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Streszczenie: Artykuł ten ma na celu prezentację nowej technologii wytwarzania 
aplikacji internetowych  jaką jest XUL oraz sposobu jej integracji z innymi 
językami skryptowymi umożliwiającymi tworzenie aplikacji udostępniających 
swoją funkcjonalność przez sieć Internet. 
XUL został zaprojektowany tak, aby ułatwić tworzenie niezależnych od 
platformy graficznych interfejsów użytkownika, które udostępniają 
funkcjonalność aplikacji serwerowych. 
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1. Wstęp 
W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój sieci Internet. 

Dostęp do sieci stał się tańszy i bardziej powszechny, a w związku z tym nastąpił 
bardzo szybki rozwój technologii służących udostępnianiu danych i świadczeniu 
usług w sieci. Poprzez Internet oferowanych jest coraz więcej funkcjonalności: 
oprócz nieograniczonych możliwości wyszukiwania i katalogowania informacji 
coraz częściej można korzystać z aplikacji, których cechy takie jak: 
interaktywność, integracja z systemem operacyjnym komputera były 
zarezerwowane dotychczas dla programów wykonywanych w tradycyjnych 
technologiach programistycznych. 

Wynikiem tak intensywnego rozwoju i zróżnicowania usług świadczonych 
w Internecie jest silna potrzeba wdrażania technologii umożliwiających 
końcowemu użytkownikowi programów „webowych” korzystanie z oferowanych 
usług niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Obecnie wielu 
producentów zmuszonych jest do budowy osobnego interfejsu swoich aplikacji 
dla różnych platform systemowych. Na dodatek utrzymanie takiego 
oprogramowania niejednokrotnie wymaga większych nakładów pracy niż samo 
jego wytworzenie.  

Jednym z rozwiązań, które obecnie zyskują coraz szersze zastosowanie jest 
powstała pod koniec lat 90 wieloplatformowa przeglądarka Mozilla. System ten 
został wykonany w nowej technologii XUL od samego początku i stanowi 
obecnie atrakcyjną alternatywę dla innych środowisk programistycznych, które 
pozwalają na uniezależnienie się od platformy systemowej końcowego 
użytkownika aplikacji internetowej. 

Interfejs Mozlilli powstał w całości w XUL’u. Jest to wystarczająca 
rekomendacja do tego, aby realizować aplikacje internetowe z wykorzystaniem 
tego języka. Najważniejszym atutem XUL’a jest fakt, że nie zależy on od 
platformy systemowej: interfejs stworzony na jednej platformie wygląda 
podobnie na pozostałych. XUL służy jedynie do tworzenia interfejsu, właściwy 
silnik aplikacji może być zaprojektowany w innym, dowolnie wybranym języku. 
Jednym z najbardziej elastycznych rozwiązań staje się kolejny, również jest 
niezależny od platformy systemowej język programowania - PHP. 

PHP jest technologią, która obecnie rozwija się bardzo dynamicznie 
oferując coraz większe możliwości. Język ten jest bardzo podobny do C++, co za 
tym idzie stosunkowo szybko można rozpocząć pracę przy tworzeniu własnych 
aplikacji. 

Niestety PHP działa jedynie po stronie serwera, zaś XUL tworzy tylko 
interfejs - potrzebny jest, zatem pomost do obsługi zdarzeń wywoływanych przez 
użytkownika. W tym celu można wykorzystać JavaScript, z którym zarówno 
XUL jak i PHP mogą dość łatwo współpracować. 

Wykorzystując takie zestawieniu trzech niezależnych technologii 
postaramy się zaprezentować jak można szybko budować elastyczne aplikacje 
webowe, których interfejs niewielu różni się od GUI aplikacji lokalnych 
i wszystkie zalety związane z wykorzystaniem technologii klient-serwer 
pozostają zachowane. 
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2. Czym jest XUL? 

