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Tworzenie aplikacji
do obsĪugi listy zadaĬ

ROZDZIAà

Biblioteki jQuery i jQuery UI udostĂpniajî narzĂdzia do tworzenia zaledwie w kilku
prostych krokach profesjonalnie wyglîdajîcych aplikacji internetowych. Pierwsza
z nich moše zadbað o wybieranie elementów strony, dodawanie do niej nowych
elementów oraz aktualizowanie DOM. Z kolei biblioteka jQuery UI udostĂpnia
wspaniale wyglîdajîce widšety, sposoby interakcji z ušytkownikiem oraz efekty
animacji, rozwiîzujîc tym samym wiele najczĂŁciej wystĂpujîcych problemów
zwiîzanych z opracowaniem interfejsu ušytkownika. Korzystajîc z obu tych bibliotek, mošna uniknîð šmudnych oraz czasochĪonnych zadaĬ i skoncentrowað siĂ
wyĪîcznie na tworzeniu dynamicznej, interaktywnej aplikacji. W tym rozdziale
przedstawiony zostaĪ proces pisania prostej aplikacji do zarzîdzania listî zadaĬ.

Przeglîd aplikacji
Lista zadaĬ, którî napiszemy w tym rozdziale, bĂdzie pozwalaĪa ušytkownikom
na wykonywanie nastĂpujîcych operacji.
x Dodawanie nowych zadaĬ do listy. W tym celu dodamy do niej widšet przyci-

sku jQuery UI (nr 1 na rysunku 14.1), a nastĂpnie po klikniĂciu wyŁwietlimy
okno dialogowe jQuery UI.
x Oznaczanie zadania jako wykonanego. Kašde zadanie na liŁcie bĂdzie mieð

pole wyboru z lewej strony (numer 2 na rysunku 14.1). KlikniĂcie tego pola
bĂdzie automatycznie usuwað zadanie z listy Zadania do wykonania i przenosið na listĂ Zadania wykonane.
x Przeciîganie zadaĬ z listy Zadania do wykonania na listĂ Zadania wy-

konane i na odwrót (numer 3 na rysunku 14.1). Choð klikanie pola wyboru
niewîtpliwie speĪni swojî rolĂ, to niby czemu mamy siĂ ograniczað do tylko
jednego sposobu oznaczania zadaĬ jako wykonanych? Korzystajîc z widšetu
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Rysunek 14.1. Biblioteki jQuery oraz jQuery UI sprawiajé, Ŝe napisanie prostej listy zadaħ do zrobienia jest
relatywnie ĥatwe. Pozwalajé one na rozwiézywanie zĥoŜonych problemów zwiézanych z tworzeniem interfejsów uŜytkownika, takich jak opracowanie okien dialogowych, list z moŜliwoļcié sortowania oraz animowanie wybranych elementów stron. Dziýki nim býdziemy mogli skoncentrowaë siý wyĥécznie na zaimplementowaniu moŜliwoļci funkcjonalnych aplikacji

Sortable jQuery UI, mošemy takše pozwolið ušytkownikom na oznaczanie
zdaĬ jako wykonanych poprzez przeciîganie ich na listĂ Zadania wykonane.
Co wiĂcej, mošemy takše pozwolið na przeciîganie zadaĬ z powrotem na listĂ
Zadania do wykonania.
x Usuwanie zadaĬ z listy po klikniĂciu przycisku UsuĬ (numer 4 na rysun-

ku 14.1). Aby zapewnið ušytkownikom mošliwoŁð caĪkowitego usuniĂcia
zadania, dodamy przycisk UsuĬ, którego klikniĂcie caĪkowicie usunie zadanie ze strony. Zastosujemy przy tym jeden z efektów jQuery UI, by caĪa operacja
wyglîdaĪa interesujîco.
Poniewaš biblioteka jQuery UI udostĂpnia wiĂkszoŁð widšetów i mechanizmów
interakcji, pozostaje jedynie zaimplementowanie podstawowej logiki dziaĪania
aplikacji. Zadanie to wykonamy krok po kroku, zgodnie z przedstawionym powyšej planem. Zaczniemy od dodania przycisku, a nastĂpnie dokoĬczymy pozostaĪî czĂŁð aplikacji. Zadanie programistyczne podczas rozwiîzywania warto podzielið na mniejsze elementy, które mošna Īatwo przetestowað. Podobnie bĂdzie
w tym przykĪadzie — najpierw zrobimy jednî rzecz, upewnimy siĂ, še dziaĪa prawidĪowo, i dopiero potem przejdziemy do kolejnej.

Dodanie przycisku
Najpierw dodamy do strony przycisk i sformatujemy go przy ušyciu jQuery UI.
W tym przykĪadzie bĂdziemy pracowað nad dwoma plikami dostĂpnymi w katalogu R14; sî to index.html oraz todo.js. CaĪy kod JavaScript bĂdzie umieszczany
w pliku todo.js, natomiast kod HTML niezbĂdny do utworzenia przycisku oraz
okna dialogowego trafi do pliku index.html.
Uwaga: Informacje na temat pobierania przykĥadów do ksiéŜki moŜna znaleŚë na stronie 46.
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1. Otwórz w edytorze tekstu plik index.html dostĂpny w katalogu R14.
Plik zawiera juš odwoĪania do potrzebnych plików CSS, jQuery oraz jQuery UI.
Jednak nie ma w nim jeszcze odwoĪania do skryptu todo.js — czyli pliku, w którym zapiszesz kod JavaScript tworzonej aplikacji.
2. W wierszu bezpoŁrednio ponišej <script src="js/jqeury-ui.min.js">
´</script> dodaj nastĂpujîcy wiersz kodu :
<script src="todo.js"></script>

Bardzo wašne jest to, by plik todo.js zostaĪ doĪîczony do strony jako ostatni,
gdyš wymaga on zarówno biblioteki jQuery, jak i jQuery UI. JeŁli wczytasz
go przed którîkolwiek z tych bibliotek, podczas wyŁwietlania strony przeglîdarka zgĪosi bĪîd syntaktyczny.
Teraz zajmiesz siĂ dodaniem przycisku. Ušytkownik bĂdzie mógĪ go kliknîð
w celu dodania do listy nowego zadania.
3. W treŁci pliku odszukaj komentarz <!-- Tu dodaj przycisk. --> i zastîp
go ponišszym wierszem kodu HTML:
<button id="add-todo">Dodaj nowe zadanie</button>

W tym kodzie nie ma nic szczególnego — dodajesz do strony zwyczajny element <button>. GdybyŁ teraz wyŁwietliĪ stronĂ w przeglîdarce, przekonaĪbyŁ
siĂ, še wyglîda on jak zwyczajny przycisk do wysyĪania formularza — bezbarwny i nieinteresujîcy. Juš zaraz przeksztaĪcisz go w przycisk jQuery UI.
4. W edytorze tekstów otwórz plik todo.js, a nastĂpnie wewnîtrz funkcji
$(document).ready(function(e) { wpisz nastĂpujîcy wiersz kodu:
$("#add-todo").button();

Powyšszy kod spowoduje zastosowanie w przycisku formatowania okreŁlonego
przez aktualnie ušywamy temat graficzny jQuery UI (patrz strona 407). Mošesz go dodatkowo uatrakcyjnið, dodajîc do niego ikonĂ jQuery UI.
5. Wewnîtrz funkcji button() dodaj literaĪ obiektowy definiujîcy ikonĂ,
która bĂdzie wyŁwietlona na przycisku (kod literaĪu zostaĪ wyróšniony
pogrubionî czcionkî):
$("#add-todo").button({
icons: {
primary: "ui-icon-circle-plus"
}
});

Powyšszy kod umieŁci z lewej strony napisu widocznego na przycisku niewielkî ikonĂ ze znakiem „+”. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie 390,
jQuery UI pozwala na wyŁwietlanie na przyciskach dwóch ikon: jednej po lewej
stronie (ikona gĪówna — primary), a drugiej po prawej (ikona pomocnicza —
secondary). W przypadku tego przycisku jedna ikona w zupeĪnoŁci wystarczy.
6. Zapisz oba pliki, todo.js oraz index.html, a nastĂpnie wyŁwietl stronĂ
index.html w przeglîdarce.
Teraz przycisk powinien juš wyglîdað tak samo jak widšet przycisku jQuery UI
widoczny na rysunku 14.1. JeŁli tak nie wyglîda, oznacza to, še przygotowany
kod JavaScript nie dziaĪa. DokĪadnie go sprawdş, ušywajîc konsoli JavaScript,
by upewnið siĂ, czy nie ma komunikatów o bĪĂdach.
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Dodanie okna dialogowego
A zatem mamy juš przycisk, który jednak nic nie robi. Docelowo klikniĂcie tego
przycisku powinno powodowað wyŁwietlenie okna dialogowego — jego zaimplementowanie bĂdzie Twoim kolejnym zadaniem. Najpierw dodasz kod HTML
okna dialogowego.
1. W pliku index.html odszukaj komentarz <!-- Tutaj dodaj okienko
dialogowe. --> i zastîp go ponišszym 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 dowiedziaĪeŁ siĂ na stronie 331, w okno dialogowe mošesz
zamienið dowolny fragment kodu HTML. Tu ušyjemy elementu <div>, wewnîtrz którego znajduje siĂ formularz z jednym polem tekstowym. Podczas dodawania zadania ušytkownicy bĂdî wpisywali w tym polu nazwĂ zadania.
Aby przeksztaĪcið ten kod HTML w okno dialogowe, bĂdziesz musiaĪ ušyð kodu
JavaScript.
2. Wróð do pliku todo.js. Ponišej kodu, który dodaĪeŁ w kroku 5. na stronie 521,
wpisz:
$("#new-todo").dialog();

