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Wykorzystaj mo¿liwoœci JavaScript!
• Jak rozpocz¹æ przygodê z JavaScript?
• Jak dynamicznie modyfikowaæ strony WWW?
• Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci technologii AJAX?
JavaScript to obiektowy jêzyk programowania, który tchn¹³ ¿ycie w œwiat statycznych
stron WWW. Sprawdzanie poprawnoœci formularzy, animacje, interaktywnoœæ to tylko
niektóre z mo¿liwoœci tego jêzyka. Jednak to, co ostatecznie ugruntowa³o jego pozycjê,
to technologia AJAX. Dziêki niej strony internetowe mog¹ zachowywaæ siê tak, jak
standardowe aplikacje, znane z codziennej pracy. Warto zastanowiæ siê, czy wszystkie
mo¿liwoœci JavaScript zosta³y ju¿ odkryte? Mo¿e to w³aœnie Ty zastosujesz go
w nowatorski sposób? Pewne jest, ¿e ta ksi¹¿ka Ci w tym pomo¿e!
Ksi¹¿ka „JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik” stanowi idealne Ÿród³o informacji na
temat programowania w jêzyku JavaScript. Na samym pocz¹tku poznasz jego sk³adniê,
typy danych oraz wszelkie elementy, które pozwol¹ Ci na swobodn¹ pracê. Po zaznajomieniu
siê z podstawami przejdziesz do bardziej zaawansowanych tematów. Nauczysz siê
dynamicznie modyfikowaæ strony WWW, obs³ugiwaæ zdarzenia, wykorzystywaæ
bibliotekê jQuery czy te¿ w efektowny sposób prezentowaæ zdjêcia. Ponadto zdobêdziesz
wiedzê na temat budowania przejrzystych formularzy, tworzenia ³atwego w obs³udze
interfejsu oraz sposobów wykorzystywania mo¿liwoœci technologii AJAX. Nie da siê
ukryæ, ¿e dziêki tej ksi¹¿ce Twoje strony WWW zyskaj¹ na atrakcyjnoœci!
• Narzêdzie do programowania w JavaScript
• Podstawy HTML oraz CSS
• Typowe konstrukcje jêzyka JavaScript
• Typy danych
• Wykorzystanie zmiennych
• Logika i struktury steruj¹ce
• Wykorzystanie modelu DOM
• Podstawy pracy z bibliotek¹ jQuery
• Obs³uga zdarzeñ
• Efekty zwi¹zane z rysunkami
• Wykorzystanie wtyczki lightBox
• Tworzenie przejrzystych i inteligentnych formularzy
• Kontrola poprawnoœci wprowadzanych danych
• Wykorzystanie technologii AJAX
• Zaawansowane zagadnienia, zwi¹zane z programowaniem w JavaScript
• Diagnoza i rozwi¹zywanie typowych problemów
Twórz atrakcyjne witryny WWW, korzystaj¹c z JavaScript!
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ROZDZIA

Dynamiczne
modyfikowanie
stron WWW
JavaScript umoliwia modyfikowanie stron WWW na oczach uytkownika. Za
pomoc kodu w tym jzyku mona byskawicznie dodawa rysunki i tekst, usuwa
fragmenty stron oraz zmienia wygld poszczególnych elementów. Dynamiczne
modyfikowanie stron to podstawowa cecha najnowszej odmiany stron WWW
opartych na jzyku JavaScript. Jedna z takich witryn, Google Maps (http://maps.
google.com/), udostpnia mapy caego wiata. Kiedy uytkownik zbliy obraz
lub go przesunie, witryna zaktualizuje stron bez koniecznoci pobierania jej z serwera. Z kolei w serwisie Netflix (www.netflix.com) na stronie pojawia si „dymek”
ze szczegóowymi informacjami na temat filmu (rysunek 5.1). W obu tych witrynach JavaScript modyfikuje kod HTML pobrany przez przegldark.
W czterech pierwszych rozdziaach ksiki poznae podstawy jzyka JavaScript —
sowa kluczowe, róne mechanizmy i skadni. Teraz, kiedy umiesz ju napisa
prosty program w jzyku JavaScript i doda go do strony, dowiesz si, dlaczego
jzyk ten jest tak popularny. W rozdziale tym i nastpnym (powiconym zdarzeniom jzyka JavaScript) zobaczysz, jak tworzy fantastyczne interaktywne efekty
znane z nowoczesnych stron WWW.
Modyfikowanie
stron WWW — wstp

Modyfikowanie stron WWW — wstp
W tym rozdziale dowiesz si, jak zmodyfikowa stron za pomoc kodu JavaScript.
Zobaczysz, jak doda do dokumentu now tre , znaczniki i atrybuty HTML, a take
jak zmieni tekst i tagi zapisane ju w dokumencie. Nauczysz si generowa nowy
kod HTML i modyfikowa fragmenty obecne na stronie.

Modyfikowanie
stron WWW — wstp

Rysunek 5.1. Za pomoc jzyka JavaScript mona wywietla informacje, kiedy s potrzebne, co upraszcza
przegldanie i czytanie stron. W witrynie Netflix.com opisy pojawiaj si dopiero po najechaniu kursorem myszy
na miniatur plakatu do filmu pod jego tytuem

Dodawanie paska narzdzi z dynamicznym menu, wywietlanie pokazów slajdów
opartych na jzyku JavaScript lub zmiana koloru co drugiego wiersza tabeli (co zrobie w przykadzie z rozdziau 1.) — wszystkie te operacje wymagaj zmodyfikowania treci albo kodu HTML strony. Proces wprowadzania zmian skada si
z dwóch etapów. S to:

1. Identyfikacja elementu na stronie.
Element to dowolny znacznik na stronie. Zanim go zmodyfikujesz, musisz go
zidentyfikowa za pomoc kodu JavaScript (w tym rozdziale nauczysz si to
robi ). Na przykad aby doda kolor do wiersza tabeli, trzeba najpierw zidentyfikowa ten wiersz. Aby wywietli menu po umieszczeniu kursora nad przyciskiem, trzeba znale ten przycisk. Nawet jeli chcesz uy kodu JavaScript do
dodania tekstu w dolnej czci strony, musisz zidentyfikowa odpowiedni
znacznik, aby umieci tekst przed, w lub za nim.

2. Zrobienie czego ze znalezionym elementem.
To prawda, „zrobienie czego” to bardzo ogólne stwierdzenie. Wynika to z tego,
e z elementem mona zrobi niezwykle wiele rzeczy, aby zmodyfikowa wygld
lub dziaanie strony. Wikszo tej ksiki opisuje przeprowadzanie rónych
operacji na rónych czciach stron WWW. Oto kilka moliwoci:
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Wprowadzenie
do modelu DOM

x Dodawanie i usuwanie atrybutu class. W przykadzie ze strony 42 uy-

e kodu JavaScript do przypisania klasy do co drugiego wiersza tabeli. Kod
JavaScript nie „koloruje” komórek, a jedynie okrela ich klas. Nastpnie przegldarka uywa informacji z arkusza CSS do zmiany wygldu wierszy.
x Zmienianie waciwoci elementów. Na przykad aby za pomoc animacji

przenie element <div> wzdu strony, naley wielokrotnie zmieni jego
pozycj.
x Dodawanie nowej treci. Jeli uytkownik nieprawidowo wypeni pole for-

mularza, mona wywietli komunikat o bdzie, na przykad „Podaj adres
e-mail”. Wymaga to dodania odpowiedniego tekstu w pobliu pola formularza.
x Usuwanie elementów. W witrynie Netflix (rysunek 5.1) „dymek” znika po

przeniesieniu kursora myszy poza plakat do filmu. Technika ta polega na
usuniciu elementu ze strony za pomoc kodu JavaScript.
x Pobieranie informacji z elementu. Czasem potrzebne s informacje na temat

zidentyfikowanego znacznika. Na przykad aby przeprowadzi walidacj pola
tekstowego, trzeba je znale , a nastpnie sprawdzi , jaki tekst wpisa uytkownik, czyli ustali warto odpowiedniego pola.
Ten rozdzia dotyczy gównie pierwszego etapu — identyfikacji elementu na stronie.
Aby zrozumie , jak wyszukiwa i modyfikowa fragmenty stron za pomoc kodu
JavaScript, trzeba najpierw pozna obiektowy model dokumentu (ang. Document
Object Model — DOM).
Wprowadzenie
do modelu DOM

Wprowadzenie do modelu DOM
Kiedy przegldarka wczyta plik HTML, wywietla jego zawarto na ekranie (oczywicie po zastosowaniu stylów CSS). Jednak oprócz tego przegldarki uywaj
znaczników, atrybutów i treci pliku do tworzenia oraz zapisywania „modelu” kodu
HTML. Oznacza to, e przegldarka zapamituje znaczniki HTML, ich atrybuty
i kolejno pojawiania si w pliku. Taka reprezentacja strony to obiektowy model
dokumentu, w skrócie DOM.
Model DOM udostpnia informacje potrzebne w kodzie JavaScript do uzyskania
dostpu do elementów strony. DOM zapewnia te narzdzia potrzebne do nawigowania po kodzie HTML dokumentu, modyfikowania go i dodawania do niego
nowych elementów. Sam model DOM nie jest czci jzyka JavaScript. Jest to
standard opracowany przez organizacj W3C (ang. World Wide Web Consortium) i przyjty przez wikszo producentów przegldarek. Model DOM umoliwia komunikacj z kodem HTML strony i modyfikowanie go z poziomu kodu
JavaScript.
Aby zobaczy , jak dziaa model DOM, przyjrzyj si bardzo prostej stronie WWW:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/
html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Strona WWW</title>
</head>
<body class="home">
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<h1 id="header">Nagówek</h1>
<p>To <strong>wany</strong> tekst</p>
</body>
</html>

Na tej stronie (podobnie jak na wszystkich innych) niektóre znaczniki obejmuj
inne tagi. Na przykad znacznik <html> zawiera wszystkie pozostae tagi, a w znaczniku <body> znajduj si tagi i tekst widoczne w oknie przegldarki. Relacje midzy
znacznikami mona przedstawi w formie podobnej do drzewa genealogicznego
(rysunek 5.2). Tag <html> to „korze” tego drzewa. Mona powiedzie , e jest
praprapradziadem wszystkich pozostaych znaczników strony. Inne tagi to róne
„gazie” drzewa. S to na przykad znaczniki <head> i <body>, które obejmuj
nastpne tagi.
Rysunek 5.2. Podstawowa hierarchiczna
struktura strony HTML, w której znaczniki
obejmuj inne tagi, jest czsto przedstawiana w formie drzewa genealogicznego.
Znaczniki, które zawieraj inne tagi,
s nazywane „przodkami”, a znaczniki
wewntrzne to „potomkowie”

Obok samych znaczników HTML przegldarka ledzi zapisany w nich tekst (na
przykad „Nagówek” w znaczniku <h1> na rysunku 5.2) i atrybuty przypisane do
kadego tagu (takie jak atrybut class tagów <body> i <h1> na tyme rysunku).
W modelu DOM wszystkie te jednostki — znaczniki (elementy), atrybuty i tekst —
tworz odrbne wzy.

Pobieranie elementów strony
Dla przegldarki strona to po prostu uporzdkowany zbiór znaczników, ich atrybutów i tekstu, czyli — w jzyku specyficznym dla modelu DOM — zbiór wzów.
Dlatego aby móc manipulowa elementami strony w kodzie JavaScript, niezbdny
jest dostp do wzów strony. Do ich pobierania su dwie podstawowe metody:
getElementById() i getElementsByTagName().

Metoda getElementById()
Przy uyciu tej metody mona zlokalizowa konkretny wze o okrelonym identyfikatorze. Znacznik <h1> na rysunku 5.2 ma atrybut ID o wartoci header. Poniszy
kod JavaScript pobiera ten wze:
document.getElementById('header')

W tumaczeniu na polski wiersz ten oznacza: „Znajd na stronie znacznik o atrybucie
ID o wartoci 'header'”. Sowo document w instrukcji document.getElementById

160

CZ I i WPROWADZENIE DO JZYKA JAVASCRIPT

Wprowadzenie
do modelu DOM

´('header') to sowo kluczowe, które okrela cay dokument. Jest ono niezbdne —
nie wystarczy uy czonu getElementById(). Polecenie getElementById() to nazwa
metody dokumentu, a 'header' to acuch znaków (nazwa szukanego identyfika-

tora) przesyany do tej metody jako argument. Wicej informacji o argumentach
znajdziesz na stronie 108.
Uwaga: Metoda getElementById() wymaga podania jednego acucha znaków — wartoci atrybutu
ID znacznika, na przykad:
document.getElementById('header')

Jednak nie oznacza to, e do metody trzeba przekaza litera znakowy. Mona take uy zmiennej
zawierajcej szukany identyfikator:
var lookFor = 'header';
var foundNode = document.getElementById(lookFor);

Czsto wynik dziaania tej metody jest przypisywany do zmiennej, która umoliwia
manipulowanie danym znacznikiem w dalszej czci programu. Zaómy, e chcesz
uy kodu JavaScript do zmiany tekstu nagówka w dokumencie HTML przedstawionym na stronie 159. Mona to zrobi w nastpujcy sposób:
var headLine = document.getElementById('header');
headLine.innerHTML = 'JavaScript by tutaj!';

Polecenie getElementById() zwraca referencj do pojedynczego wza, któr program zapisuje w zmiennej headLine. Zapisanie wyniku dziaania tej metody
w zmiennej to bardzo wygodne rozwizanie. Dziki niemu przy manipulowaniu
znacznikiem mona uywa nazwy zmiennej, a nie duo duszego zapisu document.
´getElementById('idName'). Drugi wiersz kodu uywa tej zmiennej do uzyskania
dostpu do waciwoci innerHTML znacznika: headLine.innerHTML (omówienie tej
waciwoci znajdziesz na stronie 165).

