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Tworzenie aplikacji
do obs ugi listy zada

Biblioteki jQuery i jQuery UI udost pniaj  narz dzia do tworzenia zaledwie w kilku
prostych krokach profesjonalnie wygl daj cych aplikacji internetowych. Pierwsza
z nich mo e zadba  o wybieranie elementów strony, dodawanie do niej nowych
elementów oraz aktualizowanie DOM. Z kolei biblioteka jQuery UI udost pnia
wspaniale wygl daj ce wid ety, sposoby interakcji z u ytkownikiem oraz efekty
animacji, rozwi zuj c tym samym wiele najcz ciej wyst puj cych problemów
zwi zanych z opracowaniem interfejsu u ytkownika. Korzystaj c z obu tych bi-
bliotek, mo na unikn  mudnych oraz czasoch onnych zada  i skoncentrowa  si
wy cznie na tworzeniu dynamicznej, interaktywnej aplikacji. W tym rozdziale
przedstawiony zosta  proces pisania prostej aplikacji do zarz dzania list  zada .

Przegl d aplikacji
Lista zada , któr  napiszemy w tym rozdziale, b dzie pozwala a u ytkownikom
na wykonywanie nast puj cych operacji.

 Dodawanie nowych zada  do listy. W tym celu dodamy do niej wid et przyci-
sku jQuery UI (nr 1 na rysunku 14.1), a nast pnie po klikni ciu wy wietlimy
okno dialogowe jQuery UI.

 Oznaczanie zadania jako wykonanego. Ka de zadanie na li cie b dzie mie
pole wyboru z lewej strony (numer 2 na rysunku 14.1). Klikni cie tego pola
b dzie automatycznie usuwa  zadanie z listy Zadania do wykonania i prze-
nosi  na list  Zadania wykonane.

 Przeci ganie zada  z listy Zadania do wykonania na list  Zadania wy-
konane i na odwrót (numer 3 na rysunku 14.1). Cho  klikanie pola wyboru
niew tpliwie spe ni swoj  rol , to niby czemu mamy si  ogranicza  do tylko
jednego sposobu oznaczania zada  jako wykonanych? Korzystaj c z wid etu

14
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Rysunek 14.1. Biblioteki jQuery oraz jQuery UI sprawiaj , e napisanie prostej listy zada  do zrobienia jest
relatywnie atwe. Pozwalaj  one na rozwi zywanie z o onych problemów zwi zanych z tworzeniem inter-
fejsów u ytkownika, takich jak opracowanie okien dialogowych, list z mo liwo ci  sortowania oraz animo-
wanie wybranych elementów stron. Dzi ki nim b dziemy mogli skoncentrowa  si  wy cznie na zaimple-
mentowaniu mo liwo ci funkcjonalnych aplikacji

Sortable jQuery UI, mo emy tak e pozwoli  u ytkownikom na oznaczanie
zda  jako wykonanych poprzez przeci ganie ich na list  Zadania wykonane.
Co wi cej, mo emy tak e pozwoli  na przeci ganie zada  z powrotem na list
Zadania do wykonania.

 Usuwanie zada  z listy po klikni ciu przycisku Usu  (numer 4 na rysun-
ku 14.1). Aby zapewni  u ytkownikom mo liwo  ca kowitego usuni cia
zadania, dodamy przycisk Usu , którego klikni cie ca kowicie usunie zada-
nie ze strony. Zastosujemy przy tym jeden z efektów jQuery UI, by ca a operacja
wygl da a interesuj co.

Poniewa  biblioteka jQuery UI udost pnia wi kszo  wid etów i mechanizmów
interakcji, pozostaje jedynie zaimplementowanie podstawowej logiki dzia ania
aplikacji. Zadanie to wykonamy krok po kroku, zgodnie z przedstawionym po-
wy ej planem. Zaczniemy od dodania przycisku, a nast pnie doko czymy pozo-
sta  cz  aplikacji. Zadanie programistyczne podczas rozwi zywania warto po-
dzieli  na mniejsze elementy, które mo na atwo przetestowa . Podobnie b dzie
w tym przyk adzie — najpierw zrobimy jedn  rzecz, upewnimy si , e dzia a prawi-
d owo, i dopiero potem przejdziemy do kolejnej.

Dodanie przycisku
Najpierw dodamy do strony przycisk i sformatujemy go przy u yciu jQuery UI.
W tym przyk adzie b dziemy pracowa  nad dwoma plikami dost pnymi w kata-
logu R14; s  to index.html oraz todo.js. Ca y kod JavaScript b dzie umieszczany
w pliku todo.js, natomiast kod HTML niezb dny do utworzenia przycisku oraz
okna dialogowego trafi do pliku index.html.

Uwaga: Informacje na temat pobierania przyk adów do ksi ki mo na znale  na stronie 46.
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 1. Otwórz w edytorze tekstu plik index.html dost pny w katalogu R14.
Plik zawiera ju  odwo ania do potrzebnych plików CSS, jQuery oraz jQuery UI.
Jednak nie ma w nim jeszcze odwo ania do skryptu todo.js — czyli pliku, w któ-
rym zapiszesz kod JavaScript tworzonej aplikacji.

 2. W wierszu bezpo rednio poni ej <script src="js/jqeury-ui.min.js">
</script> dodaj nast puj cy wiersz kodu :
<script src="todo.js"></script>

Bardzo wa ne jest to, by plik todo.js zosta  do czony do strony jako ostatni,
gdy  wymaga on zarówno biblioteki jQuery, jak i jQuery UI. Je li wczytasz
go przed któr kolwiek z tych bibliotek, podczas wy wietlania strony przegl -
darka zg osi b d syntaktyczny.
Teraz zajmiesz si  dodaniem przycisku. U ytkownik b dzie móg  go klikn
w celu dodania do listy nowego zadania.

 3. W tre ci pliku odszukaj komentarz <!-- Tu dodaj przycisk. --> i zast p
go poni szym wierszem kodu HTML:

<button id="add-todo">Dodaj nowe zadanie</button>

W tym kodzie nie ma nic szczególnego — dodajesz do strony zwyczajny ele-
ment <button>. Gdyby  teraz wy wietli  stron  w przegl darce, przekona by
si , e wygl da on jak zwyczajny przycisk do wysy ania formularza — bez-
barwny i nieinteresuj cy. Ju  zaraz przekszta cisz go w przycisk jQuery UI.

 4. W edytorze tekstów otwórz plik todo.js, a nast pnie wewn trz funkcji
$(document).ready(function(e) { wpisz nast puj cy wiersz kodu:

$("#add-todo").button();

Powy szy kod spowoduje zastosowanie w przycisku formatowania okre lonego
przez aktualnie u ywamy temat graficzny jQuery UI (patrz strona 407). Mo-

esz go dodatkowo uatrakcyjni , dodaj c do niego ikon  jQuery UI.
 5. Wewn trz funkcji button() dodaj litera  obiektowy definiuj cy ikon ,
która b dzie wy wietlona na przycisku (kod litera u zosta  wyró niony
pogrubion  czcionk ):

$("#add-todo").button({
  icons: {
    primary: "ui-icon-circle-plus"
  }
});

Powy szy kod umie ci z lewej strony napisu widocznego na przycisku niewiel-
k  ikon  ze znakiem „+”. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie 390,
jQuery UI pozwala na wy wietlanie na przyciskach dwóch ikon: jednej po lewej
stronie (ikona g ówna — primary), a drugiej po prawej (ikona pomocnicza —
secondary). W przypadku tego przycisku jedna ikona w zupe no ci wystarczy.

 6. Zapisz oba pliki, todo.js oraz index.html, a nast pnie wy wietl stron
index.html w przegl darce.
Teraz przycisk powinien ju  wygl da  tak samo jak wid et przycisku jQuery UI
widoczny na rysunku 14.1. Je li tak nie wygl da, oznacza to, e przygotowany
kod JavaScript nie dzia a. Dok adnie go sprawd , u ywaj c konsoli JavaScript,
by upewni  si , czy nie ma komunikatów o b dach.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/jsjqn3
http://helion.pl/rf/jsjqn3


C Z  I V   Z A A W A N S O W A N E  Z A S T O S O W A N I A  J Q U E R Y  I  J Z Y K A  J A V A S C R I P T

Dodanie okna
dialogowego

522

Dodanie okna dialogowego
A zatem mamy ju  przycisk, który jednak nic nie robi. Docelowo klikni cie tego
przycisku powinno powodowa  wy wietlenie okna dialogowego — jego zaim-
plementowanie b dzie Twoim kolejnym zadaniem. Najpierw dodasz kod HTML
okna dialogowego.

 1. W pliku index.html odszukaj komentarz <!-- Tutaj dodaj okienko
dialogowe. --> i zast p go poni szym kodem HTML:

<div id="new-todo" title="Dodaj zadanie">

  <form>
    <p>
      <label for="task">Nazwa zadania:</label>
      <input type="text" name="task" id="task">
    </p>
  </form>
</div>

Zgodnie z tym, czego dowiedzia e  si  na stronie 331, w okno dialogowe mo esz
zamieni  dowolny fragment kodu HTML. Tu u yjemy elementu <div>, we-
wn trz którego znajduje si  formularz z jednym polem tekstowym. Podczas do-
dawania zadania u ytkownicy b d  wpisywali w tym polu nazw  zadania.
Aby przekszta ci  ten kod HTML w okno dialogowe, b dziesz musia  u y  kodu
JavaScript.

 2. Wró  do pliku todo.js. Poni ej kodu, który doda e  w kroku 5. na stronie 521,
wpisz:

$("#new-todo").dialog();

Zapisz plik index.html i od wie  stron  w przegl darce. Powinno si  na niej
pojawi  okno dialogowe (patrz górny zrzut na rysunku 14.2). Jednak jest ono
wy wietlane od razu, a nie po klikni ciu przycisku. To standardowe zacho-
wanie okien dialogowych tworzonych przy u yciu biblioteki jQuery UI. Aby
ukry  to okno, b dziesz musia  przekaza  w wywo aniu funkcji dialog()
odpowiednie opcje.

 3. W wywo aniu funkcji dialog() umie  obiekt zawieraj cy dwie w a ciwo ci:
$("#new-todo").dialog({
  modal : true,
  autoOpen : false
});

Zgodnie z tym, czego si  dowiedzia e  na stronie 335, opcja modal zmusza
u ytkownika do zamkni cia okna dialogowego, zanim b dzie móg  wykona  na
stronie jak kolwiek inn  operacj . I w a nie o to chodzi — kiedy u ytkownik
kliknie przycisk Dodaj nowe zadanie, wype nienie okna dialogowego powinno
by  jedyn  rzecz , na której u ytkownik ma si  skoncentrowa .