Zapisz plik index.html i odŁwieš stronĂ w przeglîdarce. Powinno siĂ na niej
pojawið okno dialogowe (patrz górny zrzut na rysunku 14.2). Jednak jest ono
wyŁwietlane od razu, a nie po klikniĂciu przycisku. To standardowe zachowanie okien dialogowych tworzonych przy ušyciu biblioteki jQuery UI. Aby
ukryð to okno, bĂdziesz musiaĪ przekazað w wywoĪaniu funkcji dialog()
odpowiednie opcje.
3. W wywoĪaniu funkcji dialog() umieŁð obiekt zawierajîcy dwie wĪaŁciwoŁci:
$("#new-todo").dialog({
modal : true,
autoOpen : false
});

Zgodnie z tym, czego siĂ dowiedziaĪeŁ na stronie 335, opcja modal zmusza
ušytkownika do zamkniĂcia okna dialogowego, zanim bĂdzie mógĪ wykonað na
stronie jakîkolwiek innî operacjĂ. I wĪaŁnie o to chodzi — kiedy ušytkownik
kliknie przycisk Dodaj nowe zadanie, wypeĪnienie okna dialogowego powinno
byð jedynî rzeczî, na której ušytkownik ma siĂ skoncentrowað.
Z kolei przypisanie wĪaŁciwoŁci autoOpen wartoŁci false sprawi, še okno
dialogowe nie bĂdzie juš wyŁwietlane natychmiast po wczytaniu strony. Teraz
bĂdzie poczîtkowo ukryte i trzeba wyŁwietlið je programowo, w odpowiedzi na
klikniĂcie przycisku!
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Rysunek 14.2. Okna dialogowe
jQuery UI sé automatycznie wyļwietlane zaraz po wczytaniu
strony. To doskonaĥe rozwiézanie
w przypadku prezentowania
waŜnych informacji, które uŜytkownicy muszé zobaczyë bezpoļrednio po wejļciu na stroný.
Jednak w wiýkszoļci innych sytuacji, takich jak dodawanie elementów do listy zadaħ, nie jest
juŜ takie dobre. Zwykle býdziesz
chciaĥ, by okno dialogowe byĥo
ukryte, aŜ do momentu wykonania jakiejļ akcji przez uŜytkownika — na przykĥad takiej jak klikniýcie przycisku „Dodaj nowe
zadanie”

4. Dodaj funkcjĂ obsĪugujîcî zdarzenia click, dopisujîc do wywoĪania funkcji
.button() wywoĪanie .click():
$("#add-todo").button({
icons: {
primary: "ui-icon-circle-plus"
}
}).click(function() {
$('#new-todo').dialog('open');
});

WywoĪania funkcji jQuery mošna Īîczyð w sekwencje — w tym celu na koĬcu jednej z nich wystarczy dopisað kropkĂ, a za niî umieŁcið wywoĪanie kolejnej funkcji. W tym przypadku kod najpierw wybiera element o identyfikatorze
add-todo (czyli przycisk), potem wywoĪuje funkcjĂ jQuery UI button() i w koĬcu dodaje do przycisku funkcjĂ, która bĂdzie obsĪugiwað zdarzenia click.
Dodana funkcja obsĪugujîca zdarzenia wywoĪuje z kolei funkcjĂ open() okna
dialogowego (patrz strona 338). Innymi sĪowy, klikniĂcie przycisku powinno
teraz powodowað wyŁwietlenie okna dialogowego.
NadszedĪ czas, šeby przetestowað dziaĪanie kodu.
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5. Zapisz plik todo.js, po czym wyŁwietl w przeglîdarce stronĂ index.html.
Kliknij przycisk Dodaj nowe zadanie.
Teraz okno dialogowe powinno byð wyŁwietlane wyĪîcznie po klikniĂciu
przycisku (u doĪu rysunku 14.2). Co wiĂcej, caĪy obszar ponišej okna dialogowego powinien zostað nieco zaciemniony — przykryty przez prîškowanî,
póĪprzezroczystî warstwĂ. To wizualne oznaczenie informuje ušytkownika,
še zostaĪo wyŁwietlone modalne okno dialogowe, co z kolei znaczy, še dopóki go nie zamknie, nie bĂdzie mógĪ zrobið nic innego. Jednak aktualnie nie
ma jak zamknîð tego okna dialogowego!
Na szczĂŁcie za pomocî jQuery UI dodawanie przycisków do okien dialogowych jest bardzo proste.
6. Wróð do pliku todo.js. Do listy opcji okna dialogowego dodaj kolejnî —
buttons, jej wartoŁciî ma byð pusty literaĪ obiektowy:
$("#new-todo").dialog({
modal : true,
autoOpen : false,
buttons : {
}
});

Opcja buttons pozwala okreŁlað przyciski, które jQuery UI dynamicznie doda do okna dialogowego. Oprócz tego, do kašdego z nich mošna dodað funkcjĂ, dziĂki czemu coŁ siĂ stanie, kiedy ušytkownik kliknie dany przycisk.
Tworzymy kod aplikacji wolno, krok po kroku, poniewaš dzieje siĂ w nim
caĪkiem dušo. Teraz na przykĪad dysponujesz nowym obiektem (wĪaŁciwoŁciî buttons) umieszczonym wewnîtrz innego obiektu (literaĪu obiektowego
z opcjami, przekazywanego w wywoĪaniu funkcji dialog()).
Najpierw dodaj przycisk z pustî funkcjî.
7. Do literaĪu obiektowego wpisanego w poprzednim kroku dodaj nowî wĪaŁciwoŁð (wyróšnionî pogrubionî czcionkî):
$("#new-todo").dialog({
modal : true,
autoOpen : false,
buttons : {
"Dodaj zadanie" : function () {
}
}
});

Ten kod powoduje dodanie do okna dialogowego przycisku z napisem Dodaj
zadanie. Kiedy ušytkownik kliknie ten przycisk, zostanie wykonana funkcja.
Obecnie funkcja jest pusta, wiĂc nic siĂ nie stanie. FunkcjĂ tĂ zaimplementujesz do koĬca w nastĂpnej czĂŁci przykĪadu. A teraz dodasz do okna dialogowego drugi przycisk.
8. Za zamykajîcym nawiasem klamrowym funkcji umieszczonej we wĪaŁciwoŁci "Dodaj zadanie" wpisz przecinek i dodaj kolejnî wĪaŁciwoŁð
z funkcjî anonimowî:
$("#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
wiĂcej, przycisk juš coŁ robi. Wyrašenie $(this) odwoĪuje siĂ do elementu,
który wywoĪaĪ funkcjĂ, czyli do samego okna dialogowego. Kiedy ušytkownik
kliknie przycisk Anuluj, zostaje wywoĪana funkcja close() widšetu okna
dialogowego (patrz strona 340). Powoduje ona natychmiastowe zamkniĂcie
tego okna.
NadszedĪ czas, by zobaczyð efekt wykonanej pracy.
9. Zapisz plik todo.js i odŁwieš stronĂ index.html w przeglîdarce. Kliknij
przycisk Dodaj nowe zadanie.
Okno dialogowe powinno teraz zawierað dwa przyciski (patrz rysunek 14.3).
Kliknij przycisk Dodaj zadanie — oczywiŁcie nic siĂ nie powinno stað, gdyš obsĪuga przycisku nie zostaĪa jeszcze zaimplementowana. Kiedy jednak klikniesz
drugi przycisk, czyli Anuluj, okno powinno zostað zamkniĂte.
W nastĂpnej czĂŁci przykĪadu zajmiesz siĂ pisaniem kodu, który pozwoli na
dodawanie zadaĬ do listy.
Rysunek 14.3. Wystarczyĥo kilka
wierszy kodu, aby przygotowaë
wszystkie komponenty prostego
interfejsu uŜytkownika aplikacji
do zarzédzania listé zadaħ

