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Typy proste
i referencje

WI}KSZO¥m

PROGRAMISTÓW UCZY SI} PROGRAMOWANIA

OBIEKTOWEGO NA PRZYKADZIE J}ZYKÓW BAZUJkCYCH
NA KLASACH, TAKICH JAK JAVA LUB C#. PRZY PIERWSZYM
zetkniÚciu z JavaScriptem moĝna siÚ poczuÊ zdezorientowanym, poniewaĝ w tym jÚzyku pojÚcie klas
formalnie nie istnieje. Pracy nad kodem nie rozpoczyna
siÚ wiÚc od ich zdefiniowania, tylko od razu tworzy siÚ potrzebne struktury danych. Brak klas pociÈga za sobÈ pewne konsekwencje — skoro nie
ma klas, nie ma teĝ pakietów. W jÚzykach takich jak Java nazwy pakietów
i klas definiujÈ zarówno typy uĝywanych w kodzie obiektów, jak i rozmieszczenie plików oraz folderów w projekcie, natomiast w JavaScripcie
nic nie jest narzucone, wiÚc o strukturÚ plików musimy zadbaÊ sami. Niektórzy programiĂci starajÈ siÚ stosowaÊ rozwiÈzania z innych jÚzyków, natomiast inni korzystajÈ z elastycznoĂci JavaScriptu i podchodzÈ do problemu w caïkiem nowy sposób. Co prawda dla stawiajÈcych pierwsze
kroki programistów ta swoboda moĝe staÊ siÚ przyczynÈ nieporozumieñ
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i problemów, ale kiedy siÚ przywyknie do specyfiki JavaScriptu, okaĝe
siÚ, ĝe to niezwykle efektywny i wygodny jÚzyk programowania.
PrzejĂcie z klasycznych jÚzyków obiektowych na JavaScript moĝe
uïatwiaÊ to, ĝe on równieĝ bazuje na obiektach — przewaĝnie zapisuje
siÚ w nich dane i umieszcza funkcje. Tak naprawdÚ w JavaScripcie nawet
funkcje sÈ obiektami, co czyni je najistotniejszymi elementami jÚzyka.
Zrozumienie obiektowoĂci w JavaScripcie i nauczenie siÚ korzystania
z obiektów sÈ kluczowe dla zrozumienia JavaScriptu jako jÚzyka. Obiekty
moĝna tworzyÊ w dowolnym momencie, niejako z marszu. Dotyczy to
równieĝ wïaĂciwoĂci obiektów — moĝna je dodawaÊ i usuwaÊ, kiedy tylko okaĝe siÚ to konieczne. Poza tym elastycznoĂÊ obiektów w JavaScripcie pozwala na stosowanie ciekawych i przydatnych wzorców, których
nie da siÚ zrealizowaÊ w wielu innych jÚzykach.
Ten rozdziaï jest poĂwiÚcony dwóm podstawowym typom danych
w JavaScripcie: typom prostym oraz referencjom. Mimo ĝe dostÚp do
zmiennych obu typów jest realizowany przez obiekty, zachowujÈ siÚ one
inaczej, wiÚc konieczne jest zrozumienie dzielÈcych je róĝnic.

Czym sÈ typy?
Mimo ĝe w JavaScripcie nie stosuje siÚ pojÚcia klas, funkcjonujÈ dwa rodzaje typów danych: typy proste i referencje. Typy proste (ang. primitives)
sïuĝÈ do zapisywania danych w prostej postaci, natomiast w przypadku
typów referencyjnych (ang. references) dane sÈ zapisywane w obiektach,
do których (a wïaĂciwie ich lokalizacji w pamiÚci) prowadzi referencja.
Co ciekawe, JavaScript pozwala traktowaÊ typy proste jak referencje,
dziÚki czemu z punktu widzenia programisty jÚzyk jest bardziej spójny.
W wielu innych jÚzykach istnieje Ăcisïe rozróĝnienie miÚdzy tymi
dwoma typami danych. Zmienna typu prostego jest przechowywana na
stosie, a referencja na stercie. W JavaScripcie jest to rozwiÈzane zupeïnie inaczej — zmienna jest zapisywana w obiekcie zmiennych. Proste
wartoĂci sÈ przechowywane bezpoĂrednio w tym obiekcie, a w przypadku referencji w obiekcie zmiennej jest zapisany wskaěnik do lokalizacji
obiektu w pamiÚci. Z dalszej lektury tego rozdziaïu dowiesz siÚ, ĝe mimo
ĝe pozornie typy te sÈ do siebie podobne, w wielu sytuacjach zachowujÈ siÚ
zupeïnie inaczej.
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Typy proste
Typy proste reprezentujÈ dane zapisane bezpoĂrednio w takiej formie,
w jakiej wystÚpujÈ, jak choÊby wartoĂci true czy 25. W JavaScripcie istnieje piÚÊ typów prostych:
boolean

wartoĂÊ logiczna true albo false

number

liczbowa wartoĂÊ caïkowita lub zmiennoprzecinkowa

string

znak lub ïañcuch znaków ujÚty w cudzysïowy
lub apostrofy (w JavaScripcie nie ma odrÚbnego
typu dla pojedynczego znaku)

null

typ prosty posiadajÈcy tylko jednÈ wartoĂÊ: null

undefined typ prosty posiadajÈcy tylko jednÈ wartoĂÊ: undefined

(jest to wartoĂÊ przypisywana do zmiennej, która nie
zostaïa jeszcze zainicjalizowana)
Pierwsze trzy typy (boolean, number i string) zachowujÈ siÚ podobnie,
natomiast dwa ostatnie (null i undefined) sÈ traktowane inaczej, co zostanie szczegóïowo opisane w dalszej czÚĂci rozdziaïu. WartoĂci wszystkich
typów prostych majÈ reprezentacjÚ w postaci literaïów. Literaïy to te
wartoĂci, które nie znajdujÈ siÚ w zmiennych, czyli na przykïad zapisane
w kodzie imiÚ lub cena. Poniĝej kilka przykïadów uĝycia literaïów omawianych typów prostych:
// string
var name = "Nicholas";
var selection = "a";
// number
var count = 25;
var cost = 1.51;
// boolean
var found = true;
// null
var object = null;
// undefined
var flag = undefined;
var ref; // wartoĞü undefined zostanie przypisana automatycznie