Z kolei przypisanie w a ciwo ci autoOpen warto ci false sprawi, e okno
dialogowe nie b dzie ju  wy wietlane natychmiast po wczytaniu strony. Teraz
b dzie pocz tkowo ukryte i trzeba wy wietli  je programowo, w odpowiedzi na
klikni cie przycisku!
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Rysunek 14.2. Okna dialogowe
jQuery UI s  automatycznie wy-
wietlane zaraz po wczytaniu

strony. To doskona e rozwi zanie
w przypadku prezentowania
wa nych informacji, które u yt-
kownicy musz  zobaczy  bezpo-
rednio po wej ciu na stron .

Jednak w wi kszo ci innych sy-
tuacji, takich jak dodawanie ele-
mentów do listy zada , nie jest
ju  takie dobre. Zwykle b dziesz
chcia , by okno dialogowe by o
ukryte, a  do momentu wykona-
nia jakiej  akcji przez u ytkowni-
ka — na przyk ad takiej jak klik-
ni cie przycisku „Dodaj nowe
zadanie”

 4. Dodaj funkcj  obs uguj c  zdarzenia click, dopisuj c do wywo ania funkcji
.button() wywo anie .click():

$("#add-todo").button({
  icons: {
    primary: "ui-icon-circle-plus"
  }
}).click(function() {
  $('#new-todo').dialog('open');
});

Wywo ania funkcji jQuery mo na czy  w sekwencje — w tym celu na ko -
cu jednej z nich wystarczy dopisa  kropk , a za ni  umie ci  wywo anie ko-
lejnej funkcji. W tym przypadku kod najpierw wybiera element o identyfikatorze
add-todo (czyli przycisk), potem wywo uje funkcj  jQuery UI button() i w ko -
cu dodaje do przycisku funkcj , która b dzie obs ugiwa  zdarzenia click.
Dodana funkcja obs uguj ca zdarzenia wywo uje z kolei funkcj  open() okna
dialogowego (patrz strona 338). Innymi s owy, klikni cie przycisku powinno
teraz powodowa  wy wietlenie okna dialogowego.
Nadszed  czas, eby przetestowa  dzia anie kodu.
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 5. Zapisz plik todo.js, po czym wy wietl w przegl darce stron  index.html.
Kliknij przycisk Dodaj nowe zadanie.
Teraz okno dialogowe powinno by  wy wietlane wy cznie po klikni ciu
przycisku (u do u rysunku 14.2). Co wi cej, ca y obszar poni ej okna dialo-
gowego powinien zosta  nieco zaciemniony — przykryty przez pr kowan ,
pó przezroczyst  warstw . To wizualne oznaczenie informuje u ytkownika,

e zosta o wy wietlone modalne okno dialogowe, co z kolei znaczy, e dopó-
ki go nie zamknie, nie b dzie móg  zrobi  nic innego. Jednak aktualnie nie
ma jak zamkn  tego okna dialogowego!
Na szcz cie za pomoc  jQuery UI dodawanie przycisków do okien dialogo-
wych jest bardzo proste.

 6. Wró  do pliku todo.js. Do listy opcji okna dialogowego dodaj kolejn  —
buttons, jej warto ci  ma by  pusty litera  obiektowy:

$("#new-todo").dialog({
  modal : true,
  autoOpen : false,
  buttons : {

  }
});

Opcja buttons pozwala okre la  przyciski, które jQuery UI dynamicznie do-
da do okna dialogowego. Oprócz tego, do ka dego z nich mo na doda  funk-
cj , dzi ki czemu co  si  stanie, kiedy u ytkownik kliknie dany przycisk.
Tworzymy kod aplikacji wolno, krok po kroku, poniewa  dzieje si  w nim
ca kiem du o. Teraz na przyk ad dysponujesz nowym obiektem (w a ciwo-
ci  buttons) umieszczonym wewn trz innego obiektu (litera u obiektowego

z opcjami, przekazywanego w wywo aniu funkcji dialog()).
Najpierw dodaj przycisk z pust  funkcj .

 7. Do litera u obiektowego wpisanego w poprzednim kroku dodaj now  w a-
ciwo  (wyró nion  pogrubion  czcionk ):

$("#new-todo").dialog({
  modal : true,
  autoOpen : false,
  buttons : {
    "Dodaj zadanie" : function () {

    }
  }
});

Ten kod powoduje dodanie do okna dialogowego przycisku z napisem Dodaj
zadanie. Kiedy u ytkownik kliknie ten przycisk, zostanie wykonana funkcja.
Obecnie funkcja jest pusta, wi c nic si  nie stanie. Funkcj  t  zaimplemen-
tujesz do ko ca w nast pnej cz ci przyk adu. A teraz dodasz do okna dialo-
gowego drugi przycisk.

 8. Za zamykaj cym nawiasem klamrowym funkcji umieszczonej we w a-
ciwo ci "Dodaj zadanie" wpisz przecinek i dodaj kolejn  w a ciwo

z funkcj  anonimow :
$("#new-todo").dialog({
  modal : true,
  autoOpen : false,
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  buttons : {
    "Dodaj zadanie" : function () {

    },
    "Anuluj" : function () {
      $(this).dialog('close');
    }
  }
});

Ten nowy fragment kodu dodaje do okna dialogowego przycisk Anuluj. Co
wi cej, przycisk ju  co  robi. Wyra enie $(this) odwo uje si  do elementu,
który wywo a  funkcj , czyli do samego okna dialogowego. Kiedy u ytkownik
kliknie przycisk Anuluj, zostaje wywo ana funkcja close() wid etu okna
dialogowego (patrz strona 340). Powoduje ona natychmiastowe zamkni cie
tego okna.
Nadszed  czas, by zobaczy  efekt wykonanej pracy.

 9. Zapisz plik todo.js i od wie  stron  index.html w przegl darce. Kliknij
przycisk Dodaj nowe zadanie.
Okno dialogowe powinno teraz zawiera  dwa przyciski (patrz rysunek 14.3).
Kliknij przycisk Dodaj zadanie — oczywi cie nic si  nie powinno sta , gdy  ob-
s uga przycisku nie zosta a jeszcze zaimplementowana. Kiedy jednak klikniesz
drugi przycisk, czyli Anuluj, okno powinno zosta  zamkni te.
W nast pnej cz ci przyk adu zajmiesz si  pisaniem kodu, który pozwoli na
dodawanie zada  do listy.

Rysunek 14.3. Wystarczy o kilka
wierszy kodu, aby przygotowa
wszystkie komponenty prostego
interfejsu u ytkownika aplikacji
do zarz dzania list  zada

Dodawanie zada
Nasza aplikacja do zarz dzania list  zada  wygl da ju  ca kiem dobrze, jednak nie
dzieje si  w niej zbyt du o. Nadszed  zatem czas, by  zaj  si  kodem umo liwiaj -
cym dodawanie zada . Zostanie on umieszczony w funkcji skojarzonej z przyci-
skiem Dodaj zadanie, czyli w pustej funkcji anonimowej, któr  dopisa e  w kro-
ku 5. na stronie 524. Implementacj  tego kodu wykonasz w opisanych poni ej
czterech krokach.
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 1. Pobierz nazw  zadania, któr  u ytkownik wpisa  w polu tekstowym
w oknie dialogowym.
Warto  ta jest przechowywana w polu tekstowym, a to oznacza, e mo esz j
atwo pobra , u ywaj c funkcji val() jQuery (patrz strona 283).

 2. Utwórz element <li>, który nast pnie dodasz do tre ci strony.
Ka de zadanie b dzie reprezentowane przez jeden element listy wypunktowanej.
Poni ej przedstawiona zosta a struktura kodu HTML takiego elementu:

<li>
  <span class="done">%</span>
  <span class="delete">x</span>
  <span class="task">Upiec ciasteczka</span>
</li>

Pierwszy element <span> reprezentuje obszar, który u ytkownik mo e klikn ,
by oznaczy  zadanie jako wykonane. Drugi element <span> reprezentuje przy-
cisk do usuni cie zadania. I w ko cu ostatni element <span> zawiera nazw
zadania podan  przez u ytkownika w oknie dialogowym. Taki kod HTML mo-

esz skonstruowa , cz c ze sob  litera y a cuchowe zawieraj ce odpowiednie
znaczniki i dodaj c do nich wpisan  przez u ytkownika nazw  zadania.

Uwaga: Posta  obu przycisków okre lisz, stosuj c odpowiednie style CSS. Dzi ki temu znak procenta
(%) oraz x umieszczone w kodzie po wy wietleniu strony zostan  zamienione odpowiednio na znacznik
charakterystyczny dla pól wyboru oraz przycisk z ikon  krzy yka. Tajemnica tych przycisków tkwi w za-
stosowaniu specjalnej czcionki, w której zamiast liter s  ikony.

 3. Dodaj do listy zada  do wykonania nowy element listy, znacznik <li>.

Biblioteka jQuery sprawia, e bardzo atwo mo na zamieni  a cuch znaków
na element DOM, a nast pnie doda  go do strony (szczegó owe informacje na
ten temat mo na znale  w rozdziale 4.). Poniewa  dysponujemy pot nym ze-
stawem efektów jQuery UI, mo esz skorzysta  z nich, by dodawa  nowe zada-
nia w sposób atrakcyjny wizualnie.

 4. Zamknij okno dialogowe.

Ta operacja jest bardzo prosta. Wykona e  j  ju  wcze niej, przy okazji imple-
mentowania przycisku do zamykania okna dialogowego, w kroku 8. opisanym
na stronie 524.

Skoro ju  znasz podstawowe kroki, jakie nale y zaimplementowa , czas zabra  si
za pisanie kodu. Najpierw pobierzesz dane wpisane przez u ytkownika, czyli nazw
zadania wpisan  w oknie dialogowym.

 1. Odszukaj funkcj  skojarzon  z przyciskiem Dodaj zadanie okna dialo-
gowego (zosta a ona podana we w a ciwo ci buttons litera u obiektowego
przekazywanego w wywo aniu funkcji dialog()), a nast pnie wpisz w niej
poni szy kod:

"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
},

Powy sza instrukcja tworzy now  zmienn , taksName, i zapisuje w niej warto
pola tekstowego umieszczonego w oknie dialogowym. Pami tasz zapewne struk-
tur  kodu tworz cego okno dialogowe, zosta a ona przedstawiona w kroku 1.
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na stronie 522. Kod ten zawiera mi dzy innymi pole tekstowe o okre lonym
identyfikatorze. A zatem wywo anie $('#task').val() pobiera warto  tego
pola — czyli to, co u ytkownik wpisa  jako nazw  zadania.
Istnieje tak e mo liwo , e u ytkownik kliknie przycisk Dodaj zadanie,
mimo e pole tekstowe b dzie puste. Poniewa  nie chcemy dodawa  do naszej
listy pustych zada , zatem powiniene  si  upewni , e warto  zmiennej
taskName b dzie inna od pustego a cucha znaków.

