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Tryb cis y 119

ROZDZIA  6.

ECMAScript 5

Do tej pory ksi ka opisywa a tak naprawd  standard ECMAScript 3, ponie-
wa  to najbardziej rozpowszechniona wersja j zyka. Najnowszym standar-
dem jest jednak ECMAScript 5.1 (wersja 4. okaza a si  lep  uliczk  i zo-
sta a zarzucona). Wi kszo  nowoczesnych przegl darek obs uguje ES5.
Warto wiedzie , co przynios a nowa wersja standardu, nawet je li ca y czas
trzeba pisa  kod dzia aj cy równie  w starszych przegl darkach.

Trzema g ównymi obszarami aktualizacji s :

 wprowadzenie trybu cis ego,

 zmiany w tworzeniu obiektów i atrybuty w a ciwo ci,

 wprowadzenie nowych API.

Tryb cis y
Tryb cis y nie jest zgodny wstecz, wi c trzeba jawnie wskaza  ch  jego
u ycia. Raz na funkcj  lub te  raz na ca y program (plik) mo na wskaza  ch
przej cia w tryb cis y, u ywaj c poni szego wiersza:

"use strict";

Poniewa  to zwyk a instrukcja zawieraj ca tekst, starsze przegl darki zigno-
ruj  taki wpis i nie zg osz  b du. Interpreter obs uguj cy tryb cis y zoba-
czy wpis z pro b  o u ycie trybu cis ego, wi c wy czy niektóre funkcje
i konstrukcje j zyka JavaScript, które przez ostatnie lata okaza y si  przynosi
wi cej z ego ni  po ytku. W niniejszej ksi ce pomin em wszystkie niezale-
cane praktyki, wi c nie musisz unika  adnej z prezentowanych tu kon-
strukcji.
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120 Rozdzia  6. ECMAScript 5

Oto przyk ady funkcjonalno ci, które w trybie cis ym spowoduj  zg o-
szenie b du:

 u ycie instrukcji with,

 u ycie niezadeklarowanych zmiennych,

 u ycie arguments.callee lub arguments.caller,

 próba przypisania czegokolwiek do w a ciwo ci tylko do odczytu (np.
window.Infinity = 0;),

 próba usuni cia niekonfigurowalnych w a ciwo ci (wkrótce wyja ni ,
co oznacza konfigurowalno  w a ciwo ci),

 litera y obiektów ze zduplikowanymi w a ciwo ciami,

 parametry funkcji ze zduplikowanymi nazwami (poniewa , co zadziwia-
j ce, w ES3 zapis function (a, a, a) {} jest uznawany za prawid owy).

Poni ej znajduje si  krótki przyk ad ilustruj cy ró nic  w dzia aniu mi dzy
trybem cis ym i zwyk ym:

// Tryb zwyk y.
var obj = (function () {
   return {a: 1, a: 2};
})();
obj; // {a: 2}

// Tryb cis y.
var obj = (function () {
   "use strict";
   return {a: 1, a: 2};
})(); // SyntaxError: zduplikowana w a ciwo .

Atrybuty w a ciwo ci
Drugim obszarem zmian w ES5 jest wprowadzenie atrybutów w a ciwo ci. Tak
naprawd  atrybuty te istnia y w j zyku od dawna, ale nie by y bezpo rednio
dost pne dla programisty (nie mo na ich by o odczyta  lub zmieni ).

W a ciwo  ma atrybut value (zawieraj cy warto ) oraz trzy inne atrybuty
typu logicznego, które okre laj , czy w a ciwo  jest:

 wyliczalna,

 zapisywalna,

 konfigurowalna.
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Atrybuty w a ciwo ci definiuje si  przy u yciu specjalnych obiektów na-
zywanych deskryptorami. Oto przyk ad:

var stealth_descriptor = {
   value: "nie mog  jej dotkn ",
   enumerable: false,  // Nie pojawi si  w p tlach for-in.
   writable: false,    // Nie mo na zmieni  jej warto ci.
   configurable: false // Nie mo na jej usun  lub zmieni  jej atrybutów.
};

W a ciwo ci z wy czon  konfiguracyjno ci  mog  mie  atrybut
writable ustawiony tylko na warto  false.

Deskryptory w a ciwo ci zapewniaj  dodatkowy poziom kontroli nad zmia-
nami dotycz cymi w a ciwo ci. Umo liwiaj  mi dzy innymi utworzenie sta-
ych, których nie mo na usun . Cho  wiele elementów nowego API ES5
mo na z powodzeniem zaimplementowa  w ES3, deskryptorów w a ciwo-
ci nie mo na emulowa . W ES3 wszystkie tworzone w a ciwo ci mo na

dowolnie modyfikowa  i usuwa .

Dalsze informacja, a tak e dodatkowe przyk ady dotycz ce deskryptorów
pojawi  si  w dalszej cz ci rozdzia u.

