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Atrybuty, wïaĂciwoĂci
i arkusze stylów CSS

W tym rozdziale:
Q
Q

Atrybuty i wáaĞciwoĞci modelu DOM
Radzenie sobie z atrybutami i stylami w wielu
przeglądarkach

Q

Obsáuga wáaĞciwoĞci wymiarów elementu

Q

Wykrywanie stylów obliczanych

Z wyjÈtkiem poprzedniego rozdziaïu spora czÚĂÊ ksiÈĝki zostaïa dotychczas poĂwiÚcona jÚzykowi JavaScript. ChoÊ z samym jÚzykiem JavaScript zwiÈzanych jest mnóstwo niuansów, po poïÈczeniu go z modelem DOM przeglÈdarki wszystko stanie
siÚ naprawdÚ zagmatwane.
Zrozumienie pojÚÊ zwiÈzanych z modelem DOM, a takĝe tego, jaki ma to zwiÈzek z jÚzykiem JavaScript, stanowi kluczowy element na drodze do zostania wojownikiem jÚzyka JavaScript. W szczególnoĂci trzeba wspomnieÊ o zaskakujÈcych sposobach, przy których uĝyciu pewne pojÚcia dotyczÈce modelu DOM wydajÈ siÚ
przeczyÊ logice. Atrybuty i wïaĂciwoĂci modelu DOM wywoïaïy u wielu twórców
stron z kodem JavaScript poczucie zagubienia. W przypadku atrybutów i wïaĂciwoĂci
nie tylko wystÚpuje kilka bardzo specyficznych zachowañ, ale równieĝ istniejÈ kwestie, którym towarzyszy wiÚcej bïÚdów i problemów z obsïugÈ wielu przeglÈdarek.
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ROZDZIAà 12. Atrybuty, wïaĂciwoĂci i arkusze stylów CSS

Jednakĝe atrybuty i wïaĂciwoĂci stanowiÈ waĝne zagadnienia. Atrybuty sÈ integralnÈ czÚĂciÈ procesu budowania modelu DOM, a wïaĂciwoĂci zapewniajÈ podstawowe Ărodki przechowywania przez elementy informacji o Ărodowisku wykonawczym, a ponadto uzyskiwania do nich dostÚpu.
Przyjrzyjmy siÚ krótkiemu przykïadowi, który demonstruje moĝliwoĂci wprowadzania w stan konsternacji:
<img src="../images/ninja-with-nunchuks.png">
<script type="text/javascript">
var image = document.getElementsByTagName('img')[0];
var newSrc = '../images/ninja-with-pole.png';
image.src = newSrc;
assert(image.src === newSrc,
'Ļródđo obrazu to teraz ' + image.src);
assert(image.getAttribute('src') === '../images/ninja-with-nunchuks.png',
'Atrybut src obrazu to ' + image.getAttribute('src'));
</script>

W tym fragmencie kodu tworzony jest znacznik obrazu image, uzyskiwane jest odwoïanie do niego i zmieniana jest wartoĂÊ wïaĂciwoĂci src na nowÈ. ChoÊ wydaje siÚ to
naprawdÚ proste, dla pewnoĂci uruchamiane sÈ nastÚpujÈce dwa testy:
Q

Q

Sprawdzane jest, czy wïaĂciwoĂÊ src uzyskaïa wartoĂÊ, którÈ wïaĂnie
jej przekazano W koñcu, jeĂli zostanie zdefiniowane przypisanie x = 213,
z pewnoĂciÈ bÚdzie moĝna siÚ spodziewaÊ, ĝe wartoĂciÈ zmiennej x
bÚdzie 213.
Nie zmodyfikowano atrybutu, dlatego powinien pozostaÊ bez zmian.
Czy to prawda?

Jednakĝe po zaïadowaniu kodu w przeglÈdarce okaĝe siÚ, ĝe oba testy siÚ nie powiodÈ.
Stwierdzimy, ĝe wïaĂciwoĂÊ src nie ma przypisanej wartoĂci, lecz raczej coĂ
podobnego do:
http://localhost/ninja/images/ninja-with-pole.png

Czy jeĂli wïaĂciwoĂci przypisano wartoĂÊ, nie naleĝy spodziewaÊ siÚ, ĝe bÚdzie mieÊ
dokïadnie takÈ wartoĂÊ?
Co jeszcze dziwniejsze, choÊ nie zmodyfikowano atrybutu w elemencie, niepowodzenie testu pokazuje, ĝe wartoĂÊ atrybutu src zmieniïa siÚ na:
../images/ninja-with-pole.png

O co w tym chodzi?
W rozdziale zostanÈ omówione wszystkie zagadki stwarzane przez przeglÈdarki
w odniesieniu do wïaĂciwoĂci i atrybutów elementów. Ponadto wyjaĂnimy, dlaczego
wyniki nie byïy dokïadnie takie, jakich oczekiwano.
To samo dotyczy arkuszy stylów CSS i okreĂlania stylów elementów. Wiele trudnoĂci, które pojawiajÈ siÚ podczas tworzenia dynamicznej aplikacji internetowej,
wynika ze zïoĝonoĂci ustawiania i pobierania stylów elementów. ChoÊ w ksiÈĝce nie
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bÚdzie moĝliwe pomieszczenie caïej wiedzy na temat obsïugi stylów elementów
(jest ona wystarczajÈco obszerna, by mogïa zapeïniÊ caïÈ osobnÈ ksiÈĝkÚ), zostanÈ
omówione najwaĝniejsze rzeczy.
Zacznijmy od dokïadnego zrozumienia, czym sÈ atrybuty i wïaĂciwoĂci elementów.

12.1.

Atrybuty i wáaĞciwoĞci modelu DOM
W przypadku uzyskiwania dostÚpu do wartoĂci atrybutów elementów moĝliwe sÈ
dwie nastÚpujÈce opcje: uĝycie tradycyjnych metod getAttribute i setAttribute
modelu DOM lub zastosowanie wïaĂciwoĂci obiektów modelu DOM, które odpowiadajÈ atrybutom.
Aby na przykïad uzyskaÊ atrybut id elementu, którego odwoïanie jest przechowywane w zmiennej e, moĝesz uĝyÊ jednej z nastÚpujÈcych instrukcji:
e.getAttribute('id')
e.id

W kaĝdym przypadku zostanie uzyskana wartoĂÊ atrybutu id.
Przeanalizujmy poniĝszy kod (listing 12.1), aby lepiej zrozumieÊ, jak zachowujÈ
siÚ wartoĂci atrybutów oraz odpowiadajÈce im wïaĂciwoĂci.
Listing 12.1. Uzyskiwanie dostĊpu do wartoĞci atrybutów za poĞrednictwem
metod i wáaĞciwoĞci modelu DOM

<div></div>
<script type="text/javascript">
window.onload = function(){

Uzyskuje odwoáanie
do elementu.

var div = document.getElementsByTagName("div")[0];
div.setAttribute("id","ninja-1");
assert(div.getAttribute('id') === "ninja-1",
"Pomyħlnie zmieniono atrybut.");
div.id = "ninja-2";
assert(div.id === "ninja-2",
"Pomyħlnie zmieniono wđaħciwoħè.");

Testuje metodĊ modelu DOM.

Testuje wartoĞü wáaĞciwoĞci.

Testuje zgodnoĞü wáaĞciwoĞci (atrybutu).
div.id = "ninja-3";
assert(div.id === "ninja-3",
"Pomyħlnie zmieniono wđaħciwoħè.");
assert(div.getAttribute('id') === "ninja-3",
"Pomyħlnie zmieniono atrybut za poħrednictwem wđaħciwoħci.");
Dodatkowo testuje zgodnoĞü wáaĞciwoĞci
(atrybutu).
div.setAttribute("id","ninja-4");
assert(div.id === "ninja-4",
"Pomyħlnie zmieniono wđaħciwoħè za poħrednictwem atrybutu.");
assert(div.getAttribute('id') === "ninja-4",
"Pomyħlnie zmieniono atrybut.");

};
</script>
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W przykïadzie zaprezentowano interesujÈce zachowanie dotyczÈce atrybutów i wïaĂciwoĂci elementów. Najpierw definiowany jest prosty element <div>, który bÚdzie
uĝywany jako przedmiot testu. W obrÚbie procedury obsïugi ïadowania strony
(zapewnia, ĝe zostaïo zakoñczone budowanie modelu DOM) uzyskiwane jest odwoïanie do jedynego elementu <div> , a nastÚpnie wykonywanych jest kilka testów.
W pierwszym teĂcie dla atrybutu id ustawiono wartoĂÊ "ninja-1" za poĂrednictwem metody setAttribute(). NastÚpnie potwierdzane jest, ĝe metoda getAttri
´bute() zwraca tÚ samÈ wartoĂÊ dla tego samego atrybutu. Nie powinno byÊ zaskoczeniem stwierdzenie, ĝe ten test zadziaïa po prostu Ăwietnie po zaïadowaniu strony.
dla wïaĂciwoĂci id ustawiana jest wartoĂÊ
Podobnie w nastÚpnym teĂcie
"ninja-2", a nastÚpnie sprawdzane jest, czy wartoĂÊ wïaĂciwoĂci faktycznie zostaïa
zmieniona. ¿aden problem.
Przy nastÚpnym teĂcie wszystko zaczyna siÚ robiÊ interesujÈce. Ponownie dla
wïaĂciwoĂci id ustawiana jest nowa wartoĂÊ (w tym przypadku "ninja-3"), po czym
jeszcze raz sprawdzane jest, czy zmieniïa siÚ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci. Tym razem
jednak potwierdzane jest takĝe, ĝe nie tylko powinna zostaÊ zmieniona wartoĂÊ
wïaĂciwoĂci, ale równieĝ wartoĂÊ atrybutu id. Obie asercje koñczÈ siÚ powodzeniem.
Na podstawie tego stwierdzamy, ĝe wïaĂciwoĂÊ id i atrybut id sÈ jakoĂ ze sobÈ powiÈzane. Zmiana wïaĂciwoĂci id spowoduje teĝ zmodyfikowanie wartoĂci atrybutu id.
NastÚpny test potwierdza, ĝe sprawdza siÚ takĝe inne rozwiÈzanie: ustawienie
wartoĂci atrybutu równieĝ powoduje zmianÚ odpowiedniej wartoĂci wïaĂciwoĂci.
Nie pozwól jednak wprowadziÊ siÚ tym w bïÈd, myĂlÈc, ĝe wïaĂciwoĂÊ i atrybut
uĝywajÈ tej samej wartoĂci, poniewaĝ tak nie jest. W dalszej czÚĂci rozdziaïu okaĝe
siÚ, ĝe atrybut i odpowiadajÈca mu wïaĂciwoĂÊ, choÊ powiÈzane, nie zawsze sÈ identyczne. Byïa juĝ o tym mowa na poczÈtku rozdziaïu.
W odniesieniu do atrybutów i wïaĂciwoĂci istnieje piÚÊ nastÚpujÈcych waĝnych
kwestii do rozwaĝenia:
Q
Q
Q
Q
Q

nazewnictwo w przypadku wielu przeglÈdarek,
ograniczenia dotyczÈce nazewnictwa,
róĝnice miÚdzy jÚzykami HTML i XML,
niestandardowe dziaïanie atrybutów,
wydajnoĂÊ.

Przyjrzyjmy siÚ kaĝdej z tych kwestii.
12.1.1. Nazewnictwo w róĪnych przeglądarkach

W przypadku okreĂlania nazw atrybutów i odpowiadajÈcych im wïaĂciwoĂci nazwy
wïaĂciwoĂci sÈ generalnie bardziej spójne w poszczególnych przeglÈdarkach. JeĂli
moĝliwe jest uzyskanie dostÚpu w jednej przeglÈdarce do wïaĂciwoĂci przy uĝyciu
okreĂlonej nazwy, sÈ spore szanse na to, ĝe w innych przeglÈdarkach bÚdzie stosowana taka sama nazwa. ChoÊ istniejÈ pewne róĝnice, zwykle wiÚcej róĝnic wystÚpuje w przypadku nazewnictwa atrybutów niĝ wïaĂciwoĂci.
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ChoÊ na przykïad w wiÚkszoĂci przeglÈdarek atrybut class moĝna uzyskaÊ jako
class, przeglÈdarka Internet Explorer wymaga nazwy className. Prawdopodobnie
wynika to z tego (jak siÚ wkrótce okaĝe), ĝe nazwa wïaĂciwoĂci to className. Oznacza to, ĝe w przeglÈdarce Internet Explorer nazwa atrybutu i nazwa wïaĂciwoĂci sÈ
spójne. ChoÊ spójnoĂÊ przewaĝnie jest czymĂ dobrym, róĝnice w nazewnictwie
w przypadku poszczególnych przeglÈdarek mogÈ byÊ doĂÊ frustrujÈce.
Biblioteki, takie jak jQuery, uïatwiajÈ normalizacjÚ takich rozbieĝnoĂci nazewniczych, umoĝliwiajÈc okreĂlenie jednej nazwy niezaleĝnie od platformy, a nastÚpnie przeprowadzenie w tle wszelkich wymaganych translacji. Jednakĝe bez wsparcia
biblioteki konieczne bÚdzie poznanie róĝnic i odpowiednie napisanie wïasnego kodu.
12.1.2. Ograniczenia dotyczące nazw