W JavaScripcie, podobnie jak w wielu innych jÚzykach, zmienna typu
prostego przechowuje wartoĂÊ (a nie wskaěnik do obiektu). Przypisanie
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wartoĂci do takiej zmiennej polega wiÚc na utworzeniu kopii wartoĂci i zapisaniu jej w zmiennej. StÈd wniosek, ĝe jeĂli do zmiennej przypisze siÚ
innÈ zmiennÈ, kaĝda z nich bÚdzie przechowywaïa wïasnÈ kopiÚ tej samej
wartoĂci. Ilustruje to poniĝszy przykïad:
var color1 = "czerwony";
var color2 = color1;

Najpierw zmiennej color1 jest przypisywana wartoĂÊ "czerwony". NastÚpnie zmiennej color2 jest przypisywana wartoĂÊ zmiennej color1,
czyli "czerwony". Mimo ĝe obie zmienne majÈ tÚ samÈ wartoĂÊ, nie sÈ
w ĝaden sposób ze sobÈ powiÈzane, wiÚc jeĂli zmieni siÚ wartoĂÊ pierwszej zmiennej, nie wpïynie to na drugÈ (i odwrotnie). Wynika to z tego,
ĝe wartoĂci tych zmiennych sÈ przechowywane w innych miejscach, co
ilustruje rysunek 1.1.

Rysunek 1.1. Obiekt zmiennej
PodsumowujÈc, zmienne typów prostych zajmujÈ odrÚbne miejsca
w pamiÚci, wiÚc zmiany wartoĂci jednej zmiennej nie wpïywajÈ na inne
zmienne. Oto jeszcze jeden przykïad:
var color1 = "czerwony";
var color2 = color1;
console.log(color1); // "czerwony"
console.log(color2); // "czerwony"
color1 = "niebieski";
console.log(color1); // "niebieski"
console.log(color2); // "czerwony"
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W powyĝszym kodzie zmieniamy wartoĂÊ zmiennej color1 na "niebieski", co nie wpïywa na oryginalnÈ wartoĂÊ ("czerwony") zmiennej color2.

Identyfikowanie typów prostych
Najlepszym sposobem okreĂlenia typu jest uĝycie operatora typeof. Dziaïa
on ze wszystkimi zmiennymi i zwraca tekstowÈ reprezentacjÚ typu danych. W przypadku ïañcuchów tekstowych, liczb, wartoĂci logicznych
i typu undefined operator dziaïa w przewidywalny sposób, co widaÊ w poniĝszym przykïadzie:
console.log(typeof
console.log(typeof
console.log(typeof
console.log(typeof
console.log(typeof

"Nicholas");
10);
5.1);
true);
undefined);

// "string"
// "number"
// "number"
// "boolean"
// "undefined"

Jak moĝna siÚ spodziewaÊ, operator typeof zwraca "string", jeĂli
wartoĂÊ jest ïañcuchem tekstowym, "number" w przypadku liczb (bez wzglÚdu na to, czy to liczba caïkowita, czy zmiennoprzecinkowa), "boolean"
dla wartoĂci logicznych oraz "undefined" — w sytuacji gdy wartoĂÊ nie
jest zdefiniowana.
Sprawy siÚ komplikujÈ w przypadku typu null.
Niejednego programistÚ zdziwi wynik wykonania poniĝszego kodu:
console.log(typeof null);

// "object"

Operator typeof dla wartoĂci null zwraca "object". Dlaczego obiekt,
skoro to typ null? Sprawa jest dyskusyjna (TC39, czyli komitet odpowiedzialny za zaprojektowanie i utrzymywanie JavaScriptu, przyznaï, ĝe to
bïÈd), ale jeĂli przyjmiemy, ĝe null jest pustym wskaěnikiem do obiektu,
rezultat "object" moĝna uznaÊ za uzasadniony.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy wartoĂÊ to null, jest bezpoĂrednie porównanie:
console.log(value === null);

// true albo false
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PORÓWNYWANIE BEZ ZMIANY TYPU
ZwróÊ uwagÚ, ĝe w powyĝszym przykïadzie zostaï zastosowany operator potrójnego znaku równoĂci (===), a nie standardowy (==). Wynika to z tego, ĝe potrójny operator nie wymusza zmiany typu porównywanych zmiennych. Poniĝszy przykïad pomoĝe zrozumieÊ, dlaczego
to takie waĝne:
console.log("5" == 5);
console.log("5" === 5);
console.log(undefined == null);
console.log(undefined === null);

// true
// false
// true
// false

W przypadku zastosowania podwójnego znaku równoĂci ïañcuch "5"
i liczba 5 sÈ równe, poniewaĝ przed wykonaniem porównania ïañcuch
zostaje przekonwertowany na liczbÚ. Operator potrójnego znaku
równoĂci nie uzna tych dwóch wartoĂci za równe, poniewaĝ sÈ innego typu. Podobnie sprawa wyglÈda w przypadku porównywania undefined i null. Wniosek stÈd prosty — jeĂli chcemy sprawdziÊ, czy jakaĂ wartoĂÊ jest null, musimy zastosowaÊ potrójny znak równoĂci,
tak by byï brany pod uwagÚ równieĝ typ.

Metody typów prostych
Mimo ĝe ïañcuchy, liczby i wartoĂci logiczne sÈ typami prostymi, majÈ
metody (wyjÈtkiem sÈ jednak typy null i undefined). Pod wzglÚdem liczby przydatnych metod wyróĝnia siÚ typ string. Kilka z nich zostaïo
przedstawionych na poniĝszym listingu:
var
var
var
var

name = "Nicholas";
lowercaseName = name.toLowerCase(); // zamienia na maáe znaki
firstLetter = name.charAt(0);
// zwraca pierwszy znak
middleOfName = name.substring(2, 5); // zwraca sekwencjĊ znaków 2 - 4

var count = 10;
var fixedCount = count.toFixed(2);
var hexCount = count.toString(16);

// konwertuje na áaĔcuch "10.00"
// konwertuje na áaĔcuch "a"

var flag = true;
var stringFlag = flag.toString();

// konwertuje na áaĔcuch "true"
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UWAGA Na wartoĂciach typów prostych — mimo ĝe nie sÈ obiektami —

moĝna wywoïywaÊ metody. OdpowiadajÈ za to mechanizmy JavaScriptu, dziÚki którym wartoĂci te wydajÈ siÚ obiektami, a to podnosi
spójnoĂÊ jÚzyka.

