Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również
żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Ewelina Burska
Projekt okładki: Maciej Pasek
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie?cwjque
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Kody ?źródłowe ćwiczeń są dostępne pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/cwjque.zip
ISBN: 978-83-246-4798-9

Copyright © Helion 2013
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treci
Wstp

5

Rozdzia 1. Podstawy jQuery
jQuery w kodzie strony
Przykad prostego skryptu
Tajemniczy znak „$”
Struktura kodu
jQuery a JavaScript
jQuery i inne biblioteki
Narzdzia diagnostyczne

Rozdzia 2. Dostp do elementów strony
Podstawowe moliwoci wyboru
Wybór ze wzgldu na hierarchi
Dostp do wzów potomnych
Wyszukiwanie atrybutów
Obsuga elementów formularzy
Pozostae selektory

Rozdzia 3. Manipulowanie wzami DOM
Zawarto wza
Waciwoci i atrybuty
Uywanie funkcji zwrotnych
Tworzenie nowej treci
Usuwanie i zamiana wzów
Poruszanie si po drzewie DOM

Rozdzia 4. Obsuga zdarze
Zdarzenia na stronie WWW
Procedury obsugi zdarze
Zdarzenia zoone jQuery

Kup książkę

7
7
9
12
14
20
23
24

27
27
31
35
36
41
44

47
47
53
56
60
65
67

71
71
73
81

Poleć książkę

4

jQuery • wiczenia praktyczne
Obiekt zdarzenia
Propagacja zdarze
Usuwanie procedur obsugi

Rozdzia 5. Efekty na stronach WWW
Ukrywanie i pokazywanie elementów
Efekty fade-in i fade-out
Rozwijanie elementów
Wasne animacje (czenie efektów)
Animowane przemieszczanie elementów

Rozdzia 6. jQuery i Ajax
Czym jest Ajax?
Pobieranie treci z serwera
Dynamiczne generowanie treci
Metody $.get i $.post
Monitorowanie postpu adowania
Obsuga bdów
Róne formaty danych

Rozdzia 7. Rozszerzenia
Korzystanie z rozszerze
Nowe metody globalne jQuery
Ingerencja w istniejce moduy
Wasne funkcje w zasigu globalnym
Funkcje operujce na kolekcjach obiektów

Rozdzia 8. Obsuga interfejsu za pomoc myszy
Wspórzdne kursora myszy
jQuery UI — wygodna obsuga interfejsu
Przesuwanie i modyfikacja rozmiaru elementów
Zaznaczanie i zmiana kolejnoci elementów
Efekty drag & drop

Rozdzia 9. Widety jQuery UI
Przyciski
Pobieranie daty
Automatyczne uzupenianie pól
Okna dialogowe
Zakadki

Kup książkę

84
88
91

95
95
101
104
108
112

117
117
118
123
126
134
135
137

143
143
148
153
154
159

171
171
176
178
183
189

193
193
198
202
206
210

Poleć książkę

5
Efekty na stronach WWW
Ukrywanie i pokazywanie elementów
Na stronie WWW czsto uywa si rozmaitych efektów, które pozwalaj na uatrakcyjnienie witryny, ale umoliwiaj te uzyskanie rónych
funkcjonalnoci. Przydatne jest na przykad ukrywanie i pokazywanie
elementów uzalenione od jakiego zdarzenia, jak choby kliknicia.
Su do tego metody show (pokazywanie) oraz hide (ukrywanie). Kada
z nich (podobnie jak w przypadku innych metod opisywanych w tym
rozdziale) moe przyjmowa do trzech opcjonalnych argumentów.
Schematy wywoa mona zapisa nastpujco:
show([czas_efektu])
show(czas_efektu[, funkcja_koczca])
show(czas_efektu[, funkcja_transformujca][, funkcja_koczca])

Opcjonalno argumentów zostaa zaznaczona nawiasami kwadratowymi. Wywoania dla metody hide s analogiczne. Funkcja koczca to
funkcja, która zostanie wywoana, gdy efekt si zakoczy, natomiast
funkcja transformujca to funkcja pozwalajca wpywa na szybko
etapów animacji (te argumenty nie bd uywane w dalszych przykadach).
Najprostsze wywoania bd miay posta:
obiekt.hide();
obiekt.show();

Przy czym obiekt to obiekt jQuery opakowujcy element bd elementy
witryny wybrane za pomoc dowolnego selektora. Pierwsza instrukcja
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spowoduje natychmiastowe ukrycie wskazanych elementów, natomiast
druga — ich pokazanie (podobny efekt mona osign, bezporednio
przypisujc odpowiednie style CSS za pomoc metod opisanych
w poprzednich rozdziaach).
 W I C Z E N I E

5.1

Ukrywanie i wy wietlanie elementów w odpowiedzi
na kliknicie

Do strony z listingu 4.1 (rozdzia 4.) dodaj dwa przyciski oraz napisz
skrypt, dziki któremu za pomoc tych przycisków bdzie mona
ukrywa i odsania tre wszystkich rozdziaów (tytuy rozdziaów
powinny by przy tym zawsze widoczne). Aktywny powinien pozostawa tylko ten przycisk, którego akcja moe by w danej chwili
wykonana.
Przyciski mona umieci na przystosowanej do tego warstwie div-op
´tions. Przyjmie ona zatem nastpujc posta:
<div id="div-options">
<button id='showChapters'>Poka rozdziay</button>
<button id='hideChapters'>Ukryj rozdziay</button>
</div>