Nazwy atrybutów, które sÈ reprezentowane przez ïañcuchy przekazywane do metod
modelu DOM, mogÈ byÊ okreĂlane raczej doĂÊ swobodnie. Z kolei nazwy wïaĂciwoĂci, które mogÈ byÊ przywoïywane jako identyfikatory z wykorzystaniem notacji
z operatorem kropki, sÈ bardziej ograniczone, poniewaĝ muszÈ byÊ zgodne z reguïami dotyczÈcymi identyfikatorów, a ponadto wystÚpuje kilka niedozwolonych sïów
zastrzeĝonych.
W specyfikacji ECMAScript (dostÚpna pod adresem http://www.ecma-international.
org/publications/standards/Ecma-262.htm) stwierdzono, ĝe sïowa kluczowe nie mogÈ
byÊ uĝywane jako nazwy wïaĂciwoĂci, dlatego zostaïy zdefiniowane alternatywy.
Na przykïad atrybut for elementów <label> jest reprezentowany przez wïaĂciwoĂÊ
htmlFor, poniewaĝ ten atrybut jest sïowem zastrzeĝonym, a atrybut class wszystkich
elementów jest reprezentowany przez wïaĂciwoĂÊ className, gdyĝ nazwa class równieĝ jest zastrzeĝona. Dodatkowo nazwy atrybutów zïoĝone z wielu sïów, takie jak
readonly, sÈ reprezentowane przez nazwy wïaĂciwoĂci z literami o zmiennej wielkoĂci
(w tym przypadku readOnly). W tabeli 12.1 zebrano wiÚcej przykïadów takich róĝnic.
Tabela 12.1. Przypadki, w których nazwy wáaĞciwoĞci i atrybutów mogą siĊ róĪniü
Nazwa atrybutu

Nazwa wáaĞciwoĞci

for

htmlFor

class

className

readonly

readOnly

maxlength

maxLength

cellspacing

cellSpacing

rowspan

rowSpan

colspan

colSpan

tabindex

tabIndex

cellpadding

cellPadding

usemap

useMap

frameborder

frameBorder

contenteditable

contentEditable
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Zauwaĝ, ĝe w standardzie HTML5 dodano nowe elementy i atrybuty, które po
jakimĂ czasie bÚdÈ wymagaÊ doïÈczenia do tej listy. SÈ to miÚdzy innymi nastÚpujÈce
obiekty: accessKey, contextMenu, dropZone, spellCheck, hrefLang, dateTime, pubDate,
isMap, srcDoc, mediaGroup, autoComplete, noValidate i radioGroup.
12.1.3. RóĪnice miĊdzy jĊzykami XML i HTML

Caïy pomysï na to, by wïaĂciwoĂci automatycznie odpowiadaïy atrybutom, jest charakterystyczny dla modelu DOM jÚzyka HTML. W przypadku korzystania z modelu
DOM jÚzyka XML ĝadna wïaĂciwoĂÊ nie jest automatycznie tworzona w elementach
w celu reprezentowania wartoĂci atrybutów. A zatem do uzyskania wartoĂci atrybutów konieczne bÚdzie uĝycie tradycyjnych metod atrybutów modelu DOM. Nie jest
to zbyt przeraĝajÈce ograniczenie, poniewaĝ dokumenty XML zwykle nie wiÈĝÈ siÚ
z normalnÈ litaniÈ pomyïek nazewniczych, które sÈ obecne w przypadku atrybutów modelu DOM w dokumentach HTML.
Termin model DOM jÚzyka XML oznacza jedynie strukturÚ obiektowÈ tworzonÈ w pamiÚci do reprezentowania dokumentu XML w taki sam
sposób, w jaki model DOM jÚzyka HTML reprezentuje dokument HTML.

UWAGA

Dobrym pomysïem jest zastosowanie w kodzie okreĂlonej formy sprawdzenia w celu
okreĂlenia na potrzeby odpowiedniego kontynuowania dziaïañ, czy element (lub
dokument) to element XML (lub dokument). NastÚpujÈca funkcja stanowi przykïad
tego typu sprawdzenia:
function isXML(elem) {
return (elem.ownerDocument ||
elem.documentElement.nodeName.toLowerCase() !== "html";
}

Ta funkcja zwróci wartoĂÊ true, jeĂli element to element XML. W przeciwnym razie
zostanie zwrócona wartoĂÊ false.
12.1.4. Dziaáanie atrybutów niestandardowych

Nie wszystkie atrybuty sÈ reprezentowane przez wïaĂciwoĂci elementów. ChoÊ przewaĝnie jest to prawdÈ w przypadku atrybutów okreĂlanych przez model DOM jÚzyka
HTML, atrybuty niestandardowe, które mogÈ zostaÊ umieszczone w elementach
na utworzonych stronach, nie sÈ automatycznie reprezentowane przez wïaĂciwoĂci
elementu. Aby uzyskaÊ dostÚp do wartoĂci atrybutu niestandardowego, konieczne
jest uĝycie metod getAttribute() i setAttribute() modelu DOM.
JeĂli nie masz pewnoĂci, czy istnieje wïaĂciwoĂÊ dla atrybutu, zawsze moĝesz
wykonaÊ pod tym kÈtem test, a nastÚpnie skorzystaÊ z metod modelu DOM, gdy
wïaĂciwoĂci nie ma. Oto przykïad:
var value = element.someValue ? element.someValue :
element.getAttribute('someValue');
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W przypadku standardu HTML5 uĝycie przedrostka data- dla
wszystkich atrybutów niestandardowych powoduje, ĝe pozostajÈ one zgodne
ze specyfikacjÈ HTML5. Zalecane jest postÈpienie w ten sposób nawet wtedy,
gdy nadal uĝywany jest standard HTML4, aby kod ze znacznikami przygotowaÊ z uwzglÚdnieniem przyszïych rozwiÈzañ. Poza tym jest to odpowiednia konwencja, która pozwala wyraěnie oddzieliÊ atrybuty niestandardowe
od wbudowanych.

WSKAZÓWKA

12.1.5. Kwestie dotyczące wydajnoĞci

Ogólnie dostÚp do wïaĂciwoĂci jest szybszy niĝ dostÚp do odpowiadajÈcych im
metodom atrybutów modelu DOM, zwïaszcza w przeglÈdarce Internet Explorer.
Przekonajmy siÚ o tym.
Czy przypominasz sobie omówienie testowania wydajnoĂci z rozdziaïu 2.? Polega
to na pomiarze czasu, jaki zajmie wielokrotne powtórzenie operacji. Nie moĝna zmierzyÊ wydajnoĂci pojedynczej operacji, poniewaĝ czas jej trwania jest zbyt krótki, aby
uzyskaÊ dokïadne wyniki (powróÊ do omówienia liczników czasu z rozdziaïu 8.).
JeĂli jedna operacja trwa zbyt krótko, aby przeprowadziÊ dla niej pomiar, co
bÚdzie w przypadku piÚciu milionów operacji? Dokïadnie taki pomiar przeprowadza
listing 12.2.
Listing 12.2. Porównanie wydajnoĞci metod modelu DOM z wáaĞciwoĞciami

<div id="testSubject"></div>
<script type="text/javascript">
var
var
var
var
var
var

count = 5000000;
n;
begin = new Date();
end;
testSubject = document.getElementById('testSubject');
value;

for (n = 0; n < count; n++) {
value = testSubject.getAttribute('id');
}
end = new Date();
assert(true,'Czas odczytu metody modelu DOM: ' +
(end.getTime() - begin.getTime()));
begin = new Date();
for (n = 0; n < count; n++) {
value = testSubject.id;
}
end = new Date();
assert(true,'Czas odczytu wđaħciwoħci: ' +
(end.getTime() - begin.getTime()));
begin = new Date();
for (n = 0; n < count; n++) {
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testSubject.setAttribute('id','testSubject');
}
end = new Date();
assert(true,'Czas zapisu metody modelu DOM: ' +
(end.getTime() - begin.getTime()));
begin = new Date();
for (n = 0; n < count; n++) {
testSubject.id = 'testSubject';
}
end = new Date();
assert(true,'Czas zapisu wđaħciwoħci: ' +
(end.getTime() - begin.getTime()));

Testuje zapis wáaĞciwoĞci.

</script>

Ten kod przeprowadza test wydajnoĂci metod getAttribute() i setAttribute() modelu
DOM dla podobnych operacji odczytu i zapisu odpowiedniej wïaĂciwoĂci.
Test zostaï uruchomiony w wielu przeglÈdarkach, a zebrane wyniki zaprezentowano w tabeli 12.2. Wszystkie czasy trwania podano w milisekundach. Jak widaÊ,
operacje uzyskiwania i ustawiania wïaĂciwoĂci sÈ niemal zawsze szybsze niĝ metody
getAttribute() i setAttribute().
WiÚkszoĂÊ tych testów przeprowadzono na komputerze MacBook
Pro z 2011 roku, który zawieraï procesor i7 o czÚstotliwoĂci 2,8 GHz, 8 GB
pamiÚci RAM i system OS X Lion. Testy w przeglÈdarce Internet Explorer
zostaïy wykonane na komputerze PC z takim samym procesorem, 4 GB pamiÚci RAM i systemem Windows 7 (64-bitowym).

UWAGA

Tabela 12.2. Wyniki testu wydajnoĞci porównującego czas dostĊpu do metod modelu
DOM i wáaĞciwoĞci
Przeglądarka

getAttribute()

Internet Explorer 9

3970

940

7667

956

827

434

1414

1584

Firefox 14
Safari 5

WáaĞciwoĞü get

setAttribute()

WáaĞciwoĞü set

268

142

1055

627

Chrome 29

1130

476

2971

2118

Opera 12

2109

1642

2370

1635

Wyniki przykïadowego uruchomienia tego testu pokazano na rysunku 12.1.
ChoÊ podane róĝnice szybkoĂci mogÈ nie robiÊ wraĝenia w przypadku pojedynczych operacji, mogÈ one siÚ sumowaÊ przy wielu uruchomieniach testu (na przykïad
w ramach intensywnej pÚtli). Aby zwiÚkszyÊ wydajnoĂÊ, moĝna zaimplementowaÊ
metodÚ, która umoĝliwia uzyskanie dostÚpu do wartoĂci za pomocÈ wïaĂciwoĂci
(jeĂli istnieje) lub metody modelu DOM (awaryjne rozwiÈzanie w przypadku braku
wïaĂciwoĂci). Przeanalizuj listing 12.3.
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Rysunek 12.1. Wyniki uruchomienia testu wydajnoĞci w przeglądarce Chrome
Listing 12.3. Funkcja sáuĪąca do ustawiania i pobierania wartoĞci atrybutów

<div id="testSubject"></div>
<script type="text/javascript">
(function(){
var translations = {
"for": "htmlFor",
"class": "className",
readonly: "readOnly",
maxlength: "maxLength",
cellspacing: "cellSpacing",
rowspan: "rowSpan",
colspan: "colSpan",
tabindex: "tabIndex",
cellpadding: "cellPadding",
usemap: "useMap",
frameborder: "frameBorder",
contenteditable: "contentEditable"
};

Tworzy zasiĊg prywatny.
Tworzy mapĊ translacji.

Definiuje funkcjĊ ustawiania
(pobierania).
window.attr = function(element,name,value) {
var property = translations[name] || name,
propertyExists = typeof element[property] !== "undefined";

if (typeof value !== "undefined") {
if (propertyExists) {
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element[property] = value;
}
else {
element.setAttribute(name,value);
}
}
return propertyExists ?
element[property] :
element.getAttribute(name);
};
})();
var subject = document.getElementById('testSubject');
assert(attr(subject,'id') === 'testSubject',
"Pobrano wartoħè atrybutu id.");

Testuje nową funkcjĊ.

assert(attr(subject,'id','other') === 'other',
"Ustawiono nowæ wartoħè atrybutu id.");
assert(attr(subject,'id') === 'other',
"Pobrano nowæ wartoħè atrybutu.");
assert(attr(subject,'data-custom','whatever') === 'whatever',
"Ustawiono atrybut niestandardowy.");
assert(attr(subject,'data-custom') === 'whatever',
"Pobrano atrybut niestandardowy.");
</script>

W tym przykïadzie nie tylko zdefiniowano funkcjÚ ustawiajÈcÈ oraz pobierajÈcÈ dla
wartoĂci atrybutów i wïaĂciwoĂci, ale teĝ zaprezentowano kilka waĝnych pojÚÊ, które
mogÈ zostaÊ wykorzystane w dowolnym miejscu kodu.
W przykïadowej funkcji konieczne jest przeprowadzenie translacji miÚdzy
nazwami wïaĂciwoĂci i atrybutów (zgodnie z opisem w tabeli 12.1), dlatego utworzono mapÚ translacji . Jednakĝe niewskazane jest zanieczyszczanie tÈ mapÈ globalnej przestrzeni nazw. Mapa ma byÊ dostÚpna dla funkcji w jej zasiÚgu lokalnym,
lecz nigdzie indziej.
W tym celu definicja mapy i deklaracja funkcji sÈ umieszczane w obrÚbie funkcji
bezpoĂredniej , która tworzy zasiÚg lokalny. Mapa translacji nie jest dostÚpna
poza obrÚbem funkcji bezpoĂredniej, ale funkcja ustawiajÈca (pobierajÈca), która
równieĝ zostaïa zdefiniowana wewnÈtrz funkcji bezpoĂredniej, ma dostÚp do
mapy za poĂrednictwem swojego domkniÚcia. Sprytne, prawda?
Kolejna waĝna zasada jest prezentowana przez samÈ funkcjÚ attr(), która moĝe
odgrywaÊ zarówno rolÚ ustawiajÈcej, jak i pobierajÈcej po prostu przez sprawdzanie
wïasnej listy argumentów. JeĂli funkcji przekazano argument value, bÚdzie ona odgrywaÊ rolÚ ustawiajÈcej, ustawiajÈc przekazanÈ wartoĂÊ jako wartoĂÊ atrybutu. JeĂli
argument value zostanie pominiÚty, a przekazane zostanÈ tylko pierwsze dwa argumenty, funkcja odgrywa rolÚ pobierajÈcej, uzyskujÈc wartoĂÊ konkretnego atrybutu.
W obu przypadkach zwracana jest wartoĂÊ atrybutu, co uïatwia uĝycie funkcji
w dowolnym z jej trybów w ïañcuchu wywoïañ funkcji.
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Godne uwagi jest to, ĝe powyĝsza implementacja nie uwzglÚdnia wielu problemów dotyczÈcych obsïugi wielu przeglÈdarek, które towarzyszÈ dostÚpowi do atrybutów. Dowiedzmy siÚ, jakie dokïadnie sÈ to problemy.
12.2.