Dodawanie zadaĬ
Nasza aplikacja do zarzîdzania listî zadaĬ wyglîda juš caĪkiem dobrze, jednak nie
dzieje siĂ w niej zbyt dušo. NadszedĪ zatem czas, byŁ zajîĪ siĂ kodem umošliwiajîcym dodawanie zadaĬ. Zostanie on umieszczony w funkcji skojarzonej z przyciskiem Dodaj zadanie, czyli w pustej funkcji anonimowej, którî dopisaĪeŁ w kroku 5. na stronie 524. ImplementacjĂ tego kodu wykonasz w opisanych ponišej
czterech krokach.
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1. Pobierz nazwĂ zadania, którî ušytkownik wpisaĪ w polu tekstowym
w oknie dialogowym.
WartoŁð ta jest przechowywana w polu tekstowym, a to oznacza, še mošesz jî
Īatwo pobrað, ušywajîc funkcji val() jQuery (patrz strona 283).
2. Utwórz element <li>, który nastĂpnie dodasz do treŁci strony.
Kašde zadanie bĂdzie reprezentowane przez jeden element listy wypunktowanej.
Ponišej przedstawiona zostaĪa 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 ušytkownik moše kliknîð,
by oznaczyð zadanie jako wykonane. Drugi element <span> reprezentuje przycisk do usuniĂcie zadania. I w koĬcu ostatni element <span> zawiera nazwĂ
zadania podanî przez ušytkownika w oknie dialogowym. Taki kod HTML mošesz skonstruowað, Īîczîc ze sobî literaĪy ĪaĬcuchowe zawierajîce odpowiednie
znaczniki i dodajîc do nich wpisanî przez ušytkownika nazwĂ zadania.
Uwaga: Postaë obu przycisków okreļlisz, stosujéc odpowiednie style CSS. Dziýki temu znak procenta
(%) oraz x umieszczone w kodzie po wyļwietleniu strony zostané zamienione odpowiednio na znacznik
charakterystyczny dla pól wyboru oraz przycisk z ikoné krzyŜyka. Tajemnica tych przycisków tkwi w zastosowaniu specjalnej czcionki, w której zamiast liter sé ikony.
3. Dodaj do listy zadaĬ do wykonania nowy element listy, znacznik <li>.
Biblioteka jQuery sprawia, še bardzo Īatwo mošna zamienið ĪaĬcuch znaków
na element DOM, a nastĂpnie dodað go do strony (szczegóĪowe informacje na
ten temat mošna znaleşð w rozdziale 4.). Poniewaš dysponujemy potĂšnym zestawem efektów jQuery UI, mošesz skorzystað z nich, by dodawað nowe zadania w sposób atrakcyjny wizualnie.
4. Zamknij okno dialogowe.
Ta operacja jest bardzo prosta. WykonaĪeŁ jî juš wczeŁniej, przy okazji implementowania przycisku do zamykania okna dialogowego, w kroku 8. opisanym
na stronie 524.
Skoro juš znasz podstawowe kroki, jakie nalešy zaimplementowað, czas zabrað siĂ
za pisanie kodu. Najpierw pobierzesz dane wpisane przez ušytkownika, czyli nazwĂ
zadania wpisanî w oknie dialogowym.
1. Odszukaj funkcjĂ skojarzonî z przyciskiem Dodaj zadanie okna dialogowego (zostaĪa ona podana we wĪaŁciwoŁci buttons literaĪu obiektowego
przekazywanego w wywoĪaniu funkcji dialog()), a nastĂpnie wpisz w niej
ponišszy kod:
"Dodaj zadanie" : function () {
var taskName = $('#task').val();
},

Powyšsza instrukcja tworzy nowî zmiennî, taksName, i zapisuje w niej wartoŁð
pola tekstowego umieszczonego w oknie dialogowym. PamiĂtasz zapewne strukturĂ kodu tworzîcego okno dialogowe, zostaĪa ona przedstawiona w kroku 1.
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na stronie 522. Kod ten zawiera miĂdzy innymi pole tekstowe o okreŁlonym
identyfikatorze. A zatem wywoĪanie $('#task').val() pobiera wartoŁð tego
pola — czyli to, co ušytkownik wpisaĪ jako nazwĂ zadania.
Istnieje takše mošliwoŁð, še ušytkownik kliknie przycisk Dodaj zadanie,
mimo še pole tekstowe bĂdzie puste. Poniewaš nie chcemy dodawað do naszej
listy pustych zadaĬ, zatem powinieneŁ siĂ upewnið, še wartoŁð zmiennej
taskName bĂdzie inna od pustego ĪaĬcucha znaków.
2. Ponišej wiersza kodu dodanego w poprzednim kroku wpisz trzy kolejne
(wyróšnione pogrubionî czcionkî):
"Dodaj zadanie" : function () {
var taskName = $('#task').val();
if (taskName === '') {
return false;
}
},

Ten kod jedynie upewnia siĂ, še zmienna taskName zawiera coŁ innego niš
pusty ĪaĬcuch znaków (zostaĪ on zapisany przy ušyciu dwóch znaków apostrofu, z których pierwszy oznacza poczîtek ĪaĬcucha, a drugi jego koniec),
a ušytkownik nie kliknîĪ przycisku Dodaj zadanie bez podania tytuĪu zadania.
Instrukcja return false powoduje zakoĬczenie funkcji, co z kolei sprawia,
še okno dialogowe pozostanie widoczne. A zatem ušytkownik musi wpisað
nazwĂ zadania lub zamknîð okno dialogowe (co moše takše zrobið, klikajîc
niewielki przycisk „X” widoczny w jego prawym, górnym rogu).
Teraz zajmiesz siĂ tworzeniem kodu HTML reprezentujîcego zadanie.
3. Dodaj kolejnî zmiennî, a nastĂpnie skonstruuj i zapisz w niej ĪaĬcuch
znaków; do tego celu posĪušî trzy kolejne wiersze kodu (wyróšnione pogrubionî czcionkî):
"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 caĪego, dĪugiego ĪaĬcucha
znaków wystarczyĪby jeden wiersz kodu. Jednak w ten sposób powstaĪaby instrukcja, którî trudno przeanalizowað. Podzielenie dĪugiego ĪaĬcucha znaków
na czĂŁci i zapisanie go w kilku kolejnych wierszach pozwala poprawið czytelnoŁð kodu. Operator += sĪušy do doĪîczenia podanego ĪaĬcucha znaków do ĪaĬcucha, który juš jest zapisany w zmiennej (patrz strona 72).
Zauwaš, še jeszcze nie dodaĪeŁ do tego ĪaĬcucha nazwy zadania podanej przez
ušytkownika i przechowywanej w zmiennej taskName. Zrobisz to juš za chwilĂ.
4. Dodaj kolejnî zmiennî i zapisz w niej obiekt jQuery zawierajîcy obiekt
utworzony na podstawie kodu HTML (nowy kod zostaĪ wyróšniony pogrubionî czcionkî):
"Dodaj zadanie" : function () {
var taskName = $('#task').val();
if (taskName === '') {
ROZDZIAà 14. TWORZENIE APLIKACJI DO OBSàUGI LISTY ZADAē

Kup książkę

527
Poleć książkę

Dodawanie zadaĬ

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 umošliwia przeksztaĪcenie ĪaĬcucha znaków, takiego jak
"<h1>To jest nagĪówek</h1>", na element DOM. Innymi sĪowy, taskHTML
jest zmiennî zawierajîcî ĪaĬcuch znaków. ĩaĬcuch ten nie jest jednak „prawdziwym” kodem HTML; natomiast przekazanie ĪaĬcucha zawierajîcego
znaczniki HTML w wywoĪaniu funkcji $() spowoduje przeksztaĪcenie go na
element DOM. A nawet jeszcze lepiej — funkcja $() przeksztaĪca ĪaĬcuch
znaków na obiekt jQuery, dziĂki czemu mošna na nim wywoĪywað standardowe funkcje tej biblioteki. Choð znak $ na poczîtku zmiennej $newTask nie
jest konieczny, jednak umieszczanie go na poczîtku nazw zmiennych stanowi praktykĂ powszechnie stosowanî przez programistów ušywajîcych
jQuery. Ten znak dolara stanowi wizualnî podpowiedş informujîcî, še dana
zmienna zawiera obiekt jQuery i mošna jej ušywað do wywoĪywania wszystkich
metod biblioteki, takich jak .show() czy teš .addClass().
W nastĂpnym kroku dodasz nazwĂ zadania podanî przez ušytkownika.
5. Do kodu funkcji obsĪugujîcej 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 odpowiadajîcego podanemu selektorowi wewnîtrz aktualnie wybranego elementu (patrz strona 555). W tym
przypadku metoda operuje na elemencie <li> przechowywanym w zmiennej
$newTask i poszukuje w nim innego elementu, nalešîcego do klasy task —
czyli elementu <span>, w którym powinna zostað zapisana nazwa zadania
(patrz krok 3.). NastĂpnie wywoĪanie funkcji text() zapisuje zawartoŁð zmiennej
taskName w odnalezionym elemencie.
Ale dlaczego masz zadawað sobie tyle trudu, zamiast po prostu dodað wartoŁð
zmiennej taskName do ĪaĬcucha znaków tworzonego w kroku 4. w nastĂpujîcy
sposób:
taskHTML += '<span class="task">' + taskName + '</span></li>';

GdybyŁ postîpiĪ w ten sposób, zĪoŁliwy ušytkownik mógĪby utworzyð zadanie o nastĂpujîcej nazwie: <script>alert('ha, ha, ha... wĪamaĪem siĂ
do tej listy');</script>. Ten zĪoŁliwy kod zostaĪby dodany bezpoŁrednio
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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JeŁli nawet ušytkownik nie ma šadnych zĪych intencji, takie rozwiîzanie pozwoli mu wpisað w nazwie zadania caĪkowicie prawidĪowy tekst, taki jak „Dodað
do strony gĪównej znacznik <h1>”, bez spowodowania awarii aplikacji.
W koĬcu nadszedĪ czas, by umieŁcið nowe zadanie na stronie.
6. Do kodu funkcji dodaj kolejne dwa wiersze (wyróšnione pogrubionî
czcionkî):
"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);
},

