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Atrybuty, w a ciwo ci
i arkusze stylów CSS

W tym rozdziale:
 Atrybuty i w a ciwo ci modelu DOM

 Radzenie sobie z atrybutami i stylami w wielu
przegl darkach

 Obs uga w a ciwo ci wymiarów elementu

 Wykrywanie stylów obliczanych

Z wyj tkiem poprzedniego rozdzia u spora cz  ksi ki zosta a dotychczas po wi -
cona j zykowi JavaScript. Cho  z samym j zykiem JavaScript zwi zanych jest mnó-
stwo niuansów, po po czeniu go z modelem DOM przegl darki wszystko stanie
si  naprawd  zagmatwane.

Zrozumienie poj  zwi zanych z modelem DOM, a tak e tego, jaki ma to zwi -
zek z j zykiem JavaScript, stanowi kluczowy element na drodze do zostania wojow-
nikiem j zyka JavaScript. W szczególno ci trzeba wspomnie  o zaskakuj cych spo-
sobach, przy których u yciu pewne poj cia dotycz ce modelu DOM wydaj  si
przeczy  logice. Atrybuty i w a ciwo ci modelu DOM wywo a y u wielu twórców
stron z kodem JavaScript poczucie zagubienia. W przypadku atrybutów i w a ciwo ci
nie tylko wyst puje kilka bardzo specyficznych zachowa , ale równie  istniej  kwe-
stie, którym towarzyszy wi cej b dów i problemów z obs ug  wielu przegl darek.
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306 ROZDZIA  12. Atrybuty, w a ciwo ci i arkusze stylów CSS

Jednak e atrybuty i w a ciwo ci stanowi  wa ne zagadnienia. Atrybuty s  inte-
graln  cz ci  procesu budowania modelu DOM, a w a ciwo ci zapewniaj  pod-
stawowe rodki przechowywania przez elementy informacji o rodowisku wyko-
nawczym, a ponadto uzyskiwania do nich dost pu.

Przyjrzyjmy si  krótkiemu przyk adowi, który demonstruje mo liwo ci wprowa-
dzania 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,
         ' ród o 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 odwo-
anie do niego i zmieniana jest warto  w a ciwo ci src na now . Cho  wydaje si  to

naprawd  proste, dla pewno ci uruchamiane s  nast puj ce dwa testy:

 Sprawdzane jest, czy w a ciwo  src uzyska a warto , któr  w a nie
jej przekazano W ko cu, je li zostanie zdefiniowane przypisanie x = 213,
z pewno ci  b dzie mo na si  spodziewa , e warto ci  zmiennej x
b dzie 213.

 Nie zmodyfikowano atrybutu, dlatego powinien pozosta  bez zmian.
Czy to prawda?

Jednak e po za adowaniu kodu w przegl darce oka e si , e oba testy si  nie powiod .
Stwierdzimy, e w a ciwo  src nie ma przypisanej warto ci, lecz raczej co

podobnego do:
http://localhost/ninja/images/ninja-with-pole.png

Czy je li w a ciwo ci przypisano warto , nie nale y spodziewa  si , e b dzie mie
dok adnie tak  warto ?

Co jeszcze dziwniejsze, cho  nie zmodyfikowano atrybutu w elemencie, niepo-
wodzenie testu pokazuje, e warto  atrybutu src zmieni a si  na:
../images/ninja-with-pole.png

O co w tym chodzi?
W rozdziale zostan  omówione wszystkie zagadki stwarzane przez przegl darki

w odniesieniu do w a ciwo ci i atrybutów elementów. Ponadto wyja nimy, dlaczego
wyniki nie by y dok adnie takie, jakich oczekiwano.

To samo dotyczy arkuszy stylów CSS i okre lania stylów elementów. Wiele trud-
no ci, które pojawiaj  si  podczas tworzenia dynamicznej aplikacji internetowej,
wynika ze z o ono ci ustawiania i pobierania stylów elementów. Cho  w ksi ce nie
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12.1. Atrybuty i w a ciwo ci modelu DOM 307

b dzie mo liwe pomieszczenie ca ej wiedzy na temat obs ugi stylów elementów
(jest ona wystarczaj co obszerna, by mog a zape ni  ca  osobn  ksi k ), zostan
omówione najwa niejsze rzeczy.

Zacznijmy od dok adnego zrozumienia, czym s  atrybuty i w a ciwo ci elementów.

12.1. Atrybuty i w a ciwo ci modelu DOM

W przypadku uzyskiwania dost pu do warto ci atrybutów elementów mo liwe s
dwie nast puj ce opcje: u ycie tradycyjnych metod getAttribute i setAttribute
modelu DOM lub zastosowanie w a ciwo ci obiektów modelu DOM, które odpo-
wiadaj  atrybutom.

Aby na przyk ad uzyska  atrybut id elementu, którego odwo anie jest przecho-
wywane w zmiennej e, mo esz u y  jednej z nast puj cych instrukcji:
e.getAttribute('id')
e.id

W ka dym przypadku zostanie uzyskana warto  atrybutu id.
Przeanalizujmy poni szy kod (listing 12.1), aby lepiej zrozumie , jak zachowuj

si  warto ci atrybutów oraz odpowiadaj ce im w a ciwo ci.

Listing 12.1. Uzyskiwanie dost pu do warto ci atrybutów za po rednictwem
metod i w a ciwo ci modelu DOM

<div></div>

<script type="text/javascript">

  window.onload = function(){

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

    div.id = "ninja-2";
    assert(div.id === "ninja-2",
           "Pomy lnie zmieniono w a ciwo .");

    div.id = "ninja-3";
    assert(div.id === "ninja-3",
           "Pomy lnie zmieniono w a ciwo .");
    assert(div.getAttribute('id') === "ninja-3",
           "Pomy lnie zmieniono atrybut za po rednictwem w a ciwo ci.");

    div.setAttribute("id","ninja-4");
    assert(div.id === "ninja-4",
           "Pomy lnie zmieniono w a ciwo  za po rednictwem atrybutu.");
    assert(div.getAttribute('id') === "ninja-4",
           "Pomy lnie zmieniono atrybut.");

  };

</script>

Uzyskuje odwo anie
do elementu.

Testuje metod  modelu DOM.

Testuje warto  w a ciwo ci.

Testuje zgodno  w a ciwo ci (atrybutu).

Dodatkowo testuje zgodno  w a ciwo ci
(atrybutu).
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308 ROZDZIA  12. Atrybuty, w a ciwo ci i arkusze stylów CSS

W przyk adzie zaprezentowano interesuj ce zachowanie dotycz ce atrybutów i w a-
ciwo ci elementów. Najpierw definiowany jest prosty element <div>, który b dzie

u ywany jako przedmiot testu. W obr bie procedury obs ugi adowania strony
(zapewnia, e zosta o zako czone budowanie modelu DOM) uzyskiwane jest odwo-
anie do jedynego elementu <div> , a nast pnie wykonywanych jest kilka testów.

W pierwszym te cie  dla atrybutu id ustawiono warto  "ninja-1" za po red-
nictwem metody setAttribute(). Nast pnie potwierdzane jest, e metoda getAttri

bute() zwraca t  sam  warto  dla tego samego atrybutu. Nie powinno by  zasko-
czeniem stwierdzenie, e ten test zadzia a po prostu wietnie po za adowaniu strony.

Podobnie w nast pnym te cie  dla w a ciwo ci id ustawiana jest warto
"ninja-2", a nast pnie sprawdzane jest, czy warto  w a ciwo ci faktycznie zosta a
zmieniona. aden problem.

Przy nast pnym te cie  wszystko zaczyna si  robi  interesuj ce. Ponownie dla
w a ciwo ci id ustawiana jest nowa warto  (w tym przypadku "ninja-3"), po czym
jeszcze raz sprawdzane jest, czy zmieni a si  warto  w a ciwo ci. Tym razem
jednak potwierdzane jest tak e, e nie tylko powinna zosta  zmieniona warto
w a ciwo ci, ale równie  warto  atrybutu id. Obie asercje ko cz  si  powodzeniem.
Na podstawie tego stwierdzamy, e w a ciwo  id i atrybut id s  jako  ze sob  powi -
zane. Zmiana w a ciwo ci id spowoduje te  zmodyfikowanie warto ci atrybutu id.

Nast pny test  potwierdza, e sprawdza si  tak e inne rozwi zanie: ustawienie
warto ci atrybutu równie  powoduje zmian  odpowiedniej warto ci w a ciwo ci.

Nie pozwól jednak wprowadzi  si  tym w b d, my l c, e w a ciwo  i atrybut
u ywaj  tej samej warto ci, poniewa  tak nie jest. W dalszej cz ci rozdzia u oka e
si , e atrybut i odpowiadaj ca mu w a ciwo , cho  powi zane, nie zawsze s  iden-
tyczne. By a ju  o tym mowa na pocz tku rozdzia u.

W odniesieniu do atrybutów i w a ciwo ci istnieje pi  nast puj cych wa nych
kwestii do rozwa enia:

 nazewnictwo w przypadku wielu przegl darek,
 ograniczenia dotycz ce nazewnictwa,
 ró nice mi dzy j zykami HTML i XML,
 niestandardowe dzia anie atrybutów,
 wydajno .

Przyjrzyjmy si  ka dej z tych kwestii.

12.1.1. Nazewnictwo w ró nych przegl darkach

W przypadku okre lania nazw atrybutów i odpowiadaj cych im w a ciwo ci nazwy
w a ciwo ci s  generalnie bardziej spójne w poszczególnych przegl darkach. Je li
mo liwe jest uzyskanie dost pu w jednej przegl darce do w a ciwo ci przy u yciu
okre lonej nazwy, s  spore szanse na to, e w innych przegl darkach b dzie stoso-
wana taka sama nazwa. Cho  istniej  pewne ró nice, zwykle wi cej ró nic wyst -
puje w przypadku nazewnictwa atrybutów ni  w a ciwo ci.
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Cho  na przyk ad w wi kszo ci przegl darek atrybut class mo na uzyska  jako
class, przegl darka Internet Explorer wymaga nazwy className. Prawdopodobnie
wynika to z tego (jak si  wkrótce oka e), e nazwa w a ciwo ci to className. Ozna-
cza to, e w przegl darce Internet Explorer nazwa atrybutu i nazwa w a ciwo ci s
spójne. Cho  spójno  przewa nie jest czym  dobrym, ró nice w nazewnictwie
w przypadku poszczególnych przegl darek mog  by  do  frustruj ce.

Biblioteki, takie jak jQuery, u atwiaj  normalizacj  takich rozbie no ci nazew-
niczych, umo liwiaj c okre lenie jednej nazwy niezale nie od platformy, a nast p-
nie przeprowadzenie w tle wszelkich wymaganych translacji. Jednak e bez wsparcia
biblioteki konieczne b dzie poznanie ró nic i odpowiednie napisanie w asnego kodu.

12.1.2. Ograniczenia dotycz ce nazw

Nazwy atrybutów, które s  reprezentowane przez a cuchy przekazywane do metod
modelu DOM, mog  by  okre lane raczej do  swobodnie. Z kolei nazwy w a ci-
wo ci, które mog  by  przywo ywane jako identyfikatory z wykorzystaniem notacji
z operatorem kropki, s  bardziej ograniczone, poniewa  musz  by  zgodne z regu-
ami dotycz cymi identyfikatorów, a ponadto wyst puje kilka niedozwolonych s ów

zastrze onych.
W specyfikacji ECMAScript (dost pna pod adresem http://www.ecma-international.

org/publications/standards/Ecma-262.htm) stwierdzono, e s owa kluczowe nie mog
by  u ywane jako nazwy w a ciwo ci, dlatego zosta y zdefiniowane alternatywy.
Na przyk ad atrybut for elementów <label> jest reprezentowany przez w a ciwo
htmlFor, poniewa  ten atrybut jest s owem zastrze onym, a atrybut class wszystkich
elementów jest reprezentowany przez w a ciwo  className, gdy  nazwa class rów-
nie  jest zastrze ona. Dodatkowo nazwy atrybutów z o one z wielu s ów, takie jak
readonly, s  reprezentowane przez nazwy w a ciwo ci z literami o zmiennej wielko ci
(w tym przypadku readOnly). W tabeli 12.1 zebrano wi cej przyk adów takich ró nic.

Tabela 12.1. Przypadki, w których nazwy w a ciwo ci i atrybutów mog  si  ró ni

Nazwa atrybutu Nazwa w a ciwo ci

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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Zauwa , e w standardzie HTML5 dodano nowe elementy i atrybuty, które po
jakim  czasie b d  wymaga  do czenia do tej listy. S  to mi dzy innymi nast puj ce
obiekty: accessKey, contextMenu, dropZone, spellCheck, hrefLang, dateTime, pubDate,
isMap, srcDoc, mediaGroup, autoComplete, noValidate i radioGroup.