Typy referencyjne
Typy referencyjne reprezentujÈ w JavaScripcie obiekty. Referencje to instancje typów referencyjnych, wiÚc moĝna je uznaÊ za synonim obiektów
(w dalszej czÚĂci rozdziaïu terminy te bÚdÈ stosowane zamiennie). Obiekt
jest nieuporzÈdkowanÈ listÈ wïaĂciwoĂci zïoĝonych z nazwy (bÚdÈcej
zawsze ïañcuchami) i wartoĂci. W przypadku gdy wartoĂciÈ wïaĂciwoĂci
jest funkcja, nazywa siÚ jÈ metodÈ. Funkcje sÈ tak naprawdÚ referencjami, wiÚc istnieje drobna róĝnica miÚdzy wïaĂciwoĂciÈ przechowujÈcÈ —
powiedzmy — tablicÚ a takÈ, która zawiera funkcjÚ (oczywiĂcie poza tym,
ĝe funkcjÚ moĝna wywoïaÊ, a tablicÚ nie).
Zanim zacznie siÚ korzystaÊ z obiektu, trzeba go utworzyÊ.

Tworzenie obiektów
Obiekty w JavaScripcie dobrze jest sobie wyobraziÊ jako tablice asocjacyjne (patrz rysunek 1.2).

Rysunek 1.2. Struktura obiektu
Istnieje kilka sposobów tworzenia obiektów (instancji). Pierwszym z nich
jest uĝycie operatora new w poïÈczeniu z konstruktorem obiektu. Konstruktor to funkcja, która jest uĝywana przez operator new (moĝe to byÊ dowolna funkcja). W JavaScripcie przyjÚto konwencjÚ rozpoczynania nazw
konstruktorów wielkÈ literÈ, by odróĝniÊ je od zwykïych funkcji. Poniĝszy kod tworzy instancjÚ ogólnego obiektu i zapisuje referencjÚ do niego
w zmiennej object:

Typy proste i referencje
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var object = new Object();

W przypadku typów referencyjnych obiekty nie sÈ zapisywane bezpoĂrednio w zmiennej, do której sÈ przypisywane, wiÚc zmienna object
z powyĝszego przykïadu nie zawiera utworzonego obiektu. Przechowywany jest za to wskaěnik (czyli referencja) do lokalizacji w pamiÚci, gdzie
znajduje siÚ obiekt. Jest to podstawowa róĝnica miÚdzy obiektami i wartoĂciami typów prostych, które sÈ przechowywane bezpoĂrednio w zmiennej.
Po przypisaniu obiektu do zmiennej zostaje w niej tak naprawdÚ zapisany wskaěnik. GdybyĂmy tÚ zmiennÈ przypisali innej zmiennej, obie przechowywaïyby kopiÚ wskaěnika, który prowadzi do tego samego obiektu:
var object1 = new Object();
var object2 = object1;

W tym kodzie najpierw jest tworzony obiekt (za pomocÈ operatora
new), a referencja do niego jest zapisywana w zmiennej object1. NastÚpnie zmienna ta jest przypisywana zmiennej object2. W tej chwili istnieje

nadal tylko jedna instancja (utworzona w pierwszym wierszu kodu), ale
referencja do niej jest przechowywana w dwóch zmiennych, co widaÊ na
rysunku 1.3.

Rysunek 1.3. Dwie zmienne wskazujÈce ten sam obiekt

Dereferencja obiektów
W jÚzyku JavaScript jest stosowany mechanizm odĂmiecania pamiÚci
(ang. garbage collection), wiÚc podczas stosowania referencji nie ma potrzeby zbytniego przejmowania siÚ zwalnianiem alokowanej pamiÚci.
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Dobrym zwyczajem jest jednak dereferencja obiektów, które nie bÚdÈ
juĝ uĝywane, tak aby odĂmiecacz mógï zwolniÊ zajmowanÈ przez nie
pamiÚÊ. Aby to zrobiÊ, wystarczy zmiennej referencyjnej przypisaÊ null:
var object1 = new Object();
// jakieĞ operacje na obiekcie
object1 = null; // dereferencja

Obiekt object1 jest tworzony, nastÚpnie uĝywany, a na koñcu zmiennej jest przypisywany null. JeĂli nie istniejÈ ĝadne inne referencje do
tego obiektu, odĂmiecacz moĝe zwolniÊ zajmowanÈ przez niego pamiÚÊ.
¥wiadome wykorzystanie tego mechanizmu jest szczególnie istotne w duĝych aplikacjach, w których jest tworzonych bardzo duĝo obiektów.

Dodawanie i usuwanie wïaĂciwoĂci
Bardzo ciekawÈ cechÈ obiektów w JavaScripcie jest moĝliwoĂÊ dodawania i usuwania wïaĂciwoĂci w dowolnym momencie. Oto przykïad:
var object1 = new Object();
var object2 = object1;
object1.myCustomProperty = "Super!";
console.log(object2.myCustomProperty); // "Super!"

