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Wprowadzenie
do biblioteki jQuery

W rozdziale omówiono nast puj ce zagadnienia:

 Dok adne przeznaczenie biblioteki jQuery i powody,
dla których nale y z niej korzysta .

 Strategia przejrzysto ci kodu JavaScript.

 Wybór w a ciwej wersji biblioteki jQuery.

 Podstawowe elementy biblioteki jQuery i zwi zane
z ni  poj cia.

„Istniej  tylko dwa rodzaje j zyków: takie, na które ludzie narzekaj , oraz takie, z któ-
rych nikt nie korzysta”. Zdanie to, wypowiedziane przez Bjarne’a Stroustrupa, który
zaprojektowa  i zaimplementowa  j zyk C++, bardzo dobrze podsumowuje odczucia
zwi zane z j zykiem JavaScript. Nad tym, a tak e nad kilkoma innymi j zykami (a szcze-
gólnie j zykiem PHP) „lamentowano” przez kilka lat, uwa aj c je za „z e” j zyki. Pó niej
sta o si  co  magicznego. Dzi ki pojawieniu si  technologii Ajax, udost pnieniu kilku
bibliotek, takich jak Prototype, Moo Tools i jQuery, a tak e nowych aplikacji interneto-
wych o du ym poziomie interaktywno ci (by  mo e spotka e  si  równie  z okre la-
niem ich mianem aplikacji z pojedyncz  stron ) projektanci zacz li uzmys awia  sobie
potencja  j zyka JavaScript. Obecnie j zyk ten jest równie  jednym z najbardziej
wszechobecnych dzi ki rodowisku Node.js, czyli platformie, która umo liwia u ycie
j zyka JavaScript jako j zyka serwerowego, a tak e dzi ki rodowisku PhoneGap s u -
cemu do tworzenia hybrydowych aplikacji dla urz dze  przeno nych.
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32 ROZDZIA  1. Wprowadzenie do biblioteki jQuery

Biblioteka jQuery to darmowa (obj ta licencj  MIT License) i popularna biblio-
teka j zyka JavaScript stworzona przez Johna Resiga w 2006 r. Zosta a zapro-
jektowana w celu uproszczenia tworzenia skryptów HTML po stronie klienta.
Jak stwierdzono w witrynie internetowej biblioteki jQuery, jest to szybka, nie-
wielka i bogata w mo liwo ci biblioteka j zyka JavaScript. Dzi ki atwemu
w u yciu interfejsowi API, który wspó pracuje z wieloma przegl darkami, biblio-
teka znacznie upraszcza wykonywanie takich operacji jak przechodzenie w obr bie
dokumentów HTML i modyfikowanie ich, tworzenie animacji oraz obs ugiwa-
nie zdarze  i technologii Ajax. W po czeniu z wszechstronno ci  i rozszerzal-
no ci  biblioteka jQuery zmieni a sposób, w jaki miliony osób tworz  kod
JavaScript.

Cho  tre  powy szego stwierdzenia mo esz uzna  za maj c  charakter troch  auto-
promocyjny lub „arogancki”, zawiera ona sam  prawd . Biblioteka jQuery naprawd
zmieni a to, jak miliony projektantów pisze swój kod. Zastosowanie tej biblioteki jest
tak powszechne, e zgodnie z danymi statystycznymi serwisu BuiltWith (z kwietnia
2015 r.) biblioteka jQuery u ywana jest w przypadku 63% miliona czo owych witryn
internetowych (http://trends.builtwith.com/javascript/jQuery). Wspomniana wcze niej
biblioteka Moo Tools, która jest g ównym konkurentem biblioteki jQuery, wykorzysty-
wana jest jedynie w wypadku 3% witryn (http://trends.builtwith.com/javascript/MooTools),
natomiast biblioteka Prototype mo e si  „pochwali ” wynikiem wynosz cym zaledwie
2,5% (http://trends.builtwith.com/javascript/Prototype).

Biblioteka jQuery u ywana jest przez cz  spo ród najwa niejszych na wiecie
firm i witryn internetowych, takich jak Microsoft, Amazon, Dell, Etsy, Netflix, Best Buy,
Instagram, Fox News, GoDaddy oraz wiele innych. Je li mia e  jakiekolwiek w tpli-
wo ci zwi zane z t  bibliotek , te dane powinny przekona  Ci , e jest to stabilna
i niezawodna biblioteka, której mo esz u y  w swoich projektach.

W ksi ce omówiono wiele aspektów biblioteki, pocz wszy od podstawowych poj ,
takich jak selektory i metody umo liwiaj ce przechodzenie w obr bie modelu DOM
(Document Object Model), a sko czywszy na bardziej zaawansowanych zagadnieniach,
takich jak rozszerzanie funkcjonalno ci (tworzenie dodatków), zwi kszanie wydajno ci
kodu i testowanie. Przyj to, e dysponujesz znajomo ci  j zyka JavaScript w mini-
malnym stopniu. Je li musisz sobie od wie y  posiadan  wiedz , zajrzyj do dodatku.
Je eli nie jeste  zaznajomiony z j zykiem, mo esz uzna  tre  ksi ki za trudn , dlatego
zach camy do poznania j zyka, a nast pnie powrócenia do tej ksi ki. Poczekamy.

Czy wróci e ? Mi o Ci  widzie  ponownie! Zacznijmy od pocz tku, czyli od omó-
wienia tego, co biblioteka jQuery ma do zaoferowania, a tak e tego, jak mo e pomóc
w procesie projektowania aplikacji internetowych.

1.1. Pisz mniej, a rób wi cej
Motto biblioteki jQuery brzmi nast puj co: „Pisz mniej, a rób wi cej”. Je li kiedy-
kolwiek po wi ci e  czas na podejmowanie prób dodania do utworzonych stron ele-
mentów dynamicznych, to prawdopodobnie stwierdzi e , e wykonywanie prostych

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/jquer3
http://helion.pl/rt/jquer3


1.1. Pisz mniej, a rób wi cej 33

zada  za pomoc  czystego kodu JavaScript mo e wygenerowa  dziesi tki wierszy kodu.
Twórca biblioteki jQuery napisa  j  specjalnie z my l  o sprawieniu, e typowe zadania
stan  si  trywialne i atwe do opanowania, a ponadto umo liwi  rozwi zanie proble-
mów spowodowanych przez niezgodno  przegl darek.

Ka dy, kto na przyk ad mia  do czynienia z przyciskami opcji w kodzie JavaScript,
wie, e ma o ciekawym do wiadczeniem jest stwierdzanie, jaki element przycisku opcji
grupy takich przycisków jest w danym momencie zaznaczony, a tak e uzyskiwanie war-
to ci atrybutu value takiego elementu. Grupa przycisków opcji wymaga zlokalizowania,
a ka dy element przycisku opcji wynikowego zestawu musi kolejno zosta  poddany
inspekcji w celu okre lenia, dla którego elementu ustawiono atrybut checked. Atrybut
value takiego elementu mo e nast pnie zosta  uzyskany.

Aby zapewni  zgodno  z przegl dark  Internet Explorer 6 i jej nowszymi wersjami
(je li zignorujesz niektóre starsze przegl darki, istnieje lepsze rozwi zanie), odpowiedni
kod mo na zaimplementowa  w nast puj cy sposób:
var checkedValue;
var elements = document.getElementsByTagName('input');
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  if (elements[i].type === 'radio' &&
      elements[i].name === 'some-radio-group' &&
      elements[i].checked) {
    checkedValue = elements[i].value;
    break;
  }
}

Powy szy kod porównaj ze sposobem osi gni cia tego samego za pomoc  biblioteki
jQuery:
var checkedValue =
  jQuery('input:radio[name="some-radio-group"]:checked').val();

Nie martw si , je li kod wygl da teraz troch  tajemniczo. Wkrótce zrozumiesz, jakie jest
jego dzia anie, a ponadto b dziesz tworzy  w asne krótkie, ale bogate w mo liwo ci
instrukcje biblioteki jQuery, aby zapewni  dynamik  swoim stronom. W tym miejscu
zmierzamy do pokazania, jak biblioteka umo liwia zamian  mnóstwa wierszy kodu na
tylko jeden wiersz.

To, co sprawia, e powy sza instrukcja biblioteki jQuery jest taka krótka, to du e
mo liwo ci selektora, czyli wyra enia u ywanego do identyfikowania elementów doce-
lowych na stronie. Selektor daje mo liwo  atwego lokalizowania i pobierania wymaga-
nych elementów. W tym przypadku jest to wybrany element w grupie przycisków
opcji. Je li nie pobra e  jeszcze przyk adowego kodu, b dzie teraz znakomity moment,
aby tak post pi . Kod mo esz pobra  pod adresem: . Po rozpakowaniu archiwum
z kodem w przegl darce za aduj stron  HTML znajduj c  si  w pliku rozdzial_1/
radio.group.html. W przypadku tej strony (rysunek 1.1) do okre lenia, jaki zosta  wybrany
przycisk opcji, u ywana jest wcze niej zaprezentowana instrukcja biblioteki jQuery.