Wszystkie rozdziay powinny te mie przypisan klas rozdzial. Skrypt
wykonujcy to zadanie przyjmie ponisz posta:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.rozdzial p').hide();
$('#showChapters').prop('disabled', false);
$('#hideChapters').prop('disabled', true);
$('#showChapters').click(function(){
$('.rozdzial p').show();
$('#showChapters').prop('disabled', true);
$('#hideChapters').prop('disabled', false);
});
$('#hideChapters').click(function(){
$('.rozdzial p').hide();
$('#showChapters').prop('disabled', false);
$('#hideChapters').prop('disabled', true);
});
});
</script>
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Selektor wybierajcy tre rozdziaów to .rozdzial p, a zatem s to
wszystkie akapity zawarte w elementach o klasie rozdzial. Dziki temu
po ukryciu treci rozdziaów na stronie nadal pozostan ich tytuy oraz
odnoniki pozwalajce na pobranie zawartoci (rysunek 5.1). Tre
jest ukrywana na pocztku kodu dziki wywoaniu metody hide:
$('.rozdzial p').hide();

Rysunek 5.1.
Wygld strony
z wiczenia 5.1
po ukryciu treci
rozdziaów

Nastpnie ustalany jest pocztkowy stan przycisków. Skoro rozdziay
zostay ukryte, przycisk Poka rozdziay (showChapters) powinien by
aktywny, a przycisk Ukryj rozdziay (hideChapters) — nieaktywny.
Odpowiednie zmiany s wic wprowadzane za pomoc metody prop.
Oba przyciski otrzymay procedury obsugi zdarzenia click (na takiej
samej zasadzie jak opisywana w rozdziale 4.). Po klikniciu przycisku
Poka rozdziay dla wszystkich elementów wybranych przez selektor
.rozdzial p (kady akapit w kadym rozdziale) wykonywana jest metoda
show; jednoczenie waciwo disabled przycisku showChapters otrzymuje warto true (przycisk jest wyczany), a waciwo disabled przycisku hideChapters otrzymuje warto false (przycisk jest wczany).
Z kolei po klikniciu przycisku Ukryj rozdziay wykonywane s czynnoci odwrotne: wywoanie metody hide, przypisanie wartoci false
waciwoci disabled przycisku showChapters oraz przypisanie wartoci
true waciwoci disabled przycisku hideChapters.

Oprócz opisanych wyej metod do ukrywania i pokazywania elementów mona te uy metody toggle. Jest ona swoistym poczeniem show
i hide. Wywoanie toggle zmienia bowiem stan elementu na przeciwny,
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tzn. jeli by ukryty, zostanie pokazany, a jeeli by widoczny, zostanie
ukryty. Metoda ta przyjmuje takie same argumenty jak omówione na
pocztku rozdziau. Proste zastosowanie toggle zostao pokazane
w wiczeniu 5.2.
 W I C Z E N I E

5.2

Przeczanie widoczno ci

Napisz skrypt, który na stronie z listingu 4.1 pozwoli na wywietlanie
i ukrywanie treci kadego z rozdziaów osobno. Zmiana stanu powinna
si odbywa po klikniciu w dowolnym miejscu warstwy z danym
rozdziaem.
Poniewa widoczno kadego rozdziau ma si zmienia po kadym
klikniciu, najwygodniejsze bdzie uycie metody toggle (nie trzeba
bdzie wtedy bada aktualnego stanu rozdziau). Przeczanie widocznoci ma by take niezalene dla kadego rozdziau, zatem kada
warstwa o klasie rozdzial otrzyma swoj wasn procedur obsugi kliknicia. Warstwy zostan wic wybrane dziki selektorowi .rozdzial,
a kod skryptu przyjmie nastpujc posta:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.rozdzial p').hide();
$('.rozdzial').click(function(){
$('p', this).toggle();
//lub
//$(this).children('p').toggle();
});
});
</script>

Na pocztku za pomoc metody hide ukrywane s wszystkie akapity
zawarte w elementach o klasie p (analogicznie do przypadku przedstawionego w poprzednim wiczeniu). Z ukrywania mona te jednak zrezygnowa, usuwajc pierwsz instrukcj.
Kada warstwa o klasie rozdzial ma przypisan procedur obsugi zdarzenia click. Kliknicie musi spowodowa ukrycie lub pokazanie akapitów zawartych w danej warstwie. Aby je wybra, mona uy kilku
metod. Dwie z nich zostay zaprezentowane w kodzie. Pierwszy sposób to zastosowanie selektora p z jednoczesnym ograniczeniem kontekstu wyszukiwania do obiektu biecego (this):
$('p', this)
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To oznacza, e zostan wybrane elementy p znajdujce si tylko w biecej warstwie (i innych elementach w niej zagniedonych).
Sposób drugi to zastosowanie metody children:
$(this).children('p').toggle();

Wybiera ona elementy potomne dla danego selektora, w tym przypadku
wszystkie elementy typu p zawarte w kliknitej warstwie (this).

