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Ajax não é dependente dos servidores Web, e como tal poderá ser usado com PHP, 
JSP, ASP e ASP.NET. 
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Por todo o documento subentende-se: todos os seus componentes já anteriormente 
carregados: imagens, menus, etc. 
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JavaScript pelo facto de ser uma linguagem executada do lado do cliente, utiliza 
apenas recursos locais. 
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O HTML e CSS são usados para a apresentação das páginas Web. O XMLHttpRequest 
permite a troca de dados de forma assíncrona entre o servidor e o cliente/browser. 
 
A troca de dados assincrona significa que a resposta do servidor será disponibilizada 
assim que possível, sem que ocorra a paragem da página e consequentemente a 
espera dessa mesma resposta. 
 
A DOM define objectos e propriedades de todos os elementos HTML e XML e os 
métodos (a interface) para aceder aos mesmos. Existe o HTML DOM e XML DOM. 
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• Boolean:  true ou false, para decidir se é possível utilizar os elementos já 
carregados ou se é necessário aguardar 

 
• send: envio do pedido com os dados necessários para o servidor. 
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• Readystate 0 a 4 (ready) 
• Status: 200 is ok 404 not found 
• Onreadystatechange: a função é chamada cada vez que o atributo readyState se 

altera 
• Response text: resposta em plain text 
• responseXML: recurso a um ficheiroXML 
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1. O utilizador interage com um elemento na página Web, que desencadeia uma 
chamada de JavaScript; 

2. Ocorro e evento que cria o objecto XHR, e é enviado o request para o servidor; 
3. O servidor processa o pedido, acede aos sistemas de ficheiros/bases de dados, e 

a cria a resposta; 
4. É enviado na forma de texto ou sobre a forma de um ficheiro; 
5. Os dados são recebidos pelo browser do utilizador, sendo processados no mesmo 

de forma local e consequentemente o conteúdo pretendido, actualizado. 
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O standard DOM indica: 
 
 - O documento inteiro é um nodo de documento; 
 - Cada elemento XML é um nodo de elemento; 
 - O texto nos elementos XML são noso de texto; 
 - Cada atributo é um nodo de atributo; 
 - Comentários são nodos de comentário. 
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O objecto XMLHttpRequest tem de ser criado novamente cada vez que é usado, dado 
que é automaticante “destruído” após a sua utilização. 
 
A criação do objecto será diferente caso se utilize o Internet Expliorer,  recorrendo-se 
ao ActiveXObject para este navegador. 
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• É necessário que o readyState seja 4 (ok) e o estado da página seja 200 para que 
seja possível emitir uma resposta. 

 
• Neste caso foi emitida uma resposta em texto pleno (plain text). 
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Esta é uma situação semelhante – o conteudo é automaticamente carregado do 
ficheiro em modo assincrono (true) , mas com possibilidade de alteração no ficheiro, 
através de uma caixa de texto para introdução de dados. 
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É realizado o POST para um outro ficheiro (index2.aspx) de forma a evitar o 
carregamento da própria página actual (index.aspx), para assim obter uma forma 
assincrona de comunicação. 
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• XmlTextWriter w = new XmlTextWriter(Server.MapPath(Request.ApplicationPath) 
 
Para escrever o ficheiro no mesmo caminho onde o ficheiro correspondente à pagina 
Web se encontra. 
 
• w.WriteElementString.  

 
Permite guardar string’s nos atributos do ficheiro XML. 
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• carregar() é a função que pretendemos que ocorra periodicamente 
• 1000 é o intervalo de tempo em 1000 segundos. 
 
No caso anteriormente demonstrado (e que será mostrado na prática no exemplo 
funcional), quando um utilizador altera o conteudo, isto significa que o mesmo é 
actualizado de uma forma completamente dinâmica e automática em todos os 
restantes utilizadores que tenham a página Web em execução. 
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1. DWR - framework criada em Ajax que fornece facilidade de comunicação entre o 
Java existente no servidor e o JavaScript no browser; 

2. Prototype - para chamadas remotas com recurso a Ajax; 
3. Anaa - uma API para Ajax que fornece várias funções de carregamento e gravação 

de dados, de e para o servidor. 
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Neste exemplo pretendemos demonstrar como é possível utilizar DHTML, sem que se 
recorra ao servidor. 
 
Consiste na possibilidade do utilizador alterar de forma dinamica a cor do fundo da 
página. O utilizador dispõe de três opções, vermelho, azul e verde. 
 
Neste caso organizámos estas opções para o utilizador numa tabela DOM, em HTML. 
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De forma a utilizarmos Ajax poderiamos por exemplo enviar para o servidor a cor 
escolhida, para que na próxima visita à página Web essa informação fosse tida em 
conta. 
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Por vezes existem situações em que o processamento pode demorar algum tempo 
após o carregamento por parte do servidor, ocorrendo desta forma temporariamente 
(ou definitivamente caso exista falhas do servidor) espaços vazios na página ou falhas 
na actualização do conteúdo. 
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