Do obiektu object1 zostaje dodana wïaĂciwoĂÊ myCustomProperty o wartoĂci "Super!". Do wïaĂciwoĂci tej moĝna siÚ odwoïaÊ równieĝ przez
obiekt object2, poniewaĝ obie zmienne (object1 i object2) wskazujÈ tÚ
samÈ instancjÚ.
UWAGA Ten przykïad ilustruje jednÈ z ciekawszych cech jÚzyka Java-

Script — moĝliwoĂÊ modyfikowania obiektów w dowolnym momencie, nawet jeĂli wczeĂniej nie zostaïy w ogóle zdefiniowane. W sytuacjach gdy taka moĝliwoĂÊ jest niepoĝÈdana, moĝna temu zapobiegaÊ
na kilka sposobów (poznasz je w dalszej czÚĂci ksiÈĝki).
Poza podstawowym, ogólnym typem referencyjnym JavaScript oferuje kilka innych, bardzo przydatnych, wbudowanych typów.
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Tworzenie instancji
wbudowanych typów
WczeĂniej omówiliĂmy sposób tworzenia ogólnych obiektów za pomocÈ
operatora new i konstruktora: new Object(). Typ Object jest tylko jednym
z kilku przydatnych wbudowanych typów referencyjnych dostÚpnych
w jÚzyku JavaScript. Pozostaïe sÈ bardziej wyspecjalizowane.
Poniĝej znajduje siÚ krótki opis wbudowanych typów:
Array

tablica indeksowana numerycznie

Date

data i czas

Error

bïÈd w czasie wykonania (istniejÈ równieĝ bardziej
konkretne podtypy bïÚdów)

Function funkcja
Object

ogólny obiekt

RegExp

wyraĝenie regularne

Instancje wbudowanych typów moĝna tworzyÊ za pomocÈ operatora
new, co widaÊ w poniĝszym przykïadzie:
var
var
var
var
var
var

items = new Array();
now = new Date();
error = new Error("Staïo siÚ coĂ zïego.");
func = new Function("console.log('CzeĂÊ');");
object = new Object();
re = new RegExp("\\d+");

Literaïy
Niektóre wbudowane typy sÈ dostÚpne w formie literaïów. Literaï to
skïadnia umoĝliwiajÈca zdefiniowanie typu referencyjnego bez potrzeby
jawnego tworzenia obiektu za pomocÈ operatora new i konstruktora.
We wczeĂniejszych przykïadach z tego rozdziaïu byïy stosowane literaïy
wartoĂci prostych, czyli literaïy ïañcuchów, liczb, wartoĂci logicznych,
a takĝe literaïy null i undefined.
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Literaïy obiektów i tablic
Aby utworzyÊ obiekt za pomocÈ literaïu obiektu, wystarczy zdefiniowaÊ
wïaĂciwoĂci wewnÈtrz nawiasów klamrowych. Kaĝda wïaĂciwoĂÊ jest zbudowana z nazwy (ïañcucha), dwukropka i wartoĂci. Poszczególne wïaĂciwoĂci rozdziela siÚ przecinkami:
var book = {
name: "JavaScript. Programowanie obiektowe",
year: 2014
};

Nazwa wïaĂciwoĂci moĝe byÊ równieĝ literaïem ïañcucha, co bywa przydatne w przypadku nazw zawierajÈcych spacje lub inne znaki specjalne:
var book = {
"name": "JavaScript. Programowanie obiektowe",
"year": 2014
};

PomijajÈc róĝnicÚ w skïadni, ten przykïad jest równowaĝny poprzedniemu. Ten sam efekt moĝna uzyskaÊ w jeszcze inny sposób:
var book = new Object();
book.name = "JavaScript. Programowanie obiektowe";
book.year = 2014;

Wynik dziaïania wszystkich trzech przedstawionych fragmentów kodu jest taki sam — powstaje obiekt z dwiema wïaĂciwoĂciami. Moĝna
wiÚc korzystaÊ z dowolnego zapisu, poniewaĝ funkcjonalnie sÈ one dokïadnie takie same.
UWAGA Uĝycie literaïu obiektu nie wiÈĝe siÚ tak naprawdÚ z wywoïaniem konstruktora new Object(). Silnik JavaScriptu wykonuje jednak

te same operacje co w przypadku tego wywoïania. Odnosi siÚ to do
wszystkich literaïów typów referencyjnych.
W podobny sposób stosuje siÚ literaï tablicy: dowolnÈ liczbÚ wartoĂci
rozdzielonych przecinkami umieszcza siÚ w nawiasach kwadratowych:
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var colors = [ "czerwony", "niebieski", "zielony" ];
console.log(colors[0]);
// "czerwony"

Taki zapis daje ten sam efekt co poniĝszy kod:
var colors = new Array("czerwony", "niebieski", "zielony");
console.log(colors[0]);
// "czerwony"

Literaïy funkcji
W wiÚkszoĂci przypadków funkcje definiuje siÚ za pomocÈ literaïów. Tak
naprawdÚ konstruktor Function jest stosowany w specyficznych sytuacjach — gdy ciaïo funkcji jest zapisane jako ïañcuch. Taki kod jest trudny w utrzymaniu, analizowaniu i debugowaniu, wiÚc raczej nie spotkasz
siÚ z nim w praktyce.
Tworzenie funkcji za pomocÈ literaïu jest o wiele prostsze i niesie za
sobÈ mniejsze ryzyko popeïnienia bïÚdu. Oto przykïad:
function reflect(value) {
return value;
}
// jest równowaĪne temu:
var reflect = new Function("value", "return value;");

W powyĝszym kodzie jest definiowana funkcja reflect(), która zwraca przekazanÈ do niej wartoĂÊ. Nawet w przypadku tak prostej funkcji
moĝna zauwaĝyÊ, ĝe postaÊ literaïu jest o wiele prostsza w czytaniu i zrozumieniu niĝ wersja z konstruktorem. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝe nie ma
dobrego sposobu na debugowanie funkcji utworzonych za pomocÈ konstruktora, poniewaĝ takie funkcje nie sÈ rozpoznawane przez debugery
JavaScriptu. W aplikacji sÈ wiÚc czarnymi skrzynkami — wiemy tylko, co
do nich jest przekazywane i co zwracajÈ.