12.1.3. Ró nice mi dzy j zykami XML i HTML

Ca y pomys  na to, by w a ciwo ci automatycznie odpowiada y atrybutom, jest cha-
rakterystyczny dla modelu DOM j zyka HTML. W przypadku korzystania z modelu
DOM j zyka XML adna w a ciwo  nie jest automatycznie tworzona w elementach
w celu reprezentowania warto ci atrybutów. A zatem do uzyskania warto ci atrybu-
tów konieczne b dzie u ycie tradycyjnych metod atrybutów modelu DOM. Nie jest
to zbyt przera aj ce ograniczenie, poniewa  dokumenty XML zwykle nie wi  si
z normaln  litani  pomy ek nazewniczych, które s  obecne w przypadku atrybu-
tów modelu DOM w dokumentach HTML.

UWAGA Termin model DOM j zyka XML oznacza jedynie struktur  obiek-
tow  tworzon  w pami ci do reprezentowania dokumentu XML w taki sam
sposób, w jaki model DOM j zyka HTML reprezentuje dokument HTML.

Dobrym pomys em jest zastosowanie w kodzie okre lonej formy sprawdzenia w celu
okre lenia na potrzeby odpowiedniego kontynuowania dzia a , czy element (lub
dokument) to element XML (lub dokument). Nast puj ca funkcja stanowi przyk ad
tego typu sprawdzenia:
function isXML(elem) {
  return (elem.ownerDocument ||
    elem.documentElement.nodeName.toLowerCase() !== "html";
}

Ta funkcja zwróci warto  true, je li element to element XML. W przeciwnym razie
zostanie zwrócona warto  false.

12.1.4. Dzia anie atrybutów niestandardowych

Nie wszystkie atrybuty s  reprezentowane przez w a ciwo ci elementów. Cho  prze-
wa nie jest to prawd  w przypadku atrybutów okre lanych przez model DOM j zyka
HTML, atrybuty niestandardowe, które mog  zosta  umieszczone w elementach
na utworzonych stronach, nie s  automatycznie reprezentowane przez w a ciwo ci
elementu. Aby uzyska  dost p do warto ci atrybutu niestandardowego, konieczne
jest u ycie metod getAttribute() i setAttribute() modelu DOM.

Je li nie masz pewno ci, czy istnieje w a ciwo  dla atrybutu, zawsze mo esz
wykona  pod tym k tem test, a nast pnie skorzysta  z metod modelu DOM, gdy
w a ciwo ci nie ma. Oto przyk ad:
var value = element.someValue ? element.someValue :
                                element.getAttribute('someValue');
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WSKAZÓWKA W przypadku standardu HTML5 u ycie przedrostka data- dla
wszystkich atrybutów niestandardowych powoduje, e pozostaj  one zgodne
ze specyfikacj  HTML5. Zalecane jest post pienie w ten sposób nawet wtedy,
gdy nadal u ywany jest standard HTML4, aby kod ze znacznikami przygo-
towa  z uwzgl dnieniem przysz ych rozwi za . Poza tym jest to odpowied-
nia konwencja, która pozwala wyra nie oddzieli  atrybuty niestandardowe
od wbudowanych.

12.1.5. Kwestie dotycz ce wydajno ci

Ogólnie dost p do w a ciwo ci jest szybszy ni  dost p do odpowiadaj cych im
metodom atrybutów modelu DOM, zw aszcza w przegl darce Internet Explorer.
Przekonajmy si  o tym.

Czy przypominasz sobie omówienie testowania wydajno ci z rozdzia u 2.? Polega
to na pomiarze czasu, jaki zajmie wielokrotne powtórzenie operacji. Nie mo na zmie-
rzy  wydajno ci pojedynczej operacji, poniewa  czas jej trwania jest zbyt krótki, aby
uzyska  dok adne wyniki (powró  do omówienia liczników czasu z rozdzia u 8.).

Je li jedna operacja trwa zbyt krótko, aby przeprowadzi  dla niej pomiar, co
b dzie w przypadku pi ciu milionów operacji? Dok adnie taki pomiar przeprowadza
listing 12.2.

Listing 12.2. Porównanie wydajno ci metod modelu DOM z w a ciwo ciami

<div id="testSubject"></div>

<script type="text/javascript">

  var count = 5000000;
  var n;
  var begin = new Date();
  var end;
  var testSubject = document.getElementById('testSubject');
  var 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 w a ciwo ci: ' +
         (end.getTime() - begin.getTime()));

  begin = new Date();
  for (n = 0; n < count; n++) {

Definiuje wcze niej
zmienne.

Testuje odczyt metody modelu DOM.

Testuje odczyt w a ciwo ci.

Testuje zapis metody modelu DOM.
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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 w a ciwo ci: ' +
         (end.getTime() - begin.getTime()));

</script>

Ten kod przeprowadza test wydajno ci metod getAttribute() i setAttribute() modelu
DOM dla podobnych operacji odczytu i zapisu odpowiedniej w a ciwo ci.

Test zosta  uruchomiony w wielu przegl darkach, a zebrane wyniki zaprezento-
wano w tabeli 12.2. Wszystkie czasy trwania podano w milisekundach. Jak wida ,
operacje uzyskiwania i ustawiania w a ciwo ci s  niemal zawsze szybsze ni  metody
getAttribute() i setAttribute().

UWAGA Wi kszo  tych testów przeprowadzono na komputerze MacBook
Pro z 2011 roku, który zawiera  procesor i7 o cz stotliwo ci 2,8 GHz, 8 GB
pami ci RAM i system OS X Lion. Testy w przegl darce Internet Explorer
zosta y wykonane na komputerze PC z takim samym procesorem, 4 GB pa-
mi ci RAM i systemem Windows 7 (64-bitowym).

Tabela 12.2. Wyniki testu wydajno ci porównuj cego czas dost pu do metod modelu
DOM i w a ciwo ci

Przegl darka getAttribute() W a ciwo  get setAttribute() W a ciwo  set

Internet Explorer 9 3970 940 7667 956

Firefox 14 827 434 1414 1584

Safari 5 268 142 1055 627

Chrome 29 1130 476 2971 2118

Opera 12 2109 1642 2370 1635

Wyniki przyk adowego uruchomienia tego testu pokazano na rysunku 12.1.
Cho  podane ró nice szybko ci mog  nie robi  wra enia w przypadku pojedyn-

czych operacji, mog  one si  sumowa  przy wielu uruchomieniach testu (na przyk ad
w ramach intensywnej p tli). Aby zwi kszy  wydajno , mo na zaimplementowa
metod , która umo liwia uzyskanie dost pu do warto ci za pomoc  w a ciwo ci
(je li istnieje) lub metody modelu DOM (awaryjne rozwi zanie w przypadku braku
w a ciwo ci). Przeanalizuj listing 12.3.

Testuje zapis w a ciwo ci.
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Rysunek 12.1. Wyniki uruchomienia testu wydajno ci w przegl darce Chrome

Listing 12.3. Funkcja s u ca do ustawiania i pobierania warto ci 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"
    };

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

      if (typeof value !== "undefined") {
        if (propertyExists) {

Tworzy zasi g prywatny.

Tworzy map  translacji.

Definiuje funkcj  ustawiania
(pobierania).
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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 warto  atrybutu id.");

  assert(attr(subject,'id','other') === 'other',
       "Ustawiono now  warto  atrybutu id.");
  assert(attr(subject,'id') === 'other',
       "Pobrano now  warto  atrybutu.");

  assert(attr(subject,'data-custom','whatever') === 'whatever',
         "Ustawiono atrybut niestandardowy.");
  assert(attr(subject,'data-custom') === 'whatever',
         "Pobrano atrybut niestandardowy.");

</script>

W tym przyk adzie nie tylko zdefiniowano funkcj  ustawiaj c  oraz pobieraj c  dla
warto ci atrybutów i w a ciwo ci, ale te  zaprezentowano kilka wa nych poj , które
mog  zosta  wykorzystane w dowolnym miejscu kodu.

W przyk adowej funkcji konieczne jest przeprowadzenie translacji mi dzy
nazwami w a ciwo ci i atrybutów (zgodnie z opisem w tabeli 12.1), dlatego utwo-
rzono map  translacji . Jednak e niewskazane jest zanieczyszczanie t  map  glo-
balnej przestrzeni nazw. Mapa ma by  dost pna dla funkcji w jej zasi gu lokalnym,
lecz nigdzie indziej.

W tym celu definicja mapy i deklaracja funkcji s  umieszczane w obr bie funkcji
bezpo redniej , która tworzy zasi g lokalny. Mapa translacji  nie jest dost pna
poza obr bem funkcji bezpo redniej, ale funkcja ustawiaj ca (pobieraj ca), która
równie  zosta a zdefiniowana  wewn trz funkcji bezpo redniej, ma dost p do
mapy za po rednictwem swojego domkni cia. Sprytne, prawda?

Kolejna wa na zasada jest prezentowana przez sam  funkcj  attr(), która mo e
odgrywa  zarówno rol  ustawiaj cej, jak i pobieraj cej po prostu przez sprawdzanie
w asnej listy argumentów. Je li funkcji przekazano argument value, b dzie ona odgry-
wa  rol  ustawiaj cej, ustawiaj c przekazan  warto  jako warto  atrybutu. Je li
argument value zostanie pomini ty, a przekazane zostan  tylko pierwsze dwa argu-
menty, funkcja odgrywa rol  pobieraj cej, uzyskuj c warto  konkretnego atrybutu.

W obu przypadkach zwracana jest warto  atrybutu, co u atwia u ycie funkcji
w dowolnym z jej trybów w a cuchu wywo a  funkcji.

Testuje now  funkcj .
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Godne uwagi jest to, e powy sza implementacja nie uwzgl dnia wielu proble-
mów dotycz cych obs ugi wielu przegl darek, które towarzysz  dost powi do atry-
butów. Dowiedzmy si , jakie dok adnie s  to problemy.

12.2. Problemy z atrybutami w przypadku obs ugi wielu przegl darek

Ogólnie problemy dotycz ce obs ugi wielu przegl darek mog  by  do  przera aj ce.
Liczba takich problemów, które dotycz  warto ci atrybutów, nie jest ma a. Przeana-
lizujmy kilka podstawowych i najcz ciej wyst puj cych problemów, rozpoczynaj c
od rozszerzania nazwy modelu DOM.

12.2.1. Rozszerzanie nazwy (identyfikatora) modelu DOM

Najgorszym b dem, z jakim trzeba si  upora , jest niew a ciwa implementacja kodu
modelu DOM w przegl darkach.

Jak wskazano w poprzednim rozdziale, problem polega na tym, e wszystkie
przegl darki z Wielkiej Pi tki pobieraj  warto ci atrybutów id lub name okre lone
w elementach wej ciowych formularza i dodaj  odwo ania do elementów jako w a-
ciwo ci elementu nadrz dnego <form>. Takie wygenerowane w a ciwo ci aktywnie

przes aniaj  wszelkie istniej ce w a ciwo ci o tej samej nazwie, które mog  znajdo-
wa  si  ju  w elemencie formularza.

Ponadto przegl darka Internet Explorer zast puje nie tylko w a ciwo ci, lecz
tak e warto ci atrybutów odwo aniami do elementów.

Listing 12.4 demonstruje te problemy.

Listing 12.4. Demonstracja sposobu wymuszania przez przegl darki swoich regu
dla elementów formularza

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

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

    var form = document.getElementById('testForm');

    assert(form.id === 'testForm',
           "W a ciwo  id pozostaje bez zmian.");
    assert(form.action === '/',
           "W a ciwo  action pozostaje bez zmian.");

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

  };
</script>

Tworzy przedmiot testu.

Testuje, czy w a ciwo ci zosta y
pozostawione bez zmian.

Testuje, czy atrybuty zosta y
zmodyfikowane.
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Ten zestaw testów pokazuje, jak ta niefortunna cecha mo e spowodowa  utrat
danych znaczników. Najpierw definiowany jest formularz HTML  z dwoma pod-
rz dnymi elementami wej ciowymi. Pierwszy z nich ma identyfikator id, a drugi
nazw  action.

Pierwszy test potwierdza , e w a ciwo ci id i action elementu formularza
powinny mie  posta  okre lon  w znacznikach HTML. Z kolei drugi zestaw
testów  potwierdza, e warto ci atrybutów odzwierciedlaj  znaczniki.

Jednak e po uruchomieniu testu w przegl darce Chrome zostanie uzyskany
wynik widoczny na rysunku 12.2.

Rysunek 12.2. Wygl da na to, e warto ci znaczników zosta y zmodyfikowane!

We wszystkich nowoczesnych przegl darkach w a ciwo ci id i action zosta y prze-
s oni te odwo aniami do elementów wej ciowych zwyczajnie z powodu warto ci
id i name wybranych dla tych elementów. Pierwotne warto ci w a ciwo ci odes ano
ju  do lamusa! W przegl darkach innych ni  Internet Explorer oryginalne warto ci
mo na uzyska  za pomoc  metod atrybutów modelu DOM, a w tej przegl darce
zast powane s  nawet te warto ci.