 2. Poni ej wiersza kodu dodanego w poprzednim kroku wpisz trzy kolejne
(wyró nione pogrubion  czcionk ):

"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
  if (taskName === '') {
    return false;
  }
},

Ten kod jedynie upewnia si , e zmienna taskName zawiera co  innego ni
pusty a cuch znaków (zosta  on zapisany przy u yciu dwóch znaków apo-
strofu, z których pierwszy oznacza pocz tek a cucha, a drugi jego koniec),
a u ytkownik nie klikn  przycisku Dodaj zadanie bez podania tytu u zadania.
Instrukcja return false powoduje zako czenie funkcji, co z kolei sprawia,

e okno dialogowe pozostanie widoczne. A zatem u ytkownik musi wpisa
nazw  zadania lub zamkn  okno dialogowe (co mo e tak e zrobi , klikaj c
niewielki przycisk „X” widoczny w jego prawym, górnym rogu).
Teraz zajmiesz si  tworzeniem kodu HTML reprezentuj cego zadanie.

 3. Dodaj kolejn  zmienn , a nast pnie skonstruuj i zapisz w niej a cuch
znaków; do tego celu pos u  trzy kolejne wiersze kodu (wyró nione po-
grubion  czcionk ):

"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
  if (taskName === '') {
    return false;
  }
  var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
  taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
  taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
},

Do utworzenia zmiennej taskHTML i zapisania w niej ca ego, d ugiego a cucha
znaków wystarczy by jeden wiersz kodu. Jednak w ten sposób powsta aby in-
strukcja, któr  trudno przeanalizowa . Podzielenie d ugiego a cucha znaków
na cz ci i zapisanie go w kilku kolejnych wierszach pozwala poprawi  czytel-
no  kodu. Operator += s u y do do czenia podanego a cucha znaków do a -
cucha, który ju  jest zapisany w zmiennej (patrz strona 72).
Zauwa , e jeszcze nie doda e  do tego a cucha nazwy zadania podanej przez
u ytkownika i przechowywanej w zmiennej taskName. Zrobisz to ju  za chwil .

 4. Dodaj kolejn  zmienn  i zapisz w niej obiekt jQuery zawieraj cy obiekt
utworzony na podstawie kodu HTML (nowy kod zosta  wyró niony po-
grubion  czcionk ):

"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
  if (taskName === '') {
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    return false;
  }
  var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
  taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
  taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
  var $newTask = $(taskHTML);
},

Biblioteka jQuery umo liwia przekszta cenie a cucha znaków, takiego jak
"<h1>To jest nag ówek</h1>", na element DOM. Innymi s owy, taskHTML
jest zmienn  zawieraj c  a cuch znaków. a cuch ten nie jest jednak „praw-
dziwym” kodem HTML; natomiast przekazanie a cucha zawieraj cego
znaczniki HTML w wywo aniu funkcji $() spowoduje przekszta cenie go na
element DOM. A nawet jeszcze lepiej — funkcja $() przekszta ca a cuch
znaków na obiekt jQuery, dzi ki czemu mo na na nim wywo ywa  standar-
dowe funkcje tej biblioteki. Cho  znak $ na pocz tku zmiennej $newTask nie
jest konieczny, jednak umieszczanie go na pocz tku nazw zmiennych sta-
nowi praktyk  powszechnie stosowan  przez programistów u ywaj cych
jQuery. Ten znak dolara stanowi wizualn  podpowied  informuj c , e dana
zmienna zawiera obiekt jQuery i mo na jej u ywa  do wywo ywania wszystkich
metod biblioteki, takich jak .show() czy te  .addClass().
W nast pnym kroku dodasz nazw  zadania podan  przez u ytkownika.

 5. Do kodu funkcji obs uguj cej przycisk Dodaj zadanie dopisz kolejny wiersz:
"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
  if (taskName === '') {
    return false;
  }
  var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
  taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
  taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
  var $newTask = $(taskHTML);
  $newTask.find('.task').text(taskName);
},

Metoda find() poszukuje elementu odpowiadaj cego podanemu selektoro-
wi wewn trz aktualnie wybranego elementu (patrz strona 555). W tym
przypadku metoda operuje na elemencie <li> przechowywanym w zmiennej
$newTask i poszukuje w nim innego elementu, nale cego do klasy task —
czyli elementu <span>, w którym powinna zosta  zapisana nazwa zadania
(patrz krok 3.). Nast pnie wywo anie funkcji text() zapisuje zawarto  zmiennej
taskName w odnalezionym elemencie.
Ale dlaczego masz zadawa  sobie tyle trudu, zamiast po prostu doda  warto
zmiennej taskName do a cucha znaków tworzonego w kroku 4. w nast puj cy
sposób:

taskHTML += '<span class="task">' + taskName + '</span></li>';

Gdyby  post pi  w ten sposób, z o liwy u ytkownik móg by utworzy  zada-
nie o nast puj cej nazwie: <script>alert('ha, ha, ha... w ama em si
do tej listy');</script>. Ten z o liwy kod zosta by dodany bezpo rednio
do strony i wykonany. Natomiast funkcja text() jQuery zamienia wszystkie
znaczniki HTML na ich bezpieczne odpowiedniki, czyli zamienia <script>
na &lt;script&gt;.
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Je li nawet u ytkownik nie ma adnych z ych intencji, takie rozwi zanie po-
zwoli mu wpisa  w nazwie zadania ca kowicie prawid owy tekst, taki jak „Doda
do strony g ównej znacznik <h1>”, bez spowodowania awarii aplikacji.
W ko cu nadszed  czas, by umie ci  nowe zadanie na stronie.

 6. Do kodu funkcji dodaj kolejne dwa wiersze (wyró nione pogrubion
czcionk ):

"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
  if (taskName === '') {
    return false;
  }
  var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
  taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
  taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
  var $newTask = $(taskHTML);
  $newTask.find('.task').text(taskName);
  $newTask.hide();
  $('#todo-list').prepend($newTask);
},

Poniewa  $newTask jest obiektem jQuery, mo na wywo ywa  na jego rzecz
funkcje biblioteki. W dodanym fragmencie kodu najpierw ukrywasz nowe
zadanie, dzi ki czemu pó niej b dziesz móg  je wy wietli , u ywaj c efektu
animacji. Po ukryciu elementu kolejna instrukcja najpierw wybiera element
listy — jest to lista wypunktowana o identyfikatorze todo-list — a nast p-
nie dodaje na jej pocz tku nowy (wci  ukryty) element (wi cej informacji na
temat dzia ania metody prepend() mo na znale  na stronie 159).
W kolejnym kroku wy wietlisz nowy element listy i ukryjesz okno dialogowe.

 7. Do kodu funkcji dodaj kolejne dwa wiersze (zmiany zosta y wyró nione
pogrubion  czcionk ):

"Dodaj zadanie" : function () {
  var taskName = $('#task').val();
  if (taskName === '') {
    return false;
  }
  var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
  taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
  taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
  var $newTask = $(taskHTML);
  $newTask.find('.task').text(taskName);
  $newTask.hide();
  $('#todo-list').prepend($newTask);
  $newTask.show('clip',250).effect('highlight',1000);
  $(this).dialog('close');
},

Pierwsza z dodanych instrukcji operuje na dodanym do listy ukrytym ele-
mencie i wy wietla go przy u yciu metody show(). Dla dodatkowego popra-
wienia atrakcyjno ci strony zastosowane zosta y dwa efekty wizualne jQuery UI.
Pierwszy z nich, clip (patrz strona 463), sprawia, e element wydaje si  po-
wi ksza . Kiedy element b dzie ju  widoczny, wywo ujemy metod  effect(),
ka c jej odtworzy  efekt highlight, który na chwilk  wy wietla element na

ó to, przyci gaj c uwag  u ytkownika (i nieodmiennie powoduj c zachwyt
osób korzystaj cych z aplikacji).
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Ostatni wiersz kodu zamyka okno dialogowe (ten sam kod zastosowa e  ju
wcze niej, w kroku 8. na stronie 524, dodaj c go do przycisku Anuluj). Teraz
trzeba sprawdzi , jak to wszystko dzia a.

 8. Zapisz plik todo.js, a nast pnie od wie  w przegl darce stron  index.html.
Kliknij przycisk Dodaj nowe zadanie, wpisz nazw  zadania i kliknij przy-
cisk Dodaj zadanie.
Nowe zadanie powinno si  pojawi  poni ej nag ówka Zadania do wykonania.
Je li jednak nie wida  go, sprawd  kod i zajrzyj do konsoli JavaScript prze-
gl darki, by zobaczy , czy nie ma w niej komunikatów o b dach.
Spróbuj doda  kolejne zadanie. Przy tej okazji zauwa ysz zapewne kolejny,
niewielki problem — w polu tekstowym w oknie dialogowym pozosta a na-
zwa poprzedniego zadania. Aby doda  nowe, musisz najpierw zaznaczy  ten
tekst i go usun . Na szcz cie ten problem mo na rozwi za  bardzo atwo.

 9. W literale obiektowym przekazywanym w wywo aniu funkcji dialog(),
za w a ciwo ci  buttons wpisz przecinek i dodaj poni szy fragment kodu:

close: function() {
  $('#new-todo input').val('');
}

Pe ny kod funkcji dialog() powinien mie  nast puj c  posta :
$("#new-todo").dialog({
  modal: true,
  autoOpen: false,
  buttons : {
    "Dodaj zadanie" : function() {
      var taskName = $('#task').val();
      if (taskName === '') {
        return false;
      }
      var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
      taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
      taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
      var $newTask = $(taskHTML);
      $newTask.find('.task').text(taskName);
      $newTask.hide();
      $('#todo-list').prepend($newTask);
      $newTask.show('clip',250).effect('highlight',1000);
      $(this).dialog('close');
    },
    "Anuluj" : function() {
      $(this).dialog('close');
    }
  },
  close: function() {
    $('#new-todo input').val('');
  }
});

To naprawd  ca kiem sporo kodu. Upewnij si , e ten ostatni fragment
umie ci e  poza obiektem buttons. Opcja close wid etu okna dialogowego
jQuery UI pozwala na wykonanie podanej funkcji w momencie, gdy u yt-
kownik zamknie okno dialogowe. W tym przypadku wykonywane operacje
ogranicz  si  do wyczyszczenia pola tekstowego, kiedy zatem u ytkownik
nast pnym razem otworzy okno dialogowe, pole b dzie puste i gotowe do
wpisania nazwy kolejnego zadania. (Zawarto  pola mo na by tak e usun
w ramach obs ugi klikni cia przycisku Dodaj zadanie, jednak chodzi o tu o za-
prezentowanie opcji close).
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Oznaczanie zadania jako wykonanego
Jedn  z czynno ci, które podczas korzystania z listy zada  daj  najwi cej satys-
fakcji, jest oznaczanie zada  jako wykonanych. Niestety nasza aplikacja jeszcze
nie udost pnia tej jak e przyjemnej operacji. W tym podrozdziale naprawisz to
niedopatrzenie. Ogólnie rzecz bior c, zadanie jest ca kiem proste: u ytkownik
zaznacza puste pole wyboru z lewej strony nazwy i zadanie — czyli element listy
— jest przenoszone z jednej listy na drug .