Poniewaš $newTask jest obiektem jQuery, mošna wywoĪywað na jego rzecz
funkcje biblioteki. W dodanym fragmencie kodu najpierw ukrywasz nowe
zadanie, dziĂki czemu póşniej bĂdziesz mógĪ je wyŁwietlið, ušywajîc efektu
animacji. Po ukryciu elementu kolejna instrukcja najpierw wybiera element
listy — jest to lista wypunktowana o identyfikatorze todo-list — a nastĂpnie dodaje na jej poczîtku nowy (wciîš ukryty) element (wiĂcej informacji na
temat dziaĪania metody prepend() mošna znaleşð na stronie 159).
W kolejnym kroku wyŁwietlisz nowy element listy i ukryjesz okno dialogowe.
7. Do kodu funkcji dodaj kolejne dwa wiersze (zmiany zostaĪy wyróšnione
pogrubionî czcionkî):
"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 elemencie i wyŁwietla go przy ušyciu metody show(). Dla dodatkowego poprawienia atrakcyjnoŁci strony zastosowane zostaĪy dwa efekty wizualne jQuery UI.
Pierwszy z nich, clip (patrz strona 463), sprawia, še element wydaje siĂ powiĂkszað. Kiedy element bĂdzie juš widoczny, wywoĪujemy metodĂ effect(),
kašîc jej odtworzyð efekt highlight, który na chwilkĂ wyŁwietla element na
šóĪto, przyciîgajîc uwagĂ ušytkownika (i nieodmiennie powodujîc zachwyt
osób korzystajîcych z aplikacji).
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Ostatni wiersz kodu zamyka okno dialogowe (ten sam kod zastosowaĪeŁ juš
wczeŁniej, w kroku 8. na stronie 524, dodajîc go do przycisku Anuluj). Teraz
trzeba sprawdzið, jak to wszystko dziaĪa.
8. Zapisz plik todo.js, a nastĂpnie odŁwieš w przeglîdarce stronĂ index.html.
Kliknij przycisk Dodaj nowe zadanie, wpisz nazwĂ zadania i kliknij przycisk Dodaj zadanie.
Nowe zadanie powinno siĂ pojawið ponišej nagĪówka Zadania do wykonania.
JeŁli jednak nie widað go, sprawdş kod i zajrzyj do konsoli JavaScript przeglîdarki, by zobaczyð, czy nie ma w niej komunikatów o bĪĂdach.
Spróbuj dodað kolejne zadanie. Przy tej okazji zauwašysz zapewne kolejny,
niewielki problem — w polu tekstowym w oknie dialogowym pozostaĪa nazwa poprzedniego zadania. Aby dodað nowe, musisz najpierw zaznaczyð ten
tekst i go usunîð. Na szczĂŁcie ten problem mošna rozwiîzað bardzo Īatwo.
9. W literale obiektowym przekazywanym w wywoĪaniu funkcji dialog(),
za wĪaŁciwoŁciî buttons wpisz przecinek i dodaj ponišszy fragment kodu:
close: function() {
$('#new-todo input').val('');
}

PeĪny kod funkcji dialog() powinien mieð nastĂpujîcî postað:
$("#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 naprawdĂ caĪkiem sporo kodu. Upewnij siĂ, še ten ostatni fragment
umieŁciĪeŁ poza obiektem buttons. Opcja close widšetu okna dialogowego
jQuery UI pozwala na wykonanie podanej funkcji w momencie, gdy ušytkownik zamknie okno dialogowe. W tym przypadku wykonywane operacje
ograniczî siĂ do wyczyszczenia pola tekstowego, kiedy zatem ušytkownik
nastĂpnym razem otworzy okno dialogowe, pole bĂdzie puste i gotowe do
wpisania nazwy kolejnego zadania. (ZawartoŁð pola mošna by takše usunîð
w ramach obsĪugi klikniĂcia przycisku Dodaj zadanie, jednak chodziĪo tu o zaprezentowanie opcji close).
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Oznaczanie zadania jako wykonanego
Jednî z czynnoŁci, które podczas korzystania z listy zadaĬ dajî najwiĂcej satysfakcji, jest oznaczanie zadaĬ jako wykonanych. Niestety nasza aplikacja jeszcze
nie udostĂpnia tej jakše przyjemnej operacji. W tym podrozdziale naprawisz to
niedopatrzenie. Ogólnie rzecz biorîc, zadanie jest caĪkiem proste: ušytkownik
zaznacza puste pole wyboru z lewej strony nazwy i zadanie — czyli element listy
— jest przenoszone z jednej listy na drugî.

Delegowanie zdarzeĬ
Aby oznaczyð zadanie jako wykonane, ušytkownik musi kliknîð pole wyboru
umieszczone w danym elemencie listy. Zazwyczaj funkcje obsĪugujîce zdarzenia sî
okreŁlane poprzez wybranie odpowiedniego elementu i skojarzenie z nim funkcji;
operacjĂ tĂ mošna wykonað w nastĂpujîcy sposób:
$('.done').click(function () {
// Operacja wykonywana po klikniĂciu elementu.
});

Jednak sposób obsĪugi zdarzeĬ w tworzonej liŁcie zadaĬ bĂdzie nieco inny. BezpoŁrednio po wyŁwietleniu strony w przeglîdarce lista zadaĬ jest pusta — nie ma
šadnych zadaĬ ani šadnych pól wyboru, które ušytkownik mógĪby kliknîð. GdybyŁmy spróbowali okreŁlið funkcjĂ obsĪugujîcî zdarzenia click bezpoŁrednio po
wczytaniu strony, nic by siĂ nie staĪo. Poniewaš w tym momencie na stronie nie
ma šadnych zadaĬ ani šadnych pól wyboru, nie byĪoby na niej šadnych elementów, w których mošna by zastosowað tĂ funkcjĂ. OczywiŁcie mošna by wywoĪywað metodĂ click() podczas tworzenia kašdego nowego zadania, jednak biblioteka jQuery udostĂpnia znacznie lepsze rozwiîzanie, nazywane delegowaniem
zdarzeĬ (patrz strona 200).
Ogólnie rzecz biorîc, mechanizm delegowania zdarzeĬ pozwala wybrað jakiŁ inny element strony — element juš istniejîcy, w którym bĂdî umieszczane elementy
dynamicznie dodawane do strony po jej wczytaniu. To wĪaŁnie ten element kontenera bĂdzie odbieraĪ zdarzenia skierowane do elementów umieszczonych wewnîtrz niego, w naszym przypadku bĂdî to zdarzenia click. Kiedy takie zdarzenie zostanie odebrane, kontener sprawdzi, czy faktycznie byĪo ono skierowane do
odpowiedniego elementu (w naszym przypadku do pola wyboru w którymŁ z zadaĬ)
i jeŁli byĪo, wykona odpowiedniî funkcjĂ.
W tym przypadku pusta lista wypunktowana znajduje siĂ na stronie od momentu
jej pobrania:
<ul id="todo-list">
</ul>

Kiedy ušytkownik 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 zareagowað na klikniĂcie elementu <span> nalešîcego do klasy done, nalešy
delegowað funkcjĂ obsĪugujîcî zdarzenia do istniejîcej juš listy wypunktowanej.
1. W pliku todo.js za kodem funkcji dialog(), lecz wciîš wewnîtrz wywoĪania funkcji $(document).ready(), wpisz nastĂpujîce wywoĪanie:
$("#todo-list").on('click', '.done', function() {
});

Tak wyglîda ogólna struktura delegowanej funkcji obsĪugi zdarzeĬ. Najpierw
wybierasz element listy wypunktowanej. NastĂpnie wywoĪywana jest metoda
on() jQuery, do której przekazujesz trzy argumenty. Pierwszym z nich jest ĪaĬcuch znaków zawierajîcy nazwĂ zdarzenia, 'click'. Drugim argumentem jest
selektor okreŁlajîcy element wewnîtrz listy wypunktowanej, który musi zostað
klikniĂty. W tym przypadku chodzi o element <span> klasy done. I w koĬcu
ostatnim argumentem wywoĪania jest funkcja — kod, który ma zostað wykonany, kiedy ušytkownik kliknie pole wyboru oznaczajîce zadanie jako wykonane.
2. Wewnîtrz funkcji obsĪugujîcej zdarzenia dodaj ponišszy wiersz kodu
(wyróšniony pogrubionî czcionkî):
$("#todo-list").on('click', '.done', function() {
var $taskItem = $(this).parent('li');
});

PamiĂtaj, še zadaniem tej funkcji jest przeniesienie zadania z listy Zadania do
wykonania na listĂ Zadania wykonane. W chwili, gdy ušytkownik kliknie
pole wyboru, dla jQuery istnieje jedynie znacznik <span> umieszczony
gdzieŁ na liŁcie, jednak nas interesuje caĪy znacznik <li>. Mošesz go pobrað,
korzystajîc z metody parent() jQuery, która umošliwia pobranie elementu
rodzica aktualnie wybranego elementu.
W kodzie dodanym w tym kroku wyrašenie $(this) odwoĪuje siĂ do elementu
klikniĂtego przez ušytkownika, czyli: <span class="done">%</span>. A zatem caĪe wywoĪanie $(this).parent('li') pobiera najblišszego przodka
znacznika <span>, którym jest znacznik <li>. Innymi sĪowy, wybiera ono
dokĪadnie ten element, o który chodziĪo.
Element ten jest nastĂpnie zapisywany w zmiennej $taskItem, a w kolejnym
kroku go ukryjesz.
Uwaga: Wyczerpujéce informacje na temat róŜnic pomiýdzy

this i $(this) moŜna znaleŚë na

stronie 169.

