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2. WSTĘP DO TECHNOLOGII WIZUALNYCH

2.1 Ograniczenia technologii HTML

Pomimo  dynamicznego  rozwoju  infrastruktury  internetowej  (strony  WWW, 

aplikacje internetowe) wiele z jej możliwości nie zostało jeszcze w pełni wykorzystanych. 

Powodem  takiego  stanu  są  istniejące  ograniczenia  w  aktualnie  wykorzystywanej 

technologii tworzenia serwisów internetowych. Współczesny Internet daje nam łatwe, a 

zarazem skuteczne  mechanizmy do przeszukiwania i  oglądania  treści  zawartej  w sieci. 

Wyszukiwanie  tekstów,  przeglądanie  zdjęć,  filmów jest  niezmiernie  prostą  czynnością, 

wykonywaną przez osoby korzystające z sieci w  każdej chwili. Jednak, gdy jako aktywni 

użytkownicy sieci zaczynamy mieć do czynienia z aplikacjami opartymi o interfejs WWW, 

sprawy zaczynają  się  mocno  komplikować,  w wyniku  czego  proste  czynności,  jak  na 

przykład zakupy on-line, stają się trudne i skomplikowane w użytkowaniu. Zaawansowane 

interakcje  pomiędzy użytkownikiem a aplikacją,  chociażby interakcja  client/server  oraz 

programy  komputerowe,  w  sieci  są  dość  trudne  do  wykonania  lub  też  niemożna  ich 

zaimplementować  w  ogóle.  Sposób  poruszania  się  w  sieci  pozostał  niezmieniony 

praktycznie od połowy lat dziewięćdziesiątych był oparty o zasadę tzw. „cienkiego klienta” 

(ang. think client). Model „cienkiego klienta” oferował bardzo łatwy sposób prezentacji i 

dostarczania  stron  internetowych  do  użytkownika  końcowego.  Prostota  takiego 

rozwiązania spowodowała szybki wzrost możliwych rozwiązań, które mogły zostać użyte 

do  prezentacji  informacji.  Model  ten  opiera  się  na  przeglądarce  internetowej  którą 

obsługuje użytkownik (klient), głównym zadaniem tej przeglądarki jest interpretacja kodu 

języka  HTML i  jego  wizualizacja,  od  strony  dostawcy  zapewnione  są  zaawansowane 

serwery  aplikacji,  które  mają  za  zadanie  dynamicznie  tworzyć  i  dostarczać  zawartość 

informacji  do klienta.  Do niedawna jeszcze model  był  skuteczny i  efektywny,  o  czym 

można  się  przekonać  włączając  którąś  z  obecnie  dostępnych  przeglądarek  WWW. 

Jednakże używany model jest obciążony wieloma ograniczeniami, szczególnie w zakresie 

wykorzystania  interfejsów aplikacji, wykorzystywanych mediów, prezentacji różnorakiej 

zawartości (zdjęcia, filmy, animacje) oraz ogólnej prezentacji rozwiązań, które mogą być 

wytworzone i przesłane przy jego użyciu. W dzisiejszej sieci duży nacisk kładziony jest na 

interakcję jednak model ten ma bardzo duże ograniczenia, w porównaniu z możliwościami 

obecnych rozwiązań dla komputerów desktopowych i architektury client/server, która jest 

zasadniczo uboga lub nawet prymitywna. Dysproporcje miedzy starym modelem, a nowym 
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są  tak  ogromne,  iż  można  stwierdzić,  że  współczesne  sposoby  użytkowania  aplikacji 

internetowych są zbliżone stopniem interakcji do sposobu pracy na monitorach terminali w 

architekturze host-terminali.

2.2 Rozwój bogatych aplikacji internetowych RIA

Technologia   Flex  została  stworzona  przez  firmę  Adobe  i  służy  do  tworzenia 

aplikacji  typu RIA (ang. Rich Internet Application).  Logo technologii  Flex przedstawia 

rysunek 2.2.1. Wykorzystuje Flash Player dzięki czemu jest obsługiwana przez większość 

użytkowników INTERNETU. Technologia ta działa na zasadzie standardowej technologii 

flashowej.