Delegowanie zdarze
Aby oznaczy  zadanie jako wykonane, u ytkownik musi klikn  pole wyboru
umieszczone w danym elemencie listy. Zazwyczaj funkcje obs uguj ce zdarzenia s
okre lane poprzez wybranie odpowiedniego elementu i skojarzenie z nim funkcji;
operacj  t  mo na wykona  w nast puj cy sposób:

$('.done').click(function () {
  // Operacja wykonywana po klikni ciu elementu.
});

Jednak sposób obs ugi zdarze  w tworzonej li cie zada  b dzie nieco inny. Bez-
po rednio po wy wietleniu strony w przegl darce lista zada  jest pusta — nie ma

adnych zada  ani adnych pól wyboru, które u ytkownik móg by klikn . Gdy-
by my spróbowali okre li  funkcj  obs uguj c  zdarzenia click bezpo rednio po
wczytaniu strony, nic by si  nie sta o. Poniewa  w tym momencie na stronie nie
ma adnych zada  ani adnych pól wyboru, nie by oby na niej adnych elemen-
tów, w których mo na by zastosowa  t  funkcj . Oczywi cie mo na by wywo y-
wa  metod  click() podczas tworzenia ka dego nowego zadania, jednak biblio-
teka jQuery udost pnia znacznie lepsze rozwi zanie, nazywane delegowaniem
zdarze  (patrz strona 200).

Ogólnie rzecz bior c, mechanizm delegowania zdarze  pozwala wybra  jaki  in-
ny element strony — element ju  istniej cy, w którym b d  umieszczane elementy
dynamicznie dodawane do strony po jej wczytaniu. To w a nie ten element kon-
tenera b dzie odbiera  zdarzenia skierowane do elementów umieszczonych we-
wn trz niego, w naszym przypadku b d  to zdarzenia click. Kiedy takie zdarze-
nie zostanie odebrane, kontener sprawdzi, czy faktycznie by o ono skierowane do
odpowiedniego elementu (w naszym przypadku do pola wyboru w którym  z zada )
i je li by o, wykona odpowiedni  funkcj .

W tym przypadku pusta lista wypunktowana znajduje si  na stronie od momentu
jej pobrania:

<ul id="todo-list">
</ul>

Kiedy u ytkownik tworzy nowe zadanie, aplikacja dynamicznie dodaje je do tej listy:
<ul id="todo-list">
  <li>
    <span class="done">%</span>
    <span class="delete">x</span>
    <span class="task">Upiec ciasto</span>
  </li>
</ul>
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Aby zareagowa  na klikni cie elementu <span> nale cego do klasy done, nale y
delegowa  funkcj  obs uguj c  zdarzenia do istniej cej ju  listy wypunktowanej.

 1. W pliku todo.js za kodem funkcji dialog(), lecz wci  wewn trz wywo-
ania funkcji $(document).ready(), wpisz nast puj ce wywo anie:

$("#todo-list").on('click', '.done', function() {

});

Tak wygl da ogólna struktura delegowanej funkcji obs ugi zdarze . Najpierw
wybierasz element listy wypunktowanej. Nast pnie wywo ywana jest metoda
on() jQuery, do której przekazujesz trzy argumenty. Pierwszym z nich jest a -
cuch znaków zawieraj cy nazw  zdarzenia, 'click'. Drugim argumentem jest
selektor okre laj cy element wewn trz listy wypunktowanej, który musi zosta
klikni ty. W tym przypadku chodzi o element <span> klasy done. I w ko cu
ostatnim argumentem wywo ania jest funkcja — kod, który ma zosta  wykona-
ny, kiedy u ytkownik kliknie pole wyboru oznaczaj ce zadanie jako wykonane.

 2. Wewn trz funkcji obs uguj cej zdarzenia dodaj poni szy wiersz kodu
(wyró niony pogrubion  czcionk ):

$("#todo-list").on('click', '.done', function() {
  var $taskItem = $(this).parent('li');
});

Pami taj, e zadaniem tej funkcji jest przeniesienie zadania z listy Zadania do
wykonania na list  Zadania wykonane. W chwili, gdy u ytkownik kliknie
pole wyboru, dla jQuery istnieje jedynie znacznik <span> umieszczony
gdzie  na li cie, jednak nas interesuje ca y znacznik <li>. Mo esz go pobra ,
korzystaj c z metody parent() jQuery, która umo liwia pobranie elementu
rodzica aktualnie wybranego elementu.
W kodzie dodanym w tym kroku wyra enie $(this) odwo uje si  do elementu
klikni tego przez u ytkownika, czyli: <span class="done">%</span>. A za-
tem ca e wywo anie $(this).parent('li') pobiera najbli szego przodka
znacznika <span>, którym jest znacznik <li>. Innymi s owy, wybiera ono
dok adnie ten element, o który chodzi o.
Element ten jest nast pnie zapisywany w zmiennej $taskItem, a w kolejnym
kroku go ukryjesz.

Uwaga: Wyczerpuj ce informacje na temat ró nic pomi dzy this i $(this) mo na znale  na
stronie 169.

 3. Wewn trz tej samej funkcji dodaj poni szy fragment kodu (wyró niony
pogrubion  czcionk ):

$("#todo-list").on('click', '.done', function() {
  var $taskItem = $(this).parent('li');
  $taskItem.slideUp(250, function() {

  });
});

Metoda slideUp() jest zabawnym sposobem ukrycia elementu (patrz strona
216). Jednak jej wywo anie nie usuwa elementu ze strony. Po zako czeniu jej
wywo ania element wci  jest dost pny na stronie, cho  zosta  ukryty przy u yciu
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odpowiednich stylów CSS. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie
211, wszystkie funkcje jQuery tworz ce efekty animacji (takie jak hide(),
show() czy te  slideUp()) pozwalaj  na podawanie argumentów. W tym przy-
padku pierwszym z argumentów jest liczba — 250 — okre laj ca czas trwania
animacji; w naszym przypadku zajmie ona 250 milisekund.
Drugim argumentem jest funkcja zwrotna. Jest to funkcja, która zostanie wy-
wo ana po zako czeniu odtwarzania animacji. Pami tasz zapewne, e po za-
ko czeniu wywo ania funkcji slideUp() znacznik <li> reprezentuj cy za-
ko czone zadanie wci  znajduje si  na li cie Zadania do wykonania, tyle e
jest niewidoczny. Musisz zatem przenie  go na drug  list . Kod, który to zrobi,
umie cisz w a nie w funkcji zwrotnej.

 4. Wewn trz funkcji zwrotnej dodaj poni szy fragment kodu (wyró niony
pogrubion  czcionk ):

$("#todo-list").on('click', '.done', function() {
  var $taskItem = $(this).parent('li');
  $taskItem.slideUp(250, function() {
    var $this = $(this);
    $this.detach();
  });
});

Pierwszy z dwóch nowych wierszy kodu jedynie pobiera element listy —
$(this) — i zapisuje go w kolejnej zmiennej. Robisz to dlatego, e ka de
wywo anie funkcji jQuery — $( ) — zmusza przegl dark  do wykonania pew-
nej pracy. Poniewa  na tym elemencie b dziesz musia  wykona  kilka operacji,
zatem zamiast niepotrzebnie za ka dym razem wywo ywa  funkcj  jQuery,
lepiej b dzie zapisa  wynik jej wywo ania w zmiennej. (Rozwi zanie to, opisane
bardziej szczegó owo na stronie 544, stanowi jedn  z ogólnie przyj tych najlep-
szych praktyk zwi zanych ze stosowaniem biblioteki jQuery).
Drugi z dodanych wierszy kodu wywo uje metod  detach(), która usuwa
wybrany element lub elementy z drzewa DOM, cho  pozostawia je na stro-
nie. Innymi s owy, wybrany element jest usuwany z listy, lecz wci  znaj-
duje si  w pami ci przegl darki. Co wi cej, wci  jest zapisany w zmiennej
$this. Dzi ki temu w nast pnym kroku b dziesz móg  przenie  go w inne
miejsce strony — a konkretnie, na drug  list !

Uwaga: Wyczerpuj ce informacje na temat metody detach() mo na znale  na stronie http://
api.jquery.com/detach/.

 5. Doko cz kod funkcji zwrotnej, dopisuj c wewn trz niej kolejne dwa
wiersze kodu (wyró nione pogrubion  czcionk ):

$("#todo-list").on('click', '.done', function() {
  var $taskItem = $(this).parent('li');
  $taskItem.slideUp(250, function() {
    var $this = $(this);
    $this.detach();
    $('#completed-list').prepend($this);
    $this.slideDown();
  });
});
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Metod  prepend() pozna e  ju  wcze niej (w kroku 6. na stronie 529). Za jej
pomoc  wstawisz kod HTML wewn trz innego elementu. W tym przypadku
od czony element listy — $this — zostaje zapisany na pocz tku listy Zadania
wykonane (listy wypunktowanej o identyfikatorze completed-list). I w ko -
cu, poniewa  przenoszony element zosta  ukryty przez wywo anie metody
slideUp(), zatem teraz mo esz go wy wietli  w nowym po o eniu — w tym
celu wywo ywana jest metoda slideDown() (patrz strona 216).

 6. Zapisz plik todo.js, a nast pnie od wie  stron  index.html w przegl darce.
Aby j  przetestowa , najpierw dodaj kilka zada , a nast pnie kliknij pole
wyboru umieszczone z lewej strony nazwy zadania, aby oznaczy  je jako
wykonane.
Teraz powiniene  ju  bez problemu dodawa  zadania i oznacza  je jako wy-
konane (patrz rysunek 14.4). Je li przyk adowa aplikacja nie dzia a, dok adnie
sprawd  kod i zajrzyj do konsoli JavaScript, by zobaczy , czy nie zosta y w niej
wy wietlone jakie  komunikaty o b dach.

Rysunek 14.4. Pole wyboru oraz przycisk, który pozwala oznaczy  zadanie jako wykonane oraz je usun ,
zmieniaj  wygl d po wskazaniu ich mysz . Mo liwo ci tej nie zapewnia jednak kod JavaScript, lecz style CSS.
A konkretnie, pseudoklasa :hover pozwalaj ca na zmian  wygl du elementu, na którym znajduje si  wska nik
myszy. Aby sprawdzi , jak tworzony jest ten efekt, zajrzyj do pliku todo.css umieszczonego w podkatalogu
css katalogu R14

A teraz kolejna sprawa — mo e warto by oby mie  mo liwo  zmiany kolej-
no ci zada  na li cie? Dzi ki temu mo na by doda  kilka zada , a nast pnie
uporz dkowa  je w takiej kolejno ci, w jakiej powinny zosta  wykonane, na
przyk ad: „Kupi  ksi k  kucharsk ”, „Upiec ciasteczka”, „Zje  ciasteczka”.
Przy u yciu wid etu Sortable jQuery UI takie mo liwo ci funkcjonalne
mo na uzyska  bardzo szybko i atwo. A skoro ju  przy tym jeste my, równie
atwo mo esz zapewni  u ytkownikom mo liwo  dowolnego przenoszenia

zada  mi dzy oboma listami, zatem b dzie mo na oznaczy  zadanie jako
wykonane poprzez przeci gni cie go na list  Zadania wykonane.

