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Introduktion til jQuery
Når man udvikler en ASP.NET-applikation skal man tage stilling til, om man ønsker
at skabe en applikation med en traditionel klient/server-orienteret HTMLbrugerflade, eller en mere dynamisk, hurtig og tiltalende brugerflade, hvor man holder så meget funktionalitet som muligt på klienten (browseren). Ønsker man den
sidstnævnte type (som anvendes i mange webapplikationer i dag) er man tvunget til
at bruge CSS (se side 26) og ikke mindst JavaScript (se side 58). Fordi standard
JavaScript i realiteten er rimelig ”rå” i sin måde at udvælge og manipulere elementer
på en HTML-side, og samtidig ikke nødvendigvis fungerer på samme måde i forskellige typer og versioner af browsere, er det faktisk ret kompliceret at skabe en
dynamisk klientbaseret brugerflade. Derfor er der i løbet af de seneste år dukket en
del forskellige JavaScript-biblioteker op, som gør det nemmere at bruge JavaScript.
Dels slipper man for at skrive så meget kode, fordi man kan benytte funktionalitet,
som allerede er kodet i bibliotekerne, og dels behøver man ikke i samme grad være
bevidst om, hvorvidt koden nu også virker i alle browsere.

jQuery
Et af de mest populære biblioteker hedder jQuery, og er primært skabt af JavaScriptguruen John Resig, men der er en masse andre, som har hjulpet med udvikling og
vedligeholdelse af projektet. De fremgår alle af jQuery-sitet under ”About”, hvor
også historien bag jQuery er beskrevet.
jQuery har primært til formål at gøre det nemmere at skrive effektiv, hurtig og browseruafhængig JavaScript til at udvælge HTML-elementer og herefter manipulere
disse på mange forskellige måder. Samtidig består selve jQuery-kernen af forskellige metoder til eksempelvis at gennemløbe elementer, foretage AJAX-kald og meget
mere. Udover selve kernen er der et par yderligere biblioteker, man kan vælge at
benytte – herunder et bibliotek med konkrete brugerfladeelementer som eksempelvis
en ”kontrol” til at vælge dato og tid, en komponent til at sortere lister, en komponent
til at implementere drag-and-drop og meget mere. I skrivende stund (ultimo 2010)
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findes der ligeledes en betaversion af et bibliotek, der kan bruges til webapplikationer til afvikling på smartphones (iPhone, Android med videre).
jQuery-biblioteket er umådelig populært og benyttes af rigtig mange store websites i
hele verden (Google, Dell, CBS, WordPress med videre).

jQuery og Microsoft
jQuery har som udgangspunkt intet med Microsoft at gøre, og er dermed heller ikke
direkte relateret til ASP.NET. jQuery manipulerer og tilføjer HTML-elementer i
browseren ved hjælp af JavaScript, og det er ligegyldigt, hvordan HTMLopmærkningerne er skabt. De kan komme fra serverorienterede teknologier som
eksempelvis ASP.NET eller PHP, men det kan også være fra statiske HTML-sider.
jQuery er et Open Source-projekt, der hviler i sig selv, men Microsoft har for nogle
år siden fået øjnene op for, hvor effektive bibliotekerne er, og har fået lov til at distribuere projektet sammen med Visual Studio. Samtidig er Visual Studio tilrettet, så
der er Intellisense til de forskellige biblioteker. Med tiden vil Microsoft levere indhold til jQuery-projektet som tak, og jQuery vil blive tættere integreret i ASP.NET i
eksempelvis ASP.NET AJAX (se side 171) og AJAX Control Toolkit (se side 198).