Metoda getElementsByTagName()
Czasem pobieranie jednego elementu za pomoc metody getElementById() nie
jest najwygodniejszym podejciem. Moliwe, e chcesz pobra wszystkie odnoniki
ze strony i wykona na nich okrelon operacj, na przykad sprawi , aby otwieray
strony spoza witryny w nowym oknie. Potrzebna jest do tego lista elementów, a nie
tylko jeden znacznik o okrelonym identyfikatorze. Polecenie getElementsByTag
´Name() umoliwia pobranie takiej listy.
Ta metoda dziaa podobnie jak polecenie getElementById(), jednak nie przyjmuje
identyfikatora, a nazw szukanych znaczników. Na przykad aby znale wszystkie
odnoniki zapisane na stronie, mona uy poniszego kodu:
var pageLinks = document.getElementsByTagName('a');

Ten wiersz oznacza: „Znajd w dokumencie kady znacznik <a> i zapisz wyniki
w zmiennej pageLinks”. Metoda getElementsByTagName() zwraca list wzów,
a nie pojedynczy element. Dlatego wynikowa zmienna przypomina tablic. Mona
pobra z niej pojedynczy wze za pomoc indeksu, sprawdzi czn liczb
wartoci przy uyciu waciwoci length i przej w ptli for po elementach (zobacz
stron 102).
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Na przykad pierwszym elementem zapisanym w zmiennej pageLinks (page
´Links[0]) bdzie pierwszy znacznik <a> na stronie, a waciwo pageLinks.
´length zwróci liczb wszystkich takich tagów.
Wskazówka: atwo popeni literówk przy korzystaniu z tych metod. Najczstszym bdem pocztkujcych (a take dowiadczonych) programistów jest zapisanie czonu Id za pomoc dwóch duych
liter. Ponadto trzeba pamita o literze s w sowie Elements (to liczba mnoga) w nazwie metody
getElementsByTagName():
document.getElementById('banner');
document.getElementsByTagName('a');

Metod getElementById() i getElementsByTagName() mona te uywa wspólnie. Zaómy, e na stronie znajduje si znacznik <div> o identyfikatorze 'banner'.
Aby sprawdzi , ile odnoników zawiera ten znacznik, naley uy metody get
´ElementById() w celu pobrania tego elementu, a nastpnie sprawdzi jego zawarto za pomoc metody getElementsByTagName():
var banner = document.getElementById('banner');
var bannerLinks = banner.getElementsByTagName('a');
var totalBannerLinks = bannerLinks.length;

Cho wyszukiwanie elementów za pomoc identyfikatora suy do przeszukiwania
dokumentu (document.getElementById()), znaczników okrelonego typu mona
szuka zarówno w caym dokumencie (document.getElementsByTagName()), jak
i w poszczególnych wzach. W przedstawionym wczeniej kodzie zmienna banner
zawiera referencj do znacznika <div>, dlatego instrukcja banner.getElements
´ByTagName('a') wyszukuje tagi <a> tylko wewntrz danego elementu <div>.

Pobieranie pobliskich wzów
Take tekst jest uznawany za wze, dlatego napisowi „Nagówek” w znaczniku
<h1> i samemu znacznikowi odpowiadaj odrbne wzy (zobacz stron 159).
Oznacza to, e jeli pobierzesz tag <h1> za pomoc opisanych wczeniej technik,
uzyskasz dostp tylko do znacznika, a nie do zapisanego w nim tekstu. Jak wic
mona pobra zawarto tagu? Niestety, jedyne rozwizanie udostpniane przez
model DOM wymaga uycia pewnej sztuczki. Trzeba zacz od wza <h1>, przej
do wza tekstowego, a nastpnie pobra jego warto .
Aby zrozumie ten proces, trzeba zapozna si z relacjami midzy znacznikami.
Jeli uywae ju stylów CSS, prawdopodobnie znasz selektory potomków. S one
jednym z najwartociowszych narzdzi arkuszy CSS, poniewa umoliwiaj formatowanie znaczników na podstawie ich powiza z innymi tagami. Dziki temu
mona sprawi , e akapity (znaczniki <p>) w ramce bocznej strony bd wyglday
inaczej ni akapity umieszczone w stopce.
W selektorach podrzdnych uwzgldniane s relacje opisane na rysunku 5.2. Jeli
znacznik znajduje si wewntrz innego tagu, jest jego potomkiem. Znacznik <h1>
w przykadowym kodzie HTML (zobacz stron 159) jest potomkiem tagu <body>,
a take — porednio — tagu <html>. Znaczniki zawierajce inne tagi s nazywane
przodkami. Na rysunku 5.2 znacznik <p> to przodek tagu <strong>.
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W modelu DOM relacje wystpuj take midzy innymi znacznikami, jednak dostp
jest ograniczony do „najbliszej rodziny”. Oznacza to, e mona dotrze do wza
„rodzica”, „dziecka” i „brata”. Rysunek 5.3 ilustruje te relacje. Jeli wze znajduje
si bezporednio w innym wle, tak jak tekst „To” w znaczniku <p>, jest dzieckiem. Wze bezporednio zawierajcy inny wze, tak jak znacznik <strong>, który zawiera tekst „wany”, jest rodzicem. Wzy majce tego samego rodzica, na
przykad dwa wzy tekstowe, „To” i „tekst”, oraz znacznik <strong>, to bracia.
Rysunek 5.3. W obecnym standardzie modelu DOM nie ma
kuzynów pierwszego stopnia, babci ciotecznych ani nawet
dziadków. Uwzgldniane relacje to: rodzic, dziecko i brat

Model DOM udostpnia kilka metod dostpu do pobliskich wzów. S to:
x Waciwo .childNodes wza. Zawiera ona tablic wszystkich dzieci danego

wza. Ta lista dziaa podobnie jak tablica zwracana przez metod getElements
´ByTagName() (zobacz stron 161). Zaómy, e programista doda do pliku
HTML ze strony 159 nastpujcy kod JavaScript:
var headline = document.getElementById('header');
var headlineKids = headline.childNodes;

Zmienna headlineKids bdzie zawiera list wszystkich dzieci znacznika
o identyfikatorze 'headline' (czyli tagu <h1>). Tu istnieje tylko jeden taki
element — wze tekstowy o wartoci „Nagówek”. Dlatego jeli chcesz sprawdzi , jaki tekst zawiera ten wze, moesz uy nastpujcego wiersza kodu:
var headlineText = headlineKids[0].nodeValue;

Instrukcja headlineKids[0] zapewnia dostp do pierwszego dziecka w tablicy.
Poniewa jest to jedyne dziecko elementu <h1> (rysunek 5.2), jest te jedynym
wzem na licie. Aby pobra tekst tego wza, naley uy waciwoci node
´Value. Podobny efekt mona uzyska take w atwiejszy sposób, który poznasz
na stronie 164.
x Waciwo .parentNode reprezentuje rodzica danego wza. Jeli chcesz spraw-

dzi , w jakim wle znajduje si znacznik <h1> z rysunku 5.2, moesz uy
poniszego kodu:
var headline = document.getElementById('header');
var headlineParent = headline.parentNode;

Zmienna headlineParent bdzie zawiera referencj do znacznika <body>.

ROZDZIA 5. i DYNAMICZNE MODYFIKOWANIE STRON WWW

163

Wprowadzenie
do modelu DOM

x Waciwoci .nextSibling i .previousSibling wskazuj na wze znajdujcy

si bezporednio przed biecym elementem lub po nim. Na rysunku 5.2 znaczniki <h1> i <p> s bra mi (znacznik <p> pojawia si bezporednio po zamykajcym znaczniku </h1>).
var headline = document.getElementById('header');
var headlineSibling = headline.nextSibling;

Zmienna headlineSibling to referencja do znacznika <p>, który znajduje si
po tagu <h1>. Jeli spróbujesz uzyska dostp do nieistniejcego brata, JavaScript
zwróci warto null (zobacz wskazówk na stronie 135). Do sprawdzenia, czy
wze ma wczeniejszego brata (waciwo .previousSibling), mona uy
nastpujcego kodu:
var headline = document.getElementById('header');
var headlineSibling = headline.previousSibling;
if (! headlineSibling) {
alert('Ten wze nie ma modszego brata');
} else {
// Przeprowadzanie operacji na wle-bracie.
}

Poruszanie si po strukturze DOM strony wymaga sporo zachodu. Na przykad aby
pobra cay tekst znacznika <p> widocznego na rysunku 5.2, trzeba uzyska dostp
do listy jego dzieci i zapisa tekst kadego z nich. Po napotkaniu znacznika <strong>
(rysunek 5.2) trzeba ponownie pobra dziecko! Na szczcie na stronie 170 poznasz
duo atwiejszy sposób korzystania z modelu DOM.

Dodawanie zawartoci do strony
Programy JavaScript czsto musz dodawa , usuwa i zmienia zawarto strony.
W quizie napisanym w rozdziale 3. (strona 113) uye metody document.write(),
aby doda do strony ostateczny wynik gracza. W witrynie Netflix (rysunek 5.1)
umieszczenie kursora nad plakatem do filmu powoduje wywietlenie na stronie jego opisu.
Uwaga: W poprzednich rozdziaach do wywietlania na stronie tekstu wygenerowanego w kodzie
JavaScript uywae polecenia document.write() (zobacz na przykad stron 40). Ta instrukcja
jest atwa do zrozumienia i w uytkowaniu, jednak ma bardzo ograniczone moliwoci. Umoliwia
dodawanie nowej treci, jednak nie pozwala midzy innymi na modyfikowanie istniejcego kodu.
Ponadto polecenie to jest uruchamiane w czasie wczytywania strony, dlatego nie mona doda
tekstu pó niej, na przykad po klikniciu przycisku albo wpisaniu danych w polu formularza.

Dodawanie treci za pomoc modelu DOM to due wyzwanie. Proces ten wymaga
utworzenia potrzebnych wzów, a nastpnie doczenia ich do strony. Jeli chcesz
wstawi znacznik <div>, zawierajcy kilka innych tagów i tekst, musisz utworzy
zbiór wzów i umieci je na stronie z uwzgldnieniem powiza midzy nimi.
Na szczcie producenci przegldarek udostpniaj duo prostsze rozwizanie —
waciwo innerHTML.
Ta waciwo nie jest standardow czci modelu DOM. Po raz pierwszy wprowadzono j w Internet Explorerze, jednak obecnie udostpniaj j wszystkie wspóczesne przegldarki z obsug jzyka JavaScript. Waciwo innerHTML reprezentuje
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cay kod HTML wza. Spójrz na kod HTML przedstawiony na stronie 159. Znacznik <p> obejmuje fragment kodu HTML, a jego waciwo innerHTML ma warto
To <strong>wany</strong> tekst. Dostp do tego fragmentu w kodzie JavaScript
mona uzyska w nastpujcy sposób:
// Pobieranie listy wszystkich znaczników <p> na stronie.
var pTags = document.getElementsByTagName('p');
// Pobieranie pierwszego znacznika <p> na stronie.
var theP = pTags[0];
alert(theP.innerHTML);

Zmienna theP reprezentuje wze pierwszego akapitu strony. Ostatni wiersz wywietla okno dialogowe z kodem tego akapitu. Po uruchomieniu powyszego fragmentu
kodu JavaScript w dokumencie HTML przedstawionym na stronie 159 pojawi si
okienko z napisem „To <strong>wany</strong> tekst”.
Uwaga: Waciwo innerHTML moe zosta wczona do specyfikacji jzyka HTML 5, rozwijanego
przez organizacj W3C (zobacz stron www.w3.org/TR/html5).
Za pomoc waciwoci innerHMTL mona nie tylko sprawdzi zawarto wza, ale
take j zmodyfikowa :
var headLine = document.getElementById('header');
headLine.innerHTML = 'JavaScript by tutaj!';

Ten kod zmienia zawarto znacznika o identyfikatorze 'header' na "JavaScript
by tutaj!". Oprócz tekstu mona dodawa take inne elementy, na przykad cae
fragmenty kodu HTML, w tym znaczniki i ich atrybuty. Przykad zastosowania tego
podejcia znajdziesz w nastpnym punkcie.

Ksiycowy quiz — wersja druga
W rozdziale 3. utworzye program JavaScript, który zadawa pytania za pomoc
polecenia prompt() i wywietla wyniki przy uyciu polecenia document.write().
W tym krótkim przykadzie zmodyfikujesz tamten skrypt, wykorzystujc poznane
w tym rozdziale techniki oparte na modelu DOM.
Uwaga: Informacje o pobieraniu przykadowych plików znajdziesz na stronie 38.

1. Otwórz w edytorze tekstu plik 5.1.html z rozdziau R05.
Ten plik zawiera kompletn wersj przykadu 3.3 ze strony 118.

2. Znajd poniszy kod HTML i usu

kod JavaScript wyróniony pogru-

bieniem:
<p>
<script type="text/javascript">
var message = 'Liczba punktów: ' + score;
message += ' z ' + questions.length;
message += '.';
document.write(message);
</script>
</p>
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Na stronie powinien pozosta pusty akapit. Posuy on do wywietlania wyników
quizu. Aby uatwi dostp do tego akapitu, warto doda do niego identyfikator.

3. Dodaj atrybut id="quizResults" do znacznika <p>. Kod HTML powinien
wyglda teraz nastpujco:
<h1>Prosty quiz – wersja druga</h1>
<p id="quizResults"></p>
</div>

Nastpnie trzeba utworzy funkcj, która przechodzi przez list pyta, a potem
wywietla wyniki na stronie.

4. Znajd ptl for w bloku kodu JavaScript w górnej czci strony. Umie
wokó ptli kod wyróniony pogrubieniem:
function doQuiz() {
// Przechodzi przez list pyta i zadaje je.
for (var i=0; i<questions.length; i++) {
askQuestion(questions[i]);
}
}

Nie zapomnij zamkn nawiasu klamrowego w ostatnim wierszu. Znak ten
koczy now funkcj, zawierajca ptl for, która przechodzi po wszystkich
elementach tablicy questions. Zadania wykonywane przez t funkcj poznasz
ju za chwil.
Nastpnie naley doda informacj o wyniku gracza. Do jej wywietlenia posuy
ten sam kod, którego uye w pliku 3.3.html.

5. Midzy zamykajcym nawiasem klamrowym ptli a ko cowym nawiasem
klamrowym funkcji dodaj trzy wiersze kodu JavaScript:
var message = 'Liczba punktów: ' + score;
message += ' z ' + questions.length;
message += '.';

Ten kod pochodzi z przykadu 3.3, dlatego jeli nie chcesz go przepisywa ,
moesz go skopiowa i wklei . Na tym etapie skrypt nie róni si zbytnio od
przykadu 3.3. Program wywietla pytania, a nastpnie wynik. Teraz naley
wykorzysta model DOM. Najpierw dodaj referencj do pustego znacznika <p>.

6. Wcinij klawisz Enter, aby doda nowy, pusty wiersz pod trzema dodanymi
wczeniej instrukcjami. Nastpnie wpisz nastpujcy kod:
var resultArea = document.getElementById('quizResults');

Ten wiersz wyszukuje w dokumencie znacznik o dodanym w kroku 3. identyfikatorze 'quizResults', a nastpnie zapisuje referencj do tego tagu w zmiennej resultArea. Do tej referencji mona przypisa informacj o wyniku.

