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Wprowadzenie
do biblioteki jQuery

W rozdziale omówiono nastĊpujące zagadnienia:
Q

Dokáadne przeznaczenie biblioteki jQuery i powody,
dla których naleĪy z niej korzystaü.

Q

Strategia przejrzystoĞci kodu JavaScript.

Q

Wybór wáaĞciwej wersji biblioteki jQuery.

Q

Podstawowe elementy biblioteki jQuery i związane
z nią pojĊcia.

„IstniejÈ tylko dwa rodzaje jÚzyków: takie, na które ludzie narzekajÈ, oraz takie, z których nikt nie korzysta”. Zdanie to, wypowiedziane przez Bjarne’a Stroustrupa, który
zaprojektowaï i zaimplementowaï jÚzyk C++, bardzo dobrze podsumowuje odczucia
zwiÈzane z jÚzykiem JavaScript. Nad tym, a takĝe nad kilkoma innymi jÚzykami (a szczególnie jÚzykiem PHP) „lamentowano” przez kilka lat, uwaĝajÈc je za „zïe” jÚzyki. Póěniej
staïo siÚ coĂ magicznego. DziÚki pojawieniu siÚ technologii Ajax, udostÚpnieniu kilku
bibliotek, takich jak Prototype, Moo Tools i jQuery, a takĝe nowych aplikacji internetowych o duĝym poziomie interaktywnoĂci (byÊ moĝe spotkaïeĂ siÚ równieĝ z okreĂlaniem ich mianem aplikacji z pojedynczÈ stronÈ) projektanci zaczÚli uzmysïawiaÊ sobie
potencjaï jÚzyka JavaScript. Obecnie jÚzyk ten jest równieĝ jednym z najbardziej
wszechobecnych dziÚki Ărodowisku Node.js, czyli platformie, która umoĝliwia uĝycie
jÚzyka JavaScript jako jÚzyka serwerowego, a takĝe dziÚki Ărodowisku PhoneGap sïuĝÈcemu do tworzenia hybrydowych aplikacji dla urzÈdzeñ przenoĂnych.
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ROZDZIAà 1. Wprowadzenie do biblioteki jQuery

Biblioteka jQuery to darmowa (objÚta licencjÈ MIT License) i popularna biblioteka jÚzyka JavaScript stworzona przez Johna Resiga w 2006 r. Zostaïa zaprojektowana w celu uproszczenia tworzenia skryptów HTML po stronie klienta.
Jak stwierdzono w witrynie internetowej biblioteki jQuery, jest to szybka, niewielka i bogata w moĝliwoĂci biblioteka jÚzyka JavaScript. DziÚki ïatwemu
w uĝyciu interfejsowi API, który wspóïpracuje z wieloma przeglÈdarkami, biblioteka znacznie upraszcza wykonywanie takich operacji jak przechodzenie w obrÚbie
dokumentów HTML i modyfikowanie ich, tworzenie animacji oraz obsïugiwanie zdarzeñ i technologii Ajax. W poïÈczeniu z wszechstronnoĂciÈ i rozszerzalnoĂciÈ biblioteka jQuery zmieniïa sposób, w jaki miliony osób tworzÈ kod
JavaScript.
ChoÊ treĂÊ powyĝszego stwierdzenia moĝesz uznaÊ za majÈcÈ charakter trochÚ autopromocyjny lub „arogancki”, zawiera ona samÈ prawdÚ. Biblioteka jQuery naprawdÚ
zmieniïa to, jak miliony projektantów pisze swój kod. Zastosowanie tej biblioteki jest
tak powszechne, ĝe zgodnie z danymi statystycznymi serwisu BuiltWith (z kwietnia
2015 r.) biblioteka jQuery uĝywana jest w przypadku 63% miliona czoïowych witryn
internetowych (http://trends.builtwith.com/javascript/jQuery). Wspomniana wczeĂniej
biblioteka Moo Tools, która jest gïównym konkurentem biblioteki jQuery, wykorzystywana jest jedynie w wypadku 3% witryn (http://trends.builtwith.com/javascript/MooTools),
natomiast biblioteka Prototype moĝe siÚ „pochwaliÊ” wynikiem wynoszÈcym zaledwie
2,5% (http://trends.builtwith.com/javascript/Prototype).
Biblioteka jQuery uĝywana jest przez czÚĂÊ spoĂród najwaĝniejszych na Ăwiecie
firm i witryn internetowych, takich jak Microsoft, Amazon, Dell, Etsy, Netflix, Best Buy,
Instagram, Fox News, GoDaddy oraz wiele innych. JeĂli miaïeĂ jakiekolwiek wÈtpliwoĂci zwiÈzane z tÈ bibliotekÈ, te dane powinny przekonaÊ CiÚ, ĝe jest to stabilna
i niezawodna biblioteka, której moĝesz uĝyÊ w swoich projektach.
W ksiÈĝce omówiono wiele aspektów biblioteki, poczÈwszy od podstawowych pojÚÊ,
takich jak selektory i metody umoĝliwiajÈce przechodzenie w obrÚbie modelu DOM
(Document Object Model), a skoñczywszy na bardziej zaawansowanych zagadnieniach,
takich jak rozszerzanie funkcjonalnoĂci (tworzenie dodatków), zwiÚkszanie wydajnoĂci
kodu i testowanie. PrzyjÚto, ĝe dysponujesz znajomoĂciÈ jÚzyka JavaScript w minimalnym stopniu. JeĂli musisz sobie odĂwieĝyÊ posiadanÈ wiedzÚ, zajrzyj do dodatku.
Jeĝeli nie jesteĂ zaznajomiony z jÚzykiem, moĝesz uznaÊ treĂÊ ksiÈĝki za trudnÈ, dlatego
zachÚcamy do poznania jÚzyka, a nastÚpnie powrócenia do tej ksiÈĝki. Poczekamy.
Czy wróciïeĂ? Miïo CiÚ widzieÊ ponownie! Zacznijmy od poczÈtku, czyli od omówienia tego, co biblioteka jQuery ma do zaoferowania, a takĝe tego, jak moĝe pomóc
w procesie projektowania aplikacji internetowych.

1.1. Pisz mniej, a rób wiĊcej
Motto biblioteki jQuery brzmi nastÚpujÈco: „Pisz mniej, a rób wiÚcej”. JeĂli kiedykolwiek poĂwiÚciïeĂ czas na podejmowanie prób dodania do utworzonych stron elementów dynamicznych, to prawdopodobnie stwierdziïeĂ, ĝe wykonywanie prostych
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zadañ za pomocÈ czystego kodu JavaScript moĝe wygenerowaÊ dziesiÈtki wierszy kodu.
Twórca biblioteki jQuery napisaï jÈ specjalnie z myĂlÈ o sprawieniu, ĝe typowe zadania
stanÈ siÚ trywialne i ïatwe do opanowania, a ponadto umoĝliwiÈ rozwiÈzanie problemów spowodowanych przez niezgodnoĂÊ przeglÈdarek.
Kaĝdy, kto na przykïad miaï do czynienia z przyciskami opcji w kodzie JavaScript,
wie, ĝe maïo ciekawym doĂwiadczeniem jest stwierdzanie, jaki element przycisku opcji
grupy takich przycisków jest w danym momencie zaznaczony, a takĝe uzyskiwanie wartoĂci atrybutu value takiego elementu. Grupa przycisków opcji wymaga zlokalizowania,
a kaĝdy element przycisku opcji wynikowego zestawu musi kolejno zostaÊ poddany
inspekcji w celu okreĂlenia, dla którego elementu ustawiono atrybut checked. Atrybut
value takiego elementu moĝe nastÚpnie zostaÊ uzyskany.
Aby zapewniÊ zgodnoĂÊ z przeglÈdarkÈ Internet Explorer 6 i jej nowszymi wersjami
(jeĂli zignorujesz niektóre starsze przeglÈdarki, istnieje lepsze rozwiÈzanie), odpowiedni
kod moĝna zaimplementowaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
var checkedValue;
var elements = document.getElementsByTagName('input');
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
if (elements[i].type === 'radio' &&
elements[i].name === 'some-radio-group' &&
elements[i].checked) {
checkedValue = elements[i].value;
break;
}
}

Powyĝszy kod porównaj ze sposobem osiÈgniÚcia tego samego za pomocÈ biblioteki
jQuery:
var checkedValue =
jQuery('input:radio[name="some-radio-group"]:checked').val();

Nie martw siÚ, jeĂli kod wyglÈda teraz trochÚ tajemniczo. Wkrótce zrozumiesz, jakie jest
jego dziaïanie, a ponadto bÚdziesz tworzyÊ wïasne krótkie, ale bogate w moĝliwoĂci
instrukcje biblioteki jQuery, aby zapewniÊ dynamikÚ swoim stronom. W tym miejscu
zmierzamy do pokazania, jak biblioteka umoĝliwia zamianÚ mnóstwa wierszy kodu na
tylko jeden wiersz.
To, co sprawia, ĝe powyĝsza instrukcja biblioteki jQuery jest taka krótka, to duĝe
moĝliwoĂci selektora, czyli wyraĝenia uĝywanego do identyfikowania elementów docelowych na stronie. Selektor daje moĝliwoĂÊ ïatwego lokalizowania i pobierania wymaganych elementów. W tym przypadku jest to wybrany element w grupie przycisków
opcji. JeĂli nie pobraïeĂ jeszcze przykïadowego kodu, bÚdzie teraz znakomity moment,
aby tak postÈpiÊ. Kod moĝesz pobraÊ pod adresem: . Po rozpakowaniu archiwum
z kodem w przeglÈdarce zaïaduj stronÚ HTML znajdujÈcÈ siÚ w pliku rozdzial_1/
radio.group.html. W przypadku tej strony (rysunek 1.1) do okreĂlenia, jaki zostaï wybrany
przycisk opcji, uĝywana jest wczeĂniej zaprezentowana instrukcja biblioteki jQuery.
W omawianym przykïadzie pokazano, jak prosty i zwiÚzïy moĝe byÊ kod utworzony
za pomocÈ biblioteki jQuery. Nie jest to jedyny atut tej biblioteki. JeĂli byïoby inaczej,
dawno temu by siÚ jej pozbyto. Niemniej jednak jednÈ z najwiÚkszych zalet biblioteki
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Rysunek 1.1. OkreĞlanie,
jaki przycisk opcji zostaá wybrany,
jest proste do zrealizowania
za pomocą jednej instrukcji
z kodem biblioteki jQuery!