Problemy z atrybutami w przypadku obsáugi wielu przeglądarek

Ogólnie problemy dotyczÈce obsïugi wielu przeglÈdarek mogÈ byÊ doĂÊ przeraĝajÈce.
Liczba takich problemów, które dotyczÈ wartoĂci atrybutów, nie jest maïa. Przeanalizujmy kilka podstawowych i najczÚĂciej wystÚpujÈcych problemów, rozpoczynajÈc
od rozszerzania nazwy modelu DOM.
12.2.1. Rozszerzanie nazwy (identyfikatora) modelu DOM

Najgorszym bïÚdem, z jakim trzeba siÚ uporaÊ, jest niewïaĂciwa implementacja kodu
modelu DOM w przeglÈdarkach.
Jak wskazano w poprzednim rozdziale, problem polega na tym, ĝe wszystkie
przeglÈdarki z Wielkiej PiÈtki pobierajÈ wartoĂci atrybutów id lub name okreĂlone
w elementach wejĂciowych formularza i dodajÈ odwoïania do elementów jako wïaĂciwoĂci elementu nadrzÚdnego <form>. Takie wygenerowane wïaĂciwoĂci aktywnie
przesïaniajÈ wszelkie istniejÈce wïaĂciwoĂci o tej samej nazwie, które mogÈ znajdowaÊ siÚ juĝ w elemencie formularza.
Ponadto przeglÈdarka Internet Explorer zastÚpuje nie tylko wïaĂciwoĂci, lecz
takĝe wartoĂci atrybutów odwoïaniami do elementów.
Listing 12.4 demonstruje te problemy.
Listing 12.4. Demonstracja sposobu wymuszania przez przeglądarki swoich reguá
dla elementów formularza

<form id="testForm" action="/">
<input type="text" id="id"/>
<input type="text" name="action"/>
</form>

Tworzy przedmiot testu.

<script type="text/javascript">
window.onload = function(){
var form = document.getElementById('testForm');
assert(form.id ===
"Wđaħciwoħè
assert(form.action
"Wđaħciwoħè

'testForm',
id pozostaje bez zmian.");
=== '/',
action pozostaje bez zmian.");

assert(form.getAttribute('id') === 'testForm',
"Atrybut id pozostaje bez zmian.");
assert(form.getAttribute('action') === '/',
"Atrybut action pozostaje bez zmian.");

Testuje, czy wáaĞciwoĞci zostaáy
pozostawione bez zmian.

Testuje, czy atrybuty zostaáy
zmodyfikowane.

};
</script>
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Ten zestaw testów pokazuje, jak ta niefortunna cecha moĝe spowodowaÊ utratÚ
danych znaczników. Najpierw definiowany jest formularz HTML z dwoma podrzÚdnymi elementami wejĂciowymi. Pierwszy z nich ma identyfikator id, a drugi
nazwÚ action.
Pierwszy test potwierdza , ĝe wïaĂciwoĂci id i action elementu formularza
powinny mieÊ postaÊ okreĂlonÈ w znacznikach HTML. Z kolei drugi zestaw
testów potwierdza, ĝe wartoĂci atrybutów odzwierciedlajÈ znaczniki.
Jednakĝe po uruchomieniu testu w przeglÈdarce Chrome zostanie uzyskany
wynik widoczny na rysunku 12.2.

Rysunek 12.2. Wygląda na to, Īe wartoĞci znaczników zostaáy zmodyfikowane!

We wszystkich nowoczesnych przeglÈdarkach wïaĂciwoĂci id i action zostaïy przesïoniÚte odwoïaniami do elementów wejĂciowych zwyczajnie z powodu wartoĂci
id i name wybranych dla tych elementów. Pierwotne wartoĂci wïaĂciwoĂci odesïano
juĝ do lamusa! W przeglÈdarkach innych niĝ Internet Explorer oryginalne wartoĂci
moĝna uzyskaÊ za pomocÈ metod atrybutów modelu DOM, a w tej przeglÈdarce
zastÚpowane sÈ nawet te wartoĂci.
JesteĂmy jednak wojownikami, którzy siÚ nie poddadzÈ. Pomimo wszelkich starañ twórców przeglÈdarek majÈcych na celu niedopuszczenie programistów do wartoĂci dysponujemy odpowiedniÈ sztuczkÈ. Moĝliwe jest uzyskanie dostÚpu do oryginalnego wÚzïa modelu DOM, który reprezentuje sam atrybut elementu. Modyfikacje
wprowadzane przez przeglÈdarkÚ nie dotyczÈ tego wÚzïa. Aby uzyskaÊ wartoĂÊ
z wÚzïa atrybutu modelu DOM (np. dla atrybutu action), naleĝy uĝyÊ nastÚpujÈcego kodu:
var actionValue = element.getAttibuteNode("action").nodeValue;
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W ramach Êwiczenia sprawdě, czy moĝliwe jest uĝycie tego rozwiÈzania do rozszerzenia metody attr() zawartej w kodzie z listingu 12.3, aby ustaliÊ, kiedy atrybut
wÚzïa elementu formularza zostaï zastÈpiony przez odwoïanie do elementu, a nastÚpnie okreĂl, czy moĝliwe jest skorzystanie z opcji uzyskania wartoĂci z wÚzïa modelu
DOM, gdy zostaïa ona zastÈpiona.
JeĂli ciekawiÈ CiÚ problemy wynikajÈce z takich rozszerzeñ elementów, polecamy sprawdzenie narzÚdzia DOMLint Juriya Zaytseva pod adresem
http://kangax.github.com/domlint/, które umoĝliwia analizowanie strony pod
kÈtem potencjalnych problemów. Ponadto warto zapoznaÊ siÚ z omówieniem
Garretta Smitha w artykule Unsafe Names for HTML Form Controls, dostÚpnym pod adresem http://jibbering.com/faq/names/.

UWAGA

ChoÊ ten problem nie moĝe byÊ traktowany jako bïÈd, poniewaĝ stanowi zamierzone dziaïanie przeglÈdarek, ma charakter destrukcyjny. NiewÈtpliwie jest niepotrzebny, biorÈc pod uwagÚ to, ĝe odwoïania do elementów moĝna tak ïatwo uzyskaÊ
za pomocÈ metod takich jak document.getElementById().
Nie jest to jednak jedyny problem dotyczÈcy sposobu obsïugi atrybutów przez
przeglÈdarki. Przyjrzyjmy siÚ kolejnemu.
12.2.2. Normalizacja adresu URL

We wszystkich nowoczesnych przeglÈdarkach istnieje „funkcja” naruszajÈca zasadÚ
minimalnego zaskoczenia: podczas uzyskiwania dostÚpu do wïaĂciwoĂci, która odwoïuje siÚ do adresu URL (np. href, src lub action), wartoĂÊ tego adresu jest automatycznie przeksztaïcana z oryginalnej postaci w peïny, kanoniczny adres URL (nawiÈzano do tego na poczÈtku rozdziaïu).
ChoÊ ostrzegaliĂmy juĝ o automatycznej normalizacji, napiszemy test, który
demonstruje ten problem na listingu 12.5.
Listing 12.5. Demonstracja problemu z normalizacją adresu URL

<a href="listing-12.5.html" id="testSubject">Do samej siebie</a>
<script type="text/javascript">
var link = document.getElementById('testSubject');
Sprawdza,
czy wartoĞü
atrybutu
jest zgodna
z oczekiwaniami.
Tak jest,
dlatego
test koĔczy
siĊ powodzeniem!

var linkHref = link.getAttributeNode('href').nodeValue;
assert(linkHref === 'listing-12.5.html',
'Wartoħè wúzđa odsyđacza jest poprawna.');
assert(link.href === 'listing-12.5.html',
'Wartoħè wđaħciwoħci odsyđacza jest poprawna.');
assert(link.getAttribute('href') === linkHref,
'Atrybut odsyđacza nie zostađ zmodyfikowany.');
</script>
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W tym teĂcie zdefiniowano znacznik kotwicy z atrybutem href, który odwoïuje siÚ do
tej samej strony. NastÚpnie uzyskiwane jest odwoïanie do tego elementu w celu
przeprowadzenia testu.
W dalszej kolejnoĂci stosowana jest sztuczka z poprzedniego punktu, czyli przejĂcie do oryginalnych wÚzïów modelu DOM w celu znalezienia oryginalnej wartoĂci
znacznika . Ta wartoĂÊ jest sprawdzana przed przyjÚciem „w ciemno”, ĝe sztuczka
zadziaïaïa.
Testowana jest nastÚpnie wïaĂciwoĂÊ w celu sprawdzenia, czy jest zgodna .
Test nie powiedzie siÚ w ĝadnej przeglÈdarce, poniewaĝ wartoĂÊ zostaïa znormalizowana do postaci peïnego adresu URL.
Na koñcu wykonywany jest test w celu ustalenia, czy zostaïa zmodyfikowana
wartoĂÊ atrybutu . Test koñczy siÚ pomyĂlnie we wszystkich przeglÈdarkach
z wyjÈtkiem starszych wersji aplikacji Internet Explorer.
Te testy nie tylko prezentujÈ charakter problemu, ale teĝ zapewniajÈ rozwiÈzanie. Moĝliwe jest uĝycie sztuczki z wÚzïem modelu DOM, aby uzyskaÊ takie atrybuty, gdy wymagana jest pewnoĂÊ, ĝe zostanie pobrana niezmodyfikowana wartoĂÊ.
W przypadku wersji przeglÈdarki Internet Explorer starszych niĝ 8. innym rozwiÈzaniem jest niestandardowe rozszerzenie metody getAttribute(). Przekazanie
magicznej liczby 2 jako drugiego parametru spowoduje, ĝe wynikiem bÚdzie wartoĂÊ
niepoddana normalizacji:
var original = link.getAttribute('href',2);

W nowoczesnych przeglÈdarkach moĝna zastosowaÊ dowolne z tych rozwiÈzañ.
Sztuczka z wÚzïem modelu DOM zadziaïa w kaĝdej przeglÈdarce. Wszystkie przeglÈdarki, z wyjÈtkiem aplikacji Internet Explorer, zignorujÈ drugi parametr przekazany metodzie getAttribute(). Po wykonaniu takiej operacji starsze wersje przeglÈdarki Opera ulegnÈ zawieszeniu bez ĝadnego oczywistego powodu, dlatego naleĝy
unikaÊ tego rozwiÈzania, jeĂli w obsïugiwanym zestawie znajdujÈ siÚ takie wersje
przeglÈdarki Opera.
Niewielkie jest prawdopodobieñstwo tego, ĝe problem z normalizacjÈ adresu
URL wystÈpi dla utworzonego kodu, chyba ĝe bezwzglÚdnie wymagane jest uzyskanie przez niego wartoĂci bez normalizacji.
Przeanalizujmy teraz problem, który moĝe mieÊ znacznie powaĝniejsze konsekwencje.
12.2.3. Atrybut style

Atrybut style to waĝny atrybut elementu, w przypadku którego ustawianie i uzyskiwanie wartoĂci stanowi wyjÈtkowe wyzwanie. Elementy modelu DOM jÚzyka HTML
oferujÈ wïaĂciwoĂÊ style, której moĝna uĝyÊ w celu uzyskania informacji o stylu
elementu (na przykïad element.style.color). JeĂli jednak wymagane bÚdzie uzyskanie oryginalnego ïañcucha atrybutu style okreĂlonego w elemencie, okaĝe siÚ to
znacznie trudniejsze. Dla przykïadu rozwaĝmy nastÚpujÈce znaczniki:
<div style='color:red;'></div>
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Co bÚdzie, gdy poĝÈdane jest uzyskanie oryginalnego ïañcucha color:red;?
WïaĂciwoĂÊ style w ogóle nie okaĝe siÚ pomocna, poniewaĝ jest ustawiona na
obiekt, który zawiera wyniki oryginalnego ïañcucha poddane analizie. ChoÊ metoda
getAttribute("style") zadziaïa w wiÚkszoĂci przeglÈdarek, nie bÚdzie tak w przypadku przeglÈdarki Internet Explorer. Przechowuje ona w obiekcie style wïaĂciwoĂÊ
o nazwie cssText, której moĝna uĝyÊ do uzyskania oryginalnego ïañcucha stylu (na
przykïad element.style.cssText).
ChoÊ bezpoĂrednie uzyskiwanie oryginalnej wartoĂci atrybutu style moĝe byÊ
stosunkowo rzadkÈ operacjÈ (w przeciwieñstwie do uzyskiwania dostÚpu do wynikowego obiektu style), pojawia siÚ inny problem z przeglÈdarkÈ, który prawdopodobnie bÚdzie mieÊ wpïyw na dowolnÈ stronÚ tworzÈcÈ elementy modelu
DOM podczas dziaïania.
12.2.4. Atrybut type

Inna puïapka wystÚpujÈca w wersjach 8. i starszych przeglÈdarki Internet Explorer
dotyczy atrybutu type elementów <input>. W tym przypadku nie istnieje ĝadne sensowne rozwiÈzanie. Po wstawieniu elementu <input> do dokumentu jego atrybut type
nie moĝe juĝ byÊ modyfikowany. Okazuje siÚ, ĝe przeglÈdarka Internet Explorer
zgïasza wyjÈtek po podjÚciu próby zmiany tego atrybutu.
Dla przykïadu przeanalizujmy kod z listingu 12.6, w którym po fakcie podejmowana jest próba zmiany typu elementu wejĂciowego.
Listing 12.6. Zmienianie typu elementu wejĞciowego po jego wstawieniu

<form id="testForm" action="/"></form>
<script type="text/javascript">
window.onload = function(){
var input = document.createElement('input');
input.type = 'text';
assert(input.type == 'text',
'Typ elementu input to text.');
document.getElementById('testForm')
.appendChild(input);

Tworzy nowy element, zezwalając
na domyĞlny atrybut typu.
Ustawia wáaĞciwoĞü type i sprawdza ją.

Wstawia nowy element input do modelu DOM.

input.type = 'hidden';
assert(input.type == 'hidden',
'Typ elementu input zostađ zmieniony na hidden.');
};

Zmienia typ po wstawieniu.

