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Tổng quan công nghệ ASP.NET Atlas 

Giới thiệu 
Công nghệ thiết kế web ASP.NET mới tên mã "Atlas" là sự kết hợp giữa những thư 
viện JavaScript phía máy khách với hệ thống ASP.NET 2.0 phía máy chủ. Atlas được 
dựa trên công nghệ AJAX để xây dựng ứng dụng web, cho phép bạn có thể sử dụng 
JavaScript để gọi ứng dụng web. Atlas cũng đảm nhiệm những phần quan trọng của 
việc xử lý ứng dụng phía máy khách mà không phải yêu cầu quay vòng về phía máy 
chủ để cập nhật nội dung của trang. 

Quá trình phát triển này cho phép bạn xây dựng một thế hệ ứng dụng web mới có 
nhiều ưu điểm hơn so với cách phát triển ứng dụng web truyền thống. Ứng dụng web 
áp dụng công nghệ AJAX có tốc độ thực thi cao hơn, làm việc với nhiều trình duyệt 
khác nhau, và cho phép bạn tạo ra giao diện có nhiều đặc điểm Rich UI (giao diện 
của các ứng dụng trên desktop) hơn.  

ASP.NET "Atlas" sử dụng công nghệ mới này để xây dựng ứng dụng web và làm tăng 
ý nghĩa bằng việc sử dụng cả những thành phần phía server và phía client. Chủ đề 
này mô tả mục đích, đặc điểm và kiến trúc của ứng dụng sử dụng Atlas, bao gồm cả 
thư viện JavaScript của Atlas và các thành phần Atlas phía máy chủ. 

Mục đích của "Atlas" 
Mục đích chính của Atlas là cung cấp cho bạn đọc những tập hợp xây dựng ứng dụng 
hoàn chỉnh nhằm phục vụ những mục tiêu sau đây: 

• Giúp đỡ lập trình xây dựng các ứng dụng "Atlas". 

• Kết hợp những tính năng của Javascript trên máy khách với những tính năng của 
ASP.NET trên máy chủ nhằm cung cấp một nền tảng phát triển toàn diện.   

Mục đích đầu tiên của "Atlas" là giúp bạn tạo ra các ứng dụng AJAX, sự phát triển 
của AJAX có thể khá phức tạp, để kiểm xoát những rắc rối này, Atlas cung cấp cho 
bạn những tính năng sau:  

• Một tập các APIs phù hợp theo hướng đối tượng để phát triển JavaScript. 

• Khả năng tự động tương thích với các bộ máy tìm kiếm giúp cho bạn không phải 
thay đổi mã lệnh để chạy ứng dụng trên các công cụ tìm kiếm khác nhau. 

• Một thư viện JavaScript API và những thành phần hỗ trợ giao diện người sử dụng 
giúp bạn tránh phải viết nhiều code. Ví  dụ : "Atlas" cung cấp những chức năng 
thường được sử dụng bao gồm kéo và thả, và bạn có thể kết nối chúng với HTML 
chỉ bằng những đoạn code ngắn.. 

• Mô hình phát triển JavaScript tương tự cú pháp khai báo các ASP.NET Server 
Control làm giảm độ phức tạp và giảm thời gian viết code. 

Mục đích thứ hai của Atlas là kết hợp việc phát triển JavaScript với việc phát triển các 
thành phần ASP.NET.Thay vì tập trung vào phát triển phía máy khách hay máy chủ, 
Atlas cung cấp công cụ cho cả hai phía. điều này cho phép bạn quản lý ứng dụng ở 
bất cứ chỗ nào cần thiết. ASP.NETcung cấp những tính năng phía máy chủ sau cho 
các ứng dụng của Atlas: 

• Kết hợp ứng dụng Atlas với các ứng dụng Web Service. 
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• ASP.NET Server Controls tự tạo ra những đoạn JavaScript cần thiết cho các ứng 
dụng "Atlas". Những điều khiển này làm cho việc phát triển ứng dụng Atlas chở 
nên đơn giản hơn bởi vì chúng ta sẽ không phải dành nhiều thời gian để nghiên 
cứu các thư viện JavaScript của Atlas. 