jQuery jest zapewnianie przez niÈ moĝliwoĂci uzyskiwania elementów za pomocÈ
zïoĝonych selektorów bez przejmowania siÚ kwestiÈ zgodnoĂci z róĝnymi przeglÈdarkami, a zwïaszcza ze starszymi.
Przy wykonywaniu operacji wybierania bazujesz na dwóch elementach, a mianowicie na metodzie i selektorze. Obecnie najnowsze wersje wszystkich podstawowych
przeglÈdarek obsïugujÈ metody macierzyste sïuĝÈce do wybierania elementów, takie
jak document.querySelector() i document.querySelectorAll(). UmoĝliwiajÈ one zastosowanie bardziej zïoĝonych selektorów zamiast zwykïej operacji wybierania w oparciu
o identyfikator lub klasÚ.
Ponadto nowe selektory arkuszy stylów CSS3 sÈ powszechnie obsïugiwane przez
nowoczesne przeglÈdarki. JeĂli zdecydowaïbyĂ siÚ obsïugiwaÊ tylko takie przeglÈdarki,
a moĝliwoĂci biblioteki jQuery zwiÈzane byïyby wyïÈcznie z wybieraniem elementów,
dostÚpna byïaby moc obliczeniowa wystarczajÈca do tego, aby pominÈÊ obciÈĝenie
wynikajÈce z zastosowania biblioteki w witrynie internetowej. To, ĝe wiele osób nadal
bazuje na starszych przeglÈdarkach, do których obsïugi moĝesz byÊ zmuszony, moĝe
byÊ rzeczywistym utrudnieniem, gdyĝ konieczne jest zajmowanie siÚ wszystkimi niespójnoĂciami. Jest to jeden z gïównych powodów wykorzystania biblioteki jQuery.
Umoĝliwia ona uĝycie jej selektorów w niezawodny sposób bez obaw, ĝe kod nie zadziaïa
w przeglÈdarkach, które nie obsïugujÈ ich we wïasnym zakresie.
JeĂli zastanawiasz siÚ, jakie przeglÈdarki sÈ obecnie uwaĝane za nowoczesne, to sÈ nimi: Internet Explorer w wersji 10 i nowszych, a takĝe najnowsze
wersje przeglÈdarek Chrome, Opera, Firefox i Safari.

UWAGA

Czy nadal nie jesteĂ przekonany? Pod adresem http://goo.gl/eULyPT dostÚpna jest
lista problemów, którymi musisz siÚ zajÈÊ we wïasnym zakresie, gdy nie uĝywasz biblioteki jQuery. Jak juĝ wspomniano, biblioteka zapewnia znacznie wiÚcej moĝliwoĂci,
o których dowiesz siÚ w pozostaïej czÚĂci ksiÈĝki.
Dowiedzmy siÚ teraz, jak kod JavaScript powinien byÊ uĝywany na tworzonych
stronach.

1.2. Przejrzysty kod JavaScript
ByÊ moĝe pamiÚtasz nie najlepsze czasy przed pojawieniem siÚ arkuszy stylów CSS,
gdy w obrÚbie stron HTML konieczne byïo ïÈczenie znaczników okreĂlajÈcych styl
ze znacznikami struktury dokumentu. Kaĝdy, kto tworzyï strony przez dowolny czas,
z pewnoĂciÈ musiaï tak postÚpowaÊ (czemu najprawdopodobniej nie towarzyszyïo
uczucie sympatii).
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Dodanie arkuszy stylów CSS do zestawów narzÚdziowych uĝywanych do projektowania aplikacji internetowych pozwala na oddzielenie informacji o stylach od struktury
dokumentu, a farsom w rodzaju znacznika <font> zapewnia „naprawdÚ zasïuĝonego
kopniaka”. Separacja stylu od struktury nie tylko uïatwia zarzÈdzanie dokumentami, ale
teĝ oferuje wszechstronnoĂÊ pozwalajÈcÈ na caïkowitÈ zmianÚ renderowania strony pod
wzglÚdem stylistycznym, polegajÈcÈ na wymianie róĝnych arkuszy stylów.
Niewielu z czytelników dobrowolnie cofnÚïoby siÚ do czasów, gdy style stosowano
przy uĝyciu elementów HTML. Okazuje siÚ, ĝe ponadto w dalszym ciÈgu zbyt
powszechne sÈ znaczniki podobne do nastÚpujÈcych:
<button onclick="document.getElementById('xyz').style.color='red';">
Kliknij mnie
</button>

Z ïatwoĂciÈ moĝesz zauwaĝyÊ, ĝe styl tego elementu button nie jest stosowany przy
uĝyciu znacznika <font> oraz innych przestarzaïych znaczników powiÈzanych ze stylem.
Styl elementu jest okreĂlany przez dowolne  jeĂli zostaïy zdefiniowane  reguïy
arkuszy stylów CSS (ich kodu tutaj nie pokazano), które obowiÈzujÈ na stronie. ChoÊ
taka deklaracja nie ïÈczy znaczników stylu ze strukturÈ, wiÈĝe z niÈ zachowanie. Deklaracja uwzglÚdnia kod JavaScript wykonywany w momencie klikniÚcia przycisku jako
czÚĂÊ znacznika elementu button za poĂrednictwem atrybutu onclick (w tym przypadku atrybut zmienia na czerwony kolor elementu modelu DOM z identyfikatorem
o wartoĂci xyz). Sprawděmy, jak w tej sytuacji moĝna wprowadziÊ ulepszenia.
1.2.1. Oddzielanie zachowania od struktury

Z wszystkich tych samych powodów, dla których
poĝÈdane jest rozdzielenie stylu i struktury w obrÚbie dokumentu HTML, tak samo korzystne (jeĂli
nawet nie bardziej) jest odseparowanie zachowania
od struktury. W idealnej sytuacji struktura strony
HTML powinna byÊ podobna do pokazanej na rysunku 1.2. W jej wypadku struktura, styl i zachowanie sÈ
ïadnie wydzielone w obrÚbie wïasnego obszaru.
Strategia ta, okreĂlana mianem przejrzystego kodu
JavaScript, jest obecnie uwzglÚdniana przez kaĝdÈ
bardziej znanÈ bibliotekÚ jÚzyka JavaScript. Uïatwia
to twórcom stron uzyskiwanie takiej przydatnej separacji w obrÚbie swoich stron. Rdzeñ biblioteki jQuery,
która spopularyzowaïa tÚ strategiÚ, jest odpowiednio
zoptymalizowany pod kÈtem ïatwego generowania
przejrzystego kodu JavaScript. W przypadku takiego
kodu za niepoprawne uznane zostanÈ dowolne wyraĝenia lub instrukcje jÚzyka JavaScript umieszczone
w obrÚbie znaczników HTML w sekcji <body> stron

Kup książkę

Rysunek 1.2. DziĊki przejrzystemu
rozmieszczeniu w obrĊbie strony
struktury, stylu i zachowania
w osobnych obszarach maksymalnie
zwiĊkszana jest czytelnoĞü
i moĪliwoĞü utrzymania kodu

Poleć książkę

36

ROZDZIAà 1. Wprowadzenie do biblioteki jQuery

HTML, które to wyraĝenia lub instrukcje sÈ atrybutami elementów HTML (np. onclick)
albo zawarte sÈ w blokach skryptu zlokalizowanych w dowolnym miejscu innym niĝ
sam koniec sekcji <body> strony.
Moĝesz zadaÊ nastÚpujÈce pytanie: „Jak jednak mogÚ skonfigurowaÊ przycisk bez
atrybutu onlick?”. Przyjrzyj siÚ nastÚpujÈcej modyfikacji elementu przycisku:
<button id="test-button">Kliknij mnie</button>

Duĝo proĂciej! Teraz jednak zauwaĝysz, ĝe przycisk nie wykonuje ĝadnego dziaïania.
Moĝesz klikaÊ przycisk przez caïy dzieñ, a nie spowoduje to ĝadnego dziaïania.
Poprawmy to.
1.2.2. Oddzielanie skryptu

Zamiast osadzaÊ w znacznikach przycisku informacje o jego zachowaniu, dokonasz
oddzielenia skryptu przez przeniesienie go do bloku script. PostÚpujÈc zgodnie z obowiÈzujÈcymi obecnie najlepszymi praktykami, skrypt naleĝy umieĂciÊ na dole strony
przed zamykajÈcym znacznikiem </body>:
<script>
document.getElementById('test-button').addEventListener(
'click',
function() {
document.getElementById('xyz').style.color = 'red';
},
false
);
</script>

Poniewaĝ skrypt umieszczasz u doïu strony, nie musisz uĝywaÊ procedury obsïugi
powiÈzanej ze zdarzeniem onload obiektu window, po jakÈ (niesïusznie) w przeszïoĂci
siÚgali projektanci, albo czekaÊ na zdarzenie DOMContentLoaded, które dostÚpne jest
tylko w nowoczesnych przeglÈdarkach. Zdarzenie to jest aktywowane w momencie
caïkowitego zaïadowania i przeanalizowania dokumentu HTML bez oczekiwania na
zakoñczenie ïadowania arkuszy stylów, obrazów itp. Zdarzenie load wyzwalane jest
w chwili ukoñczenia ïadowania strony HTML oraz jej zasobów zaleĝnych (do tego
tematu powrócimy w punkcie 1.5.3). DziÚki umieszczeniu skryptu na dole strony, gdy
przeglÈdarka analizuje instrukcjÚ, element button istnieje, poniewaĝ jego znaczniki
zostaïy poddane analizie. Oznacza to, ĝe moĝesz bezpiecznie element rozszerzyÊ.
Ze wzglÚdów wydajnoĂciowych elementy script zawsze powinny byÊ
umiejscawiane na dole treĂci dokumentu. Pierwszym powodem jest umoĝliwienie renderowania progresywnego, a drugim zapewnienie zwiÚkszenia równolegïoĂci operacji pobierania. Uzasadnieniem pierwszego powodu jest to, ĝe
renderowanie jest blokowane dla caïej treĂci znajdujÈcej siÚ poniĝej elementu
script. Drugi powód wynika z tego, ĝe przeglÈdarka nie rozpocznie ĝadnych
innych operacji pobierania (nawet w wypadku innej nazwy hosta), jeĂli pobierane sÈ dane elementu script.
UWAGA
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Zamieszczony na poprzedniej stroniej fragment kodu jest kolejnym przykïadem, który
nie jest caïkowicie zgodny z przeglÈdarkami, pod kÈtem jakich moĝe byÊ realizowany
projekt. W kodzie tym uĝyto metody addEventListener() jÚzyka JavaScript, która nie jest
obsïugiwana przez przeglÈdarkÚ Internet Explorer w wersjach od 6 do 8. Jak siÚ okaĝe
w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, biblioteka jQuery okazuje siÚ pomocna przy rozwiÈzywaniu
równieĝ tego problemu.
ChoÊ strategia przejrzystego kodu JavaScript to bogata w moĝliwoĂci technika
pozwalajÈca na wyraěne oddzielenie zakresów odpowiedzialnoĂci w obrÚbie aplikacji
internetowej, nie jest pozbawiona niedogodnoĂci. ByÊ moĝe zauwaĝyïeĂ juĝ, ĝe osiÈgniÚcie celu wymagaïo kilku wierszy skryptu wiÚcej niĝ w sytuacji, gdy kod umieszczono w znacznikach przycisku. Przejrzysty kod JavaScript moĝe spowodowaÊ zwiÚkszenie liczby wierszy kodu skryptu niezbÚdnego do utworzenia, a ponadto wymaga
pewnej dyscypliny oraz stosowania wïaĂciwych wzorców tworzenia kodu dla skryptu
po stronie klienta.
Nie ma w tym jednak niczego zïego. Wskazane jest wszystko, co przekonuje do
pisania kodu po stronie klienta na takim samym poziomie dbaïoĂci, jaki zwykle towarzyszy tworzeniu kodu po stronie serwera! Oznacza to jednak dodatkowy nakïad pracy 
oczywiĂcie gdy nie skorzysta siÚ z biblioteki jQuery.
W wypadku biblioteki jQuery szczególnie skupiono siÚ na sprawieniu, ĝe tworzenie kodu stron przy uĝyciu technik przejrzystego kodu JavaScript bÚdzie ïatwym i przyjemnym zadaniem, które nie wymaga ponoszenia sporej ceny w postaci nakïadu pracy
lub iloĂci kodu. Stwierdzisz, ĝe efektywne korzystanie z tej biblioteki umoĝliwi osiÈgniÚcie znacznie wiÚcej na stronach, gdy tworzona jest mniejsza iloĂÊ kodu. Czyĝ nie
obowiÈzuje nadal motto „Pisz mniej, a rób wiÚcej”? Bez zbÚdnego dalszego rozpisywania siÚ zacznijmy wyjaĂnianie, w jaki sposób biblioteka jQuery tak bardzo uïatwia
dodawanie zaawansowanych funkcji do stron bez oczekiwanych utrudnieñ.