Et kort eksempel på brug af jQuery
Inden vi ser nærmere på jQuery, kan det være på sin plads med et kort eksempel på,
hvad jQuery kan.
Prøv at tilføje en almindelige HTML-side til et website i Visual Studio med følgende
indhold:
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js"
type="text/javascript">
</script>
<style type="text/css">
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.demo
{
background-color: Yellow;
font: normal bold 26px Arial;
border: solid 1px black;
text-align: center;
padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
<p style="display: none" id="tekst">
Dette er en test af jQuery
</p>
<p id="klik">
Klik her
</p>
<script type="text/javascript">
$("#klik").click(function () {
$("#tekst").addClass("demo").show("slow");
$("#klik").hide();
});
</script>
</body>
</html>

Når siden vises i en browser (højreklik på filen i Solution Explorer og vælg ”View in
browser”) vises blot en side med teksten ”Klik her”. Her er eksempelvis siden vist i
Chrome:
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Figur 214. jQuery demo (1).
Når der klikkes et sted i ”Klik her” vil teksten ”Dette er en test af jQuery” blive vist
animeret (teksten flyver ind fra toppen af siden) tilføjet noget CSS, og ”Klik her”
fjernes. Den animerede del er logisk nok svær at vise på et billede – men her er det
endelige resultat.

Figur 215. jQuery demo (2).
Eksemplet er meget simpelt, men viser hvor lidt JavaScript (tre linjer) der skal til at
kode en ellers ret kompliceret funktionalitet. Det viser samtidig fire af de elementer
som gennemgås i resten af kapitlet:




Hvordan man inkluderer jQuery på en side (i eksemplet hentes biblioteket
fra en af Microsofts servere).
Hvordan man kan finde elementer på en side (eksempelvis findes paragraffen kaldet klik ved hjælp af $(”#klik”)).
Hvordan man nemt kan binde script op til en hændelse (når der klikkes på
teksten så …).
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Hvordan man kan tilføje CSS til et element og benytte en animeret effekt
(show-metoden).

I det følgende gennemgås grundlæggende brug af jQuery, men det anbefales at se på
de mange ressourcer på http://jquery.com.

Inkludering af jQuery
For at kunne benytte jQuery skal man som minimum tilføje selve jQuerykernebiblioteket til den side, hvor det skal benyttes. Filen findes i forskellige versioner:





jquery-x.x.x.js er den fulde version (også kaldet source). Den er ”læsbar” i
en editor og benyttes i forbindelse med udvikling/debug.
jquery-x.x.x.min.js er den komprimerede version (også kaldet minified) og
benyttes i produktion. Her er eksempelvis alle linjeskift og whitespaces fjernet (hvilket gør den komplet umulig at læse i en editor – men den fylder til
gengæld ikke så meget).
jquery-x.x.x-vsdoc.js er den fil, man skal bruge, hvis man ønsker Intellisense i Visual Studio. Den bør (ligesom source-versionen) kun benyttes i forbindelse med udvikling.

I de nævnte filnavne repræsenterer x.x.x versionsnummeret som i skrivende stund
hedder 1.4.3.
Man kan vælge at hente den sidste nye version direkte fra jQuery og så placere filen
i en valgfri lokal mappe – eksempelvis /scripts.
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Figur 216. jQuery-fil placeret i en mappe – klar til brug.
Filen kan nu trækkes ind i head-opmærkningen på en side:
<html>
<head runat="server">
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<!—body og resten af siden fjernet -->

Man kan også vælge blot at henvise til filen på nettet – enten hos jQuery, Microsoft
eller Google som alle har scripts liggende tilgængelige på en URL. Det har den fordel, at man ikke behøver bøvle med at have filen liggende lokalt, og ikke mindst at
man kan opnå store cache-fordele ved at benytte en .js-fil fra en URL, som man
måske allerede har hentet tidligere, og som dermed er cachet i browseren. Man kan
benytte en af følgende adresser (her version 1.4.3):




http://code.jquery.com/jquery-1.4.3.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js
http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.3.min.js

Her bruges scriptet fra jQuery i stedet for et lokalt script.
<html>
<head runat="server">
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<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.3.min.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<!—body og resten af siden fjernet -->