W omawianym przyk adzie pokazano, jak prosty i zwi z y mo e by  kod utworzony
za pomoc  biblioteki jQuery. Nie jest to jedyny atut tej biblioteki. Je li by oby inaczej,
dawno temu by si  jej pozbyto. Niemniej jednak jedn  z najwi kszych zalet biblioteki
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Rysunek 1.1. Okre lanie,
jaki przycisk opcji zosta  wybrany,
jest proste do zrealizowania
za pomoc  jednej instrukcji
z kodem biblioteki jQuery!

jQuery jest zapewnianie przez ni  mo liwo ci uzyskiwania elementów za pomoc
z o onych selektorów bez przejmowania si  kwesti  zgodno ci z ró nymi przegl dar-
kami, a zw aszcza ze starszymi.

Przy wykonywaniu operacji wybierania bazujesz na dwóch elementach, a miano-
wicie na metodzie i selektorze. Obecnie najnowsze wersje wszystkich podstawowych
przegl darek obs uguj  metody macierzyste s u ce do wybierania elementów, takie
jak document.querySelector() i document.querySelectorAll(). Umo liwiaj  one zastoso-
wanie bardziej z o onych selektorów zamiast zwyk ej operacji wybierania w oparciu
o identyfikator lub klas .

Ponadto nowe selektory arkuszy stylów CSS3 s  powszechnie obs ugiwane przez
nowoczesne przegl darki. Je li zdecydowa by  si  obs ugiwa  tylko takie przegl darki,
a mo liwo ci biblioteki jQuery zwi zane by yby wy cznie z wybieraniem elementów,
dost pna by aby moc obliczeniowa wystarczaj ca do tego, aby pomin  obci enie
wynikaj ce z zastosowania biblioteki w witrynie internetowej. To, e wiele osób nadal
bazuje na starszych przegl darkach, do których obs ugi mo esz by  zmuszony, mo e
by  rzeczywistym utrudnieniem, gdy  konieczne jest zajmowanie si  wszystkimi nie-
spójno ciami. Jest to jeden z g ównych powodów wykorzystania biblioteki jQuery.
Umo liwia ona u ycie jej selektorów w niezawodny sposób bez obaw, e kod nie zadzia a
w przegl darkach, które nie obs uguj  ich we w asnym zakresie.

UWAGA Je li zastanawiasz si , jakie przegl darki s  obecnie uwa ane za nowo-
czesne, to s  nimi: Internet Explorer w wersji 10 i nowszych, a tak e najnowsze
wersje przegl darek Chrome, Opera, Firefox i Safari.

Czy nadal nie jeste  przekonany? Pod adresem http://goo.gl/eULyPT dost pna jest
lista problemów, którymi musisz si  zaj  we w asnym zakresie, gdy nie u ywasz biblio-
teki jQuery. Jak ju  wspomniano, biblioteka zapewnia znacznie wi cej mo liwo ci,
o których dowiesz si  w pozosta ej cz ci ksi ki.

Dowiedzmy si  teraz, jak kod JavaScript powinien by  u ywany na tworzonych
stronach.

1.2. Przejrzysty kod JavaScript
By  mo e pami tasz nie najlepsze czasy przed pojawieniem si  arkuszy stylów CSS,
gdy w obr bie stron HTML konieczne by o czenie znaczników okre laj cych styl
ze znacznikami struktury dokumentu. Ka dy, kto tworzy  strony przez dowolny czas,
z pewno ci  musia  tak post powa  (czemu najprawdopodobniej nie towarzyszy o
uczucie sympatii).
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Dodanie arkuszy stylów CSS do zestawów narz dziowych u ywanych do projek-
towania aplikacji internetowych pozwala na oddzielenie informacji o stylach od struktury
dokumentu, a farsom w rodzaju znacznika <font> zapewnia „naprawd  zas u onego
kopniaka”. Separacja stylu od struktury nie tylko u atwia zarz dzanie dokumentami, ale
te  oferuje wszechstronno  pozwalaj c  na ca kowit  zmian  renderowania strony pod
wzgl dem stylistycznym, polegaj c  na wymianie ró nych arkuszy stylów.

Niewielu z czytelników dobrowolnie cofn oby si  do czasów, gdy style stosowano
przy u yciu elementów HTML. Okazuje si , e ponadto w dalszym ci gu zbyt
powszechne s  znaczniki podobne do nast puj cych:
<button onclick="document.getElementById('xyz').style.color='red';">
  Kliknij mnie
</button>

Z atwo ci  mo esz zauwa y , e styl tego elementu button nie jest stosowany przy
u yciu znacznika <font> oraz innych przestarza ych znaczników powi zanych ze stylem.
Styl elementu jest okre lany przez dowolne  je li zosta y zdefiniowane  regu y
arkuszy stylów CSS (ich kodu tutaj nie pokazano), które obowi zuj  na stronie. Cho
taka deklaracja nie czy znaczników stylu ze struktur , wi e z ni  zachowanie. Deklara-
cja uwzgl dnia kod JavaScript wykonywany w momencie klikni cia przycisku jako
cz  znacznika elementu button za po rednictwem atrybutu onclick (w tym przy-
padku atrybut zmienia na czerwony kolor elementu modelu DOM z identyfikatorem
o warto ci xyz). Sprawd my, jak w tej sytuacji mo na wprowadzi  ulepszenia.

1.2.1. Oddzielanie zachowania od struktury

Z wszystkich tych samych powodów, dla których
po dane jest rozdzielenie stylu i struktury w obr -
bie dokumentu HTML, tak samo korzystne (je li
nawet nie bardziej) jest odseparowanie zachowania
od struktury. W idealnej sytuacji struktura strony
HTML powinna by  podobna do pokazanej na rysun-
ku 1.2. W jej wypadku struktura, styl i zachowanie s
adnie wydzielone w obr bie w asnego obszaru.

Strategia ta, okre lana mianem przejrzystego kodu
JavaScript, jest obecnie uwzgl dniana przez ka d
bardziej znan  bibliotek  j zyka JavaScript. U atwia
to twórcom stron uzyskiwanie takiej przydatnej sepa-
racji w obr bie swoich stron. Rdze  biblioteki jQuery,
która spopularyzowa a t  strategi , jest odpowiednio
zoptymalizowany pod k tem atwego generowania
przejrzystego kodu JavaScript. W przypadku takiego
kodu za niepoprawne uznane zostan  dowolne wyra-
enia lub instrukcje j zyka JavaScript umieszczone

w obr bie znaczników HTML w sekcji <body> stron

Rysunek 1.2. Dzi ki przejrzystemu
rozmieszczeniu w obr bie strony
struktury, stylu i zachowania
w osobnych obszarach maksymalnie
zwi kszana jest czytelno
i mo liwo  utrzymania kodu
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HTML, które to wyra enia lub instrukcje s  atrybutami elementów HTML (np. onclick)
albo zawarte s  w blokach skryptu zlokalizowanych w dowolnym miejscu innym ni
sam koniec sekcji <body> strony.

Mo esz zada  nast puj ce pytanie: „Jak jednak mog  skonfigurowa  przycisk bez
atrybutu onlick?”. Przyjrzyj si  nast puj cej modyfikacji elementu przycisku:
<button id="test-button">Kliknij mnie</button>

Du o pro ciej! Teraz jednak zauwa ysz, e przycisk nie wykonuje adnego dzia ania.
Mo esz klika  przycisk przez ca y dzie , a nie spowoduje to adnego dzia ania.
Poprawmy to.

1.2.2. Oddzielanie skryptu

Zamiast osadza  w znacznikach przycisku informacje o jego zachowaniu, dokonasz
oddzielenia skryptu przez przeniesienie go do bloku script. Post puj c zgodnie z obo-
wi zuj cymi obecnie najlepszymi praktykami, skrypt nale y umie ci  na dole strony
przed zamykaj cym znacznikiem </body>:
<script>
  document.getElementById('test-button').addEventListener(
    'click',
    function() {
      document.getElementById('xyz').style.color = 'red';
    },
    false
  );
</script>

Poniewa  skrypt umieszczasz u do u strony, nie musisz u ywa  procedury obs ugi
powi zanej ze zdarzeniem onload obiektu window, po jak  (nies usznie) w przesz o ci
si gali projektanci, albo czeka  na zdarzenie DOMContentLoaded, które dost pne jest
tylko w nowoczesnych przegl darkach. Zdarzenie to jest aktywowane w momencie
ca kowitego za adowania i przeanalizowania dokumentu HTML bez oczekiwania na
zako czenie adowania arkuszy stylów, obrazów itp. Zdarzenie load wyzwalane jest
w chwili uko czenia adowania strony HTML oraz jej zasobów zale nych (do tego
tematu powrócimy w punkcie 1.5.3). Dzi ki umieszczeniu skryptu na dole strony, gdy
przegl darka analizuje instrukcj , element button istnieje, poniewa  jego znaczniki
zosta y poddane analizie. Oznacza to, e mo esz bezpiecznie element rozszerzy .