</script>

W tym teĂcie tworzony jest nowy element <input> , okreĂlany dla niego typ text,
potwierdzane powodzenie przypisania i wstawiany nowy element do modelu
DOM . Po wstawieniu typ jest zmieniany na hidden, po czym sprawdzane jest,
czy ta operacja faktycznie miaïa miejsce .
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We wszystkich nowoczesnych przeglÈdarkach, z wyjÈtkiem programu Internet
Explorer, testy bez problemu koñczÈ siÚ powodzeniem. Jednakĝe w wersjach 8. i starszych przeglÈdarki Internet Explorer przy próbie przypisania zgïaszany jest wyjÈtek, po czym drugi test nigdy nie jest wykonywany.
ChoÊ nie ma prostego rozwiÈzania, moĝliwe jest skorzystanie z dwóch nastÚpujÈcych Ărodków tymczasowych:
Q

Q

Zamiast próbowaÊ zmieniaÊ atrybut type, utwórz nowy element <input>,
skopiuj wszystkie wïaĂciwoĂci i atrybuty, a nastÚpnie zastÈp oryginalny
element nowo utworzonym. To rozwiÈzanie wydaje siÚ doĂÊ proste,
ale zwiÈzane sÈ z nim problemy. Po pierwsze, niemoĝliwe jest ustalenie,
czy element zawieraï jakiekolwiek procedury obsïugi zdarzeñ zdefiniowane
w nim przy uĝyciu metod drugiego poziomu modelu DOM, jeĂli procedury
nie byïy przez nas Ăledzone. Po drugie, wszelkie odwoïania do oryginalnego
elementu stajÈ siÚ niewaĝne.
W dowolnym interfejsie API tworzonym w celu uwzglÚdniania zmian
we wïaĂciwoĂciach lub atrybutach po prostu odrzuÊ wszelkie próby zmiany
wartoĂci atrybutu type.

¿adne z powyĝszych rozwiÈzañ nie jest caïkowicie satysfakcjonujÈce.
W bibliotece jQuery stosowane jest drugie rozwiÈzanie, w przypadku którego
zgïaszany jest informacyjny wyjÈtek dla próby wprowadzenia zmiany w atrybucie
type, jeĂli element zostaï juĝ wstawiony do dokumentu. ChoÊ oczywiĂcie jest to „rozwiÈzanie” kompromisowe, przynajmniej interfejs uĝytkownika zachowuje spójnoĂÊ
we wszystkich platformach. Na szczÚĂcie ten problem zostaï rozwiÈzany w wersji 9.
przeglÈdarki Internet Explorer.
Przyjrzyjmy siÚ jeszcze jednemu utrudnieniu, którym nÚkajÈ nas przeglÈdarki.
Ponownie ma to zwiÈzek z elementami formularza.
12.2.5. Problem z indeksem tabulacji

OkreĂlanie indeksu tabulacji elementu to kolejny dziwny problem wystÚpujÈcy
w przeglÈdarkach. W jego przypadku nie ma zbyt duĝej zgodnoĂci w kwestii tego,
jak to powinno dziaïaÊ. ChoÊ caïkowicie moĝliwe jest uzyskanie indeksu tabulacji
elementu za pomocÈ wïaĂciwoĂci tabIndex lub atrybutu "tabindex" dla elementów,
w których wïaĂciwoĂÊ lub atrybut zostaïy jawnie zdefiniowane, przeglÈdarka zwraca
wartoĂÊ 0 dla wïaĂciwoĂci tabIndex oraz wartoĂÊ null dla atrybutu "tabindex" elementów bez jawnie podanej wartoĂci. OczywiĂcie oznacza to, ĝe nie ma moĝliwoĂci
stwierdzenia, jaki indeks tabulacji zostaï przypisany do elementów, dla których nie
ustawiono jawnie wartoĂci indeksu tabulacji.
Jest to zïoĝona kwestia o szczególnym znaczeniu w odniesieniu do uĝytecznoĂci
i dostÚpnoĂci.
Ostatni problem dotyczÈcy atrybutów, którym siÚ zajmiemy, w rzeczywistoĂci
wcale nim nie jest.
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12.2.6. Nazwy wĊzáów

ChoÊ ten problem nie jest bezpoĂrednio powiÈzany z atrybutami jako takimi, kilka
rozwiÈzañ zastosowanych w tym podrozdziale bazowaïo na znajdowaniu wÚzïów.
Okazuje siÚ, ĝe okreĂlenie nazwy wÚzïa moĝe byÊ trochÚ kïopotliwe.
Dokïadniej rzecz biorÈc, wielkoĂÊ liter w nazwie wÚzïa zmienia siÚ w zaleĝnoĂci
od tego, jaki typ dokumentu jest rozpatrywany. JeĂli jest to normalny dokument
HTML, wïaĂciwoĂÊ nodeName zwróci nazwÚ elementu zawierajÈcÈ wyïÈcznie duĝe
litery (na przykïad HTML lub BODY). JeĂli jednak jest to dokument XML lub XHTML,
wïaĂciwoĂÊ nodeName zwróci nazwÚ podanÈ przez uĝytkownika. Oznacza to, ĝe nazwa
moĝe byÊ zïoĝona z maïych lub duĝych liter albo z ich kombinacji.
W przypadku tego mankamentu wygodnym rozwiÈzaniem jest normalizowanie
nazwy przed dokonaniem jakiegokolwiek porównania (zwykle w celu uzyskania
maïych liter). Zaïóĝmy, ĝe ma zostaÊ wykonana operacja wyïÈcznie dla elementów
<div> i <ul>. Poniewaĝ nie wiadomo, czy uzyskiwane nazwy wÚzïów bÚdÈ mieÊ
postaÊ div, DIV czy nawet dIv, wskazana bÚdzie normalizacja nazw w sposób zaprezentowany w nastÚpujÈcym kodzie:
var all = document.getElementsByTagName("*")[0];
for (var i = 0; i < all.length; i++) {
var nodeName = all[i].nodeName.toLowerCase();
if (nodeName === "div" || nodeName === "ul") {
all[i].className = "found";
}
}

Gdy dokïadnie wiadomo, w jakiego typu dokumencie bÚdzie wykonywany napisany kod, niekoniecznie trzeba przejmowaÊ siÚ wielkoĂciÈ liter. JeĂli jednak tworzony jest kod wielokrotnego uĝycia, który powinien dziaïaÊ w dowolnym Ărodowisku, najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie rozwaga i przeprowadzenie normalizacji.
W tym punkcie przedstawiono problemy dotyczÈce atrybutów i wïaĂciwoĂci elementów, a nawet przeanalizowano drobny problem z wïaĂciwoĂciÈ style. Jest to
jednak zaledwie niewielka czÚĂÊ tego, co przeglÈdarki majÈ w zanadrzu, jeĂli chodzi o style. W nastÚpnym podrozdziale przyjrzymy siÚ przykrym kwestiom zwiÈzanym z radzeniem sobie z problemami w przeglÈdarkach, dotyczÈcym arkuszy
stylów CSS.

12.3.

Problemy związane z atrybutami stylów
Podobnie jak w odniesieniu do ogólnych atrybutów, uzyskiwanie i ustawianie atrybutów stylów moĝe przysporzyÊ wielu kïopotów. Tak jak w przypadku atrybutów
i wïaĂciwoĂci zaprezentowanych w poprzednim podrozdziale, i tym razem dostÚpne
sÈ dwa sposoby obsïugi wartoĂci atrybutu style: wartoĂÊ atrybutu oraz tworzona
przy jej uĝyciu wïaĂciwoĂÊ elementu.
NajczÚĂciej uĝywana jest wïaĂciwoĂÊ style elementu, która nie jest ïañcuchem,
lecz obiektem przechowujÈcym wïaĂciwoĂci odpowiadajÈce wartoĂciom stylu okreĂlonym w znacznikach elementu. Oprócz tego dowiemy siÚ, ĝe istnieje interfejs API
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sïuĝÈcy do uzyskiwania dostÚpu do informacji o stylu obliczanym elementu. Termin
„styl obliczany” oznacza rzeczywiste style, które bÚdÈ stosowane do elementu po
przeanalizowaniu wszystkich dziedziczonych i uĝytych informacji dotyczÈcych
stylów.
W tym podrozdziale zostanÈ zaprezentowane rzeczy, o których naleĝy wiedzieÊ
przy zajmowaniu siÚ stylami w przeglÈdarkach. Sprawděmy najpierw, gdzie sÈ rejestrowane informacje o stylach.
12.3.1. Gdzie są moje style?

Informacje o stylach umieszczone we wïaĂciwoĂci style elementu modelu DOM sÈ
poczÈtkowo ustawiane na podstawie wartoĂci okreĂlonej dla atrybutu style w znacznikach elementu. Na przykïad kod style="color:red;" spowoduje, ĝe informacje
o stylach zostanÈ umieszczone w obiekcie style. Podczas dziaïania strony skrypt
moĝe ustawiÊ lub zmodyfikowaÊ wartoĂci w tym obiekcie. Te zmiany bÚdÈ aktywnie
wpïywaÊ na wyĂwietlanie elementu.
Wielu twórców skryptów rozczarowanych jest po stwierdzeniu, ĝe w obiekcie
style elementu nie sÈ dostÚpne ĝadne wartoĂci z elementów <style> na stronie lub
zewnÚtrznych arkuszy stylów. Nie pozostaniemy jednak rozczarowani zbyt dïugo.
Wkrótce poznamy sposób uzyskiwania takich informacji.
Na razie jednak dowiedzmy siÚ, jak wïaĂciwoĂÊ style uzyskuje swoje wartoĂci.
Przeanalizuj poniĝszy kod (listing 12.7).
Listing 12.7. Analizowanie wáaĞciwoĞci style

<style>
div { font-size: 1.8em; border: 0 solid gold; }
</style>
<div style="color:#000;" title="Moc wojownika ninja!">
㉜劔ኮዌዙ
</div>
<script>
window.onload = function(){
var div = document.getElementsByTagName("div")[0];
assert(div.style.color == 'rgb(0, 0, 0)' ||
div.style.color == '#000',
'Zarejestrowano wđaħciwoħè color.');
assert(div.style.fontSize == '1.8em',
'Zarejestrowano wđaħciwoħè fontSize.');

Deklaruje arkusz stylów na stronie,
który okreĞla wielkoĞü czcionki
i informacje o ramce.
Ten element testowy
powinien otrzymaü wiele
stylów z róĪnych miejsc,
w tym z wáasnego atrybutu
stylu oraz arkusza stylów.

Sprawdza, czy zostaá
zarejestrowany wstawiony
styl koloru.

Sprawdza, czy zostaá zarejestrowany
dziedziczony styl wielkoĞci czcionki.
Sprawdza, czy zostaá zarejestrowany

dziedziczony styl szerokoĞci ramki.
assert(div.style.boderWidth == '0',
'Zarejestrowano wđaħciwoħè borderWidth.');

div.style.borderWidth = "4px";
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};
</script>

W tym przykïadzie zdefiniowano element <style> w celu okreĂlenia wewnÚtrznego
arkusza stylów , którego wartoĂci bÚdÈ stosowane do elementów na stronie. Arkusz
stylów okreĂla, ĝe wszystkie elementy <div> zostanÈ wyĂwietlone z uĝyciem czcionki
o wielkoĂci, która jest 1,8 razy wiÚksza od domyĂlnej, a takĝe ciÈgïej ramki w kolorze zïotym o szerokoĂci 0. Oznacza to, ĝe wszystkie elementy, dla których jest to
stosowane, bÚdÈ mieÊ ramkÚ. Po prostu nie bÚdzie ona widoczna, poniewaĝ ma
szerokoĂÊ 0.
We wstawionym atrybucie stylu tworzony jest nastÚpnie element <div>, który
nadaje tekstowi elementu czarny kolor .
Dalej rozpoczyna siÚ testowanie. Po uzyskaniu odwoïania do elementu <div>
sprawdzane jest, czy atrybut style otrzymaï wïaĂciwoĂÊ color reprezentujÈcy kolor
przypisany do elementu . Zauwaĝ, ĝe nawet pomimo tego, ĝe we wstawianym
stylu dla wïaĂciwoĂci color okreĂlono wartoĂÊ #000, w wiÚkszoĂci przeglÈdarek zostanie ona znormalizowana do formatu RGB po ustawieniu we wïaĂciwoĂci style (z tego
powodu sprawdzane sÈ oba formaty). Jak widaÊ na rysunku 12.3, ten test koñczy
siÚ powodzeniem.