Jeste my jednak wojownikami, którzy si  nie poddadz . Pomimo wszelkich sta-
ra  twórców przegl darek maj cych na celu niedopuszczenie programistów do war-
to ci dysponujemy odpowiedni  sztuczk . Mo liwe jest uzyskanie dost pu do orygi-
nalnego w z a modelu DOM, który reprezentuje sam atrybut elementu. Modyfikacje
wprowadzane przez przegl dark  nie dotycz  tego w z a. Aby uzyska  warto
z w z a atrybutu modelu DOM (np. dla atrybutu action), nale y u y  nast puj -
cego kodu:
var actionValue = element.getAttibuteNode("action").nodeValue;
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W ramach wiczenia sprawd , czy mo liwe jest u ycie tego rozwi zania do rozsze-
rzenia metody attr() zawartej w kodzie z listingu 12.3, aby ustali , kiedy atrybut
w z a elementu formularza zosta  zast piony przez odwo anie do elementu, a nast p-
nie okre l, czy mo liwe jest skorzystanie z opcji uzyskania warto ci z w z a modelu
DOM, gdy zosta a ona zast piona.

UWAGA Je li ciekawi  Ci  problemy wynikaj ce z takich rozszerze  elemen-
tów, polecamy sprawdzenie narz dzia DOMLint Juriya Zaytseva pod adresem
http://kangax.github.com/domlint/, które umo liwia analizowanie strony pod
k tem potencjalnych problemów. Ponadto warto zapozna  si  z omówieniem
Garretta Smitha w artykule Unsafe Names for HTML Form Controls, dost p-
nym pod adresem http://jibbering.com/faq/names/.

Cho  ten problem nie mo e by  traktowany jako b d, poniewa  stanowi zamie-
rzone dzia anie przegl darek, ma charakter destrukcyjny. Niew tpliwie jest niepo-
trzebny, bior c pod uwag  to, e odwo ania do elementów mo na tak atwo uzyska
za pomoc  metod takich jak document.getElementById().

Nie jest to jednak jedyny problem dotycz cy sposobu obs ugi atrybutów przez
przegl darki. Przyjrzyjmy si  kolejnemu.

12.2.2. Normalizacja adresu URL

We wszystkich nowoczesnych przegl darkach istnieje „funkcja” naruszaj ca zasad
minimalnego zaskoczenia: podczas uzyskiwania dost pu do w a ciwo ci, która odwo-
uje si  do adresu URL (np. href, src lub action), warto  tego adresu jest automa-

tycznie przekszta cana z oryginalnej postaci w pe ny, kanoniczny adres URL (nawi -
zano do tego na pocz tku rozdzia u).

Cho  ostrzegali my ju  o automatycznej normalizacji, napiszemy test, który
demonstruje ten problem na listingu 12.5.

Listing 12.5. Demonstracja problemu z normalizacj  adresu URL

<a href="listing-12.5.html" id="testSubject">Do samej siebie</a>

<script type="text/javascript">
  var link = document.getElementById('testSubject');

  var linkHref = link.getAttributeNode('href').nodeValue;

  assert(linkHref === 'listing-12.5.html',
         'Warto  w z a odsy acza jest poprawna.');

  assert(link.href === 'listing-12.5.html',
         'Warto  w a ciwo ci odsy acza jest poprawna.');

  assert(link.getAttribute('href') === linkHref,
         'Atrybut odsy acza nie zosta  zmodyfikowany.');

</script>

Pobiera oryginaln  warto
w z a bezpo rednio
z pierwszej r ki
(informacje o w le).

Testuje, czy oryginalna
warto  w z a jest
zgodna z okre lon
w znacznikach elementu.
Test ko czy si
powodzeniem.

Testuje, czy w a ciwo  href
zawiera to, co jest oczekiwane,
czyli t  sam  warto . Tak
jednak nie jest! Ten test ko czy
si  niepowodzeniem.

Sprawdza,
czy warto

atrybutu
jest zgodna

z oczeki-
waniami.
Tak jest,
dlatego

test ko czy
si  powo-
dzeniem!
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W tym te cie zdefiniowano znacznik kotwicy z atrybutem href, który odwo uje si  do
tej samej strony. Nast pnie uzyskiwane jest odwo anie do tego elementu w celu
przeprowadzenia testu.

W dalszej kolejno ci stosowana jest sztuczka z poprzedniego punktu, czyli przej-
cie do oryginalnych w z ów modelu DOM w celu znalezienia oryginalnej warto ci

znacznika . Ta warto  jest sprawdzana  przed przyj ciem „w ciemno”, e sztuczka
zadzia a a.

Testowana jest nast pnie w a ciwo  w celu sprawdzenia, czy jest zgodna .
Test nie powiedzie si  w adnej przegl darce, poniewa  warto  zosta a znormalizo-
wana do postaci pe nego adresu URL.

Na ko cu wykonywany jest test w celu ustalenia, czy zosta a zmodyfikowana
warto  atrybutu . Test ko czy si  pomy lnie we wszystkich przegl darkach
z wyj tkiem starszych wersji aplikacji Internet Explorer.

Te testy nie tylko prezentuj  charakter problemu, ale te  zapewniaj  rozwi -
zanie. Mo liwe jest u ycie sztuczki z w z em modelu DOM, aby uzyska  takie atry-
buty, gdy wymagana jest pewno , e zostanie pobrana niezmodyfikowana warto .

W przypadku wersji przegl darki Internet Explorer starszych ni  8. innym roz-
wi zaniem jest niestandardowe rozszerzenie metody getAttribute(). Przekazanie
magicznej liczby 2 jako drugiego parametru spowoduje, e wynikiem b dzie warto
niepoddana normalizacji:
var original = link.getAttribute('href',2);

W nowoczesnych przegl darkach mo na zastosowa  dowolne z tych rozwi za .
Sztuczka z w z em modelu DOM zadzia a w ka dej przegl darce. Wszystkie prze-
gl darki, z wyj tkiem aplikacji Internet Explorer, zignoruj  drugi parametr przeka-
zany metodzie getAttribute(). Po wykonaniu takiej operacji starsze wersje prze-
gl darki Opera ulegn  zawieszeniu bez adnego oczywistego powodu, dlatego nale y
unika  tego rozwi zania, je li w obs ugiwanym zestawie znajduj  si  takie wersje
przegl darki Opera.

Niewielkie jest prawdopodobie stwo tego, e problem z normalizacj  adresu
URL wyst pi dla utworzonego kodu, chyba e bezwzgl dnie wymagane jest uzyska-
nie przez niego warto ci bez normalizacji.

Przeanalizujmy teraz problem, który mo e mie  znacznie powa niejsze konse-
kwencje.

12.2.3. Atrybut style

Atrybut style to wa ny atrybut elementu, w przypadku którego ustawianie i uzyski-
wanie warto ci stanowi wyj tkowe wyzwanie. Elementy modelu DOM j zyka HTML
oferuj  w a ciwo  style, której mo na u y  w celu uzyskania informacji o stylu
elementu (na przyk ad element.style.color). Je li jednak wymagane b dzie uzyska-
nie oryginalnego a cucha atrybutu style okre lonego w elemencie, oka e si  to
znacznie trudniejsze. Dla przyk adu rozwa my nast puj ce znaczniki:
<div style='color:red;'></div>
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Co b dzie, gdy po dane jest uzyskanie oryginalnego a cucha color:red;?
W a ciwo  style w ogóle nie oka e si  pomocna, poniewa  jest ustawiona na

obiekt, który zawiera wyniki oryginalnego a cucha poddane analizie. Cho  metoda
getAttribute("style") zadzia a w wi kszo ci przegl darek, nie b dzie tak w przy-
padku przegl darki Internet Explorer. Przechowuje ona w obiekcie style w a ciwo
o nazwie cssText, której mo na u y  do uzyskania oryginalnego a cucha stylu (na
przyk ad element.style.cssText).

Cho  bezpo rednie uzyskiwanie oryginalnej warto ci atrybutu style mo e by
stosunkowo rzadk  operacj  (w przeciwie stwie do uzyskiwania dost pu do wyni-
kowego obiektu style), pojawia si  inny problem z przegl dark , który prawdo-
podobnie b dzie mie  wp yw na dowoln  stron  tworz c  elementy modelu
DOM podczas dzia ania.

12.2.4. Atrybut type

Inna pu apka wyst puj ca w wersjach 8. i starszych przegl darki Internet Explorer
dotyczy atrybutu type elementów <input>. W tym przypadku nie istnieje adne sen-
sowne rozwi zanie. Po wstawieniu elementu <input> do dokumentu jego atrybut type
nie mo e ju  by  modyfikowany. Okazuje si , e przegl darka Internet Explorer
zg asza wyj tek po podj ciu próby zmiany tego atrybutu.

Dla przyk adu przeanalizujmy kod z listingu 12.6, w którym po fakcie podejmo-
wana jest próba zmiany typu elementu wej ciowego.

Listing 12.6. Zmienianie typu elementu wej ciowego 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);

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

</script>

W tym te cie tworzony jest nowy element <input> , okre lany 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 mia a miejsce .

Tworzy nowy element, zezwalaj c
na domy lny atrybut typu.

Ustawia w a ciwo  type i sprawdza j .

Wstawia nowy element input do modelu DOM.

Zmienia typ po wstawieniu.
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We wszystkich nowoczesnych przegl darkach, z wyj tkiem programu Internet
Explorer, testy bez problemu ko cz  si  powodzeniem. Jednak e w wersjach 8. i star-
szych przegl darki Internet Explorer przy próbie przypisania zg aszany jest wyj -
tek, po czym drugi test nigdy nie jest wykonywany.

Cho  nie ma prostego rozwi zania, mo liwe jest skorzystanie z dwóch nast pu-
j cych rodków tymczasowych:

 Zamiast próbowa  zmienia  atrybut type, utwórz nowy element <input>,
skopiuj wszystkie w a ciwo ci i atrybuty, a nast pnie zast p oryginalny
element nowo utworzonym. To rozwi zanie wydaje si  do  proste,
ale zwi zane s  z nim problemy. Po pierwsze, niemo liwe jest ustalenie,
czy element zawiera  jakiekolwiek procedury obs ugi zdarze  zdefiniowane
w nim przy u yciu metod drugiego poziomu modelu DOM, je li procedury
nie by y przez nas ledzone. Po drugie, wszelkie odwo ania do oryginalnego
elementu staj  si  niewa ne.

 W dowolnym interfejsie API tworzonym w celu uwzgl dniania zmian
we w a ciwo ciach lub atrybutach po prostu odrzu  wszelkie próby zmiany
warto ci atrybutu type.

adne z powy szych rozwi za  nie jest ca kowicie satysfakcjonuj ce.
W bibliotece jQuery stosowane jest drugie rozwi zanie, w przypadku którego

zg aszany jest informacyjny wyj tek dla próby wprowadzenia zmiany w atrybucie
type, je li element zosta  ju  wstawiony do dokumentu. Cho  oczywi cie jest to „roz-
wi zanie” kompromisowe, przynajmniej interfejs u ytkownika zachowuje spójno
we wszystkich platformach. Na szcz cie ten problem zosta  rozwi zany w wersji 9.
przegl darki Internet Explorer.

Przyjrzyjmy si  jeszcze jednemu utrudnieniu, którym n kaj  nas przegl darki.
Ponownie ma to zwi zek z elementami formularza.

12.2.5. Problem z indeksem tabulacji

Okre lanie indeksu tabulacji elementu to kolejny dziwny problem wyst puj cy
w przegl darkach. W jego przypadku nie ma zbyt du ej zgodno ci w kwestii tego,
jak to powinno dzia a . Cho  ca kowicie mo liwe jest uzyskanie indeksu tabulacji
elementu za pomoc  w a ciwo ci tabIndex lub atrybutu "tabindex" dla elementów,
w których w a ciwo  lub atrybut zosta y jawnie zdefiniowane, przegl darka zwraca
warto  0 dla w a ciwo ci tabIndex oraz warto  null dla atrybutu "tabindex" elemen-
tów bez jawnie podanej warto ci. Oczywi cie oznacza to, e nie ma mo liwo ci
stwierdzenia, jaki indeks tabulacji zosta  przypisany do elementów, dla których nie
ustawiono jawnie warto ci indeksu tabulacji.

Jest to z o ona kwestia o szczególnym znaczeniu w odniesieniu do u yteczno ci
i dost pno ci.

Ostatni problem dotycz cy atrybutów, którym si  zajmiemy, w rzeczywisto ci
wcale nim nie jest.
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12.2.6. Nazwy w z ów

Cho  ten problem nie jest bezpo rednio powi zany z atrybutami jako takimi, kilka
rozwi za  zastosowanych w tym podrozdziale bazowa o na znajdowaniu w z ów.
Okazuje si , e okre lenie nazwy w z a mo e by  troch  k opotliwe.

Dok adniej rzecz bior c, wielko  liter w nazwie w z a zmienia si  w zale no ci
od tego, jaki typ dokumentu jest rozpatrywany. Je li jest to normalny dokument
HTML, w a ciwo  nodeName zwróci nazw  elementu zawieraj c  wy cznie du e
litery (na przyk ad HTML lub BODY). Je li jednak jest to dokument XML lub XHTML,
w a ciwo  nodeName zwróci nazw  podan  przez u ytkownika. Oznacza to, e nazwa
mo e by  z o ona z ma ych lub du ych liter albo z ich kombinacji.