1.3. Instalowanie biblioteki jQuery
Gdy juĝ wiesz, czym jest biblioteka jQuery i jakie sÈ jej moĝliwoĂci, to aby rozpoczÈÊ
korzystanie z niej, musisz jÈ pobraÊ. W tym celu odwiedě stronÚ o adresie http://
jquery.com/download/. Po wyĂwietleniu jej prawdopodobnie zostaniesz przytïoczony
mnóstwem dostÚpnych opcji. GaïÈě wersji 1.x, 2.x lub 3.x? Skompresowane czy bez
kompresji? Czy pobieraÊ bibliotekÚ, czy skorzystaÊ z sieci CDN (Content Delivery
Network)? Wybór zaleĝy od kilku czynników. AbyĂ mógï dokonaÊ Ăwiadomego wyboru,
zaprezentujmy róĝnice.
1.3.1. Wybieranie wáaĞciwej wersji

W kwietniu 2013 r. zespóï tworzÈcy bibliotekÚ jQuery zaprezentowaï jej wersjÚ 2.0
z zamiarem wziÚcia pod uwagÚ przyszïoĂci technologii internetowych zamiast ich przeszïoĂci, zwïaszcza z punktu widzenia przeglÈdarek. Do tego momentu biblioteka jQuery
obsïugiwaïa wszystkie najnowsze wersje przeglÈdarek Chrome, Firefox, Safari, Opera
oraz Internet Explorer (poczÈwszy od wersji 6). Wraz z pojawieniem siÚ wersji 2.0
zespóï zdecydowaï siÚ na zrezygnowanie z obsïugi starszych wersji 6, 7 i 8 przeglÈdarki
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Internet Explorer, aby skoncentrowaÊ siÚ na przyszïoĂci technologii internetowych,
a nie na ich przeszïoĂci.
Decyzja ta spowodowaïa usuniÚcie porcji kodu utworzonego w celu eliminowania
niezgodnoĂci przeglÈdarek oraz radzenia sobie z funkcjami nieobecnymi w tych „prehistorycznych” przeglÈdarkach. Zrealizowanie tego zadania przyczyniïo siÚ do uzyskania
mniejszej (o 12%) i szybszej bazy kodu. ChoÊ wersje 1.x i 2.x to dwie róĝne gaïÚzie,
sÈ ze sobÈ ĂciĂle powiÈzane. WystÚpuje równoĂÊ funkcji w wypadku wersji biblioteki
jQuery 1.10 i 2.0, wersji 1.11 i 2.1 itd.
W paědzierniku 2014 r. Dave Methvin, przewodniczÈcy fundacji jQuery Foundation
(zajmuje siÚ bibliotekÈ jQuery oraz innymi projektami; https://jquery.org/) opublikowaï
post na blogu (http://blog.jquery.com/2014/10/29/jquery-3-0-the-next-generations/),
w którym publicznie ogïosiï plan udostÚpnienia nowej gïównej wersji biblioteki jQuery,
czyli jQuery 3. Tak samo jak wersja 1.x obsïuguje stare przeglÈdarki, a wersja 2.x
dotyczy nowoczesnych przeglÈdarek, tak biblioteka jQuery 3 zapewnia dwa warianty.
Warianty jQuery Compat 3 i jQuery 3 to odpowiednio nastÚpcy wersji 1.x i 2.x. Oto
dodatkowe wyjaĂnienia przewodniczÈcego:
PoczÈwszy od tych wersji, bÚdziemy teĝ zmieniaÊ naszÈ strategiÚ pod kÈtem
obsïugi przeglÈdarek. Gïówny pakiet biblioteki jQuery pozostaje niewielki
i zwarty dziÚki obsïugiwaniu sprawdzonych przeglÈdarek (bieĝÈce i poprzednie
wersje konkretnej przeglÈdarki), które sÈ powszechnie uĝywane w momencie
udostÚpnienia pakietu. Moĝliwa jest obsïuga dodatkowych przeglÈdarek w tym
pakiecie na podstawie ich udziaïu w rynku. Pakiet wariantu jQuery Compat
oferuje znacznie wiÚksze wsparcie przeglÈdarek, co jednak powoduje wiÚkszy
rozmiar pliku i potencjalnie niĝszÈ wydajnoĂÊ.
Wraz z udostÚpnieniem nowej wersji zespóï skorzystaï z moĝliwoĂci zrezygnowania
z obsïugi niektórych przeglÈdarek, usuniÚcia wielu bïÚdów i ulepszenia kilku funkcji.
Pierwsza kwestia do rozwaĝenia przy podejmowaniu decyzji, jaka wersja ma zostaÊ
uĝyta, dotyczy tego, jakie przeglÈdarki muszÈ byÊ obsïugiwane w ramach projektu.
W tabeli 1.1 opisano przeglÈdarki obsïugiwane przez kaĝdÈ gïównÈ wersjÚ biblioteki
jQuery.
Jak widaÊ w tabeli, wystÚpuje pewien stopieñ pokrywania siÚ pod wzglÚdem obsïugiwanych wersji przeglÈdarek. Miej jednak na uwadze, ĝe to, co reprezentowane jest
przez okreĂlenie „bieĝÈce i poprzednie wersje” (wskazuje na bieĝÈce i poprzednie wersje
przeglÈdarki stosowane w momencie opublikowania nowej wersji biblioteki jQuery),
zmienia siÚ zaleĝnie od daty udostÚpnienia nowej wersji biblioteki jQuery.
InnÈ istotnÈ kwestiÈ, jakÈ trzeba uwzglÚdniÊ przy podejmowaniu decyzji, jest to,
gdzie skorzystasz z biblioteki jQuery. Oto niektóre przypadki uĝycia, które mogÈ uïatwiÊ
dokonanie wyboru:
Q

Witryny internetowe, które nie wymagajÈ obsïugi starszych wersji przeglÈdarek
Internet Explorer i Opera, a takĝe innych przeglÈdarek korzystajÈcych z gaïÚzi
3.x. Dotyczy to witryn internetowych uruchomionych w Ărodowisku kontrolowanym, takim jak firmowa sieÊ lokalna.
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Tabela 1.1. Zestawienie przeglądarek obsáugiwanych przez gáówne wersje biblioteki jQuery
Przeglądarki

jQuery 1

jQuery 2

jQuery Compat 3

jQuery 3

Internet
Explorer

6+

9+

8+

9+

Chrome

BieĪące
i poprzednie
wersje

BieĪące
i poprzednie
wersje

BieĪące i poprzednie
wersje

BieĪące
i poprzednie
wersje

Firefox

BieĪące
i poprzednie
wersje

BieĪące
i poprzednie
wersje

BieĪące i poprzednie
wersje

BieĪące
i poprzednie
wersje

Safari

5.1+

5.1+

7.0+

7.0+

Opera

12.1x

12.1x

BieĪące
i poprzednie
wersje

BieĪące
i poprzednie
wersje

BieĪące i poprzednie
wersje

BieĪące
i poprzednie
wersje

iOS

6.1+

6.1+

7.0+

7.0+

Android

2.3

2.3

2.3

2.3

4.0+

4.0+

4.0+

4.0+

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Witryny internetowe, których treĂÊ musi byÊ kierowana do jak najwiÚkszej grupy
odbiorców (np. witryna rzÈdowa), powinny korzystaÊ z gaïÚzi 1.x.
JeĂli projektujesz witrynÚ internetowÈ, która musi byÊ dostosowana do wymagañ
szerszej grupy odbiorców, lecz bez koniecznoĂci obsïugi wersji 6 i 7 przeglÈdarki Internet Explorer oraz starszych wersji przeglÈdarek Opera i Safari, naleĝy
zastosowaÊ bibliotekÚ jQuery Compat 3.x.
JeĂli nie wymagasz obsïugi przeglÈdarki Internet Explorer w wersji 8 lub starszej,
ale konieczne jest wsparcie starych przeglÈdarek Opera i Safari, naleĝy uĝyÊ
biblioteki jQuery 2.x.
Aplikacje dla urzÈdzeñ przenoĂnych zaprojektowane za pomocÈ Ărodowiska
PhoneGap lub podobnych Ărodowisk mogÈ korzystaÊ z biblioteki jQuery 3.x.
Aplikacje dla systemu Firefox OS lub Chrome OS mogÈ uĝywaÊ biblioteki jQuery 3.x.
W wypadku witryn internetowych, które oparte sÈ na bardzo starych dodatkach,
moĝe byÊ wymagane zastosowanie biblioteki jQuery 1.x (zaleĝnie od faktycznego kodu dodatków).