XUL (XML User Interface Language) jest językiem tworzenia graficznych 
interfejsów użytkownika (GUI). Jest to język wywodzący się z XMLa 
i posiadający wszystkie jego zalety – na przykład można w nim używać innych 
języków np.: JavaScript, HTML, MathML, CSS, DTD. XUL używa encji 
zapewniających łatwość lokalizacji. Obowiązują go też wszelkie reguły 
dotyczące XML-a, każdy znacznik otwierający musi posiadać odpowiadający mu 
znacznik zamykający. XUL rozpoznaje wielkość liter, znaczniki są pisane 
małymi literami, a wartości atrybutów muszą znajdować się w cudzysłowie 
nawet, jeśli są liczbami. 

3. Możliwości XUL’a 

XUL posiada wszystkie możliwości, jakie oferuje język HTML lecz 
pozbawiony jest ograniczeń hipertekstowych. Potrafi wszystko, co potrafią tagi 
formularzy i menu w HTML (patrz Tabela 1).  

. 

Tag HTML Tag XUL 
<HTML> <window> <wizard> <dialog> 
<INPUT TYPE="button"> <button> 
<INPUT TYPE="text"> <textbox> 
<INPUT TYPE="radio"> <radio> 
<INPUT TYPE="checkbox"> <checkbox> 
<INPUT TYPE="password"> <textbox type="password"> 
<SELECT> <menulist> lub <listbox> 
<OPTION> <menuitem> 
<TEXTAREA> <textbox multiline="true"> 
<LABEL> <label> 
<DIV> <box> 

Tabela 1 Porównanie języka HTML i XUL 
 
Tabela 1 ilustruje, łatwość z jką można tworzyć poszczególne elementy 
interfejsu. XUL nie posiada jednak taga <form>, gdyż jest językiem do 
tworzenia formularzy. Nie posiada także przycisku „Wyślij”, gdyż wszelkie 
operacje są wykonywane przy pomocy języka JavaScript. 
W połączeniu z XBL1 daje możliwość tworzenia własnych elementów interfejsu, 
co znacznie zwiększa jego funkcjonalność.  
Podobnie jak w języku HTML, tak i w XUL-u do opisu wyglądu aplikacji 
używamy języka CSS, czy też do opisu dokumentu języka DOM (ang. Document 
Object Model). 

                                                
1 Jest to bliźniaczy język XUL –a, którego używamy do tworzenia nowych elementów 
interfejsu, bądź  też   zmiany poszczególnych funkcji już istniejących. 
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W XUL-u można w łatwy sposób utworzyć: 
      - kontrolki wejścia np. textbox, 
      - kontrolki wyjścia, 
      - menu, paski menu, 
      - paski narzędzi, 
      - karty, 
      - drzewa, 
      - paski postępu, 
      - paski przewijania, 
      - skróty klawiaturowe. 

Język ten jest bardzo często wykorzystywany do programowania edytorów 
HTML, kalkulatorów, edytorów tekstu – ogromna większość rozszerzeń 
przeglądarki Mozilla powstaje właśnie w tym języku. 
4. Obsługa dokumentów w języku XUL 

Przed rozpoczęciem pisania przykładowej aplikacji należy dowiedzieć się 
jak obsługiwane są pliki z rozszerzeniem *.xul.  

Do obsługi takich plików wystarczy przeglądarka wykorzystująca silnik 
Gecko, np. Mozilla. 

Istnieje także projekt XULRunner, który umożliwia wyświetlanie plików 
XUL oraz uruchomienie modułów XPCOM2 nie korzystając z przeglądarki. 
XULRunner jest silnikiem Gecko bez dołączonych jakichkolwiek modułów 
użytkowych takich jak paski narzędzi, przeglądarka itp. Niestety jest on jeszcze 
we wczesnej fazie rozwoju i nie są dostępne pełne wersje - pierwsze wersje 
można pobrać ze strony ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/. 