7. Ponownie wcinij klawisz Enter i wpisz fragment resultArea.innerHTML
= message;. Kompletny kod funkcji powinien wyglda nastpujco:
function doQuiz() {
// Przechodzi przez list pyta i zadaje je.
for (var i=0; i<questions.length; i++) {
askQuestion(questions[i]);
}
var message = 'Liczba punktów: ' + score;
message += ' z ' + questions.length;
message += '.';
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var resultArea = document.getElementById('quizResults');
resultArea.innerHTML = message;
}

Ostatni wiersz funkcji przypisuje warto zmiennej message do waciwoci
innerHTML znacznika <p>, czyli zapisuje informacj o wyniku w akapicie (podobnie jak wczeniej polecenie document.write()). Podejcie oparte na waciwoci
innerHTML jest prostsze, poniewa nie wymaga dodawania drugiego bloku kodu
JavaScript w ciele strony, co jest konieczne przy uywaniu polecenia document.
´write().
Pamitaj, e funkcje s uruchamiane dopiero po ich wywoaniu (zobacz
stron 107). Dlatego utworzenie funkcji, która zadaje pytania i wywietla wynik, to nie wszystko. Program przeprowadzi quiz dopiero po wywoaniu
funkcji doQuiz(). Dlatego trzeba doda kod, który to zrobi.

8. Znajd ko cowy znacznik </script> (pod caym kodem JavaScript w sekcji
<head>) i dodaj przed nim wyrónione pogrubieniem wywoanie:
window.onload=doQuiz;
</script>

Witaj we wspaniaym wiecie zdarze jzyka JavaScript. Dodany wiersz kodu
nakazuje interpreterowi uruchomienie funkcji doQuiz() po wczytaniu strony.
Fragment onload to tak zwany uchwyt zdarzenia. Zdarzenie to moment wystpienia okrelonego zjawiska w przegldarce lub na stronie. Kiedy przegldarka
wczyta stron, zachodzi zdarzenie load. Kiedy uytkownik umieci kursor nad
odnonikiem, ma miejsce zdarzenie mouseover. Uchwyty zdarze umoliwiaj
przypisanie funkcji do zdarzenia, czyli okrelenie, co przegldarka powinna
zrobi , kiedy zajdzie dane zdarzenie. Wicej o zdarzeniach dowiesz si w nastpnym rozdziale.
Dlaczego nie mona uruchomi quizu przed wczytaniem strony? W kocu tak
wanie dziaa przykad 3.3 ze strony 113. Jeli otworzysz w przegldarce gotowy
plik 3.3.html (lub udostpniony dokument kompletny_3.3.html z katalogu R03),
zauwaysz, e strona jest zupenie pusta w czasie zadawania pyta (górna cz
rysunku 5.4). Dzieje si tak, poniewa kod JavaScript quizu jest uruchamiany bezporednio po napotkaniu ptli for przez interpreter. Nie czeka on na wczytanie
i wywietlenie kodu HTML, dlatego przegldarka moe wygenerowa stron dopiero
po zadaniu wszystkich pyta.
Zapisz ukoczony wczeniej plik 5.1.html i wywietl go w przegldarce. Tym razem
przegldarka wywietli stron przed zadaniem pyta (dolna cz rysunku 5.4). Jest
to efekt uycia instrukcji window.onload=doQuiz, która stanowi dla interpretera
informacj nakazujc uruchomienie quizu dopiero po wczytaniu i wywietleniu
strony. To rozwizanie nie tylko wyglda duo lepiej (pusta strona moe rozprasza
uwag), ale jest niezbdne, jeli chcesz uywa modelu DOM do manipulowania
zawartoci strony.
Kod JavaScript na omawianej stronie znajduje si przed kodem HTML. W czasie
wczytywania strony przegldarka nie ma informacji o fragmentach HTML z kocowej czci strony. Dlatego akapit, w którym skrypt ma wywietla wynik („Liczba
punktów: 3 z 3.”), dla przegldarki jeszcze nie istnieje. Jeli spróbujesz uruchomi
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Rysunek 5.4. Kiedy uruchomisz program JavaScript przed wczytaniem strony, nie bdzie ona widoczna do
momentu zakoczenia dziaania skryptu. Na stronie widocznej w górnej czci rysunku kod JavaScript musi zakoczy
zadawanie pyta, zanim przegldarka bdzie moga wywietli stron. Jeli jednak uyjesz zdarzenia onload,
przegldarka wczyta i wywietli stron, a dopiero wtedy uruchomi skrypt (dolna cz rysunku)

nowy kod JavaScript natychmiast (przed wczytaniem kodu HTML), przegldarka
poinformuje o bdzie w momencie, kiedy skrypt bdzie chcia pobra znacznik <p>
i zapisa w nim komunikat. Problem wynika z tego, e interpreter nie ma informacji
o tym znaczniku.
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Dlatego w kroku 4. umiecie w funkcji ptl, kod generujcy komunikat, a take
kod, który pobiera znacznik <p> i zapisuje w nim informacje. Dziki tej funkcji przegldarka moe wczyta stron i umieci j w pamici, a dopiero potem wykona
wszystkie operacji zwizane z quizem.
Moesz si zastanawia , dlaczego po funkcji w wierszu window.onload=doQuiz nie
ma nawiasów. Na stronie 107 dowiedziae si, e w wywoaniach funkcji zawsze naley ich uywa (na przykad doQuiz()). Nawiasy powoduj, e funkcja jest
uruchamiana natychmiast. Dlatego wiersz window.onload=doQuiz() spowoduje natychmiastowe przeprowadzenie quizu, jeszcze przed wczytaniem strony.
Jednak instrukcja window.onload=doQuiz tylko okrela funkcj, bez jej wywoywania. Skrypt uruchomi t funkcj dopiero po wczytaniu strony. Skomplikowane? To prawda, jednak wanie tak dziaa jzyk JavaScript. Wicej informacji o tej
technice znajdziesz na stronie 217.

Wady modelu DOM
Model DOM to wartociowe narzdzie dla programistów uywajcych jzyka
JavaScript, jednak ma te kilka wad. Na stronie 162 zobaczye, e poruszanie si
midzy wzami modelu DOM jest czasochonne. Ponadto model DOM udostpnia tylko kilka sposobów uzyskania dostpu do znaczników — za pomoc identyfikatorów i nazw tagów. Nie mona w wygodny sposób znale na przykad wszystkich znaczników okrelonej klasy, co jest przydatne przy manipulowaniu zbiorem
powizanych elementów, takich jak rysunki o klasie slideshow uywane w pokazie
slajdów opartym na jzyku JavaScript.
Nastpnym utrudnieniem s rónice w obsudze modelu DOM przez poszczególne
przegldarki. Techniki opisane na poprzednich stronach dziaaj we wszystkich
przegldarkach, jednak niektóre elementy standardu DOM sprawiaj problemy.
Przegldarka Internet Explorer obsuguje zdarzenia inaczej ni pozostae przegldarki, ten sam kod HTML moe da inn liczb wzów w przegldarkach Firefox
i Safari ni w Internet Explorerze, a ponadto Internet Explorer nie zawsze pobiera
atrybuty znaczników HTML w taki sam sposób, jak robi to Firefox, Safari i Opera. Ponadto poszczególne przegldarki w odmienny sposób traktuj odstpy (na
przykad tabulacje i spacje) w kodzie HTML — niektóre przy ich napotkaniu tworz
nowe wzy (Firefox i Safari), a Internet Explorer ignoruje takie znaki. A to tylko
kilka rónic w obsudze modelu DOM przez najpopularniejsze przegldarki!
Przezwycienie takich problemów w kodzie JavaScript jest tak powanym zagadnieniem, e mona powici mu ca (bardzo nudn) ksik. W wielu pozycjach
dotyczcych tego jzyka znajduj si dugie opisy kodu potrzebnego do zapewnienia
prawidowego dziaania stron w rónych przegldarkach. Jednak ycie jest zbyt
krótkie, aby zaprzta sobie gow takimi problemami. Lepiej zaj si tworzeniem
interaktywnych interfejsów uytkownika i dodawaniem ciekawych efektów do
witryn, zamiast zastanawia si, co zrobi , aby kod dziaa tak samo w Internet Explorerze, Firefoksie, Safari i Operze. Dlatego w tej ksice pominito wiele przytaczajcych szczegóów potrzebnych do zapewnienia dziaania podstawowych funkcji
DOM w rónych przegldarkach. W zamian wykorzystasz bardzo zaawansowany,
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bezpatny kod JavaScript, którego moesz uy do szybkiego budowania opartych na
tym jzyku stron wywietlanych prawidowo w kadej przegldarce. W nastpnym
punkcie dowiesz si, jak pobra taki kod.

Biblioteki jzyka JavaScript
Wiele skryptów JavaScriptu wykonuje te same operacje, takie jak pobieranie elementów, dodawanie nowej zawartoci, ukrywanie i wywietlanie treci, modyfikowanie
atrybutów znaczników, okrelanie wartoci pól formularza lub okrelanie reakcji
programu na róne dziaania uytkowników. Szczegóy obsugi tych operacji mog
by do skomplikowane, zwaszcza jeli chcesz, aby program dziaa prawidowo we
wszystkich popularnych przegldarkach. Na szczcie biblioteki jzyka JavaScript
pozwalaj pomin wiele czasochonnych drobiazgów programistycznych.
Biblioteki JavaScript to kolekcje kodu JavaScript, które udostpniaj proste rozwizania wielu mudnych, codziennych problemów. Moesz traktowa biblioteki jak
zbiory funkcji jzyka JavaScript, które mona dodawa do wasnych stron. Funkcje
te uatwiaj wykonywanie standardowych zada i czsto pozwalaj zastpi jednym
wywoaniem wiele wierszy wasnego kodu JavaScript (oraz zaoszczdzi dugich
godzin potrzebnych na testy). Oznacza to, e liczne fragmenty programu kto ju
napisa za Ciebie! Dostpnych jest wiele bibliotek JavaScript, a niektóre z nich s
podstaw popularnych witryn, takich jak Yahoo!, NBC, Amazon, Digg, CNN, Apple,
Microsoft i Twitter.
W tej ksice uyto popularnej biblioteki jQuery (www.jquery.com). Dostpne s
te inne biblioteki (zobacz ramk na stronie 171), jednak jQuery ma wiele zalet:
x Stosunkowo may rozmiar pliku. Zminimalizowana wersja biblioteki zajmuje

tylko okoo 55 kilobajtów, a w peni skompresowany pakiet ma tylko 30 kilobajtów.
x Jest atwa do zrozumienia dla projektantów stron WWW. Uywanie jQuery

nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej. Potrzebna jest tylko znajomo stylów CSS, które nie s niczym nowym dla wikszoci projektantów
stron WWW.
x Jest dobrze przetestowana. Biblioteka jQuery jest uywana na tysicach stron,

w tym w wielu popularnych, czsto odwiedzanych witrynach, takich jak Digg,
Dell, the Onion, Warner Bros, Records, NBC i Newsweek. Nawet firma Google
uywa tej biblioteki. Popularno jQuery to dowód jej jakoci.
x Jest bezpatna. Tej oferty nikt nie przebije!
x Jest rozwijana przez du spoeczno programistów. Kiedy czytasz t ksi-

k, nad projektem jQuery pracuje wiele osób, które pisz kod, naprawiaj bdy, dodaj nowe funkcje oraz aktualizuj dokumentacj i samouczki w witrynie powiconej tej bibliotece. Biblioteka JavaScript utworzona przez
jednego programist moe szybko znikn , jeli autor straci zainteresowanie
projektem, natomiast dziki wysikom programistów z caego wiata jQuery
prawdopodobnie bdzie dostpna przez dugi czas. W pewnym sensie wielu
programistów jzyka JavaScript pracuje dla Ciebie za darmo.
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x Wtyczki. Biblioteka jQuery umoliwia innym programistom tworzenie wty-

czek — dodatkowych programów napisanych w jzyku JavaScript, które wspódziaaj z t bibliotek. Niezwykle uatwia to dodawanie obsugi zada, efektów
i funkcji do stron WWW. W tej ksice poznasz wtyczki, które sprawiaj, e
walidacj formularzy, rozwijane menu nawigacyjne lub interaktywny pokaz
slajdów mona wbudowa w witryn w pó godziny zamiast w dwa tygodnie.
Dostpne s dosownie setki innych wtyczek powizanych z t bibliotek.
W tej ksice uye ju biblioteki jQuery. W przykadzie w rozdziale 1. (strona 41)
dodae kilka wierszy kodu JavaScript, aby szybko i atwo zmieni kolor co drugiego
wiersza tabeli.
WIEDZA W PIGUCE

Inne biblioteki
JQuery nie jest jedyn dostpn bibliotek JavaScript.
Niektóre z innych bibliotek obsuguj specyficzne operacje, a cz jest przeznaczona do uytku ogólnego i
rozwizuje niemal kade zadanie zwizane z jzykiem
JavaScript. Oto lista kilku najbardziej popularnych produktów tego typu:
Yahoo User Interface Library (http://developer.yahoo.
com/yui/) to projekt firmy Yahoo!, uywany w wielu
miejscach jej witryny. Programici z Yahoo! wci wzbogacaj i usprawniaj t bibliotek, a w powiconej jej
witrynie mona znale  wietn dokumentacj.
Prototype (http://www.prototypejs.org/) to jedna
z pierwszych bibliotek JavaScript. Zajmuje 124 kilo-

bajty i umoliwia wykonywanie rónorodnych zada —
od pobierania elementów, co uatwia manipulowanie
modelem DOM, po upraszczanie ajaksowej komunikacji
z serwerem. Programici czsto uywaj jej wraz z bibliotek efektów graficznych scriptaculous (http://script.
aculo.us/), która udostpnia animacje i inne ciekawe
elementy interfejsu uytkownika.
Dojo Toolkit (http://dojotoolkit.org/) to nastpna biblioteka dostpna od dugiego czasu. Jest bardzo rozbudowana i zawiera wiele plików JavaScript, które rozwizuj
niemal kade zadanie zwizane z jzykiem JavaScript.
Mootools (http://mootools.net/) to kolejna popularna
biblioteka z dobr dokumentacj i wietn witryn WWW.