Rysunek 12.3. Testy pokazują, Īe rejestrowane są style wstawiane i przypisane,
a style dziedziczone juĪ nie
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Normalizacja kolorów nie zawsze jest spójna miÚdzy przeglÈdarkami, a nawet w obrÚbie jednej przeglÈdarki. ChoÊ wiÚkszoĂÊ kolorów
bÚdzie normalizowana do formatu RGB, niektóre przeglÈdarki pozostawiÈ
kolory z nazwami (na przykïad black).
OSTRZEĩENIE

NastÚpnie naiwnie sprawdzane jest, czy w obiekcie stylu zostaïy zarejestrowane styl
.
wielkoĂci czcionki i szerokoĂÊ ramki okreĂlone we wstawianym arkuszu stylów
Jednakĝe nawet pomimo tego, ĝe na rysunku 12.3 widaÊ, ĝe styl wielkoĂci czcionki
zostaï zastosowany do elementu, test koñczy siÚ niepowodzeniem. Wynika to stÈd,
ĝe obiekt stylu nie odzwierciedla ĝadnych informacji o stylach odziedziczonych
z arkuszy stylów CSS.
W dalszej kolejnoĂci uĝywane jest przypisanie do zmiany wartoĂci wïaĂciwoĂci
borderWidth w obiekcie stylu na szerokoĂÊ wynoszÈcÈ 4 piksele , a nastÚpnie sprawdzane jest uwzglÚdnienie zmiany . Na rysunku 12.3 widaÊ, ĝe test koñczy siÚ
pomyĂlnie, a ponadto ĝe wczeĂniej niewidoczna ramka zostaïa teraz zastosowana
do elementu. To przypisanie powoduje pojawienie siÚ wïaĂciwoĂci borderWidth we wïaĂciwoĂci style elementu, co potwierdziï test .
Godne uwagi jest to, ĝe dowolne wartoĂci we wïaĂciwoĂci style elementu bÚdÈ
mieÊ pierwszeñstwo przed wszystkim, co zostaïo odziedziczone przez arkusz stylów
(nawet jeĂli reguïa arkusza uĝywa adnotacji !important).
CiekawÈ rzeczÈ moĝliwÈ do zauwaĝenia na listingu 12.7 jest to, ĝe kod CSS okreĂla
wïaĂciwoĂÊ wielkoĂci czcionki jako font-size, natomiast w skrypcie uĝyto odwoïania
fontSize. Z czego to wynika?
12.3.2. OkreĞlanie nazw wáaĞciwoĞci stylów

W przypadku atrybutów CSS pojawia siÚ stosunkowo niewiele trudnoĂci zwiÈzanych z uzyskiwaniem dostÚpu do wartoĂci zapewnianych przez róĝne przeglÈdarki.
WystÚpujÈ jednak róĝnice w sposobie okreĂlania nazw przez arkusze stylów CSS
i sposobie uzyskiwania do nich dostÚpu w skrypcie. Ponadto istnieje kilka nazw
stylów, które róĝniÈ siÚ w poszczególnych przeglÈdarkach.
Atrybuty CSS, których nazwy sÈ zïoĝone z wielu sïów, w roli separatora sïów
uĝywajÈ ïÈcznika (np. font-weight, font-size i background-color). ByÊ moĝe pamiÚtasz, ĝe nazwy wïaĂciwoĂci w jÚzyku JavaScript mogÈ zawieraÊ ïÈcznik, ale zastosowanie go uniemoĝliwia uzyskanie dostÚpu do wïaĂciwoĂci za poĂrednictwem operatora kropki.
Rozwaĝ nastÚpujÈcy przykïad:
var color = element.style['font-size'];

Powyĝszy kod byïby caïkowicie poprawny. Z kolei nastÚpujÈcy kod juĝ nie:
var color = element.style.font-size;

Analizator jÚzyka JavaScript potraktowaïby ïÈcznik jako operator odejmowania.
W efekcie nikt nie byïby zadowolony z wyniku. Aby nie zmuszaÊ twórców stron do
tego, by zawsze na potrzeby uzyskiwania dostÚpu do wïaĂciwoĂci uĝywali ogólnej
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postaci nazw stylów CSS, nazwy zawierajÈce wiele sïów, które odgrywajÈ rolÚ nazw
wïaĂciwoĂci, sÈ przeksztaïcane w nazwy z literami o róĝnej wielkoĂci. W rezultacie
nazwa font-size przyjmuje postaÊ fontSize, a nazwa background-color jest przeksztaïcana w nazwÚ backgroundColor.
Albo moĝna pamiÚtaÊ o wykonaniu takiej operacji, albo napisaÊ prosty interfejs
API w celu automatycznego ustawiania lub pobierania stylów, które samoczynnie
obsïugujÈ przeksztaïcanie nazw na postaÊ z róĝnÈ wielkoĂciÈ liter. Prezentuje to
listing 12.8.
Listing 12.8. Prosta metoda uzyskiwania dostĊpu do stylów

<div style="color:red;font-size:10px;background-color:#eee;"></div>
<script type="text/javascript">
Definiuje funkcjĊ style.
function style(element,name,value){
Przeksztaáca na postaü z róĪną wielkoĞcią liter.
name = name.replace(/-([a-z])/ig,
function(all,letter){
return letter.toUpperCase();
});
if (typeof value !== 'undefined') {
element.style[name] = value;
}
return element.style[name];

Ustawia wartoĞü, jeĞli ją podano.

Zwraca wartoĞü.

}
window.onload = function(){
var div = document.getElementsByTagName('div')[0];
assert(true,style(div,'color'));
assert(true,style(div,'font-size'));
assert(true,style(div,'background-color'));
};
</script>

Z wyjÈtkiem przeksztaïcenia parametru name na postaÊ z róĝnÈ wielkoĂciÈ liter przykïadowa funkcja dziaïa podobnie jak funkcja attr(), którÈ zaprezentowano na listingu 12.3. Z tego powodu dziaïanie funkcji nie bÚdzie tutaj objaĂniane.
JeĂli operacja przeksztaïcania oparta na wyraĝeniu regularnym powoduje, ĝe
zaczynasz siÚ dïuĝej nad niÈ zastanawiaÊ, moĝesz przejrzeÊ materiaï zawarty w rozdziale 7. Zauwaĝ teĝ, ĝe pomimo doïÈczenia kilku wywoïañ funkcji assert() nie przeprowadzono w rzeczywistoĂci ĝadnego testowania funkcji. Asercja posïuĝyïa jako
prosty sposób wyĂwietlenia danych wyjĂciowych na stronie (rysunek 12.4).
W ramach Êwiczenia utwórz zestaw asercji, które dokïadnie przetestujÈ tÚ nowÈ
funkcjÚ.
WczeĂniej wspomniano, ĝe istnieje kilka „problematycznych” wïaĂciwoĂci stylów,
które sÈ róĝnie traktowane w poszczególnych przeglÈdarkach. Przyjrzyjmy siÚ jednej z nich.
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Rysunek 12.4. Test funkcji style() pokazuje, Īe moĪe automatycznie odgadnąü
nazwĊ wáaĞciwoĞci dla danej nazwy CSS

12.3.3. WáaĞciwoĞü stylów float

W przypadku atrybutów stylu jednym z podstawowych problemów zwiÈzanych
z nazewnictwem jest sposób obsïugi wïaĂciwoĂci float. Wymaga on specjalnego
traktowania, poniewaĝ w jÚzyku JavaScript nazwa float jest zastrzeĝonym sïowem
kluczowym. PrzeglÈdarki muszÈ zapewniÊ alternatywnÈ nazwÚ.
Jak to czÚsto bywa w takich przypadkach, w przeglÈdarkach zgodnych ze standardami wybrano jednÈ drogÚ, a w przeglÈdarce Internet Explorer drugÈ. Jako
alternatywna nazwa w niemal wszystkich przeglÈdarkach zostaïa uĝyta nazwa cssFloat,
natomiast w programie Internet Explorer wybrano nazwÚ styleFloat. Ech.
WykorzystujÈc jako inspiracjÚ rozwiÈzanie przeksztaïcajÈce z listingu 12.3,
sprawdě, czy moĝesz zmodyfikowaÊ funkcjÚ style() z listingu 12.8 w celu uwzglÚdnienia tej róĝnicy.
WczeĂniej w rozdziale pokazano, jak moĝna zmieniaÊ wartoĂci kolorów z jednego formatu w drugi, gdy sÈ one dodawane jako wïaĂciwoĂci stylu. Przyjrzyjmy siÚ
kolejnej takiej sytuacji.
12.3.4. Konwersja wartoĞci pikseli

W przypadku ustawiania wartoĂci stylu waĝnÈ kwestiÈ do uwzglÚdnienia jest przypisanie wartoĂci liczbowych, które reprezentujÈ piksele. Podczas okreĂlania wartoĂci
pikseli w nieaktualnych atrybutach, takich jak height znacznika <img>, podawano
liczbÚ, umoĝliwiajÈc przeglÈdarce zajÚcie siÚ jednostkami. W przypadku przypisywania wartoĂci pikseli do wïaĂciwoĂci stylu takie rozwiÈzanie moĝe przysporzyÊ
wielu kïopotów.
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Podczas ustawiania wartoĂci liczbowej dla wïaĂciwoĂci stylu konieczne jest okreĂlenie jednostek, aby wïaĂciwoĂÊ dziaïaïa niezawodnie we wszystkich przeglÈdarkach. Zaïóĝmy, ĝe dla stylu height elementu ma zostaÊ ustawiona wartoĂÊ 10 pikseli.
Oba poniĝsze wiersze kodu stanowiÈ bezpieczny sposób zrealizowania tej operacji
w róĝnych przeglÈdarkach:
element.style.height = "10px";
element.style.height = 10 + "px";

NastÚpujÈcy kod nie jest bezpieczny w kaĝdej przeglÈdarce:
element.style.height = 10;

Moĝesz pomyĂleÊ, ĝe byïoby zwykïe dodanie niewielkiej logiki do funkcji style()
z listingu 12.8, aby po prostu przypiÈÊ ïañcuch px do koñca wartoĂci liczbowej trafiajÈcej do funkcji. Jednak nie tak szybko! Nie wszystkie wartoĂci liczbowe reprezentujÈ piksele! Istnieje kilka wïaĂciwoĂci stylu pobierajÈcych wartoĂci liczbowe,
które nie reprezentujÈ wymiaru piksela:
Q
Q
Q
Q
Q

z-index,
font-weight,
opacity,
zoom,
line-height.

W przypadku tych (oraz wszelkich innych, o których moĝna pomyĂleÊ) wïaĂciwoĂci
rozszerz funkcjÚ z listingu 12.8 o automatycznÈ obsïugÚ wartoĂci, które nie reprezentujÈ pikseli.
Ponadto przy próbie odczytu wartoĂci piksela z atrybutu stylu powinna byÊ uĝywana metoda parseFloat do zapewnienia, ĝe w kaĝdej sytuacji uzyskiwana jest zamierzona wartoĂÊ.
Przyjrzyjmy siÚ zestawowi waĝnych wïaĂciwoĂci stylu, których obsïuga moĝe
byÊ kïopotliwa.
12.3.5. OkreĞlanie wysokoĞci i szerokoĞci

WïaĂciwoĂci stylu, takie jak height i width, stwarzajÈ szczególny problem, poniewaĝ
domyĂlnie, gdy nie podano wartoĂci, ich wartoĂÊ to auto. Oznacza to, ĝe element
dopasowuje swojÈ wielkoĂÊ do zawartoĂci. W efekcie wïaĂciwoĂci stylu height i width
nie moĝna uĝyÊ do uzyskania dokïadnych wartoĂci, chyba ĝe w ïañcuchu atrybutu
podano wartoĂci jawne.
Na szczÚĂcie wïaĂciwoĂci offsetHeight i offsetWidth przychodzÈ w tym przypadku
z pomocÈ, oferujÈc doĂÊ pewne Ărodki uzyskiwania dostÚpu do faktycznej wysokoĂci
i szerokoĂci elementu. Trzeba jednak mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe wartoĂci przypisane do tych dwóch wïaĂciwoĂci uwzglÚdniajÈ dopeïnienie elementu. Taka informacja jest zwykle dokïadnie tym, co jest wymagane przy próbie okreĂlenia poïoĝenia jednego elementu wzglÚdem drugiego. Czasami jednak moĝe byÊ poĝÈdane
uzyskanie informacji o wymiarach elementu z uwzglÚdnieniem ramek i dopeïnienia
albo bez nich.
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KwestiÈ, którÈ jednak trzeba wziÈÊ pod uwagÚ, jest to, ĝe w witrynach o wysokim
poziomie interaktywnoĂci prawdopodobne jest, ĝe przez czÚĂÊ czasu elementy mogÈ
znajdowaÊ siÚ w stanie bez wyĂwietlania (w przypadku ustawienia dla stylu display
wartoĂci none). Gdy element nie jest wyĂwietlany, nie ma wymiarów. Kaĝda próba
pobrania wïaĂciwoĂci offsetWidth lub offsetHeight dla takiego elementu spowoduje
zwrócenie wartoĂci 0.
Aby dla takich ukrytych elementów uzyskaÊ ich wymiary w stanie wyĂwietlania,
moĝna skorzystaÊ ze sztuczki polegajÈcej na chwilowym ujawnieniu elementu,
pobraniu wartoĂci i ponownym ukryciu go. OczywiĂcie powinno to zostaÊ wykonane w taki sposób, aby nie pojawiïy siÚ ĝadne widoczne oznaki tego, ĝe taka operacja jest realizowana w tle. W jaki sposób ujawniÊ ukryty element bez wyĂwietlania go?
Moĝemy to zrobiÊ, korzystajÈc ze zdobytych umiejÚtnoĂci wojownika! Oto niezbÚdne kroki:
1. Zmieñ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci display na block.
2. Ustaw wartoĂÊ wïaĂciwoĂci visibility na hidden.
3. Ustaw wartoĂÊ wïaĂciwoĂci position na absolute.
4. Pobierz wartoĂci wymiarów.
5. PrzywróÊ zmienione wïaĂciwoĂci.
ChoÊ zmiana wartoĂci wïaĂciwoĂci display na block umoĝliwi pobranie rzeczywistych wartoĂci wïaĂciwoĂci offsetHeight i offsetWidth, sprawi, ĝe element stanie
siÚ czÚĂciÈ wyĂwietlanej zawartoĂci, a tym samym bÚdzie widoczny. Aby element
byï niewidoczny, dla wïaĂciwoĂci visibility zostanie ustawiona wartoĂÊ hidden.
Spowoduje to jednak (zawsze jest kolejne „jednak”) pozostawienie duĝej luki w miejscu, w którym element zostaï umieszczony. Z tego powodu dodatkowo dla wïaĂciwoĂci position ustawiana jest wartoĂÊ absolute, aby element nie zostaï uwzglÚdniony w normalnym przepïywie zwiÈzanym z wyĂwietlaniem.
Wszystko to wyglÈda na bardziej skomplikowane, niĝ jest w rzeczywistym zastosowaniu, co demonstruje listing 12.9.
Listing 12.9. Uzyskiwanie wymiarów ukrytych elementów

<div>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Suspendisse congue facilisis dignissim. Fusce sodales,
odio commodo accumsan commodo, lacus odio aliquet purus,
<img src="../images/ninja-with-pole.png" id="withPole" />
<img src="../images/ninja-with-shuriken.png"
id="withShuriken" style="display:none" />
vel rhoncus elit sem quis libero. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. In hac habitasse platea dictumst. Donec
adipiscing urna ut nibh vestibulum vitae mattis leo
rutrum. Etiam a lectus ut nunc mattis laoreet at
placerat nulla. Aenean tincidunt lorem eu dolor commodo
ornare.
</div>
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<script type="text/javascript">
(function(){
var PROPERTIES = {
position: "absolute",
visibility: "hidden",
display: "block"
};

Tworzy zasiĊg prywatny.
Definiuje wáaĞciwoĞci docelowe.

window.getDimensions = function(element) {
var previous = {};
for (var key in PROPERTIES) {
previous[key] = element.style[key];
element.style[key] = PROPERTIES[key];
}
var result = {
width: element.offsetWidth,
height: element.offsetHeight
};

};

for (key in PROPERTIES) {
element.style[key] = previous[key];
}
return result;

Tworzy nową funkcjĊ.
ZapamiĊtuje ustawienia.