3. Wewnîtrz tej samej funkcji dodaj ponišszy fragment kodu (wyróšniony
pogrubionî czcionkî):
$("#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 wywoĪanie nie usuwa elementu ze strony. Po zakoĬczeniu jej
wywoĪania element wciîš jest dostĂpny na stronie, choð zostaĪ ukryty przy ušyciu
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odpowiednich stylów CSS. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie
211, wszystkie funkcje jQuery tworzîce efekty animacji (takie jak hide(),
show() czy teš slideUp()) pozwalajî na podawanie argumentów. W tym przypadku pierwszym z argumentów jest liczba — 250 — okreŁlajîca czas trwania
animacji; w naszym przypadku zajmie ona 250 milisekund.
Drugim argumentem jest funkcja zwrotna. Jest to funkcja, która zostanie wywoĪana po zakoĬczeniu odtwarzania animacji. PamiĂtasz zapewne, še po zakoĬczeniu wywoĪania funkcji slideUp() znacznik <li> reprezentujîcy zakoĬczone zadanie wciîš znajduje siĂ na liŁcie Zadania do wykonania, tyle še
jest niewidoczny. Musisz zatem przenieŁð go na drugî listĂ. Kod, który to zrobi,
umieŁcisz wĪaŁnie w funkcji zwrotnej.
4. Wewnîtrz funkcji zwrotnej dodaj ponišszy fragment kodu (wyróšniony
pogrubionî czcionkî):
$("#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, še kašde
wywoĪanie funkcji jQuery — $( ) — zmusza przeglîdarkĂ do wykonania pewnej pracy. Poniewaš na tym elemencie bĂdziesz musiaĪ wykonað kilka operacji,
zatem zamiast niepotrzebnie za kašdym razem wywoĪywað funkcjĂ jQuery,
lepiej bĂdzie zapisað wynik jej wywoĪania w zmiennej. (Rozwiîzanie to, opisane
bardziej szczegóĪowo na stronie 544, stanowi jednî z ogólnie przyjĂtych najlepszych praktyk zwiîzanych ze stosowaniem biblioteki jQuery).
Drugi z dodanych wierszy kodu wywoĪuje metodĂ detach(), która usuwa
wybrany element lub elementy z drzewa DOM, choð pozostawia je na stronie. Innymi sĪowy, wybrany element jest usuwany z listy, lecz wciîš znajduje siĂ w pamiĂci przeglîdarki. Co wiĂcej, wciîš jest zapisany w zmiennej
$this. DziĂki temu w nastĂpnym kroku bĂdziesz mógĪ przenieŁð go w inne
miejsce strony — a konkretnie, na drugî listĂ!
Uwaga: Wyczerpujéce informacje na temat metody

detach() moŜna znaleŚë na stronie http://

api.jquery.com/detach/.

5. DokoĬcz kod funkcji zwrotnej, dopisujîc wewnîtrz niej kolejne dwa
wiersze kodu (wyróšnione pogrubionî czcionkî):
$("#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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MetodĂ prepend() poznaĪeŁ juš wczeŁniej (w kroku 6. na stronie 529). Za jej
pomocî wstawisz kod HTML wewnîtrz innego elementu. W tym przypadku
odĪîczony element listy — $this — zostaje zapisany na poczîtku listy Zadania
wykonane (listy wypunktowanej o identyfikatorze completed-list). I w koĬcu, poniewaš przenoszony element zostaĪ ukryty przez wywoĪanie metody
slideUp(), zatem teraz mošesz go wyŁwietlið w nowym poĪošeniu — w tym
celu wywoĪywana jest metoda slideDown() (patrz strona 216).
6. Zapisz plik todo.js, a nastĂpnie odŁwieš stronĂ index.html w przeglîdarce.
Aby jî przetestowað, najpierw dodaj kilka zadaĬ, a nastĂpnie kliknij pole
wyboru umieszczone z lewej strony nazwy zadania, aby oznaczyð je jako
wykonane.
Teraz powinieneŁ juš bez problemu dodawað zadania i oznaczað je jako wykonane (patrz rysunek 14.4). JeŁli przykĪadowa aplikacja nie dziaĪa, dokĪadnie
sprawdş kod i zajrzyj do konsoli JavaScript, by zobaczyð, czy nie zostaĪy w niej
wyŁwietlone jakieŁ komunikaty o bĪĂdach.

Rysunek 14.4. Pole wyboru oraz przycisk, który pozwala oznaczyë zadanie jako wykonane oraz je usunéë,
zmieniajé wygléd po wskazaniu ich myszé. MoŜliwoļci tej nie zapewnia jednak kod JavaScript, lecz style CSS.
A konkretnie, pseudoklasa :hover pozwalajéca na zmianý wyglédu elementu, na którym znajduje siý wskaŚnik
myszy. Aby sprawdzië, jak tworzony jest ten efekt, zajrzyj do pliku todo.css umieszczonego w podkatalogu
css katalogu R14

A teraz kolejna sprawa — moše warto byĪoby mieð mošliwoŁð zmiany kolejnoŁci zadaĬ na liŁcie? DziĂki temu mošna by dodað kilka zadaĬ, a nastĂpnie
uporzîdkowað je w takiej kolejnoŁci, w jakiej powinny zostað wykonane, na
przykĪad: „Kupið ksiîškĂ kucharskî”, „Upiec ciasteczka”, „ZjeŁð ciasteczka”.
Przy ušyciu widšetu Sortable jQuery UI takie mošliwoŁci funkcjonalne
mošna uzyskað bardzo szybko i Īatwo. A skoro juš przy tym jesteŁmy, równie
Īatwo mošesz zapewnið ušytkownikom mošliwoŁð dowolnego przenoszenia
zadaĬ miĂdzy oboma listami, zatem bĂdzie mošna oznaczyð zadanie jako
wykonane poprzez przeciîgniĂcie go na listĂ Zadania wykonane.
7. Otwórz plik index.html w edytorze tekstów i odszukaj wewnîtrz niego
znaczniki <ul> obu list: Zadania do wykonania oraz Zadania wykonane.
Do obu dodaj atrybut class="sortlist", tak by miaĪy nastĂpujîcî postað:
<ul id="todo-list" class="sortlist">
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oraz
<ul id="completed-list" class="sortlist">

Przypisujîc tĂ samî nazwĂ klasy obu listom, bĂdziesz mógĪ w prosty sposób
zapewnið mošliwoŁð porzîdkowania elementów na kašdej z nich.
8. Zapisz plik index.html, po czym otwórz w edytorze plik todo.js. Na samym koĬcu funkcji $(document).ready(), lecz wciîš wewnîtrz niej, wpisz
nastĂpujîce wywoĪanie:
$('.sortlist').sortable();

W ten sposób obie listy zapewniajî juš mošliwoŁð porzîdkowania elementów.
JeŁli chcesz sprawdzið, jak to dziaĪa, zapisz oba pliki, a nastĂpnie odŁwieš
stronĂ index.html w przeglîdarce. Zauwašysz jednak, še choð faktycznie mošna zmieniað kolejnoŁð elementów na liŁcie, jednak nie da siĂ przeciîgað elementów jednej listy na drugî. Bardzo Īatwo mošna jednak poĪîczyð ze sobî
dwa widšety Sortable.
9. Wewnîtrz wywoĪania funkcji sortable() wstaw nastĂpujîcy literaĪ obiektowy:
$('.sortlist').sortable({
connectWith : '.sortlist'
});

Opcja connectWith (opisana szczegóĪowo na stronie 452) umošliwia poĪîczenie dwóch list. Poniewaš w naszej aplikacji obie listy nalešî do tej samej
klasy, aby zatem je poĪîczyð, wystarczy podað selektor tej klasy. W ten sposób ušytkownik bĂdzie juš mógĪ dowolnie przeciîgað elementy pomiĂdzy
oboma listami. Jednak zanim definitywnie zakoĬczysz pracĂ nad listami,
dodasz do nich jeszcze kilka ostatnich, drobnych usprawnieĬ wizualnych.
10. Do tego samego literaĪu obiektowego dodaj trzy kolejne wĪaŁciwoŁci (wyróšnione pogrubionî czcionkî):
$('.sortlist').sortable({
connectWith : '.sortlist',
cursor : 'pointer',
placeholder : 'ui-state-highlight',
cancel : '.delete,.done'
});

Nie zapomnij o przecinku za opcjî connectWith. Opcja cursor (opisana na
stronie 425) zmienia postað wskaşnika myszy podczas przeciîgania elementów, a opcja placeholder (patrz strona 454) wyróšnia miejsce listy, gdzie
ušytkownik moše upuŁcið przeciîgany element. I w koĬcu opcja cancel (patrz
strona 451) okreŁla te elementy umieszczone wewnîtrz elementu sortowalnego, które nie mogî posĪušyð jako „uchwyty” do przeciîgania. W naszym
przypadku ušytkownik nie bĂdzie mógĪ przeciîgað zadania, ušywajîc pola
wyboru oznaczajîcego zadanie jako wykonane ani przycisku do usuniĂcia
zadania.
11. Zapisz pliki index.html oraz todo.js, po czym odŁwieš plik index.html
w przeglîdarce.
Dodaj do listy kilka róšnych zadaĬ. Spróbuj je przeciîgað pomiĂdzy obiema
listami. Teraz powinieneŁ juš oznaczyð zadanie jako wykonane poprzez samo
przeciîgniĂcie go na listĂ Zadania wykonane (patrz rysunek 14.1).
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PozostaĪa do zaimplementowania juš tylko jedna mošliwoŁð, czyli usuwanie zadaĬ. Jest ona caĪkiem wašna, gdyš moše siĂ zdarzyð, še ušytkownik przez pomyĪkĂ doda zadanie, które nie powinno siĂ znaleşð na liŁcie. Poza tym, jeŁli lista
wykonanych zadaĬ stanie siĂ zbyt dĪuga, ušytkownik moše zdecydowað siĂ na
usuniĂcie kilku z nich.
1. W pliku todo.js, za kodem funkcji sortable(), lecz wciîš wewnîtrz funkcji
$(document).ready() wpisz nastĂpujîcy fragment kodu:
$('.sortlist').on('click', '.delete', function() {
});