Za pomocą XUL-a możemy pisać aplikacje webowe lub typu desktop. 
W pierwszym przypadku aplikacja działa w całości na komputerze klienta. Może 
pracować w oknie przeglądarki lub jako samodzielny program. Plik zawierający 
źródło aplikacji możemy otworzyć w przeglądarce wybierając Plik->Otwórz, co 
spowoduje udostępnienie funkcjonalności przeglądarki. Jeżeli jednak chcemy, 
aby nasza aplikacja pracowała jako oddzielne okno należy zainstalować 
rozszerzenie do Mozilli, po czym można odwoływać się do tak zainstalowanych 
plików za pomocą URL zaczynającego się od chrome://ścieżka dostępu. 

Zainstalowane pliki to paczki – archiwa plików, które pobieramy z sieci, 
bądź też tworzymy sami, a następnie instalujemy jako rozszerzenia Mozilli. Te 
zainstalowane paczki mają podwyższone przywileje działania, takie jak: 
możliwość czytania plików, analizowania ustawienia użytkownika i zakładek 
oraz uzyskiwanie dostępu do innych właściwości systemu. 

Drugi typ aplikacji (WEB) udostępnia swoją funkcjonalność przez sieć. 
Interfejs działa po stronie klienta, natomiast po stronie serwera działa 

                                                
2 Komponenty zaimplementowane wewnętrznie, dostarczają funkcji, których nie można 
zrobić w JavaScript. 

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/
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webserwis3. W tym przypadku pliki XUL mogą być zainstalowane na 
komputerze klienta, bądź też ściągane z sieci. Drugie rozwiązanie wymaga, aby 
serwer WWW był tak skonfigurowany, że Content Type dla plików *.xul jest 
ustawiony jako application/vnd.mozilla.xul+xml. Jeśli serwerem jest Apache to 
należy zmodyfikować odpowiedni wpis w pliku mime.types. 

Ponadto do pliku, który ma być pobrany z sieci należy dopisać nagłówek 
Content-Type na application/vnd.mozilla.xul+xml, aby przesyłany plik był 
rozpoznawany przez Gecko jako opis wyglądu – Rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Schemat przedstawiający sposób pobierania plików z serwera przez 

przeglądarkę z enginem Gecko. 
Pliki XUL są obsługiwane tak samo jak HTM: należy podać URL w polu 

adresu przeglądarki, przeglądarka odnajduje plik XUL i wyświetla jego 
zawartość. Silnik interpretacji Mozilli pobiera zawartość strony i przekształca to 
w drzewo dokumentu. Drzewo to jest później przekształcane w zestaw obiektów, 
które następnie mogą zostać wyświetlone na ekranie przeglądarki. 

Oczywiście nie ma przeszkód, aby połączyć obie te metody, gdzie część 
interfejsu jest zainstalowana na komputerze klienta, a drugą część dogrywamy 
z sieci.Istnieje jeszcze jedna możliwość współpracy PHP i XUL. PHP może sam 
tworzyć dokumenty XUL-a i przesyłać je do przeglądarki tak, jak postępuje ze 
stronami HTML. Będzie wówczas pełnić rolę generatora interfejsu i serwera 
danych. Aby parser4 PHP pracował w tym trybie należy na początku skryptu 
wstawić następującą linię: header („Content-type: application/vnd.mo-
zilla.xul+xml”); 
5. Budowa aplikacji z wykorzystaniem XUL 

Przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji należy zastanowić się, w jaki 
sposób interfejs powinien komunikować się z będącą po stronie serwera aplikacją 
PHP. 

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się użycie formularzy POST lub GET, 
albo przekazywać dane przez metodą GET poprzez wpisy w adresie URL. 
Powyższe rozwiązania bardzo mocno powiążą nasz interfejs z aplikacją 
działającą po stronie serwera.  

Jeżeli jednak chcemy, aby obie strony aplikacji były od siebie niezależne 
i żeby była możliwa współpraca serwera z klientami definiowanymi przy użyciu 

                                                
3 (ang. Web Serwice) aplikacja udostępniająca swoją funkcjonalność przez sieć. 
Udostępniane przez niego funkcje są wykorzystywane przez interfejs. Do wymiany 
informacji wykorzystany jest protokół XML.  
4 Parser pobiera skrypt PHP, następnie go interpretuje wykonując funkcje w nim zawarte 
i przesyła do serwera. 
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innych rozwiązań niż XUL i JavaScript, musimy zbudować architekturę klient-
serwer przedstawioną na Rysunku 2. 

