecie XPI nie pasują do tych 
podanych w skrypcie, nie rób nic i przejdź do następnej instrukcji. 
14. Wykonaj inne operacje systemu operacyjnego zgodnie z instrukcjami. Jeśli instrukcje nie są możliwe lub 
nie są sensowne, zgłoś błąd i nic nie rób, a następnie przejdź do następnej instrukcji. 
15. Gdy użytkownik uruchomi ponownie platformę, należy przejść do normalnej inicjalizacji poinstalacyjnej: 
ponownie obliczyć nakładki chrome, składniki XPCOM oraz dostępne lokalizacje i skórki. 
To jest cały proces instalacji zdalnej. Sprawdzanie wersji zależy wyłącznie od programisty aplikacji i pliku 
install.js. System XPInstall czasami musi dotrzeć do reszty platformy, aby wykonać swoją pracę. Przykładem 
jest użycie okien dialogowych alertów. Jeśli jest to konieczne, skrypty uruchomione w innym miejscu 
platformy zostaną zablokowane, dopóki XPInstall nie zakończy pracy z niezbędnymi zasobami. Zwykle każda 
taka blokada jest krótka i ma niewielkie znaczenie. 
 
17.3 ZAINSTALUJ TECHNOLOGIE 
W pozostałej części tego rozdziału opisano elementy technologii wykorzystywane lub zdatne do instalacji 
zdalnej. 
17.3.1 Zastosowania i formaty plików 
Instalacja platformy wykorzystuje kilka różnych rodzajów plików danych. Istnieją trzy główne zastosowania 
tych plików i są one zapisane w kilku różnych formatach plików. Te trzy zastosowania to rejestry, manifesty i 
dzienniki. 
* Rejestry to pliki do odczytu / zapisu, które platforma wykorzystuje jako proste bazy danych, które można 
aktualizować. Informacje o konfiguracji, aplikacji i wersji są przechowywane w rejestrach. 
* Manifesty są plikami tylko do odczytu. Działają jako listy przewozowe lub listy przewozowe; innymi słowy, 
opisują to, co zostało dostarczone. Mozilla używa manifestów do wyświetlenia dostępnych komponentów 
XPCOM, wtyczek, plików chrome, nakładek i niektórych aspektów procesu kompilacji. Manifesty mogą 
czasami być generowane z innych informacji. 
* Dzienniki to pliki tylko do zapisu, które można niezależnie badać. Mozilla tworzy logi do wstępnej instalacji 
platformy i do kolejnych instalacji zdalnych aplikacji. Rozbudowane dodatkowe rejestrowanie jest możliwe, 
jeśli używana platforma została skompilowana z opcją --enable-debug. 
Formaty używane w tych plikach obejmują format rejestru Mozilla (opisany poniżej), format Microsoft 
Windows .ini oraz format RDF i zwykły tekst. 
17.3.2 Rejestry Mozilli 
Rejestr Mozilli jest plikiem podobnym do rejestru Microsoft Windows. Dostęp do rejestru jest bardzo mały, 
ale wgląd do środka wyjaśnia niektóre tajemnice dotyczące platformy. Rejestr Mozilli składa się z hierarchii 
kluczy, z których każdy może mieć zestaw par atrybut-wartość. Klucze można nazwać za pomocą opisu 
hierarchicznego, który jest faktycznie ścieżką. U góry hierarchii znajduje się klucz główny o nazwie /, a kilka 
nazw specjalnych wskazuje na ważne części hierarchii. Są to odpowiedniki nazw HKEY_ firmy Microsoft. 
Mozilla używa kodowania UTF8 Łańcuchy Unicode dla nazw w ścieżce rejestru. W przeciwieństwie do 
rejestru systemu Windows, rejestr Mozilli używa ukośników (/) do odgraniczenia kroków w pełnej ścieżce 
klucza. Są też inne różnice. 
* Mozilla nie ma jeszcze narzędzia równoważnego regeditowi lub regedit32. 
* Interfejsy do rejestrów nie są jeszcze w pełni narażone na działanie programistów aplikacji. 
* Rejestry są wieloplatformowe i pojawiają się na systemach UNIX, MacOS i innych platformach. 
* Platforma utrzymuje więcej niż jeden rejestr na instalację na platformie. 
Wszystkie rejestry Mozilli mają tę samą strukturę najwyższego poziomu. Każdy rejestr składa się dokładnie z 
jednego katalogu głównego (nazwanego /) z czterema bezpośrednimi dziećmi: 
"/ Users /" 
"/Pospolity/" 
"/ Rejestr wersji /" 
"/ Private Arenas /" 
Jeśli włączone są specjalne opcje kompilacji, istnieje piąte dziecko: 
"/Aktualny użytkownik/". To piąte dziecko nie jest obecne w domyślnych kompilacjach. Klucz znajdujący się 
pod jedną z czterech nazw może mieć pełną ścieżkę: 
"/ Rejestr wersji / mozilla.org / Mozilla / XPCom / bin" 