Kada z przedstawionych wyej metod moe by wywoana z argumentem okrelajcym czas trwania animacji. Wtedy elementy, których
dotyczy wywoanie, nie bd si pojawiay i znikay od razu, tylko
z okrelonym opó nieniem. Efekty bd wic animowane. Ukrywanie
i pokazywanie jest realizowane przez stopniowe zmniejszanie lub
zwikszanie szerokoci i wysokoci danego elementu. Czas trwania
animacji moe by okrelany liczbowo lub przez uycie parametrów
predefiniowanych. Podanie liczby oznacza czas w milisekundach, np.
wywoanie:
$('p').hide(800);

spowoduje animowane ukrywanie elementów typu p przez 800 milisekund.
Parametry predefiniowane to:
T slow — animacja wolna (600 milisekund),
T fast — animacja szybka (200 milisekund).
Podanie innego sowa ni slow lub fast powoduje uycie wartoci 400,
np. wywoanie $('p').show('medium'); jest równoznaczne z wywoaniem $('p').show(400);.
 W I C Z E N I E

5.3

Animowane wy wietlanie akapitów

Napisz odpowiednik skryptu z wiczenia 5.2, w którym tre rozdziaów bdzie ukrywana i pokazywana z uyciem animacji. Prdko
odkrywania elementu powinna by inna od prdkoci ukrywania.
W skrypcie z powodzeniem mona uy metody toggle oraz takich
samych selektorów jak w wiczeniu 5.2. Metoda toggle musi jednak
otrzyma w postaci argumentu warto okrelajc szybko animacji,
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inn w przypadku odkrywania treci i inn w przypadku ukrywania.
Prdkoci zostan wic zapisane na pocztku skryptu w dwóch zmiennych: showSpeed (odkrywanie) i hideSpeed (ukrywanie). Powstanie te
trzecia zmienna (actualSpeed), okrelajca prdko, która ma by uyta
w biecym wywoaniu metody hide lub show.
Po kadym klikniciu danego rozdziau dla zawartych w nim akapitów
bdzie wywoywana metoda toggle i zostanie jej przekazana aktualna
warto zmiennej actualSpeed. Nastpnie warto tej zmiennej zostanie
zmieniona na przeciwn. Jeli bya to warto zapisana w showSpeed,
zmieni si na warto zapisan w hideSpeed, i odwrotnie, jeli bya to
warto zapisana w hideSpeed, zmieni si na warto zapisan w show
´Speed. Dziki temu kade kolejne wywoanie metody toggle bdzie
powodowao animacj o innej prdkoci. Kod skryptu przyjmie nastpujc posta:
<script type="text/javascript">
var showSpeed = 1000;
var hideSpeed = 500;
var actualSpeed;
$(document).ready(function(){
$('.rozdzial p').hide();
actualSpeed = showSpeed;
$('.rozdzial').click(function(){
$('p', this).toggle(actualSpeed);
//lub
//$(this).children('p').toggle(actualSpeed);
if(actualSpeed == showSpeed){
actualSpeed = hideSpeed;
}
else{
actualSpeed = showSpeed;
}
});
});
</script>
 W I C Z E N I E

5.4

Uwzgldnianie biecego stanu elementu

Wykonaj zadanie z wiczenia 5.3, uywajc metod show i hide zamiast
toggle.
Jeeli zamiast toggle maj by uyte metody show i hide, niezbdne
jest rozpoznanie aktualnego stanu elementu. Mona w tym celu uy
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dodatkowej waciwoci, na przykad podobnie jak w wiczeniu 4.5
z rozdziau 4., jednak wygodniejsze bdzie skorzystanie z selektora
:hidden (tabela 2.3, rozdzia 2.) wybierajcego elementy ukryte. W poczeniu z metod is pozwoli to stwierdzi, czy elementy s ukryte, czy
te nie. Przykadowe wywoanie:
$('p').is(':hidden')

zwróci warto true, jeeli elementy typu p (akapity) s ukryte, a warto false — w przeciwnym przypadku. Kod moe mie zatem nastpujc posta:
<script type="text/javascript">
var showSpeed = 1000;
var hideSpeed = 500;
$(document).ready(function(){
$('.rozdzial p').hide();
$('.rozdzial').click(function(){
if($('p', this).is(':hidden')){
$('p', this).show(showSpeed);
//lub
//$(this).children('p').show(showSpeed);
}
else{
$('p', this).hide(hideSpeed);
//lub
//$(this).children('p').hide(hideSpeed);
}
});
});
</script>

Efekty fade-in i fade-out
Efekt pojawiania si lub znikania elementu moe by osignity za
pomoc zmiany jego przezroczystoci. Nie trzeba jednak samodzielnie modyfikowa stylów CSS. W jQuery dostpne s metody fadeIn,
fadeOut i fadeToggle. Pierwsza z nich powoduje zmian od penej przezroczystoci do zerowej (czyli stopniowe pojawianie si elementu
w witrynie), a druga odwrotnie — od zerowej przezroczystoci do penej (czyli stopniowe znikanie elementu). Z kolei trzecia powoduje
naprzemienn zmian stanu elementu (podobnie jak opisana wyej
metoda toggle). Wszystkie trzy metody mog przyjmowa takie same
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parametry, jakie zostay opisane w poprzednim podrozdziale. Rónica
jest taka, e pominicie wszystkich parametrów spowoduje wykonanie animacji o redniej prdkoci (400 milisekund). Przykadowe
wywoania:
$('img').fadeIn();

i
$('img').fadeIn(400);

s zatem równowane.
 W I C Z E N I E

5.5

Pojawianie si i znikanie obrazu

Umie na stronie przycisk oraz obraz. Kliknicie przycisku powinno
spowodowa pokazywanie i ukrywanie obrazu. Animacja powinna
korzysta z efektu zmiany przezroczystoci obrazu.
Aby umieci na stronie przycisk i obraz, mona uy poniszego kodu:
<div>
<button id="button-showhideimage"></button>
<br />
<img src="php5pk2-okladka.jpg" id="img-php5pk2"
title="PHP5. Praktyczny kurs" />
</div>