W przypadku tego mankamentu wygodnym rozwi zaniem jest normalizowanie
nazwy przed dokonaniem jakiegokolwiek porównania (zwykle w celu uzyskania
ma ych liter). Za ó my, e ma zosta  wykonana operacja wy cznie dla elementów
<div> i <ul>. Poniewa  nie wiadomo, czy uzyskiwane nazwy w z ów b d  mie
posta  div, DIV czy nawet dIv, wskazana b dzie normalizacja nazw w sposób zapre-
zentowany w nast puj cym 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 dok adnie wiadomo, w jakiego typu dokumencie b dzie wykonywany napi-
sany kod, niekoniecznie trzeba przejmowa  si  wielko ci  liter. Je li jednak two-
rzony jest kod wielokrotnego u ycia, który powinien dzia a  w dowolnym rodowi-
sku, najlepszym rozwi zaniem b dzie rozwaga i przeprowadzenie normalizacji.

W tym punkcie przedstawiono problemy dotycz ce atrybutów i w a ciwo ci ele-
mentów, a nawet przeanalizowano drobny problem z w a ciwo ci  style. Jest to
jednak zaledwie niewielka cz  tego, co przegl darki maj  w zanadrzu, je li cho-
dzi o style. W nast pnym podrozdziale przyjrzymy si  przykrym kwestiom zwi -
zanym z radzeniem sobie z problemami w przegl darkach, dotycz cym arkuszy
stylów CSS.

12.3. Problemy zwi zane z atrybutami stylów

Podobnie jak w odniesieniu do ogólnych atrybutów, uzyskiwanie i ustawianie atry-
butów stylów mo e przysporzy  wielu k opotów. Tak jak w przypadku atrybutów
i w a ciwo ci zaprezentowanych w poprzednim podrozdziale, i tym razem dost pne
s  dwa sposoby obs ugi warto ci atrybutu style: warto  atrybutu oraz tworzona
przy jej u yciu w a ciwo  elementu.

Najcz ciej u ywana jest w a ciwo  style elementu, która nie jest a cuchem,
lecz obiektem przechowuj cym w a ciwo ci odpowiadaj ce warto ciom stylu okre-
lonym w znacznikach elementu. Oprócz tego dowiemy si , e istnieje interfejs API
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s u cy do uzyskiwania dost pu do informacji o stylu obliczanym elementu. Termin
„styl obliczany” oznacza rzeczywiste style, które b d  stosowane do elementu po
przeanalizowaniu wszystkich dziedziczonych i u ytych informacji dotycz cych
stylów.

W tym podrozdziale zostan  zaprezentowane rzeczy, o których nale y wiedzie
przy zajmowaniu si  stylami w przegl darkach. Sprawd my najpierw, gdzie s  reje-
strowane informacje o stylach.

12.3.1. Gdzie s  moje style?

Informacje o stylach umieszczone we w a ciwo ci style elementu modelu DOM s
pocz tkowo ustawiane na podstawie warto ci okre lonej dla atrybutu style w znacz-
nikach elementu. Na przyk ad kod style="color:red;" spowoduje, e informacje
o stylach zostan  umieszczone w obiekcie style. Podczas dzia ania strony skrypt
mo e ustawi  lub zmodyfikowa  warto ci w tym obiekcie. Te zmiany b d  aktywnie
wp ywa  na wy wietlanie elementu.

Wielu twórców skryptów rozczarowanych jest po stwierdzeniu, e w obiekcie
style elementu nie s  dost pne adne warto ci z elementów <style> na stronie lub
zewn trznych arkuszy stylów. Nie pozostaniemy jednak rozczarowani zbyt d ugo.
Wkrótce poznamy sposób uzyskiwania takich informacji.

Na razie jednak dowiedzmy si , jak w a ciwo  style uzyskuje swoje warto ci.
Przeanalizuj poni szy kod (listing 12.7).

Listing 12.7. Analizowanie w a ciwo ci style

<style>
  div { font-size: 1.8em; border: 0 solid gold; }
</style>

<div style="color:#000;" title="Moc wojownika ninja!">

</div>

<script>
  window.onload = function(){

    var div = document.getElementsByTagName("div")[0];

    assert(div.style.color == 'rgb(0, 0, 0)' ||
           div.style.color == '#000',
           'Zarejestrowano w a ciwo  color.');

    assert(div.style.fontSize == '1.8em',
           'Zarejestrowano w a ciwo  fontSize.');

    assert(div.style.boderWidth == '0',
           'Zarejestrowano w a ciwo  borderWidth.');

    div.style.borderWidth = "4px";

Deklaruje arkusz stylów na stronie,
który okre la wielko  czcionki
i informacje o ramce.

Ten element testowy
powinien otrzyma  wiele
stylów z ró nych miejsc,
w tym z w asnego atrybutu
stylu oraz arkusza stylów.

Sprawdza, czy zosta
zarejestrowany wstawiony
styl koloru.

Sprawdza, czy zosta  zarejestrowany
dziedziczony styl wielko ci czcionki.

Sprawdza, czy zosta  zarejestrowany
dziedziczony styl szeroko ci ramki.

Zast puje styl szeroko ci ramki.
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    assert(div.style.borderWidth == '4px',
           'Zast piono w a ciwo  borderWidth.');

  };
</script>

W tym przyk adzie zdefiniowano element <style> w celu okre lenia wewn trznego
arkusza stylów , którego warto ci b d  stosowane do elementów na stronie. Arkusz
stylów okre la, e wszystkie elementy <div> zostan  wy wietlone z u yciem czcionki
o wielko ci, która jest 1,8 razy wi ksza od domy lnej, a tak e ci g ej ramki w kolo-
rze z otym o szeroko ci 0. Oznacza to, e wszystkie elementy, dla których jest to
stosowane, b d  mie  ramk . Po prostu nie b dzie ona widoczna, poniewa  ma
szeroko  0.

We wstawionym atrybucie stylu tworzony jest nast pnie element <div>, który
nadaje tekstowi elementu czarny kolor .

Dalej rozpoczyna si  testowanie. Po uzyskaniu odwo ania do elementu <div>
sprawdzane jest, czy atrybut style otrzyma  w a ciwo  color reprezentuj cy kolor
przypisany do elementu . Zauwa , e nawet pomimo tego, e we wstawianym
stylu dla w a ciwo ci color okre lono warto  #000, w wi kszo ci przegl darek zosta-
nie ona znormalizowana do formatu RGB po ustawieniu we w a ciwo ci style (z tego
powodu sprawdzane s  oba formaty). Jak wida  na rysunku 12.3, ten test ko czy
si  powodzeniem.

Rysunek 12.3. Testy pokazuj , e rejestrowane s  style wstawiane i przypisane,
a style dziedziczone ju  nie

Przeprowadzany jest test.
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OSTRZE ENIE Normalizacja kolorów nie zawsze jest spójna mi dzy przegl -
darkami, a nawet w obr bie jednej przegl darki. Cho  wi kszo  kolorów
b dzie normalizowana do formatu RGB, niektóre przegl darki pozostawi
kolory z nazwami (na przyk ad black).

Nast pnie naiwnie sprawdzane jest, czy w obiekcie stylu zosta y zarejestrowane styl
wielko ci czcionki i szeroko  ramki okre lone we wstawianym arkuszu stylów  .
Jednak e nawet pomimo tego, e na rysunku 12.3 wida , e styl wielko ci czcionki
zosta  zastosowany do elementu, test ko czy si  niepowodzeniem. Wynika to st d,
e obiekt stylu nie odzwierciedla adnych informacji o stylach odziedziczonych

z arkuszy stylów CSS.
W dalszej kolejno ci u ywane jest przypisanie do zmiany warto ci w a ciwo ci

borderWidth w obiekcie stylu na szeroko  wynosz c  4 piksele , a nast pnie spraw-
dzane jest uwzgl dnienie zmiany . Na rysunku 12.3 wida , e test ko czy si
pomy lnie, a ponadto e wcze niej niewidoczna ramka zosta a teraz zastosowana
do elementu. To przypisanie powoduje pojawienie si  w a ciwo ci borderWidth we w a-
ciwo ci style elementu, co potwierdzi  test .

Godne uwagi jest to, e dowolne warto ci we w a ciwo ci style elementu b d
mie  pierwsze stwo przed wszystkim, co zosta o odziedziczone przez arkusz stylów
(nawet je li regu a arkusza u ywa adnotacji !important).

Ciekaw  rzecz  mo liw  do zauwa enia na listingu 12.7 jest to, e kod CSS okre la
w a ciwo  wielko ci czcionki jako font-size, natomiast w skrypcie u yto odwo ania
fontSize. Z czego to wynika?

12.3.2. Okre lanie nazw w a ciwo ci stylów

W przypadku atrybutów CSS pojawia si  stosunkowo niewiele trudno ci zwi za-
nych z uzyskiwaniem dost pu do warto ci zapewnianych przez ró ne przegl darki.
Wyst puj  jednak ró nice w sposobie okre lania nazw przez arkusze stylów CSS
i sposobie uzyskiwania do nich dost pu w skrypcie. Ponadto istnieje kilka nazw
stylów, które ró ni  si  w poszczególnych przegl darkach.

Atrybuty CSS, których nazwy s  z o one z wielu s ów, w roli separatora s ów
u ywaj  cznika (np. font-weight, font-size i background-color). By  mo e pami -
tasz, e nazwy w a ciwo ci w j zyku JavaScript mog  zawiera  cznik, ale zastoso-
wanie go uniemo liwia uzyskanie dost pu do w a ciwo ci za po rednictwem opera-
tora kropki.

Rozwa  nast puj cy przyk ad:
var color = element.style['font-size'];

Powy szy kod by by ca kowicie poprawny. Z kolei nast puj cy kod ju  nie:
var color = element.style.font-size;

Analizator j zyka JavaScript potraktowa by cznik jako operator odejmowania.
W efekcie nikt nie by by zadowolony z wyniku. Aby nie zmusza  twórców stron do
tego, by zawsze na potrzeby uzyskiwania dost pu do w a ciwo ci u ywali ogólnej
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postaci nazw stylów CSS, nazwy zawieraj ce wiele s ów, które odgrywaj  rol  nazw
w a ciwo ci, s  przekszta cane w nazwy z literami o ró nej wielko ci. W rezultacie
nazwa font-size przyjmuje posta  fontSize, a nazwa background-color jest przekszta -
cana w nazw  backgroundColor.

Albo mo na pami ta  o wykonaniu takiej operacji, albo napisa  prosty interfejs
API w celu automatycznego ustawiania lub pobierania stylów, które samoczynnie
obs uguj  przekszta canie nazw na posta  z ró n  wielko ci  liter. Prezentuje to
listing 12.8.

Listing 12.8. Prosta metoda uzyskiwania dost pu do stylów

<div style="color:red;font-size:10px;background-color:#eee;"></div>

<script type="text/javascript">
  function style(element,name,value){
    name = name.replace(/-([a-z])/ig,
                        function(all,letter){
                          return letter.toUpperCase();
                        });

    if (typeof value !== 'undefined') {
      element.style[name] = value;
    }

    return element.style[name];
  }

  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 wyj tkiem przekszta cenia parametru name na posta  z ró n  wielko ci  liter przy-
k adowa funkcja dzia a podobnie jak funkcja attr(), któr  zaprezentowano na lis-
tingu 12.3. Z tego powodu dzia anie funkcji nie b dzie tutaj obja niane.

Je li operacja przekszta cania oparta na wyra eniu regularnym powoduje, e
zaczynasz si  d u ej nad ni  zastanawia , mo esz przejrze  materia  zawarty w roz-
dziale 7. Zauwa  te , e pomimo do czenia kilku wywo a  funkcji assert() nie prze-
prowadzono w rzeczywisto ci adnego testowania funkcji. Asercja pos u y a jako
prosty sposób wy wietlenia danych wyj ciowych na stronie (rysunek 12.4).

W ramach wiczenia utwórz zestaw asercji, które dok adnie przetestuj  t  now
funkcj .

Wcze niej wspomniano, e istnieje kilka „problematycznych” w a ciwo ci stylów,
które s  ró nie traktowane w poszczególnych przegl darkach. Przyjrzyjmy si  jed-
nej z nich.

Definiuje funkcj  style.
Przekszta ca na posta  z ró n  wielko ci  liter.

Ustawia warto , je li j  podano.

Zwraca warto .
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Rysunek 12.4. Test funkcji style() pokazuje, e mo e automatycznie odgadn
nazw  w a ciwo ci dla danej nazwy CSS

12.3.3. W a ciwo  stylów float

W przypadku atrybutów stylu jednym z podstawowych problemów zwi zanych
z nazewnictwem jest sposób obs ugi w a ciwo ci float. Wymaga on specjalnego
traktowania, poniewa  w j zyku JavaScript nazwa float jest zastrze onym s owem
kluczowym. Przegl darki musz  zapewni  alternatywn  nazw .

Jak to cz sto bywa w takich przypadkach, w przegl darkach zgodnych ze stan-
dardami wybrano jedn  drog , a w przegl darce Internet Explorer drug . Jako
alternatywna nazwa w niemal wszystkich przegl darkach zosta a u yta nazwa cssFloat,
natomiast w programie Internet Explorer wybrano nazw  styleFloat. Ech.

Wykorzystuj c jako inspiracj  rozwi zanie przekszta caj ce z listingu 12.3,
sprawd , czy mo esz zmodyfikowa  funkcj  style() z listingu 12.8 w celu uwzgl d-
nienia tej ró nicy.