 7. Otwórz plik index.html w edytorze tekstów i odszukaj wewn trz niego
znaczniki <ul> obu list: Zadania do wykonania oraz Zadania wykonane.
Do obu dodaj atrybut class="sortlist", tak by mia y nast puj c  posta :

<ul id="todo-list" class="sortlist">
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oraz
<ul id="completed-list" class="sortlist">

Przypisuj c t  sam  nazw  klasy obu listom, b dziesz móg  w prosty sposób
zapewni  mo liwo  porz dkowania elementów na ka dej z nich.

 8. Zapisz plik index.html, po czym otwórz w edytorze plik todo.js. Na sa-
mym ko cu funkcji $(document).ready(), lecz wci  wewn trz niej, wpisz
nast puj ce wywo anie:

$('.sortlist').sortable();

W ten sposób obie listy zapewniaj  ju  mo liwo  porz dkowania elementów.
Je li chcesz sprawdzi , jak to dzia a, zapisz oba pliki, a nast pnie od wie
stron  index.html w przegl darce. Zauwa ysz jednak, e cho  faktycznie mo -
na zmienia  kolejno  elementów na li cie, jednak nie da si  przeci ga  ele-
mentów jednej listy na drug . Bardzo atwo mo na jednak po czy  ze sob
dwa wid ety Sortable.

 9. Wewn trz wywo ania funkcji sortable() wstaw nast puj cy litera  obiek-
towy:

$('.sortlist').sortable({
  connectWith : '.sortlist'
});

Opcja connectWith (opisana szczegó owo na stronie 452) umo liwia po -
czenie dwóch list. Poniewa  w naszej aplikacji obie listy nale  do tej samej
klasy, aby zatem je po czy , wystarczy poda  selektor tej klasy. W ten spo-
sób u ytkownik b dzie ju  móg  dowolnie przeci ga  elementy pomi dzy
oboma listami. Jednak zanim definitywnie zako czysz prac  nad listami,
dodasz do nich jeszcze kilka ostatnich, drobnych usprawnie  wizualnych.

 10. Do tego samego litera u obiektowego dodaj trzy kolejne w a ciwo ci (wy-
ró nione pogrubion  czcionk ):

$('.sortlist').sortable({
  connectWith : '.sortlist',
  cursor : 'pointer',
  placeholder : 'ui-state-highlight',
  cancel : '.delete,.done'
});

Nie zapomnij o przecinku za opcj  connectWith. Opcja cursor (opisana na
stronie 425) zmienia posta  wska nika myszy podczas przeci gania elemen-
tów, a opcja placeholder (patrz strona 454) wyró nia miejsce listy, gdzie
u ytkownik mo e upu ci  przeci gany element. I w ko cu opcja cancel (patrz
strona 451) okre la te elementy umieszczone wewn trz elementu sortowal-
nego, które nie mog  pos u y  jako „uchwyty” do przeci gania. W naszym
przypadku u ytkownik nie b dzie móg  przeci ga  zadania, u ywaj c pola
wyboru oznaczaj cego zadanie jako wykonane ani przycisku do usuni cia
zadania.

 11. Zapisz pliki index.html oraz todo.js, po czym od wie  plik index.html
w przegl darce.
Dodaj do listy kilka ró nych zada . Spróbuj je przeci ga  pomi dzy obiema
listami. Teraz powiniene  ju  oznaczy  zadanie jako wykonane poprzez samo
przeci gni cie go na list  Zadania wykonane (patrz rysunek 14.1).
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Usuwanie zada
Pozosta a do zaimplementowania ju  tylko jedna mo liwo , czyli usuwanie za-
da . Jest ona ca kiem wa na, gdy  mo e si  zdarzy , e u ytkownik przez po-
my k  doda zadanie, które nie powinno si  znale  na li cie. Poza tym, je li lista
wykonanych zada  stanie si  zbyt d uga, u ytkownik mo e zdecydowa  si  na
usuni cie kilku z nich.

 1. W pliku todo.js, za kodem funkcji sortable(), lecz wci  wewn trz funkcji
$(document).ready() wpisz nast puj cy fragment kodu:

$('.sortlist').on('click', '.delete', function() {

});

Tak e w tym przypadku zastosowa e  delegowanie zdarze . W momencie wczy-
tywania strony listy s  puste i nie ma w nich adnych przycisków, dlatego te  do
usuwania zada  u ywasz techniki delegowania. W tym przypadku wywo anie
$('.sortlist') powoduje pobranie obu list wypunktowanych dost pnych na
stronie (gdy  u ytkownicy powinni mie  mo liwo  usuwania zada  z obu list),
a wywo anie metody on() informuje jQuery, e nale y obs ugiwa  zdarzenia
klikni cia skierowane do elementów klasy delete. W odpowiedzi na klikni cie
takiego elementu ma zosta  wywo ana przekazana funkcja.
W kolejnym punkcie zajmiesz si  zaimplementowaniem kodu tej funkcji.

 2. Znajd  kod mi dzy znacznikami <script> w sekcji nag ówkowej strony
i usu  kod wyró niony pogrubieniem:

$('.sortlist').on('click', '.delete', function() {
  $(this).parent('li').effect('puff', function() {
    $(this).remove();
  });
});

W tym kodzie dzieje si  ca kiem sporo, lecz powiniene  ju  by  przyzwyczajony
do takich rozwi za . Poni ej zosta y opisane wszystkie wykonywane operacje.
 Wyra enie $(this).parent('li') pobiera element klikni ty przez u yt-

kownika (reprezentowany przez $this), a nast pnie w ród jego przodków
odnajduje znacznik <li>. Innymi s owy, wyra enie to pobiera element zada-
nia, które nale y usun .

 Metoda effect() biblioteki jQuery UI odtwarza w elemencie okre lony
efekt wizualny. W tym przypadku odtwarzamy efekt o nazwie puff, który
powoduje e element si  powi ksza, stopniowo wygasa i w ko cu znika.

 W wywo aniu metody effect() zosta a umieszczona funkcja zwrotna,
która b dzie wywo ana po zako czeniu efektu. W naszym przypadku funkcja
pobiera element listy, na którym operowa a metoda effect() — czyli ele-
ment listy pobrany przy u yciu wyra enia $(this) — a nast pnie usuwa
go ca kowicie ze strony, wywo uj c metod  remove() jQuery (patrz strona
160). Metoda remove(), w odró nieniu od detach() (opisanej na stronie
533), ca kowicie usuwa wskazany element strony.

 3. Zapisz plik i od wie  w przegl darce stron  index.html.
Teraz powiniene  ju  bez problemu dodawa , przenosi  i usuwa  zadania, a ca a
strona powinna wygl da  tak, jak na rysunku 14.1. Gdyby  mia  jakie  proble-
my z wykonaniem tego przyk adu, poni ej znajdziesz ca y kod pliku todo.js.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/jsjqn3
http://helion.pl/rf/jsjqn3


R O Z D Z I A  1 4 .  T W O R Z E N I E  A P L I K A C J I  D O  O B S U G I  L I S T Y  Z A D A

Usuwanie zada

537

$(document).ready(function(e) {
  $("#add-todo").button({
    icons: {
      primary: "ui-icon-circle-plus"
    }
  }).click(function() {
    $("#new-todo").dialog('open');
  });

  $("#new-todo").dialog({
    modal: true,
    autoOpen: false,
    buttons : {
      "Dodaj zadanie" : function() {
        var taskName = $('#task').val();
        if (taskName === '') {
          return false;
        }
        var taskHTML = '<li><span class="done">%</span>';
        taskHTML += '<span class="delete">x</span>';
        taskHTML += '<span class="task"></span></li>';
        var $newTask = $(taskHTML);
        $newTask.find('.task').text(taskName);
        $newTask.hide();
        $('#todo-list').prepend($newTask);
        $newTask.show('clip',250).effect('highlight',1000);
        $(this).dialog('close');
      },
      "Anuluj" : function() {
        $(this).dialog('close');
      }
    },
    close: function() {
      $('#new-todo input').val('');
    }
  });

  $("#todo-list").on('click','.done', function() {
    var $taskItem = $(this).parent('li');
    $taskItem.slideUp(250, function() {
      var $this = $(this);
      $this.detach();
      $('#completed-list').prepend($this);
      $this.slideDown();
    });
  });

  $('.sortlist').sortable({
    connectWith : '.sortlist',
    cursor : 'pointer',
    placeholder : 'ui-state-highlight',
    cancel : '.delete,.done'
  });

  $('.sortlist').on('click','.delete',function() {
    $(this).parent('li').effect('puff', function() {
      $(this).remove();
    });
  });
}); // Koniec funkcji ready.

Uwaga: Pe n , dzia aj c  kopi  aplikacji napisanej w tym rozdziale znajdziesz w plikach complete-index.
html oraz complete-todo.js, umieszczonych w katalogu R14.
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Dalsze kroki
Gratuluj  — w a nie napisa e  swoj  pierwsz  aplikacj  internetow ! Jednak t
aplikacj  mo na poprawi  na kilka ró nych sposobów. By  mo e ju  nawet masz
przygotowan  list  ewentualnych usprawnie . W tym podrozdziale zamieszczo-
na zosta a lista potencjalnych poprawek wraz z odno nikami do róde  informa-
cji, które mog  Ci si  przyda  podczas ich implementowania.

Edycja zada
Aktualnie aplikacja nie zapewnia u ytkownikowi mo liwo ci poprawy ewentu-
alnych b dów typograficznych w nazwach zada . Je li kto  wpisze „Uwiec cia-
steczka”, b dzie musia  usun  zadanie i utworzy  je od nowa. Problem edycji
zada  mo na rozwi za  na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest dodanie do ka dego z zada  przycisku Edytuj. Jego klik-
ni cie b dzie powodowa  wy wietlenie okna dialogowego z polem tekstowym
zawieraj cym nazw  zadania — czyli tekst umieszczony wewn trz znacznika
<span> klasy task.

Mo na tak e doda  do strony kolejne okno dialogowe, takie jak przedstawione
na stronie 522. Klikni cie przycisku Edytuj powodowa oby wy wietlenie tego
okna dialogowego i umieszczenie nazwy zadania w polu tekstowym, a zamkni cie
okna dialogowego — aktualizacj  nazwy zadania.