UWAGA Ze wzgl dów wydajno ciowych elementy script zawsze powinny by
umiejscawiane na dole tre ci dokumentu. Pierwszym powodem jest umo li-
wienie renderowania progresywnego, a drugim zapewnienie zwi kszenia rów-
noleg o ci operacji pobierania. Uzasadnieniem pierwszego powodu jest to, e
renderowanie jest blokowane dla ca ej tre ci znajduj cej si  poni ej elementu
script. Drugi powód wynika z tego, e przegl darka nie rozpocznie adnych
innych operacji pobierania (nawet w wypadku innej nazwy hosta), je li pobie-
rane s  dane elementu script.
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Zamieszczony na poprzedniej stroniej fragment kodu jest kolejnym przyk adem, który
nie jest ca kowicie zgodny z przegl darkami, pod k tem jakich mo e by  realizowany
projekt. W kodzie tym u yto metody addEventListener() j zyka JavaScript, która nie jest
obs ugiwana przez przegl dark  Internet Explorer w wersjach od 6 do 8. Jak si  oka e
w dalszej cz ci ksi ki, biblioteka jQuery okazuje si  pomocna przy rozwi zywaniu
równie  tego problemu.

Cho  strategia przejrzystego kodu JavaScript to bogata w mo liwo ci technika
pozwalaj ca na wyra ne oddzielenie zakresów odpowiedzialno ci w obr bie aplikacji
internetowej, nie jest pozbawiona niedogodno ci. By  mo e zauwa y e  ju , e osi -
gni cie celu wymaga o kilku wierszy skryptu wi cej ni  w sytuacji, gdy kod umiesz-
czono w znacznikach przycisku. Przejrzysty kod JavaScript mo e spowodowa  zwi k-
szenie liczby wierszy kodu skryptu niezb dnego do utworzenia, a ponadto wymaga
pewnej dyscypliny oraz stosowania w a ciwych wzorców tworzenia kodu dla skryptu
po stronie klienta.

Nie ma w tym jednak niczego z ego. Wskazane jest wszystko, co przekonuje do
pisania kodu po stronie klienta na takim samym poziomie dba o ci, jaki zwykle towarzy-
szy tworzeniu kodu po stronie serwera! Oznacza to jednak dodatkowy nak ad pracy 
oczywi cie gdy nie skorzysta si  z biblioteki jQuery.

W wypadku biblioteki jQuery szczególnie skupiono si  na sprawieniu, e tworze-
nie kodu stron przy u yciu technik przejrzystego kodu JavaScript b dzie atwym i przy-
jemnym zadaniem, które nie wymaga ponoszenia sporej ceny w postaci nak adu pracy
lub ilo ci kodu. Stwierdzisz, e efektywne korzystanie z tej biblioteki umo liwi osi -
gni cie znacznie wi cej na stronach, gdy tworzona jest mniejsza ilo  kodu. Czy  nie
obowi zuje nadal motto „Pisz mniej, a rób wi cej”? Bez zb dnego dalszego rozpisy-
wania si  zacznijmy wyja nianie, w jaki sposób biblioteka jQuery tak bardzo u atwia
dodawanie zaawansowanych funkcji do stron bez oczekiwanych utrudnie .

1.3. Instalowanie biblioteki jQuery
Gdy ju  wiesz, czym jest biblioteka jQuery i jakie s  jej mo liwo ci, to aby rozpocz
korzystanie z niej, musisz j  pobra . W tym celu odwied  stron  o adresie http://
jquery.com/download/. Po wy wietleniu jej prawdopodobnie zostaniesz przyt oczony
mnóstwem dost pnych opcji. Ga  wersji 1.x, 2.x lub 3.x? Skompresowane czy bez
kompresji? Czy pobiera  bibliotek , czy skorzysta  z sieci CDN (Content Delivery
Network)? Wybór zale y od kilku czynników. Aby  móg  dokona  wiadomego wyboru,
zaprezentujmy ró nice.

1.3.1. Wybieranie w a ciwej wersji

W kwietniu 2013 r. zespó  tworz cy bibliotek  jQuery zaprezentowa  jej wersj  2.0
z zamiarem wzi cia pod uwag  przysz o ci technologii internetowych zamiast ich prze-
sz o ci, zw aszcza z punktu widzenia przegl darek. Do tego momentu biblioteka jQuery
obs ugiwa a wszystkie najnowsze wersje przegl darek Chrome, Firefox, Safari, Opera
oraz Internet Explorer (pocz wszy od wersji 6). Wraz z pojawieniem si  wersji 2.0
zespó  zdecydowa  si  na zrezygnowanie z obs ugi starszych wersji 6, 7 i 8 przegl darki
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Internet Explorer, aby skoncentrowa  si  na przysz o ci technologii internetowych,
a nie na ich przesz o ci.

Decyzja ta spowodowa a usuni cie porcji kodu utworzonego w celu eliminowania
niezgodno ci przegl darek oraz radzenia sobie z funkcjami nieobecnymi w tych „prehi-
storycznych” przegl darkach. Zrealizowanie tego zadania przyczyni o si  do uzyskania
mniejszej (o 12%) i szybszej bazy kodu. Cho  wersje 1.x i 2.x to dwie ró ne ga zie,
s  ze sob  ci le powi zane. Wyst puje równo  funkcji w wypadku wersji biblioteki
jQuery 1.10 i 2.0, wersji 1.11 i 2.1 itd.

W pa dzierniku 2014 r. Dave Methvin, przewodnicz cy fundacji jQuery Foundation
(zajmuje si  bibliotek  jQuery oraz innymi projektami; https://jquery.org/) opublikowa
post na blogu (http://blog.jquery.com/2014/10/29/jquery-3-0-the-next-generations/),
w którym publicznie og osi  plan udost pnienia nowej g ównej wersji biblioteki jQuery,
czyli jQuery 3. Tak samo jak wersja 1.x obs uguje stare przegl darki, a wersja 2.x
dotyczy nowoczesnych przegl darek, tak biblioteka jQuery 3 zapewnia dwa warianty.
Warianty jQuery Compat 3 i jQuery 3 to odpowiednio nast pcy wersji 1.x i 2.x. Oto
dodatkowe wyja nienia przewodnicz cego:

Pocz wszy od tych wersji, b dziemy te  zmienia  nasz  strategi  pod k tem
obs ugi przegl darek. G ówny pakiet biblioteki jQuery pozostaje niewielki
i zwarty dzi ki obs ugiwaniu sprawdzonych przegl darek (bie ce i poprzednie
wersje konkretnej przegl darki), które s  powszechnie u ywane w momencie
udost pnienia pakietu. Mo liwa jest obs uga dodatkowych przegl darek w tym
pakiecie na podstawie ich udzia u w rynku. Pakiet wariantu jQuery Compat
oferuje znacznie wi ksze wsparcie przegl darek, co jednak powoduje wi kszy
rozmiar pliku i potencjalnie ni sz  wydajno .

Wraz z udost pnieniem nowej wersji zespó  skorzysta  z mo liwo ci zrezygnowania
z obs ugi niektórych przegl darek, usuni cia wielu b dów i ulepszenia kilku funkcji.

Pierwsza kwestia do rozwa enia przy podejmowaniu decyzji, jaka wersja ma zosta
u yta, dotyczy tego, jakie przegl darki musz  by  obs ugiwane w ramach projektu.
W tabeli 1.1 opisano przegl darki obs ugiwane przez ka d  g ówn  wersj  biblioteki
jQuery.

Jak wida  w tabeli, wyst puje pewien stopie  pokrywania si  pod wzgl dem obs ugi-
wanych wersji przegl darek. Miej jednak na uwadze, e to, co reprezentowane jest
przez okre lenie „bie ce i poprzednie wersje” (wskazuje na bie ce i poprzednie wersje
przegl darki stosowane w momencie opublikowania nowej wersji biblioteki jQuery),
zmienia si  zale nie od daty udost pnienia nowej wersji biblioteki jQuery.