Do definicji zostay uyte typowe znaczniki <button> i <img>. Oba elementy otrzymay identyfikatory pozwalajce na odwoywanie si do
nich w kodzie skryptu. W skrypcie naley obsuy zdarzenie click
zwizane z przyciskiem. W procedurze obsugi zdarzenia trzeba sprawdzi, czy obraz jest aktualnie wywietlany, czy te nie. Mona to zrobi, korzystajc z metody is i selektora :hidden, podobnie jak miao to
miejsce w wiczeniu 5.4. Gdy obraz jest ukryty, naley go wywietli,
stosujc metod fadeIn. Z kolei gdy obraz jest widoczny, trzeba go
ukry, uywajc metody fadeOut. W obu przypadkach konieczna jest
równie odpowiednia zmiana tekstu znajdujcego si na przycisku.
Peny kod skryptu bdzie zatem wyglda nastpujco:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#img-php5pk2').hide();
$('#button-showhideimage').text('Poka obraz');
$('#button-showhideimage').click(function(){
if($('#img-php5pk2').is(':hidden')){
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$('#img-php5pk2').fadeIn('slow');
$('#button-showhideimage').text('Ukryj obraz');
}
else{
$('#img-php5pk2').fadeOut('slow');
$('#button-showhideimage').text('Poka obraz');
}
});
});
</script>
 W I C Z E N I E

5.6

Sterowanie szybko ci efektu

Wykonaj zadanie z wiczenia 5.5 w taki sposób, aby uytkownik strony
mia moliwo wybrania szybkoci pojawiania si i znikania obrazu.
Do ustawienia szybkoci animacji posu pola wyboru typu radio.
Powinny one stanowi jedn grup o takiej samej wartoci atrybutu
name, tak aby byy to pola wzajemnie si wykluczajce. Atrybut value
kadego pola bdzie zawiera warto okrelajc szybko animacji.
Mog to by okrelenia sowne (slow, fast i dowolne inne sowo, np.
medium) lub te wartoci liczbowe. Kod HTML sekcji body przyjmie zatem
nastpujc posta:
<div>
<button id="button-showhideimage"></button>
<input type="radio" name="speed" value="slow" checked="checked" />Wolno
<input type="radio" name="speed" value="medium" /> rednio
<input type="radio" name="speed" value="fast" />Szybko
<br /><br />
<img src="php5pk2-okladka.jpg" id="img-php5pk2"
title="PHP5. Praktyczny kurs" />
</div>

Tym samym nad obrazem reprezentowanym przez znacznik <img> znajdzie si prosty panel z opcjami, przedstawiony na rysunku 5.2.
W kodzie skryptu przyciskowi o identyfikatorze img-php5pk2 naley
przypisa procedur obsugi zdarzenia click. Ma ona wykona podobne
zadanie jak w wiczeniu 5.5, z t jednak rónic, e szybko animacji ma by okrelona na podstawie tego, które z pól wyboru zostao
zaznaczone. Trzeba zatem pobra warto przypisan zaznaczonemu
polu z grupy speed. W tym celu mona uy instrukcji:
var speed = $('input:radio[name=speed]:checked').val();
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Rysunek 5.2.
Wygld panelu
z opcjami
z wiczenia 5.6

Jej wykonanie spowoduje przypisanie zmiennej speed wartoci odczytanej z atrybutu value zaznaczonego pola (ten sposób dostpu do zaznaczonej wartoci by ju wczeniej wykorzystany w wiczeniu 4.11
z rozdziau 4.).
Po odczytaniu wartoci aktywnego pola wyboru zmienna speed moe
by uyta jako argument metod fadeIn i fadeOut. Kod skryptu bdzie
zatem wyglda nastpujco:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#img-php5pk2').hide();
$('#button-showhideimage').text('Poka obraz');
$('#button-showhideimage').click(function(){
var speed = $('input:radio[name=speed]:checked').val();
if($('#img-php5pk2').is(':hidden')){
$('#img-php5pk2').fadeIn(speed);
$('#button-showhideimage').text('Ukryj obraz');
}
else{
$('#img-php5pk2').fadeOut(speed);
$('#button-showhideimage').text('Poka obraz');
}
});
});
</script>

Rozwijanie elementów
Elementy witryny mog by te zwijane bd rozwijane. Ten efekt jest
czsto stosowany w moduach (czy te boksach) zawierajcych rónego
rodzaju tre. Modu w postaci zwinitej ma dostpny tylko pasek tytuKup książkę
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owy, natomiast rozwinity udostpnia ca zawarto, tak jak zostao
to pokazane na rysunku 5.3. Do animacji mog by uywane metody
slideDown (rozwijanie), slideUp (zwijanie) i slideToggle (zmiana stanu na
przeciwny). Wszystkie metody mog przyjmowa takie same zestawy
argumentów, jakie zostay opisane na pocztku rozdziau.