Ten klucz nie przypomina przypadkowo nazwy rejestru aplikacji - dokładnie taki jest ciąg po "/ Rejestrze 
wersji". Rejestr Mozilli jest faktycznie informacją o rozruchu platformy. Działająca instancja platformy 
pobiera informacje z rejestru po uruchomieniu systemu przez tę instancję. Najbardziej zagmatwanym 
aspektem rejestrów jest to, że istnieje kilka, a każdy z nich posiada inny podzbiór informacji. "Rejestr 
chrome" nie jest plikiem w formacie rejestru Mozilli. To jest termin która obejmuje konfigurację Chrome 
opartą na RDF, w tym bazę danych nakładek i dodatkowe pliki tekstowe, takie jak installed-chrome.txt. 
Dostęp do rejestru Mozilli nie jest możliwy ze skryptu install.js, chyba że zostanie uruchomiony osobny plik 
wykonywalny. Dostęp do niego można uzyskać ze zwykłego skryptu aplikacji za pomocą tej pary XPCOM: 
@ mozilla.org / registry; 1 nsIRegistry 
Ten interfejs udostępnia metody i metody odczytu / zapisu, które można wykorzystać do przechodzenia 
przez drzewo kluczy rejestru. Interfejs nie zapewnia oczywistego sposobu na zrzucenie całej hierarchii z 
katalogu głównego. Brudna sztuczka, która działała w przeszłości, polega na użyciu magicznej liczby 32 (hex 
0x20) jako argumentu nsRegistryKey. To jest numer klucza root. Należy pamiętać, że ani root, ani jego 
bezpośrednie dzieci (cztery dobrze znane dzieci) nie mają przypisanych żadnych par atrybut-wartość. Nie 
szukaj takich par; szukaj tylko par dalej w drzewie. 
17.3.3 Czarodzieje XUL 
Czasami aplikacja musi poprowadzić użytkownika przez skomplikowaną procedurę. Wdrażanie 
oprogramowania jest jedną z takich procedur. Tradycyjnym sposobem zarządzania złożonością jest 
zapewnienie okna lub okna dialogowego, które pomaga użytkownikowi krok po kroku. Takie okno dialogowe 
jest czasami nazywane kreatorem. XUL dostarcza znacznik <wizard>, który pomaga w złożonych procesach, 
takich jak instalacja. <czarodziej> jest jak fantazyjna kombinacja znacznika <deck> i <dialog>. Każdy znacznik 
<wizard> zawiera jeden lub więcej tagów <wizardpage>. Każdy z tagów <wizardpage> zawiera dowolną treść 
XUL. Podobnie jak znacznik <dialog> znacznik <wizard> reprezentuje całe okno i jest używany zamiast 
znacznika <window>. Podobnie jak karty w talii, zestaw tagów <czarodzieja> układa się jeden na drugim. 
Znacznik <wizard> dostarcza przyciski Dalej, Wstecz, Anuluj i Zakończ, które pozwalają użytkownikowi 
nawigować między stronami, tak jak etykiety kart w <tabbox> zapewniają nawigację między kartami. Oba 
znaczniki <wizard> i <wizardpage> są oparte na powiązaniach XBL przechowywanych w pliku wizard.xml w 
toolkit.jar w chrome. W pliku toolkit.jar w chrome znajduje się również szereg plików z prefiksem "wizard". 
Te pliki dodają wartość do podstawowego znacznika <wizard>, szczególnie w postaci obiektu JavaScript 
WizardManager. Jeśli twoja aplikacja potrzebuje kilku kreatorów, warto sprawdzić ten kod pod kątem jego 
wartości jako oszczędzającego czas. Umożliwia utworzenie centralnego obiektu, który przechowuje całą 
logikę skryptu, która wiąże GUI kreatora z aplikacją. Jest to zatem uporządkowany sposób postępowania. 
Rysunek 17.7 pokazuje okno oparte na znaczniku <wizard>. 
 
 

 
To okno jest używane w kliencie poczty e-mail Mozilla do utworzenia nowego konta wiadomości lub e-mail. 
Żaden z tych znaczników nie jest używany ani nie można go używać w normalnym systemie zdalnej instalacji 
omówionym w tym rozdziale. Można go używać tylko do niestandardowych instalacji, w aplikacjach Chrome 
lub zdalnie hostowanych. 
17.3.3.1 <wizard> Znacznik <wizard> zapewnia pewną zawartość, logikę nawigacji i przetwarzanie zdarzeń 
dla okna, którym zarządza. Minimalnym wymaganiem programistą aplikacji jest dostarczenie pozostałej 



treści jako zestawu znaczników <wizardpage> (zwykle składających się z elementów formularza i tekstu 
objaśniającego) oraz skryptów do sprawdzania poprawności i dokonywania wyborów dokonywanych przez 
użytkownika. Tag <wizard> obsługuje następujące atrybuty specjalne:  
title pagestep firstpage lastpage onwizardnext onwizardback onwizardcancel onwizardfinish 
* title określa ciąg, który pojawi się w górnej części okna, po słowach "Witamy w." 
? pagestep określa liczbę stron do skoku po naciśnięciu przycisku Wstecz lub Dalej. Wartością domyślną jest 
1 (jedna). 
* firstpage jest ustawiana na wartość true przez kreatora podczas wyświetlania pierwszej strony. 
* lastpage jest ustawiana na wartość true przez kreatora, gdy wyświetlana jest ostatnia strona. 
Pozostałe atrybuty to procedury obsługi zdarzeń i uruchamiane po kliknięciu przycisków Następny, Wstecz, 
Anuluj i Zakończ. Wszystkie te programy obsługi zdarzeń mają rozsądne domyślne akcje. Podobnie jak <okno 
dialogowe> i <okno>, atrybuty width, height, screenX i screenY nic nie znaczą dla znacznika <wizard>. 
<wizard> automatycznie ustawia width = "500px", height = "380px". 
Oprócz atrybutów definicja XBL dla <wizard> zawiera metody i właściwości, które umożliwiają skryptom 
naśladowanie działań użytkownika. Rysunek 17.8 pokazuje zawartość, którą tag <Wizard> zapewnia za 
darmo. 
 