Wprowadzenie do biblioteki jQuery
Aby rozpocz korzystanie z jQuery, trzeba j najpierw pobra . Biblioteka ta
znajduje si w jednym pliku JavaScript, jquery.js, który trzeba doczy do
strony. Przykadowe pliki, które moesz pobra ze strony powiconej ksice
ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jascnp.zip, obejmuj t bibliotek, jednak poniewa
rozwijajcy j zespó wci wprowadza aktualizacje, warto poszuka najnowszej wersji w sekcji Current Release (zakrelona na rysunku 5.5) na stronie
http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery.
Plik jQuery mona pobra w trzech wersjach. Wybór jednej z nich zaley od tego,
w jaki sposób chcesz uywa biblioteki. Oto te wersje:
x Wersja nieskompresowana. Nieskompresowany plik jQuery zajmuje najwi-

cej miejsca (w wersji jQuery 1.2.6 jest to 97,8 kilobajta). Wersji tej nie naley
uywa we wasnej witrynie, ale pomaga ona zrozumie , jak zbudowana jest ta
biblioteka. Kod obejmuje liczne komentarze (zobacz stron 80), które pozwalaj pozna przeznaczenie poszczególnych czci pliku. Jednak aby zrozumie
te komentarze, trzeba mie du wiedz o jzyku JavaScript.
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Rysunek 5.5. Zewntrzny plik JavaScript biblioteki jQuery ma trzy wersje. Warto wybra wersj zminimalizowan
(Minified), poniewa zapewnia najlepszy kompromis midzy rozmiarem pliku a wydajnoci
x Wersja skompresowana. Spakowana biblioteka jQuery zajmuje najmniej miej-

sca (w wersji jQuery 1.2.6 jest to tylko 30,3 kilobajta). Udostpnia te same
funkcje co wersja nieskompresowana, jednak kod JavaScript jest przetworzony
przez zaawansowany program kompresujcy (http://dean.edwards.name/
packer/), który zmniejsza liczb potrzebnych znaków. Wad tej wersji jest
to, e przegldarka musi „rozpakowa ” plik przy kadym jego uruchomieniu, co
nieco spowalnia dziaanie strony w porównaniu z wersj nieskompresowan.
x Wersja zminimalizowana. W zminimalizowanym pliku jQuery uyto prostszej

metody kompresji ni w pliku skompresowanym, dlatego jest on nieco wikszy
(w wersji jQuery 1.2.6 zajmuje 54,5 kilobajta). Jednak poniewa wersji zminimalizowanej nie trzeba rozpakowywa przy kadym uruchomieniu, po pobraniu dziaa ona nieco szybciej ni plik skompresowany. Ponadto przegldarki
zwykle zapisuj pobrany plik jQuery w pamici podrcznej, dlatego jego rozmiar nie jest najwaniejszy. Przegldarka musi pobra bibliotek tylko raz,
a kiedy uytkownik przejdzie do innej strony witryny, mona uy dostpnego
ju pliku. Poniewa wersja zminimalizowana jest do maa i dziaa szybko,
wanie jej bdziesz uywa w przykadach w tej ksice.
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Po pobraniu pliku jQuery umie go na przykad w katalogu gównym witryny.
Niektórzy projektanci stron WWW tworz odrbny folder na pliki JavaScript (jego
popularne nazwy to js i libs) i zapisuj w nim bibliotek jQuery, a take inne pliki .js.
Wskazówka: Nazwa pliku jQuery z witryny jQuery.com zawiera informacje o numerze wersji i typie
kompresji. Na przykad jquery-1.2.6.min.js to plik zminimalizowanej wersji jQuery 1.2.6. Moesz zmieni
t nazw na prostsz, na przykad jquery126.js lub jquery.js.

Aby uy pobranego pliku, trzeba doczy go do strony. Jest to zwyky zewntrzny
plik .js, dlatego mona doda go w standardowy sposób, opisany na stronie 35.
Zaómy, e zapisae plik jquery.js w podkatalogu js katalogu gównego witryny.
Aby doczy ten plik do strony gównej, umie w sekcji nagówkowej poniszy
znacznik <script>:
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>

Po doczeniu pliku jQuery mona doda wasne skrypty, które korzystaj z zaawansowanych funkcji tej biblioteki. Moesz na przykad doczy zewntrzny plik
JavaScript z wasnym kodem lub wpisa instrukcj w drugim znaczniku <script>:
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
// Tu kod skryptu.
</script>
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Pobieranie elementów strony
— podejcie drugie
Na stronie 160 dowiedziae si, e model DOM udostpnia dwie podstawowe
metody pobierania elementów stron WWW — document.getElementById()
i document.getElementsByTagName(). Niestety, te dwie metody maj pewne ograniczenia. Na przykad jeli zechcesz pobra wszystkie znaczniki <a> klasy navButton,
bdziesz musia najpierw uzyska dostp do kadego tagu, a nastpnie sprawdzi ,
czy ma odpowiedni klas. Podobny problem wystpuje midzy innymi przy pobieraniu co drugiego wiersza tabeli, co byo potrzebne w przykadzie z rozdziau 1.
Na szczcie biblioteka jQuery udostpnia bardzo zaawansowan technik pobierania i uywania kolekcji elementów. W metodzie tej wykorzystano selektory CSS.
Jeli uywasz arkuszy CSS do nadawania stylu witrynom, jeste gotów do korzystania z biblioteki jQuery. Selektor CSS to instrukcja informujca przegldark, do
których znaczników naley zastosowa styl. Na przykad h1 to prosty selektor elementów, który pozwala doczy styl do wszystkich znaczników <h1>, a selektor
klasy .copyright umoliwia nadanie stylu wszystkich tagom, których atrybut class
ma warto copyright:
<p class="copyright">Copyright, 2009</p>

Korzystajc z biblioteki jQuery, mona pobiera elementy przy uyciu specjalnego
polecenia, nazywanego obiektem jQuery. Podstawowa skadnia takich polece
wyglda nastpujco:
$('selektor')
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Przy tworzeniu obiektów jQuery mona uywa prawie wszystkich selektorów jzyka
CSS 2.1 i wielu selektorów jzyka CSS 3, nawet jeli przegldarka nie obsuguje
danego selektora (na przykad Internet Explorer nie rozpoznaje niektórych selektorów jzyka CSS 3). Jeli chcesz pobra za pomoc biblioteki jQuery znacznik o identyfikatorze banner, moesz uy nastpujcego kodu:
$('#banner')

acuch #banner to selektor CSS uywany do nadawania stylu znacznikowi
o identyfikatorze banner. Znak # okrela, e programista podaje identyfikator.
Po pobraniu elementów naley ich oczywicie uy . Biblioteka jQuery udostpnia
wiele narzdzi do manipulowania znacznikami. Zaómy, e chcesz zmieni kod
HTML elementu. Moesz to zrobi w nastpujcy sposób:
$('#banner').html('<h1>JavaScript by tutaj</h1>');

Omówienie manipulowania znacznikami za pomoc biblioteki jQuery zaczyna si
na stronie 182 i cignie do koca ksiki. Najpierw jednak powiniene nauczy si
pobiera elementy za pomoc tej biblioteki.

Podstawowe selektory
Podstawowe selektory CSS, na przykad selektory identyfikatorów, klas i elementów,
to kluczowa cz jzyka CSS. Selektory to doskonay mechanizm do pobierania
wielu znaczników za pomoc biblioteki jQuery.
Poniewa czytanie o selektorach nie jest najlepszym sposobem na ich zrozumienie, wród przykadowych plików znajdziesz interaktywn stron WWW, na której bdziesz móg przetestowa ten mechanizm. W katalogu R05 poszukaj pliku
selectors.html, a nastpnie otwórz go w przegldarce. Teraz moesz przetestowa
róne selektory obsugiwane przez bibliotek jQuery przez wpisanie ich w odpowiednim polu i kliknicie przycisku Zastosuj (rysunek 5.6).
Uwaga: Informacje o pobieraniu przykadowych plików znajdziesz na stronie 38.

Selektory identyfikatorów
Przy uyciu jQuery i selektora ID jzyka CSS moesz pobra dowolny element, który
ma przypisany identyfikator. Zaómy, e na stronie znajduje si poniszy fragment
kodu HTML:
<p id="message">Komunikat specjalny</p>

Aby pobra ten element przy uyciu modelu DOM, moesz uy nastpujcego kodu:
var messagePara = document.getElementById('message');

Metoda oparta na jQuery wyglda tak:
var messagePara = $('#message');
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Inaczej ni w metodzie zwizanej z modelem DOM, nie wystarczy poda nazwy
identyfikatora ('message'). Naley uy skadni jzyka CSS — '#message'. Trzeba
wic doda znak kratki przez nazw identyfikatora, podobnie jak przy tworzeniu
stylu CSS dla elementu o danym identyfikatorze.
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Rysunek 5.6. Strona selectors.html, dostpna wród przykadowych plików, umoliwia przetestowanie selektorów
biblioteki jQuery. Wpisz wybrany z nich w polu Selektor (oznaczone owalem), a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj.
Strona przeksztaci selektor na obiekt jQuery, a nastpnie wywietli pasujce elementy przy uyciu czcionki
w kolorze czerwonym. Pod polem Selektor znajduje si kod potrzebny bibliotece do pobrania elementu, a take
liczba znalezionych znaczników. Na rysunku selektorem jest h2, a wszystkie pi znaczników <h2> na stronie
zostao wyrónionych kolorem czerwonym (który wyglda tu zaskakujco podobnie do szarego)

Selektor elementów
JQuery udostpnia zastpnik dla metody getElementsByTagName(). Technika uywana w tej bibliotece wymaga przekazania tylko nazwy elementu. Aby pobra
wszystkie znaczniki <a> metod modelu DOM, trzeba uy nastpujcego kodu:
var linksList = document.getElementsByTagName('a');

W jQuery wystarczy poniszy zapis:
var linksList = $('a');

Uwaga: JQuery obsuguje wiele rónych selektorów. W tej ksice wymieniono tylko najbardziej
przydatne z nich, a pen list znajdziesz na stronie http://docs.jquery.com/Selectors.
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Selektory klas
Model DOM nie udostpnia wbudowanej metody do wyszukiwania wszystkich
elementów o okrelonej klasie, cho programici jzyka JavaScript czsto potrzebuj takiej moliwoci. Zaómy, e chcesz utworzy pasek nawigacyjny z menu
rozwijanym. Kiedy uytkownik przeniesie kursor nad jeden z gównych przycisków
nawigacyjnych, powinno pojawi si menu rozwijane. Potrzebujesz sposobu, aby
powiza te przyciski z operacj rozwijania menu po przeniesieniu kursora w odpowiednie miejsce.
Uwaga: Poniewa wyszukiwanie wszystkich elementów okrelonej klasy to bardzo czsta operacja,
niektóre przegldarki (midzy innymi najnowsze wersje Firefoksa i Safari) udostpniaj t funkcj.
Jednak poniewa nie wszystkie aplikacje tego typu j obsuguj, nieocenion pomoc s biblioteki
(na przykad jQuery), które wspódziaaj ze wszystkimi przegldarkami.

Jedna z technik polega na dodaniu klasy, na przykad navButton, do kadego odnonika w gównym pasku nawigacyjnym. Nastpnie mona pobra za pomoc kodu
JavaScript odnoniki tylko tej klasy i powiza je z operacj otwierania menu (na
stronie 295 dowiesz si, jak to zrobi ). To rozwizanie moe wydawa si skomplikowane, jednak wane jest, e aby umoliwi dziaanie paska nawigacyjnego,
trzeba pobra odnoniki okrelonej klasy.
Na szczcie jQuery udostpnia wygodn metod wyszukiwania wszystkich elementów danej klasy. Wystarczy uy selektora klasy CSS:
$('.submenu')

Zauwa, e jest to standardowy selektor klasy jzyka CSS — wystarczy poda kropk
i nazw klasy. Po pobraniu znaczników mona manipulowa nimi za pomoc
jQuery. Na przykad aby ukry wszystkie tagi klasy .submenu, wystarczy uy poniszego kodu:
$('.submenu').hide();

Wicej o funkcji hide() jQuery dowiesz si na stronie 241, a ten wiersz ilustruje
dziaanie omawianego mechanizmu.

Selektory zaawansowane
JQuery umoliwia uywanie take bardziej skomplikowanych selektorów CSS do
precyzyjnego wskazywania potrzebnych znaczników. Na tym etapie nie musisz si
ich uczy . Kiedy przeczytasz kilka nastpnych rozdziaów i lepiej poznasz bibliotek
jQuery oraz metody manipulowania przy jej uyciu stronami WWW, prawdopodobnie zechcesz wróci do tego punktu i dokadniej go przeczyta .
x Selektory potomków umoliwiaj wskazywanie znaczników zagniedo-

nych wewntrz innych tagów (zobacz punkt „Pobieranie pobliskich wzów”
na stronie 162). Zaómy, e utworzye nieuporzdkowan list odnoników i dodae do znacznika <ul> identyfikator navBar: <ul id="navBar">.
Wyraenie $('a') pozwala znale za pomoc biblioteki jQuery wszystkie
znaczniki <a> na stronie. Jednak jeli chcesz pobra tylko odsyacze ze wspomnianej listy nieuporzdkowanej, powiniene uy selektora potomków:
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WIEDZA W PIGUCE

Style CSS
Style CSS s niezwykle istotne przy poznawaniu jzyka
JavaScript. Aby w peni skorzysta z tej ksiki, powiniene mie przynajmniej podstawow wiedz z dziedziny projektowania stron WWW, zna style CSS i umie
ich uywa. Jzyk CSS to najwaniejsze narzdzie
projektantów stron WWW przeznaczone do tworzenia
atrakcyjnych witryn, dlatego jeli nie znasz tej technologii, powiniene si jej nauczy. Style CSS pomog Ci
uywa biblioteki jQuery. Przekonasz si te, e przy uyciu jzyka JavaScript i stylów CSS mona atwo dodawa interaktywne efekty wizualne do stron WWW.
Jeli chcesz szybko pozna jzyk CSS, pomoe Ci w tym
wiele przydatnych materiaów:
Dobrym ogólnym wprowadzeniem do jzyka CSS s
samouczki w witrynie HTML Dog (www.htmldog.com/
guides/). Znajdziesz tam lekcje dla pocztkujcych,
rednio zaawansowanych i dowiadczonych projektantów.

Moesz te zaopatrzy si w ksik CSS. Nieoficjalny
podrcznik, która zawiera kompletne omówienie jzyka
CSS (a take — podobnie jak niniejsza pozycja — liczne
praktyczne przykady).
W czasie korzystania z biblioteki jQuery bardzo wane
jest umiejtne uywanie selektorów, czyli instrukcji informujcych przegldark, do których znaczników ma zastosowa dany styl. róda podane w tej ramce pomog Ci
opanowa to zagadnienie. Jeli chcesz szybko przypomnie sobie dziaanie rónych selektorów, moesz odwiedzi ponisze strony:
 http://css.maxdesign.com.au/selectutorial/,
 http://www.456bereastreet.com/archive/200601/

css_3_selectors_explained/.