Wcze niej w rozdziale pokazano, jak mo na zmienia  warto ci kolorów z jed-
nego formatu w drugi, gdy s  one dodawane jako w a ciwo ci stylu. Przyjrzyjmy si
kolejnej takiej sytuacji.

12.3.4. Konwersja warto ci pikseli

W przypadku ustawiania warto ci stylu wa n  kwesti  do uwzgl dnienia jest przy-
pisanie warto ci liczbowych, które reprezentuj  piksele. Podczas okre lania warto ci
pikseli w nieaktualnych atrybutach, takich jak height znacznika <img>, podawano
liczb , umo liwiaj c przegl darce zaj cie si  jednostkami. W przypadku przypisy-
wania warto ci pikseli do w a ciwo ci stylu takie rozwi zanie mo e przysporzy
wielu k opotów.

Kup książkę Poleć książkę

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


12.3. Problemy zwi zane z atrybutami stylów 327

Podczas ustawiania warto ci liczbowej dla w a ciwo ci stylu konieczne jest okre-
lenie jednostek, aby w a ciwo  dzia a a niezawodnie we wszystkich przegl dar-

kach. Za ó my, e dla stylu height elementu ma zosta  ustawiona warto  10 pikseli.
Oba poni sze wiersze kodu stanowi  bezpieczny sposób zrealizowania tej operacji
w ró nych przegl darkach:
element.style.height = "10px";
element.style.height = 10 + "px";

Nast puj cy kod nie jest bezpieczny w ka dej przegl darce:
element.style.height = 10;

Mo esz pomy le , e by oby zwyk e dodanie niewielkiej logiki do funkcji style()
z listingu 12.8, aby po prostu przypi  a cuch px do ko ca warto ci liczbowej tra-
fiaj cej do funkcji. Jednak nie tak szybko! Nie wszystkie warto ci liczbowe repre-
zentuj  piksele! Istnieje kilka w a ciwo ci stylu pobieraj cych warto ci liczbowe,
które nie reprezentuj  wymiaru piksela:

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

W przypadku tych (oraz wszelkich innych, o których mo na pomy le ) w a ciwo ci
rozszerz funkcj  z listingu 12.8 o automatyczn  obs ug  warto ci, które nie repre-
zentuj  pikseli.

Ponadto przy próbie odczytu warto ci piksela z atrybutu stylu powinna by  u y-
wana metoda parseFloat do zapewnienia, e w ka dej sytuacji uzyskiwana jest zamie-
rzona warto .

Przyjrzyjmy si  zestawowi wa nych w a ciwo ci stylu, których obs uga mo e
by  k opotliwa.

12.3.5. Okre lanie wysoko ci i szeroko ci

W a ciwo ci stylu, takie jak height i width, stwarzaj  szczególny problem, poniewa
domy lnie, gdy nie podano warto ci, ich warto  to auto. Oznacza to, e element
dopasowuje swoj  wielko  do zawarto ci. W efekcie w a ciwo ci stylu height i width
nie mo na u y  do uzyskania dok adnych warto ci, chyba e w a cuchu atrybutu
podano warto ci jawne.

Na szcz cie w a ciwo ci offsetHeight i offsetWidth przychodz  w tym przypadku
z pomoc , oferuj c do  pewne rodki uzyskiwania dost pu do faktycznej wysoko ci
i szeroko ci elementu. Trzeba jednak mie  wiadomo  tego, e warto ci przypi-
sane do tych dwóch w a ciwo ci uwzgl dniaj  dope nienie elementu. Taka infor-
macja jest zwykle dok adnie tym, co jest wymagane przy próbie okre lenia po o-
enia jednego elementu wzgl dem drugiego. Czasami jednak mo e by  po dane

uzyskanie informacji o wymiarach elementu z uwzgl dnieniem ramek i dope nienia
albo bez nich.
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Kwesti , któr  jednak trzeba wzi  pod uwag , jest to, e w witrynach o wysokim
poziomie interaktywno ci prawdopodobne jest, e przez cz  czasu elementy mog
znajdowa  si  w stanie bez wy wietlania (w przypadku ustawienia dla stylu display
warto ci none). Gdy element nie jest wy wietlany, nie ma wymiarów. Ka da próba
pobrania w a ciwo ci offsetWidth lub offsetHeight dla takiego elementu spowoduje
zwrócenie warto ci 0.

Aby dla takich ukrytych elementów uzyska  ich wymiary w stanie wy wietlania,
mo na skorzysta  ze sztuczki polegaj cej na chwilowym ujawnieniu elementu,
pobraniu warto ci i ponownym ukryciu go. Oczywi cie powinno to zosta  wyko-
nane w taki sposób, aby nie pojawi y si  adne widoczne oznaki tego, e taka ope-
racja jest realizowana w tle. W jaki sposób ujawni  ukryty element bez wy wie-
tlania go?

Mo emy to zrobi , korzystaj c ze zdobytych umiej tno ci wojownika! Oto nie-
zb dne kroki:

 1. Zmie  warto  w a ciwo ci display na block.
 2. Ustaw warto  w a ciwo ci visibility na hidden.
 3. Ustaw warto  w a ciwo ci position na absolute.
 4. Pobierz warto ci wymiarów.
 5. Przywró  zmienione w a ciwo ci.

Cho  zmiana warto ci w a ciwo ci display na block umo liwi pobranie rzeczywi-
stych warto ci w a ciwo ci offsetHeight i offsetWidth, sprawi, e element stanie
si  cz ci  wy wietlanej zawarto ci, a tym samym b dzie widoczny. Aby element
by  niewidoczny, dla w a ciwo ci visibility zostanie ustawiona warto  hidden.
Spowoduje to jednak (zawsze jest kolejne „jednak”) pozostawienie du ej luki w miej-
scu, w którym element zosta  umieszczony. Z tego powodu dodatkowo dla w a ci-
wo ci position ustawiana jest warto  absolute, aby element nie zosta  uwzgl d-
niony w normalnym przep ywie zwi zanym z wy wietlaniem.

Wszystko to wygl da na bardziej skomplikowane, ni  jest w rzeczywistym zasto-
sowaniu, 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"
    };

    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;
    };

  })();

  window.onload = function() {

    setTimeout(function(){

      var withPole = document.getElementById('withPole'),
          withShuriken = document.getElementById('withShuriken');

      assert(withPole.offsetWidth == 41,
             "Pobrano szeroko  obrazu kija. Rzeczywista warto : " +
             withPole.offsetWidth + ". Oczekiwano: 41");
      assert(withPole.offsetHeight == 48,
             "Pobrano wysoko  obrazu kija. Rzeczywista warto : " +
             withPole.offsetHeight + ". Oczekiwano: 48");

      assert(withShuriken.offsetWidth == 36,
             "Pobrano szeroko  obrazu shurikena. Rzeczywista warto : " +
             withShuriken.offsetWidth + ". Oczekiwano: 36");
      assert(withShuriken.offsetHeight == 48,
             "Pobrano wysoko  obrazu shurikena. Rzeczywista warto : " +
             withShuriken.offsetHeight + ". Oczekiwano: 48");

      var dimensions = getDimensions(withShuriken);

      assert(dimensions.width == 36,
             "Pobrano szeroko  obrazu shurikena. Rzeczywista warto : " +
             dimensions.width + ". Oczekiwano: 36");

Tworzy zasi g prywatny.

Definiuje w a ciwo ci docelowe.

Tworzy now  funkcj .

Zapami tuje ustawienia.

Zast puje ustawienia.

Pobiera wymiary.

Odtwarza ustawienia.

Testuje widoczny element.

Testuje ukryty element.

U ywa nowej funkcji.

Ponownie testuje ukryty element.
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      assert(dimensions.height == 48,
             "Pobrano wysoko  obrazu shurikena. Rzeczywista warto : " +
             dimensions.height + ". Oczekiwano: 48");
    },3000);

  }
</script>

Cho  jest to raczej d ugi listing, wi ksza jego cz  to kod testuj cy. W a ciwa imple-
mentacja nowej funkcji pobieraj cej wymiary obejmuje swoim zasi giem zaledwie
oko o kilkunastu wierszy kodu.

Przeanalizujmy kod krok po kroku. Najpierw definiowanych jest kilka elementów
do testowania. Element <div> zawiera troch  tekstu z dwoma obrazami osadzonymi
w jego obr bie i wyrównywanymi do lewej strony przez style w zewn trznym arku-
szu stylów. Te elementy obrazów b d  podlega  przeprowadzanym testom. Pierw-
szy element jest widoczny, a drugi nie.

Przed uruchomieniem jakiegokolwiek skryptu elementy s  wy wietlane w spo-
sób pokazany na rysunku 12.5. Je li drugi obraz nie by by ukryty, pojawi by si  jako
drugi wojownik ninja bezpo rednio po prawej stronie widocznego obrazu.

Rysunek 12.5. Zostan  u yte dwa obrazy (widoczny i ukryty) do testowania pobierania
wymiarów ukrytych elementów

Dalej rozpoczyna si  definicja nowej funkcji. Na potrzeby wa nych informacji zosta-
nie u yta zmienna, dlatego zostanie ponownie zastosowana sztuczka z listingu 12.3,
która polega na uwzgl dnieniu zmiennej lokalnej oraz definicji funkcji w funkcji
bezpo redniej  w celu utworzenia zasi gu lokalnego i domkni cia. Definiowana
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jest zmienna lokalna, która b dzie zawiera  w a ciwo ci przeznaczone do modyfi-
kowania , a nast pnie jest wype niana trzema w a ciwo ciami oraz ich warto-
ciami zast puj cymi.

Dalej deklarowana jest nowa funkcja pobieraj ca wymiary  i akceptuj ca ele-
ment, dla którego zostan  okre lone wymiary. W obr bie tej funkcji tworzona jest
najpierw zmienna o nazwie previous , w której b d  rejestrowane poprzednie
warto ci w a ciwo ci stylu przeznaczone do zmodyfikowania, aby mo liwe by o ich
pó niejsze przywrócenie. W ramach p tli u ytej dla w a ciwo ci zast powania reje-
strowana jest nast pnie ka da z poprzednich warto ci i zast powana now  .

Po wykonaniu tej operacji mo na rozpocz  okre lanie wymiarów elementu, który
sta  si  cz ci  uk adu wy wietlania, lecz jest niewidoczny i ma ca kowicie ustalone
po o enie. Wymiary s  rejestrowane w zmiennej przypisanej do zmiennej lokalnej
result .

Po zdobyciu tego, czego dano, usuwamy wszelkie lady, odtwarzaj c ory-
ginalne warto ci w a ciwo ci stylu, które zosta y zmodyfikowane , a nast pnie
zwracane s  wyniki w postaci zmiennej zawieraj cej w a ciwo ci width i height.

Wszystko wspaniale, ale czy to dzia a? Przekonajmy si .
W procedurze obs ugi adowania przeprowadzane s  testy w wywo aniu zwrot-

nym 3-sekundowego licznika czasu. Zapytasz, dlaczego? Taka procedura zapewnia,
e test nie zostanie wykonany przed potwierdzeniem zbudowania modelu DOM.

Licznik czasu umo liwia obserwowanie ekranu w trakcie dzia ania testu w celu
upewnienia si , e podczas majstrowania przy w a ciwo ciach ukrytego elementu
nie wyst pi y adne zak ócenia dotycz ce wy wietlania. W ko cu b dzie klapa, je li
podczas dzia ania utworzonej funkcji dojdzie do zak ócenia w jakikolwiek sposób
wy wietlania zawarto ci ekranu.

W wywo aniu zwrotnym licznika czasu najpierw uzyskiwane jest odwo anie do
przedmiotów testów (dwa obrazy), po czym potwierdzane jest, e mo liwe jest
pobranie wymiarów widocznego obrazu przy u yciu w a ciwo ci przesuni cia .
Ten ko czy si  powodzeniem, o czym si  mo na przekona  po spojrzeniu na rysu-
nek 12.6.

Ten sam test przeprowadzany jest dla ukrytego elementu  z niew a ciwym za o-
eniem, e w a ciwo ci przesuni cia zadzia aj  dla ukrytego obrazu. Niepowodzenie

testu nie jest zaskoczeniem, poniewa  ju  wcze niej wspomniano, e tak b dzie.
Dla ukrytego elementu  wywo ywana jest nast pnie nowa funkcja i ponownie

jest wykonywany test . Uda o si ! Test ko czy si  powodzeniem, co potwierdza
rysunek 12.6.

Je li w trakcie dzia ania testu obserwowana jest zawarto  strony (trzeba pami ta
o tym, e jego rozpocz cie zosta o opó nione o trzy sekundy od momentu za ado-
wania modelu DOM), mo na stwierdzi , e nie jest ona zak ócana w aden sposób
przez dokonywane w tle modyfikacje w a ciwo ci ukrytego elementu.

WSKAZÓWKA Sprawdzanie w a ciwo ci offsetWidth i offsetHeight pod k tem
warto ci zerowej mo e stanowi  niebywale skuteczny sposób okre lania
widoczno ci elementu.
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Rysunek 12.6. Przez tymczasowe zmodyfikowanie w a ciwo ci stylu ukrytych
elementów mo na z powodzeniem pobra  ich wymiary

W a ciwo ci stylu wymiarów nie s  jedynymi, które stanowi  wyzwanie. Zajmijmy
si  niuansami zwi zanymi z obs ug  w a ciwo ci opacity.