PodsumowujÈc, dwie kwestie do rozwaĝenia to miejsce zastosowania biblioteki oraz to,
jakie przeglÈdarki majÈ byÊ obsïugiwane.
Innym powodem nieporozumieñ moĝe byÊ wybór miÚdzy wersjÈ skompresowanÈ
(okreĂlanÈ teĝ mianem zminimalizowanej) przewidzianÈ do uĝycia w fazie produkcyjnej
a wersjÈ bez kompresji przeznaczonÈ do zastosowania w fazie projektowania (na rysunku 1.3 zaprezentowano porównanie obu wersji). ZaletÈ biblioteki w wersji zminimalizowanej jest zmniejszenie wielkoĂci pliku, dziÚki czemu uĝytkownikom zapewniane jest mniejsze wykorzystanie dostÚpnej przepustowoĂci poïÈczenia sieciowego.
Redukcja wielkoĂci pliku jest osiÈgana przez usuwanie zbÚdnych obszarów (wciÚcia
w kodzie) i komentarzy do kodu, które sÈ przydatne dla projektantów, ale ignorowane
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przez silniki jÚzyka JavaScript, a takĝe przez skracanie nazw zmiennych (zaciemnianie
kodu). Zmiany te powodujÈ uzyskanie kodu, który jest mniej czytelny i trudniejszy do
poddania debugowaniu (z tego wïaĂnie powodu nie naleĝy uĝywaÊ tej wersji kodu
w fazie projektowania), ale o mniejszej wielkoĂci.

Rysunek 1.3. U góry pokazano fragment kodu pochodzący z kodu Ĩródáowego biblioteki jQuery
prezentujący wersjĊ bez kompresji. Na dole widoczny jest ten sam fragment kodu w wersji
zminimalizowanej na potrzeby uĪycia do celów produkcyjnych

W ksiÈĝce bÚdziemy bazowaÊ na bibliotece jQuery 1.x, aby umoĝliwiÊ testowanie tworzonego kodu w najwiÚkszej moĝliwej grupie przeglÈdarek. Zwrócimy jednak uwagÚ na
wszystkie róĝnice, jakie pojawiïy siÚ w bibliotece jQuery 3, dziÚki czemu Twoja wiedza bÚdzie aktualna w maksymalnym moĝliwym stopniu.
Wybór wïaĂciwej wersji biblioteki jQuery jest istotny, ale wspomniano teĝ o róĝnicy
miÚdzy lokalnym udostÚpnianiem tej biblioteki a wykorzystaniem do tego sieci CDN.
1.3.2. ZwiĊkszanie wydajnoĞci przy uĪyciu sieci CDN

Obecnie powszechnÈ praktykÈ jest udostÚpnianie plików takich jak obrazy i biblioteki
za poĂrednictwem sieci dostarczania treĂci (CDN — Content Delivery Network), co ma
na celu zwiÚkszenie wydajnoĂci witryny internetowej. SieÊ CDN to system rozproszony serwerów utworzony do oferowania treĂci przy zapewnieniu wysokiej dostÚpnoĂci i wydajnoĂci. Moĝesz byÊ Ăwiadomy tego, ĝe przeglÈdarki majÈ moĝliwoĂÊ jed-
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noczesnego pobierania z hosta ustalonego zestawu treĂci pochodzÈcej zwykle z liczby
plików wynoszÈcej od czterech do oĂmiu. Poniewaĝ pliki udostÚpniane za pomocÈ
sieci CDN sÈ zapewniane z innego hosta, moĝesz przyspieszyÊ caïy proces ïadowania
przez zwiÚkszenie liczby jednoczeĂnie pobieranych plików. Poza tym wiele witryn
internetowych korzysta obecnie z sieci CDN, dlatego jest duĝe prawdopodobieñstwo,
ĝe wymagana biblioteka bÚdzie siÚ juĝ znajdowaÊ w pamiÚci podrÚcznej przeglÈdarki
uĝytkownika. Zastosowanie sieci CDN do zaïadowania biblioteki jQuery nie gwarantuje lepszej wydajnoĂci w kaĝdej sytuacji, gdyĝ wpïyw ma na to wiele czynników. Radzimy
sprawdziÊ, jaka konfiguracja bÚdzie najlepiej siÚ sprawdzaÊ w konkretnej sytuacji.
ChoÊ dostÚpnych jest obecnie kilka sieci CDN, które mogÈ zostaÊ uĝyte do doïÈczania biblioteki jQuery, do najbardziej niezawodnych zaliczajÈ siÚ nastÚpujÈce: jQuery
CDN (http://code.jquery.com/), Google CDN (https://developers.google.com/speed/
libraries/devguide) oraz Microsoft CDN (http://www.asp.net/ajaxlibrary/cdn.ashx).
Zaïóĝmy, ĝe chcesz doïÈczyÊ skompresowanÈ wersjÚ biblioteki jQuery 1.11.3 za
pomocÈ sieci jQuery CDN. W tym celu moĝesz utworzyÊ nastÚpujÈcy wiersz kodu:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>

Jak byÊ moĝe juĝ zauwaĝyïeĂ, kod ten nie okreĂla protokoïu, jaki ma zostaÊ uĝyty (HTTP
lub HTTPS). Zamiast tego stosowany jest ten sam protokóï, którego uĝyto w witrynie
internetowej. Miej jednak ĂwiadomoĂÊ, ĝe wykorzystanie tej techniki w wypadku
strony, która nie jest uruchomiona na serwerze WWW, spowoduje bïÈd.
Zastosowanie sieci CDN nie jest pozbawione mankamentów. ¿aden serwer ani
sieÊ nie zapewni nieustannej dostÚpnoĂci w internecie. Sieci CDN nie sÈ tutaj wyjÈtkiem. JeĂli przy ïadowaniu biblioteki jQuery bazujesz na sieci CDN, to w rzadkich
sytuacjach, gdy jest ona niedostÚpna lub ulegïa awarii, a ponadto przeglÈdarka osoby
odwiedzajÈcej witrynÚ nie zawiera buforowanej kopii, kod witryny przestanie poprawnie dziaïaÊ. Moĝe to byÊ problemem w przypadku kluczowych aplikacji. Aby tego
uniknÈÊ, moĝna zastosowaÊ dostÚpne proste i sprytne rozwiÈzanie, z którego korzysta
wielu projektantów. I tym razem chcesz doïÈczyÊ zminimalizowanÈ wersjÚ biblioteki
jQuery 1.11.3, lecz teraz uĝyjesz nastÚpujÈcego sprytnego rozwiÈzania:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script>window.jQuery || document.write('<script src="javascript/jquery-1.11.3.min.js">
´<\/script>');</script>

IdeÈ dziaïania tego kodu jest zaĝÈdanie kopii biblioteki z sieci CDN i okreĂlenie, czy
biblioteka zostaïa zaïadowana przez sprawdzenie, czy zdefiniowano wïaĂciwoĂÊ jQuery
obiektu window. JeĂli test zakoñczy siÚ niepowodzeniem, zostanie „wstrzykniÚty” kod,
który zaïaduje lokalnie dostÚpnÈ kopiÚ biblioteki. W tym konkretnym przypadku kopia
ta jest przechowywana w folderze o nazwie javascript. JeĂli istnieje wïaĂciwoĂÊ jQuery,
spokojnie moĝesz skorzystaÊ z metod biblioteki jQuery bez potrzeby ïadowania lokalnie
dostÚpnej kopii.
Test obecnoĂci wïaĂciwoĂci jQuery wynika z tego, ĝe jest ona dodawana po zaïadowaniu biblioteki. W tej wïaĂciwoĂci moĝesz znaleěÊ wszystkie metody i inne wïaĂciwoĂci
biblioteki. Sugerujemy, aby w czasie projektowania korzystaÊ z lokalnej kopii biblioteki jQuery, co pozwoli zapobiec wszelkim problemom z poïÈczeniem.
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Oprócz wïaĂciwoĂci jQuery znajdziesz równieĝ skrót o nazwie $, z którym bardzo
czÚsto spotkasz siÚ w tej ksiÈĝce i nie tylko w niej. ChoÊ moĝe siÚ to wydaÊ dziwne,
w jÚzyku JavaScript dozwolona jest zmienna lub wïaĂciwoĂÊ o nazwie $. Znak $ nazwano
skrótem, poniewaĝ wïaĂciwie jest to ten sam obiekt wïaĂciwoĂci jQuery, co potwierdza nastÚpujÈca instrukcja pochodzÈca z kodu ěródïowego:
window.jQuery = window.$ = jQuery;

Do tej pory dowiedziaïeĂ siÚ, jak doïÈczyÊ bibliotekÚ jQuery do stron internetowych. Nie
wiesz jednak nic na temat jej struktury. Zajmiemy siÚ tym w nastÚpnym podrozdziale.

1.4. Struktura biblioteki jQuery
Repozytorium biblioteki jQuery (https://github.com/jquery/jquery) dostÚpne w witrynie GitHub to znakomity przykïad tego, jak przez ostatnie lata zmieniaïo siÚ projektowanie interfejsu. ChoÊ nie jest to ĂciĂle powiÈzane z uĝyciem samej biblioteki, zawsze
istotna jest ĂwiadomoĂÊ tego, jak doĂwiadczeni projektanci organizujÈ sobie przepïyw
pracy oraz wykorzystywane przez siebie narzÚdzia.
JeĂli jesteĂ doĂwiadczonym projektantem interfejsów, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe znasz
juĝ czÚĂÊ tych narzÚdzi (jeĂli nie wszystkie). Niemniej jednak zawsze warto odĂwieĝyÊ
sobie informacje na ten temat. Zespóï projektantów wykorzystaï na potrzeby prac zwiÈzanych z rozwojem biblioteki jQuery najnowsze i najciekawsze technologie, jakie tworzÈ
obecnie panoramÚ interfejsów uĝytkownika. Dokïadniej rzecz biorÈc, sÈ to nastÚpujÈce technologie:
Q

Q

Q

Q

Node.js (http://nodejs.org/) — platforma oparta na Ărodowisku wykonawczym
JavaScript przeglÈdarki Chrome, która umoĝliwia uruchamianie kodu JavaScript
po stronie serwera.
npm (https://npmjs.org/) — oficjalny menedĝer pakietów platformy Node.js uĝywany do instalowania pakietów, takich jak Grunt wraz z jego zadaniami.
Grunt (http://gruntjs.com/) — narzÚdzie do wykonywania zadañ, które automatyzuje typowe i powtarzajÈce siÚ zadania, takie jak budowanie, testowanie i minimalizowanie.
Git (http://git-scm.com/) — darmowy, rozproszony system kontroli wersji, który
Ăledzi zmiany wprowadzane w kodzie. Uïatwia on wspóïpracÚ projektantów.