$('#navBar a')

Ta skadnia jest oparta na jzyku CSS. Naley poda selektor, odstp, a nastpnie kolejny selektor. Ostatni selektor (tu jest to a) to element docelowy, natomiast selektory umieszczone po jego lewej stronie reprezentuj znaczniki
obejmujce dany element.
x Selektory dziecka wskazuj znacznik, który jest dzieckiem (czyli bezpored-

nim potomkiem) innego tagu. W kodzie HTML przedstawionym na rysunku
5.2 znaczniki <h1> i <p> to dzieci tagu <body>. Jego dzieckiem nie jest ju
znacznik <strong>, poniewa znajduje si w tagu <p>. Aby utworzy selektor
dziecka, naley najpierw poda rodzica, nastpnie znak >, a na kocu dziecko.
Aby pobra znaczniki <p>, które s dzie mi tagu <body>, mona uy nastpujcego kodu:
$('body > p')

x Selektory przylegego brata pozwalaj pobra znacznik, który pojawia si bez-

porednio po innym tagu. Zaómy, e na stronie znajduje si niewidoczny
panel, pojawiajcy si po klikniciu zakadki. W kodzie HTML zakadk moe
reprezentowa znacznik nagówka (na przykad <h2>), natomiast ukryty panel
to znacznik <div> umieszczony bezporednio po nagówku. Aby wywietli ten
znacznik (panel), trzeba uzyska do niego dostp. Mona to atwo zrobi
za pomoc jQuery i selektora przylegego brata:
$('h2 + div')

Aby zastosowa t technik, naley wstawi znak plus midzy oba selektory
(mog to by selektory dowolnego typu — identyfikatorów, klas lub elementów).
Biblioteka pobierze element podany po prawej stronie, jednak tylko wtedy, jeli
pojawia si bezporednio po selektorze okrelonym po lewej stronie.
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x Selektory atrybutów umoliwiaj wybór elementów o okrelonym atrybucie.

Mona nawet sprawdzi , czy atrybut ten ma konkretn warto . Moesz na
przykad znale znaczniki <img> z atrybutem alt, a take o okrelonej wartoci
tego atrybutu, jak równie pobra wszystkie odnoniki prowadzce poza witryn
i sprawi , aby otwieray strony w nowym oknie.
Aby utworzy omawiany selektor, naley po nazwie elementu poda szukany
atrybut. Na przykad aby znale znaczniki <img> z atrybutem alt, moesz uy
nastpujcego kodu:
$('img[alt]')

Dostpnych jest wiele rodzajów selektorów atrybutów:
x Wersja [atrybut] pobiera elementy z danym atrybutem okrelonym w kodzie

HTML. Na przykad wyraenie $(a[href]) znajduje wszystkie znaczniki
<a> z atrybutem href. Pozwala to pomin kotwice z nazwami (na przykad
<a name="placeOnPage"></a>), które peni funkcj odnoników wewntrz
strony.
x Wersja [atrybut=warto] pobiera elementy, w których dany atrybut ma

okrelon warto . Aby znale w formularzu wszystkie pola tekstowe, mona
uy nastpujcego kodu:
$('input[type=text]')

Poniewa wikszo elementów formularza ma ten sam znacznik, <input>,
jedyny sposób na wskazanie konkretnych tagów polega na uyciu atrybutu
type. Pobieranie elementów formularza to tak czsta operacja, e jQuery
udostpnia specjalne selektory do wykonywania tej operacji. Poznasz je na
stronie 305.
x Wersja [atrybut^=warto] pasuje do elementów o atrybucie, który rozpo-

czyna si od okrelonej wartoci. Jeli chcesz znale odnoniki prowadzce
poza witryn, moesz uy poniszego wyraenia:
$('a[href^=http://]')

Zauwa, e sprawdzany jest tylko pocztek atrybutu, a nie caa jego warto .
Dlatego wyraenie href^=http:// pasuje do adresów http://www.yahoo.com,
http://www.google.com i tak dalej. Przy uyciu tego selektora moesz te
pobra odnoniki typu mailto:, na przykad:
$('a[href^=mailto:]')

x Wersja [atrybut$=warto] pasuje do elementów, których atrybut koczy

si okrelonym tekstem. Jest to doskonaa technika wyszukiwania plików
o danym rozszerzeniu. Przy uyciu tego selektora moesz na przykad znale odnoniki prowadzce do plików PDF (aby doda do nich specjalne
ikony za pomoc kodu JavaScript lub dynamicznie wygenerowa odnonik
do witryny Adobe.com, skd uytkownicy mog pobra program Acrobat
Reader). Kod pobierajcy adresy plików PDF wyglda nastpujco:
$('a[href$=.pdf]')

x Wersja [atrybut*=warto] pasuje do elementów, których atrybut zawiera
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$('a[href*=missingmanuals.com]')

Ten selektor zapewnia du elastyczno , poniewa umoliwia znalezienie
odnoników kierujcych uytkownika pod adres http://www.missingmanuals.
com, ale te prowadzcych do stron http://missingmanuals.com i http://www.
missingmanuals.com/library.html.
Uwaga: Biblioteka jQuery udostpnia zestaw selektorów przydatnych przy korzystaniu z formularzy.
Selektory te umoliwiaj wyszukiwanie midzy innymi pól tekstowych, pól z hasami i zaznaczonych
przycisków opcji. Wicej informacji o tym zestawie znajdziesz na stronie 305.

Filtry biblioteki jQuery
JQuery umoliwia filtrowanie pobranych elementów na podstawie okrelonych
cech. Filtr :even pozwala pobra wszystkie parzyste elementy kolekcji (uye go
w przykadzie na stronie 42 do wyrónienia co drugiego wiersza tabeli). Ponadto
mona wyszuka elementy zawierajce okrelony odnonik lub tekst, znaczniki
ukryte, a nawet tagi, które nie pasuj do podanego selektora. Aby uy filtra, naley
doda dwukropek przed jego nazw, a po podstawowym selektorze. Na przykad aby
pobra wszystkie parzyste wiersze tabeli, naley uy poniszego selektora jQuery:
$('tr:even')

Ten kod pobiera kady parzysty znacznik <tr>. Aby zawzi zakres pobieranych
elementów, mona zada pobrania co drugiego wiersza tabel klasy striped:
$('.striped tr:even')

Poniej znajdziesz opis dziaania instrukcji :even i innych filtrów:
x Filtry :even i :odd pobieraj co drugi element kolekcji. Te filtry dziaaj do

nieintuicyjnie. Pamitaj, e jQuery wyszukuje wszystkie elementy, które pasuj
do podanego selektora. Pobierane dane maj form tablicy (zobacz stron 68),
a kady element ma indeks (wartoci indeksów rozpoczynaj si od 0; strona 71).
Dlatego poniewa filtr :even pobiera elementy o indeksach parzystych (0, 2,
4 i tak dalej), zwraca pierwsz, trzeci, pit i nastpne wartoci, czyli wszystkie
elementy nieparzyste! Filtr :odd dziaa w podobny sposób, jednak pobiera elementy o indeksach nieparzystych (1, 3, 5 i tak dalej).
x Mona uy polecenia :not(), aby pobra elementy, które nie pasuj do poda-

nego selektora. Zaómy, e chcesz pobra wszystkie znaczniki <a> oprócz tagów
klasy navButton. Mona to zrobi za pomoc poniszego kodu:
$('a:not(.navButton)');

Do funkcji :not() naley przekaza nazw pomijanego selektora. Tu .navButton
to selektor klasy, dlatego podany kod oznacza: „Elementy, które nie maj klasy
.navButton”. Funkcji :not() mona uywa razem z innymi filtrami biblioteki
jQuery i z wikszoci selektorów. Aby znale wszystkie odnoniki, które nie
rozpoczynaj si od czonu „http://”, naley uy nastpujcego kodu:
$('a:not([href^=http://])')
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x Filtr :has() znajduje elementy zawierajce podany selektor. Zaómy, e chcesz

pobra wszystkie znaczniki <li>, które zawieraj element <a>. Mona to zrobi
w nastpujcy sposób:
$('li:has(a)')

To rozwizanie róni si od selektora potomka, poniewa nie powoduje pobrania znacznika <a>, ale elementu <li> zawierajcego odnonik.
x Filtr :contains() wyszukuje elementy zawierajce okrelony tekst. Aby znale

wszystkie odnoniki z napisem „Kliknij mnie!”, moesz utworzy nastpujcy
obiekt jQuery:
$('a:contains(Kliknij mnie!)')

x Filtr :hidden wyszukuje elementy ukryte. S to znaczniki majce waciwo

CSS display o wartoci none (co powoduje, e nie s widoczne na stronie),
ukryte za pomoc funkcji hide() biblioteki jQuery (opis tej funkcji znajdziesz
na stronie 241) i ukryte pola formularza. Ten selektor nie uwzgldnia elementów
majcych waciwo CSS visibility o wartoci invisible. Zaómy, e ukrye kilka znaczników <div>. Za pomoc biblioteki jQuery moesz je znale
i wywietli :
$('div:hidden').show();

Ten wiersz kodu nie wpywa na znaczniki <div> widoczne na stronie. Funkcj
show() biblioteki jQuery szczegóowo opisano na stronie 241.
x Filtr :visible to przeciwiestwo filtra :hidden — pozwala znale elementy

widoczne na stronie.

Kolekcje elementów pobranych za pomoc jQuery
Elementy pobrane za pomoc obiektu jQuery (takiego jak $('#navBar a')) nie
maj postaci tradycyjnych wzów modelu DOM, zwracanych przez polecenia
getElementById() i getElementsByTagName(). W zamian dostpne s kolekcje
elementów specyficzne dla jQuery. Te elementy nie obsuguj tradycyjnych metod
modelu DOM. Nie mona na przykad uy waciwoci innerHTML (strona 165):
$('#banner').innerHTML = 'Nowy tekst'; // Ten kod nie zadziaa.

Jeli poznae metody modelu DOM, czytajc inn ksik, odkryjesz, e adna
z nich nie dziaa dla standardowych obiektów jQuery. Na pozór jest to powana
wada, jednak prawie wszystkie waciwoci i metody modelu DOM maj swe odpowiedniki w bibliotece jQuery, dlatego przy jej uyciu mona wykona wszystkie
standardowe operacje, a w dodatku zwykle duo szybciej i w mniejszej liczbie wierszy.
Wystpuj jednak dwie istotne rónice midzy dziaaniem modelu DOM i kolekcji
elementów jQuery. Bibliotek jQuery zbudowano w celu uatwienia i przyspieszenia
programowania w jzyku JavaScript. Jednym z celów byo umoliwienie wykonywania wielu operacji w jak najmniejszej liczbie wierszy kodu. Aby to osign , zastosowano dwa niestandardowe rozwizania.
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Ptle automatyczne
W modelu DOM po pobraniu kolekcji wzów trzeba zwykle utworzy ptl
(strona 98), przej w niej po wszystkich znalezionych elementach i wykona na
nich okrelone operacje. Jeli chcesz pobra wszystkie rysunki, a nastpnie je
ukry (na przykad przy tworzeniu pokazu slajdów w jzyku JavaScript), musisz
najpierw znale obrazki i utworzy ptl, która przejdzie po ich licie.
Poniewa przechodzenie w ptli po kolekcjach jest standardow operacj, funkcje
jQuery robi to domylnie. Oznacza to, e jeli wywoasz tak funkcj dla kolekcji
elementów, nie musisz tworzy ptli, poniewa biblioteka zrobi to za Ciebie.
Aby za pomoc jQuery pobra wszystkie rysunki ze znacznika <div> o identyfikatorze slideshow, a nastpnie je ukry , moesz uy nastpujcego kodu:
$('#slideshow img').hide();

Lista elementów pobrana za pomoc instrukcji $('#slideshow img') moe zawiera 50 rysunków. Funkcja hide() automatycznie przejdzie w ptli po elementach
kolekcji i ukryje kady obrazek. To rozwizanie jest tak wygodne (wyobra sobie
liczb ptli for, których nie bdziesz musia pisa ), e zaskakujce jest, i technika
ta nie jest czci modelu DOM.

a cuchy funkcji
Czasem program ma wykona kilka operacji na kolekcji elementów. Zaómy, e
chcesz za pomoc kodu JavaScript ustawi szeroko i wysoko znacznika <div>
o identyfikatorze popUp. Zwykle wymaga to napisania przynajmniej dwóch wierszy
kodu, jednak jQuery umoliwia uycie tylko jednej instrukcji:
$('#popUp').width(300).height(300);

JQuery obsuguje acuchy funkcji. Jest to wyjtkowy mechanizm, który umoliwia
podawanie funkcji jedna po drugiej. Funkcje s poczone ze sob znakiem kropki
i wszystkie dziaaj na tej samej kolekcji elementów. Dlatego powyszy kod zmienia szeroko elementu o identyfikatorze popUp oraz jego wysoko . acuchy
funkcji jQuery umoliwiaj przeprowadzanie wielu operacji za pomoc zwizego
kodu. Zaómy, e chcesz nie tylko poda szeroko i wysoko elementu <div>,
ale te doda do niego tekst i stopniowo wywietla na stronie (przyjmujemy,
e nie jest jeszcze widoczny). Moesz to zrobi w bardzo zwizy sposób:
$('#popUp').width(300).height(300).text('Hej!').fadeIn(1000);

Ten kod uruchamia cztery funkcje (width(), height(), text() i fadeIn()) dla
znacznika o identyfikatorze popUp.
Wskazówka: Dugi acuch funkcji jQuery moe by mao czytelny, dlatego niektórzy programici
dziel takie struktury na kilka wierszy:
$('#popUp').width(300)
.height(300)
.text('Hej!')
.fadeIn(1000);

Jeli umiecisz rednik w ostatnim wierszu acucha, interpreter potraktuje wszystkie polecenia jak
jedn instrukcj.
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Moliwo tworzenia acuchów funkcji jest niestandardowa i specyficzna dla biblioteki jQuery. Oznacza to, e w acuchu nie mona umieszcza funkcji spoza tej
biblioteki (utworzonych samodzielnie lub wbudowanych polece jzyka JavaScript).
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Dodawanie treci do stron
JQuery udostpnia wiele funkcji do manipulowania elementami i zawartoci
stron — od prostego zastpowania kodu HTML, przez precyzyjne rozmieszczanie
nowych elementów HTML w stosunku do wybranego znacznika, po cakowite usuwanie tagów i treci ze stron.
Uwaga: Przykadowy plik content_functions.html z katalogu R05 umoliwia przetestowanie wybranych funkcji jQuery. Otwórz ten plik w przegldarce, wpisz tekst w odpowiednim polu, a nastpnie
kliknij jedno z pól Uruchom, aby zobaczy, jak dziaa dana funkcja.

Na potrzeby opisu funkcji zaómy, e strona zawiera nastpujcy kod HTML:
<div id="container">
<div id="errors">
<h2>Bdy:</h2>
</div>
</div>

x Funkcja .html() dziaa podobnie jak waciwo innerHTML modelu DOM.