Rys.2.2.1 Logo Adobe Flexii

Aplikacje  RIA  eliminują  uciążliwości  standardowych  technologii  HTML  na 

przykład  wprowadzenie  danych  przez  użytkownikach  w  kolejnych  formularzach 

wymagających  przeładowania  strony.  RIA  pobiera  większość  danych  z  serwera  na 

początku  sesji  użytkownika,  a  następnie  przetwarza  i  wyświetla  dane  wykorzystując 

zasoby  i  moc  obliczeniową  urządzenia-klienta  powoduje  to  zmniejszeniem  obciążenia 

serwera.

Pierwsza  wersja  została  stworzona  przez  firmę  Macromediaiii w  roku  2001  i 

odnosiła  się  do  technologii  flash,  logo  technologi  przedstawia  rysunek  2.2.2. 

Spowodowane  to  było  zwiększeniem  zapotrzebowania  na  dynamiczne  rozwiązania 

multimedialne,  zmniejszenie  obciążenia  serwerów,  budowaniu  aplikacji  internetowych 

przy użyciu obrazu, dźwięku i filmów. W roku 2005 Macromedia zostaje przejęte przez 

Adobe Systems, w tym okresie powstaje Adobe Flex, którego podstawowymi cechami są:
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• oddzielenie warstwy biznesowej od warstwy prezentacji,

• dynamiczna prezentacja danych bez przeładowywania strony,

• wsparcie dla środowiska developerskiego ActionScript,

• przyjazne rozwiązania dla użytkownika.

Rys.2.2.2 Logo Macromedia Flashiv

W roku 2006 Microsoft wypuszcza konkurencyjną technologię SilverLight, oparta jest ona 

na  JavaScript  i  WPF  (ang.  Windows  Presentation  Foundation),  zintegrowana  jest  z 

najpopularniejszym środowiskiem developerskim Visual  Studio,  technologia  ta  posiada 

obsługę  pakietu  Expressions  w  pełnym  zakresie  tworzenia  warstwy  prezentacji.  Na 

rysunku 2.2.3 przedstawione jest logo technologii Microsoft Silverlight.

Rys.2.2.3. Logo Microsoft SilverLightv

W roku  2007  Adobe  przedstawiło  nową  platformę  Adobe  Air  do  tworzenia  aplikacji 

desktopowych Flash/Flex, platforma ta wymaga instalacji na komputerze użytkownika ale 

daje też możliwość dostępu do aplikacji online.
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Rysunek 2.2.4 pokazuje nam używane logo platformy Adobe Air.

Rys.2.2.4. Logo platformy Adobe Airvi

W  dzisiejszych  aplikacjach  RIA  postawiono  na  intuicyjne  wykonywania  operacji, 

wzbogacenie  wrażeń  wizualnych,  łatwość  dostępu  do  technologii,  interakcyjność  z 

użytkownikiem,  łatwą  integrację  z  wszelkiego  typu  multimediami,  rozwój  aplikacji 

internetowych  pokazany  jest  na  rysunku  1.2.5.  Obecnie  coraz  większe  zastosowanie 

aplikacje  RIA  znajdują  w  zastosowaniach  biznesowych  ze  względu  na  możliwość 

współpracy  projektantów  i  programistów  w  obrębie  jednego  pakietu  aplikacji  (Adobe 

Creative  Suite,  Microsoft  Expressions),  łatwą  skalowalność  rozwiązań  (oddzielenie 

warstwy  kodu  od  warstwy  prezentacji)  oraz  dużą  liczbę  gotowych  bibliotek  i 

komponentów. Wspólnymi cechami większości aplikacji RIA są:

− dynamicznie generowanie strony (tzw. interfejs jedno ekranowy),

− przedstawianie zmieniającej się treści bez przeładowywania strony,

− pobieranie potrzebnych danych podczas rozpoczynania sesji użytkownika.
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Rys.2.2.5. Historia rozwoju aplikacjivii

Przykładami zastosowania aplikacji RIA w internecie:

− kalkulator energii na stronie Vattenfall (http://www.vattenfall.pl/kalkulatorenergii/) 