 
 
17.3.3.2 <wizardpage> Tag <wizardpage> jest prostym tagiem przypominającym pudełko. Jest obsługiwany 
w znacznym stopniu przez jego znacznik nadrzędny <czarodziej> i sam w sobie jest mało przydatny. Umieść 
w nim dowolną zawartość XUL, ale uważaj, aby nie zepsuć prostej strategii nawigacyjnej kreatora - lepiej 
dodać więcej stron niż skomplikować istniejącą stronę. <wizardpage> obsługuje następujące atrybuty 
specjalne: 
pageid next onpagehide onpagehow onpagerewound onpageadvanced 
* pageid to identyfikator strony oddzielonej od id. Jest używany przez logikę wewnętrzną do znacznika 
<wizard> i powinien być zawsze dostarczany. 
* next zapewnia sposób na zakłócenia normalnej kolejności stron kreatora. Zawiera identyfikator 
identyfikatora strony. Jeśli zostanie ustawiony, kreator zrezygnuje z prostej strategii przechodzenia do 
przodu i do tyłu między stronami. Zamiast tego będzie polegać na następnym atrybucie dla całej nawigacji. 
Jeśli ma to działać, atrybut musi zostać ustawiony przez przypisanie do następnej właściwości obiektu DOM 
dla znacznika <wizardpage>, a nie przez bezpośrednie dodanie go do znacznika <wizardpage>. Po tym 
wszystkim cała nawigacja kreatora opiera się na całej <wizardpage> tagi o kolejnym atrybucie. Pozostałe 
cztery atrybuty to procedury obsługi zdarzeń. Wystrzeliwują, gdy strona pojawia się i znika, a kiedy 
użytkownik przesuwa stronę i przewraca stronę. Nie mają domyślnych implementacji. <wizardpage> jest 
w najlepszym razie trywialne. 
17.3.4 Obiekty po stronie 
System zdalnej instalacji XPInstall zapewnia programistę aplikacji z dwoma obiektami używanymi w 
zwykłych dokumentach HTML i XUL: Install-Trigger i InstallVersion. InstallTrigger i InstallVersion są 
właściwościami obiektu globalnego (okna); Obiekty InstallVersion również mogą być wykonane z metody 
InstallTrigger.getVersion (). 
17.3.4.1 InstallTrigger  