Takše w tym przypadku zastosowaĪeŁ delegowanie zdarzeĬ. W momencie wczytywania strony listy sî puste i nie ma w nich šadnych przycisków, dlatego teš do
usuwania zadaĬ ušywasz techniki delegowania. W tym przypadku wywoĪanie
$('.sortlist') powoduje pobranie obu list wypunktowanych dostĂpnych na
stronie (gdyš ušytkownicy powinni mieð mošliwoŁð usuwania zadaĬ z obu list),
a wywoĪanie metody on() informuje jQuery, še nalešy obsĪugiwað zdarzenia
klikniĂcia skierowane do elementów klasy delete. W odpowiedzi na klikniĂcie
takiego elementu ma zostað wywoĪana przekazana funkcja.
W kolejnym punkcie zajmiesz siĂ zaimplementowaniem kodu tej funkcji.
2. Znajdş kod miĂdzy znacznikami <script> w sekcji nagĪówkowej strony
i usuĬ kod wyróšniony pogrubieniem:
$('.sortlist').on('click', '.delete', function() {
$(this).parent('li').effect('puff', function() {
$(this).remove();
});
});

W tym kodzie dzieje siĂ caĪkiem sporo, lecz powinieneŁ juš byð przyzwyczajony
do takich rozwiîzaĬ. Ponišej zostaĪy opisane wszystkie wykonywane operacje.
x Wyrašenie $(this).parent('li') pobiera element klikniĂty przez ušyt-

kownika (reprezentowany przez $this), a nastĂpnie wŁród jego przodków
odnajduje znacznik <li>. Innymi sĪowy, wyrašenie to pobiera element zadania, które nalešy usunîð.
x Metoda effect() biblioteki jQuery UI odtwarza w elemencie okreŁlony

efekt wizualny. W tym przypadku odtwarzamy efekt o nazwie puff, który
powoduje še element siĂ powiĂksza, stopniowo wygasa i w koĬcu znika.
x W wywoĪaniu metody effect() zostaĪa umieszczona funkcja zwrotna,

która bĂdzie wywoĪana po zakoĬczeniu efektu. W naszym przypadku funkcja
pobiera element listy, na którym operowaĪa metoda effect() — czyli element listy pobrany przy ušyciu wyrašenia $(this) — a nastĂpnie usuwa
go caĪkowicie ze strony, wywoĪujîc metodĂ remove() jQuery (patrz strona
160). Metoda remove(), w odróšnieniu od detach() (opisanej na stronie
533), caĪkowicie usuwa wskazany element strony.
3. Zapisz plik i odŁwieš w przeglîdarce stronĂ index.html.
Teraz powinieneŁ juš bez problemu dodawað, przenosið i usuwað zadania, a caĪa
strona powinna wyglîdað tak, jak na rysunku 14.1. GdybyŁ miaĪ jakieŁ problemy z wykonaniem tego przykĪadu, ponišej znajdziesz caĪy kod pliku todo.js.

536
Kup książkę

CZĉĝû IV i ZAAWANSOWANE ZASTOSOWANIA JQUERY I JĉZYKA JAVASCRIPT

Poleć książkę

Usuwanie zadaĬ

$(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: Peĥné, dziaĥajécé kopiý aplikacji napisanej w tym rozdziale znajdziesz w plikach complete-index.
´html oraz complete-todo.js, umieszczonych w katalogu R14.
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GratulujĂ — wĪaŁnie napisaĪeŁ swojî pierwszî aplikacjĂ internetowî! Jednak tĂ
aplikacjĂ mošna poprawið na kilka róšnych sposobów. Byð moše juš nawet masz
przygotowanî listĂ ewentualnych usprawnieĬ. W tym podrozdziale zamieszczona zostaĪa lista potencjalnych poprawek wraz z odnoŁnikami do şródeĪ informacji, które mogî Ci siĂ przydað podczas ich implementowania.

Edycja zadaĬ
Aktualnie aplikacja nie zapewnia ušytkownikowi mošliwoŁci poprawy ewentualnych bĪĂdów typograficznych w nazwach zadaĬ. JeŁli ktoŁ wpisze „Uwiec ciasteczka”, bĂdzie musiaĪ usunîð zadanie i utworzyð je od nowa. Problem edycji
zadaĬ mošna rozwiîzað na dwa sposoby.
Pierwszym z nich jest dodanie do kašdego z zadaĬ przycisku Edytuj. Jego klikniĂcie bĂdzie powodowað wyŁwietlenie okna dialogowego z polem tekstowym
zawierajîcym nazwĂ zadania — czyli tekst umieszczony wewnîtrz znacznika
<span> klasy task.
Mošna takše dodað do strony kolejne okno dialogowe, takie jak przedstawione
na stronie 522. KlikniĂcie przycisku Edytuj powodowaĪoby wyŁwietlenie tego
okna dialogowego i umieszczenie nazwy zadania w polu tekstowym, a zamkniĂcie
okna dialogowego — aktualizacjĂ nazwy zadania.
Innym rozwiîzaniem moše byð skorzystanie z wĪaŁciwoŁci HTML o nazwie contentEditable. Jej ušycie zapewnia mošliwoŁð edycji zawartoŁci dowolnego elementu HTML. PrzykĪadowo ponišej zostaĪ przedstawiony kod HTML zapewniajîcy mošliwoŁð edycji nazw zdaĬ w naszej przykĪadowej aplikacji:
<span class="taks" contentEditable>

WĪaŁciwoŁð tĂ mošna nawet zastosowað dynamicznie, ušywajîc metody prop()
jQuery:
$('.task').prop('contentEditable', true);

Jednak z zastosowaniem wĪaŁciwoŁci contentEditable wiîše siĂ jeden problem.
Widšet Sortable jQuery UI nie pozwala na zaznaczanie tekstu w sortowalnych
elementach, a zatem nawet po zastosowaniu wĪaŁciwoŁci contentEditable
ušytkownik nie bĂdzie mógĪ zaznaczyð tekstu do edycji. Problem ten mošna
ominîð, nakazujîc jQuery UI ignorowanie elementów klasy task poprzez przekazanie odpowiedniej opcji w wywoĪaniu funkcji sortable(). DokĪadnie w taki
sam sposób postîpiĪeŁ z polem wyboru do oznaczania zadania jako wykonanego
oraz przyciskiem do usuwania zadania w kroku 10. na stronie 535; a tu wystarczy
dodað selektor .task tak, jak pokazano na ponišszym przykĪadzie:
cancel: '.delete,.done,.task'

JeŁli jednak zastosujesz to rozwiîzanie, w elementach zadaĬ nie pozostanie zbyt
wiele miejsc, za które ušytkownik bĂdzie mógĪ je przeciîgað. W takim przypadku
powinieneŁ dodað do elementu <li> zadania jakiŁ wyraşnie widoczny element,
którego ušytkownik mógĪby ušywað do przeciîgania. Aby skorzystað z tego rozwiîzania, wystarczy ušyð opcji handle widšetu Sortable (patrz strona 453).
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Potwierdzanie usuniĂcia
Obecnie kiedy ušytkownik kliknie przycisk usuwajîcy zadanie, zostaje ono usuniĂte raz na zawsze. MógĪbyŁ jednak dodað modalne okno dialogowe, zawierajîce proŁbĂ o potwierdzenie usuniĂcia. JeŁli ušytkownik kliknie przycisk Tak, zadanie zostanie usuniĂte, jeŁli przycisk Nie, zadanie pozostanie na liŁcie.

Zapisywanie listy
Jednak najwiĂkszym problemem naszej aplikacji jest to, še nie zapamiĂtuje ona
zadaĬ w momencie zamykania okna przeglîdarki. Innymi sĪowy, lista ma charakter
caĪkowicie tymczasowy i nie zostanie odtworzona po zamkniĂciu i ponownym
uruchomieniu przeglîdarki bîdş teš po wyŁwietleniu strony na innym komputerze. Istnieje kilka sposobów pozwalajîcych na zapamiĂtanie stanu listy zadaĬ.

Magazyn lokalny
Wszystkie nowoczesne przeglîdarki udostĂpniajî mechanizm okreŁlany jako magazyn lokalny (ang. local storage). Pozwala on na zapisywanie danych na komputerze ušytkownika i odczytanie ich po ponownym wyŁwietleniu strony. MógĪbyŁ
skorzystað z magazynu lokalnego, by zapisywað aktualny stan listy zadaĬ po kašdej
zmianie ich stanu. W takim przypadku, kiedy ušytkownik wróci na stronĂ, powinieneŁ sprawdzið, czy sî zapisane jakieŁ dane w magazynie lokalnym, a jeŁli sî,
musisz odpowiednio zaktualizowað stronĂ.
WiĂcej informacji na temat magazynu lokalnego mošna znaleşð na witrynie Mozilla
Developer Network: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/API/DOM/
Storage. DostĂpna jest nawet wtyczka jQuery uĪatwiajîca korzystanie z tego mechanizmu: https://github.com/julien-maurel/jQuery-Storage-API.