Literaïy wyraĝeñ regularnych
JavaScript oferuje równieĝ literaïy wyraĝeñ regularnych, dziÚki którym
moĝna definiowaÊ wyraĝenia regularne bez koniecznoĂci uĝycia konstruktora RegExp. SÈ one zapisywane podobnie jak w jÚzyku Perl: wzorzec
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jest zapisywany miÚdzy prawymi ukoĂnikami, a ewentualne opcje umieszcza siÚ za ukoĂnikiem zamykajÈcym:
var numbers = /\d+/g;
// jest równowaĪne temu:
var numbers = new RegExp("\\d+", "g");

Z literaïów wyraĝeñ regularnych korzysta siÚ trochÚ proĂciej niĝ z konstruktora, poniewaĝ nie trzeba stosowaÊ znaków ucieczki (tzw. escaping).
Kiedy uĝywa siÚ konstruktora, wyraĝenie regularne przekazuje siÚ jako
ïañcuch, wiÚc wszystkie znaki lewych ukoĂników trzeba poprzedziÊ dodatkowym lewym ukoĂnikiem (wïaĂnie dlatego w powyĝszym przykïadzie
w wersji z literaïem jest \d, a w wersji z konstruktorem — \\d). Z tego
wzglÚdu lepiej stosowaÊ literaïy, z wyjÈtkiem sytuacji gdy wyraĝenie regularne jest konstruowane dynamicznie.
PodsumowujÈc, poza przypadkiem konstruktora Function tak naprawdÚ nie ma wiÚkszego znaczenia sposób tworzenia instancji wbudowanych typów. Niektórzy programiĂci preferujÈ literaïy, a inni konstruktory.
Stosuj wiÚc takie rozwiÈzanie, które w danej sytuacji wydaje siÚ wygodniejsze i lepsze.

DostÚp do wïaĂciwoĂci
Jak juĝ zostaïo wspomniane, wïaĂciwoĂci to pary nazwa-wartoĂÊ zapisane
w obiekcie. W JavaScripcie, podobnie jak w wielu innych jÚzykach, w celu
uzyskania dostÚpu do wïaĂciwoĂci najczÚĂciej stosuje siÚ notacjÚ z kropkÈ.
Moĝna jednak zastosowaÊ zapis z nawiasami klamrowymi, miÚdzy którymi umieszcza siÚ nazwÚ wïaĂciwoĂci.
Jako przykïad posïuĝy prosty kod, w którym zostaï zastosowany zapis
z kropkÈ:
var array = [];
array.push(12345);

Moĝna to zapisaÊ inaczej, umieszczajÈc nazwÚ metody (jako ïañcuch)
w nawiasach kwadratowych:
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var array = [];
array["push"](12345);

Taki zapis przydaje siÚ w sytuacjach, gdy musimy dynamicznie decydowaÊ, do której wïaĂciwoĂci chcemy uzyskaÊ dostÚp. Zamiast korzystaÊ
z literaïu ïañcucha, nazwÚ poĝÈdanej wïaĂciwoĂci moĝna zapisaÊ w zmiennej
i przekazaÊ jÈ w nawiasach klamrowych:
var array = [];
var method = "push";
array[method](12345);

Zmienna method ma wartoĂÊ "push", wiÚc na tablicy (zmiennej array)
jest wywoïywana metoda push(). Ta przydatna moĝliwoĂÊ zostanie wykorzystana jeszcze kilkukrotnie w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. JeĂli pominiemy
skïadniÚ czy wydajnoĂÊ, zauwaĝymy, ĝe jedyna róĝnica miÚdzy zapisem
z kropkÈ i nawiasami polega na tym, ĝe drugi sposób daje moĝliwoĂÊ zastosowania w nazwach wïaĂciwoĂci znaków specjalnych, co czasem moĝe siÚ
przydaÊ. ProgramiĂci preferujÈ zapis z kropkÈ, poniewaĝ taki kod ïatwiej
siÚ czyta i analizuje.

Identyfikowanie typów referencyjnych
Najprostszym do zidentyfikowania typem referencyjnym jest funkcja,
poniewaĝ operator typeof zwraca ïañcuch "function":
function reflect(value) {
return value;
}
console.log(typeof reflect);

// "function"

Pozostaïe typy referencyjne trudniej okreĂliÊ, poniewaĝ operator typeof
zwraca dla nich wszystkich ïañcuch "object". Moĝe siÚ to okazaÊ problemem, jeĂli korzysta siÚ z wielu róĝnych typów. W takich sytuacjach
z pomocÈ przychodzi inny operator jÚzyka JavaScript — instanceof.
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Operator ten ma dwa parametry: obiekt i konstruktor. JeĂli obiekt jest instancjÈ typu okreĂlonego przez konstruktor, operator zwraca true, a w przeciwnych przypadku — false. Oto przykïad:
var items = [];
var object = {};
function reflect(value) {
return value;
}
console.log(items instanceof Array);
console.log(object instanceof Object);
console.log(reflect instanceof Function);

// true
// true
// true

W powyĝszym kodzie za pomocÈ operatora instanceof jest testowanych kilka wartoĂci. Wszystkie zostaïy prawidïowo zidentyfikowane jako
instancje typów okreĂlonych przez podane konstruktory (mimo ĝe obiekty
byïy tworzone za pomocÈ literaïów).
Operator instanceof poprawnie identyfikuje równieĝ typy dziedziczone po innych typach. Ze wzglÚdu na to, ĝe wszystkie typy wbudowane dziedziczÈ po Object, kaĝdy obiekt bÚdzie rozpoznany jako instancja
typu Object.
Dobrze to ilustruje poniĝszy przykïad, w którym pod tym kÈtem sÈ
sprawdzane wczeĂniej utworzone obiekty:
var items = [];
var object = {};
function reflect(value) {
return value;
}
console.log(items instanceof Array);
console.log(items instanceof Object);
console.log(object instanceof Object);
console.log(object instanceof Array);
console.log(reflect instanceof Function);
console.log(reflect instanceof Object);

// true
// true
// true
// false
// true
// true
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Wszystkie obiekty typów wbudowanych zostaïy rozpoznane jako instancje typu Object, poniewaĝ po nim dziedziczÈ.