12.3.6. Przenikanie nieprzezroczysto ci

W a ciwo  stylu opacity to kolejny szczególny przypadek, który wymaga innego
traktowania w poszczególnych przegl darkach. Cho  wszystkie nowoczesne przegl -
darki, w tym Internet Explorer 9, we w asnym zakresie obs uguj  w a ciwo  stylu
opacity, wersje programu Internet Explorer starsze od wersji 9. u ywaj  niestan-
dardowej notacji filtru alfa.

Z tego powodu cz sto mo na si  spotka  ze stylami nieprzezroczysto ci okre-
lonymi w arkuszu stylów w nast puj cy sposób (lub bezpo rednio w atrybucie style):
opacity: 0.5;
filter: alpha(opacity=50);

Standardowy styl u ywa warto ci z zakresu od 0.0 do 1.0, aby okre li  nieprzezro-
czysto  elementu, natomiast filtr alfa korzysta z warto ci procentowej z zakresu
liczb ca kowitych od 0 do 100. W obu wcze niej przedstawionych regu ach warto
nieprzezroczysto ci jest okre lana na 50 procent.

Za ó my, e w nast puj cy sposób zdefiniowano element z obydwoma stylami:
<div style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50);">Witaj</div>

Podczas próby pobrania tych warto ci pojawia si  problem o nast puj cych dwóch
obliczach:
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 Poniewa  oprócz filtru alpha istnieje wiele ró nych typów, takich jak
transformacje, konieczne b dzie radzenie sobie z wieloma typami filtrów.
Po prostu nie mo na przyj , e filtr zawsze okre la nieprzezroczysto .

 Nawet pomimo tego, e wersja 8. i starsze wersje przegl darki Internet
Explorer nie obs uguj  stylu opacity, okre lona dla niego warto  zostanie
zwrócona w przypadku przywo ywania w a ciwo ci style.opacity elementu,
równie  wtedy, gdy zostanie ca kowicie zignorowana przez przegl dark .

Drugi z powy szych punktów utrudnia stwierdzenie w przypadku tworzonego kodu,
czy przegl darka we w asnym zakresie obs uguje styl opacity. Jednak e i tym razem
warto skoncentrowa  si  nad problemem, wykorzystuj c wszelkie zdobyte umie-
j tno ci wojownika, i zagra  na nosie przegl darkom, które uparcie próbuj  krzy o-
wa  nam plany.

Jak si  okazuje, przegl darki, które obs uguj  styl opacity, zawsze b d  normali-
zowa  warto  nieprzezroczysto ci mniejsz  ni  1.0, umieszczaj c na pocz tku zero.
Je li nieprzezroczysto  okre lono na przyk ad jako opacity: .5, przegl darka
z w asn  obs ug  nieprzezroczysto ci zwróci warto  w postaci 0.5, natomiast prze-
gl darki pozbawione takiej obs ugi po prostu pozostawi  warto  w jej oryginalnej
postaci .5.

Oznacza to, e za pomoc  symulacji funkcji (czy pami tasz to z rozdzia u 11.?)
mo liwe jest okre lenie, czy przegl darka we w asnym zakresie obs uguje nieprze-
zroczysto . Przeanalizuj poni szy kod (listing 12.10).

Listing 12.10. Okre lanie, czy przegl darka obs uguje nieprzezroczysto

<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,
         "Nieprzezroczysto  jest obs ugiwana.");

</script>

W tym przyk adzie definiowany jest element obrazu ze stylem opacity o warto ci
podanej w postaci .5. Ten element nie zostanie u yty w kodzie. Ma on jedynie za
zadanie zapewnia  nam wizualny wska nik tego, czy warto  nieprzezroczysto ci
jest uznawana przez przegl dark , czy nie.

Dalej rozpoczyna si  kod testu, w którym tworzony jest niepowi zany element .
Jest on poszerzany o atrybut stylu ze stylem opacity o warto ci .5. Rejestrowane jest
nast pnie, czy nieprzezroczysto  jest obs ugiwana przez przegl dark  we w asnym
zakresie. W tym celu warto  jest ponownie odczytywana, po czym sprawdzane jest,
czy zosta a pobrana jako oryginalna warto  (nieobs ugiwana), czy jako zmodyfiko-
wana warto  0.5 (obs ugiwana).

Sprawdza pod k tem obs ugi.

Wy wietla wyniki.
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Na ko cu wykonywana jest asercja zmiennej obs ugi, co powoduje powodzenie
i niepowodzenie testu — odpowiednio w przypadku przegl darek z obs ug  i bez
obs ugi nieprzezroczysto ci.

Na rysunku 12.7 pokazano wynik za adowania tego testu  w przegl darkach
Chrome 17 (u góry) i Internet Explorer 7 (na dole).

Rysunek 12.7. Wizualne wskazówki, a tak e wynik testu pokazuj ,
e nieprzezroczysto  jest obs ugiwana w przegl darce Chrome,

lecz nie w wersjach przegl darki Internet Explorer starszych ni  wersja 9.
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Korzystaj c z tej wiedzy nale nej wojownikowi, sprawd , czy mo liwe jest utwo-
rzenie funkcji getOpacity(element) z wierszami kodu funkcji getDimensions() z lis-
tingu 12.9, która niezale nie od platformy zwraca warto  nieprzezroczysto ci dla
przekazanego elementu jako warto  z przedzia u od 0.0 do 1.0.

WSKAZÓWKA W trakcie tworzenia tej funkcji wyra enie regularne mog oby
okaza  si  pomocne w znalezieniu warto ci filtru nieprzezroczysto ci alfa,
a metoda window.parseFloat() b dzie najlepszym towarzyszem. Dodatkowo
zwró  warto  1.0 jako wariant awaryjny, poniewa  jest to domy lne ustawie-
nie dla warto ci nieprzezroczysto ci.

Zajmijmy si  teraz jeszcze innym zestawem problematycznych w a ciwo ci stylu,
które przysparzaj  troch  k opotów, gdy  ich warto ci mog  przyjmowa  wiele
równorz dnych postaci.

12.3.7. Poskromienie kolorowego ko a

W rozdziale zaprezentowano ju , e warto ci kolorów mog  by  wyra ane w ró nych
formatach. Powoduje to, e obs uga warto ci kolorów w a ciwo ci style jest troch
utrudniona. W pewnym sensie jeste my zdani na to, jakie formaty zostan  wybrane
przez twórc  strony. Co wi cej, dotyczy to tak e transformacji stosowanych przez
przegl darki do tych formatów.

W przypadku uzyskiwania dost pu do formatów za pomoc  ró nych metod sty-
lów obliczanych wyst puje niewielka spójno  w formatach, które b d  zwracane
przez poszczególne przegl darki. Z tego powodu wszelkie próby uzyskania dost pu
do przydatnych sk adowych koloru (jego kana ów czerwieni, b kitu i zieleni, a tak e,
jak si  oka e, opcjonalnego kana u alfa) wi  si  ze spor  ilo ci  rutynowych
czynno ci.

Istnieje kilka formatów, w przypadku których kolory mog  by  reprezentowane
w nowoczesnych przegl darkach. Zosta y one zestawione w tabeli 12.3.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 12.3 mo na stwierdzi , e twórca
strony dysponuje spor  elastyczno ci  w zakresie okre lania informacji o kolorach.
Nie powinno to stanowi  zbyt du ego problemu, je li przegl darki b d  transfor-
mowa  do spójnego formatu warto ci kolorów umieszczone we w a ciwo ci style.
Tak jednak nie jest, dlatego pojawia si  problem.

Napiszmy test, aby sprawdzi , jakie przegl darki dostarcz  nam zmartwie .
Przeanalizuj poni szy kod (listing 12.11).

Listing 12.11. Okre lanie sposobu formatowania przez przegl dark  informacji o
kolorach

<div style="background-color:darkslateblue">&nbsp;</div>
<div style="background-color:#369">&nbsp;</div>
<div style="background-color:#123456">&nbsp;</div>
<div style="background-color:rg6b(44,88,168)">&nbsp;</div>
<div style="background-color:rgba(44,88,166,0.5)">&nbsp;</div>
<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 s ów kluczowych kolorów standardu HTML (red, green,
maroon itp.), rozszerzone s owa kluczowe kolorów standardu SVG (bisque,
chocolate, darkred itp.) lub s owo kluczowe transparent (odpowiada
rgba(0,0,0,0); wi cej informacji poni ej).

#rgb Krótki format szesnastkowy RGB (Red Green Blue) warto ci kolorów, w których
ka dy element jest warto ci  z przedzia u od 0 do f.

#rrggbb D ugi format szesnastkowy RGB (Red Green Blue) warto ci kolorów, w których
ka dy element jest warto ci  z przedzia u od 00 do ff.

rgb(r,g,b) Format RGB, w którym ka da warto  dziesi tna zawiera si  w przedziale
od 0 do 255 lub od 0% do 100%.

rgba(r,g,b,a) Format RGB z do czonym kana em alfa. Warto  alfa zawiera si  w przedziale
od 0.0 (przezroczysto ) do 1.0 (pe na nieprzezroczysto ).

hsl(h,s,l) Format HSL (Hue Saturation Lightness), w którym warto ci reprezentuj  odcie ,
nasycenie i jasno . Warto ci odcienia nale  do zakresu od 0 do 360
(k t na kole kolorów), a warto ci nasycenia i jasno ci zawieraj  si  w przedziale
od 0% do 100%.

hsla(h,s,l) Format HSL z do czonym kana em 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);
  }

</script>

Najpierw tworzony jest zestaw elementów <div> z w a ciwo ciami style koloru t a
okre lonymi w siedmiu ró nych formatach . Nast pnie s  gromadzone odwo a-
nia do tych elementów , przeprowadzana jest iteracja kolekcji oraz wy wietlana
jest warto  przechowywana we w a ciwo ci style.backgroundColor .

Kod umo liwia stwierdzenie, jak przegl darka, w której test jest wykonywany,
formatuje informacje o kolorach dla ró nych metod ich okre lania. Na rysunku 12.8
wida , e zapisane formaty prezentuj  pe en wachlarz mo liwo ci.

Poniewa  w poszczególnych przegl darkach wyst puje tak wiele ró nic dotycz -
cych informacji o kolorach, nie b dziemy tutaj zamieszcza  kodu metody getColor

(element,property). To zadanie pozostawimy do wykonania Tobie. Skoro dysponu-
jesz wszystkimi niezb dnymi narz dziami, b dzie to raczej czasoch onne ni  trudne.

Metoda powinna akceptowa  element i w a ciwo  koloru (np. color lub back
ground-color) oraz zwraca  s owo kluczowe koloru, zmienn  zawieraj c  w a ciwo-

ci red, green, blue i alpha lub zmienn , która zawiera w a ciwo ci hue, lightness,
saturation i alpha. Dysponuj c wiedz  o wyra eniach regularnych z rozdzia u 7.,
a tak e przyk adami metod getDimensions() i getOpacity(), które opracowano wcze niej
w rozdziale, bez obaw mo na zaj  si  tym zadaniem.

Gromadzi elementy.

Wy wietla informacje o kolorze.

Kup książkę Poleć książkę

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


12.3. Problemy zwi zane z atrybutami stylów 337

Rysunek 12.8. Ró ne platformy przegl darek w do  odmienny
sposób radz  sobie z ró nymi formatami kolorów!

WYZWANIE Je li naprawd  szukasz wyzwania, skonwertuj równie  dowolne
warto ci HSL do formatu RGB, u ywaj c formu y dost pnej pod adresem
http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV - Converting_to_RGB.

Oczywi cie obs uga kolorów nie stanowi problemu, poniewa  wcze niej si  tym
ju  zajmowali my. Mo liwe jest te  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 wi kszo  problemów, które wymagaj  uwzgl dnienia
w przypadku obs ugi w a ciwo ci style elementu. Jak jednak zaznaczono, ta w a ci-
wo  nie b dzie zawiera  adnych informacji o stylach, które element dziedziczy
z arkuszy stylów znajduj cych si  w jego zasi gu. Poniewa  w wielu sytuacjach
by aby przydatna informacja o pe nym stylu obliczanym, który zosta  zastosowany
do elementu, sprawd my, czy co  takiego jest mo liwe.

12.4. Uzyskiwanie stylów obliczanych

W dowolnym momencie styl obliczany elementu stanowi kombinacj  wszystkich
stylów zastosowanych dla niego za po rednictwem arkuszy stylów, atrybutu style
elementu oraz wszelkich modyfikacji w a ciwo ci style przez skrypt.

Standardowy interfejs API okre lony przez organizacj  W3C, który zaimplemen-
towano we wszystkich przegl darkach (w cznie z przegl dark  Internet Explorer 9,
lecz nie jej wcze niejszymi wersjami), to metoda window.getComputedStyle(). Ta metoda
akceptuje element, którego style zostan  obliczone, i zwraca interfejs umo liwiaj cy
tworzenie zapyta  dotycz cych w a ciwo ci. Zwrócony interfejs zapewnia metod
o nazwie getPropertyValue(), która s u y do pobierania obliczonego stylu konkretnej
w a ciwo ci stylu.