17.3.4.2 InstallVersion.  Zwróć uwagę, że dodatkowe stałe są dostępne, ale znaczenie jest takie samo. 
Obiekt InstallVersion jest również dostępny dla środowiska skryptowego install.js. 
17.3.5 Obiekty XPInstall-Side 
Następujące obiekty są dostępne dla skryptów install.js: 
Zainstaluj plik InstallSpace FileSpecObject WinProfile WinReg 
Obiekt InstallVersion opisany jest w "Obiektach po stronie WWW"; pozostałe są opisane tutaj. 
17.3.5.1 Instalacja Obiekt Instaluj jest obiektem globalnym w środowisku skryptowym install.js. Metody 
tego obiektu mogą być wywoływane bezpośrednio lub poprzedzone prefiksem instalacji. Instalacja jest 
odpowiednikiem właściwości okna na stronie internetowej. Obiekt Install jest obiektem fabrycznym i może 
wytworzyć wszystkie pozostałe istniejące obiekty. Zawiera wszystkie argumenty przekazane ze skryptu 
wywołującego instalację. Zapewnia dostęp do globalnego numeru błędu podobnego do errno w C / C ++ i 
ma koncepcję bieżącego katalogu podczas instalacji. Może wykonywać bardzo podstawowe rejestrowanie, 
interakcje użytkownika i wykonywanie natywnych programów. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że 
wartości błędów zwracane przez metody szeregowania raportują tylko problemy z procesem szeregowania. 
Nie zgłaszają się problemy z wykonaniem zaplanowanej instrukcji. Nawet jeśli nie otrzymano żadnego błędu 
podczas planowania, instrukcja nadal może się nie powieść, gdy zostanie wykonana podczas instalacji. 
Wartości błędów są zwykle ujemnymi liczbami całkowitymi. Wartości od -200 do -299 zarezerwowane są dla 
platformy; wartości mniejsze niż -5550 są specyficzne dla komputerów Macintosh; 0 oznacza SUKCES, a 999 
to REBOOT_NEEDED. Wszystkie wartości tworzone przez platformę mają pasujące nazwy właściwości, które 
przechowują stałe. Listę prawidłowych selektorów dla metody gestalt () oraz ich znaczenia i wartości można 
znaleźć na stronie www.rgaros.nl/gestalt/index.html. 
Słowo kluczowe "Program" pasuje do górnej części obszaru instalacji platformy. Słowo kluczowe "file: ///" 
odpowiada górnej części lokalnego systemu plików. Aby zobaczyć wartość konkretnego słowa kluczowego na 
określonym komputerze, należy użyć poniższego wiersza kodu: alert (getFolder (keyword) .toString ()); 
17.3.5.2 FileSpecObject FileSpecObject jest obiektem podobnym do wartości, który jest przekazywany 
między metodami innych obiektów w systemie XPInstall. Rzadko zdarza się, że ten typ obiektu jest 
bezpośrednio manipulowany. To nigdy nie jest tworzone z nowym z JavaScript. FileSpecObject ma tylko 
jedną przydatną właściwość: 
Ciąg toString () 
Ta metoda zwraca nieprzenośną ścieżkę do folderu, który reprezentuje obiekt FileSpecObject. 
17.3.5.3 Plik Obiekt instalacyjny jest częściowo odpowiedzialny za ogólne dopasowanie i instalację plików, 
folderów i poddrzew plików. Dla porównania obiekt File jest odpowiedzialny za dokładne sprawdzenie i 
operowanie jednym plikiem lub folderem. Niektóre metody obiektu Instaluj rozkładają zadania do 
wykonania po zakończeniu instalacji. Wszystkie metody obiektu pliku harmonogramują zadania do 
późniejszego wykonania. Tylko jeden obiekt File jest potrzebny, a obiekt jest dostępny jako właściwość o 
nazwie File na obiekcie globalnym. Wszystkie metody na tym obiekcie są więc dostępne po prostu przez 
wywołanie: 
File.method_name (args); 
17.3.5.4 WinProfile Obiekt WinProfile, wyprodukowany za pomocą metody Install.getWinProfile (), może 
wykonywać operacje na pliku .INI specyficznym dla systemu Microsoft Windows, na przykład C: \ WINDOWS 
\ WIN.INI. Zawiera tylko dwie metody: 
String getString (sekcja String, klucz String) 
String writeString (sekcja String, String, String) 
Ponieważ plik .INI jest w rozszerzonym formacie ASCII, informacji Unicode nie można umieścić w takim pliku. 
17.3.5.5 WinReg Obiekt WinReg, wyprodukowany metodą Install.GetWinRegistry (), zapewnia dostęp do 
rejestru Windows. Operacje w rejestrze odbywają się natychmiast; nie są odroczone. Obiekt WinReg 
przechowuje bieżący klucz główny rejestru. Domyślnie bieżący klucz główny to HKEY_CLASSES_ROOT. Nazwy 
ścieżek kluczy rejestru systemu Windows są ograniczone przez ukośniki odwrotne (\). Ukośniki w ciągach 
JavaScript muszą być podane podwójnie (\\), jeśli mają być traktowane jako zwykłe znaki. Niektóre z 
wymienionych metod zwracają dane, ale wiele metod jedynie zwraca kod statusu. Po zwróceniu kodu 
statusu null oznacza, że platforma Mozilla nie może poprawnie zmontować zmiany rejestru. Zwykle oznacza 
to, że napotkano problemy z dostarczonymi argumentami. Jeśli zwracana jest wartość inna niż null, ta 
wartość pochodzi z rzeczywistej operacji rejestrowania. Nawet, gdy zwracana wartość jest zwykłą informacją, 
wartość pusta oznacza niepowodzenie metody, ponownie najprawdopodobniej wynik problemów z 