Kod ěródïowy biblioteki jQuery jest teĝ zgodny z formatem definicji moduïu asynchronicznego (AMD — Asynchronous Module Definition). Format ten to propozycja dotyczÈca definiowania moduïów, w przypadku których asynchronicznie moĝe byÊ ïadowany zarówno moduï, jak i jego zaleĝnoĂci. W praktyce oznacza to, ĝe choÊ biblioteka
jest uĝywana jako unikatowy, pojedynczy blok, jej kod ěródïowy dzielony jest na kilka
plików (moduïów), co pokazano na rysunku 1.4. ZaleĝnoĂciami powiÈzanymi z tymi
plikami zarzÈdza siÚ z wykorzystaniem menedĝera zaleĝnoĂci (w tym wypadku jest to
narzÚdzie RequireJS).
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Rysunek 1.4. Schemat reprezentujący moduáy biblioteki jQuery: ajax, ajax/xhr,
ajax/script, ajax/jsonp, css, deprecated, dimensions, effects, event, event/alias,
offset, wrap, core/ready, deferred, exports/global, exports/amd i Sizzle

AbyĂ mógï zorientowaÊ siÚ, co jest wewnÈtrz moduïów, prezentujemy kilka nastÚpujÈcych przykïadów:
Q
Q

Q

Q

ajax — zawiera wszystkie funkcje technologii Ajax, takie jak ajax(), get() i post().
deprecated — zawiera wszystkie obecnie przestarzaïe metody, które nie zostaïy

usuniÚte. To, co znajduje siÚ w tym module, zaleĝy od wersji biblioteki jQuery.
effects — zawiera metody, takie jak animate() i slideUp(), które umoĝliwiajÈ tworzenie animacji.
event — zawiera metody, takie jak on() i off(), które sïuĝÈ do doïÈczania do zdarzeñ przeglÈdarki procedur obsïugi zdarzeñ.

Organizacja kodu ěródïowego oparta na moduïach zapewnia kolejnÈ korzyĂÊ, czyli
moĝliwoĂÊ zbudowania wersji niestandardowej biblioteki jQuery, która zawiera wyïÈcznie wymagane moduïy.
1.4.1. Tworzenie wáasnej wersji niestandardowej
zmniejszającej wielkoĞü pliku

Biblioteka jQuery oferuje moĝliwoĂÊ budowania jej wersji niestandardowej, która
zawiera tylko niezbÚdne funkcjonalnoĂci. Pozwala to zredukowaÊ wielkoĂÊ pliku biblioteki. To z kolei prowadzi do zwiÚkszenia wydajnoĂci, gdyĝ uĝytkownik musi pobraÊ
mniej kilobajtów danych.
Istotna jest moĝliwoĂÊ wyeliminowania zbÚdnych moduïów. ChoÊ moĝesz pomyĂleÊ, ĝe bÚdziesz wymagaÊ wszystkich moĝliwoĂci oferowanych przez bibliotekÚ jQuery,
wÈtpliwe jest, ĝe w ramach tej samej witryny internetowej skorzystasz z wszystkich
jej funkcji. Dlaczego wiÚc nie usunÈÊ tych zbÚdnych wierszy kodu, aby poprawiÊ
wydajnoĂÊ witryny internetowej?
NarzÚdzie Grunt umoĝliwia utworzenie wersji niestandardowej. Wyobraě sobie,
ĝe wymagasz zminimalizowanej wersji biblioteki jQuery 1.11.3 z wszystkimi funkcjonalnoĂciami (z wyjÈtkiem przestarzaïych metod i wïaĂciwoĂci) i efektami. Aby zrealizowaÊ to zadanie, na komputerze musisz zainstalowaÊ narzÚdzia Node.js, Git i Grunt.
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Po ich zainstalowaniu musisz powieliÊ repozytorium biblioteki jQuery, uruchamiajÈc
nastÚpujÈce polecenie przy uĝyciu interfejsu wiersza poleceñ CLI (Command Line
Interface):
git clone git://github.com/jquery/jquery.git

Po ukoñczeniu procesu powielania wprowadě jeszcze nastÚpujÈce dwa polecenia:
npm install
grunt custom:-deprecated,-effects

I to tyle! W folderze o nazwie dist znajdziesz wersjÚ niestandardowÈ biblioteki jQuery
zarówno w wariancie zminimalizowanym, jak i w wariancie bez minimalizacji.
Takie rozwiÈzanie nie jest jednak pozbawione mankamentów. Pierwszy problem
pojawia siÚ w momencie opublikowania nowej wersji biblioteki jQuery. Drugi problem wystÚpuje, gdy nowa funkcjonalnoĂÊ witryny internetowej wymaga uwzglÚdnienia w module skïadnika, który wczeĂniej nie zostaï doïÈczony. W tych sytuacjach
konieczne jest ponowne wykonanie wyĝej podanych kroków (zwykle tylko poleceñ)
w celu utworzenia nowej wersji niestandardowej zawierajÈcej nowe metody, poprawki
bïÚdów lub brakujÈcy moduï.
Gdy juĝ wiesz, jak umieĂciÊ bibliotekÚ w odpowiednim miejscu, a takĝe jak utworzyÊ wersjÚ niestandardowÈ, pora poznaÊ fundamenty biblioteki jQuery.

1.5. Fundamenty biblioteki jQuery
U swoich podstaw biblioteka jQuery koncentruje siÚ na uzyskiwaniu elementów ze
stron HTML i wykonywaniu na nich operacji. JeĂli jesteĂ zaznajomiony z arkuszami
stylów CSS, masz juĝ ĂwiadomoĂÊ moĝliwoĂci selektorów, które opisujÈ grupy elementów wedïug ich typu, atrybutów, umiejscowienia w dokumencie oraz innych kryteriów.
W wypadku biblioteki jQuery moĝesz wykorzystaÊ tÚ wiedzÚ oraz poziom moĝliwoĂci
do znacznego uproszczenia kodu JavaScript.
W przypadku biblioteki jQuery duĝy priorytet ma zapewnienie, ĝe kod bÚdzie
dziaïaÊ spójnie we wszystkich najwaĝniejszych przeglÈdarkach. Wiele spoĂród powaĝniejszych problemów zwiÈzanych z kodem JavaScript zostaïo automatycznie rozwiÈzanych. JeĂli uznasz, ĝe biblioteka jQuery wymaga jakiejĂ dodatkowej modyfikacji, to
pamiÚtaj, ĝe oferuje ona prosty, lecz bogaty w moĝliwoĂci sposób rozszerzania jej
funkcjonalnoĂci za pomocÈ dodatków, które szczegóïowo zostanÈ omówione w rozdziale 12.
Na poczÈtek zajmijmy siÚ samym obiektem jQuery, a takĝe tym, w jaki sposób wiedzÚ
na temat arkuszy stylów CSS moĝesz wykorzystaÊ do tworzenia zaawansowanego, a przy
tym zwiÚzïego kodu.
1.5.1. WáaĞciwoĞci, narzĊdzia i metody

Jak wczeĂniej wspomniano, biblioteka jQuery jest dostÚpna za poĂrednictwem wïaĂciwoĂci o nazwie jQuery i skrótu $. Uĝycie ich zapewnia dostÚp do wïaĂciwoĂci, metod
i funkcji oferowanych przez bibliotekÚ jQuery.
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fx.off to jedna z wïaĂciwoĂci ujawnianych przez wïaĂciwoĂÊ jQuery. WïaĂciwoĂÊ
fx.off umoĝliwia wïÈczanie lub wyïÈczanie efektów stosowanych za pomocÈ metod

biblioteki jQuery. Ta oraz inne wïaĂciwoĂci zostanÈ szczegóïowo omówione w rozdziale 9.
Znacznie bardziej ekscytujÈce sÈ narzÚdzia, które sÈ teĝ okreĂlane mianem funkcji
narzÚdziowych. Moĝesz je traktowaÊ jako zestaw powszechnie uĝywanych funkcji ogólnego przeznaczenia, które doïÈczono do biblioteki. Moĝesz stwierdziÊ, ĝe biblioteka
peïni wzglÚdem nich rolÚ przestrzeni nazw.
Aby ogólnie zorientowaÊ siÚ, czym sÈ narzÚdzia, przyjrzyjmy siÚ przykïadowi.
Jednym z dostÚpnych narzÚdzi jest funkcja sïuĝÈca do przycinania ïañcuchów. Jej zadaniem jest usuwanie biaïych znaków z poczÈtku i koñca ïañcucha. Wywoïanie tej funkcji
moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
var trimmed = $.trim(someString);

JeĂli wartoĂciÈ argumentu someString jest ïañcuch " witaj
", wynikiem wywoïania
$.trim() bÚdzie ïañcuch "witaj". Jak widaÊ, w tym przykïadzie uĝyto skrótu biblioteki
jQuery w postaci znaku $. PamiÚtaj, ĝe jest to taki identyfikator, jak dowolny inny
w jÚzyku JavaScript. Utworzenie wywoïania tej samej funkcji za pomocÈ identyfikatora jQuery, a nie jego aliasu, spowoduje uzyskanie nastÚpujÈcego kodu:
var trimmed = jQuery.trim(someString);

Kolejnym przykïadem funkcji narzÚdziowej jest funkcja $.isArray(), która  jak moĝesz
siÚ domyĂliÊ  sprawdza, czy dany argument jest tablicÈ.
Oprócz wïaĂciwoĂci i funkcji biblioteka zapewnia teĝ metody, które sÈ dostÚpne po
wywoïaniu funkcji jQuery(). Dowiedzmy siÚ wiÚcej na jej temat.
1.5.2. Obiekt biblioteki jQuery

Pierwsza funkcja, która zostanie uĝyta w trakcie poznawania biblioteki jQuery, nosi
nazwÚ jQuery(). Akceptuje ona maksymalnie dwa argumenty i zaleĝnie od ich liczby
i typu wykonuje róĝne zadania.
Podobnie do wielu innych (prawie wszystkich) metod w bibliotece funkcja ta pozwala
na tworzenie ïañcucha. Jest to technika programistyczna sïuĝÈca do wywoïywania kilku
metod w jednej instrukcji. Zamiast uĝywaÊ kodu:
var obj = new Obj();
obj.method();
obj.anotherMethod();
obj.yetAnotherMethod();

moĝesz napisaÊ nastÚpujÈcy kod:
var obj = new Obj();
obj.method().anotherMethod().yetAnotherMethod();