• Các công cụ phát triển như Visual Studio cung cấp một môi trường phát triển 
hoàn chỉnh với các tính năng design-time,debug lỗi, tự động hòan thành câu lệnh, 
quản trị, và những tính năng khác.. 

Kiến trúc Atlas 
Xét trong một mô hình nhỏ, một ứng dụng Atlas bao gồm một ứng dụng web có sử 
dụng thư viện JavaScript của Atlas để gọi dịch vụ hoặc ứng dụng phía máy chủ. 
Nhưng cho những ứng dụng đòi hỏi cao hơn, bạn có thể sử dụng thành phần Atlas 
phía máy chủ. Toàn bộ kiến trúc Atlas bao gồm các script phía máy khách và các 
thành phần (Component) phía máy chủ. 

Thành phần Script của Atlas 
Biểu đồ dưới đây mô tả trực quan kiến trúc thư viện JavaScript của Atlas 
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Thư viện JavaScript của Atlas bao gồm các file JavaScript viết theo hướng đối tượng 
mà trong môi trường phát triển script của lập trình viên trước đây không có. Nó 
module hóa các script phía máy khách ở một cấp độ cao hơn. Thư viện script của 
Atlas được chia ra thành các lớp: 

• Lớp tương thích trình duyệt. Cho phép sử dụng với các trình duyệt khác nhau.  

• Lớp nhân của Atlas, có chứa một số thành phần mở rộng của JavaScript như là  
các class, các namespace, bắt sự kiện, kế thừa, các kiểu dữ liệu.... 

• Một thư viện các lớp cơ bản của Atlas, có chứa các thành phần như String 
Builders, debug, timers và tracing. 

• Lớp giao tiếp mạng giúp giao tiếp với các dịch vụ phía máy chủ và các ứng dụng, 
quản lý không đồng bộ việc gọi các phương thức từ xa. 

• Lớp UI cung cấp một số khả năng của Atlas script: cách hành động, các thành 
phần UI và kết hợp dữ liệu 

• Lớp điều khiển tạo ra các điều khiển cho việc phát triển phía client. Những điều 
khiển này có thể là điều khiển kết hợp dữ liệu, kéo thả…. Lớp này còn bao gồm cả 
các điều khiển như ô nhập dữ liệu tự hoàn thành, các điều khiển form thông 
thường, điều khiển định hướng. 

Thành phần Atlas phía máy chủ 
Thành phần Atlas phía máy chủ bao gồm chủ yếu là các dịch vụ và các điều khiển 
của ASP.NET. Hãy xem qua biểu đồ dưới đây: 
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Theo biểu đồ trên chúng ta có thể thấy, tất cả những đặc điểm của ASP.NET đều có 
trong ứng dụng Atlas. 

Atlas cũng chứa các thành phần trong ASP.NET, bao gồm Web service và Server 
Control. Tất cả những thành phần này liên kết với thư viện Atlas script phía máy 
khách. 

Atlas có những ưu điểm của ASP.NET và Web Service bao gồm: 

• Dịch vụ lưu giữ thông tin về người sử dụng ở phía máy chủ. 

• Dịch vụ xác thức người dùng.  

• Dịch vụ xác thực quyền.  

• Dịch vụ lưu trữ thông tin tùy biến cá nhân. 

ASP.NET còn bao gồm Atlas Server Control giống với ASP.NET Server Control nhưng 
có khả năng tạo ra mã lệnh JavaScript phía máy client. ASP.NET Atlas Server Control 
làm đơn giản hóa quá trình sản sinh ra các Atlas script và thích hợp với các lập trình 
viên muốn tập trung vào việc phát triển ứng dụng phía máy chủ. Atlas bao gồm một 
tập hợp hoàn chỉnh các Server Control tương thích với ASP.NET Server Control đã tồn 
tại như là Buttons, Labels ... Ngoài ra còn có một số điều khiển riêng như 
HoverBehavior, ClickBehavior, Popup, AutocompleteBehavior. Tất cả các điều 
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khiển trên đều được tích hợp với bộ Visual Studio cho phép bạn có thể sử dụng trong 
quá trình thiết kế như là các điều khiển ASP.NET thông thường. 
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