argumentami. Podsumowując, zawsze sprawdź wartości zwracane dla wartości null. 
17.3.6 Obiekty XPCOM 
System XPInstall nie udostępnia interfejsów XPCOM dla skryptów install.js. 
Istnieje jednak wiele komponentów i interfejsów dostępnych poza środowiskiem XPInstall, które powielają 
funkcjonalność XPInstall. Jeśli wymagany jest niestandardowy system wdrażania lub wymagany jest projekt 
podobny do wdrożenia, to te komponenty i obiekty są prawdopodobnie warte poznania. Ta para XPCOM 
zapewnia dostęp do rejestru Mozilli, chociaż nie jest kompletna ani całkowicie elastyczna: 
@ mozilla.org / registry; 1 nsIRegistry Ten interfejs traktuje różne pliki rejestru tak, jakby były jednym 
plikiem. Rejestr jest również wyrażany jako źródło danych RDF. W chwili pisania tego tekstu to źródło danych 
RDF nie jest dostępne do użytku. Przewidywana jest jego para XPCOM 
@ mozilla.org / register-viewer; 1 nsIRDFDataSource 
Inny rejestrowy interfejs jest dostarczany przez tak zwany rejestr chrome. Ten interfejs umożliwia platformie 
ponowne obliczenie widoku chrome. Obejmuje to odświeżanie nakładki, skóry i informacji o położeniu. 
Może także instalować pakiety chrome, skórki i ustawienia regionalne. Para XPCOM zapewnia tę funkcję 
@ mozilla.org / chrome / chrome-registry; 1 nsIXULChromeRegistry; 1 
Szczególnie interesujące dla programistów Microsoft Windows są dwie pary 
Elementy XPCOM: 
@ mozilla.org / winhooks; 1 nsIWindowsRegistry 
@ mozilla.org / winhooks; 1 nsIWindowsHooks 
Te interfejsy zapewniają znaczny dostęp niskiego poziomu do systemu Microsoft Windows, którego 
wymagają operacje wykonywane na platformie. Od tych interfejsów przypominających rejestrację dzieli się 
wiele interfejsów do obsługi plików i sieci, które omówiono w rozdziale 16, Obiekty XPCOM, w tym 
interfejsy umożliwiające rozpakowanie archiwum ZIP. Pozostają tylko pewne spostrzeżenia na temat 
własnych obiektów XPInstall. Obiekty po stronie WWW InstallTrigger i InstallVersion nie mają użytecznych 
definicji interfejsu XPIDL. Zdarza się, że mają identyfikatory kontraktów zarejestrowane w XPCOM, wraz z 
samą infrastrukturą XPInstall: 
@ mozilla.org / xpinstall / installtrigger; 1 
@ mozilla.org / xpinstall / installversion; 1 
@ mozilla.rg / xpinstall; 1 
Nie ma sensu używanie tych identyfikatorów kontraktów ze skryptu, ponieważ nie są dostępne użyteczne 
interfejsy. Obiekty dostępne w środowisku skryptowym install.js również nie są narażone na działanie 
XPCOM. W rzeczywistości w tym drugim przypadku nie istnieją nawet identyfikatory kontraktów dla tych 
obiektów. 
17.4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Ta sesja łączy już działające narzędzie NoteTaker w plik XPI, który można zainstalować za pomocą XPInstall. 
Teoretycznie narzędzie może działać bezpośrednio ze zdalnego serwera sieci Web, ale połączenie lokalnej 
zawartości z nakładkami opartymi na serwerze jest nieuporządkowanym podejściem, które jest sprzeczne ze 
zdrowym rozsądkiem. W praktyce może nawet nie działać. Będziemy trzymać się instalacji do pobrania. 
Chociaż uruchomiony kod narzędzia jest kompletny, należy dodać kilka małych bitów i elementów. Nasza 
strategia zebrania ich wszystkich razem jest sumą zagadnień ujawnionych w tym rozdziale. To znaczy 
* Określ dowolne nazwy narzędzia. 
* Określ treść dokumentów Release. 
* Określ zawartość końcowego narzędzia. 
* Twórz strony pobierania, skrypty instalacyjne i pliki pomocy. 
* Utwórz ostateczny plik XPI. 
Przebiegnijmy przez te zadania. 
17.4.1 Przygotowanie do wydania 
Najpierw wybieramy odpowiednie nazwy dla naszego narzędzia: 
* Nazwa tekstu. Wybieramy "Notatki internetowe NoteTaker". Zapisujemy hype reklamowe i promocyjne 
strony internetowej, która będzie oferować to narzędzie. 
* Nazwa pakietu. W całej tej książce używamy "notetaker", do którego będziemy się trzymać. To więcej niż 
osiem znaków obsługiwanych przez stare komputery Microsoft Windows, ale może to tylko niewielka strata. 
* Nazwa aplikacji rejestru. To jest "/ Nigel McFarlane / Note-Taker". Jeśli to narzędzie zostało 
zaabsorbowane w głównym strumieniu programistycznym Mozilla Browser, nazwa może być po prostu 



"NoteTaker", który zostanie dołączony do czegoś podobnego do /mozilla.org/Browser/ ". W takim 
przypadku pełną nazwą będzie /mozilla.org/Browser/Note-Taker ". W tej chwili nie ma takiej przynależności. 
* Numer wersji. Na razie brak jest testów w rzeczywistym świecie dla tego narzędzia, ale wydaje się, że 
działa. Nazwij to wersją 0.9. Ta wersja jest pełna 0.9.0.0. Możliwe są liczne ulepszenia i modyfikacje, ale 
prawdopodobnie będą one prawdopodobnie przekraczać wersję 1.0. Sprawdzamy również oprogramowanie, 
które ma zostać dostarczone. 
* Linia bazowa. Cokolwiek jest omówione w tej książce, jest podstawą tego wydania tego narzędzia. 
Zachowuję kopię całego kodu powiązanego z każdym rozdziałem w katalogu pod tym rozdziałem i wykonuję 
przyrostowe kopie zapasowe codziennie i pełne kopie zapasowe tygodniowo i miesięcznie. Odkąd 
skończyłem 30, dzisiejsze comiesięczne archiwizowanie zamrozi wszystko. Moja linia bazowa będzie plikami 
źródłowymi do tej książki (edycja 1, ostateczna wersja robocza autora), a także ostateczny plik XPI do 
zainstalowania oraz data utworzenia kopii zapasowej. Ta kopia zapasowa zawiera także wszelkie pliki 
testowe i dane testowe, które są przydatne. 
* Ślad stopy. Ślad dla narzędzia NoteTaker jest bardzo mały. Ma tylko trzy elementy: hierarchię katalogu 
chrome; rejestry Mozilli; oraz plik notetaker.rdf w bieżącym profilu użytkownika. 
* Cel. Cel oprogramowania składa się z kilku części. Ze względu na ostatnie zmiany obiektów XPCOM 
(strumienie oparte na plikach) ta wersja wymaga minimum finalnej wersji platformy 1.4. Jest testowany 
tylko w przeglądarce klasycznej, a nie w przeglądarce Mozilla. Aplikacja jest przenośna, więc system 
operacyjny nie ma większego znaczenia; jednak z pewnością nie mamy jeszcze do czynienia z kilkoma 
ograniczeniami. Wersja platformy i klasycznego pakietu aplikacji Mozilli będzie stanowić cały cel i 
zauważamy, że przyszłe wersje nie są automatycznie obsługiwane. To wszystko wymaga logistyki. 
17.4.2 Tworzenie plików pomocy technicznej i skryptów 
Wersja NoteTaker 0.9 wymaga plików powyżej i poza aplikacją 
kod. Dołączymy plik README.txt dla programistów badających kod źródłowy. Zrobimy jeden na podstawie 
informacji z ostatniego tematu. Będziemy potrzebować pliku contents.rdf dla katalogu notetaker / contents i 
zarejestrować pakiet NoteTaker. Będziemy korzystać z tego, o którym mowa w części 2, i uwzględnimy 
udoskonalenia wprowadzone w części 12. Chcemy pokazać prosty przykład obsługi locale. Do tego 
potrzebujemy pliku content.rdf i pliku DTD dla przykładowych ustawień narodowych. Wykorzystamy 
zawartość. plik rdf z rozdziału 3, Zawartość statyczna i tworzą prosty plik DTD - taki, który nie ma żadnego 
efektu. Chcemy również pokazać prosty przykład instalacji skóry. Do tego potrzebujemy pliku content.rdf i 
pliku CSS dla przykładowej skóry (motywu). Użyjemy pliku contents.rdf z części 4 i utworzymy prosty arkusz 
stylów - taki, który nie ma żadnego efektu. Wreszcie będziemy potrzebować wsparcia instalacji. Oznacza to 
plik HTML i dwa skrypty. Narzędzie NoteTaker jest niewielkie i niemal całkowicie oparte na platformie i 
aplikacji klasycznej przeglądarki. Oczekujemy, że skrypty instalacyjne będą lekkie, a nie złożone. Ponieważ 
plik HTML może być wyświetlany w dowolnej przeglądarce internetowej, powinien być lepiej przenośny, jak 
pokazano na listingu 17.4. 
<html> 
<head> 
<script src="deploy.js"/> 
<body> 
<h1>NoteTaker Download</h1> 
<p>The NoteTaker tool adds Web Notes to your Mozilla-based Web 
browser. Web Notes are placed on top of displayed Web pages. 
They hold information that you record for your own purposes. 
</p> 
<p>Only the Classic Browser, version 1.4, is supported. It is part of 
the established Mozilla Web application suite. The standalone 
Mozilla Browser is not yet supported. 
</p> 
<p>Download here: 
<a href="notetaker.xpi" onclick="download(event)">NoteTaker tool 
0.9</a> 
</p> 
</body> 