Pozwala pobra kod HTML danego elementu, a take zastpi go innym fragmentem. Funkcji tej naley uywa dla elementów pobranych za pomoc jQuery.
Aby pobra kod HTML danego elementu, dodaj po jego nazwie wywoanie
.html(). Na przykadowej stronie mona wywoa nastpujce polecenie:
alert($('#errors').html());

Ten kod wywietla okno dialogowe z tekstem „<h2>Bdy:</h2>”. Przy
uywaniu funkcji html() w taki sposób mona skopiowa kod HTML z danego
elementu i wklei go w innym znaczniku.
x Aby zastpi

biec zawarto okrelonego elementu, naley przekaza
do metody .html() argument w postaci acucha znaków:
$('#errors').html('<p>Formularz zawiera cztery bdy</p>');

Ten wiersz zastpuje cay kod HTML elementu o identyfikatorze errors.
Po tym wywoaniu przykadowy fragment kodu HTML bdzie wyglda nastpujco:
<div id="containers">
<div id="errors">
<p>Formularz zawiera cztery bdy</p>
</div>
</div>

Zauwa, e uyta funkcja zastpia znacznik <h2> z pierwszej wersji kodu. Inne
funkcje pozwalaj tego unikn .
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Uwaga: JQuery udostpnia te funkcj o nazwie text(), która dziaa podobnie jak html(). Rónica
polega na tym, e znaczniki HTML przekazywane do funkcji text() s kodowane, na przykad <p>
przyjmuje form &lt;p&gt;. Tej funkcji naley uywa do wywietlania nawiasów ostrych i nazw
znaczników w tekcie strony. Przy jej uyciu moesz na przykad przedstawi internautom fragment
kodu HTML.
x Funkcja append() dodaje kod HTML jako ostatnie dziecko pobranego znacz-

nika. Zaómy, e pobrae znacznik <div>, jednak zamiast zastpowa jego
zawarto , chcesz doda kod HTML przed zamykajcym znacznikiem </div>.
Funkcja .append() to doskonae narzdzie do dodawania elementów na koniec
list wypunktowanych (<ul>) i numerowanych (<ol>). Na stronie z przykadowym fragmentem kodu HTML mona uruchomi ponisze wywoanie:
$('#errors').append('<p>Formularz zawiera cztery bdy</p>');

Po wykonaniu tej funkcji kod HTML bdzie wyglda nastpujco:
<div id="containers">
<div id="errors">
<h2>Bdy:</h2>
<p>Formularz zawiera cztery bdy</p>
</div>
</div>

Zauwa, e w znaczniku <div> pozosta pierwotny kod HTML, a wywoanie
dodao do niego nowy fragment strony.
x Funkcja prepend() dziaa podobnie jak append(), ale dodaje kod HTML bez-

porednio po otwierajcym znaczniku pobranego elementu. Na stronie z przykadowym fragmentem kodu HTML mona uruchomi ponisze wywoanie:
$('#errors').prepend('<p>Formularz zawiera cztery bdy</p>');

Po wywoaniu funkcji prepend() przykadowy kod HTML bdzie wyglda
nastpujco:
<div id="containers">
<div id="errors">
<p>Formularz zawiera cztery bdy</p>
<h2>Bdy:</h2>
</div>
</div>

Teraz nowa tre pojawia si bezporednio po otwierajcym znaczniku <div>.
x Jeli chcesz doda kod HTML poza pobranym elementem (bezporednio przed

znacznikiem otwierajcym lub po znaczniku zamykajcym), moesz uy funkcji
before() i after(). Powszechn praktyk jest sprawdzanie, czy pola tekstowe
przesyanego formularza nie s puste. Przed przesaniem formularza kod HTML
pola wyglda nastpujco:
<input type="text" name="userName" id="userName">

Przyjmijmy, e kiedy uytkownik chce przesa formularz, to pole jest puste.
Mona napisa program, który sprawdzi zawarto tego pola, a nastpnie doda
komunikat o bdzie. Aby wywietli informacj pod polem (w tym miejscu
nie jest istotne, czy sprawdzanie zawartoci pola przebiega poprawnie — technik t poznasz na stronie 323), moesz uy funkcji .after():
$('userName').after('<span class="error">Podaj nazw
uytkownika</span>');
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Ten wiersz kodu powoduje wywietlenie na stronie komunikatu o bdzie. Kod
HTML bdzie wyglda nastpujco:
<input type="text" name="userName" id="userName">
<span class="error">Podaj nazw uytkownika</span>

Funkcja .before() umieszcza now tre przed pobranym elementem.

Zastpowanie i usuwanie pobranych elementów
Czasem programista chce cakowicie zastpi lub usun pobrany element. Zaómy,
e utworzye za pomoc jzyka JavaScript wyskakujce okno dialogowe (nie standardowe okienko wywietlane przez polecenie alert(), ale profesjonalnie wygldajc kontrolk, opart na elemencie <div> wywietlanym w górnej czci strony).
Kiedy uytkownik kliknie przycisk Zamknij tego okna, naley usun je ze strony.
Moesz uy do tego funkcji remove() biblioteki jQuery. Jeli okno ma identyfikator popup, mona je usun za pomoc poniszego kodu:
$('#popup').remove();

Funkcja .remove() dziaa te dla wikszej liczby elementów. Jeli chcesz usun
wszystkie znaczniki <span> klasy error, moesz to zrobi w nastpujcy sposób:
$('span.error').remove();

PRZYDATNE NARZ DZIA

Podgld zmian za pomoc dodatku View Source Chart
Przy manipulowaniu elementami modelu DOM w kodzie
JavaScript wystpuje pewien problem. Do czasu przygotowania caego skryptu JavaScript trudno jest okreli, jak bdzie wyglda kod HTML po dodaniu, zmodyfikowaniu, usuniciu lub nowym rozmieszczeniu jego
fragmentów. Polecenie Poka kod ródowy, dostpne
w kadej przegldarce, wywietla plik w formie pobranej
z serwera. Oznacza to, e zobaczysz kod HTML sprzed
jego zmodyfikowania przez kod JavaScript. Utrudnia to
ustalenie, czy rozwijany program JavaScript naprawd
generuje podany kod HTML. Byoby to duo atwiejsze,
gdyby móg zobaczy, jak kod HTML strony bdzie
wyglda po dodaniu do formularza 10 komunikatów
o bdach lub po utworzeniu dugiego okna dialogowego
z tekstem i polami formularza.
Na szczcie istnieje kilka dodatków dla przegldarki
Firefox, które pomagaj rozwiza ten problem. Jedno z nich, View Source Chart (http://jennifermadden.
com/scripts/ViewRenderedSource.html), pozwala zobaczy aktualny stan modelu DOM. Oznacza to, e jeli
otworzysz okno tego narzdzia po dodaniu lub zmodyfikowaniu kodu HTML przez skrypt JavaScript, zobaczysz
nowy, zmieniony dokument HTML.
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Aby uy tego dodatku, otwórz Firefoksa, przejd pod
podany wczeniej adres i zainstaluj dodatek. Kiedy nastpnie zechcesz wywietli aktualny kod HTML strony,
wybierz opcj View Source Chart z menu Widok przegldarki. Jeli pó niej program JavaScript spowoduje
nastpne zmiany w modelu DOM (na przykad w wyniku
kliknicia rysunku lub próby przesania formularza), to
aby wywietli nowo wygenerowany kod HTML, musisz
zamkn okno View Source Chart i ponownie je otworzy.
Inne rozszerzenie, Web Developer Toolbar (http://
chrispederick.com/work/web-developer/), udostpnia
podobne narzdzie. Przejd w przegldarce Firefox
pod podany adres i zainstaluj ten dodatek. Po ponownym uruchomieniu przegldarki zobaczysz wiele nowych
opcji w pasku narzdzi (rozszerzenie to udostpnia wiele
przydatnych narzdzi dla programistów witryn). Jeli
wybierzesz polecenie View Source/View Generated
Source, zobaczysz model DOM zmodyfikowany przez
kod JavaScript. Jednak kod HTML wywietlany przez
to narzdzie nie jest tak dobrze sformatowany jak
w dodatku View Source Chart, dlatego nie jest równie
czytelny.
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Mona te cakowicie zastpi pobrany element now treci. Zaómy, e strona
zawiera zdjcia sprzedawanych produktów. Kiedy uytkownik kliknie fotografi,
skrypt dodaje towar do koszyka. Mona wtedy zastpi znacznik <img> tekstem, na
przykad „Dodano do koszyka”. W nastpnym rozdziale dowiesz si, jak sprawi ,
aby program reagowa na zdarzenia zwizane ze specyficznymi elementami (na
przykad na kliknicie rysunku). Na razie zaómy, e chcesz zastpi tekstem
znacznik <img> o identyfikatorze product101. Za pomoc jQuery mona to zrobi
w nastpujcy sposób:
$('#product101').replace('<p>Dodano do koszyka</p>');

Ten kod usuwa ze strony znacznik <img> i zastpuje go elementem <p>.
Uwaga: JQuery udostpnia te funkcj clone(), która kopiuje pobrany element. Tej funkcji uyjesz
w przykadzie na stronie 198.

Ustawianie i wczytywanie atrybutów
Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie elementów to nie jedyne operacje obsugiwane przez jQuery (i nie jedyne, które programici chc przeprowadza na pobranych elementach). Czsto przydatna jest zmiana atrybutu elementu — dodanie
klasy do znacznika lub zmiana jego waciwoci CSS. Mona te sprawdzi warto
atrybutu i na przykad ustali , pod jaki adres URL kieruje uytkowników dany
odnonik.

Klasy
Technologia CSS ma bardzo due moliwoci i pozwala na zaawansowane wizualnie formatowanie kodu HTML. Jedna regua CSS moe dodawa kolorowe to do
strony, a inna — cakowicie ukrywa element. Uywajc jzyka JavaScript do
usuwania, dodawania i modyfikowania klas, mona uzyska naprawd zoone
efekty wizualne. Poniewa przegldarki przetwarzaj instrukcje CSS bardzo szybko i wydajnie, samo dodanie klasy do znacznika pozwala zupenie zmieni jego
wygld, a nawet ukry go.
W przykadzie na stronie 42 napisae program JavaScript, który zmienia kolor ta
co drugiego wiersza tabeli. Na zapleczu skrypt ten przypisywa okrelon klas do
odpowiednich wierszy. Za kolor ta odpowiada styl CSS.
JQuery udostpnia kilka funkcji do manipulowania atrybutem class znaczników:
x Funkcja addClass() dodaje do elementu okrelon klas. Przed wywoaniem

naley poda pobrany element, a do funkcji trzeba przekaza acuch znaków
z nazw dodawanej klasy. Aby doda klas externalLink do wszystkich odnoników prowadzcych poza witryn, mona uy poniszego kodu:
$('a[href^=http://]').addClass('externalLink');

Ten kod pobiera elementy HTML podobne do poniszego:
<a href="http://www.oreilly.com/">
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I przeksztaca je na nastpujc posta :
<a href="http://www.oreilly.com/" class="externalLink">

Aby ta funkcja bya przydatna, trzeba wczeniej przygotowa w arkuszu styl
klasy CSS. Kiedy nastpnie kod JavaScript doda nazw klasy, przegldarka
zastosuje do odpowiednich elementów waciwoci zdefiniowanego wczeniej
stylu CSS.
Uwaga: Funkcje addClass() i removeClass() przyjmuj jako argument sam nazw klasy. Naley
pomin kropk uywan przy tworzeniu selektorów klas. Zapis addClass('externalLink') jest
poprawny, natomiast forma addClass('.externalLink') jest nieprawidowa.

Jeli dany znacznik ma ju atrybut class, funkcja addClass() nie usuwa klas
wczeniej przypisanych do elementu, a jedynie dodaje now klas.
Uwaga: Przypisanie wielu klas do jednego znacznika jest w peni dozwolone i czsto bardzo przydatne. Wicej informacji o tej technice znajdziesz na stronie http://webdesign.about.com/od/css/
qt/tipcssmulticlas.htm.
x Funkcja removeClass() to przeciwiestwo polecenia addClass() — usuwa

okrelon klas z pobranego elementu. Aby usun klas highlight z elementu
<div> o identyfikatorze alertBox, moesz uy nastpujcego kodu:
$('#alertBox').removeClass('highlight');

x Moesz te chcie przeczy klas (czyli doda j, jeli element jej nie ma, lub

usun , jeeli program przypisa j wczeniej do znacznika). Przeczanie to
bardzo popularna metoda wywietlania elementów w trybie wczonym i wyczonym. Kiedy klikniesz przycisk opcji, zaznaczysz go (wczanie). Gdy klikniesz
go ponownie, znak zaznaczenia zniknie (wyczanie).
Zaómy, e na stronie znajduje si przycisk, którego kliknicie powoduje
zmian klasy znacznika <body>. Mona w ten sposób cakowicie zmieni styl
strony przy uyciu drugiego zestawu stylów i selektorów potomków. Kiedy
uytkownik ponownie kliknie przycisk, naley usun klas z tagu <body>
i przywróci pierwotny wygld strony. Przyjmijmy, e przycisk zmieniajcy
styl strony ma identyfikator changeStyle i przecza klas altStyle:
$('#changeStyle').click(function() {
$('body').toggleClass('altStyle');
});

Na razie nie musisz wiedzie , jak dziaa pierwszy i trzeci wiersz kodu. S one
zwizane ze zdarzeniami (rozdzia 6.), które umoliwiaj reagowanie skryptu na
zjawiska zachodzce na stronie (na przykad na kliknicie przycisku). Wiersz
wyróniony pogrubieniem pokazuje, jak uy funkcji toggleClass(). Przy kadym klikniciu przycisku dodaje ona lub usuwa klas altStyle.
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Wczytywanie i modyfikowanie waciwoci CSS
Funkcja css() umoliwia bezporednie zmienianie waciwoci CSS elementów.
Dlatego zamiast dodawa do znacznika klas, mona natychmiast zmodyfikowa
jego obramowanie, kolor ta, szeroko lub pozycj. Funkcji css() mona uywa
na trzy sposoby: do sprawdzania biecej wartoci waciwoci CSS elementu, do
ustawiania wartoci pojedynczych waciwoci CSS znaczników lub do jednoczesnej
zmiany wielu waciwoci.
Aby ustali aktualn warto waciwoci CSS, naley przekaza jej nazw do
funkcji css(). Poniszy kod pobiera kolor ta znacznika <div> o identyfikatorze main:
var bgColor = $('#main').css('background-color');

Uruchomienie tego kodu spowoduje zapisanie w zmiennej bgColor acucha
znaków okrelajcego kolor ta elementu. JQuery zwróci albo warto 'transparent'
(jeli znacznik nie ma ustawionego koloru ta), albo kolor zapisany jako wartoci
RGB, na przykad 'rgb(255, 255, 0)'.
Uwaga: JQuery nie zawsze zwraca wartoci CSS w oczekiwany sposób. Biblioteka nie obsuguje
waciwoci skróconych, na przykad font, margin, padding i border. W zamian trzeba uy penych
form — font-face, margin-top, padding-bottom lub border-bottom-width. Ponadto jQuery
przeksztaca wszystkie jednostki na piksele, dlatego nawet jeli uyjesz stylów CSS do ustawienia rozmiaru czcionki znacznika <body> na 150%, jQuery zwróci warto waciwoci font-size w pikselach.