NajczÚstszym zastosowaniem funkcji jQuery() jest wybieranie elementów z modelu
DOM, aby moĝliwe byïo wprowadzenie dla nich zmian. W tym przypadku funkcja
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akceptuje dwa parametry: selektor i (opcjonalnie) kontekst. Funkcja zwraca obiekt
zawierajÈcy kolekcjÚ elementów modelu DOM speïniajÈcych podane kryteria. Czym
jednak jest selektor?
Gdy w Ăwiecie technologii internetowych pojawiïy siÚ arkusze stylów CSS w celu
oddzielenia czÚĂci wizualnej od treĂci, niezbÚdny byï sposób pozwalajÈcy na odwoïywanie siÚ do grup elementów strony z zewnÚtrznych arkuszy stylów. Opracowano
metodÚ polegajÈcÈ na wykorzystaniu selektorów, które w zwiÚzïy sposób reprezentujÈ
elementy na podstawie ich typu, atrybutów lub poïoĝenia w obrÚbie dokumentu HTML.
Osobom zaznajomionym z jÚzykiem XML moĝe byÊ znany jÚzyk XPath (wiÚcej informacji na jego temat dostÚpnych jest pod adresem http://www.w3.org/TR/xpath20/),
który sïuĝy do wybierania elementów wewnÈtrz dokumentu HTML. Selektory CSS
zapewniajÈ równie duĝe moĝliwoĂci, dostosowane sÈ do uĝycia w obrÚbie stron HTML,
cechujÈ siÚ trochÚ wiÚkszÈ zwiÚzïoĂciÈ, a ponadto uwaĝane sÈ przewaĝnie za ïatwiejsze do zrozumienia.
W bibliotece jQuery sÈ stosowane te same selektory co w wypadku arkuszy stylów
CSS. Biblioteka obsïuguje nie tylko powszechnie implementowane selektory naleĝÈce
do standardu CSS 2.1, ale równieĝ bardziej zaawansowane selektory zdefiniowane
w standardzie CSS 3. Jest to waĝne, poniewaĝ czÚĂÊ z tych selektorów moĝe nie byÊ
w peïni implementowana przez wszystkie przeglÈdarki lub moĝe nigdy siÚ w nich nie
pojawiÊ (na przykïad w starszych wersjach przeglÈdarki Internet Explorer). Jakby tego
byïo maïo, biblioteka jQuery oferuje teĝ wïasne selektory i umoĝliwia tworzenie selektorów niestandardowych.
W wypadku tej ksiÈĝki bÚdziesz mieÊ moĝliwoĂÊ wykorzystania posiadanej wiedzy
o arkuszach stylów CSS, aby móc szybko zaczÈÊ pracÚ. Póěniej poznasz bardziej zaawansowane selektory obsïugiwane przez bibliotekÚ jQuery. JeĂli nie masz zbyt duĝej wiedzy
na temat selektorów, nie przejmuj siÚ. Bardziej szczegóïowo selektory biblioteki jQuery
zostanÈ omówione w rozdziale 2. PeïnÈ listÚ selektorów moĝesz znaleěÊ w witrynie
biblioteki jQuery pod adresem http://api.jquery.com/category/selectors/.
Zaïóĝmy, ĝe chcesz wybraÊ wszystkie znaczniki <p> na stronie za pomocÈ funkcji
jQuery(). W tym celu moĝesz utworzyÊ nastÚpujÈcy wiersz kodu:
var paragraphs = jQuery('p');

Biblioteka przeszukuje model DOM pod kÈtem pasujÈcych elementów, poczÈwszy od
gïównego elementu dokumentu. Oznacza to, ĝe w wypadku ogromnej liczby elementów proces moĝe byÊ czasochïonny.
W wiÚkszoĂci przypadków moĝesz przyspieszyÊ wyszukiwanie za pomocÈ parametru context. Sïuĝy on do ograniczania procesu do jednego lub wiÚkszej liczby
poddrzew (zaleĝnie od uĝytego selektora). Aby to wyjaĂniÊ, zostanie zmodyfikowany
poprzedni przykïad.
Przyjmijmy, ĝe zamierzasz znaleěÊ wszystkie znaczniki <p> zawarte w znaczniku
<div>. Sïowo „zawarte” nie oznacza, ĝe znacznik <div> musi byÊ nadrzÚdny wzglÚdem
znacznika <p>. Znacznik <div> moĝe teĝ byÊ zwykïym elementem podrzÚdnym. Zadanie
to moĝesz zrealizowaÊ za pomocÈ nastÚpujÈcego kodu:
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var paragraphsInDiv = jQuery('p', 'div');

Gdy uĝyjesz aliasu biblioteki jQuery, ta sama instrukcja bÚdzie wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
var paragraphsInDiv = $('p', 'div');

W przypadku zastosowania drugiego argumentu biblioteka jQuery zbiera najpierw
elementy na podstawie tego selektora o nazwie context, a nastÚpnie pobiera elementy
podrzÚdne pasujÈce do pierwszego parametru selector. Bardziej szczegóïowo zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale 2.
Jak wspomniano, funkcja jQuery() (oraz jej alias $()) zwraca obiekt jÚzyka JavaScript
zawierajÈcy zestaw elementów modelu DOM zgodnych z selektorem w kolejnoĂci,
w jakiej zdefiniowano je w dokumencie. Obiekt ten dysponuje duĝÈ liczbÈ przydatnych, predefiniowanych metod, które mogÈ wykonywaÊ dziaïania wzglÚdem zebranej
grupy elementów. Terminy kolekcja biblioteki jQuery, obiekt biblioteki jQuery lub
zestaw biblioteki jQuery (lub inne podobne okreĂlenia) bÚdÈ uĝywane w odniesieniu do
zwracanego obiektu jÚzyka JavaScript zawierajÈcego zestaw dopasowanych elementów,
które mogÈ byÊ przetwarzane za pomocÈ metod zdefiniowanych w bibliotece jQuery.
Zgodnie z takÈ definicjÈ podana wczeĂniej zmienna paragraphsInDiv to obiekt biblioteki jQuery zawierajÈcy wszystkie akapity, które sÈ elementami podrzÚdnymi elementu div. Obiekty biblioteki jQuery bÚdÈ intensywnie uĝywane, gdy konieczne bÚdzie
wykonanie dla kilku elementów na stronie takich operacji, jak uruchamianie okreĂlonej animacji lub stosowanie stylu.
Jak wczeĂniej wspomniano, istotnÈ cechÈ duĝej liczby tych metod, które czÚsto sÈ
okreĂlane mianem metod biblioteki jQuery, jest to, ĝe umoĝliwiajÈ tworzenie ïañcucha.
Po zakoñczeniu dziaïania metoda zwraca tÚ samÈ grupÚ elementów, jakÈ przetwarzaïa,
po czym metoda gotowa jest na kolejne dziaïanie. Gdy dziaïania stopniowo stajÈ siÚ
bardziej zïoĝone, uĝycie oferowanej przez bibliotekÚ jQuery moĝliwoĂci tworzenia
ïañcucha w dalszym ciÈgu bÚdzie powodowaÊ zmniejszenie liczby wierszy kodu niezbÚdnego do uzyskania ĝÈdanych wyników.
WczeĂniej w rozdziale zwrócono uwagÚ na korzyĂci wynikajÈce z umieszczenia kodu
JavaScript na dole strony. Od wielu lat projektanci umiejscawiali elementy script
w znaczniku <head> strony, bazujÈc na metodzie biblioteki jQuery o nazwie ready().
Takie rozwiÈzanie nie jest juĝ zalecane, ale wielu projektantów nadal z niego korzysta.
W nastÚpnym punkcie dowiesz siÚ wiÚcej na ten temat, a takĝe poznasz rozwiÈzanie
proponowane obecnie.
1.5.3. Procedura obsáugi zdarzenia gotowoĞci dokumentu

W przypadku zastosowania techniki przejrzystego kodu JavaScript zachowanie oddzielane jest od struktury. Uĝycie tego rozwiÈzania oznacza wykonywanie operacji dla
elementów strony poza obrÚbem tworzÈcych je znaczników dokumentu. Aby to osiÈgnÈÊ, niezbÚdny jest sposób pozwalajÈcy na poczekanie przed wykonaniem tych operacji na peïnÈ dostÚpnoĂÊ elementów modelu DOM strony.
W przykïadzie grupy przycisków opcji caïa treĂÊ musi zostaÊ zaïadowana przed
uzyskaniem moĝliwoĂci zastosowania informacji o zachowaniu. W tym celu tradycyjnie
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uĝywana jest procedura obsïugi zdarzenia onload instancji obiektu window, która wykonuje instrukcje po peïnym zaïadowaniu caïej strony. Skïadnia kodu ma zwykle nastÚpujÈcÈ postaÊ:
window.onload = function() {
// dziaïania do wykonania
};

Kod ten powoduje, ĝe zdefiniowany kod zostanie wykonany po caïkowitym zaïadowaniu
dokumentu. Niestety, przeglÈdarka nie tylko opóěnia wykonanie kodu procedury obsïugi
zdarzenia onload do momentu utworzenia drzewa modelu DOM, ale teĝ oczekuje na
peïne zaïadowanie wszystkich zasobów zewnÚtrznych i wyĂwietlenie strony w oknie
przeglÈdarki. Obejmuje to takie zasoby jak obrazy, jak równieĝ pliki wideo QuickTime
i Flash osadzone na stronach internetowych. W efekcie odwiedzajÈcy mogÈ doĂwiadczyÊ powaĝnego opóěnienia miÚdzy pierwszym wyĂwietleniem strony i wykonaniem
skryptu procedury obsïugi zdarzenia onload.
Co gorsza, jeĂli zaïadowanie obrazu lub innego zasobu zajmuje znacznÈ iloĂÊ czasu,
odwiedzajÈcy bÚdÈ musieli poczekaÊ na zaïadowanie obrazu, zanim stanÈ siÚ dostÚpne
zaawansowane dziaïania. Moĝe to sprawiÊ, ĝe caïa propozycja w postaci przejrzystego
kodu JavaScript nie bÚdzie mieÊ sensu w wypadku wielu rzeczywistych zastosowañ.
Znacznie lepszym rozwiÈzaniem byïoby oczekiwanie przed wykonaniem skryptu
stosujÈcego zaawansowane dziaïania tylko do momentu przeprowadzenia peïnej analizy
struktury dokumentu i przeksztaïcenia przez przeglÈdarkÚ kodu HTML w jego wynikowe drzewo modelu DOM. OsiÈgniÚcie tego w sposób zapewniajÈcy zgodnoĂÊ z wieloma przeglÈdarkami, w tym i starszymi, jest w pewnym stopniu utrudnione. Biblioteka
jQuery zapewnia jednak proste metody pozwalajÈce spowodowaÊ wykonywanie kodu po
zaïadowaniu drzewa modelu DOM (bez oczekiwania na zasoby zewnÚtrzne).
Skïadnia formalna sïuĝÈca do definiowania odpowiedniego kodu ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
jQuery(document).ready(function() {
// W tym miejscu znajduje siÚ napisany kod...
});