</html> 
Funkcja deploy () działa zgodnie z listą 17.1. W tym przypadku pełny skrypt jest pokazany na listingu 17.5. 
Wykrywanie wyskakujących przeglądarek jest kwestią sporną; ten kod obejmuje tylko najczęstsze 
alternatywy. 
function download(e) { 
if ( ! deploy() ) 
alert("NoteTaker 0.9 requires Classic Mozilla 1.4"); 
e.preventDefault(); 
} 
function is_moz_browser() { 
return ( 
window.navigator && 
window.navigator.userAgent && 
window.navigator.userAgent.search(/^Mozilla\/5\.0/) != -1 
); 
} 
function is_target() { 
var agent = window.navigator.userAgent; 
return ( 
agent.search(/rv:1\.4/) != -1 && // matches 
agent.search(/Phoenix/) == -1 && // no match 
agent.search(/Firebird/) == -1 // no match 
); 
} 
function is_app_version_ok() { 
var it = window.InstallTrigger; 
var result = it.compareVersion( 
"Nigel McFarlane/NoteTaker", "0.9.0.0"); 
return ( result == it.NOT_FOUND || 
Math.abs(result) <= it.REL_DIFF ); 
} 
function deploy() 
{ 
if ( !is_moz_browser() ) { return false; } 
if ( !window.InstallTrigger.enabled() { return false; } 
if ( !is_target() ) { return false; } 
if ( !is_app_version_ok() } { return false; } 
var xpi_container = 
{ "NoteTaker Web Notes" : "notetaker.xpi" }; 
with (window.InstallTrigger) 
install(xpi_container, null); 
return true; 
} 
 
Nie ma wymaganych parametrów, więc część szkieletu na listingu 17.1 zniknęła. Jeśli użytkownik spróbuje 
zainstalować na niewłaściwej platformie lub niewłaściwej aplikacji, składamy reklamację. Nie ma obsługi 
błędów dla funkcji install (), ponieważ nie możemy nic zrobić, aby naprawić błąd. W dużej organizacji 
możemy wyświetlić stronę HTML, która umożliwia zgłoszenie problemu. Zamiast tego powinieneś polegać 
na pliku install.js, który wydaje pożyteczną skargę dla użytkownika. Te trzy funkcje wykrywania są proste. 
Każda przeglądarka, której userAgent zaczyna się od "Mozilla / 5.0", prawdopodobnie będzie przeglądarką 
mozilla.org. Jeśli użytkownik-agent zawiera "Firebird" lub "Phoenix", to jest to przeglądarka Mozilli, a nie 
klasyczna przeglądarka, której nie obsługujemy. Is_app_version_ok () 
test jest łagodny; pozwala na przykład na instalację wersji 0.9.1.0 nad 0.9.0.0. Jest to gwarancja od 
programisty, że cofanie się w wersji wydanej jest na tyle niewielkie, że może być bezpieczne. To może być 



wymagane, jeśli nowe wydanie okaże się bardziej wadliwe, niż się spodziewano. Ostatnim elementem 
systemu instalacyjnego jest skrypt install.js. Listing 17.6 to większość tego skryptu, oparta na listingu 17.2. 
 