W przeciwie stwie do w a ciwo ci obiektu style elementu metoda getProperty
Value() akceptuje nazwy w a ciwo ci CSS (np. font-size i background-color), a nie

wersje tych nazw o ró nej wielko ci liter.
Wersje przegl darki Internet Explorer starsze ni  wersja 9. udost pniaj  nie-

standardow  technik  uzyskiwania dost pu do stylu obliczanego elementu. W a ci-
wo  o nazwie currentStyle jest do czana do wszystkich elementów i zachowuje
si  bardzo podobnie jak w a ciwo  style, z wyj tkiem tego, e zapewniane s
informacje o aktywnym stylu obliczanym.

Dzi ki temu uzyskujemy ilo  informacji wystarczaj c  do utworzenia metody
fetchComputedStyle(), która pobierze warto  obliczan  dowolnej w a ciwo ci stylu
elementu.

Warto si  zastanowi , dlaczego nie wymieniono tutaj funkcji getComputedPro
perty().
Kod z listingu 12.12 implementuje funkcj  stylów obliczanych. Kod korzysta ze

standardowych rodków, gdy s  dost pne, a w przeciwnym razie si ga po metod
niestandardow .

Listing 12.12. Pobieranie warto ci stylów obliczanych

<style type="text/css">
  div {
    background-color: #ffc; display: inline; font-size: 1.8em;
    border: 1px solid crimson; color: green;
  }
</style>

<div style="color:crimson;" id="testSubject" title="Moc wojownika ninja!">

Definiuje arkusz stylów.

Tworzy przedmiot testu.
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</div>

<script type="text/javascript">

  function fetchComputedStyle(element,property) {

    if (window.getComputedStyle) {

      var computedStyles = window.getComputedStyle(element);

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

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'));

  };

</script>

Aby przetestowa  funkcj  do utworzenia, definiowany jest element, który w swoich
znacznikach okre la informacje o stylu , a tak e arkusz stylów zapewniaj cy regu y
stylów stosowane do elementu . Oczekujemy, e style obliczane b d  wynikiem
zastosowania do elementu zarówno stylów bezpo rednich, jak i dziedziczonych.

Definiuje now  funkcj .

Uzyskuje interfejs.

Pobiera warto  stylu.

U ywa rodków niestandardowych.

Wy wietla wyniki.
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Nast pnie definiowana jest funkcja akceptuj ca element i w a ciwo  stylu, dla
których ma zosta  znaleziona warto  obliczana . Aby by  szczególnie przyjaznym
(w ko cu jeste my wojownikami, których jednym z zada  jest u atwianie wszyst-
kiego osobom korzystaj cym z naszego kodu), umo liwimy okre lenie nazw w a ci-
wo ci zawieraj cych wiele s ów w jednym z nast puj cych formatów: z my lnikiem
lub literami o ró nej wielko ci. Inaczej mówi c, akceptowane b d  nazwy backgro

undColor i background-color. Wkrótce dowiemy si , jak to zrealizowa .
Pierwsz  rzecz  do zrealizowania jest sprawdzenie, czy dost pne s  standar-

dowe rodki. B dzie tak w ka dym przypadku z wyj tkiem starszych wersji prze-
gl darki Internet Explorer. Je li tak jest, uzyskiwany jest interfejs stylu obliczanego,
który przechowywany jest w zmiennej w celu pó niejszego u ycia . Post pienie
w ten sposób jest wymagane, poniewa  nie wiadomo, jak kosztowne mo e okaza
si  wykonanie odpowiedniego wywo ania. Poza tym jest to prawdopodobnie najlep-
sze rozwi zanie, które umo liwi unikni cie niepotrzebnego powtarzania wywo ania.

Je li si  to powiedzie (cho  nie przychodzi nam na my l aden powód, dla którego
mia oby by  inaczej, cz sto warto by  przezornym), zostanie wywo ana metoda get

PropertyValue() interfejsu w celu uzyskania warto ci stylu obliczanego . Naj-
pierw jednak zmieniana jest nazwa w a ciwo ci, aby dostosowa  j  do wersji nazwy
z cznikiem lub wersji ze znakami o ró nej wielko ci. Poniewa  metoda getProper

tyValue() oczekuje wersji nazwy z cznikiem, u yta zostanie metoda replace()
obiektu String z prostym, ale sprytnym wyra eniem regularnym, aby cznik wsta-
wi  przed ka d  du  liter , po której znajd  si  wy cznie ma e litery (mo emy
si  za o y , e b dzie to atwiejsze, ni  my lisz).

Je li zostanie stwierdzone, e metoda standardowa jest niedost pna, sprawdzana
jest dost pno  niestandardowej w a ciwo ci currentStyle przegl darki Internet
Explorer. Je li tak jest, nast puje transformacja nazwy w a ciwo ci przez zast pie-
nie odpowiednikiem w postaci du ej litery wszystkich wyst pie  ma ych liter
poprzedzonych cznikiem (w celu przekszta cenia wszystkich nazw w a ciwo ci
zawieraj cych cznik w nazwy z literami o ró nej wielko ci), po czym zwracana jest
warto  tej w a ciwo ci .

Je li co  si  nie powiedzie, w ka dym przypadku po prostu nie zostanie zwrócona
adna warto .

W celu przetestowania funkcji wykonywanych jest kilka jej wywo a  z przeka-
zaniem ró nych nazw stylów w odmiennych formatach, a nast pnie wy wietlane s
wyniki  (rysunek 12.9).

Zauwa , e style s  pobierane niezale nie od tego, czy zosta y jawnie zadekla-
rowane w elemencie, czy odziedziczone z arkusza stylów. Zwró  równie  uwag
na fakt, e w a ciwo  color, któr  okre lono zarówno w arkuszu stylów, jak i bez-
po rednio w elemencie, zwraca jawn  warto . Style okre lone przez atrybut style
elementu zawsze maj  pierwsze stwo nad stylami dziedziczonymi, nawet gdy ozna-
czono je przy u yciu dyrektywy !important.

W przypadku zajmowania si  w a ciwo ciami stylów konieczna jest wiadomo
jeszcze jednego zagadnienia, czyli w a ciwo ci po czonych. Standard CSS umo li-
wia u ycie skróconego zapisu w przypadku po czenia w a ciwo ci (np. w a ciwo ci
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Rysunek 12.9. Style obliczane obejmuj  wszystkie style okre lone w elemencie,
a tak e style dziedziczone z arkuszy stylów

zawieraj ce w nazwie a cuch border-). Zamiast okre la  kolory, szeroko ci i style
osobno dla poszczególnych czterech ramek oraz dla nich wszystkich, mo na zasto-
sowa  nast puj c  regu :
border: 1px solid crimson;

Dok adnie taka regu a zosta a u yta na listingu 12.12. Cho  pozwala ona unikn
nadmiernego wpisywania, trzeba mie  wiadomo  tego, e podczas pobierania
w a ciwo ci wymagane jest uzyskanie poszczególnych w a ciwo ci na najni szym
poziomie. Nie mo na pobra  w a ciwo ci border, ale style, takie jak border-top-color
i border-top-width, ju  tak. W a nie w ten sposób post piono w przedstawionym
przyk adzie.

Cho  mo e to by  troch  k opotliwe, zw aszcza gdy wszystkie cztery style maj
takie same warto ci, trzeba sobie z tym radzi .

12.5. Podsumowanie

W przypadku problemów ze zgodno ci  z ró nymi przegl darkami by  mo e pobie-
ranie i ustawianie atrybutów, w a ciwo ci i stylów modelu DOM nie jest najgorsz
cz ci  programowania w j zyku JavaScript pod k tem przegl darek, ale z pew-
no ci  ma w ca o ci spory udzia . Na szcz cie dowiedzieli my si , e z tymi pro-
blemami mo na sobie poradzi  w sposób zapewniaj cy zgodno  z ró nymi prze-
gl darkami, który nie wymaga uciekania si  do wykrywania przegl darki.

Oto istotne kwestie poruszone w tym rozdziale:
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 Warto ci atrybutów s  ustawiane przy u yciu atrybutów umieszczonych
w znacznikach elementu.

 Po pobraniu warto ci atrybutów mog  reprezentowa  te same warto ci,
lecz czasem mog  by  sformatowane w inny sposób ni  w oryginalnych
znacznikach.

 W a ciwo ci, które reprezentuj  warto ci atrybutów, tworzone
s  w elementach.

 Klucze dla tych w a ciwo ci mog  ró ni  si  od nazwy oryginalnego atrybutu.
Ponadto w poszczególnych przegl darkach warto ci mog  by  formatowane
inaczej ni  warto  atrybutu lub oryginalne znaczniki.

 Gdy zaistnieje taka potrzeba, oryginaln  warto  znaczników mo na pobra
przez podzielenie ich na w z y oryginalnych atrybutów w modelu DOM
i uzyskanie z nich warto ci.

 Korzystanie z w a ciwo ci jest zwykle efektywniejsze ni  u ywanie metod
atrybutów modelu DOM.

 Wersje przegl darki Internet Explorer starsze ni  wersja 9. nie zezwalaj
na modyfikacj  atrybutu type elementów <input>, gdy s  ju  one cz ci
modelu DOM.

 Z atrybutem style zwi zanych jest kilka specyficznych trudno ci. Ponadto
atrybut nie zawiera stylu obliczanego dla elementu.

 W nowoczesnych przegl darkach style obliczane mog  by  pobierane
z obiektu window za pomoc  standardowego interfejsu API. Z kolei
w wersjach 8. i starszych przegl darki Internet Explorer umo liwia
to w a ciwo  niestandardowa.

W rozdziale omawiane by y problemy wywo ywane przez stosowanie ró nych imple-
mentacji sposobu obs ugi w a ciwo ci i atrybutów przez ró ne przegl darki. Dowie-
dzieli my si , e w tej dziedzinie wyst puje naprawd  sporo trudno ci. By  mo e
jednak w obszarze tworzenia aplikacji internetowych nie ma sfery, z któr  by oby
zwi zanych tyle problemów dotycz cych wsparcia wielu przegl darek, ile wyst puje
w obr bie obs ugi zdarze . Tym zagadnieniem zajmiemy si  w nast pnym rozdziale.
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adres URL, 317
analizowanie

kodu, 240, 402
bezpiecze stwo, 247
konstruktor Function, 243
liczniki czasu, 244
metoda eval(), 240
model DOM, 247
przekszta canie a cuchów,

251
zasi g globalny, 244, 246

selektora, 421
wydajno ci, 31

animacje, 129, 232, 234
antyfunkcja, 287
anulowanie powi za , 346, 350, 364
argumenty funkcji, 72
arkusze stylów, 288, 305
asercja, 44, 325
atrybut, 305

style, 318, 340
type, 319

atrybuty
modelu DOM, 307
niestandardowe, 310
stylów, 321

automatyczne zapami tywanie, 141

B
bezpieczne analizowanie kodu, 247
biblioteka

base2, 183, 253, 271
Functional.js, 138
jQuery, 128, 148, 152, 284
jQuery U, 109
Prototype, 24, 135–138, 143,

172, 270
YUI, 272

b dy, 180
nieprzewidywalne, 291
w przegl darkach, 281

buforowanie, 102

C
centralne przechowywanie

informacji, 355
CSV, Comma-Separated Value, 136
czas

adowania biblioteki, 255
oczekiwania, 223

czasoch onne przetwarzanie, 229
cz ciowe stosowanie funkcji, 138
czyszczenie pami ci, 123
czytelno  kodu, 149

D
debugowanie kodu, 34, 38
definiowanie typów obiektów,

155
deklaracje

funkcji, 63
zmiennych, 67

dekompilacja funkcji, 248–251
delegowanie zdarze , 375, 390
diagram

czasowy, 221
relacji, 93

d ugotrwa e zadanie, 229
dodatek Firebug, 271
dodawanie

dziedziczenia, 166
obs ugi zdarze , 385
w a ciwo ci, 174

domkni cia, 114, 119–154
dopasowanie

lokalne, 206
globalne, 206

dopasowywanie, 205
znaków, 198, 214
znaków Unicode, 216

dost p do
atrybutów, 142, 307
funkcji, 165
kolekcji, 109
metod, 117

stylów, 325
w a ciwo ci, 162, 311
zmiennych, 130, 271

DSL, Domain-Specific Language,
259

dynamiczne
aktualizacje, 162
przebudowywanie kodu, 256

dzia anie
atrybutów niestandardowych,

310
domkni , 120
liczników czasu, 220
selektorów, 412

dziedziczenie, 166, 183
dziedziczenie prototypów, 168
dzielenie listy argumentów, 110