Do komunikacji pomiędzy nimi możemy wykorzystać jeden z protokołów: 
XML-Rpc albo SOAP. 

 
Rysunek 2. Schemat aplikacji opartej na architekturze klient-serwer. 

Powyższy schemat ilustruje proces komunikacji pomiędzy interfejsem a 
aplikacją serwerową.  
Listing 1 przedstawia schemat budowy pustego okna. 

 
Pierwsza linijka kodu stanowi deklarację pliku XML- używamy jej, gdyż 

XUL nie posiada własnej deklaracji języka. Druga linijka to deklaracja arkusza 
stylu, który będzie opisywał dane okno. Znacznik <window> w czwartej linijce 
deklaruje nam, że będziemy opisywać okno. Id to unikatowy identyfikator, dzięki 
któremu będzie możliwe późniejsze odwoływanie się do tego okna. Title to tytuł 
okna, natomiast atrybut orient określa ułożenie elementów okna. Posiada on dwie 
wartości horizontal (organizacja pozioma) i vertical (pionowa). Atrybuty width 
i height określają odpowiednio szerokość i wysokość okna. Nie mają one 
znaczenia, jeśli plik XUL otwieramy w przeglądarce, gdyż i tak będzie ono 
zajmowało cały jej obszar. Będzie to miało znaczenie, gdy plik ten będzie 
pracował jako osobne okno. Linia dziewiąta stanowi deklarację przestrzeni nazw, 
z której będą korzystać wszystkie znaczniki XUL- a. Jest ona deklarowana 
w celu podania źródła pochodzenia danego znacznika. 
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Ostatni znacznik </window> to znacznik zamykający okno XUL, gdyż każdy 
znacznik otwarty powinien być zamknięty. 

 
Jeżeli do Listingu 1 w miejsce kropek wstawimy kod z listingów 2 i 3 to 
otrzymamy pierwszy interfejs, który został przedstawiony na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Interfejs powstały po uruchomieniu w przeglądarce skryptów z listingów 1-3. 

Po uruchomieniu skryptu otrzymaliśmy pierwszy interfejs. Składa się on z 
dwóch kart definiowanych przez element <tabbox>, który opisuje element 
zewnętrzny karty umożliwiając przechodzenie pomiędzy nimi. Element 
wewnętrzny karty stanowi znacznik <tabs>, wewnątrz którego określamy ile 
zakładek dana karta powinna posiadać. Ilość zakładek definiujemy w wierszu 
trzecim i czwartym. Znaczniki te posiadają atrybut label, który odpowiada za to, 
co będzie wyświetlone na zakładce – ich nazwy. Nasza karta posiada dwie 
zakładki, którym przyporządkowane są nazwy, odpowiednio „Znajdź” i „Opcje”. 
Wewnątrz kart znajduje się kilka dodatkowych elementów. Aby było to możliwe 
należy użyć znacznika <tabpanels>, który grupuje wszystkie panele treści. 
Natomiast, aby wyświetlić zawartość karty należy użyć elementu <tabpanel>, 
który jest dopasowywany automatycznie do odpowiednich zakładek. Pierwszy 
panel będzie przypisany do pierwszej zakładki, ponadto paneli nie może być 
więcej niż zakładek. Należy o tym pamiętać przy projektowaniu kart. 

Skoro zbudowaliśmy szkielet panelu możemy przystąpić do umieszczania 
wewnątrz niego elementów. Robimy to umieszczając elementy przeznaczone dla 
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poszczególnej zakładki pomiędzy znacznikami otwierającym i zamykającym 
<tabpanel>. Dla pierwszej zakładki będzie to panel o id=”a”, a dla drugiej o 
id=”b”. 