(stan na dzień 20.06.2010 r),

− dobór telefonu w sieci ERA (http://apps.era.pl/productApp-

web/user/jsp/products.jsp) (stan na dzień 17.06.2010 r),

− implementacja narzędzi do renderingu 3D

 (http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/components/spectra/spectra.html) 

(stan na dzień 26.06.2010 r) ,

− konfigurator samochodowy 

(http://www.configurator.maserati.com/gtcc/landing.page?

lang=en&currentCountry=78#GTS-) (stan na dzień 26.06.2010 r.),

− sklep Amazon (http://www.windowshop.com/) (stan na dzień 27.06.2010 r),
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Technologia OpenLaszlo

Technologia OpenLaszlo – jej logo pokazane jest na rysunku 2.3.8 – jest otwartą 

platformą (open source), która służy do projektowania, tworzenia i udostępniania aplikacji 

sieci  web  z  bogatym  interfejsem  użytkownika  (Rich  Internet  Application).  Aplikacje 

generowane  są  do  postaci  plików  Flash;  dostępna  jest  także  druga  możliwość  czyli 

kompilacja projektów do plików DHTML.

Technologia początkowo nazywała się Laszlo Presentation Server, a rozpoczęcie prac nad 

tą technologią datuje się na 2001 rok. W październiku 2004 udostępniono kod źródłowy 

projektu i zmieniono nazwę platformy na OpenLaszlo.

Platforma  oparta  jest  na  języku  LZX,  który  zawiera  w  sobie  elementy  kliku  innych 

języków takich jak: XML i JavaScript i jest podobnym do XUL i XAML. Plik LZX jest 

interpretowany przez serwlet, a później kompilowany do pliku Flash i w dalszej kolejności 

wysyłany do przeglądarki. Platforma umożliwia również kompilacje w tzw. trybie SOLO, 

która nie wymaga działającego serwleta. Platforma jest wydana na licencji Common Public 

License.

Rys.2.3.8 Logo technologii openLaszloxv

Historia rozwoju OpenLaszlo:

− 2001 rozpoczęcie prac nad Laszlo Presentation Server (LPS),

− 2002 pojawia się pierwsza wersja, która zostaje użyta w projekcie Behr,

− 2004 technologia OpenLaszlo zostaje udostępniona na zasadzie Open Source,

− 2005 oficjalna zmiana nazwy na OpenLaszlo,

− 2007 ukazuje się 4 wersja z obsługą Flash i DHTML.
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Podstawowymi cechami tej technologii jest:

− umożliwienie  łatwego  i  szybkiego  tworzenia  aplikacji  webowych  które  będą 

działać  i  wyglądać  tak  samo  niezależnie  od  użytego  systemu  operacyjnego 

(Windows,  Linux,  MacOS),  jak  również  od  przeglądarki  (IE,  Firefox,  Opera, 

Safari) oraz technologii (Flash, DHTML),

− aplikacje mają być proste i przyjazne w użytkowaniu,

− nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania,

− pełna otwartość platformy.

Rys.2.3.9 Architektura technologii OpenLaszlo (opracowanie własne)

OpenLaszloxvi został zaprojektowany z myślą o wspieraniu tworzenia aplikacji Ajax'owych 

dla większości platform i urządzeń, przedstawia to rysunek 2.3.9. Komunikacja aplikacji z 

serwerem odbywa się przy pomocy Ajaxa, w takim wypadku po stronie serwera aplikacja 

nie  musi  być  modyfikowana  aby była  możliwa  współpraca  z  nowym użytkownikiem. 

OpenLaszlo kod napisany w Javascript  tłumaczy do bytekodu.  Z drugiej  strony wersja 
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Flash  pozwala  na  wstawianie  multimediów  do  aplikacji.  Przy  zastosowaniu  DHTML 

mamy możliwość pisania kodu w JavaScript, więc funkcjonalność obu wersji jest prawie 

identyczna.  OpenLaszlo działa również jako serwer proxy pomiędzy aplikacjami,  jedną 

napisaną  w  LZX,  a  drugą  umieszczoną  po  stronie  serwera.  Gdy  jest  to  wymagane 

kompiluje kod do odpowiedniej z wersji i wysyła go do przeglądarki. W technologii tej 

mamy możliwość kompilacji w tzw. trybie SOLO (ang. Standalone OpenLaszlo Output), 

tak skompilowana aplikacja może być używana z dowolnym inny serwerem (Apache, IIS, 

Lighttpd) a także z dowolnym językiem ze strony serwera np: PHP. Python, CGI. 