Za pomocÈ funkcji jQuery() opakowywany jest najpierw
obiekt document, a nastÚpnie wywoïywana jest metoda
ready(), której przekazywana jest funkcja do wykonania,
gdy dokument bÚdzie gotowy do zmodyfikowania. Oznacza to, ĝe wewnÈtrz funkcji przekazanej metodzie ready()
moĝesz bezpiecznie uzyskiwaÊ dostÚp do wszystkich elementów strony. Na rysunku 1.5 przedstawiono schemat
opisanego mechanizmu.
Nie bez powodu zostaïo to nazwane skïadniÈ formalnÈ.
PostaÊ skrócona jest nastÚpujÈca:
jQuery(function() {
// W tym miejscu znajduje siÚ napisany kod...
});
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PrzekazujÈc funkcjÚ funkcji jQuery() lub jej aliasowi $(), nakazujesz przeglÈdarce przed
wykonaniem kodu poczekaÊ do momentu peïnego zaïadowania modelu DOM (niczego
ponadto). Jeszcze lepsze jest to, ĝe techniki tej moĝesz uĝyÊ wiele razy w obrÚbie tego
samego dokumentu HTML, a przeglÈdarka wykona wszystkie okreĂlone funkcje w takiej
kolejnoĂci, w jakiej zadeklarowano je na stronie.
Dla porównania: technika oparta na zdarzeniu onload obiektu window zezwala na
tylko jednÈ funkcjÚ. Ograniczenie takie moĝe teĝ powodowaÊ generowanie trudnych
do znalezienia bïÚdów, jeĂli w dowolnym doïÈczonym kodzie zewnÚtrznym na jego
wïasne potrzeby uĝywany jest mechanizm oparty na zdarzeniu onload (nie jest to najlepsze rozwiÈzanie).
Zastosowanie procedury obsïugi zdarzenia gotowoĂci dokumentu to dobry sposób
wykorzystania techniki przejrzystego kodu JavaScript, ale uĝycie jej nie jest obowiÈzkowe, dlatego moĝna z niej zrezygnowaÊ.
Poniewaĝ metoda ready() odpowiada za wykonanie kodu po zaïadowaniu modelu
DOM, projektanci umieszczali elementy script w znaczniku <head> strony. Jak wspomniano w punkcie 1.2.2, „Oddzielanie skryptu”, elementy te moĝesz wstawiÊ tuĝ
przed znacznikiem zamykajÈcym </body>. DziÚki temu moĝesz caïkowicie uniknÈÊ
stosowania wywoïania $(document).ready(), gdyĝ na tym etapie wszystkie inne elementy
znajdujÈ siÚ juĝ w modelu DOM. A zatem elementy te moĝesz bezpiecznie pobieraÊ
i ich uĝywaÊ. Aby zaznajomiÊ siÚ z przykïadem pokazujÈcym, jak moĝna uniknÈÊ stosowania wywoïania $(document).ready(), przyjrzyj siÚ kodowi ěródïowemu z pliku
rozdzial_1/radio.group.html.
W pozostaïej czÚĂci ksiÈĝki bÚdziemy siÚ trzymaÊ najlepszych praktyk, jakie obecnie
obowiÈzujÈ, dlatego nie bÚdzie uĝywana metoda ready().

1.6. Podsumowanie
W niniejszym szybkim wprowadzeniu do biblioteki jQuery omówiono sporÈ iloĂÊ
materiaïu. PodsumowujÈc, biblioteka okazuje siÚ przewaĝnie przydatna w przypadku
dowolnej strony, która wymaga wykonania jakichkolwiek operacji dotyczÈcych kodu
JavaScript, z wyjÈtkiem tych najbardziej trywialnych. Szczególnie mocno skupiono siÚ
równieĝ na kwestii umoĝliwienia twórcom stron wykorzystania w ich obrÚbie zagadnienia przejrzystego kodu JavaScript. DziÚki tej technice zachowanie jest oddzielane
od struktury w taki sam sposób, w jaki arkusze stylów CSS separujÈ styl i strukturÚ.
Zapewnia to lepszÈ organizacjÚ stron i zwiÚkszonÈ wszechstronnoĂÊ kodu.
Pomimo ĝe biblioteka jQuery wprowadza w przestrzeni nazw jÚzyka JavaScript
tylko dwie nowe nazwy (funkcja o nazwie jQuery oraz jej alias $), zapewnia sporÈ porcjÚ
funkcjonalnoĂci. Jest to moĝliwe dziÚki wszechstronnoĂci funkcji jQuery, która na podstawie przekazanych jej parametrów dostosowuje operacjÚ, jakÈ wykonuje.
Wspomniano, jak dobrze zorganizowane jest repozytorium biblioteki oraz kod
w ogólnoĂci. ZwróciliĂmy teĝ szczególnÈ uwagÚ na kilka dostÚpnych wersji biblioteki
oraz róĝnice miÚdzy nimi, aby umoĝliwiÊ dokonanie Ăwiadomego wyboru. Poniewaĝ
wydajnoĂÊ to istotna kwestia do uwzglÚdnienia, zaprezentowaliĂmy dostÚpne moĝliwoĂci
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zmniejszenia do minimum dodatkowego obciÈĝenia wynikajÈcego z doïÈczania biblioteki do stron. Uĝycie sieci CDN i dostosowywanie ĝÈdanych moduïów to znakomity
sposób na przyspieszenie operacji pobierania biblioteki jQuery.
W kolejnych rozdziaïach zostanÈ objaĂnione wszystkie funkcje, które biblioteka
jQuery ma do zaoferowania projektantowi aplikacji internetowych. Nasze omówienie
zaczniemy w nastÚpnym rozdziale, wyjaĂniajÈc, jak za pomocÈ selektorów biblioteki
jQuery w szybki i prosty sposób identyfikowaÊ elementy, dla których majÈ zostaÊ
wykonane dziaïania.
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$.ajaxPrefilter, 348
$.ajaxSetup, 343
$.ajaxTransport, 349
$.contains, 303
$.each, 282
$.error, 307
$.extend, 291, 308
$.formatDate, 404
$.get, 328
$.getJSON, 330
$.getScript, 330
$.globalEval, 307
$.grep, 284
$.inArray, 287
$.isArray, 297
$.isEmptyObject, 297
$.isFunction, 297
$.isNumeric, 297
$.isPlainObject, 297
$.isWindow, 297
$.isXMLDoc, 297
$.makeArray, 287
$.map, 285
$.merge, 289
$.noConflict, 276, 279
$.noop, 302
$.param, 293
$.parseHTML, 301, 308
$.parseJSON, 300
$.parseXML, 300
$.post, 332
$.proxy, 304, 305
$.trim, 280
$.type, 299
$.unique, 288
success, 422
zwijania, 236
funkcje, 509, 511
asynchroniczne, 453
jako wywoïania zwrotne,
511, 513
narzÚdziowe, 271, 297,
302, 403
narzÚdziowe Ajax, 348
sposobu animacji, 252
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G
generowanie elementów, 86
Git, 42
Grunt, 42
grupowanie testów, 456
gwiazdka, 57

H
hierarchia
elementów, 62
obiektów, 506, 508

I
identyfikator
$, 277
filters, 223
IIFE, 518, 520
implementacja
dodatku Jqia Photomatic,
401
kodu serwerowego, 355
informacje o technologii Ajax,
310
inicjowanie ĝÈdania, 313
inspekcja instancji obiektu,
200
instalowanie
biblioteki jQuery, 37
pakietów, 481
Ărodowiska Backbone.js,
493
instancja obiektu event, 178
interfejs wiersza poleceñ, 44
iteracja
kolekcji, 281
wïaĂciwoĂci, 281

J
JavaScript, 34, 175
jednorazowe nasïuchiwanie
zdarzenia, 197
jÚzyk JavaScript, 175
jQuery
Compat, 38
Mobile, 51
UI, 51

K
kaskadowe elementy
rozwijane, 333
klasa
animated-elements, 256
found-element, 55
template-title, 220
kod
asynchroniczny, 453
HTML, 491
JavaScript, 34
serwerowy projektu, 355
strony sklepu, 337
synchroniczny, 445
znaczników, 221, 354, 394
kolejki efektów, 268
kolejkowanie, 260
animacji, 262
funkcji, 262, 264
kolekcja, 89, 487
biblioteki, 47
zadañ do wykonania, 496
komunikacja z serwerem, 309
komunikat o bïÚdzie, 352
konfiguracja Ărodowiska
QUnit, 443, 458
kontekst, 46, 80
funkcji, 520
kontrolka, 225
konwencje nazewnicze, 376
kursor myszy, 208

L
listy parametrów, 378
literaïy
obiektowe, 472, 507, 509
tablicowe, 508, 510
lokalizator dysków DVD, 215


ïadowanie
fragmentów dynamicznego
kodu, 321
moduïów, 475
skryptu, 330
zawartoĂci, 315, 317
ïañcuchy, 280
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M
mechanizm przenoszenia
deklaracji, 510, 512
menedĝer
pakietów, 42
zadañ, 490
metoda
$.Deferred, 415
$.when, 421
abort, 311
add, 102
addBack, 112
addClass, 140
addEventListener, 186
after, 158
ajaxComplete, 350
ajaxError, 350
ajaxSend, 350
ajaxStart, 350
ajaxStop, 350
ajaxSuccess, 350
animate, 254
append, 155
appendTo, 160
async, 453
attr, 120, 121
before, 157
children, 98
clearQueue, 267
clone, 167
contents, 98
css, 144, 145
data, 129, 130, 131
deepEqual, 450
deferred.always, 433
deferred.done, 417
deferred.fail, 418
deferred.notify, 423
deferred.notifyWith, 423
deferred.progress, 424, 428
deferred.promise, 427
deferred.reject, 416
deferred.rejectWith, 417
deferred.resolve, 416
deferred.resolveWith, 416
deferred.state, 434
deferred.then, 430
define, 476
delay, 267
dequeue, 264
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destroy, 388
detach, 166
each, 109, 256
empty, 166
end, 111
eq, 93
equal, 447
expect, 446
fadeIn, 246
fadeOut, 246
fadeTo, 247
finish, 250
first, 93
get, 92, 327
getAllResponseHeaders,
311
getElementsByTagName,
181, 188
getResponseHeader, 312
has, 108
hasClass, 143
height, 147
hide, 239, 269
hover, 210
html, 153
index, 95
init, 385
innerHeight, 150
innerWidth, 150
insertAfter, 160
insertBefore, 160
is, 110
isDefaultPrevented, 202
isImmediatePropagation
´Stopped, 202
isPropagationStopped, 202
jqiaPhotomatic, 394
jQuery.hasData, 134
last, 93
load, 317, 323
next, 98
nextAll, 98
nextUntil, 98, 99
not, 105
notDeepEqual, 450
notPropEqual, 450
notStrictEqual, 449
off, 198
offset, 151
offsetParent, 99
ok, 450