var TEXT_NAME = "NoteTaker Web Notes"; 
var REG_NAME = "/Nigel McFarlane/NoteTaker"; 
var VERSION = "0.9.0.0"; 
var rv = SUCCESS; 
function prepare() 
{ 
initInstall(TEXT_NAME, REG_NAME, VERSION); 
if ( schedule_files() != SUCCESS ) return getLastError(); 
if ( register_chrome() != SUCCESS) return getLastError(); 
return SUCCESS; 
} 
rv = prepare(); 
if (rv == SUCCESS) { 
performInstall(); 
} 
else { 
alert("Installation failed. (Error = " + rv + ")" ); 
cancelInstall(rv); 
} 
 
Jeśli chodzi o skrypt wyzwalacza instalacji, skrypt install.js jest uproszczony ze szkieletu listingu 17.2. Nie ma 
parametrów do sprawdzenia. Zakładamy, że skrypt uruchamiający instalację działa z pobieraniem tylko 
wtedy, gdy warunki platformy są prawidłowe. Ponieważ narzędzie NoteTaker jest ulepszeniem przeglądarki, 
nie mamy elementów menu pulpitu ani ikon ani skrótów do dodania. NoteTaker jest tak małym narzędziem, 
że sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku jest bezcelowe. Ponieważ narzędzie jest napisane całkowicie w 
JavaScript, nie mamy dowolne pliki wykonywalne lub biblioteki binarne do zarządzania albo. Wszystko, co 
musimy zrobić, to poprawnie umieścić zawartość pliku .XPI i poinformować platformę, że istnieje nowa 
zawartość chrome. Aby wykonać te kilka kroków, musimy poznać zawartość XPI. Patrząc z wyprzedzeniem 
do "Final Bundling", widzimy, że zawartość XPI jest 
install.js 
notetaker.jar 
dodatki / README.txt 
extras / notetaker.rdf 
Cała aplikacja znajduje się w archiwum notetaker.jar. Pliki w katalogu wirtualnym dodatków nie będą nigdy 
używane w czasie wykonywania. Plik README.txt służy ciekawym programistom do znajdowania i czytania; 
plik notetaker.rdf jest początkową kopią bazy danych notatek użytkownika. Musi zostać skopiowany do 
bieżącego profilu użytkownika. Listing 17.7 pokazuje dwie brakujące funkcje z listingu 17.6. Wykonują 
wymaganą manipulację plikiem XPI i rejestrem chrome 
function schedule_files() 
{ 
addFile(TEXT_NAME, VERSION, "notetaker.jar", 
getFolder("Chrome"), "notetaker.jar", true); 
addFile(TEXT_NAME, VERSION, "extras/notetaker.rdf", 
getFolder("Profile"), "notetaker.rdf", true); 
return SUCCESS; 
} 
function register_chrome() 
{ 
var jar_root = getFolder("Chrome", "notetaker.jar"); 
registerChrome(PACKAGE | DELAYED_CHROME, 
jar_root, "content/notetaker/"); 



registerChrome(SKIN | DELAYED_CHROME, 
jar_root, "skin/modern/notetaker/"); 
registerChrome(LOCALE | DELAYED_CHROME, 
jar_root, "locale/en-US/notetaker/"); 
return SUCCESS; 
} 
 
Drugie wywołanie funkcji addFile () pokazuje, w jaki sposób dowolna ścieżka pliku w pliku XPI może być 
dopasowana do dowolnej ścieżki w lokalnym systemie plików. Wywołanie getFolder () w funkcji 
register_chrome () pokazuje, w jaki sposób górna część hierarchii folderów wewnątrz pliku JAR może zostać 
zwrócona jako obiekt. Zarówno pliki schedule_files (), jak i register_chrome () są kompletne bez dotykania 
pliku notetaker.xpi. Ich wywołania addFile () i registerChrome () są zaplanowane do późniejszego wykonania 
po wywołaniu metody performInstall (). To jest cały skrypt install.js. 
17.4.3 Końcowe wiązanie 
Po zlokalizowaniu lub utworzeniu wszystkich wymaganych plików, plik notetaker XPI może w końcu zostać 
złożony. Musi zawierać co najmniej plik install.js (ponieważ jest to więcej niż skin lub locale), więc na 
początek należy utworzyć archiwum ZIP zawierające ten jeden plik. Narzędzie NoteTaker powinno być 
główną treścią pliku XPI. Jest to zgrabny i wydajny sposób na umieszczenie pakietu NoteTaker w jednym 
archiwum JAR w chrome. Taki plik jest szybszy do odczytu z dysku, ponieważ jest mały. Łatwo jest również 
zarządzać, jeśli liczba zainstalowanych pakietów jest wysoka. Zrobimy to, a my umieścimy to archiwum JAR 
w archiwum instalacyjnym XPI w celu dostarczenia. Niestety, archiwa JAR są bardzo łatwe do 
skonfigurowania dwa powody. We wszystkich częściach do tej pory narzędzie NoteTaker znajdowało się pod 
folderem resource: / chrome / notetaker jako zbiór dyskretnych plików i podfolderów. Jeśli dostarczymy 
pakiet zorganizowany w ten sposób, możemy utworzyć wymagany plik XPI po prostu zapakując działający 
folder NoteTaker, z dodanym plikiem install.js. Jednak archiwum JAR ma inną strukturę katalogów w celu 
zapewnienia szybkiego dostępu. Nasze zainstalowane pakiety NoteTaker nie przypominają hierarchii 
wymaganej przez plik JAR: 
Archiwum JAR pakietu testów Chrome 
notetaker / content <---> content / notetaker 
notetaker / locale / en-US <---> locale / en-US / notetaker 
notetaker / skin / modern <---> skin / moder / notetaker 
Jedynym rozwiązaniem tego zestawu różnic jest utworzenie kopii plików testowych z chrome i zmiana ich 
kolejności w tymczasowej hierarchii folderów, która odzwierciedla konwencję JAR. Systematyczne 
rozwiązanie polega na napisaniu skryptu Perl, WSH lub skryptu powłoki, który przechowuje proces 
przegrupowania. Ta druga hierarchia może zostać spakowana; wyniki pliku JAR. Druga zmarszczka z plikami 
JAR polega na tym, że kolejność plików w archiwum ma znaczenie, jeśli archiwum jest duże. Pliki najbardziej 
krytyczne czasowo powinny znajdować się w pobliżu początku archiwum, a ich odnalezienie wymaga mniej 
wysiłku. Aby to osiągnąć, umieść pliki pakietów w hierarchii zgodnej z konwencją JAR, tak jak poprzednio. 
Utwórz plik tekstowy zawierający listę plików w wymaganej kolejności i przekaż tę listę do odpowiedniego 
narzędzia zip wiersza polecenia, takiego jak pkzip (Microsoft Windows) lub zip (1) (UNIX). Możliwe jest 
prawidłowe utworzenie pliku JAR poprzez dodawanie do niego plików i folderów na raz z pulpitu, ale jest to 
dość żmudny proces. Rysunek 17.9 pokazuje plik JAR dla pakietu NoteTaker, który ma pewne proste 
porządkowanie. 