Identyfikowanie tablic
Mimo ĝe operator instanceof prawidïowo rozpoznaje tablice, jest jeden
wyjÈtek, gdy sobie nie radzi. W aplikacjach webowych moĝe dojĂÊ do
sytuacji, gdy wartoĂci sÈ wymieniane miÚdzy ramkami w obrÚbie tej samej
strony internetowej. Problem polega na tym, ĝe kaĝda ramka ma swój
wïasny globalny kontekst, a wiÚc wïasne wersje Object, Array i pozostaïych typów wbudowanych. JeĂli przekaĝe siÚ tablicÚ z jednej ramki do
drugiej, operator instanceof nie zadziaïa prawidïowo, poniewaĝ ta tablica jest instancjÈ typu Array z innej ramki.
Problem ten rozwiÈzuje wprowadzona w ECMAScript 5 metoda
Array.isArray(), która jednoznacznie okreĂla, czy przekazana jej wartoĂÊ
jest tablicÈ, czy nie. Metoda ta zwraca true, jeĂli przekaĝe siÚ jej natywnÈ
tablicÚ, niezaleĝnie od kontekstu, z którego pochodzi. Jest to najlepszy
sposób na identyfikowanie tablic:
var items = [];
console.log(Array.isArray(items));

// true

MetodÚ Array.isArray() moĝna stosowaÊ w Ărodowiskach zgodnych
z ECMAScript 5, a wiÚc w zdecydowanej wiÚkszoĂci przeglÈdarek (Internet Explorer obsïuguje jÈ od wersji 9.) i w Ărodowisku Node.js.

Typy opakowujÈce
W jÚzyku JavaScript spore zamieszanie moĝe wprowadzaÊ koncepcja typów
opakowujÈcych typy proste (ang. primitive wrapper types). IstniejÈ trzy
takie typy: String, Number i Boolean. SÈ to typy referencyjne, dziÚki którym wartoĂciami typów prostych moĝna siÚ posïugiwaÊ jak obiektami, co
okazuje siÚ bardzo przydatne. Wystarczy sobie wyobraziÊ baïagan w kodzie spowodowany koniecznoĂciÈ zastosowania innej skïadni lub przejĂcia na styl programowania proceduralnego z powodu, na przykïad, potrzeby wyznaczenia podïañcucha z jakiejĂ zmiennej tekstowej.
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Typy opakowujÈce sÈ automatycznie tworzone, w chwili gdy odczytywana jest wartoĂÊ typu prostego string, number lub boolean. Przeanalizujmy prosty przykïad. W pierwszym wierszu poniĝszego fragmentu kodu
zmiennej name jest przypisywany ïañcuch typu prostego (string). W drugim wierszu traktujemy tÚ zmiennÈ jak obiekt — wywoïujemy na niej
metodÚ charAt(0) z zastosowaniem notacji z kropkÈ.
var name = "Nicholas";
var firstChar = name.charAt(0);
console.log(firstChar);

// "N"

Aby zobrazowaÊ, co siÚ dzieje w tym kodzie poza naszÈ wiedzÈ, trzeba go uzupeïniÊ o kilka dodatkowych operacji:
// silnik JavaScriptu wykonuje takie operacje
var name = "Nicholas";
var temp = new String(name);
var firstChar = temp.charAt(0);
temp = null;
console.log(firstChar);
// "N"

Poniewaĝ potraktowaliĂmy zmiennÈ typu prostego jak obiekt, silnik
JavaScriptu utworzyï instancjÚ typu String, tak by daïo siÚ wywoïaÊ
metodÚ charAt(0). Obiekt typu String istnieje tylko na potrzeby tej jednej operacji (proces ten okreĂla siÚ terminem autoboxing). atwo to
sprawdziÊ — wystarczy dodaÊ do zmiennej name jakÈĂ wïaĂciwoĂÊ (traktujÈc tÚ zmiennÈ jak zwykïy obiekt):
var name = "Nicholas";
name.last = "Zakas";
console.log(name.last);

// undefined

W tym kodzie do ïañcucha name staramy siÚ dodaÊ wïaĂciwoĂÊ last. Kod
wydaje siÚ prawidïowy, ale wynik jego dziaïania juĝ nie. Co siÚ dzieje?
Gdy pracujemy z obiektami, moĝemy dodawaÊ do nich nowe wïaĂciwoĂci,
kiedy tylko chcemy, a co waĝne, pozostajÈ one w obiekcie aĝ do chwili
ich usuniÚcia. W przypadku typów opakowujÈcych jest inaczej, poniewaĝ
automatycznie tworzone obiekty sÈ praktycznie od razu niszczone.
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Powyĝszy fragment kodu zostanie uzupeïniony przez silnik JavaScriptu w nastÚpujÈcy sposób:
// silnik JavaScriptu wykonuje takie operacje
var name = "Nicholas";
var temp = new String(name);
temp.last = "Zakas";
temp = null;
// tymczasowy obiekt zostaje zniszczony
var temp = new String(name);
console.log(temp.last);
// undefined
temp = null;

Nowa wïaĂciwoĂÊ nie jest przypisywana do ïañcucha, ale do tymczasowego obiektu, który jest od razu niszczony. Kiedy w dalszej czÚĂci kodu chcemy odczytaÊ tÚ wïaĂciwoĂÊ, znów jest tworzony tymczasowy
obiekt, który oczywiĂcie jej nie posiada.
Jeĝeli na zmiennej typu prostego zastosujemy operator instanceof,
uzyskamy wynik false, mimo ĝe — jak widzieliĂmy — referencje sÈ tworzone automatycznie:
var name = "Nicholas";
var count = 10;
var found = false;
console.log(name instanceof String);
console.log(count instanceof Number);
console.log(found instanceof Boolean);

// false
// false
// false

Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe tymczasowe obiekty sÈ tworzone tylko w sytuacji, gdy odczytywana jest wartoĂÊ zmiennej. Operator instanceof niczego nie odczytuje, wiÚc nie jest tworzony tymczasowy obiekt, w zwiÈzku
z czym zmienna nie jest instancjÈ typu opakowujÈcego. Obiekt opakowujÈcy moĝna utworzyÊ jawnie, ale ma to pewne efekty uboczne:
var name = new String("Nicholas");
var count = new Number(10);
var found = new Boolean(false);
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console.log(typeof name);
console.log(typeof count);
console.log(typeof found);

// "object"
// "object"
// "object"