Innym rozwi zaniem mo e by  skorzystanie z w a ciwo ci HTML o nazwie con-
tentEditable. Jej u ycie zapewnia mo liwo  edycji zawarto ci dowolnego ele-
mentu HTML. Przyk adowo poni ej zosta  przedstawiony kod HTML zapew-
niaj cy mo liwo  edycji nazw zda  w naszej przyk adowej aplikacji:

<span class="taks" contentEditable>

W a ciwo  t  mo na nawet zastosowa  dynamicznie, u ywaj c metody prop()
jQuery:

$('.task').prop('contentEditable', true);

Jednak z zastosowaniem w a ciwo ci contentEditable wi e si  jeden problem.
Wid et Sortable jQuery UI nie pozwala na zaznaczanie tekstu w sortowalnych
elementach, a zatem nawet po zastosowaniu w a ciwo ci contentEditable
u ytkownik nie b dzie móg  zaznaczy  tekstu do edycji. Problem ten mo na
omin , nakazuj c jQuery UI ignorowanie elementów klasy task poprzez prze-
kazanie odpowiedniej opcji w wywo aniu funkcji sortable(). Dok adnie w taki
sam sposób post pi e  z polem wyboru do oznaczania zadania jako wykonanego
oraz przyciskiem do usuwania zadania w kroku 10. na stronie 535; a tu wystarczy
doda  selektor .task tak, jak pokazano na poni szym przyk adzie:

cancel: '.delete,.done,.task'

Je li jednak zastosujesz to rozwi zanie, w elementach zada  nie pozostanie zbyt
wiele miejsc, za które u ytkownik b dzie móg  je przeci ga . W takim przypadku
powiniene  doda  do elementu <li> zadania jaki  wyra nie widoczny element,
którego u ytkownik móg by u ywa  do przeci gania. Aby skorzysta  z tego roz-
wi zania, wystarczy u y  opcji handle wid etu Sortable (patrz strona 453).
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Potwierdzanie usuni cia
Obecnie kiedy u ytkownik kliknie przycisk usuwaj cy zadanie, zostaje ono usu-
ni te raz na zawsze. Móg by  jednak doda  modalne okno dialogowe, zawieraj -
ce pro b  o potwierdzenie usuni cia. Je li u ytkownik kliknie przycisk Tak, za-
danie zostanie usuni te, je li przycisk Nie, zadanie pozostanie na li cie.

Zapisywanie listy
Jednak najwi kszym problemem naszej aplikacji jest to, e nie zapami tuje ona
zada  w momencie zamykania okna przegl darki. Innymi s owy, lista ma charakter
ca kowicie tymczasowy i nie zostanie odtworzona po zamkni ciu i ponownym
uruchomieniu przegl darki b d  te  po wy wietleniu strony na innym kompute-
rze. Istnieje kilka sposobów pozwalaj cych na zapami tanie stanu listy zada .

Magazyn lokalny

Wszystkie nowoczesne przegl darki udost pniaj  mechanizm okre lany jako ma-
gazyn lokalny (ang. local storage). Pozwala on na zapisywanie danych na kompu-
terze u ytkownika i odczytanie ich po ponownym wy wietleniu strony. Móg by
skorzysta  z magazynu lokalnego, by zapisywa  aktualny stan listy zada  po ka dej
zmianie ich stanu. W takim przypadku, kiedy u ytkownik wróci na stron , powi-
niene  sprawdzi , czy s  zapisane jakie  dane w magazynie lokalnym, a je li s ,
musisz odpowiednio zaktualizowa  stron .

Wi cej informacji na temat magazynu lokalnego mo na znale  na witrynie Mozilla
Developer Network: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/API/DOM/
Storage. Dost pna jest nawet wtyczka jQuery u atwiaj ca korzystanie z tego mecha-
nizmu: https://github.com/julien-maurel/jQuery-Storage-API.

Zapis na serwerze

Kolejn  mo liwo ci  jest zapisanie listy zada  na serwerze. To rozwi zanie ma
t  zalet , e takiej listy zada  mo na u ywa  na dowolnym komputerze. Z dru-
giej strony jego wad  jest konieczno  utworzenia jakiego  systemu kontroli do-
st pu do listy, w przeciwnym razie ka dy b dzie móg  wej  na stron  i wy wietli
Twoje zadania (a nawet je usun ).

Ksi ka ta nie jest po wi cona zagadnieniom programowania aplikacji dzia aj -
cych po stronie serwera. Jednak do przekazania zada  na serwer b dziesz musia
u y  kodu JavaScript. Zapewne b dzie to kod korzystaj cy z technologii AJAX,
opisanej w poprzednim rozdziale.

Najprostszym rozwi zaniem by oby pobranie wszystkich elementów list i zasto-
sowanie metody .each() do pobrania nazwy ka dego z zada . Nast pnie móg -
by  utworzy  obiekt jQuery zawieraj cy list  wszystkich zada , zarówno tych do
wykonania, jak i ju  wykonanych. W ko cu, aby  móg  je przes a  na serwer,
musia by  serializowa  ten obiekt, czyli zapisa  go w postaci a cucha znaków.
Poni ej zosta  zamieszczony kod funkcji, która realizuje wszystkie te operacje:
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function getData() {
  var todoData = {
    toDo : [],
    completed : []
  };
  $('#todo-list').each( function() {
    var task = $(this).find('.task').text();
    todoData.toDo.push(task);
  });
  $('#completed-list').each( function() {
    var task = $(this).find('.task').text();
    todoData.completed.push(task);
  });
  return $.param(todoData);
}

T  funkcj  móg by  wywo ywa  za ka dym razem, kiedy b dziesz chcia  pobra
wszystkie zadania w postaci nadaj cej si  do przes ania na serwer. Odczytanie
tych zada  i zrobienie z nimi czego  u ytecznego nale a oby ju  do programu
wykonywanego na serwerze.

Inne pomys y
Je li masz wi cej pomys ów na poprawienie zamieszczonej tu przyk adowej listy
zada , warto, by  je dok adniej wypróbowa . Ten projekt doskonale nadaje si  do
sprawdzenia nowych umiej tno ci stosowania j zyka JavaScript oraz bibliotek
jQuery i jQuery UI. Bezustannie rozwijan  wersj  tego projektu mo na znale
na serwisie GitHub, na stronie https://github.com/sawmac/jquery-todo.
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198–205, 531
diagnozowanie

pliku, 633
skryptu, 636
zaawansowane, 628
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dodawanie
efektu rollover, 245
elementów do tablicy, 80
etykietek ekranowych, 347
formatu JSON, 509
funkcji anonimowej, 184
identyfikatorów, 508
jQuery, 139
jQuery UI, 329
kana u Flickr, 506
kodu JavaScript, 40
komunikatów, 301
komunikatów o b dach, 304
menu, 368
odwo ania zwrotnego, 509
okna dialogowego, 522
operacji, 185
przycisków, 339, 341, 520
regu  walidacji, 303
tekstu, 48
tematu do strony, 414
tre ci, 157, 546
wid etu Draggable, 422
wyró nionych cytatów, 171
zada , 519, 525
zdj , 512
zestawu kart, 351, 356

dokumentacja jQuery, 548, 552
do czanie

pliku JavaScript, 49
pliku jQuery, 137
wtyczki Validation, 301
zdarzenia, 184

DOM, Document Object Model, 146, 554
dopasowanie liczby, 573
dopasowywanie wzorców, 582
dope nianie pojedynczych cyfr, 596
dostarczanie podpowiedzi, 393
dost p do

b dów, 55
danych, 502

dostosowywanie
przycisków, 390
wygl du, 407

dyrektywa @keyframes, 235
dzia anie

funkcji, 118
odno ników, 256
znaczników, 22

dzielenie a cuchów znaków, 605

E
edycja zada , 538
efekt, 211, 325, 421

blind, 462
bounce, 463
clip, 463
distance, 463

drop, 463
effect(), 462
explode, 461, 463
fade, 463
fold, 463
hide(), 461
hightlight, 464
puff, 464
pulsate, 464
rollover, 243, 245
scale, 464
shake, 464
show(), 461
size, 465
slide, 465
times, 463
toggle(), 462

efekty
jQuery UI, 461, 462
wizualne, 249

elementy
formularza, 281
p tli for, 113
tablicy, 79
wyzwalaj ce, 343

etykiety ekranowe, 345
kod HTML, 350
opcje, 348
tre ci HTML, 349

F
FAQ, Frequently Asked Questions, 204
FIFO, First In, First Out, 82
filtr

:even, 154
:odd, 154
:first, 154
:last, 154
:not(), 154
:has(), 154
:contains(), 155
:hidden(), 155
:visible, 155
checked, 282, 284
selected, 283

filtry jQuery, 153
format

godziny, 595
JSON, 491, 500

formatowanie
danych, 487
komunikatów, 319
warto ci monetarnych, 590

formularze, 279, 375
aktywowanie pola, 290, 295
daty ze stylem, 375
inteligentne, 290
logowania, 216
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proste wzbogacanie, 294
ukrywanie opcji, 293
ukrywanie pól, 298
walidacja, 299
wid ety usprawniaj ce, 401
w czanie pól, 291
wy czanie pól, 295
wy wietlanie opcji, 293

funkcja, Patrz tak e metoda
$(), 544
$(document).ready(), 169, 191, 205, 358
$.each(), 504
$.getJSON(), 501
$.get(), 501
$.post(), 501
.after(), 159, 561
.append(), 158, 560
.before(), 159, 561
.button(), 523
.children(), 556
.closest(), 557
.empty(), 563
.end(), 559
.find(), 548, 556
.html(), 157, 560
.next(), 560
.parent(), 557
.prepend(), 159, 561
.ready(), 191
.remove(), 561
.replaceWith(), 561
.siblings(), 558
.text(), 158, 560
.unwrap(), 563
.wrap(), 561
.wrapInner(), 562
accordion(), 367
addClass(), 162, 466
alert(), 187
animate(), 220–228
append(), 546
appendTo(), 318
attr(), 166, 241, 256
autocomplete(), 398
buildAnswer(), 638
button(), 390, 392, 406
buttonset(), 392
click(), 218, 254, 257
console.log(), 623, 624
css(), 163, 165, 297, 445, 553
datepicker(), 403
dialog(), 336–339, 522, 530
document.write(), 86
draggable(), 431, 447
drop, 447
droppable(), 437, 447
each(), 168, 255, 505
effect(), 462
fadeIn(), 214, 253

fadeOut(), 167, 209, 214, 225
fadeTo(), 214
fadeToggle(), 214
focus(), 291
get(), 488
getMonth(), 593
hide(), 206, 212, 461
hover(), 192, 227, 244
jQuery(), 544
not(), 259
off(), 196
on(), 197–202
openExt(), 260
parseFloat(), 588
parseInt(), 588
post(), 488
prepend(), 499, 546
preventDefault(), 195, 257
processData(), 498
processResponse(), 492
prop(), 297
ready(), 141, 186, 190
remove(), 254
removeAttr(), 166
removeClass(), 162, 466
selectmenu(), 387, 405
serialize(), 490
show(), 212, 257, 461
slideDown(), 208, 216
slideToggle(), 216
slideUp(), 209, 216, 533
sortable(), 452, 455, 458
stopPropagation(), 197
tabs(), 354, 358, 360
text(), 528
toggle(), 213, 462
toggleClass(), 234, 466
tooltip(), 346–349
val(), 281, 283, 284, 300
validate(), 302, 306, 309

funkcje, 115, 620
anonimowe, 168, 184, 186, 524
do manipulacji kodem, 560
nazwy zmiennych, 121
pobieranie informacji, 120
przekazywanie danych, 118
quiz, 124
systemu operacyjnego, 31
wbudowane, 60
zwrotne, 223, 477, 493, 533