Om man bruger et lokalt script eller et script fra nettet (scriptet leveres gennem et
såkaldt CDN – Content Delivery Network) kommer an på, hvilken applikation man
bygger. Hvis der er tale om et intranet, er et lokalt script nok at foretrække, men hvis
scriptet skal bruges i et offentligt site med mange brugere, er et script fra Google
eller Microsoft at foretrække.
Hvis man udvikler et site med en master page, kan man vælge at tilføje scriptet til
den, men det har den ulempe, at alle sider så vil få scriptet inkluderet. Hvis man ikke
bruger jQuery på alle sider (og det gør man ikke nødvendigvis), så er det spild af
ressourcer. Alternativt kan man tilføje scriptet til en Content-kontrol (se side 250)
der består af en ContentPlaceHolder-kontrol placeret i head-opmærkningen:
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
</asp:Content>

Grundlæggende jQuery
Når jQuery er loadet i browseren, kan man tilgå de forskellige objekter. Det primære
objekt kaldes logisk nok jQuery og kan eksempelvis tilgås som:
jQuery("#minId").text("Hej fra jQuery");

Man vil dog tit bruge et dollartegn ($) som genvej til objektet. Derfor kan førnævnte
ligeså godt skrives som:
$("#minId").text("Hej fra jQuery");

I eksemplerne rundt på nettet benytter man mest $-genvejen.
Som det gennemgås senere, giver jQuery tilgang til masse hændelser, men en af dem
benyttes en del og gennemgås derfor kort her. Den hedder ready og afvikles, når
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browseren er færdig med at skabe objekterne på siden (DOM). Hændelsen bruges
derfor til kode, som man ønsker afviklet, når siden er loadet og ”klar”. Man vil typisk se hændelsen bundet til en metode på en af følgende måder:



$(document).ready(handler)
$(handler)

Det giver samme resultat – nemlig at funktionen (i ovennævnte eksempel kaldet
handler) kaldes, når DOM er klar. Hvis førnævnte kode skal kaldes, når siden er
loadet, kan man altså eksempelvis gøre som følger:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(handler);

function handler() {
$("#minId").text("Hej fra jQuery");
}
</script>

Man vil dog typisk benytte en såkaldt anonym metode, der defineres og benyttes i
stedet for en reference til en metode (metoden bag en hændelse bliver sjældent brugt
til andet alligevel, og man kan lige så godt trække så meget performance ud af JavaScript som muligt). En ready-hændelse (og andre hændelser) kodes derfor tit som:
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function () {
$("#minId").text("Hej fra jQuery");
});

</script>

Man behøver ikke benytte en anonym metode, men en stor del af eksemplerne på
nettet vil bruge dem, og man kan derfor lige så godt vende sig til syntaksen. Den kan
være lidt svær at få fat på, men hvis man sørger for at skrive hele skabelonen for en
anonym metode, er det lidt nemmere – eksempelvis:
$(”#minId”).click(function () {} );
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Så kan man efterfølgende placere et linjeskift imellem de to tuborgklammer og skrive sin kode.

Brug af selectors
Noget af det jQuery er rigtig god til er at finde HTML-elementer på en side, som
efterfølgende kan påvirkes på forskellig vis. Elementerne findes ved hjælp af de
såkaldte selectors, og syntaksen bag en selector minder en del om måden CSS finder
elementer på. jQuery har dog udvidet denne funktionalitet en hel del.
Her gennemgås kun de mest simple selectors, og det anbefales at se på dokumentationen på jquery.com for yderligere information.
En selector ser ud som følger:
$("[selector]")

hvor [selector] er et udtryk, som kan antage mange former. Her er nogle simple eksempler:
Selector

Forklaring

$("*")

Vælger alle elementer

$("a")

Vælger alle a-opmærkninger (link)

$("li")

Vælger alle li-opmærkninger (elementer på en liste)

$("span, div")

Vælger alle span- og div-elementer

$("p a")

Vælger alle links, men kun i afsnit

$("ul li")

Vælger alle li (elementer) i en ul (og ikke eksempelvis i
ol)

$(":button")

Vælger alle knapper

$(":checkbox")

Vælger alle checkbokse
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Selector

Forklaring

$("#mitId")

Vælger elementet med mitId som ID

$(".minKlasse")

Vælger elementer med (CSS-) klassen minKlasse

$("#mitId .minKlasse")

Vælger elementer der har klassen minKlasse påført, og
som kan findes i elementet med ID mitId