Inn  istotn  kwesti , jak  trzeba uwzgl dni  przy podejmowaniu decyzji, jest to,
gdzie skorzystasz z biblioteki jQuery. Oto niektóre przypadki u ycia, które mog  u atwi
dokonanie wyboru:

 Witryny internetowe, które nie wymagaj  obs ugi starszych wersji przegl darek
Internet Explorer i Opera, a tak e innych przegl darek korzystaj cych z ga zi
3.x. Dotyczy to witryn internetowych uruchomionych w rodowisku kontrolowa-
nym, takim jak firmowa sie  lokalna.
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Tabela 1.1. Zestawienie przegl darek obs ugiwanych przez g ówne wersje biblioteki jQuery

Przegl darki jQuery 1 jQuery 2 jQuery Compat 3 jQuery 3

Internet
Explorer

6+ 9+ 8+ 9+

Chrome Bie ce
i poprzednie
wersje

Bie ce
i poprzednie
wersje

Bie ce i poprzednie
wersje

Bie ce
i poprzednie
wersje

Firefox Bie ce
i poprzednie
wersje

Bie ce
i poprzednie
wersje

Bie ce i poprzednie
wersje

Bie ce
i poprzednie
wersje

Safari 5.1+ 5.1+ 7.0+ 7.0+

Opera 12.1x

Bie ce
i poprzednie
wersje

12.1x

Bie ce
i poprzednie
wersje

Bie ce i poprzednie
wersje

Bie ce
i poprzednie
wersje

iOS 6.1+ 6.1+ 7.0+ 7.0+

Android 2.3

4.0+

2.3

4.0+

2.3

4.0+

2.3

4.0+

 Witryny internetowe, których tre  musi by  kierowana do jak najwi kszej grupy
odbiorców (np. witryna rz dowa), powinny korzysta  z ga zi 1.x.

 Je li projektujesz witryn  internetow , która musi by  dostosowana do wymaga
szerszej grupy odbiorców, lecz bez konieczno ci obs ugi wersji 6 i 7 przegl -
darki Internet Explorer oraz starszych wersji przegl darek Opera i Safari, nale y
zastosowa  bibliotek  jQuery Compat 3.x.

 Je li nie wymagasz obs ugi przegl darki Internet Explorer w wersji 8 lub starszej,
ale konieczne jest wsparcie starych przegl darek Opera i Safari, nale y u y
biblioteki jQuery 2.x.

 Aplikacje dla urz dze  przeno nych zaprojektowane za pomoc  rodowiska
PhoneGap lub podobnych rodowisk mog  korzysta  z biblioteki jQuery 3.x.

 Aplikacje dla systemu Firefox OS lub Chrome OS mog  u ywa  biblioteki jQu-
ery 3.x.

 W wypadku witryn internetowych, które oparte s  na bardzo starych dodatkach,
mo e by  wymagane zastosowanie biblioteki jQuery 1.x (zale nie od faktycz-
nego kodu dodatków).

Podsumowuj c, dwie kwestie do rozwa enia to miejsce zastosowania biblioteki oraz to,
jakie przegl darki maj  by  obs ugiwane.

Innym powodem nieporozumie  mo e by  wybór mi dzy wersj  skompresowan
(okre lan  te  mianem zminimalizowanej) przewidzian  do u ycia w fazie produkcyjnej
a wersj  bez kompresji przeznaczon  do zastosowania w fazie projektowania (na ry-
sunku 1.3 zaprezentowano porównanie obu wersji). Zalet  biblioteki w wersji zmini-
malizowanej jest zmniejszenie wielko ci pliku, dzi ki czemu u ytkownikom zapew-
niane jest mniejsze wykorzystanie dost pnej przepustowo ci po czenia sieciowego.
Redukcja wielko ci pliku jest osi gana przez usuwanie zb dnych obszarów (wci cia
w kodzie) i komentarzy do kodu, które s  przydatne dla projektantów, ale ignorowane
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przez silniki j zyka JavaScript, a tak e przez skracanie nazw zmiennych (zaciemnianie
kodu). Zmiany te powoduj  uzyskanie kodu, który jest mniej czytelny i trudniejszy do
poddania debugowaniu (z tego w a nie powodu nie nale y u ywa  tej wersji kodu
w fazie projektowania), ale o mniejszej wielko ci.

Rysunek 1.3. U góry pokazano fragment kodu pochodz cy z kodu ród owego biblioteki jQuery
prezentuj cy wersj  bez kompresji. Na dole widoczny jest ten sam fragment kodu w wersji
zminimalizowanej na potrzeby u ycia do celów produkcyjnych

W ksi ce b dziemy bazowa  na bibliotece jQuery 1.x, aby umo liwi  testowanie two-
rzonego kodu w najwi kszej mo liwej grupie przegl darek. Zwrócimy jednak uwag  na
wszystkie ró nice, jakie pojawi y si  w bibliotece jQuery 3, dzi ki czemu Twoja wie-
dza b dzie aktualna w maksymalnym mo liwym stopniu.

Wybór w a ciwej wersji biblioteki jQuery jest istotny, ale wspomniano te  o ró nicy
mi dzy lokalnym udost pnianiem tej biblioteki a wykorzystaniem do tego sieci CDN.

1.3.2. Zwi kszanie wydajno ci przy u yciu sieci CDN

Obecnie powszechn  praktyk  jest udost pnianie plików takich jak obrazy i biblioteki
za po rednictwem sieci dostarczania tre ci (CDN — Content Delivery Network), co ma
na celu zwi kszenie wydajno ci witryny internetowej. Sie  CDN to system rozpro-
szony serwerów utworzony do oferowania tre ci przy zapewnieniu wysokiej dost p-
no ci i wydajno ci. Mo esz by  wiadomy tego, e przegl darki maj  mo liwo  jed-
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noczesnego pobierania z hosta ustalonego zestawu tre ci pochodz cej zwykle z liczby
plików wynosz cej od czterech do o miu. Poniewa  pliki udost pniane za pomoc
sieci CDN s  zapewniane z innego hosta, mo esz przyspieszy  ca y proces adowania
przez zwi kszenie liczby jednocze nie pobieranych plików. Poza tym wiele witryn
internetowych korzysta obecnie z sieci CDN, dlatego jest du e prawdopodobie stwo,
e wymagana biblioteka b dzie si  ju  znajdowa  w pami ci podr cznej przegl darki

u ytkownika. Zastosowanie sieci CDN do za adowania biblioteki jQuery nie gwaran-
tuje lepszej wydajno ci w ka dej sytuacji, gdy  wp yw ma na to wiele czynników. Radzimy
sprawdzi , jaka konfiguracja b dzie najlepiej si  sprawdza  w konkretnej sytuacji.

Cho  dost pnych jest obecnie kilka sieci CDN, które mog  zosta  u yte do do cza-
nia biblioteki jQuery, do najbardziej niezawodnych zaliczaj  si  nast puj ce: jQuery
CDN (http://code.jquery.com/), Google CDN (https://developers.google.com/speed/
libraries/devguide) oraz Microsoft CDN (http://www.asp.net/ajaxlibrary/cdn.ashx).

Za ó my, e chcesz do czy  skompresowan  wersj  biblioteki jQuery 1.11.3 za
pomoc  sieci jQuery CDN. W tym celu mo esz utworzy  nast puj cy wiersz kodu:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>

Jak by  mo e ju  zauwa y e , kod ten nie okre la protoko u, jaki ma zosta  u yty (HTTP
lub HTTPS). Zamiast tego stosowany jest ten sam protokó , którego u yto w witrynie
internetowej. Miej jednak wiadomo , e wykorzystanie tej techniki w wypadku
strony, która nie jest uruchomiona na serwerze WWW, spowoduje b d.

Zastosowanie sieci CDN nie jest pozbawione mankamentów. aden serwer ani
sie  nie zapewni nieustannej dost pno ci w internecie. Sieci CDN nie s  tutaj wyj t-
kiem. Je li przy adowaniu biblioteki jQuery bazujesz na sieci CDN, to w rzadkich
sytuacjach, gdy jest ona niedost pna lub uleg a awarii, a ponadto przegl darka osoby
odwiedzaj cej witryn  nie zawiera buforowanej kopii, kod witryny przestanie popraw-
nie dzia a . Mo e to by  problemem w przypadku kluczowych aplikacji. Aby tego
unikn , mo na zastosowa  dost pne proste i sprytne rozwi zanie, z którego korzysta
wielu projektantów. I tym razem chcesz do czy  zminimalizowan  wersj  biblioteki
jQuery 1.11.3, lecz teraz u yjesz nast puj cego sprytnego rozwi zania:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script>window.jQuery || document.write('<script src="javascript/jquery-1.11.3.min.js">
<\/script>');</script>

Ide  dzia ania tego kodu jest za danie kopii biblioteki z sieci CDN i okre lenie, czy
biblioteka zosta a za adowana przez sprawdzenie, czy zdefiniowano w a ciwo  jQuery
obiektu window. Je li test zako czy si  niepowodzeniem, zostanie „wstrzykni ty” kod,
który za aduje lokalnie dost pn  kopi  biblioteki. W tym konkretnym przypadku kopia
ta jest przechowywana w folderze o nazwie javascript. Je li istnieje w a ciwo  jQuery,
spokojnie mo esz skorzysta  z metod biblioteki jQuery bez potrzeby adowania lokalnie
dost pnej kopii.