G
galeria fotografii, 249, 250
generowanie

liczby losowej, 592
podpowiedzi, 395

GitHub, 267
grupowanie fragmentów wzorców, 576
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H
HTML, Hypertext Markup Language, 21
HTML5, 42, 301

I
identyfikator tooltip, 545
ikona

g ówna, 390
pomocnicza, 390

instrukcja, 59
else if, 99, 101
if, 95
Switch, 603

instrukcje
warunkowe, 94
warunkowe zagnie d one, 104

interakcje, 325, 421, 493
interfejs u ytkownika, 323, 326
interpreter j zyka JavaScript, 40

J
JavaScript, 17

funkcje, 115
gramatyka, 59
instrukcje, 59
instrukcje warunkowe, 94, 105
komentarze, 88
litera y obiektowe, 165
obiekty, 86
operacje matematyczne, 68
p tle, 109
pierwszy program, 37
s owa kluczowe, 65
struktury logicznych, 93
struktury steruj ce, 93
tablice, 77, 111
typy danych, 60
wbudowane funkcje, 60
zmienne, 63

jednostki miary, 220
j zyk

CSS, 23
HTML, 21
HTML5, 42
JavaScript, 17

j zyki
kompilowane, 39
skryptowe, 39

jQuery, 20, 133, 135
AJAX, 479
animacje, 211
efekt rollover, 243
efekty, 211
filtry, 153

klasy, 161
kolekcje, 155
menu responsywne, 270
metoda load(), 480
obs uga zdarze , 182
pobieranie elementów, 147
podmiana obrazków, 241
rozja nianie elementów, 213
selektory, 282
ukrywania elementów, 212
wczytywanie rysunków, 242
wtyczka Validation, 301, 318
wtyczki, 265
wygaszanie elementów, 213
wy wietlania elementów, 212
wzbogacanie formularzy, 279
zamiana rysunków, 239
zastosowania, 239
zdarzenia, 177
zdarzenia specyficzne, 190

jQuery UI, 323, 325
akordeony, 363
animacje, 465
arkusze stylów, 415
dok adne umiejscawianie, 343
dostosowywanie wygl du, 407
efekty, 421, 461
formularze, 375
interakcje, 421
interfejs u ytkownika, 323
okna dialogowe, 330, 523
pasek nawigacyjny, 371
prezentowanie informacji, 345
przes anianie stylów, 415
stosowanie nowego tematu, 413
tematy graficzne, 383
wid et Autocomplete, 394–396, 400
wid et Datepicker, 375
wid et Draggable, 421
wid et Droppable, 434
wid et przycisku, 389, 390
wid et Selectmenu, 368
wid et Sortable, 449
wid et Tabs, 354
zatsosowania, 327
zastosowania zaawansowane, 469
zdarzenia niestandardowe, 357

JSON, JavaScript Object Notation, 500
JSON z wype nieniem, 506
JSONP, JSON with padding, 506

K
kalendarze, 377, 383
kana  Flickr, 506
karta Sources, 629, 637
karty, 351
karty prezentuj ce zawarto , 360
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kategoria
Ajax, 551
Attributes, 550
CSS, 550
Data, 551
Deffered objects, 551
Dimenstions, 552
Effects, 551
Events, 550
Forms, 551
Internals, 552
Manipulation, 550
Offset, 552
Selectors, 549
Traversing, 550
Utilities, 551

klasa, 161
animateDiv, 236
button, 232
close, 209
faded, 233
required, 303, 304
ui-dialog-title, 420
ui-menu, 369
ui-widget, 419

klatki kluczowe, keyframes, 234
klauzula else, 98, 101
klucz, 507
kod HTML

formularza, 280
menu nawigacyjnego, 270
sekcji strony, 295

kolejka FIFO, 82
kolejno  wykonywania operacji, 69
kolekcje jQuery, 155
komentarze, 88
komunikacja z serwerem WWW, 476
komunikat o b dzie, 99, 301, 304, 309,

319, 613
konfigurowanie serwera WWW, 476
konsola, 621, 624

b dów, 57
JavaScript, 52, 53, 56, 628

kontrola dzia ania odno nik, 255
kontrolki formularza, 279
kontrolowanie dzia ania skryptu, 631

L
liczba, 61

b dów, 621
losowa, 591

lista
FAQ, 204
rozwijana stylowa, 383
wypunktowana, 270
zada , 519, 525
zagnie d ona, 272

litera y obiektowe, 165, 489

a cuch znaków, 61
dzielenie, 605
odnajdywanie wzorów, 570
okre lanie d ugo ci, 566
pobieranie fragmentu, 569
przeszukiwanie a cuchów, 567
z zapytaniem, 487
zamiana na liczb , 587
zmiana wielko ci znaków, 566

a cuchy
formatuj ce, 379
wywo a  funkcji, 156

czenie
liczb, 70
a cuchów znaków, 69

opcji, 510
ró nych elementów, 606
tablic, 605

M
magazyn lokalny, 539
manipulacja kodem HTML, 560
menu, 31

nawigacyjne, 270
wielopoziomowe, 372

metoda
$.each(), 515
$.get(), 495
$.getJSON(), 510
addClass(), 467
blur(), 263
cancel, 458
close(), 263
destroy, 458
detach(), 533
disable, 458
draggable(), 441
each(), 504
effect(), 529, 536
enable, 458
find(), 528
focus(), 263
GET, 477, 488
get(), 486
getDay(), 594
getHours(), 594
indexOf(), 568
load(), 480, 482, 485
match(), 575, 584
Math.random(), 591
menu(), 373
moveBy(), 263
moveTo(), 264
Number(), 587
on(), 197
open(), 262
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metoda
parent(), 532
parseInt(), 164
POST, 477, 488
post(), 486
prepend(), 529, 534
prop(), 285
remove(), 536
removeClass(), 467
resizeBy(), 264
resizeTo(), 264
scrollBy(), 264
scrollTo(), 264
search(), 582
send(), 478
serialize, 458, 459
slice(), 569
slideUp(), 532, 534
switchClass(), 467
toArray, 459
toggleClass(), 467

metody
obiektu Date, 593
wid etów Sortable, 458

modalne okna dialogowe, 335
modyfikowanie

stron, 142
tematów graficznych, 407
tre ci, 546
w a ciwo ci CSS, 163

N
nag ówki kart, 353
narz dzia

do programowania, 26
inspekcji kodu, 419

narz dzie inspektora, 420
nawias

klamrowy, 95, 105, 165, 229
kwadratowy, 78

nazwy zmiennych, 64, 121
negowanie warunków, 103

O
obiekt, 86

buttons, 344
Date, 593, 595, 597
JSON, 501, 502
rules, 306
XMLHttpRequest, 474, 476

obiekty
reprezentuj ce zdarzenia, 194
jQuery, 147

obserwowanie skryptu, 632
obs uga

b dów, 494
danych, 477
kana ów, 509

kilku elementów, 199
listy zada , 519
quizów, 124, 129
stref czasowych, 599
zdarze , 182, 185, 226, 531

odczyt
atrybutów HTML, 166
atrybutów znaczników, 160
w a ciwo ci CSS, 163

odno niki, 251
blokowanie dzia ania, 256
dzia anie domy lne, 256
lokalizacja docelowa, 255
pobieranie, 255
zewn trzne, 258

od wie anie strony, 472
odwo anie zwrotne JSONP, 509
okna dialogowe, 330, 332

dodawanie przycisków, 339, 341
modalne, 335
otwieranie, 338
przekazywanie opcji, 336

okno przegl darki, 261
opcja

accept, 436
active, 365
activeClass, 436
animate, 365
axis, 424, 451
buttons, 524
cancel, 424, 451
cancelWith, 452
change, 387
changeMonth, 378
changeYear, 378
collapsible, 365
connectToSortable, 424
connectWith, 535
containment, 425, 452
cursor, 453, 535
cursorAt, 453
dateFormat, 378, 379
delay, 401, 453
disabled, 437
distance, 453
equalTo, 308
event, 365
grid, 426, 453
handle, 427, 453
heightStyle, 365
helper, 427
hoverClass, 437
icons, 365, 370, 386, 390
items, 454
max, 308
maxDate, 379
maxlength
min, 308
minDate, 380
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minLength, 307, 401
monthNames, 378
numberOfMonths, 378
opacity, 428, 454
placeholder, 454
position, 370, 386
range, 308
rangelength, 307
revert, 428
revertDuration, 429
scope, 429, 437
snap, 429
snapMode, 430
snapTolerance, 430
source, 401
text, 391
tolerance, 438
width, 385
yearRange, 380
zIndex, 430, 446

opcje
etykietek ekranowych, 348
formularza, 293
wid etu Autocomplete, 400
wid etu Draggable, 424
wid etu Droppable, 436
wid etu Sortable, 451
zestawów kart, 354

operacje matematyczne, 68
operator

!=, 96
!==, 96
*=, 72
/=, 72
++, 72
+=, 72
<, 96
<=, 96
-=, 72
==, 96
===, 96
>, 96
>=, 96
LUB, 103
NIE, 103
trójargumentowy, 602

optymalizacja selektorów, 547
organizacja W3C, 23
oszcz dzanie miejsca, 363
otwieranie konsoli, 621
oznaczanie zada , 519, 531