on, 191
one, 197
open, 312
outerHeight, 150
outerWidth, 150
overrideMimeType, 312
parents, 99
parentsUntil, 99
position, 152
prepend, 157
prependTo, 160
prev, 99
prevAll, 99
preventDefault, 182, 202
prevUntil, 99
promise, 434
prop, 125, 126, 127
queue, 263
QUnit.module, 457
QUnit.test, 445
remove, 165
removeAttr, 122
removeClass, 140
removeData, 133
removeProp, 127
replaceAll, 170
replaceWith, 169
scrollLeft, 152
scrollTop, 152
send, 312
serialize, 319
serializeArray, 320
setRequestHeader, 312
show, 242, 269
siblings, 100
slice, 107
slideDown, 248
slideToggle, 249
slideUp, 249
stop, 249
stopImmediatePropagation,
202
stopPropagation, 202
strictEqual, 448
text, 154, 155
then, 411, 429
throws, 451
toArray, 94
toggle, 238, 242
toggleClass, 141
trigger, 202, 204
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metoda
triggerHandler, 204
unwrap, 163
val, 171, 172
validate, 494
when, 420
width, 146
wrap, 162
wrapAll, 163
wrapInner, 163
metody
asercji, 450
biblioteki, 47
obiektu Deferred, 415
obiektu XMLHttpRequest,
311
skrócone, 206
model
DOM, 46, 55, 90
przeglÈdarki Internet
Explorer, 189
zadania do wykonania, 495
zdarzeñ, 175
zdarzeñ biblioteki jQuery,
189
zdarzeñ poziomu DOM,
183
zdarzeñ przeglÈdarek, 174
moduïy, 471
panelu sterowania, 236
modyfikacja
elementów, 54
kodu dodatku, 383
kolekcji, 279
obiektów, 279
wïaĂciwoĂci elementu, 125

N
narzÚdzia dla programistów,
59, 327
narzÚdzie
Bower, 479
Git, 42
Grunt, 42
Node.js, 43
npm, 42
nasïuchiwanie zdarzeñ, 197
nazwy funkcji, 509, 511
nowe elementy HTML, 86
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O
obcinanie ïañcuchów, 280
obiekt, 504, 506
biblioteki, 45
Deferred, 409, 414, 424,
433
Event, 178, 200
nasïuchujÈcy zdarzenia,
174
Promise, 414, 426
QUnit.config, 458
window, 508, 510
XHR, 310
XMLHttpRequest, 311
obiekty pierwszoklasowe, 509,
511
obietnice, 410
obserwowanie selektora, 55
obsïuga
stanu gotowoĂci, 314
zdarzeñ, 47, 176, 184, 190,
360, 433
zdarzeñ Ajax, 344, 346
oddzielanie skryptu, 36
odrzucanie obiektu Deferred,
415
okno dodatku Photomatic, 395
okreĂlanie wartoĂci wyraĝeñ,
306
opakowywanie elementów,
161, 164
opcje
funkcji $.ajax, 339, 340,
342
wyboru, 455
operator new, 509
opóěnianie kolejkowanych
funkcji, 267
optymalizowanie filtrów, 469
organizowanie kodu, 471

P
pakiet testów, 459
panel selektora, 54
parametr
context, 468
easing, 251
options, 241

PHP, 355
platforma Node.js, 42
plugins, 52, 251, 369
pobieranie elementów, 62
podzestaw, 107
pokaz slajdów, 392
powiadamianie o postÚpie
procesu, 423
powielanie elementów, 167
poziom DOM, 175
Level 0, 175
Level 2, 183
procedura obsïugi zdarzeñ,
47, 177, 181, 360, 433
projektowanie BDD, 442
propagacja zdarzeñ, 179, 182,
186
propEqual, 450
propozycja
Promises/A, 413
Promises/A+, 411
przeglÈdarka, 39
Internet Explorer, 189
przeïÈczanie efektów, 362
przenoszenie elementów, 155,
160
przestrzeñ nazw, 381, 384
dla zdarzeñ, 211
przesuwanie elementów, 248
przetwarzanie kolekcji, 85
pseudoklasa
nth-child(), 70

Q
QUnit, 51

R
relacje, 96
replikacja szablonu, 219
router, 489
w Backbone.js, 490
rozstrzyganie obiektu
Deferred, 415
rozszerzanie
biblioteki, 370
obiektów, 290
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S

¥

selektor, 46
nth-child(), 70
nth-lastchild(), 70
nth-last-of-type(), 70
selektor
atrybutów, 64
CSS, 57, 64
elementów podrzÚdnych,
61, 63, 81
identyfikatora, 60
klasy, 61, 468
niestandardowy, 74
uniwersalny, 57, 467
serializacja
danych formularza, 319
wartoĂci parametrów, 292
zagnieĝdĝonych
parametrów, 294
sieÊ CDN, 40
silnik selektorów Sizzle, 471
skalowanie, 256
skïadniki, 51
sïowo kluczowe
function, 509, 511
this, 304, 512, 514
specyfikacja WAI-ARIA, 364
sposób animacji, 240
sprawdzanie
pola, 356
poprawnoĂci danych, 353,
358
poprawnoĂci pól, 357
przynaleĝnoĂci, 303
wyników, 331
stan obiektu Deferred, 433
stopniowe
rozjaĂnianie, 245
wyĂwietlanie, 239
stosowanie obietnic, 434
struktura, 35
biblioteki jQuery, 42
obiektu JSON, 353
style elementów, 138
system kontroli wersji, 42
szablony kontrolek, 225
szybkoĂÊ animacji, 273

Ăciemnianie elementów, 245
Ăledzenie
postÚpu, 424
postÚpu dziaïañ, 314
propagacji zdarzenia, 186
Ărodowiska testowania
jednostkowego, 441
Ărodowisko
Backbone.js, 483, 485, 490,
493
MV*, 485
QUnit, 442, 445, 455
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T
tablice, 94
filtrowanie, 283
jÚzyka JavaScript, 286
translacja, 285
technika TDD, 440
technologia Ajax, 309, 359
test wydajnoĂci, 469
testowanie, 298, 438
jednostkowe, 437, 439
obiektów, 296
za pomocÈ asercji, 446
zadañ asynchronicznych,
453
translacja tablic, 285
tworzenie
animacji
niestandardowych, 253
dodatku, 375
dodatku Jqia Photomatic,
396
elementów, 219
filtrów niestandardowych,
77
funkcji formatujÈcej datÚ,
404
instancji obiektu XHR,
310
kodu HTML, 491
kodu znaczników, 221, 354
ïañcucha, 45
ïañcucha metod, 389
menedĝera zadañ, 490

niestandardowych funkcji
narzÚdziowych, 403
pokazu slajdów, 392
projektu, 352
strony, 337
testów, 445
wïasnej wersji, 43
zdarzeñ
niestandardowych, 210
zestawu, 91
ĝÈdañ Ajax, 338
ĝÈdañ GET i POST, 325,
332
typ danych Object, 504, 506
typy filtrów, 230

U
ukrywanie
elementów, 234
okna dialogowego, 361
ulepszanie progresywne, 364
usïuga jsPerf, 469
ustawianie
stylów, 143
wartoĂci domyĂlnych
ĝÈdania, 342
wymiarów, 146
usuwanie
atrybutów, 122
elementów, 165
filtrów, 227
nazw klas, 138
pakietów, 481, 483
procedur obsïugi zdarzeñ,
198
uzupeïniacz, 275
uzyskiwanie
danych, 327, 329
odpowiedzi, 314
stylów, 143
zestawów, 96
uĝycie
aliasu $, 378
atrybutów, 115, 119
biblioteki RequireJS, 477
danych, 115
dodatku, 371, 373
metody deferred.progress,
424, 428
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uĝycie
obiektu Promise, 418, 421,
426
selektora uniwersalnego,
59
wïaĂciwoĂci, 115, 272
zestawu, 110

W
wartoĂci
atrybutów, 119, 120
domyĂlne ĝÈdania, 342
elementów formularza,
170
kontekstu funkcji, 514, 516
wersja, 37
bez kompresji, 40
zminimalizowana, 40
wiÈzanie
konkretnego zdarzenia,
207
kontekstów funkcji, 304
widok, 487
aplikacji, 498
zadania do wykonania, 497
wïaĂciwoĂci, 116
biblioteki, 272
elementu, 125
obiektu, 505, 507
obiektu jQuery.Event, 201
obiektu window, 508, 510
wïaĂciwoĂÊ
$.browser, 273
$.support, 274
fx.off, 45
whatAmI, 513, 515
wstawianie funkcji do kolejek,
268
wybieranie
elementów, 64
wersji, 37
wydajnoĂÊ, 40, 80
selektorów, 467
wyjÈtek, 307
wykrywanie typu wartoĂci,
298
wyïÈczanie animacji, 273
wyraĝenia funkcji, 509, 511
wyszukiwanie pakietu, 481
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wyĂwietlanie
elementów, 234, 238
stopniowe, 239
wymiarów elementu, 149
wyników, 227
wywoïania zwrotne, 409, 511,
513
wyzwalanie
konkretnego zdarzenia,
207
procedur obsïugi zdarzeñ,
201
zdarzeñ, 205
wzorzec
IIFE, 518, 520
MVC, 486
oparty na literaïach
obiektowych, 472
oparty na moduïach, 473
projektowy IIFE, 276

Z
zachowanie, 35
zaciemnianie kodu, 40
zadanie do wykonania, 494
zaleĝnoĂci, 479
zarzÈdzanie
kolekcjÈ, 89
zaleĝnoĂciami, 479
zasiÚg deklaracji funkcji, 516,
518
zastÚpowanie
elementów, 168
kodu HTML, 153
zastosowanie
metody promise, 435
zdarzeñ, 216
zatrzymywanie animacji, 249
zawartoĂÊ elementu, 153
zdarzenia, 47, 173, 180
Ajax, 345
biblioteki jQuery, 189
globalne, 344
lokalne, 344
przeglÈdarek, 174
zestaw testów, 96, 460
dopasowywanie, 101
iteracja elementów, 109
okreĂlanie wielkoĂci, 91

przeksztaïcanie
elementów, 108
udoskonalanie zawartoĂci,
104
uzyskiwanie elementów,
91
uzyskiwanie podzestawów,
107
zgïaszanie wyjÈtków, 307
zmienianie
stylów elementów, 138
szybkoĂci animacji, 273
znacznik
<div>, 46
<p>, 46
<script>, 181
<span>, 492
znajdowanie
dodatków, 371
indeksu elementu, 94
zwiÚkszanie wydajnoĂci, 40,
80
selektorów, 467
zwijanie, 235, 236

¿
ĝÈdania Ajax, 338, 419
ĝÈdanie
GET, 325
POST, 325
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