Na rysunku 2.3.10 przedstawiono schemat działania technologii OpenLaszlo.

 

Rys.2.3.10 Schemat działania technologii OpenLaszlo (opracowanie własne)

Aplikacje  pisane w OpenLaszlo są tworzone w sposób deklaratywny.  Całość programu 

zawarta  jest  w  znaczniku  canvas, który  jest  odpowiedzialny  za  wizualizację  aplikacji. 

Wewnątrz tego elementu umieszczane są inne elementy np: tekst, przyciski, widoki, każdy 

z  elementów posiada własny zestaw atrybutów, które mogą być  indywidualnie  według 

potrzeb ustawiane, decydują one o wyglądzie i działaniu aplikacji. W elemencie  canvas 
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można  umieszczać  także  skrypty,  robi  się  to  za  pomocą  znacznika  script, skrypt 

wykonywany jest zaraz po uruchomieniu aplikacji. 

Jedynymi  narzędziami,  które  są  potrzebne  do  tworzenia  aplikacji  w  OpenLaszlo  są 

dowolny  edytor  tekstu  lub  HTML,  a  do  odtwarzania  potrzebny  jest  flash  player  oraz 

zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - JRE w wersji 1.4.2 lub wyższej.

Na listingu nr 3 przedstawiono fragment kodu napisany w technologii OpenLaszlo.

<canvas width=”500” height=”350”>

<window width=”200” height=”250” title=”Window” resizable=”true”>

<simplelayout axis=”y” spacing=”10”/>

<text>Here is some text</text>

</window>

</canvas>

Listing.3. Kod źródłowy w OpenLaszlo.

OpenLaszlo stał się konkurentem pozostałych technologii takich jak Microsoft Silverlight, 

Adobe Flex czy JavaFX. 
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3. PROJEKT I IMPLEMENTACJA APLIKACJI

3.1 Opis środowiska w którym zostanie wykonana aplikacja

Na potrzeby pracy stworzono aplikację wykonaną na platformie Adobe Air (Adobe 

Integrated  Runtime),  a  konkretnie  Adobe  Flex  Builder,  która  stała  się  podstawowym 

narzędziem do tworzenia aplikacji w technologii  Flex (od wersji  3 Flexa) platforma ta 

początkowo  nosiła  nazwę  Apollo.  W przeciwieństwie  do  Flash  Player  Adobe  Air  jest 

całkowicie  nowym wieloplatformowym środowiskiem wykonawczym działającym poza 

nią czyli tak samo jak platformy Java i .NET. Jednak istnieją znaczące różnice w polityce 

bezpieczeństwa platforma AIR jest ukierunkowana w tym elemencie bardziej na aplikacje 

internetowe i łączy w sobie zalety przeglądarki i maszyny wirtualnej. W związku z tym 

aplikacja przeznaczona do pobrania za pomocą przeglądarki uruchamia się tak jakby to 

była aplikacja desktopowa jej działanie przedstawia rysunek 3.1.1. Aplikacje wykonane w 

Adobe Integrated Runtime działają dobrze w trybie offline, mając ograniczony dostęp do 

plików  systemowych.  Aby  można  było  w  pełni  wykorzystać  Adobe  Air  należy 

zainstalować darmową wtyczkę, w najnowszych wersjach Adobe Creative Suite dodatek 

ten jest instalowany automatycznie. Adobe Air otwiera niesamowite możliwości łączenia 

aplikacji Flash z systemem użytkownika a także z internetem. 

Rys.3.1.1 Działanie platformy AIR na desktopiexix
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Środowisko AIR umożliwia programiście pracę w znanym mu środowisku i za pomocą 

znanych mu narzędzi, a jednocześnie pozwala wykorzystać technologie Flash, JavaScript, 

Flex,  i  Ajax  to  stworzenia  programowania  spełniającego  oczekiwania  użytkownika. 