Element z linii 11 stanowi element zewnętrzny listy rozwijanej, wewnątrz 
niego umieszczone są znaczniki <menupopup> informujące nas, że będzie to 
menu wyskakujące. Natomiast elementy z linii 13-15 stanowią poszczególne 
pozycje listy, które stają się widoczne po naciśnięciu przycisku. Obok listy 
rozwijanej umieścimy pole tekstowe przy pomocy znacznika <textbox>. Dzięki 
niemu będzie możliwe pobieranie tekstu od użytkownika. 

Zarówno pole tekstowe jak i lista rozwijana są zgrupowane przy pomocy 
znacznika <groupbox>. 

Wewnątrz drugiej zakładki znajdują się pola wielokrotnego wyboru 
<checkbox>, które pomimo orientacji okna w poziomie są zorientowane w 
pionie. Za orientację poszczególnych elementów okna odpowiada element 
<box>, który występuje w dwóch odmianach <vbox> i <hbox>. Wewnątrz 
pierwszego elementy są umieszczane jeden pod drugim, natomiast w następnym 
oknie elementy są rozmieszczane w poziomie. Oczywiście boxy te można 
„zagnieżdżać”, tworząc tym samym najbardziej skomplikowane interfejsy. 

Na samym dole okna znajdują się dwa przyciski <button>, na których 
oprócz etykiety znajdują się obrazki - szczegółowe informacje na ten temat 
można zdobyć w artykułach [1,4,5,6]. Przyciski nie zmieniają się wraz z 
przechodzeniem pomiędzy poszczególnymi zakładkami, gdyż znajdują się one 
poza znacznikami <tabbox>…</tabbox>.  

Jeżeli chcemy wyświetlić tekst bezpośrednio w oknie należy użyć 
znacznika <label> np. 

<label value=”tekst”/>. Inną możliwością jest użycie znacznika 
<description>, którego używamy do wyświetlania dłuższych fragmentów tekstu. 

Oprócz elementów zawartych w naszym interfejsie, XUL posiada jeszcze 
wiele innych. 

Aby stworzyć menu wystarczy dodać znacznik <menubar>, który stanowi 
element zewnętrzny menu. Należy go umieścić pomiędzy znacznikami 
<toolbox>…</toolbox> Wewnątrz niego umieszczamy kolejne zakładki menu 
przy pomocy znacznika <menu>, którym nadajemy odpowiednie etykiety 
(label). Aby po naciśnięciu na odpowiednią zakładkę pojawiały się dodatkowe 
opcje, należy dodać tag, jak to było w przypadku listy rozwijanej <menupopup> 
a w nim zdeklarowane odpowiednie pozycje przy pomocy znaczników 
<mwnuitem>. W bardzo podobny sposób tworzy się paski narzędzi, lecz nie 
będziemy się w to zagłębiać. 

Oprócz zwykłych okien możliwa jest budowa okien dialogowych - 
odbywa się to przez zastąpienie znacznika <window> znacznikiem <dialog>, 
bądź tez kreatorów <wizard>. Jeżeli dostępne elementy nam nie wystarczają 
można stworzyć własne łącząc XUL z XBL. Aby poznać wszystkie elementy 
interfejsu należy przejrzeć pozycje z bibliografii. 

XUL pozwala na tworzenie okien, które będą wywoływane z poziomu już 
otwartego okna. W tym celu wewnątrz okna należy umieścić poniższy wiersz: 
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window.open("chrome://XUL/plik.xul","znajdz","chrome"); 

W powyższym przykładzie użyta została funkcja window.open, która 
potrzebuje trzech argumentów: 
 - pierwszy to adres URL pliku XUL, który chcemy otworzyć, 
- drugi to nazwa okna, 
- a trzeci to flaga. 

Jeśli nie dodalibyśmy flagi „chrome” wówczas plik otworzyłby się jako 
okno wewnętrzne przeglądarki. Aby wywołać powyższą funkcję należy 
wykorzystać JavaScript. Przy pomocy tego właśnie języka obsługiwane są 
wszelkie zdarzenia wywoływane przez użytkowników. Dostęp do 
poszczególnych elementów okna jest możliwy dzięki unikalnym identyfikatorom 
posiadanym przez te właśnie elementy. Sposób tego dostępu jest opisany przy 
pomocy DOM[4]. 