ZastĊpuje ustawienia.

Pobiera wymiary.

Odtwarza ustawienia.

})();
window.onload = function() {
setTimeout(function(){
var withPole = document.getElementById('withPole'),
withShuriken = document.getElementById('withShuriken');
Testuje widoczny element.
assert(withPole.offsetWidth == 41,
"Pobrano szerokoħè obrazu kija. Rzeczywista wartoħè: " +
withPole.offsetWidth + ". Oczekiwano: 41");
assert(withPole.offsetHeight == 48,
"Pobrano wysokoħè obrazu kija. Rzeczywista wartoħè: " +
withPole.offsetHeight + ". Oczekiwano: 48");
Testuje ukryty element.
assert(withShuriken.offsetWidth == 36,
"Pobrano szerokoħè obrazu shurikena. Rzeczywista wartoħè: " +
withShuriken.offsetWidth + ". Oczekiwano: 36");
assert(withShuriken.offsetHeight == 48,
"Pobrano wysokoħè obrazu shurikena. Rzeczywista wartoħè: " +
withShuriken.offsetHeight + ". Oczekiwano: 48");

var dimensions = getDimensions(withShuriken);

UĪywa nowej funkcji.

Ponownie testuje ukryty element.
assert(dimensions.width == 36,
"Pobrano szerokoħè obrazu shurikena. Rzeczywista wartoħè: " +
dimensions.width + ". Oczekiwano: 36");
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assert(dimensions.height == 48,
"Pobrano wysokoħè obrazu shurikena. Rzeczywista wartoħè: " +
dimensions.height + ". Oczekiwano: 48");
},3000);
}
</script>

ChoÊ jest to raczej dïugi listing, wiÚksza jego czÚĂÊ to kod testujÈcy. WïaĂciwa implementacja nowej funkcji pobierajÈcej wymiary obejmuje swoim zasiÚgiem zaledwie
okoïo kilkunastu wierszy kodu.
Przeanalizujmy kod krok po kroku. Najpierw definiowanych jest kilka elementów
do testowania. Element <div> zawiera trochÚ tekstu z dwoma obrazami osadzonymi
w jego obrÚbie i wyrównywanymi do lewej strony przez style w zewnÚtrznym arkuszu stylów. Te elementy obrazów bÚdÈ podlegaÊ przeprowadzanym testom. Pierwszy element jest widoczny, a drugi nie.
Przed uruchomieniem jakiegokolwiek skryptu elementy sÈ wyĂwietlane w sposób pokazany na rysunku 12.5. JeĂli drugi obraz nie byïby ukryty, pojawiïby siÚ jako
drugi wojownik ninja bezpoĂrednio po prawej stronie widocznego obrazu.

Rysunek 12.5. Zostaną uĪyte dwa obrazy (widoczny i ukryty) do testowania pobierania
wymiarów ukrytych elementów

Dalej rozpoczyna siÚ definicja nowej funkcji. Na potrzeby waĝnych informacji zostanie uĝyta zmienna, dlatego zostanie ponownie zastosowana sztuczka z listingu 12.3,
która polega na uwzglÚdnieniu zmiennej lokalnej oraz definicji funkcji w funkcji
bezpoĂredniej w celu utworzenia zasiÚgu lokalnego i domkniÚcia. Definiowana
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jest zmienna lokalna, która bÚdzie zawieraÊ wïaĂciwoĂci przeznaczone do modyfikowania , a nastÚpnie jest wypeïniana trzema wïaĂciwoĂciami oraz ich wartoĂciami zastÚpujÈcymi.
i akceptujÈca eleDalej deklarowana jest nowa funkcja pobierajÈca wymiary
ment, dla którego zostanÈ okreĂlone wymiary. W obrÚbie tej funkcji tworzona jest
najpierw zmienna o nazwie previous , w której bÚdÈ rejestrowane poprzednie
wartoĂci wïaĂciwoĂci stylu przeznaczone do zmodyfikowania, aby moĝliwe byïo ich
póěniejsze przywrócenie. W ramach pÚtli uĝytej dla wïaĂciwoĂci zastÚpowania rejestrowana jest nastÚpnie kaĝda z poprzednich wartoĂci i zastÚpowana nowÈ .
Po wykonaniu tej operacji moĝna rozpoczÈÊ okreĂlanie wymiarów elementu, który
staï siÚ czÚĂciÈ ukïadu wyĂwietlania, lecz jest niewidoczny i ma caïkowicie ustalone
poïoĝenie. Wymiary sÈ rejestrowane w zmiennej przypisanej do zmiennej lokalnej
result .
Po zdobyciu tego, czego ĝÈdano, usuwamy wszelkie Ălady, odtwarzajÈc oryginalne wartoĂci wïaĂciwoĂci stylu, które zostaïy zmodyfikowane , a nastÚpnie
zwracane sÈ wyniki w postaci zmiennej zawierajÈcej wïaĂciwoĂci width i height.
Wszystko wspaniale, ale czy to dziaïa? Przekonajmy siÚ.
W procedurze obsïugi ïadowania przeprowadzane sÈ testy w wywoïaniu zwrotnym 3-sekundowego licznika czasu. Zapytasz, dlaczego? Taka procedura zapewnia,
ĝe test nie zostanie wykonany przed potwierdzeniem zbudowania modelu DOM.
Licznik czasu umoĝliwia obserwowanie ekranu w trakcie dziaïania testu w celu
upewnienia siÚ, ĝe podczas majstrowania przy wïaĂciwoĂciach ukrytego elementu
nie wystÈpiïy ĝadne zakïócenia dotyczÈce wyĂwietlania. W koñcu bÚdzie klapa, jeĂli
podczas dziaïania utworzonej funkcji dojdzie do zakïócenia w jakikolwiek sposób
wyĂwietlania zawartoĂci ekranu.
W wywoïaniu zwrotnym licznika czasu najpierw uzyskiwane jest odwoïanie do
przedmiotów testów (dwa obrazy), po czym potwierdzane jest, ĝe moĝliwe jest
pobranie wymiarów widocznego obrazu przy uĝyciu wïaĂciwoĂci przesuniÚcia .
Ten koñczy siÚ powodzeniem, o czym siÚ moĝna przekonaÊ po spojrzeniu na rysunek 12.6.
Ten sam test przeprowadzany jest dla ukrytego elementu z niewïaĂciwym zaïoĝeniem, ĝe wïaĂciwoĂci przesuniÚcia zadziaïajÈ dla ukrytego obrazu. Niepowodzenie
testu nie jest zaskoczeniem, poniewaĝ juĝ wczeĂniej wspomniano, ĝe tak bÚdzie.
Dla ukrytego elementu wywoïywana jest nastÚpnie nowa funkcja i ponownie
jest wykonywany test . Udaïo siÚ! Test koñczy siÚ powodzeniem, co potwierdza
rysunek 12.6.
JeĂli w trakcie dziaïania testu obserwowana jest zawartoĂÊ strony (trzeba pamiÚtaÊ
o tym, ĝe jego rozpoczÚcie zostaïo opóěnione o trzy sekundy od momentu zaïadowania modelu DOM), moĝna stwierdziÊ, ĝe nie jest ona zakïócana w ĝaden sposób
przez dokonywane w tle modyfikacje wïaĂciwoĂci ukrytego elementu.
WSKAZÓWKA Sprawdzanie wïaĂciwoĂci offsetWidth i offsetHeight pod kÈtem
wartoĂci zerowej moĝe stanowiÊ niebywale skuteczny sposób okreĂlania
widocznoĂci elementu.
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Rysunek 12.6. Przez tymczasowe zmodyfikowanie wáaĞciwoĞci stylu ukrytych
elementów moĪna z powodzeniem pobraü ich wymiary

WïaĂciwoĂci stylu wymiarów nie sÈ jedynymi, które stanowiÈ wyzwanie. Zajmijmy
siÚ niuansami zwiÈzanymi z obsïugÈ wïaĂciwoĂci opacity.
12.3.6. Przenikanie nieprzezroczystoĞci

WïaĂciwoĂÊ stylu opacity to kolejny szczególny przypadek, który wymaga innego
traktowania w poszczególnych przeglÈdarkach. ChoÊ wszystkie nowoczesne przeglÈdarki, w tym Internet Explorer 9, we wïasnym zakresie obsïugujÈ wïaĂciwoĂÊ stylu
opacity, wersje programu Internet Explorer starsze od wersji 9. uĝywajÈ niestandardowej notacji filtru alfa.
Z tego powodu czÚsto moĝna siÚ spotkaÊ ze stylami nieprzezroczystoĂci okreĂlonymi w arkuszu stylów w nastÚpujÈcy sposób (lub bezpoĂrednio w atrybucie style):
opacity: 0.5;
filter: alpha(opacity=50);

Standardowy styl uĝywa wartoĂci z zakresu od 0.0 do 1.0, aby okreĂliÊ nieprzezroczystoĂÊ elementu, natomiast filtr alfa korzysta z wartoĂci procentowej z zakresu
liczb caïkowitych od 0 do 100. W obu wczeĂniej przedstawionych reguïach wartoĂÊ
nieprzezroczystoĂci jest okreĂlana na 50 procent.
Zaïóĝmy, ĝe w nastÚpujÈcy sposób zdefiniowano element z obydwoma stylami:
<div style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50);">Witaj</div>

Podczas próby pobrania tych wartoĂci pojawia siÚ problem o nastÚpujÈcych dwóch
obliczach:
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Poniewaĝ oprócz filtru alpha istnieje wiele róĝnych typów, takich jak
transformacje, konieczne bÚdzie radzenie sobie z wieloma typami filtrów.
Po prostu nie moĝna przyjÈÊ, ĝe filtr zawsze okreĂla nieprzezroczystoĂÊ.
Nawet pomimo tego, ĝe wersja 8. i starsze wersje przeglÈdarki Internet
Explorer nie obsïugujÈ stylu opacity, okreĂlona dla niego wartoĂÊ zostanie
zwrócona w przypadku przywoïywania wïaĂciwoĂci style.opacity elementu,
równieĝ wtedy, gdy zostanie caïkowicie zignorowana przez przeglÈdarkÚ.

Drugi z powyĝszych punktów utrudnia stwierdzenie w przypadku tworzonego kodu,
czy przeglÈdarka we wïasnym zakresie obsïuguje styl opacity. Jednakĝe i tym razem
warto skoncentrowaÊ siÚ nad problemem, wykorzystujÈc wszelkie zdobyte umiejÚtnoĂci wojownika, i zagraÊ na nosie przeglÈdarkom, które uparcie próbujÈ krzyĝowaÊ nam plany.
Jak siÚ okazuje, przeglÈdarki, które obsïugujÈ styl opacity, zawsze bÚdÈ normalizowaÊ wartoĂÊ nieprzezroczystoĂci mniejszÈ niĝ 1.0, umieszczajÈc na poczÈtku zero.
JeĂli nieprzezroczystoĂÊ okreĂlono na przykïad jako opacity: .5, przeglÈdarka
z wïasnÈ obsïugÈ nieprzezroczystoĂci zwróci wartoĂÊ w postaci 0.5, natomiast przeglÈdarki pozbawione takiej obsïugi po prostu pozostawiÈ wartoĂÊ w jej oryginalnej
postaci .5.
Oznacza to, ĝe za pomocÈ symulacji funkcji (czy pamiÚtasz to z rozdziaïu 11.?)
moĝliwe jest okreĂlenie, czy przeglÈdarka we wïasnym zakresie obsïuguje nieprzezroczystoĂÊ. Przeanalizuj poniĝszy kod (listing 12.10).
Listing 12.10. OkreĞlanie, czy przeglądarka obsáuguje nieprzezroczystoĞü

<img src="../images/ninja-with-nunchuks.png" style="opacity:.5;">
<script type="text/javascript">
var div = document.createElement("div");
div.setAttribute('style','opacity:.5');
var OPACITY_SUPPORTED = div.style.opacity === "0.5";
assert(OPACITY_SUPPORTED,
"Nieprzezroczystoħè jest obsđugiwana.");

Sprawdza pod kątem obsáugi.

WyĞwietla wyniki.

</script>

W tym przykïadzie definiowany jest element obrazu ze stylem opacity o wartoĂci
podanej w postaci .5. Ten element nie zostanie uĝyty w kodzie. Ma on jedynie za
zadanie zapewniaÊ nam wizualny wskaěnik tego, czy wartoĂÊ nieprzezroczystoĂci
jest uznawana przez przeglÈdarkÚ, czy nie.
Dalej rozpoczyna siÚ kod testu, w którym tworzony jest niepowiÈzany element .
Jest on poszerzany o atrybut stylu ze stylem opacity o wartoĂci .5. Rejestrowane jest
nastÚpnie, czy nieprzezroczystoĂÊ jest obsïugiwana przez przeglÈdarkÚ we wïasnym
zakresie. W tym celu wartoĂÊ jest ponownie odczytywana, po czym sprawdzane jest,
czy zostaïa pobrana jako oryginalna wartoĂÊ (nieobsïugiwana), czy jako zmodyfikowana wartoĂÊ 0.5 (obsïugiwana).
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Na koñcu wykonywana jest asercja zmiennej obsïugi, co powoduje powodzenie
i niepowodzenie testu — odpowiednio w przypadku przeglÈdarek z obsïugÈ i bez
obsïugi nieprzezroczystoĂci.
Na rysunku 12.7 pokazano wynik zaïadowania tego testu w przeglÈdarkach
Chrome 17 (u góry) i Internet Explorer 7 (na dole).