Aplikacje można tworzyć przy kombinacjach następujących technologii:

• Flash / Flex / ActionScript

• HTML / JavaScript / CSS / Ajax

• W każdej aplikacji możemy korzystać z formatu PDF

W rezultacie możliwe jest wykonanie aplikacji AIR:

• opartych na technologii  Flash lub Flex takich,  których treść to kod w formacie 

SWF

• opartych na technologii  Flash lub Flex oraz dodatkowo w formacie HTML lub 

PDF, których treść główna to kod SWF, a dodatkowa w formacie HTML (CSS, JS) 

lub PDF

• opartych na formacie HTML, treść główna zapisana w formacie HTML, JS, CSS

• opartych na formacie HTML i dodatkowo zawierające kod w Flash/Flex (SWF) lub 

dane PDF

Technologie używane w AIR to między innymi:

HTML i CSS są podstawą konstrukcji  okna aplikacji  AIR, tak samo, jak ma to 

miejsce w standardowej stronie internetowej (o ile nie jest to Flash). Platforma AIR do 

renderingu HTMLa używa silnika WebKit, a więc pracuje tylko i wyłącznie na jednym, 

bardzo zaawansowanym silniku przeglądarki. Do tego użytkownicy otrzymują narzędzie 

potężniejsze,  niż  zwykły  silnik  przeglądarki.  WebKit  znany  jest  ze  swoich  licznych, 

niestandardowych możliwości i eksperymentalnych atrybutów CSS.

AIR  zapewnia  pełną  obsługę  JavaScript  1.5  i  tutaj  znowu  znika  konieczność 

używania przestarzałych lub niepoprawnych konstrukcji dla przeglądarki Internet Explorer. 

W  środowisku  AIR  mamy  możliwość  korzystania  z  ulubionych  przez  bibliotek  i 

frameworków   takich  jak  np:  jQuery.  AIR  obsługuje  synchroniczne  i  asynchroniczne 

wywołania XMLHttpRequest, w przeciwieństwie do przeglądarek, bez problemu pozwala 

na wczytywanie danych za pomocą AJAX'a pomiędzy domenami.

Flash Player wraz z silnikiem WebKit są dodane do środowiska Flex Builder oraz silnie 
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zintegrowane  na  bardzo  niskim  poziomie,  dotyczy  to  także  mechanizmów 

odpowiedzialnych za skrypty, w związku z tym możliwe jest łączenie skryptów w różnych 

językach,  np.  JavaScript  może  wywoływać  funkcje  ActionScriptu  i  Flash  Playera,  a 

ActionScript wywoływać funkcje JS i manipulować modelem DOM dokumentu HTML.

PDF to  znany standard  dla  dokumentów.  Jeśli  mamy już  zainstalowany Adobe 

Reader, aplikacje AIR mogą wykorzystywać wszystkie jego funkcje, które dostępne będą z 

poziomu przeglądarki internetowej.

Oprócz standardowych technologii internetowych, AIR udostępnia pokaźny zestaw 

wywołań API, dostępnych z poziomu JavaScriptu i ActionScriptu. Niektóre z dostępnych 

funkcji to:

• API plikowego wejścia-wyjścia 

• pełne natywne interfejsy API do obsługi menu i okien

• wykrywanie stanu połączenia z usługami, za pomocą wywołań API online/offline 

• aktualizacje aplikacji 

• API obsługi wbudowanej bazy SQLite 

Środowisko  wykonawcze  jest  spójną  platformą  która  jest  niezależna  od  od  systemu 

operacyjnego.  Aplikacja  nie  musi  być  projektowana  z  myślą  o  konkretnym  systemie 

operacyjnym ponieważ aplikacja tworzona jest dla środowiska wykonawczego. Przez to 

aplikacje wykonywane są szybciej, wykorzystywać można wzorce projektowe.

Flex  Builder  jest  de  facto  środowiskiem  Eclipse  z  odpowiednimi  wtyczkami,  które 

diametralnie  ułatwia  i  przyspiesza  pisanie  aplikacji  w  technologii  Flex.  Flex  Builder 

(najnowsza  wersja  nosi  już  nazwę  Flash  builder)  ma  wiele  przydanych  funkcji:  np. 

debugger  kodu,  podpowiedzi  kodu,  wbudowaną  dokumentację  i  wiele  innych 

funkcjonalności, które powodują, że pisanie projektów w Flex staje się przyjemnością. Na 

rysunku 3.1.2 pokazane jest ekran startowy Flex Buildera.
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Rys.3.1.2 Widok startowy środowiska Flex Builder.