Rysunek 5.3. Zwinity i rozwinity modu na stronie WWW
 W I C Z E N I E

5.7

Moduy z rozwijan tre ci

Umie na stronie dwa moduy (lub wiksz ich liczb). Kady modu
powinien mie moliwo zwijania i rozwijania zawartej w nim treci.
Pojedynczy modu moe by skonstruowany za pomoc trzech warstw.
Warstwa zewntrzna opakuje cay boks, a wewntrzne bd odzwierciedlay cz nagówkow oraz cz z treci. Kada warstwa otrzyma te odpowiedni identyfikator. Przykadowy kod HTML jednego
moduu bdzie wic nastpujcy:
<div class="box">
<div class="box-title">
Pasek tytuowy (boks nr 1)
</div>
<div class="box-content">
Tutaj tre moduu
</div>
</div>

Na stronie naley umieci dwa takie boksy, odpowiednio wypeniajc je treci i definiujc zawarto nagówka. Rozwijanie i zwijanie
treci bdzie si odbywao po klikniciu warstwy nagówka, a zatem
wszystkie elementy strony o klasie box-title (selektor .box-title)
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otrzymaj procedur obsugi zdarzenia click. W tej procedurze (funkcji anonimowej) trzeba sprawdzi, czy kliknity modu ma zwinit,
czy rozwinit tre, i wykona odpowiednio metod slideDown lub
slideUp (lub te zamiast tego uy metody slideToggle).
Kluczowa jest zatem kwestia uzyskania dostpu do warstwy z treci
(box-content) biecego moduu. Nie jest to jednak skomplikowane.
W funkcji anonimowej obsugujcej zdarzenie click wskazanie this
bdzie zawierao odniesienie do warstwy z tytuem boksu (bo ta warstwa reaguje na kliknicia). Jednym ze sposobów odnalezienia warstwy z treci bdzie wic odwoanie si do elementu nadrzdnego
(bdzie to warstwa div-box; odwoanie moe by wykonane za pomoc
metody parent) oraz odszukanie w tym elemencie warstwy potomnej
o klasie box-content (mona to zrobi za pomoc metody find).
A zatem pene odwoanie do warstwy z treci moe mie posta:
var boxContent = $(this).parent().find('div.box-content');

Po wykonaniu tej instrukcji zmienna boxContent bdzie zawieraa obiekt
warstwy z treci nalecej do kliknitego moduu, opakowanej
w obiekt jQuery. Mona wic bdzie bezporednio wykonywa metody
slideUp i slideDown:
boxContent.slideDown('slow');
boxContent.slideUp('slow');

Peny kod skryptu bdzie wic wyglda nastpujco:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.box-title').click(function(){
var boxContent = $(this).parent().find('div.box-content');
if(boxContent.is(':hidden')){
boxContent.slideDown('slow');
}
else{
boxContent.slideUp('slow');
}
});
});
</script>

W rozdziale 2. wiele wicze odnosio si do kodu witryny zawierajcej zagniedone listy nienumerowane (listing 2.1). W wiczeniu 2.3
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gówne elementy listy zostay uoone jeden obok drugiego, przez co
tworzyy rodzaj poziomego menu. Korzystajc ze zdarzenia click oraz
metod slideUp i slideDown (lub slideToggle), mona spowodowa, aby
poszczególne elementy listy mogy by dowolnie zwijane lub rozwijane. Sposób uzyskania takiego efektu zosta przedstawiony w wiczeniu 5.8.
 W I C Z E N I E

5.8

Rozwijalne menu poziome

W oparciu o kod z listingu 2.1 oraz wiczenia 2.3 (rozdzia 2.) umie
na stronie poziome menu, którego pozycje bd mogy by zwijane
i rozwijane poprzez kliknicie.
W wiczeniu 2.3 styl powodujcy umieszczenie gównych elementów
listy w poziomie, jeden obok drugiego, by zapisywany w klasie hori
´zontal-list, a klasa ta bya nadawana dynamicznie elementom typu
li zawartym w licie o identyfikatorze listaPublikacji. Tego zachowania nie trzeba zmienia. Poniewa jednak tym razem elementy bd
mogy by ukrywane, a to powodowaoby zmian szerokoci wywietlania skadowych menu, do klasy najlepiej doda atrybut ustalajcy
szeroko elementów:
.horizontal-list{
float : left;
width : 300px;
}

Dodatkowo wszystkim elementom typu li mona nada styl cursor :
pointer, tak aby byo wiadomo, e s one „klikalne”. W skrypcie elementom typu li naley przypisa procedur obsugi zdarzenia click.
Kliknicie powinno powodowa zwinicie lub rozwinicie gazi listy
znajdujcej si pod kliknitym elementem. Odniesienie do kliknitego
elementu znajdziemy dziki wskazaniu this, a wszystkie listy podrzdne
(skadowe) — dziki odszukaniu potomnych elementów typu ul. Przeszukiwanie mona przeprowadzi dziki metodzie find (podobnie jak
w wiczeniu 5.7). Skrypt realizujcy to zadanie moe mie zatem
nastpujc posta:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#listaPublikacji > li').addClass('horizontal-list');
$('#listaPublikacji').addClass('no-bullet');
$('li').click(function(evt){
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var element = $(this).find('ul');
if(element.is(':hidden')){
element.slideDown();
}
else{
element.slideUp();
}
evt.stopPropagation();
});
});
</script>