Zapis na serwerze
Kolejnî mošliwoŁciî jest zapisanie listy zadaĬ na serwerze. To rozwiîzanie ma
tĂ zaletĂ, še takiej listy zadaĬ mošna ušywað na dowolnym komputerze. Z drugiej strony jego wadî jest koniecznoŁð utworzenia jakiegoŁ systemu kontroli dostĂpu do listy, w przeciwnym razie kašdy bĂdzie mógĪ wejŁð na stronĂ i wyŁwietlið
Twoje zadania (a nawet je usunîð).
Ksiîška ta nie jest poŁwiĂcona zagadnieniom programowania aplikacji dziaĪajîcych po stronie serwera. Jednak do przekazania zadaĬ na serwer bĂdziesz musiaĪ
ušyð kodu JavaScript. Zapewne bĂdzie to kod korzystajîcy z technologii AJAX,
opisanej w poprzednim rozdziale.
Najprostszym rozwiîzaniem byĪoby pobranie wszystkich elementów list i zastosowanie metody .each() do pobrania nazwy kašdego z zadaĬ. NastĂpnie mógĪbyŁ utworzyð obiekt jQuery zawierajîcy listĂ wszystkich zadaĬ, zarówno tych do
wykonania, jak i juš wykonanych. W koĬcu, abyŁ mógĪ je przesĪað na serwer,
musiaĪbyŁ serializowað ten obiekt, czyli zapisað go w postaci ĪaĬcucha znaków.
Ponišej zostaĪ 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);
}

TĂ funkcjĂ mógĪbyŁ wywoĪywað za kašdym razem, kiedy bĂdziesz chciaĪ pobrað
wszystkie zadania w postaci nadajîcej siĂ do przesĪania na serwer. Odczytanie
tych zadaĬ i zrobienie z nimi czegoŁ ušytecznego nalešaĪoby juš do programu
wykonywanego na serwerze.

Inne pomysĪy
JeŁli masz wiĂcej pomysĪów na poprawienie zamieszczonej tu przykĪadowej listy
zadaĬ, warto, byŁ je dokĪadniej wypróbowaĪ. Ten projekt doskonale nadaje siĂ do
sprawdzenia nowych umiejĂtnoŁci stosowania jĂzyka JavaScript oraz bibliotek
jQuery i jQuery UI. Bezustannie rozwijanî wersjĂ tego projektu mošna znaleşð
na serwisie GitHub, na stronie https://github.com/sawmac/jquery-todo.
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Skorowidz
Spis treŁci

A
adres URL, 45, 259, 508
AJAX, Asynchronous JavaScript and XML, 471
formatowanie danych, 487
obsĪuga bĪĂdów, 494
przetwarzanie danych, 490
akcje, 167
akordeony jQuery UI, 363
aktywowanie pola, 290, 295
animacje, 209, 211, 220, 465
CSS3, 231, 234
tempo, 221
animowanie
kolorów, 220
zmiany klas, 466
animowany pasek, 225
API, Application Programming Interface, 548
API key, 507
atrybut, 146
checked, 284
href, 251
src, 44, 240
title, 346
atrybuty
HREF, 167
HTML, 166
znaczników, 160
automatyczne uzupeĪnianie, 393, 394, 398

B
biblioteka, 49
Dojo Toolkit, 135
jQuery, 20, 131, 135
jQuery UI, 321
Mootools, 135
Yahoo User Interface Library, 135
biblioteki JavaScript, 133, 135
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blokowanie
dziaĪania odnoŁników, 256
przesyĪania danych, 292
reakcji na zdarzenia, 195
bĪîd skĪadniowy, 54, 612
bĪĂdy, 161
czasu wykonania, 615
logiczne, 615
skĪadniowe, 615
w kodzie, 54, 611
brak symboli koĬcowych, 612

C
CDN, content distribution network, 136
CSS, Cascading Style Sheets, 23, 150
blok deklaracji, 25
deklaracja, 25
modyfikacja wĪaŁciwoŁci, 163
odczyt wĪaŁciwoŁci, 163
selektor, 24
wartoŁci, 25
wĪaŁciwoŁci, 25
zmiana wĪaŁciwoŁci, 164
CSS3, 231
cytat wyróšniany, 171
czas wczytywania kodu, 609

D
dane zĪošone JSON, 503
daty i godziny, 592
debugger, 629, 631, 636
delegowanie zdarzeĬ, event delegation,
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
kanaĪu Flickr, 506
kodu JavaScript, 40
komunikatów, 301
komunikatów o bĪĂdach, 304
menu, 368
odwoĪania zwrotnego, 509
okna dialogowego, 522
operacji, 185
przycisków, 339, 341, 520
reguĪ walidacji, 303
tekstu, 48
tematu do strony, 414
treŁci, 157, 546
widšetu Draggable, 422
wyróšnionych cytatów, 171
zadaĬ, 519, 525
zdjĂð, 512
zestawu kart, 351, 356
dokumentacja jQuery, 548, 552
doĪîczanie
pliku JavaScript, 49
pliku jQuery, 137
wtyczki Validation, 301
zdarzenia, 184
DOM, Document Object Model, 146, 554
dopasowanie liczby, 573
dopasowywanie wzorców, 582
dopeĪnianie pojedynczych cyfr, 596
dostarczanie podpowiedzi, 393
dostĂp do
bĪĂdów, 55
danych, 502
dostosowywanie
przycisków, 390
wyglîdu, 407
dyrektywa @keyframes, 235
dziaĪanie
funkcji, 118
odnoŁników, 256
znaczników, 22
dzielenie ĪaĬcuchów znaków, 605

E
edycja zadaĬ, 538
efekt, 211, 325, 421
blind, 462
bounce, 463
clip, 463
distance, 463
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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
pĂtli for, 113
tablicy, 79
wyzwalajîce, 343
etykiety ekranowe, 345
kod HTML, 350
opcje, 348
treŁci 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
wartoŁci 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
widšety usprawniajîce, 401
wĪîczanie pól, 291
wyĪîczanie pól, 295
wyŁwietlanie opcji, 293
funkcja, Patrz takše 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
gĪówna, 390
pomocnicza, 390
instrukcja, 59
else if, 99, 101
if, 95
Switch, 603
instrukcje
warunkowe, 94
warunkowe zagniešdšone, 104
interakcje, 325, 421, 493
interfejs ušytkownika, 323, 326
interpreter jĂzyka JavaScript, 40

J
JavaScript, 17
funkcje, 115
gramatyka, 59
instrukcje, 59
instrukcje warunkowe, 94, 105
komentarze, 88
literaĪy obiektowe, 165
obiekty, 86
operacje matematyczne, 68
pĂtle, 109
pierwszy program, 37
sĪowa kluczowe, 65
struktury logicznych, 93
struktury sterujîce, 93
tablice, 77, 111
typy danych, 60
wbudowane funkcje, 60
zmienne, 63
jednostki miary, 220
jĂzyk
CSS, 23
HTML, 21
HTML5, 42
JavaScript, 17
jĂzyki
kompilowane, 39
skryptowe, 39
jQuery, 20, 133, 135
AJAX, 479
animacje, 211
efekt rollover, 243
efekty, 211
filtry, 153
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klasy, 161
kolekcje, 155
menu responsywne, 270
metoda load(), 480
obsĪuga zdarzeĬ, 182
pobieranie elementów, 147
podmiana obrazków, 241
rozjaŁnianie elementów, 213
selektory, 282
ukrywania elementów, 212
wczytywanie rysunków, 242
wtyczka Validation, 301, 318
wtyczki, 265
wygaszanie elementów, 213
wyŁwietlania 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
dokĪadne umiejscawianie, 343
dostosowywanie wyglîdu, 407
efekty, 421, 461
formularze, 375
interakcje, 421
interfejs ušytkownika, 323
okna dialogowe, 330, 523
pasek nawigacyjny, 371
prezentowanie informacji, 345
przesĪanianie stylów, 415
stosowanie nowego tematu, 413
tematy graficzne, 383
widšet Autocomplete, 394–396, 400
widšet Datepicker, 375
widšet Draggable, 421
widšet Droppable, 434
widšet przycisku, 389, 390
widšet Selectmenu, 368
widšet Sortable, 449
widšet Tabs, 354
zatsosowania, 327
zastosowania zaawansowane, 469
zdarzenia niestandardowe, 357
JSON, JavaScript Object Notation, 500
JSON z wypeĪnieniem, 506
JSONP, JSON with padding, 506

K
kalendarze, 377, 383
kanaĪ Flickr, 506
karta Sources, 629, 637
karty, 351
karty prezentujîce zawartoŁð, 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
kolejnoŁð wykonywania operacji, 69
kolekcje jQuery, 155
komentarze, 88
komunikacja z serwerem WWW, 476
komunikat o bĪĂdzie, 99, 301, 304, 309,
319, 613
konfigurowanie serwera WWW, 476
konsola, 621, 624
bĪĂdów, 57
JavaScript, 52, 53, 56, 628
kontrola dziaĪania odnoŁnik, 255
kontrolki formularza, 279
kontrolowanie dziaĪania skryptu, 631

L
liczba, 61
bĪĂdów, 621
losowa, 591
lista
FAQ, 204
rozwijana stylowa, 383
wypunktowana, 270
zadaĬ, 519, 525
zagniešdšona, 272
literaĪy obiektowe, 165, 489

ĩ
ĪaĬcuch znaków, 61
dzielenie, 605
odnajdywanie wzorów, 570
okreŁlanie dĪugoŁci, 566
pobieranie fragmentu, 569
przeszukiwanie ĪaĬcuchów, 567
z zapytaniem, 487
zamiana na liczbĂ, 587
zmiana wielkoŁci znaków, 566
ĪaĬcuchy
formatujîce, 379
wywoĪaĬ funkcji, 156
Īîczenie
liczb, 70
ĪaĬcuchów znaków, 69
opcji, 510
róšnych 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
widšetów Sortable, 458
modalne okna dialogowe, 335
modyfikowanie
stron, 142
tematów graficznych, 407
treŁci, 546
wĪaŁciwoŁci CSS, 163