Rysunek 12.7. Wizualne wskazówki, a takĪe wynik testu pokazują,
Īe nieprzezroczystoĞü jest obsáugiwana w przeglądarce Chrome,
lecz nie w wersjach przeglądarki Internet Explorer starszych niĪ wersja 9.
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KorzystajÈc z tej wiedzy naleĝnej wojownikowi, sprawdě, czy moĝliwe jest utworzenie funkcji getOpacity(element) z wierszami kodu funkcji getDimensions() z listingu 12.9, która niezaleĝnie od platformy zwraca wartoĂÊ nieprzezroczystoĂci dla
przekazanego elementu jako wartoĂÊ z przedziaïu od 0.0 do 1.0.
WSKAZÓWKA W trakcie tworzenia tej funkcji wyraĝenie regularne mogïoby
okazaÊ siÚ pomocne w znalezieniu wartoĂci filtru nieprzezroczystoĂci alfa,
a metoda window.parseFloat() bÚdzie najlepszym towarzyszem. Dodatkowo
zwróÊ wartoĂÊ 1.0 jako wariant awaryjny, poniewaĝ jest to domyĂlne ustawienie dla wartoĂci nieprzezroczystoĂci.

Zajmijmy siÚ teraz jeszcze innym zestawem problematycznych wïaĂciwoĂci stylu,
które przysparzajÈ trochÚ kïopotów, gdyĝ ich wartoĂci mogÈ przyjmowaÊ wiele
równorzÚdnych postaci.
12.3.7. Poskromienie kolorowego koáa

W rozdziale zaprezentowano juĝ, ĝe wartoĂci kolorów mogÈ byÊ wyraĝane w róĝnych
formatach. Powoduje to, ĝe obsïuga wartoĂci kolorów wïaĂciwoĂci style jest trochÚ
utrudniona. W pewnym sensie jesteĂmy zdani na to, jakie formaty zostanÈ wybrane
przez twórcÚ strony. Co wiÚcej, dotyczy to takĝe transformacji stosowanych przez
przeglÈdarki do tych formatów.
W przypadku uzyskiwania dostÚpu do formatów za pomocÈ róĝnych metod stylów obliczanych wystÚpuje niewielka spójnoĂÊ w formatach, które bÚdÈ zwracane
przez poszczególne przeglÈdarki. Z tego powodu wszelkie próby uzyskania dostÚpu
do przydatnych skïadowych koloru (jego kanaïów czerwieni, bïÚkitu i zieleni, a takĝe,
jak siÚ okaĝe, opcjonalnego kanaïu alfa) wiÈĝÈ siÚ ze sporÈ iloĂciÈ rutynowych
czynnoĂci.
Istnieje kilka formatów, w przypadku których kolory mogÈ byÊ reprezentowane
w nowoczesnych przeglÈdarkach. Zostaïy one zestawione w tabeli 12.3.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli 12.3 moĝna stwierdziÊ, ĝe twórca
strony dysponuje sporÈ elastycznoĂciÈ w zakresie okreĂlania informacji o kolorach.
Nie powinno to stanowiÊ zbyt duĝego problemu, jeĂli przeglÈdarki bÚdÈ transformowaÊ do spójnego formatu wartoĂci kolorów umieszczone we wïaĂciwoĂci style.
Tak jednak nie jest, dlatego pojawia siÚ problem.
Napiszmy test, aby sprawdziÊ, jakie przeglÈdarki dostarczÈ nam zmartwieñ.
Przeanalizuj poniĝszy kod (listing 12.11).
Listing 12.11. OkreĞlanie sposobu formatowania przez przeglądarkĊ informacji o
kolorach

<div
<div
<div
<div
<div
<div
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style="background-color:darkslateblue">&nbsp;</div>
style="background-color:#369">&nbsp;</div>
style="background-color:#123456">&nbsp;</div>
style="background-color:rg6b(44,88,168)">&nbsp;</div>
style="background-color:rgba(44,88,166,0.5)">&nbsp;</div>
style="background-color:hsl(120,100%,25%)">&nbsp;</div>

Tworzy elementy
z kolorami.
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Tabela 12.3. Formaty kolorów standardu CSS
Format

Opis

keyword

Dowolne z rozpoznawanych sáów kluczowych kolorów standardu HTML (red, green,
maroon itp.), rozszerzone sáowa kluczowe kolorów standardu SVG (bisque,
chocolate, darkred itp.) lub sáowo kluczowe transparent (odpowiada
rgba(0,0,0,0); wiĊcej informacji poniĪej).

#rgb

Krótki format szesnastkowy RGB (Red Green Blue) wartoĞci kolorów, w których
kaĪdy element jest wartoĞcią z przedziaáu od 0 do f.

#rrggbb

Dáugi format szesnastkowy RGB (Red Green Blue) wartoĞci kolorów, w których
kaĪdy element jest wartoĞcią z przedziaáu od 00 do ff.

rgb(r,g,b)

Format RGB, w którym kaĪda wartoĞü dziesiĊtna zawiera siĊ w przedziale
od 0 do 255 lub od 0% do 100%.

rgba(r,g,b,a)

Format RGB z doáączonym kanaáem alfa. WartoĞü alfa zawiera siĊ w przedziale
od 0.0 (przezroczystoĞü) do 1.0 (peána nieprzezroczystoĞü).

hsl(h,s,l)

Format HSL (Hue Saturation Lightness), w którym wartoĞci reprezentują odcieĔ,
nasycenie i jasnoĞü. WartoĞci odcienia naleĪą do zakresu od 0 do 360
(kąt na kole kolorów), a wartoĞci nasycenia i jasnoĞci zawierają siĊ w przedziale
od 0% do 100%.

hsla(h,s,l)

Format HSL z doáączonym kanaáem alfa.

<div style="background-color:hsla(120,100%,25%,0.5)">&nbsp;</div>
<script type="text/javascript">
var divs = document.getElementsByTagName('div');
for (var n = 0; n < divs.length; n++) {
assert(true,divs[n].style.backgroundColor);
}

Gromadzi elementy.
WyĞwietla informacje o kolorze.

</script>

Najpierw tworzony jest zestaw elementów <div> z wïaĂciwoĂciami style koloru tïa
okreĂlonymi w siedmiu róĝnych formatach . NastÚpnie sÈ gromadzone odwoïania do tych elementów , przeprowadzana jest iteracja kolekcji oraz wyĂwietlana
jest wartoĂÊ przechowywana we wïaĂciwoĂci style.backgroundColor .
Kod umoĝliwia stwierdzenie, jak przeglÈdarka, w której test jest wykonywany,
formatuje informacje o kolorach dla róĝnych metod ich okreĂlania. Na rysunku 12.8
widaÊ, ĝe zapisane formaty prezentujÈ peïen wachlarz moĝliwoĂci.
Poniewaĝ w poszczególnych przeglÈdarkach wystÚpuje tak wiele róĝnic dotyczÈcych informacji o kolorach, nie bÚdziemy tutaj zamieszczaÊ kodu metody getColor
´(element,property). To zadanie pozostawimy do wykonania Tobie. Skoro dysponujesz wszystkimi niezbÚdnymi narzÚdziami, bÚdzie to raczej czasochïonne niĝ trudne.
Metoda powinna akceptowaÊ element i wïaĂciwoĂÊ koloru (np. color lub back
´ground-color) oraz zwracaÊ sïowo kluczowe koloru, zmiennÈ zawierajÈcÈ wïaĂciwoĂci red, green, blue i alpha lub zmiennÈ, która zawiera wïaĂciwoĂci hue, lightness,
saturation i alpha. DysponujÈc wiedzÈ o wyraĝeniach regularnych z rozdziaïu 7.,
a takĝe przykïadami metod getDimensions() i getOpacity(), które opracowano wczeĂniej
w rozdziale, bez obaw moĝna zajÈÊ siÚ tym zadaniem.
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Rysunek 12.8. RóĪne platformy przeglądarek w doĞü odmienny
sposób radzą sobie z róĪnymi formatami kolorów!

JeĂli naprawdÚ szukasz wyzwania, skonwertuj równieĝ dowolne
wartoĂci HSL do formatu RGB, uĝywajÈc formuïy dostÚpnej pod adresem
http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV - Converting_to_RGB.
WYZWANIE

OczywiĂcie obsïuga kolorów nie stanowi problemu, poniewaĝ wczeĂniej siÚ tym
juĝ zajmowaliĂmy. Moĝliwe jest teĝ sprawdzenie wtyczki jQuery Color z kodem
napisanym przez Blaira Mitchelmore’a (http://plugins.jquery.com/project/color).
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Do tej pory omówiono wiÚkszoĂÊ problemów, które wymagajÈ uwzglÚdnienia
w przypadku obsïugi wïaĂciwoĂci style elementu. Jak jednak zaznaczono, ta wïaĂciwoĂÊ nie bÚdzie zawieraÊ ĝadnych informacji o stylach, które element dziedziczy
z arkuszy stylów znajdujÈcych siÚ w jego zasiÚgu. Poniewaĝ w wielu sytuacjach
byïaby przydatna informacja o peïnym stylu obliczanym, który zostaï zastosowany
do elementu, sprawděmy, czy coĂ takiego jest moĝliwe.

12.4.

Uzyskiwanie stylów obliczanych
W dowolnym momencie styl obliczany elementu stanowi kombinacjÚ wszystkich
stylów zastosowanych dla niego za poĂrednictwem arkuszy stylów, atrybutu style
elementu oraz wszelkich modyfikacji wïaĂciwoĂci style przez skrypt.
Standardowy interfejs API okreĂlony przez organizacjÚ W3C, który zaimplementowano we wszystkich przeglÈdarkach (wïÈcznie z przeglÈdarkÈ Internet Explorer 9,
lecz nie jej wczeĂniejszymi wersjami), to metoda window.getComputedStyle(). Ta metoda
akceptuje element, którego style zostanÈ obliczone, i zwraca interfejs umoĝliwiajÈcy
tworzenie zapytañ dotyczÈcych wïaĂciwoĂci. Zwrócony interfejs zapewnia metodÚ
o nazwie getPropertyValue(), która sïuĝy do pobierania obliczonego stylu konkretnej
wïaĂciwoĂci stylu.
W przeciwieñstwie do wïaĂciwoĂci obiektu style elementu metoda getProperty
´Value() akceptuje nazwy wïaĂciwoĂci CSS (np. font-size i background-color), a nie
wersje tych nazw o róĝnej wielkoĂci liter.
Wersje przeglÈdarki Internet Explorer starsze niĝ wersja 9. udostÚpniajÈ niestandardowÈ technikÚ uzyskiwania dostÚpu do stylu obliczanego elementu. WïaĂciwoĂÊ o nazwie currentStyle jest doïÈczana do wszystkich elementów i zachowuje
siÚ bardzo podobnie jak wïaĂciwoĂÊ style, z wyjÈtkiem tego, ĝe zapewniane sÈ
informacje o aktywnym stylu obliczanym.
DziÚki temu uzyskujemy iloĂÊ informacji wystarczajÈcÈ do utworzenia metody
fetchComputedStyle(), która pobierze wartoĂÊ obliczanÈ dowolnej wïaĂciwoĂci stylu
elementu.
Warto siÚ zastanowiÊ, dlaczego nie wymieniono tutaj funkcji getComputedPro
´perty().
Kod z listingu 12.12 implementuje funkcjÚ stylów obliczanych. Kod korzysta ze
standardowych Ărodków, gdy sÈ dostÚpne, a w przeciwnym razie siÚga po metodÚ
niestandardowÈ.
Listing 12.12. Pobieranie wartoĞci stylów obliczanych
Definiuje arkusz stylów.
<style type="text/css">
div {
background-color: #ffc; display: inline; font-size: 1.8em;
border: 1px solid crimson; color: green;
}
</style>
Tworzy przedmiot testu.

<div style="color:crimson;" id="testSubject" title="Moc wojownika ninja!">
㉜劔ኮዌዙ
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</div>
<script type="text/javascript">
function fetchComputedStyle(element,property) {

Definiuje nową funkcjĊ.

if (window.getComputedStyle) {
var computedStyles = window.getComputedStyle(element);

Uzyskuje interfejs.

Pobiera wartoĞü stylu.
if (computedStyles) {
property = property.replace(/([A-Z])/g,'-$1').toLowerCase();
return computedStyles.getPropertyValue(property);
}

}
UĪywa Ğrodków niestandardowych.
else if (element.currentStyle) {
property = property.replace(
/-([a-z])/ig,
function(all,letter){ return letter.toUpperCase(); });
return element.currentStyle[property];
}
}

window.onload = function(){
var div = document.getElementsByTagName("div")[0];
assert(true,
"background-color: " +
fetchComputedStyle(div,'background-color'));
assert(true,
"display: " +
fetchComputedStyle(div,'display'));
assert(true,
"font-size: " +
fetchComputedStyle(div,'fontSize'));
assert(true,
"color: " +
fetchComputedStyle(div,'color'));
assert(true,
"border-top-color: " +
fetchComputedStyle(div,'borderTopColor'));
assert(true,
"border-top-width: " +
fetchComputedStyle(div,'border-top-width'));

WyĞwietla wyniki.