Funkcja css() umoliwia te ustawianie waciwoci CSS elementów. Aby uy jej
w ten sposób, naley poda dwa argumenty: nazw waciwoci CSS i jej warto .
Poniszy wiersz zmienia rozmiar czcionki znacznika <body> na 200%:
$('body').css('font-size', '200%');

Drugi argument moe by acuchem znaków (na przykad '200%') lub liczb.
Wartoci liczbowe jQuery przeksztaca na piksele. Jeli chcesz zmieni marginesy
wewntrzne wszystkich znaczników klasy .pullquote na 100 pikseli, moesz uy
poniszego kodu:
$('.pullquote').css('padding',100);

Biblioteka jQuery przypisze do waciwoci padding warto 100 pikseli.
Uwaga: Przy ustawianiu waciwoci CSS za pomoc funkcji .css() biblioteki jQuery mona uywa
zapisu skróconego. Na przykad aby doda czarne, jednopikselowe obramowanie do wszystkich akapitów klasy highlight, wystarczy wywoa ponisz instrukcj:
$('p.highlight').css('border', '1px solid black');

Czsto zakres zmian waciwoci CSS zaley od ich aktualnej wartoci. Na stronie
mona umieci przycisk Powiksz tekst, którego kliknicie powoduje podwojenie
rozmiaru czcionki. Aby zmieni t wielko , trzeba najpierw sprawdzi biecy
rozmiar czcionki, a nastpnie go podwoi . Jest to nieco bardziej skomplikowane, ni
si na pozór wydaje. Oto potrzebny kod i jego opis:
var baseFont = $('body').css('font-size');
baseFont = parseInt(baseFont,10);
$('body').css('font-size',baseFont * 2);
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Pierwszy wiersz pobiera warto waciwoci font-size znacznika <body>. Warto
ta jest okrelona w pikselach i ma posta acucha znaków, na przykad '16px'.
Poniewa skrypt ma podwoi rozmiar czcionki, trzeba przeksztaci acuch na
liczb, usuwajc czon „px”. Odpowiada za to drugi wiersz, w którym uyto omówionej na stronie 140 metody parseInt() jzyka JavaScript. Funkcja ta usuwa
tekst nastpujcy po liczbie, dlatego po wykonaniu drugiego wiersza zmienna
baseFont zawiera liczb, na przykad 16. Trzeci wiersz zmienia warto waciwoci font-size na warto zmiennej baseFont, pomnoon przez 2.
Uwaga: Ten kod zmienia rozmiar czcionki na stronie tylko wtedy, jeli wielko znaków pozostaych
znaczników — akapitów, nagówków i tak dalej — jest okrelona za pomoc wartoci wzgldnych, na
przykad jednostek em lub procentów. Modyfikacja rozmiaru czcionki znacznika <body> nie wpywa
na tagi z wielkoci znaków ustawion za pomoc jednostek bezwzgldnych, na przykad pikseli.

Jednoczesna zmiana wielu waciwoci CSS
Jeli chcesz zmieni wicej ni jedn waciwo CSS elementu, nie musisz wielokrotnie wywoywa funkcji .css(). Na przykad aby dynamicznie wyróni znacznik <div> w odpowiedzi na dziaania uytkownika, trzeba zmieni kolor ta oraz
obramowanie tego elementu:
$('#highlightedDiv').css('background-color', '#FF0000');
$('#highlightedDiv').css('border','2px solid #FE0037');

Inny sposób polega na przekazaniu do funkcji .css() literau obiektowego. Jest to
lista par nazwa – warto waciwoci. Po kadej nazwie waciwoci naley wpisa
dwukropek (:), a nastpnie warto . Poszczególne pary trzeba rozdzieli przecinkami, a ca list naley umieci w nawisach klamrowych, {}. Litera obiektowy
ustawiajcy dwie wspomniane wczeniej waciwoci CSS wyglda nastpujco:
{ 'background-color' : '#FF0000', 'border' : '2px solid #FE0037' }

Poniewa litera obiektowy zapisany w jednym wierszu moe by nieczytelny, wielu
programistów woli podzieli t struktur. Poniszy zapis dziaa tak samo jak
poprzedni wiersz:
{
'background-color' : '#FF0000',
'border' : '2px solid #FE0037'
}

Podstawow struktur literaów obiektowych ilustruje rysunek 5.7.
Rysunek 5.7. Literay obiektowe jzyka JavaScript
umoliwiaj tworzenie list waciwoci i ich wartoci.
JavaScript traktuje taki litera jak pojedynczy blok
informacji, podobnie jak tablic, która jest list wartoci. Przy ustawianiu opcji na potrzeby wtyczek biblioteki jQuery czsto bdziesz uywa takich literaów
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Ostrzeenie: Przy tworzeniu literaów obiektowych pamitaj o rozdzielaniu par nazwa – warto za
pomoc przecinków (w przykadowym literale taki przecinek znajduje si po wartoci '#FF0000').
Nie naley jednak umieszcza przecinka po ostatniej parze waciwo – warto. Jeli wstawisz przecinek w tym miejscu, niektóre przegldarki (w tym Internet Explorer) zgosz bd.

Aby uy literau obiektowego w funkcji css(), wystarczy przekaza go jako
argument:
$('#highlightedDiv').css({
'background-color' : '#FF0000',
'border' : '2px solid #FE0037'
});

Przyjrzyj si uwanie temu fragmentowi. Wyglda nieco inaczej od wczeniejszych
wywoa, a w dalszych rozdziaach czsto spotkasz si z takim zapisem. Przede
wszystkim warto zauway , e jest to jedna instrukcja jzyka JavaScript (jeden wiersz
kodu). Informuje o tym rednik, który pojawia si dopiero w ostatnim wierszu.
Instrukcja jest podzielona na cztery wiersze, co poprawia czytelno kodu.
Zauwa te, e litera obiektowy to argument (pojedynczy blok danych) przekazywany do funkcji css(). W kodzie css({ otwierajcy nawias jest czci funkcji,
natomiast pocztkowy nawias klamrowy rozpoczyna kod obiektu. Trzy znaki
w ostatnim wierszu to: }, który wyznacza koniec obiektu i argumentu przekazanego do funkcji, ), okrelajcy koniec funkcji css() (to ostatni nawias tej funkcji), i ;, oznaczajcy koniec instrukcji jzyka JavaScript.
Jeli zrozumienie literaów obiektowych bdzie Ci sprawia problemy, zawsze moesz
zmienia waciwoci CSS pojedynczo:
$('#highlightedDiv').css('background-color', '#FF0000');
$('#highlightedDiv').css('border','2px solid #FE0037');
Atrybuty HTML

Wczytywanie, ustawianie
i usuwanie atrybutów HTML
Poniewa zmienianie klas i waciwoci CSS za pomoc kodu JavaScript to czsto
wykonywane zadania, jQuery udostpnia specjalne funkcje do ich obsugi. Jednak
metody addClass() i css() pozwalaj tylko w szybszy sposób zmieni atrybuty
class i style jzyka HTML. JQuery udostpnia te bardziej uniwersalne funkcje
do zarzdzania atrybutami w kodzie HTML. Te metody to attr() i removeAttr().
Funkcja attr() pozwala pobra warto okrelonego atrybutu HTML znacznika.
Aby sprawdzi , na jaki plik graficzny wskazuje dany tag <img>, naley przekaza do
wspomnianej funkcji acuch znaków 'src' (oznacza on waciwo src znacznika):
var imageFile = $('#banner img').attr('src');

Funkcja attr() zwraca warto atrybutu okrelon w kodzie HTML. Powyszy
wiersz zwróci warto waciwoci src pierwszego znacznika <img> w tagu o identyfikatorze banner, dlatego zmienna imageFile bdzie zawiera ciek podan
w kodzie HTML strony, na przykad 'images/banner.png' lub 'http://www.
´thesite.com/images/banner.png'.
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Uwaga: Przy przekazywaniu nazw atrybutów do funkcji .attr() wielko znaków nie jest istotna.
Poprawny jest dowolny zapis: href, HREF lub HrEf.

Aby ustawi warto atrybutu, naley przekaza do funkcji attr() take drugi
argument. Jeli chcesz wywietli nowy rysunek, moesz zmieni waciwo src
znacznika <img>:
$('#banner img').attr('src','images/newImage.png');

Moesz te usun atrybut ze znacznika. Suy do tego funkcja removeAttr().
Poniszy kod usuwa waciwo bgColor ze znacznika <body>:
$('body').removeAttr('bgColor');

Ciekawe nagówki
W tym przykadzie uyjesz biblioteki jQuery i stylów CSS do utworzenia wyjtkowego efektu zwizanego z nagówkami (rysunek 5.8). Pomys polega na przesoniciu kadego nagówka póprzezroczystym rysunkiem PNG. Dziaa on jak maska,
która zakrywa fragmenty tekstu. W tym przykadzie umiecisz rysunek skadajcy
si z póprzezroczystych poziomych linii nad kilkoma nagówkami, które bd wyglda , jakby miay paski.
Rysunek 5.8.
Przy uyciu pomysowego kodu CSS
i JavaScript atwo
jest zwikszy
atrakcyjno wizualn nagówków
i tekstu. Aby zobaczy wicej przykadów wykorzystania tego efektu
i przeczyta o jego
dziaaniu, odwied
stron www.
webdesignerwall.
com/tutorials/
css-gradient-texteffect lub http://
cssglobe.com/
lab/textgradient

Istot tego efektu jest pusty znacznik <span> wewntrz kadego nagówka. Przy
uyciu CSS mona sformatowa znacznik <span>, aby by widoczny nad nagówkiem i wywietla póprzezroczysty rysunek.
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Uwaga: Informacje o pobieraniu przykadowych plików znajdziesz na stronie 38.

1. Otwórz w edytorze tekstu plik 5.2.html z katalogu R05.
Pierwszy krok polega na doczeniu pliku biblioteki jQuery.

2. W pustym wierszu, tu przed zamykajcym nagówkiem </head>, dodaj
nastpujcy kod:
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>

Ten wiersz docza bibliotek jQuery. Musisz go umieci przed kodem
JavaScript korzystajcym z funkcji jQuery, dlatego warto wstawi go przed
innymi znacznikami <script> na stronie.
Nastpnie naley doda wasny kod JavaScript.

3. Wcinij klawisz Enter, aby utworzy nowy, pusty wiersz, i wpisz poniszy kod:
<script type="text/javascript">

W tym momencie warto od razu zamkn znacznik <script>.

4. Wcinij dwukrotnie klawisz Enter i wpisz </script>.
Teraz mona uy biblioteki jQuery.

5. Dodaj do strony kod wyróniony pogrubieniem:
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
});
</script>

Ten kod widziae ju w przykadzie na stronie 42. Zastosowan tu technik
poznasz szczegóowo w nastpnym rozdziale. Na razie zapamitaj, e ten fragment gwarantuje wczytanie kodu HTML przed uruchomieniem programu
JavaScript. Jest to bardzo wane przy manipulowaniu stronami za pomoc
skryptów JavaScript, poniewa jeli taki program spróbuje doda , usun lub
przeksztaci kod HTML przed jego wczytaniem, wystpi bd.
Teraz naley pobra elementy za pomoc jQuery.

6. Midzy dwoma dodanymi wierszami wpisz wyraenie $('#main h2'). Kod
powinien wyglda nastpujco:
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#main h2')
});
</script>

Fragment #main h2 to selektor potomków znany z jzyka CSS. Pobiera on
wszystkie znaczniki <h2> z tagu o identyfikatorze #main, czyli kady znacznik
<h2> w gównej czci strony. Nastpnie naley uy pobranych znaczników.

7. Wpisz fragment .prepend('<span class="headEffect"></span>');, aby
kod wyglda jak poniszy:
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
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$('#main h2').prepend('<span class="headEffect"></span>');
});
</script>

Funkcja .prepend() dodaje kod tu po otwierajcym znaczniku pobranych
elementów. Oznacza to, e skrypt doda pusty znacznik <span> wewntrz
kadego tagu <h2>, czyli przeksztaci kod HTML na przykad z <h2>Tajemniczy
nagówek</h2> na <h2><span class="headEffect"></span> Tajemniczy
nagówek</h2>.

8. Zapisz stron i wywietl j w przegldarce.
Trzy due, pogrubione, niebieskie nagówki powinny wyglda jak te z rysunku 5.8 (ukoczony kod znajdziesz w pliku kompletny_5.2.html). Istot
tej techniki nie jest wykorzystanie kodu JavaScript lub biblioteki jQuery, ale
stylów CSS. Kady znacznik <span> dodany do nagówków ma okrelony styl,
który tworzy pole o wysokoci 36 pikseli, umieszczane nad nagówkami. Styl
wywietla w tym obszarze póprzezroczysty rysunek, co tworzy mask, która
ukrywa cz tekstu nagówków (zwró uwag na styl klasy .headEffect,
zdefiniowany w wewntrznym arkuszu umieszczonym w pocztkowej czci
dokumentu).
Moesz si zastanawia , po co uywa kodu JavaScript, skoro efekt jest wywoywany za pomoc jzyka CSS. Bez skryptu trzeba rcznie doda znaczniki
<span> do kadego nagówka, w którym programista chce zastosowa dany efekt.
Wymaga to wiele pracy, nie wspominajc ju o dodatkowym kodzie na stronie
WWW. Ponadto jeli efekt Ci si znudzi (czy to moliwe?), bez skryptu bdziesz
musia znale i usun niepotrzebne ju znaczniki <span>. Przy zastosowanym
podejciu wystarczy wykasowa krótki fragment kodu JavaScript.