Test obecno ci w a ciwo ci jQuery wynika z tego, e jest ona dodawana po za adowa-
niu biblioteki. W tej w a ciwo ci mo esz znale  wszystkie metody i inne w a ciwo ci
biblioteki. Sugerujemy, aby w czasie projektowania korzysta  z lokalnej kopii biblio-
teki jQuery, co pozwoli zapobiec wszelkim problemom z po czeniem.
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Oprócz w a ciwo ci jQuery znajdziesz równie  skrót o nazwie $, z którym bardzo
cz sto spotkasz si  w tej ksi ce i nie tylko w niej. Cho  mo e si  to wyda  dziwne,
w j zyku JavaScript dozwolona jest zmienna lub w a ciwo  o nazwie $. Znak $ nazwano
skrótem, poniewa  w a ciwie jest to ten sam obiekt w a ciwo ci jQuery, co potwier-
dza nast puj ca instrukcja pochodz ca z kodu ród owego:
window.jQuery = window.$ = jQuery;

Do tej pory dowiedzia e  si , jak do czy  bibliotek  jQuery do stron internetowych. Nie
wiesz jednak nic na temat jej struktury. Zajmiemy si  tym w nast pnym podrozdziale.

1.4. Struktura biblioteki jQuery
Repozytorium biblioteki jQuery (https://github.com/jquery/jquery) dost pne w witry-
nie GitHub to znakomity przyk ad tego, jak przez ostatnie lata zmienia o si  projek-
towanie interfejsu. Cho  nie jest to ci le powi zane z u yciem samej biblioteki, zawsze
istotna jest wiadomo  tego, jak do wiadczeni projektanci organizuj  sobie przep yw
pracy oraz wykorzystywane przez siebie narz dzia.

Je li jeste  do wiadczonym projektantem interfejsów, mo e si  okaza , e znasz
ju  cz  tych narz dzi (je li nie wszystkie). Niemniej jednak zawsze warto od wie y
sobie informacje na ten temat. Zespó  projektantów wykorzysta  na potrzeby prac zwi -
zanych z rozwojem biblioteki jQuery najnowsze i najciekawsze technologie, jakie tworz
obecnie panoram  interfejsów u ytkownika. Dok adniej rzecz bior c, s  to nast pu-
j ce technologie:

 Node.js (http://nodejs.org/) — platforma oparta na rodowisku wykonawczym
JavaScript przegl darki Chrome, która umo liwia uruchamianie kodu JavaScript
po stronie serwera.

 npm (https://npmjs.org/) — oficjalny mened er pakietów platformy Node.js u y-
wany do instalowania pakietów, takich jak Grunt wraz z jego zadaniami.

 Grunt (http://gruntjs.com/) — narz dzie do wykonywania zada , które automaty-
zuje typowe i powtarzaj ce si  zadania, takie jak budowanie, testowanie i mini-
malizowanie.

 Git (http://git-scm.com/) — darmowy, rozproszony system kontroli wersji, który
ledzi zmiany wprowadzane w kodzie. U atwia on wspó prac  projektantów.

Kod ród owy biblioteki jQuery jest te  zgodny z formatem definicji modu u asynchro-
nicznego (AMD — Asynchronous Module Definition). Format ten to propozycja doty-
cz ca definiowania modu ów, w przypadku których asynchronicznie mo e by  ado-
wany zarówno modu , jak i jego zale no ci. W praktyce oznacza to, e cho  biblioteka
jest u ywana jako unikatowy, pojedynczy blok, jej kod ród owy dzielony jest na kilka
plików (modu ów), co pokazano na rysunku 1.4. Zale no ciami powi zanymi z tymi
plikami zarz dza si  z wykorzystaniem mened era zale no ci (w tym wypadku jest to
narz dzie RequireJS).
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Rysunek 1.4. Schemat reprezentuj cy modu y biblioteki jQuery: ajax, ajax/xhr,
ajax/script, ajax/jsonp, css, deprecated, dimensions, effects, event, event/alias,
offset, wrap, core/ready, deferred, exports/global, exports/amd i Sizzle

Aby  móg  zorientowa  si , co jest wewn trz modu ów, prezentujemy kilka nast pu-
j cych przyk adów:

 ajax — zawiera wszystkie funkcje technologii Ajax, takie jak ajax(), get() i post().
 deprecated — zawiera wszystkie obecnie przestarza e metody, które nie zosta y

usuni te. To, co znajduje si  w tym module, zale y od wersji biblioteki jQuery.
 effects — zawiera metody, takie jak animate() i slideUp(), które umo liwiaj  two-

rzenie animacji.
 event — zawiera metody, takie jak on() i off(), które s u  do do czania do zda-

rze  przegl darki procedur obs ugi zdarze .

Organizacja kodu ród owego oparta na modu ach zapewnia kolejn  korzy , czyli
mo liwo  zbudowania wersji niestandardowej biblioteki jQuery, która zawiera wy cz-
nie wymagane modu y.

1.4.1. Tworzenie w asnej wersji niestandardowej
zmniejszaj cej wielko  pliku

Biblioteka jQuery oferuje mo liwo  budowania jej wersji niestandardowej, która
zawiera tylko niezb dne funkcjonalno ci. Pozwala to zredukowa  wielko  pliku biblio-
teki. To z kolei prowadzi do zwi kszenia wydajno ci, gdy  u ytkownik musi pobra
mniej kilobajtów danych.

Istotna jest mo liwo  wyeliminowania zb dnych modu ów. Cho  mo esz pomy-
le , e b dziesz wymaga  wszystkich mo liwo ci oferowanych przez bibliotek  jQuery,

w tpliwe jest, e w ramach tej samej witryny internetowej skorzystasz z wszystkich
jej funkcji. Dlaczego wi c nie usun  tych zb dnych wierszy kodu, aby poprawi
wydajno  witryny internetowej?

Narz dzie Grunt umo liwia utworzenie wersji niestandardowej. Wyobra  sobie,
e wymagasz zminimalizowanej wersji biblioteki jQuery 1.11.3 z wszystkimi funkcjo-

nalno ciami (z wyj tkiem przestarza ych metod i w a ciwo ci) i efektami. Aby zreali-
zowa  to zadanie, na komputerze musisz zainstalowa  narz dzia Node.js, Git i Grunt.
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Po ich zainstalowaniu musisz powieli  repozytorium biblioteki jQuery, uruchamiaj c
nast puj ce polecenie przy u yciu interfejsu wiersza polece  CLI (Command Line
Interface):
git clone git://github.com/jquery/jquery.git

Po uko czeniu procesu powielania wprowad  jeszcze nast puj ce dwa polecenia:
npm install
grunt custom:-deprecated,-effects

I to tyle! W folderze o nazwie dist znajdziesz wersj  niestandardow  biblioteki jQuery
zarówno w wariancie zminimalizowanym, jak i w wariancie bez minimalizacji.

Takie rozwi zanie nie jest jednak pozbawione mankamentów. Pierwszy problem
pojawia si  w momencie opublikowania nowej wersji biblioteki jQuery. Drugi pro-
blem wyst puje, gdy nowa funkcjonalno  witryny internetowej wymaga uwzgl dnie-
nia w module sk adnika, który wcze niej nie zosta  do czony. W tych sytuacjach
konieczne jest ponowne wykonanie wy ej podanych kroków (zwykle tylko polece )
w celu utworzenia nowej wersji niestandardowej zawieraj cej nowe metody, poprawki
b dów lub brakuj cy modu .

Gdy ju  wiesz, jak umie ci  bibliotek  w odpowiednim miejscu, a tak e jak utwo-
rzy  wersj  niestandardow , pora pozna  fundamenty biblioteki jQuery.

1.5. Fundamenty biblioteki jQuery
U swoich podstaw biblioteka jQuery koncentruje si  na uzyskiwaniu elementów ze
stron HTML i wykonywaniu na nich operacji. Je li jeste  zaznajomiony z arkuszami
stylów CSS, masz ju  wiadomo  mo liwo ci selektorów, które opisuj  grupy elemen-
tów wed ug ich typu, atrybutów, umiejscowienia w dokumencie oraz innych kryteriów.
W wypadku biblioteki jQuery mo esz wykorzysta  t  wiedz  oraz poziom mo liwo ci
do znacznego uproszczenia kodu JavaScript.

W przypadku biblioteki jQuery du y priorytet ma zapewnienie, e kod b dzie
dzia a  spójnie we wszystkich najwa niejszych przegl darkach. Wiele spo ród powa -
niejszych problemów zwi zanych z kodem JavaScript zosta o automatycznie rozwi -
zanych. Je li uznasz, e biblioteka jQuery wymaga jakiej  dodatkowej modyfikacji, to
pami taj, e oferuje ona prosty, lecz bogaty w mo liwo ci sposób rozszerzania jej
funkcjonalno ci za pomoc  dodatków, które szczegó owo zostan  omówione w roz-
dziale 12.

Na pocz tek zajmijmy si  samym obiektem jQuery, a tak e tym, w jaki sposób wiedz
na temat arkuszy stylów CSS mo esz wykorzysta  do tworzenia zaawansowanego, a przy
tym zwi z ego kodu.