Wasne animacje (czenie efektów)
Moliwoci jQuery nie ograniczaj si do udostpnienia metod przedstawionych w trzech poprzednich podrozdziaach. Z powodzeniem
mona definiowa wasne animacje. Suy do tego metoda animate,
której podstawowe wywoanie ma posta1:
animate(mapa_waciwoci[, czas_efektu][, funkcja_transformujca]
´[, funkcja_koczca])

Argumentem obligatoryjnym jest jedynie mapa waciwoci, pozostae
s opcjonalne i maj takie same znaczenie jak w przypadku innych
metod omówionych w rozdziale. Mapa waciwoci skada si z listy
atrybutów CSS wraz z wartociami, które maj zosta osignite. Schematycznie mona to przedstawi nastpujco:
{atrybut1:warto1, atrybut2:warto2, …, atrybutN:wartoN}

W celu zwikszenia czytelnoci t konstrukcj mona podzieli na kilka
wierszy:
{atrybut1:warto1,
atrybut2:warto2,
…,
atrybutN:wartoN}

Naley korzysta z takich atrybutów, których wartoci mona przedstawi w postaci liczbowej (np. height, opacity itp.). Inne zapisy mog
by nieobsugiwane lub wymaga dodatkowych rozszerze (np. atrybut color). Zapis wartoN moe przyjmowa kilka postaci. W najprost1

Oprócz przedstawionej istnieje równie wersja dwuargumentowa.
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szym przypadku jest to po prostu warto liczbowa okrelajca warto,
do której ma dy atrybut w trakcie animacji. Przykadowe wywoanie:
animate({height:600}, 300)

oznacza, e warto atrybutu height elementu ma w trakcie animacji
dy do warto 600 (pikseli) i osign t warto w cigu 300 milisekund. (Pominicie okrelenia czasu trwania efektu spowoduje zastosowanie wartoci domylnej wynoszcej 400).
Poniewa czsto konieczne bdzie podanie jednostki miary, moliwe
jest uycie konstrukcji:
atrybut: 'wartojm'

np.:
animate({height:'600px'})

lub:
atrybut: warto + 'jm'

np.:
animate({height:600 + 'px'})

Zamiast okrelonej wartoci mona te uywa sów: hide, show, toggle,
które pozwalaj na ukrywanie i pokazywanie elementów przy minimalizacji lub maksymalizacji wartoci wybranego atrybutu.
Dostpne s równie zapisy:
atrybut:'+=warto'

i
atrybut:'-=warto'

W takich przypadkach warto docelowa zostanie wyliczona przez
dodanie do lub odjcie od wartoci biecej wartoci wystpujcej
w wyraeniu, np.:
animate({height: '+=100'})
 W I C Z E N I E

5.9

Proste uycie metody animate

Napisz skrypt, który pozwoli na rozwijanie i zwijanie moduów z wiczenia 5.7. Do animacji uyj metody animate.
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Moduy s rozwijane i zwijane w pionie, zatem naley manipulowa
waciwoci height. Nie ma jednak potrzeby uywania konkretnych
wartoci liczbowych oznaczajcych wysoko warstwy z treci danego
moduu. Najatwiej uy po prostu sowa toggle. Wtedy kade kliknicie tytuu bdzie zmieniao stan boksu na przeciwny, a rozwijanie
bdzie si odbywao do jego pierwotnej wysokoci. Wystarczy zatem
wywoanie:
boxContent.animate({height:'toggle'});

Kod skryptu bdzie wic bardzo prosty i przyjmie posta:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.box-title').click(function(){
var boxContent = $(this).parent().find('div.box-content');
boxContent.animate({height:'toggle'});
});
});
</script>

Stosujc map waciwoci i metod animate, mona manipulowa jednoczenie wieloma waciwociami wybranego elementu (elementów).
Przykadowo zmianom moe podlega jednoczenie wysoko i przezroczysto. Tego typu efekt zosta zaprezentowany w wiczeniu 5.10.
 W I C Z E N I E

5.10

czenie kilku efektów w jednej animacji

Wykonaj zadanie z wiczenia 5.5 w taki sposób, aby przy ukrywaniu
i odkrywaniu obrazu jednoczenie zmieniane byy szeroko oraz przezroczysto. Wysoko obrazu ma pozosta bez zmian.
Kod HTML moe pozosta taki sam jak w wiczeniu 5.5, zmieni si
natomiast cay skrypt, za wyjtkiem dwóch pierwszych instrukcji.
Poniewa pocztkowym stanem jest ukrycie obrazu, najpierw naley
uy metody hide oraz przypisa odpowiedni tekst przyciskowi.
Nastpnie trzeba odczyta i zapisa w zmiennych pomocniczych szeroko oraz wysoko obrazu. Posu do tego metody width (szeroko) i height (wysoko):
var imgWidth = $('#img-php5pk2').width();
var imgHeight = $('#img-php5pk2').height();
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Dziki temu skrypt bdzie dziaa poprawnie dla plików graficznych
o dowolnych rozmiarach i nie bdzie trzeba przy tym wprowadza
poprawek w kodzie.
Ukrycie obrazu za pomoc metody hide nie jest jednak w tym przypadku wystarczajce. Skoro bowiem pierwsz wykonywan akcj bdzie
odkrywanie, naley mu przypisa pocztkowe atrybuty CSS o takich
wartociach, jakie zostan osignite po zakoczeniu animacji ukrywania, a wic pen przezroczysto (opacity:0) i zerow szeroko
(width:'0px'). Naley te zdefiniowa sta wysoko (height:imgHeight).
Te zadania mona wykona za pomoc metody css:
$('#img-php5pk2').css({
opacity:0, height:imgHeight + 'px', width:'0px'
});