Jedynym mankamentem tego  środowiska  jest  to,  że  jest  niestety  płatne.  Jednak  firma 

Adobe dała możliwość zapoznania się z nim poprzez wersję trialową, która jest dostępna 

do pobrania na stronie Adobe. Rysunki 3.1.3 i 3.1.4 pokazują poszczególne ekrany Adobe 

Air.

Rys.3.1.3. Przykładowy ekran środowiska Flex Builder.
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Rys.3.1.4 Przykładowy ekran po wykonaniu prostego kodu.

3.2 Projekt aplikacji

Aby zaprojektować aplikację typu RIA, która będzie w jak największym stopniu 

odpowiadała  użytkownikom,  tzn.  będzie  intuicyjna  w  obsłudze  należy  kierować  się 

kilkoma zasadami.

a) prędkość  działania  aplikacji  –  tu  największe  znaczenie  ma  ilość  zastosowanych 

elementów  graficznych  pobieranych  przez  aplikację,  jakość  wykonywanych 

skryptów  oraz  odpowiednie  ustawienia  pamięci  cache.  Przeładowanie  tymi 

elementami  może  powodować,  że  aplikacja  będzie  działać  bardzo  wolno 

zniechęcając jej użytkowników.

b) interaktywność – aplikacja powinna pozwalać użytkownikowi na pełną swobodę 

użytkowania nie ograniczając go narzuconymi schematami działania.

c) zrozumiałe  komunikaty  systemowe  –  komunikaty  powinny  informować  o 

konkretnych błędach itp.. Najlepiej jeśli będą dodatkowo opatrzone ułatwiającymi 

identyfikację o błędzie grafikami (np: wykrzyknik lub kolory).

d) możliwość powrotu – należy uwzględnić możliwość powrotu przez użytkownika, 

np: poprzez dodatkowe przyciski.

e) przejrzystość interfejsu – nie należy przesadzać z ilością widocznych elementów 

nawigacyjnych,  może  to  powodować,  że  podstawowe  funkcjonalności  będą 

głęboko  ukryte  przed  użytkownikiem.  Najlepiej  jest  stosować  zakładki  które  w 

zależności od potrzeb są rozwijane.
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f) informowanie o statusie aplikacji – jeśli to możliwe należy stosować preloadery 

które na bieżąco będą informować użytkownika o postępie ładownia aplikacji.

g) konsekwencja w oznaczeniach  – stosujmy jednakowy schemat  oznaczeń,  np:  w 

oknie  komunikatu  przyciski  należy  zawsze  umieszczać  tak  samo jak  w innych 

okienkach.

h) wielośrodowiskowość – aplikacje typu RIA powinny być  możliwe do użycia w 

wielu dostępnych systemach takich jak Mac Os, Linux itp., a nie tylko w Windows. 

To samo dotyczy się sprzętu, aplikacja powinna dać możliwość uruchomienia na 

dostępnych urządzeniach: PC, smartfon, telefon komórkowy.

i) afordancje – użytkownik powinien być świadomy tego co chce zrobić z danym 

elementem interfejsu i co zastosowanie go będzie powodowało. Przyciski powinny 

zachęcać do ich kliknięcia.

j) wykorzystywanie  animacji  –  nasza  aplikacja  nie  powinna przeprowadzać  zmian 

zbyt  gwałtownie,  można  to  uzyskać  przy  zastosowaniu  animacji,  przykładami 

takimi  są  rozsuwane  panele,  które  prezentują  odmienne  treści.  Jednak  należy 

uważać aby nie przesadzić z ich stosowanie bo może to doprowadzić rozproszenia 

uwagi użytkownika.

k) obsługa  skrótów klawiszowych  –  aplikacja  nasza  powinna  wspierać  stosowanie 

skrótów klawiszowych które mogą przyspieszyć wykonanie danego działania przez 

użytkownika niż ma to miejsce przy użyciu myszki.

l) pomoc  przy  wprowadzaniu  danych  –  należy  dbać  o  to  aby  użytkownik  miał 

możliwość użycia odpowiedniego narzędzia do wprowadzania wymaganych przez 

nas  danych  (np:  kontrolka  kalendarza  dla  zakres  czasowego).  Dane  mogą  być 

uzupełniane automatycznie jeśli  użytkownik już kiedyś je wprowadzał  w naszej 

aplikacji.