1.5.1. W a ciwo ci, narz dzia i metody

Jak wcze niej wspomniano, biblioteka jQuery jest dost pna za po rednictwem w a-
ciwo ci o nazwie jQuery i skrótu $. U ycie ich zapewnia dost p do w a ciwo ci, metod

i funkcji oferowanych przez bibliotek  jQuery.
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fx.off to jedna z w a ciwo ci ujawnianych przez w a ciwo  jQuery. W a ciwo
fx.off umo liwia w czanie lub wy czanie efektów stosowanych za pomoc  metod
biblioteki jQuery. Ta oraz inne w a ciwo ci zostan  szczegó owo omówione w roz-
dziale 9.

Znacznie bardziej ekscytuj ce s  narz dzia, które s  te  okre lane mianem funkcji
narz dziowych. Mo esz je traktowa  jako zestaw powszechnie u ywanych funkcji ogól-
nego przeznaczenia, które do czono do biblioteki. Mo esz stwierdzi , e biblioteka
pe ni wzgl dem nich rol  przestrzeni nazw.

Aby ogólnie zorientowa  si , czym s  narz dzia, przyjrzyjmy si  przyk adowi.
Jednym z dost pnych narz dzi jest funkcja s u ca do przycinania a cuchów. Jej zada-
niem jest usuwanie bia ych znaków z pocz tku i ko ca a cucha. Wywo anie tej funkcji
mo e wygl da  nast puj co:
var trimmed = $.trim(someString);

Je li warto ci  argumentu someString jest a cuch "   witaj    ", wynikiem wywo ania
$.trim() b dzie a cuch "witaj". Jak wida , w tym przyk adzie u yto skrótu biblioteki
jQuery w postaci znaku $. Pami taj, e jest to taki identyfikator, jak dowolny inny
w j zyku JavaScript. Utworzenie wywo ania tej samej funkcji za pomoc  identyfika-
tora jQuery, a nie jego aliasu, spowoduje uzyskanie nast puj cego kodu:
var trimmed = jQuery.trim(someString);

Kolejnym przyk adem funkcji narz dziowej jest funkcja $.isArray(), która  jak mo esz
si  domy li   sprawdza, czy dany argument jest tablic .

Oprócz w a ciwo ci i funkcji biblioteka zapewnia te  metody, które s  dost pne po
wywo aniu funkcji jQuery(). Dowiedzmy si  wi cej na jej temat.

1.5.2. Obiekt biblioteki jQuery

Pierwsza funkcja, która zostanie u yta w trakcie poznawania biblioteki jQuery, nosi
nazw  jQuery(). Akceptuje ona maksymalnie dwa argumenty i zale nie od ich liczby
i typu wykonuje ró ne zadania.

Podobnie do wielu innych (prawie wszystkich) metod w bibliotece funkcja ta pozwala
na tworzenie a cucha. Jest to technika programistyczna s u ca do wywo ywania kilku
metod w jednej instrukcji. Zamiast u ywa  kodu:
var obj = new Obj();
obj.method();
obj.anotherMethod();
obj.yetAnotherMethod();

mo esz napisa  nast puj cy kod:
var obj = new Obj();
obj.method().anotherMethod().yetAnotherMethod();

Najcz stszym zastosowaniem funkcji jQuery() jest wybieranie elementów z modelu
DOM, aby mo liwe by o wprowadzenie dla nich zmian. W tym przypadku funkcja
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akceptuje dwa parametry: selektor i (opcjonalnie) kontekst. Funkcja zwraca obiekt
zawieraj cy kolekcj  elementów modelu DOM spe niaj cych podane kryteria. Czym
jednak jest selektor?

Gdy w wiecie technologii internetowych pojawi y si  arkusze stylów CSS w celu
oddzielenia cz ci wizualnej od tre ci, niezb dny by  sposób pozwalaj cy na odwo y-
wanie si  do grup elementów strony z zewn trznych arkuszy stylów. Opracowano
metod  polegaj c  na wykorzystaniu selektorów, które w zwi z y sposób reprezentuj
elementy na podstawie ich typu, atrybutów lub po o enia w obr bie dokumentu HTML.
Osobom zaznajomionym z j zykiem XML mo e by  znany j zyk XPath (wi cej infor-
macji na jego temat dost pnych jest pod adresem http://www.w3.org/TR/xpath20/),
który s u y do wybierania elementów wewn trz dokumentu HTML. Selektory CSS
zapewniaj  równie du e mo liwo ci, dostosowane s  do u ycia w obr bie stron HTML,
cechuj  si  troch  wi ksz  zwi z o ci , a ponadto uwa ane s  przewa nie za atwiej-
sze do zrozumienia.

W bibliotece jQuery s  stosowane te same selektory co w wypadku arkuszy stylów
CSS. Biblioteka obs uguje nie tylko powszechnie implementowane selektory nale ce
do standardu CSS 2.1, ale równie  bardziej zaawansowane selektory zdefiniowane
w standardzie CSS 3. Jest to wa ne, poniewa  cz  z tych selektorów mo e nie by
w pe ni implementowana przez wszystkie przegl darki lub mo e nigdy si  w nich nie
pojawi  (na przyk ad w starszych wersjach przegl darki Internet Explorer). Jakby tego
by o ma o, biblioteka jQuery oferuje te  w asne selektory i umo liwia tworzenie selekto-
rów niestandardowych.

W wypadku tej ksi ki b dziesz mie  mo liwo  wykorzystania posiadanej wiedzy
o arkuszach stylów CSS, aby móc szybko zacz  prac . Pó niej poznasz bardziej zaawan-
sowane selektory obs ugiwane przez bibliotek  jQuery. Je li nie masz zbyt du ej wiedzy
na temat selektorów, nie przejmuj si . Bardziej szczegó owo selektory biblioteki jQuery
zostan  omówione w rozdziale 2. Pe n  list  selektorów mo esz znale  w witrynie
biblioteki jQuery pod adresem http://api.jquery.com/category/selectors/.

Za ó my, e chcesz wybra  wszystkie znaczniki <p> na stronie za pomoc  funkcji
jQuery(). W tym celu mo esz utworzy  nast puj cy wiersz kodu:
var paragraphs = jQuery('p');

Biblioteka przeszukuje model DOM pod k tem pasuj cych elementów, pocz wszy od
g ównego elementu dokumentu. Oznacza to, e w wypadku ogromnej liczby elemen-
tów proces mo e by  czasoch onny.

W wi kszo ci przypadków mo esz przyspieszy  wyszukiwanie za pomoc  para-
metru context. S u y on do ograniczania procesu do jednego lub wi kszej liczby
poddrzew (zale nie od u ytego selektora). Aby to wyja ni , zostanie zmodyfikowany
poprzedni przyk ad.

Przyjmijmy, e zamierzasz znale  wszystkie znaczniki <p> zawarte w znaczniku
<div>. S owo „zawarte” nie oznacza, e znacznik <div> musi by  nadrz dny wzgl dem
znacznika <p>. Znacznik <div> mo e te  by  zwyk ym elementem podrz dnym. Zadanie
to mo esz zrealizowa  za pomoc  nast puj cego kodu:
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var paragraphsInDiv = jQuery('p', 'div');

Gdy u yjesz aliasu biblioteki jQuery, ta sama instrukcja b dzie wygl da  nast puj co:
var paragraphsInDiv = $('p', 'div');

W przypadku zastosowania drugiego argumentu biblioteka jQuery zbiera najpierw
elementy na podstawie tego selektora o nazwie context, a nast pnie pobiera elementy
podrz dne pasuj ce do pierwszego parametru selector. Bardziej szczegó owo zagad-
nienie to zostanie omówione w rozdziale 2.

Jak wspomniano, funkcja jQuery() (oraz jej alias $()) zwraca obiekt j zyka JavaScript
zawieraj cy zestaw elementów modelu DOM zgodnych z selektorem w kolejno ci,
w jakiej zdefiniowano je w dokumencie. Obiekt ten dysponuje du  liczb  przydat-
nych, predefiniowanych metod, które mog  wykonywa  dzia ania wzgl dem zebranej
grupy elementów. Terminy kolekcja biblioteki jQuery, obiekt biblioteki jQuery lub
zestaw biblioteki jQuery (lub inne podobne okre lenia) b d  u ywane w odniesieniu do
zwracanego obiektu j zyka JavaScript zawieraj cego zestaw dopasowanych elementów,
które mog  by  przetwarzane za pomoc  metod zdefiniowanych w bibliotece jQuery.
Zgodnie z tak  definicj  podana wcze niej zmienna paragraphsInDiv to obiekt biblio-
teki jQuery zawieraj cy wszystkie akapity, które s  elementami podrz dnymi ele-
mentu div. Obiekty biblioteki jQuery b d  intensywnie u ywane, gdy konieczne b dzie
wykonanie dla kilku elementów na stronie takich operacji, jak uruchamianie okre lo-
nej animacji lub stosowanie stylu.