W procedurze obsugi zdarzenia click przycisku button-showhideimage
naley sprawdzi, czy obraz jest aktualnie ukryty (na takiej samej zasadzie jak w wiczeniu 5.5). Jeli jest ukryty, najpierw trzeba go „odkry”,
uywajc metody show, a nastpnie wywoa metod animate z map
atrybutów wskazujc atrybuty opacity i height:
$('#img-php5pk2').animate(
{opacity:1, width:imgWidth},
'slow');

Po takim wywoaniu w czasie 600 milisekund (wskazuje na to argument
'slow') warto atrybutu opacity bdzie dya do 1, a warto atrybutu
width — do wartoci zapisanej w zmiennej imgWidth. Tym samym obraz
pojawi si na ekranie.
Gdy obraz jest widoczny i trzeba go ukry, postpowanie bdzie
podobne. Po zakoczeniu animacji konieczne bdzie jednak dodatkowe
uycie metody hide. Mona j wywoa po metodzie animate albo te
przekaza metodzie animate w postaci argumentu odpowiedni funkcj.
Wygldaoby to nastpujco:
$('#img-php5pk2').animate(
{opacity:0, width:0},
'slow',
function(){
$('#img-php5pk2').hide();
});

Tym razem mapa atrybutów wskazuje, e zarówno atrybut opacity, jak
i atrybut width maj dy do 0. Trzecim argumentem jest jednak funkcja anonimowa zawierajca wywoanie metody hide na rzecz obiektu
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wybranego selektorem img-php5pk2. Ta funkcja zostanie wywoana po
zakoczeniu animacji, co spowoduje ukrycie obrazu.
Peny kod skryptu realizujcego zadanie postawione w wiczeniu
bdzie mia zatem ponisz posta:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#img-php5pk2').hide();
$('#button-showhideimage').text('Poka obraz');
var imgWidth = $('#img-php5pk2').width();
var imgHeight = $('#img-php5pk2').height();
$('#img-php5pk2').css({
opacity:0, height:imgHeight + 'px', width:'0px'
});
$('#button-showhideimage').click(function(){
if($('#img-php5pk2').is(':hidden')){
$('#img-php5pk2').show();
$('#img-php5pk2').animate(
{opacity:1, width:imgWidth},
'slow');
$('#button-showhideimage').text('Ukryj obraz');
}
else{
$('#img-php5pk2').animate(
{opacity:0, width:0},
'slow',
function(){
$('#img-php5pk2').hide();
});
$('#button-showhideimage').text('Poka obraz');
}
});
});
</script>

Animowane przemieszczanie elementów
Poniewa metoda animate pozwala na automatyczn zmian wszelkich
waciwoci, które mog by reprezentowane przez wartoci liczbowe,
moe by uyta do zmiany pooenia wybranych elementów strony,
na przykad moduów przedstawionych w wiczeniu 5.7. Wystarczy
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modyfikowa atrybuty CSS: left i top. Przy wykonywaniu tego typu
animacji przydatne s metody pozwalajce na ustalenie rozmiarów
elementu:
T width — szeroko waciwa,
T innerWidth — szeroko z uwzgldnieniem wypenienia
(ang. padding),
T outerWidth — szeroko z uwzgldnieniem marginesu,
T height — wysoko waciwa,
T innerHeight — wysoko z uwzgldnieniem wypenienia,
T outerHeight — wysoko z uwzgldnieniem marginesu.
Naley jedynie pamita, e aby zmiana waciwoci left bd top moga odnie skutek, element musi mie pozycjonowanie bezwzgldne
(absolute), wzgldne (relative) lub ustalone (fixed), nie moe to natomiast by domylne pozycjonowanie statyczne (static).
 W I C Z E N I E

5.11

Automatyczna zmiana pooenia elementów

Napisz skrypt, dziki któremu kliknicie tytuu wybranego moduu
z wiczenia 5.7 spowoduje animowane przesunicie caego boksu
w praw stron, do krawdzi okna.
Kod HTML z wiczenia 5.7 mona pozostawi bez zmian, naley jednak wprowadzi do klasy box atrybut position zmieniajcy domylny
sposób pozycjonowania. Przyjmijmy pozycjonowanie bezwzgldne:
position : absolute;

Spowoduje to, e po wczytaniu kodu strony do przegldarki oba
moduy znajd si jeden nad drugim (widoczny bdzie tylko modu
boks nr 2), bowiem w kodzie nie zostay ustalone osobne wartoci
atrybutów top i left (mona je jednak zdefiniowa — wedle uznania).
W skrypcie trzeba ustali szeroko kliknitego boksu oraz szeroko
elementu nadrzdnego (w którym boks jest zawarty; w tym przypadku
bdzie do szeroko dokumentu). Poniewa przesuwany ma by cay
boks, a kliknicie dotyczy nagówka, zostanie zastosowane odwoanie
do elementu nadrzdnego za pomoc metody parent. Najlepiej odczyta szeroko tego elementu wraz z marginesem, a wic zastosowa
wywoanie:
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var width = $(this).parent().outerWidth();