Tabel 29. Simple selectorer.
Som eksempel kan vises følgende:
<html>
<head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$("#minTabel a").css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>
<a href="#">Link 1</a>
<table id="minTabel">
<tr>
<td>
<a href="#">Link 2</a>
<a href="#">Link 3</a>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Siden består af tre link (a-opmærkninger) – et uden for en tabel og to i en tabel. Når
siden er loadet (jQuery’s ready-hændelse) findes de link, som er i tabellen, ved hjælp
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af $("#minTabel a"), og de fundne link tilføjes en baggrundsfarve ved hjælp af CSSmetoden (herom senere). Resultat bliver følgende:

Figur 217. To link påvirket af jQuery.
Der findes en rigtig god side på http://kortlink.dk/8bkz, som giver mange ”live”
eksempler på forskellige typer af selectors. Hvis man er helt ny i jQuery, bør man
bruge lidt tid på at ”lege” på denne side – den giver en rigtig god forståelse for,
hvordan man nemt kan finde elementer.

Figur 218. jQuery selectors læres nemmest ved at lege – prøv selv på
http://kortlink.dk/8bkz.
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Når først man har fundet de elementer, man skal arbejde med, ved hjælp af selectors,
kan man efterfølgende påvirke elementerne på forskellig måde eller fange og benytte
hændelser.

Manipulering af elementer
jQuery-objektet indeholder et hav af forskellige metoder, som kan manipulere et
eller flere elementer. Her er nogle af de vigtigste:.
Metode

Forklaring

addClass()

Tilføjer en CSS-klasse

before(), after()

Tilføjer indhold før eller efter et element

attr()

Læser eller sætter en attribut

css()

Læser eller tilføjer CSS

html()

Læser eller tilføjer HTML-indhold

removeAttr()

Fjerner en attribut

removeClass()

Fjerner en CSS-klasse

val()

Finder værdien (eksempelvis teksten i en tekstboks)

Tabel 30. Tabel over nogle få jQuery-metoder.
Her er et eksempel, som benytter nogle af metoderne på en tabel:
<html><head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$("#minTabel").before("<p>Tilføjet før tabel</p>");
$("#minTabel td").css("background-color", "yellow");
$("#minTabel td").addClass("demo");
$("#minTabel td").html("fra jQuery");
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$("#minTabel").after("<p>Tilføjet efter tabel</p>");
});
</script>
<style type="text/css">
.demo { padding: 10px; border: 1px solid black; }
</style>
</head><body>
<table id="minTabel">
<tr><td /><td /><td /></tr>
</table>
</body>
</html>

Siden består af en meget simpel tabel med tre celler uden indhold, men ved hjælp af
jQuery tilføjes indhold til cellerne (HTML-metoden), baggrundsfarven ændres
(CSS-metoden), der tilføjes en CSS-klasse (addClass-metoden), og der tilføjes sågar
en paragraf før og efter tabellen (before- og after-metoderne).

Figur 219. Manipulering af elementer ved hjælp af jQuery.

Effekter
Der findes ligeledes en del metoder, som manipulerer med elementer på mere speciel måde, og flere af dem er animeret i en eller anden form. Her er et par af dem beskrevet:
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Metode

Forklaring

fadeIn(), fadeOut()

Viser og skjuler et element ved hjælp af en ”fade”
animation

show(), hide()

Viser og skjuler et element (eventuelt ”eksplosion”
animation)

slideDown(), slideUp()

Viser og skjuler et element ved hjælp af en animation
som ”trækker” elementet ned/op.