Jak wcze niej wspomniano, istotn  cech  du ej liczby tych metod, które cz sto s
okre lane mianem metod biblioteki jQuery, jest to, e umo liwiaj  tworzenie a cucha.
Po zako czeniu dzia ania metoda zwraca t  sam  grup  elementów, jak  przetwarza a,
po czym metoda gotowa jest na kolejne dzia anie. Gdy dzia ania stopniowo staj  si
bardziej z o one, u ycie oferowanej przez bibliotek  jQuery mo liwo ci tworzenia
a cucha w dalszym ci gu b dzie powodowa  zmniejszenie liczby wierszy kodu nie-

zb dnego do uzyskania danych wyników.
Wcze niej w rozdziale zwrócono uwag  na korzy ci wynikaj ce z umieszczenia kodu

JavaScript na dole strony. Od wielu lat projektanci umiejscawiali elementy script
w znaczniku <head> strony, bazuj c na metodzie biblioteki jQuery o nazwie ready().
Takie rozwi zanie nie jest ju  zalecane, ale wielu projektantów nadal z niego korzysta.
W nast pnym punkcie dowiesz si  wi cej na ten temat, a tak e poznasz rozwi zanie
proponowane obecnie.

1.5.3. Procedura obs ugi zdarzenia gotowo ci dokumentu

W przypadku zastosowania techniki przejrzystego kodu JavaScript zachowanie oddzie-
lane jest od struktury. U ycie tego rozwi zania oznacza wykonywanie operacji dla
elementów strony poza obr bem tworz cych je znaczników dokumentu. Aby to osi -
gn , niezb dny jest sposób pozwalaj cy na poczekanie przed wykonaniem tych ope-
racji na pe n  dost pno  elementów modelu DOM strony.

W przyk adzie grupy przycisków opcji ca a tre  musi zosta  za adowana przed
uzyskaniem mo liwo ci zastosowania informacji o zachowaniu. W tym celu tradycyjnie
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u ywana jest procedura obs ugi zdarzenia onload instancji obiektu window, która wyko-
nuje instrukcje po pe nym za adowaniu ca ej strony. Sk adnia kodu ma zwykle nast -
puj c  posta :
window.onload = function() {
  // dzia ania do wykonania
};

Kod ten powoduje, e zdefiniowany kod zostanie wykonany po ca kowitym za adowaniu
dokumentu. Niestety, przegl darka nie tylko opó nia wykonanie kodu procedury obs ugi
zdarzenia onload do momentu utworzenia drzewa modelu DOM, ale te  oczekuje na
pe ne za adowanie wszystkich zasobów zewn trznych i wy wietlenie strony w oknie
przegl darki. Obejmuje to takie zasoby jak obrazy, jak równie  pliki wideo QuickTime
i Flash osadzone na stronach internetowych. W efekcie odwiedzaj cy mog  do wiad-
czy  powa nego opó nienia mi dzy pierwszym wy wietleniem strony i wykonaniem
skryptu procedury obs ugi zdarzenia onload.

Co gorsza, je li za adowanie obrazu lub innego zasobu zajmuje znaczn  ilo  czasu,
odwiedzaj cy b d  musieli poczeka  na za adowanie obrazu, zanim stan  si  dost pne
zaawansowane dzia ania. Mo e to sprawi , e ca a propozycja w postaci przejrzystego
kodu JavaScript nie b dzie mie  sensu w wypadku wielu rzeczywistych zastosowa .

Znacznie lepszym rozwi zaniem by oby oczekiwanie przed wykonaniem skryptu
stosuj cego zaawansowane dzia ania tylko do momentu przeprowadzenia pe nej analizy
struktury dokumentu i przekszta cenia przez przegl dark  kodu HTML w jego wyni-
kowe drzewo modelu DOM. Osi gni cie tego w sposób zapewniaj cy zgodno  z wielo-
ma przegl darkami, w tym i starszymi, jest w pewnym stopniu utrudnione. Biblioteka
jQuery zapewnia jednak proste metody pozwalaj ce spowodowa  wykonywanie kodu po
za adowaniu drzewa modelu DOM (bez oczekiwania na zasoby zewn trzne).

Sk adnia formalna s u ca do definiowania odpowied-
niego kodu ma nast puj c  posta :

jQuery(document).ready(function() {
  // W tym miejscu znajduje si  napisany kod...
});

Za pomoc  funkcji jQuery() opakowywany jest najpierw
obiekt document, a nast pnie wywo ywana jest metoda
ready(), której przekazywana jest funkcja do wykonania,
gdy dokument b dzie gotowy do zmodyfikowania. Ozna-
cza to, e wewn trz funkcji przekazanej metodzie ready()
mo esz bezpiecznie uzyskiwa  dost p do wszystkich ele-
mentów strony. Na rysunku 1.5 przedstawiono schemat
opisanego mechanizmu.

Nie bez powodu zosta o to nazwane sk adni  formaln .
Posta  skrócona jest nast puj ca:

jQuery(function() {
  // W tym miejscu znajduje si  napisany kod...
});

Rysunek 1.5. Reprezentacja
graficzna kroków
wykonywanych przez
przegl darki przed
wykonaniem procedury
obs ugi zdarzenia gotowo ci
dokumentu
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Przekazuj c funkcj  funkcji jQuery() lub jej aliasowi $(), nakazujesz przegl darce przed
wykonaniem kodu poczeka  do momentu pe nego za adowania modelu DOM (niczego
ponadto). Jeszcze lepsze jest to, e techniki tej mo esz u y  wiele razy w obr bie tego
samego dokumentu HTML, a przegl darka wykona wszystkie okre lone funkcje w takiej
kolejno ci, w jakiej zadeklarowano je na stronie.

Dla porównania: technika oparta na zdarzeniu onload obiektu window zezwala na
tylko jedn  funkcj . Ograniczenie takie mo e te  powodowa  generowanie trudnych
do znalezienia b dów, je li w dowolnym do czonym kodzie zewn trznym na jego
w asne potrzeby u ywany jest mechanizm oparty na zdarzeniu onload (nie jest to najlep-
sze rozwi zanie).

Zastosowanie procedury obs ugi zdarzenia gotowo ci dokumentu to dobry sposób
wykorzystania techniki przejrzystego kodu JavaScript, ale u ycie jej nie jest obowi z-
kowe, dlatego mo na z niej zrezygnowa .

Poniewa  metoda ready() odpowiada za wykonanie kodu po za adowaniu modelu
DOM, projektanci umieszczali elementy script w znaczniku <head> strony. Jak wspo-
mniano w punkcie 1.2.2, „Oddzielanie skryptu”, elementy te mo esz wstawi  tu
przed znacznikiem zamykaj cym </body>. Dzi ki temu mo esz ca kowicie unikn
stosowania wywo ania $(document).ready(), gdy  na tym etapie wszystkie inne elementy
znajduj  si  ju  w modelu DOM. A zatem elementy te mo esz bezpiecznie pobiera
i ich u ywa . Aby zaznajomi  si  z przyk adem pokazuj cym, jak mo na unikn  sto-
sowania wywo ania $(document).ready(), przyjrzyj si  kodowi ród owemu z pliku
rozdzial_1/radio.group.html.

W pozosta ej cz ci ksi ki b dziemy si  trzyma  najlepszych praktyk, jakie obecnie
obowi zuj , dlatego nie b dzie u ywana metoda ready().

1.6. Podsumowanie
W niniejszym szybkim wprowadzeniu do biblioteki jQuery omówiono spor  ilo
materia u. Podsumowuj c, biblioteka okazuje si  przewa nie przydatna w przypadku
dowolnej strony, która wymaga wykonania jakichkolwiek operacji dotycz cych kodu
JavaScript, z wyj tkiem tych najbardziej trywialnych. Szczególnie mocno skupiono si
równie  na kwestii umo liwienia twórcom stron wykorzystania w ich obr bie zagad-
nienia przejrzystego kodu JavaScript. Dzi ki tej technice zachowanie jest oddzielane
od struktury w taki sam sposób, w jaki arkusze stylów CSS separuj  styl i struktur .
Zapewnia to lepsz  organizacj  stron i zwi kszon  wszechstronno  kodu.

Pomimo e biblioteka jQuery wprowadza w przestrzeni nazw j zyka JavaScript
tylko dwie nowe nazwy (funkcja o nazwie jQuery oraz jej alias $), zapewnia spor  porcj
funkcjonalno ci. Jest to mo liwe dzi ki wszechstronno ci funkcji jQuery, która na pod-
stawie przekazanych jej parametrów dostosowuje operacj , jak  wykonuje.

Wspomniano, jak dobrze zorganizowane jest repozytorium biblioteki oraz kod
w ogólno ci. Zwrócili my te  szczególn  uwag  na kilka dost pnych wersji biblioteki
oraz ró nice mi dzy nimi, aby umo liwi  dokonanie wiadomego wyboru. Poniewa
wydajno  to istotna kwestia do uwzgl dnienia, zaprezentowali my dost pne mo liwo ci
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zmniejszenia do minimum dodatkowego obci enia wynikaj cego z do czania biblio-
teki do stron. U ycie sieci CDN i dostosowywanie danych modu ów to znakomity
sposób na przyspieszenie operacji pobierania biblioteki jQuery.