N
nagĪówki kart, 353
narzĂdzia
do programowania, 26
inspekcji kodu, 419
narzĂdzie 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
reprezentujîce zdarzenia, 194
jQuery, 147
obserwowanie skryptu, 632
obsĪuga
bĪĂdów, 494
danych, 477
kanaĪów, 509
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kilku elementów, 199
listy zadaĬ, 519
quizów, 124, 129
stref czasowych, 599
zdarzeĬ, 182, 185, 226, 531
odczyt
atrybutów HTML, 166
atrybutów znaczników, 160
wĪaŁciwoŁci CSS, 163
odnoŁniki, 251
blokowanie dziaĪania, 256
dziaĪanie domyŁlne, 256
lokalizacja docelowa, 255
pobieranie, 255
zewnĂtrzne, 258
odŁwiešanie strony, 472
odwoĪanie zwrotne JSONP, 509
okna dialogowe, 330, 332
dodawanie przycisków, 339, 341
modalne, 335
otwieranie, 338
przekazywanie opcji, 336
okno przeglîdarki, 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
widšetu Autocomplete, 400
widšetu Draggable, 424
widšetu Droppable, 436
widšetu 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
oszczĂdzanie miejsca, 363
otwieranie konsoli, 621
oznaczanie zadaĬ, 519, 531

P
panele treŁci, 353
pasek nawigacyjny, 371
pĂtla
do-while, 114
for, 112
while, 109

pĂtle 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
miesiîca, 593
odnoŁników, 184, 255
odpowiedzi, 478
pliku jQuery, 138
podglîd şródĪa strony, 161
podmienianie
obrazków, 241
rysunków, 239
podpowiedzi, 395
podwzorce, 586
pole
tekstowe, 290
wyboru, 284, 534
polecenie
alert(), 199
prompt(), 124
porównywanie wartoŁci, 105
pozycjonowanie bezwzglĂdne, 215
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prezentacja
danych, 511
informacji, 345
JSONP, 506
obsĪugi zdarzeĬ, 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
bezpĪatne, 26
komercyjne, 27
reagujîce inteligentnie, 93
projekt jQuery UI, 144
przeciîganie i upuszczanie, 94
przeglîdanie
bĪĂdów, 623
informacji, 473
przeglîdarka, 474
Chrome, 52, 53
Firefox, 56
Internet Explorer, 55
Safari, 57
przejŁcia CSS3, 231, 232
przekazywanie
funkcji do zdarzenia, 183
obsĪugi zdarzenia, 202
zdarzeĬ, 197
przesĪanianie stylów, 415
przesuwanie
elementów, 216
znacznika <div>, 225
przesyĪanie
danych, 292
formularzy, 473
przetwarzanie danych, 490
przezroczystoŁð, 232
przyciski, 389
przypisywanie zdarzenia, 183
pseudoklasa
active, 232
hover, 232, 534
pusta instrukcja if, 207
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R
reakcje na zdarzenia, 195
referencje do okien, 263
reguĪy walidacji, 303
zaawansowane, 306
responsywne menu nawigacyjne, 270
kod CSS, 273
kod HTML, 270
kod JavaScript, 273
rodzaje
adresów URL, 45
bĪĂdów, 615
rozwiîzywanie problemów, 611

S
sekcja
nagĪówkowa, 22
Theme, 327
selektor, 148
#gallery, 251
#mainMenu, 372
hidden, 208
selektory
atrybutów, 152
CSS, 150
dzieci, 151
elementów, 149
elementów potomnych, 151
elementów sîsiadujîcych, 152
identyfikatorów, 148
klas, 150
zaawansowane, 151
serwer
CDN, 137
WWW, 475, 476
serwis GitHub, 267
siatka pól, 427
silnik zarzîdzania ukĪadem, 40
skĪadnia jĂzyka, 39
skróty klawiaturowe, 31
skrypt JavaScript, 475
skrypty po stronie
klienta, 41
serwera, 41
sĪowa
kluczowe, 65
zarezerwowane, 65, 617
sĪowo kluczowe
if, 95
this, 169
sortowanie elementów strony, 449
sprawdzanie
kilku warunków, 98
stanu przycisków, 284
warunków, 102
wprowadzonych danych, 94
wystĂpowania 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
ĪaĬcuchów znaków, 565
metody $.getJSON(), 510
okien dialogowych, 331
osobnych etykiet, 397
osobnych wartoŁci, 397
sĪów zarezerwowanych, 617
tablicy danych, 395
typów danych, 67
widšetu Droppable, 435
widšetu Sortable, 449
wtyczek jQuery, 268
wyrašeĬ regularnych, 571
zmiennych, 66, 67, 72
strona dokumentacji, 553
struktura
funkcji, 116
galerii fotografii, 250
styl, 24
komunikatów, 310
widšetów, 418
stylowe przyciski, 389

ŀ
Łcieška
bezwzglĂdna, 45
do zewnĂtrznego pliku, 618
wzglĂdna, 45
Łledzenie dziaĪania skryptu, 623

T
tablica
danych, 395
obiektów, 397
wspóĪrzĂdnych, 425
tablice, 77, 111
dodawanie elementów, 80
tworzenie, 78
usuwanie elementów, 82
zapisywanie danych, 83
technika
JSONP, 506
przeciîgnij i upuŁð, 443
techniki jĂzyka JavaScript, 565
technologia AJAX, 471
tematy graficzne jQuery UI, 383
tempo animacji, 221, 465
testowanie
aplikacji, 621
wyrašeĬ 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 tĪa, 410
Modal Screen for overlays, 412
NieprzezroczystoŁð tekstury tĪa, 411
Tekstura tĪa, 410
tworzenie
adresu URL, 508
akordeonu, 366
aplikacji, 519
daty, 597, 598
interfejsu ušytkownika, 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
wyrašeĬ regularnych, 572
zmiennych, 63
typy danych, 60

U
uciekajîcy element pĪywajîcy, 373
ukoŁnik, 31
ukrywanie
opcji formularza, 293
pól, 298
umieszczanie wskaşnika myszy, 192
URL, Uniform Resource Locator, 45
ustawianie atrybutów znaczników, 160
usuwanie
atrybutów HTML, 166
elementów, 160
elementów z tablicy, 82
wskaşnika myszy, 192
zadaĬ, 520, 536, 539
zdarzeĬ, 196
ušywanie, 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
wartoŁci
elementów formularzy, 283
logiczne, 62, 99
wartoŁð $(this), 203
wczytywanie rysunków, 242
wersje biblioteki jQuery, 138, 140
wĂzeĪ, node, 146
widšet, 324
Autocomplete, 394–396, 400
automatycznego uzupeĪniania, 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
widšety
okna dialogowego, 343
usprawniajîce formularze, 401
Wijmo UI, 326
wielkoŁð znaków, 618
wĪaŁciwoŁci
CSS, 554
kalendarzy, 377
list rozwijanych, 385
okien, 261
okna dialogowego, 333
wĪaŁciwoŁð
active, 354
animation-play-state, 236
collapsible, 355
content, 349
contentEditable, 538
disabled, 426
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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
wĪîczanie pól, 291
wskaşnik myszy, 192, 425
wstĂpne wczytywanie rysunków, 242
wstrzymywanie przekazywania zdarzeĬ, 197
wtyczka
jPanel, 278
Multi-level Push Menu, 278
SmartMenus, 270, 277
Validation, 301, 305, 318
wtyczki
jQuery, 265
jQWidgets, 326
Kendo UI, 326
wydajnoŁð kodu JavaScript, 599
wyglîd przycisków, 391
wykrywanie bĪĂdów, 51
wyĪîczanie pól, 291, 295
wyrašenia 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
zastĂpowanie tekstów, 585
wyrašenie
$(), 544
$(this), 170, 252, 448, 533, 536, 545
answers.length, 637
wysuwany formularz logowania, 216
wysyĪanie šîdania, 478
wyŁwietlanie
danych HTML, 472
komunikatów, 330, 626
opcji formularza, 293
wzbogacanie formularza, 294

Z, Ş
zagniešdšanie instrukcji warunkowych, 104
zaokrîglanie liczb, 589
zapisywanie
danych, 83
listy, 539
pobranych elementów, 544
na serwerze, 539
ustawieĬ, 600, 601
zarzîdzanie zdarzeniami, 197
zasada szczegóĪowoŁci, 416
zasiĂg zmiennych, 123, 620
zastĂpowanie
elementów, 160
tekstów, 585, 586
zastosowania jQuery, 239
zastosowanie
indexOf(), 567
metody $.get(), 495
metody load(), 482
walidacji, 311
widšetu Draggable, 423
wyrašeĬ regularnych, 574
zdarzenia, 177
niestandardowe jQuery UI, 357
specyficzne, 190
usuwanie, 196
widšetu Draggable, 430
widšetu Droppable, 438
widšetu Sortable, 455
zwiîzane z dokumentem i oknem, 180
zwiîzane z formularzami, 181, 285
zwiîzane z klawiaturî, 182
zwiîzane z myszî, 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
zewnĂtrzne pliki JavaScript, 42
zmiana
atrybutu src, 240
wartoŁci zmiennych, 71
wielkoŁci znaków, 566
wĪaŁciwoŁci CSS, 164
wyglîdu 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
koĬcowy, 22
poczîtkowy, 22
znak
apostrofu, 616
cudzysĪowu, 62, 616
równoŁci, 617
znaki
karetki, 67
tabulacji, 67
şródĪa informacji, 643
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