Tabel 31. Forskellige simple jQuery-effekter.
Følgende script giver en ide om, hvad metoderne kan, men prøv det selv for at se
den endelige effekt:
<html>
<head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$(".demo").delay(500).show("slow").delay(500).hide("slow");
$(".demo").delay(500).fadeIn("slow").delay(500).fadeOut("slow");
$(".demo").delay(500).slideDown("slow").delay(500).slideUp("slow");
});
</script>
<style type="text/css">
.demo
{
display: none;
padding: 10px;
background-color: Yellow;
border: 1px solid black;
width: 200px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="demo">
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
consequat metus vitae est. Duis quis metus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Quisque scelerisque.
</div>
</body>
</html>

Siden opretter en div-opmærkning, som ved hjælp af CSS er stylet en smule og
skjult, når siden loader. Når jQuery er klar til at afvikle script, benyttes de forskellige effekter, og som det kan ses, kan metoderne kaldes på forskellig måde. I scriptet
bruges delay-metoden til at skabe et par pauser, så animationerne ikke kører lige
efter hinanden, og koden er ligeledes et eksempel på, hvordan man i jQuery kan
kæde metodekald efter hinanden.
Som tidligere nævnt skal eksemplet ses ”live” i en browser for at få en ide om, hvordan animationerne virker.

Figur 220. Hide-metoden i funktion - elementet bliver fjernet langsomt fra browseren.

Brug af hændelser
På en dynamisk brugerflade vil brugeren forvente, at siden reagerer på hændelser
som eksempelvis et klik på en knap, en mouseover, en ændring i en tekstboks eller
lignende. jQuery tilbyder en nem måde at binde forskellige hændelser fra elementer
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på en side til noget kode. Her er et par vigtige metoder, som binder en hændelse til
en metode:
Hændelse

Forklaring

focusin(),
focusout()

Når et element modtager eller taber fokus (eksempelvis ved tabulering).

change()

Når et element ændres (eksempelvis teksten i en tekstboks).

click()

Når der klikkes på elementet (klik på en knap, klik i en paragraf
med videre).

keydown(),
keyup()

Når der trykkes og slippes en tast.

hover()

Når musen føres over et element.

Tabel 32. Tabel over et par metoder der binder hændelser til metoder.
Her er et kort eksempel på brugen af en click- og en hover-hændelse:
<html><head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {

$(".demo").click(function () {
$(this).slideUp("slow");
});

$(".demo").hover(function () {
$(this).css("background-color", "Blue");
}, function () {
$(this).css("background-color", "Yellow");
});

});
</script>
<style type="text/css">

461

Introduktion til jQuery
.demo
{
padding: 10px;
background-color: Yellow;
border: 1px solid black;
width: 200px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="demo">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
consequat metus vitae est. Duis quis metus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Quisque scelerisque.
</div>
</body></html>

Siden danner en boks med lidt tekst, og når musen føres over boksen ændres baggrundsfarven (hover), og når der klikkes et sted i boksen (click), vil den forsvinde
ved hjælp af slideUp-animationen. Koden viser samtidig brugen af this-kodeordet,
som kan bruges til at få fat i det element, som har resulteret i hændelsen.

AJAX
jQuery har flere muligheder for at foretage AJAX-kald (se også side 171), og i nogen situationer er det nemmere at bruge jQuery til AJAX, end de muligheder
ASP.NET stiller til rådighed.
Der findes eksempelvis metoden get() som foretager en rå HTTP GET-forespørgsel,
og metoden load() som foretager en GET eller POST og placerer resultatet direkte i
et element. Vil man have lidt mere kontrol, kan man benytte metoden ajax().
AJAX kræver jo normalt en eller anden dynamisk funktion på serveren, som kan
kaldes af jQuery fra browseren, og i ASP.NET kan man eksempelvis vælge at bruge
en service (ASMX/WCF), en page method (se side 202) eller en HTTP-handler.
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I følgende eksempel bruges load() til at kalde en HTTP-handler (servertid.ashx), der
returnerer serverens tid i ren tekst:
<html><head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$.ajaxSetup({ cache: false });
$("#aHentTid").click(function () {
$("#spanResultat").load("ServerTid.ashx");
});
});
</script>
</head>
<body>
<a id="aHentTid" href="#">Hent server tid</a>:
<span id="spanResultat"></span>
</body></html>

Når der klikkes på linket, placeres serverens tid i span-opmærkningen.