Nowe API dotycz ce obiektów
Nowe API obiektów dotyczy przede wszystkim obs ugi atrybutów w a ci-
wo ci i dodatkowo definiuje kilka nowych metod:

 Object.create(),

 Object.defineProperty(),

 Object.defineProperties(),

 Object.getOwnPropertyDescriptor().

Metoda Object.create()
Metoda s u y do utworzenia nowego obiektu, ale jednocze nie potrafi zde-
finiowa  dla niego:

 dziedziczenie,

 w a ciwo ci obiektu,

 atrybuty w a ciwo ci.
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Rozwa my nast puj cy fragment kodu:
var human = {name: "Jan"};
var programmer = Object.create(
   human,
   {
      secret: stealth_descriptor,
      skill: {value: "Prawdziwy ninja kodu"}
   }
);

Obiekt programmer dziedziczy po obiekcie human przy u yciu __proto__, wi c nie
zawiera w a ciwo ci name sam w sobie, ale otrzymuje j  dzi ki a cuchowi
prototypów:

programmer.name; // "Jan"
programmer.hasOwnProperty('name'); // false
programmer.__proto__.hasOwnProperty('name'); // true

Dwie pozosta e w a ciwo ci s  jego w asnymi w a ciwo ciami:
programmer.hasOwnProperty('secret'); // true
programmer.hasOwnProperty('skill');  // true

W przypadku w a ciwo ci secret zastosowano pe ny deskryptor umieszczony
w zmiennej stealth_descriptor. Ustawieniu uleg a warto  oraz trzy atrybuty.

W a ciwo  skill definiuje jedynie warto . Oznacza to, e wszystkie atrybuty
zostan  ustawione na swoje warto ci domy lne, czyli false.

Ustawienie w a ciwo ci bez u ycia deskryptora spowoduje, e wszystkie
atrybuty przyjm  warto  true, podobnie jak w ES3:

programmer.likes = ['pizza', 'piwo', 'kawa'];

Metoda Object.create() przypomina u ycie funkcji begetObject()
(opisywanej w rozdziale 4. w podrozdziale „Dziedziczenie”) wraz
z dodan  obs ug  deskryptorów.

Wcze niej w ksi ce wskaza em, e „puste” obiekty (na przyk ad var o = {};)
nie s  tak naprawd  puste, poniewa  dziedzicz  po Object.prototype metody
takie jak toString(). W ES5 mo na utworzy  naprawd  pusty obiekt, u ywaj c
poni szego kodu:

var o = Object.create(null); // Nie dziedzicz po niczym.
typeof o.toString;           // "undefined"
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Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor()
Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor() umo liwia sprawdzenie zawarto ci
deskryptorów:

Object.getOwnPropertyDescriptor(programmer, 'secret').configurable; // false
Object.getOwnPropertyDescriptor(programmer, 'likes').configurable;  // true

Metody Object.defineProperty()
i Object.defineProperties()
Metody Object.defineProperty() i Object.defineProperties() umo liwiaj  zde-
finiowanie w a ciwo ci wraz z deskryptorem ju  po utworzeniu obiektu:

Object.defineProperty(programmer, 'hello', stealth_descriptor);

Object.defineProperties(programmer, {
   goodbye: stealth_descriptor,
   bye: stealth_descriptor
});

Ograniczenie zmian obiektów
W ES3 mo na bez przeszkód zmieni  wszystkie obiekty (poza kilkoma wy-
j tkami dotycz cymi obiektów wbudowanych). Nie zawsze jest to dobre
rozwi zanie, poniewa  u ytkownicy obiektów mog  je zmieni  do tego
stopnia, e przestan  one prawid owo funkcjonowa . W ES5 mo liwe jest
ograniczenie dost pu do obiektów. Niektóre w a ciwo ci mo na prze czy
w tryb tylko do odczytu, ustawiaj c atrybut writable na warto  false.

Mo liwe jest równie  ograniczenie dost pu do obiektu jako ca o ci:

 wy czenie mo liwo ci jego rozszerzania (czyli nie b dzie mo liwe
dodanie nowych w a ciwo ci);

 „zapiecz towanie” obiektu, czyli poza wy czeniem mo liwo ci roz-
szerzania równie  zamiana wszystkich istniej cych w a ciwo ci na
niekonfigurowalne (wi c nie b dzie si  ich da o usun );

 „zamro enie” obiektu, czyli „zapiecz towanie” po czone z dodatko-
wym ustawieniem wszystkich w a ciwo ci jako tylko do odczytu.