P
panele tre ci, 353
pasek nawigacyjny, 371
p tla

do-while, 114
for, 112
while, 109

p tle automatyczne, 155
plik

accordion.html, 366
advanced_tooltips.html, 350
airports.js, 395, 396, 404
birthdate.html, 381
callback.html, 224
console.html, 625
debugger.html, 633
events_intro.html, 185
faq.html, 205
flickr.html, 512
form.html, 295, 402, 404
gallery.html, 251
index.html, 534
interactions.css, 447
jquery.js, 301
jquery-ui.min.js, 329
load.html, 483
login.html, 217, 496
menu.html, 274
open_external.js, 260
panel1.html, 361
products.php, 399
rollover.html, 245, 246
sm-core.css, 273
tabs.html, 356
todo.js, 524, 536
tooltips.html, 347

pliki
.js, 44
JavaScript, 42, 49, 606
jQuery, 138

pobieranie
czasu, 594
danych, 398
elementów strony, 147, 183
informacji, 74
kodu XML, 495
miesi ca, 593
odno ników, 184, 255
odpowiedzi, 478
pliku jQuery, 138

podgl d ród a strony, 161
podmienianie

obrazków, 241
rysunków, 239

podpowiedzi, 395
podwzorce, 586
pole

tekstowe, 290
wyboru, 284, 534

polecenie
alert(), 199
prompt(), 124

porównywanie warto ci, 105
pozycjonowanie bezwzgl dne, 215
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prezentacja
danych, 511
informacji, 345
JSONP, 506
obs ugi zdarze , 185

problemy, 611
program

Aptana Studio, 27
Atom, 27
BBEdit, 27
Brackets, 26
CoffeeCup Free HTML Editor, 26
Dreamweaver, 28
Eclipse, 27
EditPlus, 27
Emacs, 27
HTML-Kit, 26
Notepad++, 26
SublimeText, 27
TextWrangler, 26
ThemeRoller, 327, 407
Vim, 27

programowanie komputerowe, 38
programy, 40

bezp atne, 26
komercyjne, 27
reaguj ce inteligentnie, 93

projekt jQuery UI, 144
przeci ganie i upuszczanie, 94
przegl danie

b dów, 623
informacji, 473

przegl darka, 474
Chrome, 52, 53
Firefox, 56
Internet Explorer, 55
Safari, 57

przej cia CSS3, 231, 232
przekazywanie

funkcji do zdarzenia, 183
obs ugi zdarzenia, 202
zdarze , 197

przes anianie stylów, 415
przesuwanie

elementów, 216
znacznika <div>, 225

przesy anie
danych, 292
formularzy, 473

przetwarzanie danych, 490
przezroczysto , 232
przyciski, 389
przypisywanie zdarzenia, 183
pseudoklasa

active, 232
hover, 232, 534

pusta instrukcja if, 207

R
reakcje na zdarzenia, 195
referencje do okien, 263
regu y walidacji, 303

zaawansowane, 306
responsywne menu nawigacyjne, 270

kod CSS, 273
kod HTML, 270
kod JavaScript, 273

rodzaje
adresów URL, 45
b dów, 615

rozwi zywanie problemów, 611

S
sekcja

nag ówkowa, 22
Theme, 327

selektor, 148
#gallery, 251
#mainMenu, 372
hidden, 208

selektory
atrybutów, 152
CSS, 150
dzieci, 151
elementów, 149
elementów potomnych, 151
elementów s siaduj cych, 152
identyfikatorów, 148
klas, 150
zaawansowane, 151

serwer
CDN, 137
WWW, 475, 476

serwis GitHub, 267
siatka pól, 427
silnik zarz dzania uk adem, 40
sk adnia j zyka, 39
skróty klawiaturowe, 31
skrypt JavaScript, 475
skrypty po stronie

klienta, 41
serwera, 41

s owa
kluczowe, 65
zarezerwowane, 65, 617

s owo kluczowe
if, 95
this, 169

sortowanie elementów strony, 449
sprawdzanie

kilku warunków, 98
stanu przycisków, 284
warunków, 102
wprowadzonych danych, 94
wyst powania liczb, 589
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stan przycisków, 284
stosowanie

elementów tablicy, 79
funkcji css(), 554
instrukcji warunkowych, 105
jQuery UI, 327
komentarzy, 89
liczb, 587
a cuchów znaków, 565

metody $.getJSON(), 510
okien dialogowych, 331
osobnych etykiet, 397
osobnych warto ci, 397
s ów zarezerwowanych, 617
tablicy danych, 395
typów danych, 67
wid etu Droppable, 435
wid etu Sortable, 449
wtyczek jQuery, 268
wyra e  regularnych, 571
zmiennych, 66, 67, 72

strona dokumentacji, 553
struktura

funkcji, 116
galerii fotografii, 250

styl, 24
komunikatów, 310
wid etów, 418

stylowe przyciski, 389

cie ka
bezwzgl dna, 45
do zewn trznego pliku, 618
wzgl dna, 45

ledzenie dzia ania skryptu, 623

T
tablica

danych, 395
obiektów, 397
wspó rz dnych, 425

tablice, 77, 111
dodawanie elementów, 80
tworzenie, 78
usuwanie elementów, 82
zapisywanie danych, 83

technika
JSONP, 506
przeci gnij i upu , 443

techniki j zyka JavaScript, 565
technologia AJAX, 471
tematy graficzne jQuery UI, 383
tempo animacji, 221, 465
testowanie

aplikacji, 621
wyra e  regularnych, 585

ThemeRoller
Clickable items, 411
Content, 411
Corner Radius, 410
Drop shadows, 412
Error, 412
Font settings, 409
Header/Toolbar, 410
Highlight, 412
Kolor ikon, 411
Kolor obramowania, 411
Kolor tekstu, 411
Kolor t a, 410
Modal Screen for overlays, 412
Nieprzezroczysto  tekstury t a, 411
Tekstura t a, 410

tworzenie
adresu URL, 508
akordeonu, 366
aplikacji, 519
daty, 597, 598
interfejsu u ytkownika, 326
kodu JavaScript, 609
kolejek, 82
komunikatów, 72
liczb losowych, 591
nowych okien, 260
okna dialogowego, 332
paska nawigacyjnego, 371
skryptów, 479
sliderów, 266
tablic, 78
wyra e  regularnych, 572
zmiennych, 63

typy danych, 60

U
uciekaj cy element p ywaj cy, 373
uko nik, 31
ukrywanie

opcji formularza, 293
pól, 298

umieszczanie wska nika myszy, 192
URL, Uniform Resource Locator, 45
ustawianie atrybutów znaczników, 160
usuwanie

atrybutów HTML, 166
elementów, 160
elementów z tablicy, 82
wska nika myszy, 192
zada , 520, 536, 539
zdarze , 196

u ywanie, Patrz stosowanie
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W
W3C, World Wide Web Consortium, 146
walidacja, 302

formularzy, 94, 299
pól wyboru, 316
prosta, 312
przycisków opcji, 316
strony, 23
z wykorzystaniem serwera, 309
zaawansowana, 305, 313

walidator kodu HTML, 258
warto ci

elementów formularzy, 283
logiczne, 62, 99

warto  $(this), 203
wczytywanie rysunków, 242
wersje biblioteki jQuery, 138, 140
w ze , node, 146
wid et, 324

Autocomplete, 394–396, 400
automatycznego uzupe niania, 394
Datepicker jQuery UI, 375
Dialog, 333
Draggable, 421

opcje, 424
zastosowanie, 423
zdarzenia, 430

Droppable, 434
opcje, 436
stosowanie, 435
zdarzenia, 438

kalendarza, 377, 383
przycisku, 389, 390
Selectmenu, 368, 388
Sortable, 449

metody, 458
opcje, 451
stosowanie, 449
zdarzenia, 455

Tabs, 354
wid ety

okna dialogowego, 343
usprawniaj ce formularze, 401
Wijmo UI, 326

wielko  znaków, 618
w a ciwo ci

CSS, 554
kalendarzy, 377
list rozwijanych, 385
okien, 261
okna dialogowego, 333

w a ciwo
active, 354
animation-play-state, 236
collapsible, 355
content, 349
contentEditable, 538
disabled, 426

draggable, 333
easing, 466
event, 355
height, 262, 334
heightStyle, 355
hide, 335, 348, 354
left, 262
location, 262
location.hostname, 259
menubar, 263
modal, 335
my, 343
placeholder, 456
of, 343
opacity, 232
position, 215, 336, 348
resizable, 334
responseXML, 478
scrollbars, 262
show, 335, 348, 354
status, 262
toolbar, 262
tooltipClass, 348
top, 262
track, 348
transition, 233
ui.helper, 432, 439, 455
ui.item, 455
ui.item.index, 387
ui.item.label, 387
ui.item.value, 387
ui.offset, 433, 440, 456
ui.originalPosition, 433, 440, 456
ui.position, 433, 440, 456
ui.sender, 456
width, 262, 334
zdarzenia, 195

w czanie pól, 291
wska nik myszy, 192, 425
wst pne wczytywanie rysunków, 242
wstrzymywanie przekazywania zdarze , 197
wtyczka

jPanel, 278
Multi-level Push Menu, 278
SmartMenus, 270, 277
Validation, 301, 305, 318

wtyczki
jQuery, 265
jQWidgets, 326
Kendo UI, 326

wydajno  kodu JavaScript, 599
wygl d przycisków, 391
wykrywanie b dów, 51
wy czanie pól, 291, 295
wyra enia regularne, 571, 573, 577

adresy e-mail, 579
adresy stron WWW, 581
daty, 580
kod pocztowy, 577
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numer telefonu stacjonarnego, 578
symbole, 572
testowanie, 585
zast powanie tekstów, 585

wyra enie
$(), 544
$(this), 170, 252, 448, 533, 536, 545
answers.length, 637

wysuwany formularz logowania, 216
wysy anie dania, 478
wy wietlanie

danych HTML, 472
komunikatów, 330, 626
opcji formularza, 293

wzbogacanie formularza, 294

Z, 
zagnie d anie instrukcji warunkowych, 104
zaokr glanie liczb, 589
zapisywanie

danych, 83
listy, 539
pobranych elementów, 544
na serwerze, 539
ustawie , 600, 601

zarz dzanie zdarzeniami, 197
zasada szczegó owo ci, 416
zasi g zmiennych, 123, 620
zast powanie

elementów, 160
tekstów, 585, 586

zastosowania jQuery, 239
zastosowanie

indexOf(), 567
metody $.get(), 495
metody load(), 482
walidacji, 311
wid etu Draggable, 423
wyra e  regularnych, 574

zdarzenia, 177
niestandardowe jQuery UI, 357
specyficzne, 190
usuwanie, 196
wid etu Draggable, 430
wid etu Droppable, 438
wid etu Sortable, 455
zwi zane z dokumentem i oknem, 180
zwi zane z formularzami, 181, 285
zwi zane z klawiatur , 182
zwi zane z mysz , 179

zdarzenie
activate, 441, 456
beforestop, 457
blur, 181, 288
create, 455
change, 181, 289, 457
click, 179, 289, 531
create, 431
dblclick, 179

deactivate, 441, 457
drag, 433
drop, 439, 447
focus, 181, 286
keydown, 182
keypress, 182
keyup, 182, 627
loa, 190
load, 180, 190
mousedown, 179
mousemove, 180
mouseout, 180, 193
mouseover, 179, 193, 196
mouseup, 179
out, 442, 457
over, 442, 457
receive, 457
remove, 457
reset, 181
resize, 180
scroll, 180
sort, 456
start, 432, 444, 455
stop, 434, 445, 457
submit, 181, 195, 285
unload, 181
update, 457

zestawy kart, 351
zewn trzne pliki JavaScript, 42
zmiana

atrybutu src, 240
warto ci zmiennych, 71
wielko ci znaków, 566
w a ciwo ci CSS, 164
wygl du elementu, 534

zmienne, 63, 620
znacznik

<a>, 22, 555
<body>, 22
<div>, 146, 177, 183, 226–230, 245
<form>, 279
<html>, 22, 146
<img>, 243, 555
<input>, 281
<li>, 201, 272, 526, 532
<p>, 22, 218
<script>, 40, 42, 107, 635
<span>, 172, 516, 526, 532
<strong>, 22
<td>, 600
<ul>, 170, 202, 370
ko cowy, 22
pocz tkowy, 22

znak
apostrofu, 616
cudzys owu, 62, 616
równo ci, 617

znaki
karetki, 67
tabulacji, 67

ród a informacji, 643
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