Jak widaÊ, tworzymy w ten sposób ogólne obiekty, wiÚc operator typeof
nie moĝe zidentyfikowaÊ faktycznego typu przechowywanych w nich danych.
Trzeba teĝ wiedzieÊ, ĝe w wielu sytuacjach instancje typów String,
Number i Boolean zachowujÈ siÚ inaczej niĝ ich proste odpowiedniki.
W poniĝszym fragmencie kodu korzystamy z obiektu Boolean o wartoĂci
false. Po uruchomieniu kodu w konsoli zostanie jednak wyĂwietlony komunikat "Znaleziony", poniewaĝ w instrukcji warunkowej obiekt jest zawsze
traktowany jak wartoĂÊ true. Nie jest wiÚc istotne, ĝe ten obiekt opakowuje wartoĂÊ false — jest obiektem, wiÚc w tej sytuacji jest traktowany
jako true.
var found = new Boolean(false);
if (found) {
console.log("Znaleziony");
}

// to zostanie wykonane

RÚczne tworzenie instancji typów opakowujÈcych moĝe wprowadzaÊ
zamieszanie, wiÚc lepiej tego unikaÊ, chyba ĝe ma siÚ wyraěny powód.
Korzystanie z obiektów opakowujÈcych zamiast prostych wartoĂci prowadzi najczÚĂciej do trudnych do wykrycia bïÚdów.

Podsumowanie
Mimo ĝe w jÚzyku JavaScript nie ma klas, sÈ typy. Wszystkie zmienne
i fragmenty danych sÈ powiÈzane z okreĂlonymi wartoĂciami typu prostego lub referencjami. PiÚÊ typów prostych (ïañcuchy, liczby, wartoĂci
logiczne, null i undefined) reprezentuje wartoĂci zapisywane bezpoĂrednio w obiekcie zmiennych dla danego kontekstu. Do identyfikowania
tych typów moĝna uĝyÊ operatora typeof. WyjÈtkiem jest null, który
moĝna wykryÊ tylko przez bezpoĂrednie porównanie z wartoĂciÈ null.
Typy referencyjne w JavaScripcie najbliĝej odpowiadajÈ klasom znanym
z innych jÚzyków. Obiekty sÈ instancjami klas referencyjnych. Nowe
obiekty moĝna tworzyÊ za pomocÈ operatora new lub literaïu referencji.
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DostÚp do wïaĂciwoĂci i metod jest realizowany przede wszystkim za pomocÈ notacji z kropkÈ, ale moĝna teĝ korzystaÊ z notacji z nawiasami kwadratowymi. Funkcje sÈ w JavaScripcie obiektami i moĝna je identyfikowaÊ za pomocÈ operatora typeof. Aby sprawdziÊ, czy obiekt jest instancjÈ
okreĂlonego typu referencyjnego, naleĝy uĝyÊ operatora instanceof.
DziÚki trzem typom opakowujÈcym — String, Number i Boolean —
zmienne typów prostych moĝna traktowaÊ jak referencje. Silnik JavaScriptu automatycznie tworzy obiekty opakowujÈce, wiÚc z poziomu kodu prostymi zmiennymi moĝna siÚ posïugiwaÊ jak obiektami, ale trzeba
pamiÚtaÊ, ĝe obiekty te sÈ tymczasowe, wiÚc sÈ niszczone zaraz po ich
uĝyciu. Mimo ĝe instancje typów opakowujÈcych moĝna tworzyÊ samodzielnie, nie jest to zalecane ze wzglÚdu na wprowadzanie zamieszania
i wiÚksze prawdopodobieñstwo popeïnienia pomyïki.

34

Rozdziaï 1

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz
A
aggregation, Patrz: agregacja
agregacja, 12
arity, Patrz: funkcja arnoĂÊ

B
bïÈd, 24

C
closure, Patrz: domkniÚcie
constructor stealing, Patrz: konstruktor
zawïaszczanie
czas, 24

D
dane
referencja, Patrz: referencja
typ prosty, Patrz: typ prosty
wïaĂciwoĂÊ, Patrz: wïaĂciwoĂÊ
danych
data, 24
dereferencja, 23
domieszka, 107, 113, 116
domkniÚcie, 109
dostawca, 113

Kup książkę

dziedziczenie, 12
konstruktorów, 99
obiektów, 96
prototypowe, 91
pseudoklasyczne, 104, 115

E
ECMAScript 5, 35, 47, 60, 119
encapsulation, Patrz: kapsuïkowanie
enumerable, Patrz: wïaĂciwoĂÊ
wyliczalna

F
funkcja, 12, 16, 21, 24, 28, 35, 37
anonimowa, 39
argumentowoĂÊ, Patrz: funkcja
arnoĂÊ
arnoĂÊ, 40
deklaracja, 36, 37
dostÚpowa, 58, 59, 65, 66, 77, 118
wïaĂciwoĂÊ, Patrz: wïaĂciwoĂÊ
funkcji dostÚpowej
odczytujÈca, 58, 59, 64
parametr, 39, 40
porównujÈca, 38
przeciÈĝanie, 41
reflect, 26

Poleć książkę

funkcja
sygnatura, 41
wïaĂciwoĂÊ, 40, 58, 64
zapisujÈca, 58, 60, 64, 66

G
garbage collection, Patrz: mechanizm
odĂmiecania pamiÚci
generic, Patrz: obiekt ogólny
getter, Patrz: funkcja odczytujÈca

H
hoisting, 36

I
IIFE, Patrz: wyraĝenie funkcji
natychmiastowej
immediately invoked function
expression, Patrz: wyraĝenie funkcji
natychmiastowej
inheritance, Patrz: dziedziczenie
instrukcja for-in, 113
interfejs implementacja, 12

J
jÚzyk
bazujÈcy na klasach, 15
bazujÈcy na obiektach, 16
obiektowy, 11, 12, 16

K
kapsuïkowanie, 12
klasa, 11, 12, 15
konstruktor, 73
Array, 120, 121
bezparametrowy, 74
dziedziczenie, 99
Error, 121
Function, 26
literaï, 75

124

nazwa, 21
new Object, 21, 23, 24
Object, 21, 51, 121
RegExp, 26, 120, 121
tworzenie, 74
wywoïywanie, 77
z prywatnÈ wïaĂciwoĂciÈ, 111
zasiÚg, 120
zawïaszczanie, 103
zwracanie wartoĂci, 76