Rozwa my nast puj cy standardowy obiekt:
var pizza = {
   tomatoes: true,
   cheese: true
};
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Zawsze mo na do niego doda  nowe w a ciwo ci:
pizza.pepperoni = 'du o';

Mo na zmienia  lub usuwa  w a ciwo ci, poniewa  wszystkie s  konfigu-
rowalne i zapisywalne:

pizza.cheese = 'mozzarella';
delete pizza.pepperoni; // true

Po wy czeniu mo liwo ci rozszerzania nie uda si  doda  nowych w a ci-
wo ci. Metoda Object.isExtensible() zwraca warto  true, je li obiekt mo -
na rozszerza . Metoda Object.preventExtensions() zabezpiecza obiekt przed
dalszym rozszerzaniem:

Object.isExtensible(pizza);      // true
Object.preventExtensions(pizza); // Zwraca obiekt 'pizza'.
Object.isExtensible(pizza);      // false

pizza.broccoli = 'och, nie'; // B d, nie mo na doda  nowych w a ciwo ci.
typeof pizza.broccoli;       // "undefined"

Wy czenie usuwania umo liwia metoda seal():
Object.isSealed(pizza); // false
Object.seal(pizza);     // Zwraca obiekt 'pizza'.
Object.isSealed(pizza); // true

delete pizza.cheese; // B d, nie mo na usun .
pizza.cheese;        // "mozzarella"

Nadal jednak mo liwa jest zmiana warto ci istniej cych w a ciwo ci:
pizza.cheese = 'ricotta';

Po wywo aniu metody freeze() wszystkie w a ciwo ci stan  si  niezapi-
sywalne:

Object.isFrozen(pizza); // false
Object.freeze(pizza);   // Zwraca obiekt 'pizza'.
Object.isFrozen(pizza); // true

pizza.cheese = "gorgonzola"; // B d, 'cheese' jest w a ciwo ci  tylko do odczytu.
pizza.cheese;  // "ricotta"

Podsumujmy:

 Metoda freeze() wykonuje te same zadania co metoda seal() oraz do-
datkowo ustawia atrybut writable wszystkich w a ciwo ci na warto
false.

 Metoda seal() wykonuje te same zadania co preventExtensions() oraz
dodatkowo ustawia atrybut configurable wszystkich w a ciwo ci na
warto  false.
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 Metoda preventExtensions() nie ustawia adnych atrybutów, ale po jej
wywo aniu do obiektu nie mo na doda  adnych nowych w a ciwo ci.

 adnej z powy szych operacji nie mo na cofn  (innymi s owy, nie ma
metod unfreeze(), defrost() lub allowExtensions()).

P tle alternatywne
W ES3, by otrzyma  list  wszystkich w a ciwo ci (czyli wynik podobny do
funkcji array_keys() z PHP), trzeba by o skorzysta  z p tli for-in. W ES5 do-
st pne s  dwie dodatkowe metody: Object.keys() i Object.getOwnProperty
Names(). Metoda keys() zwraca wszystkie wyliczane w a ciwo ci (czyli

takie, które pojawi yby si  w p tli for-in), natomiast getOwnPropertyNames()
zwraca wszystkie w asne w a ciwo ci niezale nie od statusu ich wyliczania.

Obie metody dzia aj  w zasadzie identycznie, je li nie u ywa si  deskrypto-
rów do zmiany atrybutów enumerable:

var pizza = {tomatoes: true, cheese: true};
Object.keys(pizza);                // ["tomatoes", "cheese"]
Object.getOwnPropertyNames(pizza); // ["tomatoes", "cheese"]

Obie metody zwracaj  tylko w a ciwo ci w asne, wi c nie bior  pod uwag
w a ciwo ci dziedziczonych po prototypie. Utwórzmy obiekt pizza_v20, który
dziedziczy po pizza, i dodajmy do niego nowe w a ciwo ci:

var pizza_v20 = Object.create(pizza, {
   salami: {value: "lots", enumerable: true},
   sauce: {value: "secret"}
});

Metoda keys() nie zwróci sauce, poniewa  nie jest to w a ciwo  wyliczana,
ale metoda getOwnPropertyNames() zwróci wszystkie w a ciwo ci:

Object.keys(pizza_v20);                // ["salami"]
Object.getOwnPropertyNames(pizza_v20); // ["sauce", "salami"]

Zauwa , e wyniki nie zawieraj  w a ciwo ci obiektu pizza, bo stanowi
element dziedziczenia:

pizza_v20.cheese;              // true
pizza_v20.__proto__ === pizza; // true

Metoda Object.getPrototypeOf()
Metoda Object.getPrototypeOf() to ju  ostatnia z nowo ci konstruktora Object()
w ES5. W ES3 inspekcja mo liwa by a tylko przy u yciu metody isPrototypeOf(),
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126 Rozdzia  6. ECMAScript 5

wi c trzeba by o zgadn  obiekt nadrz dny, by sprawdzi , czy to faktycz-
nie on jest prototypem.

W ES5 mo na zapyta  bezpo rednio: „Kto jest twoim prototypem?”:
Object.getPrototypeOf(pizza_v20) === pizza; // true

W zasadzie metoda ta zwraca taki sam wynik jak w a ciwo  __proto__, ale
warto pami ta , e __proto__ nie jest standardem (i nie jest dost pne w prze-
gl darce IE). ES5 przyznaje, e istnieje potrzeba w a ciwo ci __proto__ w wersji
przynajmniej do odczytu, wi c pojawi a si  metoda getPrototypeOf(). Wersja
z mo liwo ci  zapisu nadal jest ród em gor cych debat.

Nowe API dotycz ce tablic
ES5 wprowadza równie  kilka przydatnych metod do Array.prototype, a tak e
jedn  metod  do konstruktora Array.

Metoda Array.isArray()
Metoda Array.isArray() to wygodny (bez uciekania si  do dodatkowych sztu-
czek) sposób na stwierdzenie, czy obiekt jest tablic , czy zwyk ym obiektem
(pami taj, e tablice s  obiektami).

Je li chcesz utworzy  tak zwany shim (uzupe nienie) metody i korzysta
z niego równie  w ES3, skorzystaj ze sztuczki Object.prototype.toString()
w sposób pokazany we wcze niejszej cz ci ksi ki:

if (!Array.isArray) {
   Array.isArray = function (candidate) {
      return Object.prototype.toString.call(candidate) === '[object Array]';
   };
}

Array.isArray([]); // true

Metoda jest równowa na funkcji is_array() z PHP.

Metody indexOf() i lastIndexOf()
Dwie nowe metody Array.prototype.indexOf() i Array.prototype.lastIndexOf()
oferuj  nowe mo liwo ci zwi zane z przeszukiwaniem zawarto ci tablic:

Metoda Array.prototype.indexOf() zwraca indeks pierwszego wyst pienia
elementu:
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var a = ['raz', 'i', 'dwa', 'i', 'trzy', 'i', 'cztery'];
a.indexOf('trzy'); // 4

Przypomina w dzia aniu funkcj  array_search() z PHP.

Gdy metoda Array.prototype.indexOf() zwraca pierwsze wyst pienie, metoda
Array.prototype.lastIndexOf() zwraca ostatnie:

var a = ['raz', 'i', 'dwa', 'i', 'trzy', 'i', 'cztery'];
a.indexOf("i");     // 1
a.lastIndexOf("i"); // 5

Wyszukiwanie korzysta ze cis ego porównywania warto ci (czyli uwzgl d-
nia równie  typ warto ci):

[1, 2, 100, "100"].indexOf("100"); // 3
[1, 2, 100, "100"].indexOf(100);   // 2

Metoda indexOf() przyjmuje dodatkowo indeks pozycji startowej, a metoda
lastIndexOf() indeks pozycji ko cowej:

var arr = [100, 1, 2, 100];

arr.indexOf(100);     // 0
arr.indexOf(100, 2);  // 3

arr.lastIndexOf(100);    // 3
arr.lastIndexOf(100, 2); // 0

Przechodzenie przez elementy tablicy
W ES5 pojawi a si  metoda Array.prototype.forEach(), która umo liwia przej-
cie w p tli przez wszystkie elementy tablicy bez potrzeby stosowania in-

strukcji p tli. Przyjmuje funkcj  wywo ania zwrotnego, która potrafi wykona
konkretn  operacj  na elemencie tablicy lub te  ca ej tablicy.

Oto bardzo prosty przyk ad, wy wietlaj cy wszystkie argumenty przekaza-
ne do funkcji wywo ania zwrotnego:

["a", "b", "c"].forEach(function () {
   console.log(arguments);
});

W konsoli pojawi si  nast puj cy wynik:
["a", 0, Array[3]]
["b", 1, Array[3]]
["c", 2, Array[3]]

Jak atwo si  domy li , argumentami s :
[aktualny element, jego indeks, ca a tablica]
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Filtrowanie
ES5 wprowadza metod  Array.prototype.filter(), która przypomina w dzia-
aniu funkcj  array_filter z PHP i umo liwia wykonanie funkcji zwrotnej
dla ka dego elementu tablicy. Je li wywo anie zwrotne zwróci warto
true, element trafia do nowej tablicy, która zostanie zwrócona po sprawdzeniu
wszystkich elementów:

function testVowels(char) {
   return (/[aeiou]/i).test(char);
}

var input = ["a", "b", "c", "d", "e"];
var output = input.filter(testVowels);

output.join(', '); // "a, e"

Sprawdzanie zawarto ci tablicy
Dwie nowe metody, every() i some(), umo liwiaj  analiz  zawarto ci tablicy
i zwrócenie warto ci logicznej, je li elementy tablicy spe ni y test okre lony
w wywo aniu zwrotnym lub go nie spe ni y.

Przypu my, e chcemy sprawdzi , czy tablica zawiera liczby parzyste.
Funkcja testu ma posta :

function isEven(num) {
   return num % 2 === 0;
}

A sam test wygl da nast puj co:
// Czy *wszystkie* liczby s  parzyste?
[1, 2, 4].every(isEven); // false

// Czy niektóre (przynajmniej jedna) liczby s  parzyste?
[1, 2, 4].some(isEven); // true

Odwzorowanie i redukcja
W ES5 pojawi y si  metody przypominaj ce w dzia aniu funkcje array_map()
i array_reduce() z PHP: Array.prototype.map() i Array.prototype.reduce(),
a tak e metoda dodatkowa Array.prototype.reduceRight().

Metoda map() zwraca now  tablic , której elementy zosta y zmienione przez
przekazan  funkcj  wywo ania zwrotnego.
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Oto funkcja, która zmienia znaki na ich odpowiedniki w postaci encji HTML:
function entity(char) {
   return "&#" + char.charCodeAt(0) + ";";
}

Zastosujmy j  dla wszystkich elementów tablicy:
var input = ['a', 'b', 'c'];
var out = input.map(entity);
out; // ["&#97;", "&#98;", "&#99;"]

Metoda Array.prototype.reduce() przyjmuje tablic , a nast pnie konwertuje
j  do pojedynczej warto ci, u ywaj c funkcji wywo ania zwrotnego.

Przypu my, e chcemy zsumowa  wszystkie warto ci w tablicy i doda
100 do wyniku. Zaczynamy wi c od 100 i w ka dym kolejnym kroku do
sumy dodajemy now  warto :

function sum(running_sum, value, index, array) {
   console.log(arguments);
   return running_sum + value;
}

[1, 2, 3].reduce(sum, 100); // 106

Po wykonaniu kodu w konsoli pojawi  si  nast puj ce wpisy:
[100, 1, 0, Array[3]]
[101, 2, 1, Array[3]]
[103, 3, 2, Array[3]]

Metoda Array.prototype.reduceRight() dzia a w ten sam sposób, ale analizuje
elementy tablicy od prawej do lewej, czyli zaczyna od ostatniego elementu
i przesuwa si  w stron  pierwszego.

W tym przyk adzie wynik ko cowy b dzie identyczny, ale w konsoli po-
jawi  si  inne warto ci:

[1, 2, 3].reduceRight(sum, 100); // 106

W konsoli pojawi  si  wpisy:
[100, 3, 2, Array[3]]
[103, 2, 1, Array[3]]
[105, 1, 0, Array[3]]

Przycinanie tekstu
ES5 wprowadzi o metod  String.prototype.trim(), przypominaj c  w dzia a-
niu metod  trim() z PHP:

" witaj ".trim(); // "witaj"
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To jedyna metoda dodana do obs ugi tekstów w ES5.

Niektóre rodowiska oferuj  równie  metody trimLeft() i trim
Right(), ale nie stanowi  one cz ci standardu.

Nowo ci w obiekcie Date
Do obs ugi dat w j zyku JavaScript dodano trzy nowe metody.

Metoda Date.now() to równowa nik (new Date()).getTime() lub +new Date().
Zwraca aktualny czas w postaci znacznika czasowego:

Date.now(); // 1327943271496
Date.now() === +new Date(); // true

Metoda Date.prototype.toISOString() to kolejna z metod odpowiedzialnych
za konwersj  daty do formatu tekstowego:

var date = new Date(2012, 11, 31);
date.toDateString(); // "Mon Dec 31 2012"
date.toISOString();  // "2012-12-31T08:00:00.000Z"

Metoda toISOString() przydaje si  do reprezentacji dat w formacie JSON.
U ywa jej metoda JSON.stringify(), o której za chwil . W zasadzie istnieje
równie  metoda Date.prototype.toJSON(), która zwraca dok adnie taki sam
wynik jak metoda toISOString().

var today = new Date();
today.toJSON() === today.toISOString(); // true

Metoda Function.prototype.bind()
Poniewa  funkcje s  obiektami, które mo na dowolnie przekazywa , a this
wewn trz funkcji zale y od sposobu jej wywo ania, czasem ryzykowne
jest u ycie this, poniewa  nie ma si  pewno ci, co tak naprawd  zawiera.
Rozwa my nast puj cy przyk ad:

var breakfast = {
   drink: "kawa",
   eat: "bekon",
   my: function () {
      return this.drink + " i " + this.eat;
   }
};
breakfast.my(); // "kawa i bekon"
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Jak na razie adnych niespodzianek. Przypu my jednak, e utworzymy
referencj  do metody i j  wywo amy:

var morning = breakfast.my;
morning(); // "undefined i undefined"

W tym przypadku this to obiekt globalny, który nie zawiera w a ciwo ci
drink lub eat. Mo na jednak powi za  metod  my() z obiektem breakfast, by
wszystko dzia a o zgodnie z oczekiwaniami:

var morning = breakfast.my.bind(breakfast);
morning(); // "kawa i bekon"

Obiekt JSON
Ko cz c dyskusj  na temat ECMAScript 5, warto wspomnie  o obiekcie
JSON. To dodatek do ES5 standaryzuj cy co , co zosta o zaimplementowane
we wszystkich przegl darkach internetowych, w czaj c IE8 lub nowsz .
JSON to skrót od JavaScript Object Notation (notacja obiektowa JavaScript)
i stanowi standard wymiany danych u ywaj cy litera ów obiektów i tablic
JavaScript do kodowania dowolnych danych.

Obiekt JSON posiada dwie (niezbyt szcz liwie nazwane) metody — stringify()
i parse() — które odpowiadaj  dzia aniu funkcji json_encode() i json_decode()
z PHP:

JSON.stringify({hello: "world"});      // '{"hello":"world"}'
JSON.parse('{"hello":"world"}').hello; // "world"

W rodowisku, które nie posiada wbudowanej obs ugi JSON, mo na u y  bi-
blioteki dost pnej pod adresem https://github.com/douglascrockford/JSON-js.

Shimy
„Shim” lub „polyfill” to nazwa stosowana w przypadku udost pniania no-
wego API w starszym rodowisku. Poniewa  JavaScript umo liwia zmian
wbudowanych obiektów i ich prototypów, emulacja nowego API jest bardzo
prosta w realizacji. Oto przyk ad shimu:

if (!Date.now) {
   Date.now = function () {
      return new Date().getTime();
   };
}
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I jeszcze jeden przyk ad:
// ród o:
// https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/Trim
if (!String.prototype.trim) {
   String.prototype.trim = function () {
      return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
   };
}

Shimy s  najcz ciej bardzo krótkie, wi c mo na je wczyta  przed wykona-
niem pierwszego wiersza w a ciwego kodu. Dzi ki temu w starych prze-
gl darkach atwo uzyska  nowe funkcjonalno ci.

Warto jednak zdawa  sobie spraw  z tego, e nie wszystkie funkcjonalno ci
mo na zrealizowa  w ten sposób. Przyk adem s  tryb cis y i wszystkie
metody dotycz ce deskryptorów w a ciwo ci.

Aby sprawdzi , które funkcje ES5 s  obs ugiwane w poszczególnych przegl -
darkach, skorzystaj ze strony http://kangax.github.io/es5-compat-table/.
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poprawno  dokumentu wzgl dem

DTD, 208

porównywanie obiektów, 84, 107
powtórzenia, 123
prezentacja danych, 214, 216
procedura inicjuj ca, 69
procedury, 24, 29
program ORB, 256
program porz dkowy, 69
program RestorePerson, 230
program XML Notepad, 212
programowanie obiektowe, 24, 28, 116
programowanie proceduralne, 27, 99
programowanie strukturalne, 25

powtórzenia, 123
sekwencyjno , 123
warunki, 123

projektowanie, 25, 28, 115, 199
analizy, 119
definiowanie wymaga , 121
dokument SOW, 119
gromadzenie wymaga , 120
identyfikacja klas, 120
model kaskadowy, 116
model klas opisuj cy system, 121
prototyp interfejsu u ytkownika,

120, 121
szybkie prototypowanie, 117
wspó praca mi dzy klasami, 121
wytyczne, 115
zakres planowanych prac, 119

projektowanie destruktorów, 102
projektowanie interfejsów, 59
projektowanie klas, 26
projektowanie konstruktorów, 73, 102
projektowanie mechanizmu

obs ugi b dów, 103
protoko y, 145
protokó  IIOP, 257
protokó  SOAP, 257
prototyp interfejsu u ytkownika, 120,

121
prywatne metody, 95
przechowywanie danych

historycznych, 200
przechwytywanie wyj tku, 76, 77
przeci anie metody, method

overloading, 70
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przeci anie operatorów, 82
przekazywanie referencji, 91
przeno no  danych, 204
przep yw danych mi dzy klientem

a serwerem, 266
przes anianie, overriding, 44
przesy anie danych, 223
przetwarzanie rozproszone, 241, 252,

253
CORBA, 254
DCOM, 258
ReST, 263
RPC, 258
SOAP, 258, 259
us ugi sieciowe, 257

przewaga nad konkurencj , 119
przydzielanie pami ci metodom, 94
przydzielanie pami ci obiektom, 90
punkty dost powe do systemu, 163

R
RecipeML, 205
referencje, 84
referencje do singletonowego obiektu,

286
relacje kompozycji, 175
relacyjne bazy danych, 225, 233

JDBC, 235
model klient-serwer, 236
ODBC, 236
SQL, 235
zapisywanie danych, 233

ReST, Representational State
Transfer, 263

RMI, 258
RMI, remote method invocation, 258
rodzaje interfejsów, 38
rodzaje kompozycji, 179
rodzaje wzorców projektowych, 283
rozproszone dzia anie, 254
rozszerzalno , 105
rozszerzalny j zyk znaczników, 205
rozszerzanie interfejsu, 101
RPC, Remote Procedure Call, 258

S, 
samodzielne oprogramowanie, 58
sekwencyjno , 123
serializacja, 113, 225

j zyk XML, 231
serializacja metod, 231
serializacja obiektu, 230
serializacja pliku, 227
serializacja, serialization, 113
serwer, 269, 274
serwer WWW, 243
serwis w3schools, 214
SGML, Standard Generalized Markup

Language, 205
siec komórkowa, 23
sie  mobilna, 23
sk adnia j zyka Java, 89
s ownictwo, vocabulary, 204
s owo kluczowe

private, 90
static, 90

s owo kluczowe class, 88
s owo kluczowe init, 67
s owo kluczowe interface, 56, 157
s owo kluczowe new, 73
s owo kluczowe New, 67
s owo kluczowe private, 95
s owo kluczowe static, 284
s owo kluczowe this, 81
SOAP, 258
SOAP, Simple Object Access Protocol,

257
solidny artefakt, 292
SOW, statement of work, 119
specyfikacja formatowania elementów,

216
sprawdzanie poprawno ci

dokumentów XML, 214
SQL, Structured Query Language, 235
standaryzacja, 150
static, 105
stos, 46

wstawienie, push, 46
zdejmowanie, pop, 46

struktura diagramu klasy, 190
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strumienie, 227
sygnatura, 70, 71
system informatyczny

przedsi biorstwa, 252
system plików p askich, 112
system trzywarstwowy, 255
system wielowarstwowy, 254
systemy oprogramowania, 177
szeregowanie obiektów, 113
szeregowanie, marshaling, 113
szukanie b dów, 75
szybkie prototypowanie, 117
ledzenie referencji, 85

T
tablica asocjacyjna, 219
technika plug-and-play, 150
techniki przetwarzania

rozproszonego, 241
testowanie interfejsu, 110
testowanie klasy, 140
testowanie kodu, 132
testy oprogramowania, 118
throw, 76
transfer danych mi dzy aplikacjami,

207
transmisja danych przez sie , 28
trwa o  obiektów, 57, 112, 225
tworzenie diagramów klas, 32
tworzenie egzemplarza, 32
tworzenie egzemplarzy klasy, 46
tworzenie klas, 47
tworzenie konstruktora, 69
tworzenie modeli obiektowych, 189
tworzenie modelu klas opisuj cego

system, 121
tworzenie obiektów, 34, 45, 67, 159,

175–88
tworzenie obiektu, 32, 73
tworzenie prototypu interfejsu

u ytkownika, 121
tworzenie systemu, 177
typ zwrotny, 72
typy danych, 25, 33

U
ukrywanie danych, 37, 38, 90
ukrywanie danych, data hiding, 26
ukrywanie implementacji, 101, 107
UML, 116

agregacja, 137, 196
asocjacja, 137, 197
atrybuty, 192
dziedziczenie, 194
dziedziczenie interfejsów, 194
interfejsy, 195
kompozycja, 137, 196
liczno , 199
metody, 192
okre lanie dost pno ci, 193
wielokrotne dziedziczenie, 194

UML, Unified Modeling Language, 32,
189

uruchamianie aplikacji, 270
us ugi sieciowe, 257

ReSTful, 263
usuwanie nieu ytków, 103
u ytkownik, 54

W
walidator, 214
warto  null, 91, 186
warunki, 123
weryfikacja danych, 244, 245
weryfikacja niepoprawnego

dokumentu, 215
weryfikowanie danych, 246
widok, View, 281
wielodziedziczenie, 194
wielokrotne dziedziczenie, 83, 156
wielokrotne wykorzystanie kodu, 40,

104, 149, 151
wielokrotne wykorzystanie obiektów, 129
w asno ci, 30
wska nik this, 248
wspó praca mi dzy klasami, 121
wyciek pami ci, 103
wyj tek, exception, 76
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wyj tki, 76
wykrywanie b dów, 166
wymagania, 120
wymiana danych, 208
wytyczne dotycz ce projektowania, 115
wywo anie konstruktora, 68
wywo anie metody, 29
wyznaczanie trasy, 257
wzorce czynno ciowe

Interpretator, 290
Iterator, 290

a cuch Odpowiedzialno ci, 290
Mediator, 290
Metoda Szablonowa, 290
Obserwator, 290
Pami tka, 290
Polecenie, 290

wzorce czynno ciowe
Stan, 290
Strategia, 290

wzorce konstrukcyjne
Budowniczy, 283
Fabryka Abstrakcyjna, 283
Metoda Fabrykuj ca, 283
Prototyp, 283
Singleton, 283

wzorce projektowe, 279
konsekwencje, 281
nazwa, 281
problem, 281
rozwi zanie, 281

wzorce strukturalne
Adapter, 288
Dekorator, 288
Fasada, 288
Kompozyt, 288
Most, 288
Po rednik, 288
Waga Piórkowa, 288

wzorzec
Adapter, 288
Iterator, 290
MVC, 280

wady, 282
Singleton, 283

X
XML, 204, 206, 207, 214, 271

dokumenty, 206
integracja z DTD, 210
PCDATA, 210
poprawno  dokumentu, 210
serializacja, 231
specyfikacja danych do wymiany, 208
specyfikacja formatowania

elementów, 216
sprawdzanie poprawno ci

dokumentu, 208
XML, Extensible Markup Language, 205

Z
zachowania obiektu, 29, 63
zadania klienta, 273
zadania serwera, 274
zakres, 78, 107
zakres planowanych prac, 119
zakres, scope, 78
zap tlenie lokalne, 268
zapis liczno ci, 184
zapisywanie obiektu, 229
zapisywanie obiektu w pliku p askim,

226
zastosowanie obiektów, 241
za lepki, 110, 112
zawieranie kontraktu, 149, 161
zdalne wywo ywanie procedur, 258
zestawy, assembly, 203
zintegrowane rodowisko

programistyczne, 120
z o ono  modelu, 135, 138
znak –, 39
znak +, 39
zwi zek dziedziczenia, 176
zwi zek typu „jest”, 42, 129, 131, 159, 160
zwi zek typu „ma”, 47, 130
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O autorze
Stoyan Stefanov to in ynier w firmie Facebook, a wcze niej pracownik firmy Yahoo.
Jest architektem narz dzia do optymalizacji stron WWW YSlow 2.0 i twórc  narz dzia
do optymalizacji obrazów smush.it.

Jest autorem ksi ek JavaScript. Wzorce (Helion), JavaScript. Programowanie obiektowe
(Helion), The Book of Speed (dost pna online), a tak e autorem fragmentów ksi ek Wy-
dajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia ania serwisów WWW (Helion) i Jeszcze
wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia ania serwisów WWW (Helion).

Stoyan jest równie  certyfikowanym in ynierem Zend. Udziela si  na witrynach
phpied.com i jspatterns.com, a tak e jest prelegentem na wielu konferencjach i spotkaniach
na ca ym wiecie (mi dzy innymi Velocity, JSConf, Web Directions i Fronteers).

Stoyan jest pó  Bu garem, pó  Kanadyjczykiem, ale obecnie mieszka w Los Angeles
z on  i córkami. Sp dza czas, je d c na rowerze mi dzy domem, biurem, pla ,
próbami zespo u, lekcjami latania i przyj ciami urodzinowymi dzieci.

Kolofon
Zwierz ciem z ok adki ksi ki jest wiewiórka szara (Sciurus carolinensis), która jest wie-
wiórk  drzewn  pochodz c  ze wschodniej i rodkowo-wschodniej cz ci Stanów Zjed-
noczonych oraz po udniowo-wschodniego obszaru Kanady. Jej aci ska nazwa (Sciurus)
pochodzi od z czenia dwóch greckich s ów: skia, które oznacza cie , i oura, czyli ogon.

Jak sama nazwa wskazuje, wiewiórka szara ma futro przede wszystkim w kolorze
szarym, ale bywa, e przybiera równie  odcienie br zu i czerwieni. Miewa bia oszare
fragmenty na cz ci brzusznej i bardzo bujny ogon. Jest jednym z niewielu ssaków,
który potrafi schodzi  z drzew g ow  w dó . Wynika to z mo liwo ci obrócenia stóp
w taki sposób, by pazury by y skierowane w stron  przeciwn  i mog y odpowied-
nio wbi  si  w kor  drzewa.

Jak wielu innych cz onków rodziny wiewiórkowatych wiewiórka szara równie
gromadzi zapasy w wielu ró nych ma ych kryjówkach. Niektóre kryjówki s  tym-
czasowe, w szczególno ci w pobli u miejsc, gdzie jest du a ilo  po ywienia, a pokarm
mo na uzyska  w kilka godzin lub dni w celu pó niejszego zakopania w bardziej
bezpiecznym miejscu. Inne kryjówki s  bardziej d ugofalowe i wiewiórka nie korzy-
sta z nich przez kilka miesi cy. Przyjmuje si , e ka da wiewiórka co sezon tworzy ty-
si ce kryjówek. Wiewiórki maj  bardzo dobr  pami  przestrzenn  dotycz c  kryjówek
i tworz  je nie tylko w najbli szej okolicy.

Jak u wi kszo ci innych ssaków komunikacja mi dzy wiewiórkami szarymi odbywa
si  zarówno g osowo, jak i poprzez przyjmowanie odpowiednich póz. Gatunek ma
do  zró nicowany repertuar odg osów, w tym piski podobne do odg osów myszy,
niskotonowy ha as, szczebiotanie i chrapliwy d wi k. Do innych metod komunikacji
nale y poruszanie ogonem. Komunikacja stosowana jest g ównie w okresie godowym
i w celu odstraszenia drapie nika lub ostrze enia o niebezpiecze stwie.
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