Figur 221. Brug af jQuery til AJAX-kald.
En handler er en feature i ASP.NET, som blandt andet gør det muligt at slippe
uden om page frameworket (ASPX-sider) og eksempelvis returnere andet end
blot HTML. Den benyttes eksempelvis til at danne dynamiske billeder, dynamiske PDF-filer, CVS- (Excel) filer, eller som i førnævnte eksempel ren tekst.
Udviklingen af handlers ligger uden for denne bogs rammer, men hvis man
søger efter ”http handler asp.net”, vil man finde rigtig mange ressourcer.
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jQueryUI
jQuery har, udover selve kernen som er netop beskrevet, yderligere et bibliotek kaldet jQueryUI. Det indeholder komponenter, som ikke er krævet for at få jQuery til at
fungere, men derimod nye animationer og effekter, kontrollignende komponenter (i
jQuery-terminologi kaldet widgets), samt en effektiv måde at ”style” disse widgets
ved hjælp af et standardiseret bibliotek af CSS-filer.
Hvis man ønsker at bruge jQueryUI, skal der skabes en reference til filen:
jquery-ui-x.x.x.min.js

hvor x.x.x er selve versionen (i skrivende stund 1.8.6).
Filen kan findes på jquery.com, hvor det i øvrigt også er muligt at skabe en version
af filen, som kun består af de komponenter, der skal bruges (i så fald vil filen hedde
jquery-ui-x.x.x.custom.min.js)
I biblioteket findes nye animationer til de fra kernen kendte metoder som show(),
hide(), toggle(), addClass(), removeClass(), animate() med videre. Som eksempel på
de forskellige animationer kan nævnes Bounce, Slide, Fold, Explode med videre
(navnene er ret beskrivende for animationen). En “Bounce”-animation kan eksempelvis bruges som:
<html><head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript">
</script>
<script src="Scripts/jquery-ui-1.8.6.custom.min.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$("#btnKlik").click(function () {
$(".demo").show("bounce");
});
});
</script>
<style type="text/css">
.demo
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{
display: none;
padding: 10px;
background-color: Yellow;
border: 1px solid black;
width: 200px;
}
</style>
</head>
<body>
<input id="btnKlik" type="button" value="Klik på mig" /><br />
<div class="demo">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
consequat metus vitae est. Duis quis metus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Quisque scelerisque.
</div></body></html>

Bemærk at der skabes en reference til jQueryUI, hvorefter show()-metoden kan kaldes med Bounce-animationen. Det giver ikke mening at vise et billede, fordi det er
animationen, som er interessant, men prøv selv den viste kode eller se eksempler på
jquery.com.
I jQueryUI findes ligeledes forskellige komponenter, som kan skabe en meget avanceret brugerflade. Der skal eksempelvis meget lidt kode til at skabe muligheden for
at implementere drag’n drop.

Figur 222. Drag’n drop med jQueryUI (fra jquery.com).
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Der er ligeledes komponenter til at sortere lister, vise forskellige typer af dialogbokse, trække elementer rundt på brugerfladen og meget mere.
Her er et eksempel, der benytter metoden sortable() til at gøre det muligt at sortere
en liste ved at trække rundt med elementerne på listen.
<html>
<head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript">
</script>
<script src="Scripts/jquery-ui-1.8.6.custom.min.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$("#minListe").sortable();
});
</script>
<style type="text/css">
li
{
width: 100px;
background-color: Yellow;
border: 1px solid black;
padding: 5px;
margin: 5px;
list-style-type: none;
}
ol
{
margin: 2px;
padding: 2px;
}
</style>
</head>
<body>
<ol id="minListe">
<li>Item 1</li>
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<li>Item 2</li>
<li>Item 3</li>
<li>Item 4</li>
<li>Item 5</li>
</ol>
</body>
</html>

Bemærk hvor lidt kode (en linje) der kræves for at benytte en meget avanceret funktionalitet. Her er resultatet af siden (men igen – prøv det selv for at se funktionaliteten):

Figur 223. Sortering med jQueryUI.
Slutteligt findes der otte såkaldte widgets, som kan bruges til eksempelvis at skabe
forskellige typer af menuer, knapper, formularer med videre.