Powyższe  zasady  powinny  być  pomocne  w  zaprojektowaniu  odpowiedniej  aplikacji, 

jednak jedną z najważniejszych zasad myślowych przy tworzeniu aplikacji jest to żeby 

zaprojektować ją z myślą o zwykłych użytkownikach którzy niekoniecznie muszą się znać 

na nowinkach technicznych oraz chcą ich używać. 

Nasza aplikacja będzie aplikacją, która ma zadanie pokazanie metodyki tworzenia 

aplikacji  w  Flexie.  Aplikacja  ta  będzie  wysyłała  dane  wpisane  do  formularza  na 

zdefiniowany adres e-mail. Działanie aplikacji przebiegać będzie następująco. W pierwszej 
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kolejności  wprowadzamy  dane  do  formularza,  po  naciśnięciu  przycisku  wyślij 

rozpoczynać  się  będzie  akcja  wyszukiwania  domyślnego  klienta  pocztowego,  po 

wyszukaniu klienta nastąpi jego uruchomienie i wpisanie do maila danych wprowadzonych 

przez  nas  do  formularza  wraz  z  uzupełnieniem  adresu  odbiorcy.  Po  wykonaniu  tych 

wszystkich czynności powinniśmy otrzymać gotowego do wysyłki e-maila. Rysunek 3.2.1 

pokazuje nam schemat działania naszej aplikacji. Tworzenie aplikacji polegać będzie na 

przygotowaniu  szablonu  formularza,  następnie  zaimplementujemy  jego  obsługę  przy 

pomocy flexa i php. Na samym końcu zintegrujemy go z animacją flash.

Rys.3.2.1 Schemat działania aplikacji

3.3 Dokumentacja techniczna do aplikacji (kody źródłowe)

Aplikacja  składa  się  z  kilku  plików,  które  są  tworzone  podczas  pisania.  Są  to 

między innymi:  .actionScriptProperties,  .project,  które odpowiedzialne są za ustawienia 

programowe.  Podczas  rozpoczynania  pracy  z  nowym  projektem  w  Adobe  Air 

automatycznie są tworzone foldery .settings, bin-debug, flexform, html-template, libs, src 

znajdują  się  w  nich  pliki  bibliotek,  źródła,  szablony  html,  ustawienia  itd..  Plikiem 

wynikowym  po  kompilacji  programu  jest  plik  mail.exe,  jest  to  plik  wykonywalny. 
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3.5 Testy działania aplikacji

Testy  działania  aplikacji  zostały  przeprowadzone  na  najbardziej  popularnych 

systemach operacyjnych, tj, Windows XP, Windows 7 i Linux Ubuntu 9.04. Do działania 

aplikacji  wymagane  jest  tylko  posiadanie  w  systemie  wtyczek  obsługujących  Flash. 

Aplikacja jest niezależna od platformy, na której działa. Klientami pocztowymi na których 

przeprowadzałem testy były:  Mozilla  Thunderbird  3.0.5,  Microsoft  Outlook  2007,  The 

Bat!  4.2.36.4  Home  Edition  wszystkie  programy  prawidłowo  współdziałały  z  naszą 

aplikacją. Wygląd aplikacji w każdym systemie był taki sam, pod względem szybkości 

działania  aplikacji  nie  było  widać  różnic  dla  poszczególnych  systemów,  były  one 

niezauważalne przy normalnym użytkowaniu aplikacji. Programy pocztowe uruchamiały 

się  dosyć  szybko,  a  dane  wprowadzane  do  maila  zawsze  były  identyczne  z  danymi 

wpisanymi do formularza. Nie występowały żadne błędy przy nadaniu e-maila, walidacja 

danych działa prawidłowo.

Rys.3.5.1 Loga systemów operacyjnych użytych w testach
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