E
element

<button>, 132
<div>, 128, 308
<style>, 322

elementy
animowania, 234
HTML, 172
skryptowe, 410
tablicy, 425
ukryte, 328, 330

F
faza

propagacji, 347
przechwytywania, 347

FIFO, first in, first out, 57, 222
filtr alfa, 332
filtrowanie zestawu, 423
flagi, 196
format CSV, 136
formaty kolorów, 336, 337
fragmenty modelu DOM, 399
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funkcja, 51, 84
addMethod(), 113
animateIt(), 130
getData(), 358
hasOwnProperty(), 286
innerFunction(), 122
isFunction(), 117
merge(), 108
readAttribute(), 142
removeEvent(), 366
wrap(), 143

funkcje
anonimowe, 88, 94, 118
bezpo rednie, 144, 147, 151
jako metody, 96
jako obiekty, 56, 98
nieglobalne, 66
przeci ane, 107
rekurencyjne, 90, 92, 118
wewn trzne, 122, 124
wstawiane, 96, 97
wywo ania zwrotnego, 233
z automatycznym

zapami tywaniem, 100
z nazw , 65, 91, 95

funkcji
deklaracje, 63
dekompilacja, 248
lista parametrów, 85
okre lanie zasi gu, 66
serializacja, 186
wymuszanie kontekstu, 82
wywo ania, 71, 74, 85
zasi g, 67
zast pienie w dopasowaniu,

210
funkcjonalno ci, 289
funkcyjno , 54

G
generowanie

modelu DOM, 398
strony HTML, 273
testu, 38

globalna przestrze  nazw, 180
globalne wyra enia regularne, 205
gromadzenie skryptów, 402
grupy testów, 45

H
hermetyzacja

informacji, 125
kodu, 284
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identyfikator GUID, 357
implementacja

modelu DOM, 418
magazynu obiektów, 355
zdarzenia gotowo ci, 388
zdarze , 383, 384

importowanie
kodu, 253, 272
przestrzeni nazw, 253

indeks
dopasowania, 210
tabulacji, 320

informacje
o kolorach, 335
o stylach, 322

inicjalizacja podklas, 187
instancja

funkcji, 116
klasy, 179
obiektu, 164
superklasy, 188

instrukcja
for-in, 109
typeof, 116
with, 263–276

instrukcje rejestrowania, 34
interfejs

API, 55, 290, 300, 412
API selektorów, 413
CGI, 231

interwa , 223

J
j zyk

HTML, 310
JavaScript, 13, 25
Objective-C, 261
Objective-J, 260
Processing.js, 259
XML, 310
XPath, 416

j zyki DSL, 258

K
klasa, 183
klonowanie elementów, 403, 405
kod

CSS, 324
HTML, 172, 394
wielokrotnego u ycia, 277, 303
XML, 396

kody ród owe, 16
kolejka FIFO, 57, 222
kolejno

arkuszy stylów, 288
inicjalizatorów, 159

kolekcje, 103
kolory, 335
komparator, 60
kompilowanie wyra e

regularnych, 201
kompresja kodu, 254
konstrukcja !!, 100
konstruktor, 77–79, 157, 190
konstruktor Function, 243
kontekst funkcji, 131
kontrolowanie liczników czasu, 231
konwersja warto ci pikseli, 326
kosztowne obliczenia, 101

L
liczba argumentów, 112, 114
liczniki czasu, 127, 219
lista parametrów, 85, 105, 109
litera  funkcji, 63
lu ne sprz enie, 371

adowanie
biblioteki, 255
strony, 367

a cuch, 211
JSON, 252
prototypów, 166–169

M
magazyn obiektów, 355
mankamenty przegl darek, 390
metaj zyki, 258
metoda, 95

_super, 190
add(), 105
apply(), 80, 105, 178
bind(), 135
call(), 80, 84, 106
eval(), 240–242
exec(), 206
feint(), 126
forEach(), 170
getElementsByClassName(),

418
match(), 205
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metoda
memoized(), 139, 142
querySelector(), 413
range.createContextual

Fragment(), 394
replace(), 208, 209
slice(), 109, 110
split(), 136
subClass(), 184
trim(), 214
unique(), 425

metody
przeci one, 116
tablicowe, 103
zapami tywania, 139, 141

model
automatu

obliczeniowego, 195
DOM, 102, 171, 307, 393

fragmenty, 399, 400
klonowanie elementów, 403
kod HTML, 394, 395
poziom drugi, 389
poziom zerowy, 389
przekszta canie

kodu HTML, 396
przekszta canie

a cucha, 407, 410
punkt wstawienia, 401
usuwanie elementów, 410
wstawianie fragmentu, 400
wykonywanie skryptu, 401

IE, 389
modele obs ugi zdarze , 389
modyfikowanie

arkuszy stylów, 172
kontekstu funkcji, 131
modelu DOM, 393
znaczników, 316

N
narz dzia do testowania, 42
narz dzie

Firebug, 34
IE Developer Tools, 34
JsUnit, 41, 43
Opera Dragonfly, 34
Packer, 255
QUnit, 41, 43
Selenium, 41
WebKit Developer T, 34
YUI Compressor, 256
YUI Test, 41, 43

nawiasy
definiuj ce

przechwytywanie, 209
grupuj ce, 209
okr g e, 63, 145, 205, 208

nazwy
argumentów, 249
atrybutów, 308
parametrów, 147
w z ów, 321
w a ciwo ci, 309
w a ciwo ci stylów, 324

niepoprawne odwo ania, 182
nieprzezroczysto , 205, 333
normalizacja

adresu URL, 317
kolorów, 324

O
obcinanie a cucha, 212
obiekt, 162

Array, 103, 170, 177
Event, 351, 362
Object, 167
RegExp, 196

obiekty pierwszej klasy, 54
Objective-J, 260
obni enie poziomu

funkcjonalno ci, 289
obs uga

b dów, 282
czasu oczekiwania, 223
gotowo ci dokumentu, 390
interwa u, 223
przegl darek, 26, 28, 277, 279,

Patrz tak e przegl darki
kod zewn trzny, 283
kwestie programistyczne,

279
liczba za o e , 301
nieprzewidywalne b dy, 291
obni enie

funkcjonalno ci, 289
odbiorca docelowy, 280
regresje, 290
strategie

implementowania, 292
zgodno  wstecz, 289
znaczniki, 283

selektorów, 411
stopniowana przegl darek, 27
zdarze , 57, 59, 133, 134

anulowanie powi za , 364

test dymu, 367
wi zanie procedur, 359
zarz dzanie procedurami,

355, 358
zdarze  przegl darki, 132

odwo ania, 159
bez przedrostka, 267
do obiektu, 160
po rednie, 92
w a ciwo ci, 163
wsteczne, 200, 207
z o one, 270

ograniczenia dotycz ce nazw, 309
opakowanie

biblioteki, 152
funkcji, 142
kodu html, 397

opakowuj ca funkcja
anonimowa, 144

operator
instanceof, 165, 181
new, 126, 157, 179

operatory zach anne, 199
opó nianie wykonywania kodu, 49
opó nienie licznika czasu, 225
organizacja W3C, 377

P
pakiet testów, 44
parametr

$, 148
arguments, 73
this, 73, 158

parametry jawne, 85
p tla zdarze  przegl darki, 56–58
p tle, 150
pobieranie tekstu, 409
podklasy, 177, 185, 187
podwójne przypisanie, 152
podzia  a cucha, 137
poprawki b dów, 281, 283
porównanie wydajno ci, 311
predefiniowane

klasy znaków, 199
w a ciwo ci, 158

procedury obs ugi zdarze , 358,
364, 390

Processing.js, 259
programowanie aspektowe, 257
propagacja, 375

zdarzenia change, 381
zdarzenia submit, 378
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prototypy, 135, 155, 191
prototypy modelu DOM, 171
przechodzenie list argumentów,

107
przechowywanie

danych, 358
funkcji, 99

przechwytywanie
dopasowania, 210
warto ci, 204

przeci anie funkcji, 105–118
przegl darki, 26, 28, 278

aktywowanie zdarzenia, 299
antyfunkcja, 287
awarie, 300
bezpieczne poprawki, 292
b dy, 281
brakuj ce funkcje, 289
implementacja modelu DOM,

315
interfejsy API, 300
liczba za o e , 301
nieprzewidywalne b dy, 291
obs uga b dów, 281, 283
obs uga zdarze , 377
powi zania procedur, 299
regresje, 290
symulacja funkcji, 295
w a ciwo ci arkuszy stylów,

300
wydajno  interfejsu API, 301
wykrywanie obiektu, 294
wymuszanie regu , 315

dania Ajax, 301
przekszta canie

funkcji, 117
kodu HTML, 396
a cucha, 210, 410
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metod, 143

przetwarzanie
a cucha, 396

obliczeniowe, 228
wst pne, 252

przypisania, 266
przywo ywanie przechwytywa ,
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pu apki, 173, 180
punkt

wstawienia, 401
wstrzymania, 36, 128

R
regresje, 290
rejestrowanie, 34
rekurencja, 90–93, 424
rozszerzanie

liczby, 175
nazwy, 315
obiektu, 173

rozwijanie funkcji, currying, 136

S
scalanie, 424
scalanie argumentów, 138
selektory CSS, 411, 416

analizowanie, 421
mechanizm wst puj cy, 425
mechanizm zst puj cy, 420
projektowanie mechanizmu,

419
wyra enie regularne, 421

selektory CSS3, 418
serializacja funkcji, 186
skrypt zorientowany aspektowo, 257
s owo kluczowe

function, 63
new, 156

sortowanie, 54, 60, 61
specyfikacja HTML5, 172
sprawdzanie procedur obs ugi, 363
standard ECMAScript 5, 177
stosowanie

cz ciowe 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

rodowiska testowania, 40, 43

T
tablice, 103
techniki przeci ania funkcji, 111

tekst
pobieranie, 409
ustawianie, 408

test, 65
dymu, 366, 368
jednostkowy, 40, 43
wydajno ci, 269, 312

testowanie, 30, 38, 42
asynchroniczne, 47, 235
dziedziczonych w a ciwo ci,

286
funkcji, 66, 114, 272
funkcji style(), 326
interfejsu API, 349
konstruktywne, 39
warto ci zwróconych, 242

tre  tekstowa, 407
tworzenie

aliasu z o onych odwo a , 270
domkni , 131
instancji, 156, 178
liczników czasu, 223
testów, 40

typ
funkcji, 116
obiektu, 164

U
ukrywanie kodu, 254
unikanie w a ciwo ci, 285
ustawianie

liczników czasu, 221
tekstu, 408
w a ciwo ci outerHTML, 406

usuwanie
elementów, 405, 410
licznika czasu, 220

u ywanie
domkni , 125
licznika czasu, 229
podklas, 178, 185

W
warto ci

atrybutów, 342
stylów obliczanych, 338, 340
znaczników, 342

warto
boolowska, 100
undefined, 160

w tki, 219
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w z y, 321, 342, 393, 399
wi zanie

procedur, 347
zdarze , 346, 350, 359, 362

wielko  czcionki, 324
w a ciwo ci, 159, 342

dziedziczone, 286
funkcji, 103, 118
instancji, 158
modelu DOM, 307
osadzane, 285
po czone, 340
stylów, 324, 327

w a ciwo
callee, 97, 181
color, 323
constructor, 164
filter, 205
float, 326
height, 327
innerText, 407
length, 111, 177
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opacity, 332
prototype, 190
src, 306
tabIndex, 320
textContent, 407

wst pne przetwarzanie
a cucha, 396

wst puj cy mechanizm
selektorów, 425

wybór przegl darek, 278
wydajno , 31, 102, 268, 311, 393
wydajno  licznika czasu, 226
wykonywanie skryptu, 401
wykrywanie

obiektu, 294
propagacji zdarze , 377

wymiary ukrytych elementów, 328
wymuszanie regu , 315
wymuszenie kontekstu funkcji, 82
wyra enia, 145
wyra enia regularne, 193–217

alternatywa, 200
dopasowywanie, 205, 214
flagi, 196
globalne, 205
grupowanie, 199, 208
kompilowanie, 201
obcinanie a cucha, 212
odwo ania wsteczne, 200, 207
opcje powtarzania, 198
operatory, 197
przechwytywanie, 204, 208
przekszta canie a cucha, 210

wyra enia XPath, 416
wywo ania zwrotne, 59, 83, 95, 127
wywo anie funkcji, 71, 76, 85

jako funkcji, 73
jako konstruktora, 77
jako metody, 74
metoda apply(), 80
metoda call(), 80

wyzwalanie zdarze , 369, 390
wyzwalanie zdarze

niestandardowych, 372
wzorce, Patrz wyra enia regularne

Z
zach anne identyfikatory, 287
za o enia, 301
zapami tywanie, memoization, 100

elementów modelu dom, 102
funkcji, 141
obliczonych warto ci, 101
odwo a , 150

zarz dzanie
procedurami, 355
zdarzeniami, 345–391

zasi g
autonomiczny, 146
deklaracji, 85
funkcji, 66, 122
globalny, 181
instrukcji with, 264, 269

ograniczony, 149
tymczasowy, 146
zmiennych, 69

zastosowanie
domkni , 126
interfejsu API selektorów, 414

zdarzenia, 58, 345–391
zdarzenia niestandardowe,

371–375, 390
zdarzenie

change, 381
focusin, 383
focusout, 383
gotowo ci dokumentu, 387
mouseenter, 384
mouseleave, 384
propagacji, 369
submit, 378, 380

zgodno  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

cznika, 198
nowego wiersza, 214

znaki
\\, 196
o zmienionym znaczeniu, 216
Unicode, 215

zwolnienie w tku, 222
zwracanie przechwytywa , 209

dania Ajax, 301, 372

Kup książkę Poleć książkę

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


Kup książkę Poleć książkę

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


http://program-partnerski.helion.pl