 
Część zawartości pakietu jest umieszczana jako pierwsza, ponieważ jest używana najbardziej. W 
rzeczywistości pliki skór i lokalizacji w tym pakiecie są po prostu plikami zastępczymi, które ilustrują, gdzie 
można umieścić takie rzeczy. W przypadku tak małej aplikacji zamówienie to prawdopodobnie nie przynosi 
żadnych korzyści. Mamy teraz dwa pliki do ostatecznego XPI: install.js i notetaker. słoik. Do tego możemy 
dodać plik README i notatkę początkową. plik rdf. Ostateczny plik XPI (w którym porządkowanie nie jest 
ważne, chyba że obecne są podpisy cyfrowe) pojawia się na rysunku 17.10. Nic więcej nie jest wymagane, z 
wyjątkiem przesyłania strony HTML z łączem pobierania i plikiem XPI do witryny sieci Web 
 

 
 
17.5 LOGOWANIE I TESTOWANIE 
Metoda logComment () obiektu Install to jedyny sposób generowania komunikatów diagnostycznych z pliku 
install.js, chyba że alert () zostanie uwzględniony. Wiadomości są rejestrowane w pliku install.log, który jest 
przechowywany w katalogu głównym obszaru instalacji platformy. Powszechnym źródłem problemów w 
procesie instalacji jest słabe dopasowanie między hierarchicznymi nazwami ścieżek w pliku XPI i 
hierarchicznymi nazwami ścieżek w lokalnym systemie plików. Jeśli te dwie wartości nie są poprawne lub nie 
pasują do siebie, to wówczas pliki zerowe mogą zostać skopiowane przez ten etap procesu instalacji. Można 
to łatwo wykryć, sprawdzając dziennik instalacji install.log i sprawdzając system plików. Jeśli nic (lub 
niewłaściwa rzecz) się nie dzieje, dobrą strategią debugowania jest uproszczenie procesu instalacji. Usuń 
wszystkie podpisy cyfrowe, a następnie usuń kod wykonujący kontrole i salda wersji. Zacznij od pliku XPI, 
którego zawartość trzeba tylko skopiować do chrome. Skoncentruj się na upewnieniu się, że poddrzewa 
archiwum plików instalują się we właściwych lokalizacjach. Jeśli nie ma sprawnego sprawdzania wersji, to 
ten sam plik XPI może być instalowany w kółko i nieszkodliwy - nie ma potrzeby odinstalowywania między 
instalacjami. W prostych przypadkach bezpieczne jest również ręczne usuwanie niestandardowych 
fragmentów chromu. Nigdy nie usuwaj żadnego ze standardowych plików JAR dołączonych do platformy. 
Jeśli nakładki są zawarte w aplikacji, uważaj na uszkodzenie bazy danych nakładki. Jeśli którykolwiek z 
nakładek ma błędy składni lub niezgodności, platforma lub początkowe okno mogą się nie uruchomić, a 
instalacja będzie bezużyteczna. Aby to naprawić, usuń bazę danych overlayinfo, zainstalowane pliki, plik 
chrome.rdf i elementy zamówienia dodane do installedchrome.txt. Następnie uruchom ponownie. Ogólnie 
zaleca się, aby wszelkie testy instalacyjne były wykonywane na oddzielnej instalacji platformy do tej 
używanej do codziennych celów. Ta osobna instalacja może być obszarem "zderzenia i oparzenia", w którym 



można swobodnie przeprowadzać eksperymenty. W systemie Microsoft Windows oddzielny komputer jest 
jeszcze lepszy, ponieważ istnieje tylko jeden centralny rejestr Mozilli i okien na hosta. Możliwe jest również 
uszkodzenie rejestru systemu Windows ze skryptu XPInstall, jeśli spróbujesz wystarczająco mocno. 
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