Figur 224. Eksempel på en jQuery-widget.
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Plugins
Som det fremgår, er jQuery-bibliotekerne meget effektive til at skabe browseruafhængig JavaScript til at kontrollere brugerfladen i en browser, og man kan komme
meget langt med selv få linjers script. I komplekse scenarier skal man dog – ligesom
i alle andre teknologier – vide en del om platformen og hvordan man bedst benytter
JavaScript, og derfor åbner jQuery mulighed for at inkludere kode fra andre. Denne
feature kaldes plugins, og på jquery.com findes et helt område, hvor plugins fra personer og firmaer kan hentes.

Figur 225. Plugins kan findes på jquery.com.
I skrivende stund findes der et godt stykke over 1.000 plugins inden for kategorier
som:









AJAX
Animationer
Media
Menu
Navigation
Tabeller
Widgets
… og mange flere

Set i lyset af at de fleste plugins er gratis og kan være skabt af nogen som ikke nødvendigvis kender jQuery til bunds, er der naturligt nok en svingende kvalitet, men
der er rigtig mange plugins, som er meget brugbare. Man kan bruge en hel formiddag på at se på (og blive imponeret af) disse plugins, men her er nogle stykker, som
man kan begynde med at se på:
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Plugin

URL

DataTables: En plugin som kan konvertere en standard HTML-tabel til en tabel, som kan sorteres og
filtreres (og meget mere) på klienten.

http://kortlink.dk/8bt6

jQuery Cycle Plugin: En plugin som viser billeder på
en meget overbevisende måde.

http://kortlink.dk/8bt8

Easy Accordion: Flot menu-kontrol.

http://kortlink.dk/8bta

Tabel 33. Et par populære jQuery-plugins.
Ligesom ved brug af standard jQuery skal der sjældent særlig meget kode til at skabe en kompliceret brugerflade. Her er eksempelvis jQuery Cycle i funktion:
<html>
<head>
<script src="Scripts/jquery-1.4.3.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/jquery.cycle.all.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$('#mineBilleder').cycle('shuffle');
});
</script>
<style type="text/css">
.billeder
{
top: 50;
left: 150;
}
.billeder img
{
padding: 15px;
border: 1px solid #ccc;
background-color: #eee;
width: 200px;
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height: 200px;
top: 0;
left: 0;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="mineBilleder" class="billeder">
<img src="images/berlin.jpg" width="200" height="200" />
<img src="images/berlin02.jpg" width="200" height="200" />
<img src="images/brandenburgertor.jpg" width="200" height="200" />
</div>
</body>
</html>

Plugin’en inkluderes på siden, hvilket giver mulighed for at kalde cycle()-metoden.
Den skaber et smukt slideshow af billederne, som er angivet i div-opmærkningen
(her bruges ”shuffel”-animationen, men der er mange andre). Resten er bare CSS for
at få en ramme om billederne med videre.

Figur 226. Cycle-plugin i funktion.
Man kan naturligvis også udvikle sine egne plugins, men det ligger uden for denne
bogs rammer.
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Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms er for dig, der gerne vil lære at bruge
Microsofts populære ASP.NET-teknologi til at udvikle websites, eller som
mangler en god dansk opslagsbog om ASP.NET.
Bogen kommer hele vejen rundt i ASP.NET 4.0 Web Forms og er opdelt i
følgende kapitler:
• Introduktion til .NET og Visual Studio
• Grundlæggende webprogrammering
• Grundlæggende ASP.NET-programmering
• Serverkontroller
• ASP.NET AJAX
• Tilstand
• Design
• Avanceret udvikling og brug af kontroller
• Data i ASP.NET
• Navigering
• Beskyttelse af sider
• Fejlhåndtering og overvågning
• Konfigurering og distribuering
Ud over gennemgang af teorien bag de forskellige komponenter i ASP.NET
er bogen fyldt med gode eksempler (koden er vist både i C# og VB.NET),
ligesom der er mange gode råd og henvisninger til ressourcer på nettet.
Bogen er skrevet af Michell Cronberg, som har mange års erfaring med
ASP.NET – både som underviser, foredragsholder og konsulent. Han har
tidligere udgivet flere bøger og hæfter om programmering.
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