Obsuga wszystkich pobranych elementów
Na stronie 181 dowiedziae si, e jedn z wyjtkowych cech jQuery jest to, i
wikszo funkcji automatycznie przechodzi w ptli po wszystkich elementach
pobranych za pomoc tej biblioteki. Aby stopniowo ukry wszystkie elementy
<img> na stronie, wystarczy uy jednego wiersza kodu JavaScript:
$('img').fadeOut();

Funkcja .fadeOut() powoduje stopniowe zanikanie elementu, a jeli uyjesz jej do
kolekcji znaczników pobranych za pomoc jQuery, funkcja usunie z ekranu kady
z nich przy uyciu ptli. Przechodzenie w ptli po zbiorze znalezionych elementów
i wykonywanie dla nich serii tych samych zada to standardowa operacja. W jQuery
mona j przeprowadzi za pomoc funkcji .each().
Zaómy, e chcesz wywietli list wszystkich zewntrznych odnoników ze strony
w ramce z bibliografi na dole ekranu. Tak ramk moesz nazwa „Inne witryny
wymienione w artykule”, a aby j utworzy , musisz wykona nastpujce zadania:

1. Pobra wszystkie odnoniki prowadzce poza witryn.
2. Ustali atrybut HREF (adres URL) kadego z tych odnoników.
3. Doda pobrane adresy URL do listy odnoników w ramce z bibliografi.
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JQuery nie udostpnia wbudowanej funkcji, która wykonuje te operacje, jednak
mona j utworzy samodzielnie przy uyciu funkcji each(). Jest to standardowa
funkcja omawianej biblioteki, dlatego naley j umieci po instrukcji jQuery pobierajcej kolekcj elementów:
$('selektor').each();

Funkcje anonimowe
Aby uy funkcji each(), naley przekaza do niej argument specjalnego rodzaju —
funkcj anonimow. Jest to po prostu funkcja zawierajca operacje, które programista chce przeprowadzi na kadym z pobranych elementów. Okrelenie anonimowa wynika z tego, e takie funkcje — w odrónieniu od tych, które poznae na
stronie 105 — nie maj nazwy. Oto podstawowa struktura funkcji anonimowej:
function() {
// Tu uruchamiany kod.
}

Poniewa taka funkcja nie ma nazwy, nie mona jej wywoa . W zamian naley
przekaza j jako argument do innej funkcji (dziwne, ale prawdziwe!). W poniszym
kodzie funkcja anonimowa jest czci funkcji each():
$('selektor').each(function() {
// Tu uruchamiany kod.
});

Na rysunku 5.9 opisano róne czci tej struktury. Szczególnie zawiy jest ostatni
wiersz, który zawiera trzy róne symbole zamykajce trzy fragmenty caej instrukcji.
Znak } koczy funkcj anonimow (jest to te koniec argumentu przekazanego do
funkcji each()), nawias ) to ostatni symbol funkcji each(), a znak ; koczy instrukcj jzyka JavaScript. Oznacza to, e interpreter traktuje cay podany kod jak jedn
instrukcj.
Rysunek 5.9. Funkcja each() biblioteki jQuery
pozwala przej w ptli po kolekcji pobranych
elementów i wykona dla nich seri zada. Istot
tej techniki s funkcje anonimowe

Po przygotowaniu struktury zewntrznej pora doda kod do funkcji anonimowej,
czyli operacje przeprowadzane na wszystkich pobranych elementach. Funkcja each()
dziaa jak ptla, co oznacza, e skrypt uruchomi instrukcje z funkcji anonimowej
dla kadego pobranego znacznika. Zaómy, e na stronie znajduje si 50 rysunków,
a jeden ze skryptów zawiera nastpujcy kod:
$('img').each(function() {
alert('Znaleziono rysunek');
});
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Pojawi si 50 okien dialogowych z informacj „Znaleziono rysunek”. To naprawd
irytujce, dlatego nie uywaj tego kodu we wasnych witrynach.

Sowo kluczowe this i konstrukcja $(this)
W czasie korzystania z funkcji each() programista oczywicie chce móc pobiera
i ustawia atrybuty poszczególnych elementów, na przykad aby ustali adres URL
kadego odnonika zewntrznego. Dostp do aktualnie przetwarzanego elementu
zapewnia sowo kluczowe this. Wskazuje ono element, dla którego wywoano funkcj anonimow. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu ptli sowo this odpowiada
pierwszemu znacznikowi kolekcji pobranej za pomoc jQuery, przy drugim uruchomieniu — elementowi drugiemu i tak dalej.
Sowo kluczowe this oznacza tradycyjny element modelu DOM, dlatego daje dostp
do standardowych waciwoci tego modelu, na przykad innerHTML (strona 165)
i childNodes (strona 163). Jednak, jak opisano we wczeniejszej czci rozdziau,
elementy pobrane za pomoc jQuery umoliwiaj korzystanie ze wszystkich wygodnych funkcji tej biblioteki. Dlatego aby przeksztaci sowo kluczowe this na
element biblioteki jQuery, naley uy konstrukcji $(this).
Korzystanie ze sowa kluczowego this moe by skomplikowane. Aby lepiej zrozumie dziaanie konstrukcji $(this), zastanów si ponownie nad zadaniem opisanym na pocztku punktu — tworzeniem listy odnoników zewntrznych w ramce
z bibliografi na dole strony.
Zaómy, e strona zawiera ju znacznik <div>, przeznaczony na odnoniki
zewntrzne:
<div id="bibliography">
<h3>Strony wymienione w artykule</h3>
<ul id="bibList">
</ul>
</div>

Pierwszy krok polega na pobraniu listy wszystkich odnoników prowadzcych poza
witryn. Mona je znale za pomoc selektora atrybutów (strona 178):
$('a[href^=http://]')

Aby przej w ptli po wszystkich odnonikach, mona uy funkcji each():
$('a[href^=http://]').each()

Nastpnie naley doda funkcj anonimow:
$('a[href^=http://]').each(function() {
});

Pierwszy krok w funkcji anonimowej to pobranie adresu URL odnonika. Poniewa
kady odsyacz zawiera inny adres, przy kadym powtórzeniu ptli naley uzyska
dostp do aktualnie przetwarzanego elementu. Umoliwia to konstrukcja $(this):
$('a[href^=http://]').each(function() {
var extLink = $(this).attr('href');
});
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Kod wyróniony pogrubieniem wykonuje kilka operacji. Po pierwsze, tworzy now
zmienn (extLink) i zapisuje w niej warto waciwoci href aktualnego elementu.
Przy kadym powtórzeniu ptli konstrukcja $(this) odpowiada innemu odnonikowi, dlatego zmienna extLink za kadym razem ma odmienn warto .
Nastpnie wystarczy doda nowy element listy do znacznika <ul> (zobacz kod
HTML na stronie 194):
$('a[href^=http://]').each(function() {
var extLink = $(this).attr('href');
$('#bibList').append('<li>' + extLink + '</li>');
});

Prawie zawsze kiedy bdziesz uywa funkcji each(), bdziesz stosowa take konstrukcj $(this), dlatego szybko si do niej przyzwyczaisz. Aby prze wiczy t
technik, wykorzystasz j w nastpnym przykadzie.
Uwaga: Przykadowy skrypt z tego punktu dobrze ilustruje uywanie konstrukcji $(this), jednak
nie przedstawia optymalnej metody wywietlania na stronie listy zewntrznych odnoników. Po pierwsze,
jeli strona nie bdzie zawiera takich odsyaczy, widoczny bdzie na niej pusty znacznik <div>, zapisany
na stae w kodzie HTML. Ponadto jeeli uytkownik otworzy stron za pomoc przegldarki bez wczonej
obsugi jzyka JavaScript, nie zobaczy odnoników, a tylko pust ramk. Lepsze rozwizanie polega na
uyciu jzyka JavaScript take do utworzenia znacznika <div>. Wród przykadowych plików znajdziesz
stron bibliography.html, na której zastosowano to podejcie.
Automatyczne ramki
z cytatami

Automatyczne ramki z cytatami
W ostatnim przykadzie w tym rozdziale utworzysz skrypt, który uatwia dodawanie do strony ramek z cytatami (rysunek 5.10). Taka ramka to pole zawierajce
ciekawy cytat z gównego tekstu. W dziennikach, magazynach i witrynach te obszary
maj przyciga uwag czytelników i podkrela wane lub ciekawe fragmenty
artykuów. Jednak rczne dodawanie ramek z cytatami wymaga powielania tekstu
i umieszczania go w znaczniku <div> lub <span> albo w innym kontenerze. To
podejcie zajmuje duo czasu, a ponadto powoduje umieszczenie na gotowej stronie
dodatkowego kodu HTML i skopiowanego tekstu. Na szczcie przy uyciu kodu
JavaScript mona szybko doda do strony dowoln liczb ramek z cytatami, uywajc maej iloci kodu HTML.

Omówienie przykadu
Nowy skrypt ma wykonywa kilka zada. S to:

1. Znajdowanie wszystkich znaczników <span> klasy pq.
W kodzie HTML strony wystarczy doda znaczniki <span> wokó tekstu uywanego w ramkach z cytatami. Zaómy, e chcesz wywietli w takiej ramce
kilka sów z akapitu tekstu. Wystarczy umieci dany fragment w znacznikach <span>:
<span class="pq">...i wanie w ten sposób odkryem potwora z Loch
´Ness.</span>
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Rysunek 5.10. Rczne dodawanie ramek z cudzysowami do stron HTML jest mczce, zwaszcza e mona
zautomatyzowa ten proces za pomoc jzyka JavaScript

2. Powielanie kadego znacznika <span>.
Kada ramka z cytatem to nowy znacznik <span> z pierwotnym tekstem, dlatego
mona uy kodu JavaScript do skopiowania oryginalnego tagu.

3. Usuwanie klasy pq z powielonego znacznika <span> i dodawanie do niego
klasy pullquote.
Magia formatowania, która powoduje utworzenie ramki z cytatem — pole,
wikszy tekst, obramowanie i kolor ta — to nie efekt dziaania kodu JavaScript.
Arkusz stylów strony zawiera selektor klasy CSS, .pullquote, w którym okrelono cae formatowanie. Dlatego przez zmian nazwy klas w skopiowanym
znaczniku za pomoc kodu JavaScript mona cakowicie zmodyfikowa wygld
nowych znaczników <span>.

4. Dodawanie skopiowanych znaczników <span> do strony.
Na zakoczenie naley doda powielony znacznik <span> do strony. W kroku 2.
skrypt tworzy kopi tagu w pamici przegldarki, ale nie umieszcza go na stronie.
Daje to dodatkow moliwo zmodyfikowania skopiowanego znacznika przed
wywietleniem go uytkownikowi.
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Tworzenie kodu
Wiesz ju, jakie zadania ma wykonywa skrypt. Pora otworzy edytor tekstu i przygotowa rozwizanie.
Uwaga: Informacje o pobieraniu przykadowych plików znajdziesz na stronie 38.

1. Otwórz w edytorze tekstu plik 5.3.html z katalogu R05.
Strona zawiera ju kod doczajcy plik jquery.js, a take znacznik <script>
z dziwnym fragmentem $(document).ready, który napotkae w kroku 5.
na stronie 191.

2. Kliknij pusty wiersz pod fragmentem $(document).ready i dodaj kod wyróniony pogrubieniem:
1
2
3
4
5
6
7

<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('span.pq')
});
</script>

Uwaga: Numery po lewej stronie kadego wiersza s podane tylko w celu uatwienia opisu kodu.
Pomi je w czasie wpisywania skryptu na stronie.

Fragment $('span.pq') to selektor jQuery, który pobiera wszystkie znaczniki
<span> klasy pq. Nastpnie naley doda kod, który przejdzie w ptli po kadym
z tych znaczników i wykona na nich okrelone operacje.

3. Dodaj kod wyróniony pogrubieniem (wiersze od 4. do 6.):
1
2
3
4
5
6
7
8

<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('span.pq').each(function() {
});
});
</script>

Na stronie 193 dowiedziae si, e funkcja .each() biblioteki jQuery umoliwia przejcie w ptli po pobranych elementach. Funkcja ta przyjmuje jeden
argument, który sam jest funkcj.
Nastpnie naley utworzy funkcj uruchamian dla kadego pobranego znacznika <span>. Pierwsza operacja polega na utworzeniu kopii tego elementu.

4. Dodaj do skryptu kod wyróniony pogrubieniem (wiersz 5.):
1
2
3
4
5
6
7
8

<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('span.pq').each(function() {
var quote=$(this).clone();
});
});
</script>
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Funkcja najpierw tworzy now zmienn, quote, i zapisuje w niej „klon” (kopi)
aktualnie przetwarzanego znacznika <span> (opis konstrukcji $(this) znajdziesz na stronie 194). Funkcja .clone() biblioteki jQuery powiela element,
w tym cay umieszczony w nim kod HTML. Tu funkcja ta tworzy kopi znacznika <span> i zapisanego w nim tekstu, który pojawi si w ramce z cytatem.
Klon elementu to pena kopia, wcznie z atrybutami. W przykadowym kodzie
pierwotny znacznik <span> ma klas pq, któr naley usun z kopii.

5. Dodaj w dolnej czci skryptu dwa wiersze kodu wyrónione pogrubieniem
(wiersze 6. i 7.):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('span.pq').each(function() {
var quote=$(this).clone();
quote.removeClass('pq');
quote.addClass('pullquote');
});
});
</script>

Na stronie 186 dowiedziae si, e funkcja removeClass() usuwa klas ze
znacznika, natomiast funkcja .addClass() docza nazw klasy. Dodane wiersze
zastpuj pierwotn klas w kopii elementu, dlatego mona uy klasy CSS
.pullquote do przeksztacenia znaczników <span> na ramki z cytatami.
Teraz mona doda znacznik <span> do strony.

6. Dodaj do skryptu kod wyróniony pogrubieniem (wiersz 8.):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('span.pq').each(function() {
var quote=$(this).clone();
quote.removeClass('pq');
quote.addClass('pullquote');
$(this).before(quote);
});
});
</script>

Ten wiersz to ostatni fragment funkcji. Do tego miejsca skrypt jedynie manipulowa kopi znacznika <span> w pamici przegldarki. Uytkownik strony nie
zobaczy tej kopii do momentu dodania jej do modelu DOM.
Uyty kod wstawia kopi znacznika <span> tu przed jego pierwotn wersj.
Na stronie pojawi si kod HTML podobny do poniszego:
<span class="pullquote">...i wanie w ten sposób odkryem potwora
´z Loch Ness.
</span> <span class="pq">...i wanie w ten sposób odkryem potwora
´z Loch
Ness.</span>

Cho moe si wydawa , e tekst oryginalny i pierwotny pojawi si na stronie obok siebie, styl CSS powoduje przesunicie ramki z cytatem do prawej
krawdzi okna.
Kod JavaScript jest ju gotowy. Jednak nie zobaczysz ramek z cytatami, jeli
nie zmodyfikujesz nieco kodu HTML.
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Uwaga: Aby uzyska efekt wizualny ramki z cytatem, w stylu CSS uyto waciwoci float. Ramka
jest przesuwana do prawej krawdzi akapitu, w którym pojawia si oryginalny fragment, a pozostay
tekst opywa ramk. Jeli chcesz pozna t technik, na stronie http://css.maxdesign.com.au/
floatutorial/ znajdziesz informacje o waciwoci float.

7. Znajd pierwszy znacznik <p> w kodzie HTML strony. Wybierz zdanie
i zapisz je wewntrz znaczników <span class="pq"></span>, na przykad:
<span class="pq">Nullam ut nibh sed orci tempor rutrum.</span>

Moesz powtórzy ten proces, aby doda ramki z cytatami take w innych
akapitach.

8. Zapisz plik i wywietl go w przegldarce.
Ostateczny efekt powinien wyglda jak na rysunku 5.10. Jeli nie widzisz
ramek z cytatami, sprawd, czy w kroku 7. prawidowo dodae znacznik <span>.
Ponadto zapoznaj si ze wskazówkami ze strony 44, które s pomocne przy
naprawianiu bdów w programach. Gotow wersj kodu z tego przykadu znajdziesz w pliku kompletny_5.3.html.
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