W aplikacji XUL można także zmieniać styl i wygląd okna naszej aplikacji 
dzięki zastosowaniu arkusza stylów CSS. Wszystko to odbywa się bardzo 
podobnie jak w języku HTML np., aby umieścić skrypt JavaScript wewnątrz 
okna należy wpisać poniższą linijkę: 

<script src=”scieżka do pliku plik.js”/> 

Spowoduje to dołączenie pliku plik.js, dzięki temu będziemy mogli 
odwoływać się do poszczególnych funkcji w nim zawartych. Można umieścić 
kod skryptu także bezpośrednio w pliku XUL poprzez umieszczenie go 
pomiędzy znacznikami script.   

Funkcje w nim zawarte służą do obsługi zdarzeń wywołanych przez 
użytkownika, bądź też innych sytuacji. XUL wykorzystuje ten sam mechanizm 
zdarzeń, który jest używany w DOM. 

Jeżeli przesuniemy myszką nad elementem, generowane jest zdarzenie 
„mousemove”, jeżeli klikniemy na element- wywołane jest zdarzenie „onclick” 
itd.  
Przykład: 

<button label=”Tak” onclick=”alert(„tekst”);/> 
Jeżeli klikniemy myszką na przycisk, wywoła to zdarzenie, które 

wyświetli okno z tekstem. 
Podobnie wywołujemy inne zdarzenia. Natomiast w miejsce alert-a 

możemy wstawić dowolną funkcję, która opisuje zdarzenie np. <button 
label=”Tak” onclick=”funkcja()”/> 

Funkcja ta musi być zadeklarowana w pliku *.js, który został dołączony do 
okna aplikacji. 

Do wyświetlenia ustawień danych możemy wykorzystywać pliki rdf. Rdf  
jest formatem stosowanym jako źródło danych, które są pobierane przez 
aplikację XUL i wyświetlane[10]. 

To tylko „czubek góry lodowej” możliwości, jakie daje nam XUL oraz 
wszelkich specyfikacji z nim związanych. 

W taki sposób powstaje graficzny interfejs użytkownika. Aplikacja 
działająca po stronie serwera wykonana jest przy pomocy języka PHP. Zawiera 
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szereg funkcji, które następnie udostępnia klientowi. Komunikuje się z bazą 
danych w celu zapisywania i pobierania nowych danych do wyświetlenia – 
więcej informacji można uzyskać w pozycji [11].  

6. Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach aplikacje o architekturze klient-serwer to duża 
część rynku oprogramowania. Coraz więcej z nich udostępnia swoją 
funkcjonalność przez sieć. 

Połączenie XUL, PHP i JavaScript jest dobrą propozycją dla każdego 
programisty. Bardzo korzystny jest fakt, że jeżeli znamy język HTML to 
nauczenie się XUL-a jest bardzo łatwe, gdyż w gruncie rzeczy oba te języki są do 
siebie bardzo podobne. Jeżeli brakuje nam standardowych widgetów (kontrolek), 
możemy użyć XBL-a do tworzenia nowych. 

Do uruchomienia takich aplikacji wystarczy interpreter XUL-a: Mozilla 
oprócz tego, że jest bardzo popularną przeglądarką jest również takim 
interpreterem wyposażonym w silnik GECKO, który można bezpłatnie 
wykorzystać jako mechanizm interpretacji swoich komercyjnych aplikacji. 

Prostota wyrażeń, przenośność, gotowość na działanie z wykorzystaniem 
Internetu czyni z XUL-a jedno z lepszych narzędzi do tworzenia GUI 
w przypadku aplikacji przeglądarkowych. Ciemniejszą stroną jest fakt, że nie ma 
jeszcze edytorów odróżniających składnie XUL-a – należy jednak przypuszczać, 
że wraz z popularyzacją tej technologii wkrótce takie środowiska 
programistyczne powstaną. 
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