};
</script>

Aby przetestowaÊ funkcjÚ do utworzenia, definiowany jest element, który w swoich
znacznikach okreĂla informacje o stylu , a takĝe arkusz stylów zapewniajÈcy reguïy
stylów stosowane do elementu . Oczekujemy, ĝe style obliczane bÚdÈ wynikiem
zastosowania do elementu zarówno stylów bezpoĂrednich, jak i dziedziczonych.
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NastÚpnie definiowana jest funkcja akceptujÈca element i wïaĂciwoĂÊ stylu, dla
których ma zostaÊ znaleziona wartoĂÊ obliczana . Aby byÊ szczególnie przyjaznym
(w koñcu jesteĂmy wojownikami, których jednym z zadañ jest uïatwianie wszystkiego osobom korzystajÈcym z naszego kodu), umoĝliwimy okreĂlenie nazw wïaĂciwoĂci zawierajÈcych wiele sïów w jednym z nastÚpujÈcych formatów: z myĂlnikiem
lub literami o róĝnej wielkoĂci. Inaczej mówiÈc, akceptowane bÚdÈ nazwy backgro
´undColor i background-color. Wkrótce dowiemy siÚ, jak to zrealizowaÊ.
PierwszÈ rzeczÈ do zrealizowania jest sprawdzenie, czy dostÚpne sÈ standardowe Ărodki. BÚdzie tak w kaĝdym przypadku z wyjÈtkiem starszych wersji przeglÈdarki Internet Explorer. JeĂli tak jest, uzyskiwany jest interfejs stylu obliczanego,
który przechowywany jest w zmiennej w celu póěniejszego uĝycia . PostÈpienie
w ten sposób jest wymagane, poniewaĝ nie wiadomo, jak kosztowne moĝe okazaÊ
siÚ wykonanie odpowiedniego wywoïania. Poza tym jest to prawdopodobnie najlepsze rozwiÈzanie, które umoĝliwi unikniÚcie niepotrzebnego powtarzania wywoïania.
JeĂli siÚ to powiedzie (choÊ nie przychodzi nam na myĂl ĝaden powód, dla którego
miaïoby byÊ inaczej, czÚsto warto byÊ przezornym), zostanie wywoïana metoda get
´PropertyValue() interfejsu w celu uzyskania wartoĂci stylu obliczanego . Najpierw jednak zmieniana jest nazwa wïaĂciwoĂci, aby dostosowaÊ jÈ do wersji nazwy
z ïÈcznikiem lub wersji ze znakami o róĝnej wielkoĂci. Poniewaĝ metoda getProper
´tyValue() oczekuje wersji nazwy z ïÈcznikiem, uĝyta zostanie metoda replace()
obiektu String z prostym, ale sprytnym wyraĝeniem regularnym, aby ïÈcznik wstawiÊ przed kaĝdÈ duĝÈ literÈ, po której znajdÈ siÚ wyïÈcznie maïe litery (moĝemy
siÚ zaïoĝyÊ, ĝe bÚdzie to ïatwiejsze, niĝ myĂlisz).
JeĂli zostanie stwierdzone, ĝe metoda standardowa jest niedostÚpna, sprawdzana
jest dostÚpnoĂÊ niestandardowej wïaĂciwoĂci currentStyle przeglÈdarki Internet
Explorer. JeĂli tak jest, nastÚpuje transformacja nazwy wïaĂciwoĂci przez zastÈpienie odpowiednikiem w postaci duĝej litery wszystkich wystÈpieñ maïych liter
poprzedzonych ïÈcznikiem (w celu przeksztaïcenia wszystkich nazw wïaĂciwoĂci
zawierajÈcych ïÈcznik w nazwy z literami o róĝnej wielkoĂci), po czym zwracana jest
wartoĂÊ tej wïaĂciwoĂci .
JeĂli coĂ siÚ nie powiedzie, w kaĝdym przypadku po prostu nie zostanie zwrócona
ĝadna wartoĂÊ.
W celu przetestowania funkcji wykonywanych jest kilka jej wywoïañ z przekazaniem róĝnych nazw stylów w odmiennych formatach, a nastÚpnie wyĂwietlane sÈ
wyniki (rysunek 12.9).
Zauwaĝ, ĝe style sÈ pobierane niezaleĝnie od tego, czy zostaïy jawnie zadeklarowane w elemencie, czy odziedziczone z arkusza stylów. ZwróÊ równieĝ uwagÚ
na fakt, ĝe wïaĂciwoĂÊ color, którÈ okreĂlono zarówno w arkuszu stylów, jak i bezpoĂrednio w elemencie, zwraca jawnÈ wartoĂÊ. Style okreĂlone przez atrybut style
elementu zawsze majÈ pierwszeñstwo nad stylami dziedziczonymi, nawet gdy oznaczono je przy uĝyciu dyrektywy !important.
W przypadku zajmowania siÚ wïaĂciwoĂciami stylów konieczna jest ĂwiadomoĂÊ
jeszcze jednego zagadnienia, czyli wïaĂciwoĂci poïÈczonych. Standard CSS umoĝliwia uĝycie skróconego zapisu w przypadku poïÈczenia wïaĂciwoĂci (np. wïaĂciwoĂci

Kup książkę

Poleć książkę

12.5.

Podsumowanie

341

Rysunek 12.9. Style obliczane obejmują wszystkie style okreĞlone w elemencie,
a takĪe style dziedziczone z arkuszy stylów

zawierajÈce w nazwie ïañcuch border-). Zamiast okreĂlaÊ kolory, szerokoĂci i style
osobno dla poszczególnych czterech ramek oraz dla nich wszystkich, moĝna zastosowaÊ nastÚpujÈcÈ reguïÚ:
border: 1px solid crimson;

Dokïadnie taka reguïa zostaïa uĝyta na listingu 12.12. ChoÊ pozwala ona uniknÈÊ
nadmiernego wpisywania, trzeba mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe podczas pobierania
wïaĂciwoĂci wymagane jest uzyskanie poszczególnych wïaĂciwoĂci na najniĝszym
poziomie. Nie moĝna pobraÊ wïaĂciwoĂci border, ale style, takie jak border-top-color
i border-top-width, juĝ tak. WïaĂnie w ten sposób postÈpiono w przedstawionym
przykïadzie.
ChoÊ moĝe to byÊ trochÚ kïopotliwe, zwïaszcza gdy wszystkie cztery style majÈ
takie same wartoĂci, trzeba sobie z tym radziÊ.

12.5.

Podsumowanie
W przypadku problemów ze zgodnoĂciÈ z róĝnymi przeglÈdarkami byÊ moĝe pobieranie i ustawianie atrybutów, wïaĂciwoĂci i stylów modelu DOM nie jest najgorszÈ
czÚĂciÈ programowania w jÚzyku JavaScript pod kÈtem przeglÈdarek, ale z pewnoĂciÈ ma w caïoĂci spory udziaï. Na szczÚĂcie dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe z tymi problemami moĝna sobie poradziÊ w sposób zapewniajÈcy zgodnoĂÊ z róĝnymi przeglÈdarkami, który nie wymaga uciekania siÚ do wykrywania przeglÈdarki.
Oto istotne kwestie poruszone w tym rozdziale:
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Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

WartoĂci atrybutów sÈ ustawiane przy uĝyciu atrybutów umieszczonych
w znacznikach elementu.
Po pobraniu wartoĂci atrybutów mogÈ reprezentowaÊ te same wartoĂci,
lecz czasem mogÈ byÊ sformatowane w inny sposób niĝ w oryginalnych
znacznikach.
WïaĂciwoĂci, które reprezentujÈ wartoĂci atrybutów, tworzone
sÈ w elementach.
Klucze dla tych wïaĂciwoĂci mogÈ róĝniÊ siÚ od nazwy oryginalnego atrybutu.
Ponadto w poszczególnych przeglÈdarkach wartoĂci mogÈ byÊ formatowane
inaczej niĝ wartoĂÊ atrybutu lub oryginalne znaczniki.
Gdy zaistnieje taka potrzeba, oryginalnÈ wartoĂÊ znaczników moĝna pobraÊ
przez podzielenie ich na wÚzïy oryginalnych atrybutów w modelu DOM
i uzyskanie z nich wartoĂci.
Korzystanie z wïaĂciwoĂci jest zwykle efektywniejsze niĝ uĝywanie metod
atrybutów modelu DOM.
Wersje przeglÈdarki Internet Explorer starsze niĝ wersja 9. nie zezwalajÈ
na modyfikacjÚ atrybutu type elementów <input>, gdy sÈ juĝ one czÚĂciÈ
modelu DOM.
Z atrybutem style zwiÈzanych jest kilka specyficznych trudnoĂci. Ponadto
atrybut nie zawiera stylu obliczanego dla elementu.
W nowoczesnych przeglÈdarkach style obliczane mogÈ byÊ pobierane
z obiektu window za pomocÈ standardowego interfejsu API. Z kolei
w wersjach 8. i starszych przeglÈdarki Internet Explorer umoĝliwia
to wïaĂciwoĂÊ niestandardowa.

W rozdziale omawiane byïy problemy wywoïywane przez stosowanie róĝnych implementacji sposobu obsïugi wïaĂciwoĂci i atrybutów przez róĝne przeglÈdarki. DowiedzieliĂmy siÚ, ĝe w tej dziedzinie wystÚpuje naprawdÚ sporo trudnoĂci. ByÊ moĝe
jednak w obszarze tworzenia aplikacji internetowych nie ma sfery, z którÈ byïoby
zwiÈzanych tyle problemów dotyczÈcych wsparcia wielu przeglÈdarek, ile wystÚpuje
w obrÚbie obsïugi zdarzeñ. Tym zagadnieniem zajmiemy siÚ w nastÚpnym rozdziale.
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skrypt zorientowany aspektowo, 257
sïowo kluczowe
function, 63
new, 156
sortowanie, 54, 60, 61
specyfikacja HTML5, 172
sprawdzanie procedur obsïugi, 363
standard ECMAScript 5, 177
stosowanie
czÚĂciowe funkcji, 136
poprawek, 293
szablonów, 274, 275
struktura obiektu, 162
styl obliczany, 338, 341
superklasa, 187
symulowanie
funkcji, 295, 298
tablic, 104
zdarzenia, 369
szablony, 273, 275
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Ărodowiska testowania, 40, 43

T
tablice, 103
techniki przeciÈĝania funkcji, 111

tekst
pobieranie, 409
ustawianie, 408
test, 65
dymu, 366, 368
jednostkowy, 40, 43
wydajnoĂci, 269, 312
testowanie, 30, 38, 42
asynchroniczne, 47, 235
dziedziczonych wïaĂciwoĂci,
286
funkcji, 66, 114, 272
funkcji style(), 326
interfejsu API, 349
konstruktywne, 39
wartoĂci zwróconych, 242
treĂÊ tekstowa, 407
tworzenie
aliasu zïoĝonych odwoïañ, 270
domkniÚÊ, 131
instancji, 156, 178
liczników czasu, 223
testów, 40
typ
funkcji, 116
obiektu, 164

U
ukrywanie kodu, 254
unikanie wïaĂciwoĂci, 285
ustawianie
liczników czasu, 221
tekstu, 408
wïaĂciwoĂci outerHTML, 406
usuwanie
elementów, 405, 410
licznika czasu, 220
uĝywanie
domkniÚÊ, 125
licznika czasu, 229
podklas, 178, 185
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wartoĂci
atrybutów, 342
stylów obliczanych, 338, 340
znaczników, 342
wartoĂÊ
boolowska, 100
undefined, 160
wÈtki, 219
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wÚzïy, 321, 342, 393, 399
wiÈzanie
procedur, 347
zdarzeñ, 346, 350, 359, 362
wielkoĂÊ czcionki, 324
wïaĂciwoĂci, 159, 342
dziedziczone, 286
funkcji, 103, 118
instancji, 158
modelu DOM, 307
osadzane, 285
poïÈczone, 340
stylów, 324, 327
wïaĂciwoĂÊ
callee, 97, 181
color, 323
constructor, 164
filter, 205
float, 326
height, 327
innerText, 407
length, 111, 177
offsetWidth, 331
opacity, 332
prototype, 190
src, 306
tabIndex, 320
textContent, 407
wstÚpne przetwarzanie
ïañcucha, 396
wstÚpujÈcy mechanizm
selektorów, 425
wybór przeglÈdarek, 278
wydajnoĂÊ, 31, 102, 268, 311, 393
wydajnoĂÊ licznika czasu, 226
wykonywanie skryptu, 401
wykrywanie
obiektu, 294
propagacji zdarzeñ, 377
wymiary ukrytych elementów, 328
wymuszanie reguï, 315
wymuszenie kontekstu funkcji, 82
wyraĝenia, 145
wyraĝenia regularne, 193–217
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Skorowidz
alternatywa, 200
dopasowywanie, 205, 214
flagi, 196
globalne, 205
grupowanie, 199, 208
kompilowanie, 201
obcinanie ïañcucha, 212
odwoïania wsteczne, 200, 207
opcje powtarzania, 198
operatory, 197
przechwytywanie, 204, 208
przeksztaïcanie ïañcucha, 210
wyraĝenia XPath, 416
wywoïania zwrotne, 59, 83, 95, 127
wywoïanie funkcji, 71, 76, 85
jako funkcji, 73
jako konstruktora, 77
jako metody, 74
metoda apply(), 80
metoda call(), 80
wyzwalanie zdarzeñ, 369, 390
wyzwalanie zdarzeñ
niestandardowych, 372
wzorce, Patrz wyraĝenia regularne

Z
zachïanne identyfikatory, 287
zaïoĝenia, 301
zapamiÚtywanie, memoization, 100
elementów modelu dom, 102
funkcji, 141
obliczonych wartoĂci, 101
odwoïañ, 150
zarzÈdzanie
procedurami, 355
zdarzeniami, 345–391
zasiÚg
autonomiczny, 146
deklaracji, 85
funkcji, 66, 122
globalny, 181
instrukcji with, 264, 269

ograniczony, 149
tymczasowy, 146
zmiennych, 69
zastosowanie
domkniÚÊ, 126
interfejsu API selektorów, 414
zdarzenia, 58, 345–391
zdarzenia niestandardowe,
371–375, 390
zdarzenie
change, 381
focusin, 383
focusout, 383
gotowoĂci dokumentu, 387
mouseenter, 384
mouseleave, 384
propagacji, 369
submit, 378, 380
zgodnoĂÊ wstecz, 289
zmiana znaczenia znaków, 198
zmiany
w interfejsie API, 290
w prototypie, 161
zmienne prywatne, 125, 146
znaczniki, 283
znaczniki skryptu, 257
znajdowanie elementów, 416, 422
znak
$, 128, 198
/, 196
ïÈcznika, 198
nowego wiersza, 214
znaki
\\, 196
o zmienionym znaczeniu, 216
Unicode, 215
zwolnienie wÈtku, 222
zwracanie przechwytywañ, 209
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