Aby uzyska szeroko elementu nadrzdnego dla caego boksu,
konieczne bdzie ponowne uycie metody parent (bdzie to zatem
odwoanie do elementu nadrzdnego, który jest elementem nadrzdnym dla kliknitego tytuu):
var areaWidth = $(this).parent().parent().width();

Kiedy obie szerokoci s gotowe, mona wykona animacj. Naley
przesun boks w prawo, do krawdzi okna. Waciwo left po zakoczeniu animacji powinna zatem osign warto wynikajc z odjcia
szerokoci boksu od szerokoci okna (dziki temu modu nie „wyjedzie” poza widoczn cz dokumentu). Kod skryptu przyjmie zatem
posta zaprezentowan poniej:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.box-title').click(function(){
var width = $(this).parent().outerWidth();
var areaWidth = $(this).parent().parent().width();
$(this).parent().animate({left:areaWidth - width}, 1000);
});
});
</script>
 W I C Z E N I E

5.12

Przesuwanie elementu w rónych kierunkach

Napisz skrypt, w którym pojedynczy modu z wiczenia 5.7 po kadym klikniciu (w dowolnym miejscu moduu) bdzie przesuwany
w inn stron: najpierw do prawego kraca, potem w dó, nastpnie
do lewego kraca, pó niej w gór, ponownie w prawo itd. Bdzie zatem
„wdrowa” w obrbie swojego elementu nadrzdnego (moesz doda
now warstw stanowic taki element).
Kody HTML i CSS dotyczce moduu naley zapoyczy z wiczenia 5.7. Modu mona umieci w dodatkowej warstwie o okrelonej
szerokoci i wysokoci oraz zdefiniowanym obramowaniu. Taka warstwa bdzie ograniczaa pole poruszania si moduu:
<div id="boxes">
<!-- Tutaj definicja moduu -->
</div>
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Prosty styl CSS dla warstwy mógby wyglda nastpujco:
#boxes{
width:800px;
height:300px;
border : 1px solid black;
}

Podobnie jak w wiczeniu 5.11, w klasie box okrelajcej styl dla moduów naley wprowadzi atrybut zmieniajcy domylne pozycjonowanie. Poniewa tym razem na kliknicia bdzie reagowa cay boks,
a nie tylko jego tytu, warto te doda do tej klasy definicj kursora:
cursor : pointer;
position : absolute;

W skrypcie zostanie zdefiniowana pozycja pocztkowa moduu, tak
aby zawsze do niej powraca (po wykonaniu czterech przesuni). Bd
za to odpowiaday zmienne startPosLeft i startPosTop. Element zostanie
za ustawiony na pocztkowej pozycji dziki instrukcji:
$('.box').prop('left', startPosLeft).prop('top', startPosTop);

(Gdyby elementów typu box byo wicej, wszystkie miayby tak sam
pozycj startow).
Kade kliknicie moduu ma powodowa przesunicie w innym kierunku. Kierunek przesunicia mona by okrela na podstawie odczytywanej pozycji biecej, jednak wygodniejszym rozwizaniem jest
uycie waciwoci przechowujcej identyfikator fazy ruchu, który ma
by wykonany. Mona przyj nastpujce identyfikatory:
T 1 — przesunicie w prawo,
T 2 — przesunicie w dó,
T 3 — przesunicie w lewo,
T 4 — przesunicie w gór.
Waciwo przechowujca te wartoci bdzie nosia nazw phase.
Odczytu i zapisu tej waciwoci mona dokona za pomoc metody
prop.
Rozpoznanie biecej fazy ruchu znajdzie si w instrukcji wyboru
switch. W fazie 1. konieczne bdzie uzyskanie szerokoci moduu oraz

warstwy nadrzdnej, tak aby moliwe byo obliczenie pozycji w poziomie (na podobnej zasadzie jak w wiczeniu 5.11, z uwzgldnieniem
pozycji pocztkowej). W fazie 2. w analogiczny sposób zostanie obliczona pozycja w pionie (na podstawie wysokoci moduu i warstwy
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nadrzdnej oraz pozycji pocztkowej). W fazach 3. i 4. nie trzeba natomiast wykonywa oblicze — wystarczy przesun warstw do pozycji
pocztkowej w poziomie (faza 3.) i w pionie (faza 4.). Ostatecznie
kod skryptu przyjmie nastpujc posta:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var startPosLeft = 10, startPosTop = 10;
var speed = 1000;
$('.box').prop('left', startPosLeft).prop('top', startPosTop);
$('.box').click(function(evt){
switch($(this).prop('phase')){
case '1':
case undefined:
var width = $(this).outerWidth();
var areaWidth = $(this).parent().width();
$(this).animate({left:areaWidth - width - startPosLeft}, speed);
$(this).prop('phase', '2');
break;
case '2':
var height = $(this).outerHeight();
var areaHeight = $(this).parent().height();
$(this).animate({top:areaHeight - height - startPosTop}, speed);
$(this).prop('phase', '3');
break;
case '3':
$(this).animate({left:startPosLeft}, speed);
$(this).prop('phase', '4');
break;
case '4':
$(this).animate({top:startPosTop}, speed);
$(this).prop('phase', '1');
break;
}
});
});
</script>
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