W kolejnych rozdzia ach zostan  obja nione wszystkie funkcje, które biblioteka
jQuery ma do zaoferowania projektantowi aplikacji internetowych. Nasze omówienie
zaczniemy w nast pnym rozdziale, wyja niaj c, jak za pomoc  selektorów biblioteki
jQuery w szybki i prosty sposób identyfikowa  elementy, dla których maj  zosta
wykonane dzia ania.
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panelu sterowania, 236

modyfikacja
elementów, 54
kodu dodatku, 383
kolekcji, 279
obiektów, 279
w a ciwo ci elementu, 125

N
narz dzia dla programistów,

59, 327
narz dzie

Bower, 479
Git, 42
Grunt, 42
Node.js, 43
npm, 42

nas uchiwanie zdarze , 197
nazwy funkcji, 509, 511
nowe elementy HTML, 86

O
obcinanie a cuchów, 280
obiekt, 504, 506

biblioteki, 45
Deferred, 409, 414, 424,

433
Event, 178, 200
nas uchuj cy zdarzenia,

174
Promise, 414, 426
QUnit.config, 458
window, 508, 510
XHR, 310
XMLHttpRequest, 311

obiekty pierwszoklasowe, 509,
511

obietnice, 410
obserwowanie selektora, 55
obs uga

stanu gotowo ci, 314
zdarze , 47, 176, 184, 190,

360, 433
zdarze  Ajax, 344, 346

oddzielanie skryptu, 36
odrzucanie obiektu Deferred,

415
okno dodatku Photomatic, 395
okre lanie warto ci wyra e ,

306
opakowywanie elementów,

161, 164
opcje

funkcji $.ajax, 339, 340,
342

wyboru, 455
operator new, 509
opó nianie kolejkowanych

funkcji, 267
optymalizowanie filtrów, 469
organizowanie kodu, 471

P
pakiet testów, 459
panel selektora, 54
parametr

context, 468
easing, 251
options, 241

PHP, 355
platforma Node.js, 42
plugins, 52, 251, 369
pobieranie elementów, 62
podzestaw, 107
pokaz slajdów, 392
powiadamianie o post pie

procesu, 423
powielanie elementów, 167
poziom DOM, 175

Level 0, 175
Level 2, 183

procedura obs ugi zdarze ,
47, 177, 181, 360, 433

projektowanie BDD, 442
propagacja zdarze , 179, 182,

186
propEqual, 450
propozycja

Promises/A, 413
Promises/A+, 411

przegl darka, 39
Internet Explorer, 189

prze czanie efektów, 362
przenoszenie elementów, 155,

160
przestrze  nazw, 381, 384

dla zdarze , 211
przesuwanie elementów, 248
przetwarzanie kolekcji, 85
pseudoklasa

nth-child(), 70

Q
QUnit, 51

R
relacje, 96
replikacja szablonu, 219
router, 489

w Backbone.js, 490
rozstrzyganie obiektu

Deferred, 415
rozszerzanie

biblioteki, 370
obiektów, 290
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S
selektor, 46

nth-child(), 70
nth-lastchild(), 70
nth-last-of-type(), 70

selektor
atrybutów, 64
CSS, 57, 64
elementów podrz dnych,

61, 63, 81
identyfikatora, 60
klasy, 61, 468
niestandardowy, 74
uniwersalny, 57, 467

serializacja
danych formularza, 319
warto ci parametrów, 292
zagnie d onych

parametrów, 294
sie  CDN, 40
silnik selektorów Sizzle, 471
skalowanie, 256
sk adniki, 51
s owo kluczowe

function, 509, 511
this, 304, 512, 514

specyfikacja WAI-ARIA, 364
sposób animacji, 240
sprawdzanie

pola, 356
poprawno ci danych, 353,

358
poprawno ci pól, 357
przynale no ci, 303
wyników, 331

stan obiektu Deferred, 433
stopniowe

rozja nianie, 245
wy wietlanie, 239

stosowanie obietnic, 434
struktura, 35

biblioteki jQuery, 42
obiektu JSON, 353

style elementów, 138
system kontroli wersji, 42
szablony kontrolek, 225
szybko  animacji, 273

ciemnianie elementów, 245
ledzenie

post pu, 424
post pu dzia a , 314
propagacji zdarzenia, 186

rodowiska testowania
jednostkowego, 441

rodowisko
Backbone.js, 483, 485, 490,

493
MV*, 485
QUnit, 442, 445, 455

T
tablice, 94

filtrowanie, 283
j zyka JavaScript, 286
translacja, 285

technika TDD, 440
technologia Ajax, 309, 359
test wydajno ci, 469
testowanie, 298, 438

jednostkowe, 437, 439
obiektów, 296
za pomoc  asercji, 446
zada  asynchronicznych,

453
translacja tablic, 285
tworzenie

animacji
niestandardowych, 253

dodatku, 375
dodatku Jqia Photomatic,

396
elementów, 219
filtrów niestandardowych,

77
funkcji formatuj cej dat ,

404
instancji obiektu XHR,

310
kodu HTML, 491
kodu znaczników, 221, 354
a cucha, 45
a cucha metod, 389

mened era zada , 490

niestandardowych funkcji
narz dziowych, 403

pokazu slajdów, 392
projektu, 352
strony, 337
testów, 445
w asnej wersji, 43
zdarze

niestandardowych, 210
zestawu, 91

da  Ajax, 338
da  GET i POST, 325,
332

typ danych Object, 504, 506
typy filtrów, 230

U
ukrywanie

elementów, 234
okna dialogowego, 361

ulepszanie progresywne, 364
us uga jsPerf, 469
ustawianie

stylów, 143
warto ci domy lnych

dania, 342
wymiarów, 146

usuwanie
atrybutów, 122
elementów, 165
filtrów, 227
nazw klas, 138
pakietów, 481, 483
procedur obs ugi zdarze ,

198
uzupe niacz, 275
uzyskiwanie

danych, 327, 329
odpowiedzi, 314
stylów, 143
zestawów, 96

u ycie
aliasu $, 378
atrybutów, 115, 119
biblioteki RequireJS, 477
danych, 115
dodatku, 371, 373
metody deferred.progress,

424, 428
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u ycie
obiektu Promise, 418, 421,

426
selektora uniwersalnego,

59
w a ciwo ci, 115, 272
zestawu, 110

W
warto ci

atrybutów, 119, 120
domy lne dania, 342
elementów formularza,

170
kontekstu funkcji, 514, 516

wersja, 37
bez kompresji, 40
zminimalizowana, 40

wi zanie
konkretnego zdarzenia,

207
kontekstów funkcji, 304

widok, 487
aplikacji, 498
zadania do wykonania, 497

w a ciwo ci, 116
biblioteki, 272
elementu, 125
obiektu, 505, 507
obiektu jQuery.Event, 201
obiektu window, 508, 510

w a ciwo
$.browser, 273
$.support, 274
fx.off, 45
whatAmI, 513, 515

wstawianie funkcji do kolejek,
268

wybieranie
elementów, 64
wersji, 37

wydajno , 40, 80
selektorów, 467

wyj tek, 307
wykrywanie typu warto ci,

298
wy czanie animacji, 273
wyra enia funkcji, 509, 511
wyszukiwanie pakietu, 481

wy wietlanie
elementów, 234, 238
stopniowe, 239
wymiarów elementu, 149
wyników, 227

wywo ania zwrotne, 409, 511,
513

wyzwalanie
konkretnego zdarzenia,

207
procedur obs ugi zdarze ,

201
zdarze , 205

wzorzec
IIFE, 518, 520
MVC, 486
oparty na litera ach

obiektowych, 472
oparty na modu ach, 473
projektowy IIFE, 276

Z
zachowanie, 35
zaciemnianie kodu, 40
zadanie do wykonania, 494
zale no ci, 479
zarz dzanie

kolekcj , 89
zale no ciami, 479

zasi g deklaracji funkcji, 516,
518

zast powanie
elementów, 168
kodu HTML, 153

zastosowanie
metody promise, 435
zdarze , 216

zatrzymywanie animacji, 249
zawarto  elementu, 153
zdarzenia, 47, 173, 180

Ajax, 345
biblioteki jQuery, 189
globalne, 344
lokalne, 344
przegl darek, 174

zestaw testów, 96, 460
dopasowywanie, 101
iteracja elementów, 109
okre lanie wielko ci, 91

przekszta canie
elementów, 108

udoskonalanie zawarto ci,
104

uzyskiwanie elementów,
91

uzyskiwanie podzestawów,
107

zg aszanie wyj tków, 307
zmienianie

stylów elementów, 138
szybko ci animacji, 273

znacznik
<div>, 46
<p>, 46
<script>, 181
<span>, 492

znajdowanie
dodatków, 371
indeksu elementu, 94

zwi kszanie wydajno ci, 40,
80

selektorów, 467
zwijanie, 235, 236

dania Ajax, 338, 419
danie

GET, 325
POST, 325
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