L
literaï, 17, 24
konstruktora, 75
liczby, 24
ïañcucha, 24
null, 24
obiektu, 25, 51, 75
undefined, 24
wartoĂci logicznej, 24
wyraĝenia regularnego, 26

M
mechanizm
odĂmiecania pamiÚci, 22
przenoszenia deklaracji
na poczÈtek, 37
rzutowania, 53
metoda, 13, 21, 43
add, 95
apply, 46, 103
Array.isArray, 30
bind, 47
call, 45, 103
Delete, 55
hasOwnProperty, 55, 78, 92
isPrototypeOf, 92
Object.create, 96
Object.defineProperties, 66
Object.defineProperty, 60, 62, 63,
64, 65, 117, 119
Object.freeze, 70

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę

Object.getOwnPropertyDescriptor,
67, 119
Object.getOwnPropertyNames, 119
Object.isSealed, 69
Object.keys, 57, 119
Object.preventExtensions, 68
propertyIsEnumerable, 57, 61, 92
przesïoniÚta, 104
Put, 52, 53, 58
Set, 52
sort, 38
toString, 55, 81, 92, 93
typów prostych, 20
uprzywilejowana, 108
valueOf, 92, 93
wspóïdzielenie, 78
mixin, Patrz: domieszka
module pattern, Patrz: wzorzec moduïu

N
Node.js, 13
notacja z kropkÈ, 12, 27

O
obiekt, 12, 22, 51, 92
arguments, 39, 40
atrybut Extensible, 68
bez wïaĂciwoĂci, 81
dereferencja, Patrz: dereferencja
dziedziczenie, 96
literaï, Patrz: literaï obiektu
modyfikowanie, 23
nierozszerzalny, 68, 69, 70
ogólny, 75
pieczÚtowanie, 69, 87
rozszerzalny, 68
this, 44, 45, 46, 47
tworzenie, 51
wbudowany, 88, 89
wïaĂciwoĂÊ, Patrz: wïaĂciwoĂÊ
obiektu
wzorzec, 107

zamroĝony, 70, 87
zdarzenie, 113, 115
zmiennych, 16
odbiorca, 113, 117
operator, 93
==, 20
===, 20
delete, 55, 81
in, 54, 55
instanceof, 28, 30, 74, 75
new, 22, 24, 74, 120
typeof, 19, 35
own property, Patrz: wïaĂciwoĂÊ
wïasna

P
pakiet, 15
pÚtla for-in, 56, 57
plik nagïówkowy, 12
polimorfizm, 12
primitive, Patrz: typ prosty
primitive wrapper types, Patrz: typ
opakowujÈcy typ prosty
privilaged method, Patrz: metoda
uprzywilejowana
programowanie obiektowe, 13
prototyp, 78
ïañcuchowanie, 91, 103, 113
modyfikowanie, 86
obiektu wbudowanego, 88, 89
Object.prototype, 92, 94
Person.prototype, 117
wïaĂciwoĂÊ, Patrz: wïaĂciwoĂÊ
prototypu
prototypal inheritance, Patrz:
dziedziczenie prototypowe
prototype chaining, Patrz: prototyp
ïañcuchowanie
pseudoclassical inheritance,
Patrz: dziedziczenie pseudoklasyczne
pseudodziedziczenie oparte
na domieszkach, 113

Skorowidz

Kup książkę

125

Poleć książkę

R
receiver, Patrz: odbiorca
redundancja, 78
referencja, 12, 16, 21, 22, 28, 45, 93
wyraĝenie, 24
revealing module pattern, Patrz:
wzorzec moduïu z ujawnianiem

S
setter, Patrz:funkcja zapisujČca
sïowo kluczowe
function, 36
get, 59
set, 59
sterta, 16
stos, 16
supplier, Patrz: dostawca

T
tablica
asocjacyjna
klucz, 52
klucz-wartoĂÊ, 55
indeksowana numerycznie, 24
tryb
standardowy, 120
Ăcisïy, 62, 63, 66, 69, 71, 77, 120
zwykïy, 62, 64, 66, 69
typ
opakowujÈcy, 88, 93
Boolean, 30
Number, 30
String, 30
typ prosty, 30
prosty, 16, 17, 21, 93
Boolean, 17, 31, 93
Date, 93
identyfikowanie, 19
metoda, Patrz: metoda typów
prostych
null, 17, 19

126

Number, 17, 31, 93
String, 17, 20, 31, 93
undefined, 17
referencyjny, Patrz: referencja
wbudowany, 24
Array, 24
Date, 24
Error, 24
Function, 24
instancja, 24
Object, 24
RegExp, 24
typowanie sïabe, 13

W
wartoĂÊ this, 45, 46, 47, 120
weak typing, Patrz: typowanie sïabe
wïaĂciwoĂÊ, 16, 21, 27, 35
atrybut, 62, 63
Configurable, 60, 61, 65, 69
Enumerable, 56, 60, 61, 65
Extensible, 69
Get, 64
odczytywanie, 67
Set, 64
Value, 62, 64
Writable, 62, 64
zmiana, 60
Call, 35
constructor, 75, 84
danych, 58
deskryptor, 61, 96
dodana, 54
dodawanie, 23, 66
funkcji dostÚpowej, 58, 59, 64
instancji, 57, 60
konfigurowalna, 60
length, 39, 40
lista, 57
name, 63
obiektu, 52, 68, 69
Prototype, 52, 54, 55, 57, 78, 79,
92, 99

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę

prywatna, 111
usuwanie, 23, 55
wïasna, 54
wyliczalna, 56, 57, 60, 119
wskaěnik, 22
wyraĝenie
funkcji natychmiastowej, 108
funkcyjne, 36, 37
regularne, 26
konstruowane dynamicznie, 27
rozpoznawane jako funkcja, 35

wzorzec
moduïu, 108, 110
obiektu, Patrz: obiekt wzorzec

Z
zdarzenie, 113, 115
zmienna referencyjna, 23
znak
==, 20
===, 20
ucieczki, 27

Skorowidz

Kup książkę

127

Poleć książkę

128

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę

