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ROZDZIAĤ 6.

ECMAScript 5

Do tej pory ksiñĔka opisywaäa tak naprawdö standard ECMAScript 3, poniewaĔ to najbardziej rozpowszechniona wersja jözyka. Najnowszym standardem jest jednak ECMAScript 5.1 (wersja 4. okazaäa siö Ĉlepñ uliczkñ i zostaäa zarzucona). WiökszoĈè nowoczesnych przeglñdarek obsäuguje ES5.
Warto wiedzieè, co przyniosäa nowa wersja standardu, nawet jeĈli caäy czas
trzeba pisaè kod dziaäajñcy równieĔ w starszych przeglñdarkach.
Trzema gäównymi obszarami aktualizacji sñ:
x wprowadzenie trybu Ĉcisäego,
x zmiany w tworzeniu obiektów i atrybuty wäaĈciwoĈci,
x wprowadzenie nowych API.

Tryb ļcisĥy
Tryb Ĉcisäy nie jest zgodny wstecz, wiöc trzeba jawnie wskazaè chöè jego
uĔycia. Raz na funkcjö lub teĔ raz na caäy program (plik) moĔna wskazaè chöè
przejĈcia w tryb Ĉcisäy, uĔywajñc poniĔszego wiersza:
"use strict";

PoniewaĔ to zwykäa instrukcja zawierajñca tekst, starsze przeglñdarki zignorujñ taki wpis i nie zgäoszñ bäödu. Interpreter obsäugujñcy tryb Ĉcisäy zobaczy wpis z proĈbñ o uĔycie trybu Ĉcisäego, wiöc wyäñczy niektóre funkcje
i konstrukcje jözyka JavaScript, które przez ostatnie lata okazaäy siö przynosiè
wiöcej zäego niĔ poĔytku. W niniejszej ksiñĔce pominñäem wszystkie niezalecane praktyki, wiöc nie musisz unikaè Ĕadnej z prezentowanych tu konstrukcji.
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Oto przykäady funkcjonalnoĈci, które w trybie Ĉcisäym spowodujñ zgäoszenie bäödu:
x uĔycie instrukcji with,
x uĔycie niezadeklarowanych zmiennych,
x uĔycie arguments.callee lub arguments.caller,
x próba przypisania czegokolwiek do wäaĈciwoĈci tylko do odczytu (np.

window.Infinity = 0;),
x próba usuniöcia niekonfigurowalnych wäaĈciwoĈci (wkrótce wyjaĈniö,

co oznacza konfigurowalnoĈè wäaĈciwoĈci),
x literaäy obiektów ze zduplikowanymi wäaĈciwoĈciami,
x parametry funkcji ze zduplikowanymi nazwami (poniewaĔ, co zadziwia-

jñce, w ES3 zapis function (a, a, a) {} jest uznawany za prawidäowy).
PoniĔej znajduje siö krótki przykäad ilustrujñcy róĔnicö w dziaäaniu miödzy
trybem Ĉcisäym i zwykäym:
// Tryb zwykáy.
var obj = (function () {
return {a: 1, a: 2};
})();
obj; // {a: 2}
// Tryb Ğcisáy.
var obj = (function () {
"use strict";
return {a: 1, a: 2};
})(); // SyntaxError: zduplikowana wáaĞciwoĞü.

Atrybuty wĥaļciwoļci
Drugim obszarem zmian w ES5 jest wprowadzenie atrybutów wäaĈciwoĈci. Tak
naprawdö atrybuty te istniaäy w jözyku od dawna, ale nie byäy bezpoĈrednio
dostöpne dla programisty (nie moĔna ich byäo odczytaè lub zmieniè).
WäaĈciwoĈè ma atrybut value (zawierajñcy wartoĈè) oraz trzy inne atrybuty
typu logicznego, które okreĈlajñ, czy wäaĈciwoĈè jest:
x wyliczalna,
x zapisywalna,
x konfigurowalna.
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Atrybuty wäaĈciwoĈci definiuje siö przy uĔyciu specjalnych obiektów nazywanych deskryptorami. Oto przykäad:
var stealth_descriptor = {
value: "nie mogÚ jej dotknÈÊ",
enumerable: false, // Nie pojawi siĊ w pĊtlach for-in.
writable: false,
// Nie moĪna zmieniü jej wartoĞci.
configurable: false // Nie moĪna jej usunąü lub zmieniü jej atrybutów.
};

WäaĈciwoĈci z wyäñczonñ konfiguracyjnoĈciñ mogñ mieè atrybut
writable ustawiony tylko na wartoĈè false.

Deskryptory wäaĈciwoĈci zapewniajñ dodatkowy poziom kontroli nad zmianami dotyczñcymi wäaĈciwoĈci. UmoĔliwiajñ miödzy innymi utworzenie staäych, których nie moĔna usunñè. Choè wiele elementów nowego API ES5
moĔna z powodzeniem zaimplementowaè w ES3, deskryptorów wäaĈciwoĈci nie moĔna emulowaè. W ES3 wszystkie tworzone wäaĈciwoĈci moĔna
dowolnie modyfikowaè i usuwaè.
Dalsze informacja, a takĔe dodatkowe przykäady dotyczñce deskryptorów
pojawiñ siö w dalszej czöĈci rozdziaäu.

Nowe API dotyczéce obiektów
Nowe API obiektów dotyczy przede wszystkim obsäugi atrybutów wäaĈciwoĈci i dodatkowo definiuje kilka nowych metod:
x Object.create(),
x Object.defineProperty(),
x Object.defineProperties(),
x Object.getOwnPropertyDescriptor().

Metoda Object.create()
Metoda säuĔy do utworzenia nowego obiektu, ale jednoczeĈnie potrafi zdefiniowaè dla niego:
x dziedziczenie,
x wäaĈciwoĈci obiektu,
x atrybuty wäaĈciwoĈci.
Nowe API dotyczéce obiektów
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RozwaĔmy nastöpujñcy fragment kodu:
var human = {name: "Jan"};
var programmer = Object.create(
human,
{
secret: stealth_descriptor,
skill: {value: "Prawdziwy ninja kodu"}
}
);

Obiekt programmer dziedziczy po obiekcie human przy uĔyciu __proto__, wiöc nie
zawiera wäaĈciwoĈci name sam w sobie, ale otrzymuje jñ dziöki äaþcuchowi
prototypów:
programmer.name; // "Jan"
programmer.hasOwnProperty('name'); // false
programmer.__proto__.hasOwnProperty('name'); // true

Dwie pozostaäe wäaĈciwoĈci sñ jego wäasnymi wäaĈciwoĈciami:
programmer.hasOwnProperty('secret'); // true
programmer.hasOwnProperty('skill'); // true

W przypadku wäaĈciwoĈci secret zastosowano peäny deskryptor umieszczony
w zmiennej stealth_descriptor. Ustawieniu ulegäa wartoĈè oraz trzy atrybuty.
WäaĈciwoĈè skill definiuje jedynie wartoĈè. Oznacza to, Ĕe wszystkie atrybuty
zostanñ ustawione na swoje wartoĈci domyĈlne, czyli false.
Ustawienie wäaĈciwoĈci bez uĔycia deskryptora spowoduje, Ĕe wszystkie
atrybuty przyjmñ wartoĈè true, podobnie jak w ES3:
programmer.likes = ['pizza', 'piwo', 'kawa'];

Metoda Object.create() przypomina uĔycie funkcji begetObject()
(opisywanej w rozdziale 4. w podrozdziale „Dziedziczenie”) wraz
z dodanñ obsäugñ deskryptorów.

WczeĈniej w ksiñĔce wskazaäem, Ĕe „puste” obiekty (na przykäad var o = {};)
nie sñ tak naprawdö puste, poniewaĔ dziedziczñ po Object.prototype metody
takie jak toString(). W ES5 moĔna utworzyè naprawdö pusty obiekt, uĔywajñc
poniĔszego kodu:
var o = Object.create(null); // Nie dziedzicz po niczym.
typeof o.toString;
// "undefined"
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Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor()
Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor() umoĔliwia sprawdzenie zawartoĈci
deskryptorów:
Object.getOwnPropertyDescriptor(programmer, 'secret').configurable; // false
Object.getOwnPropertyDescriptor(programmer, 'likes').configurable; // true

Metody Object.defineProperty()
i Object.defineProperties()
Metody Object.defineProperty() i Object.defineProperties() umoĔliwiajñ zdefiniowanie wäaĈciwoĈci wraz z deskryptorem juĔ po utworzeniu obiektu:
Object.defineProperty(programmer, 'hello', stealth_descriptor);
Object.defineProperties(programmer, {
goodbye: stealth_descriptor,
bye: stealth_descriptor
});

Ograniczenie zmian obiektów
W ES3 moĔna bez przeszkód zmieniè wszystkie obiekty (poza kilkoma wyjñtkami dotyczñcymi obiektów wbudowanych). Nie zawsze jest to dobre
rozwiñzanie, poniewaĔ uĔytkownicy obiektów mogñ je zmieniè do tego
stopnia, Ĕe przestanñ one prawidäowo funkcjonowaè. W ES5 moĔliwe jest
ograniczenie dostöpu do obiektów. Niektóre wäaĈciwoĈci moĔna przeäñczyè
w tryb tylko do odczytu, ustawiajñc atrybut writable na wartoĈè false.
MoĔliwe jest równieĔ ograniczenie dostöpu do obiektu jako caäoĈci:
x wyäñczenie moĔliwoĈci jego rozszerzania (czyli nie bödzie moĔliwe

dodanie nowych wäaĈciwoĈci);

x „zapieczötowanie” obiektu, czyli poza wyäñczeniem moĔliwoĈci roz-

szerzania równieĔ zamiana wszystkich istniejñcych wäaĈciwoĈci na
niekonfigurowalne (wiöc nie bödzie siö ich daäo usunñè);

x „zamroĔenie” obiektu, czyli „zapieczötowanie” poäñczone z dodatko-

wym ustawieniem wszystkich wäaĈciwoĈci jako tylko do odczytu.

RozwaĔmy nastöpujñcy standardowy obiekt:
var pizza = {
tomatoes: true,
cheese: true
};

Nowe API dotyczéce obiektów
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Zawsze moĔna do niego dodaè nowe wäaĈciwoĈci:
pizza.pepperoni = 'duĝo';

MoĔna zmieniaè lub usuwaè wäaĈciwoĈci, poniewaĔ wszystkie sñ konfigurowalne i zapisywalne:
pizza.cheese = 'mozzarella';
delete pizza.pepperoni; // true

Po wyäñczeniu moĔliwoĈci rozszerzania nie uda siö dodaè nowych wäaĈciwoĈci. Metoda Object.isExtensible() zwraca wartoĈè true, jeĈli obiekt moĔna rozszerzaè. Metoda Object.preventExtensions() zabezpiecza obiekt przed
dalszym rozszerzaniem:
Object.isExtensible(pizza);
// true
Object.preventExtensions(pizza); // Zwraca obiekt 'pizza'.
Object.isExtensible(pizza);
// false
pizza.broccoli = 'och, nie'; // Báąd, nie moĪna dodaü nowych wáaĞciwoĞci.
typeof pizza.broccoli;
// "undefined"

Wyäñczenie usuwania umoĔliwia metoda seal():
Object.isSealed(pizza); // false
Object.seal(pizza);
// Zwraca obiekt 'pizza'.
Object.isSealed(pizza); // true
delete pizza.cheese; // Báąd, nie moĪna usunąü.
pizza.cheese;
// "mozzarella"

Nadal jednak moĔliwa jest zmiana wartoĈci istniejñcych wäaĈciwoĈci:
pizza.cheese = 'ricotta';

Po wywoäaniu metody freeze() wszystkie wäaĈciwoĈci stanñ siö niezapisywalne:
Object.isFrozen(pizza); // false
Object.freeze(pizza);
// Zwraca obiekt 'pizza'.
Object.isFrozen(pizza); // true
pizza.cheese = "gorgonzola"; // Báąd, 'cheese' jest wáaĞciwoĞcią tylko do odczytu.
pizza.cheese; // "ricotta"

Podsumujmy:
x Metoda freeze() wykonuje te same zadania co metoda seal() oraz do-

datkowo ustawia atrybut writable wszystkich wäaĈciwoĈci na wartoĈè
false.
x Metoda seal() wykonuje te same zadania co preventExtensions() oraz

dodatkowo ustawia atrybut configurable wszystkich wäaĈciwoĈci na
wartoĈè false.
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x Metoda preventExtensions() nie ustawia Ĕadnych atrybutów, ale po jej

wywoäaniu do obiektu nie moĔna dodaè Ĕadnych nowych wäaĈciwoĈci.
x ēadnej z powyĔszych operacji nie moĔna cofnñè (innymi säowy, nie ma

metod unfreeze(), defrost() lub allowExtensions()).

Pýtle alternatywne
W ES3, by otrzymaè listö wszystkich wäaĈciwoĈci (czyli wynik podobny do
funkcji array_keys() z PHP), trzeba byäo skorzystaè z pötli for-in. W ES5 dostöpne sñ dwie dodatkowe metody: Object.keys() i Object.getOwnProperty
´Names(). Metoda keys() zwraca wszystkie wyliczane wäaĈciwoĈci (czyli
takie, które pojawiäyby siö w pötli for-in), natomiast getOwnPropertyNames()
zwraca wszystkie wäasne wäaĈciwoĈci niezaleĔnie od statusu ich wyliczania.
Obie metody dziaäajñ w zasadzie identycznie, jeĈli nie uĔywa siö deskryptorów do zmiany atrybutów enumerable:
var pizza = {tomatoes: true, cheese: true};
Object.keys(pizza);
// ["tomatoes", "cheese"]
Object.getOwnPropertyNames(pizza); // ["tomatoes", "cheese"]

Obie metody zwracajñ tylko wäaĈciwoĈci wäasne, wiöc nie biorñ pod uwagö
wäaĈciwoĈci dziedziczonych po prototypie. Utwórzmy obiekt pizza_v20, który
dziedziczy po pizza, i dodajmy do niego nowe wäaĈciwoĈci:
var pizza_v20 = Object.create(pizza, {
salami: {value: "lots", enumerable: true},
sauce: {value: "secret"}
});

Metoda keys() nie zwróci sauce, poniewaĔ nie jest to wäaĈciwoĈè wyliczana,
ale metoda getOwnPropertyNames() zwróci wszystkie wäaĈciwoĈci:
Object.keys(pizza_v20);
// ["salami"]
Object.getOwnPropertyNames(pizza_v20); // ["sauce", "salami"]

ZauwaĔ, Ĕe wyniki nie zawierajñ wäaĈciwoĈci obiektu pizza, bo stanowiñ
element dziedziczenia:
pizza_v20.cheese;
// true
pizza_v20.__proto__ === pizza; // true

Metoda Object.getPrototypeOf()
Metoda Object.getPrototypeOf() to juĔ ostatnia z nowoĈci konstruktora Object()
w ES5. W ES3 inspekcja moĔliwa byäa tylko przy uĔyciu metody isPrototypeOf(),
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wiöc trzeba byäo zgadnñè obiekt nadrzödny, by sprawdziè, czy to faktycznie on jest prototypem.
W ES5 moĔna zapytaè bezpoĈrednio: „Kto jest twoim prototypem?”:
Object.getPrototypeOf(pizza_v20) === pizza; // true

W zasadzie metoda ta zwraca taki sam wynik jak wäaĈciwoĈè __proto__, ale
warto pamiötaè, Ĕe __proto__ nie jest standardem (i nie jest dostöpne w przeglñdarce IE). ES5 przyznaje, Ĕe istnieje potrzeba wäaĈciwoĈci __proto__ w wersji
przynajmniej do odczytu, wiöc pojawiäa siö metoda getPrototypeOf(). Wersja
z moĔliwoĈciñ zapisu nadal jest Ēródäem gorñcych debat.

Nowe API dotyczéce tablic
ES5 wprowadza równieĔ kilka przydatnych metod do Array.prototype, a takĔe
jednñ metodö do konstruktora Array.

Metoda Array.isArray()
Metoda Array.isArray() to wygodny (bez uciekania siö do dodatkowych sztuczek) sposób na stwierdzenie, czy obiekt jest tablicñ, czy zwykäym obiektem
(pamiötaj, Ĕe tablice sñ obiektami).
JeĈli chcesz utworzyè tak zwany shim (uzupeänienie) metody i korzystaè
z niego równieĔ w ES3, skorzystaj ze sztuczki Object.prototype.toString()
w sposób pokazany we wczeĈniejszej czöĈci ksiñĔki:
if (!Array.isArray) {
Array.isArray = function (candidate) {
return Object.prototype.toString.call(candidate) === '[object Array]';
};
}
Array.isArray([]); // true

Metoda jest równowaĔna funkcji is_array() z PHP.

Metody indexOf() i lastIndexOf()
Dwie nowe metody Array.prototype.indexOf() i Array.prototype.lastIndexOf()
oferujñ nowe moĔliwoĈci zwiñzane z przeszukiwaniem zawartoĈci tablic:
Metoda Array.prototype.indexOf() zwraca indeks pierwszego wystñpienia
elementu:
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var a = ['raz', 'i', 'dwa', 'i', 'trzy', 'i', 'cztery'];
a.indexOf('trzy'); // 4

Przypomina w dziaäaniu funkcjö array_search() z PHP.
Gdy metoda Array.prototype.indexOf() zwraca pierwsze wystñpienie, metoda
Array.prototype.lastIndexOf() zwraca ostatnie:
var a = ['raz', 'i', 'dwa', 'i', 'trzy', 'i', 'cztery'];
a.indexOf("i");
// 1
a.lastIndexOf("i"); // 5

Wyszukiwanie korzysta ze Ĉcisäego porównywania wartoĈci (czyli uwzglödnia równieĔ typ wartoĈci):
[1, 2, 100, "100"].indexOf("100"); // 3
[1, 2, 100, "100"].indexOf(100);
// 2

Metoda indexOf() przyjmuje dodatkowo indeks pozycji startowej, a metoda
lastIndexOf() indeks pozycji koþcowej:
var arr = [100, 1, 2, 100];
arr.indexOf(100);
arr.indexOf(100, 2);

// 0
// 3

arr.lastIndexOf(100);
// 3
arr.lastIndexOf(100, 2); // 0

Przechodzenie przez elementy tablicy
W ES5 pojawiäa siö metoda Array.prototype.forEach(), która umoĔliwia przejĈcie w pötli przez wszystkie elementy tablicy bez potrzeby stosowania instrukcji pötli. Przyjmuje funkcjö wywoäania zwrotnego, która potrafi wykonaè
konkretnñ operacjö na elemencie tablicy lub teĔ caäej tablicy.
Oto bardzo prosty przykäad, wyĈwietlajñcy wszystkie argumenty przekazane do funkcji wywoäania zwrotnego:
["a", "b", "c"].forEach(function () {
console.log(arguments);
});

W konsoli pojawi siö nastöpujñcy wynik:
["a", 0, Array[3]]
["b", 1, Array[3]]
["c", 2, Array[3]]

Jak äatwo siö domyĈliè, argumentami sñ:
[aktualny element, jego indeks, caïa tablica]
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Filtrowanie
ES5 wprowadza metodö Array.prototype.filter(), która przypomina w dziaäaniu funkcjö array_filter z PHP i umoĔliwia wykonanie funkcji zwrotnej
dla kaĔdego elementu tablicy. JeĈli wywoäanie zwrotne zwróci wartoĈè
true, element trafia do nowej tablicy, która zostanie zwrócona po sprawdzeniu
wszystkich elementów:
function testVowels(char) {
return (/[aeiou]/i).test(char);
}
var input = ["a", "b", "c", "d", "e"];
var output = input.filter(testVowels);
output.join(', '); // "a, e"

Sprawdzanie zawartoļci tablicy
Dwie nowe metody, every() i some(), umoĔliwiajñ analizö zawartoĈci tablicy
i zwrócenie wartoĈci logicznej, jeĈli elementy tablicy speäniäy test okreĈlony
w wywoäaniu zwrotnym lub go nie speäniäy.
PrzypuĈèmy, Ĕe chcemy sprawdziè, czy tablica zawiera liczby parzyste.
Funkcja testu ma postaè:
function isEven(num) {
return num % 2 === 0;
}

A sam test wyglñda nastöpujñco:
// Czy *wszystkie* liczby są parzyste?
[1, 2, 4].every(isEven); // false
// Czy niektóre (przynajmniej jedna) liczby są parzyste?
[1, 2, 4].some(isEven); // true

Odwzorowanie i redukcja
W ES5 pojawiäy siö metody przypominajñce w dziaäaniu funkcje array_map()
i array_reduce() z PHP: Array.prototype.map() i Array.prototype.reduce(),
a takĔe metoda dodatkowa Array.prototype.reduceRight().
Metoda map() zwraca nowñ tablicö, której elementy zostaäy zmienione przez
przekazanñ funkcjö wywoäania zwrotnego.
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Oto funkcja, która zmienia znaki na ich odpowiedniki w postaci encji HTML:
function entity(char) {
return "&#" + char.charCodeAt(0) + ";";
}

Zastosujmy jñ dla wszystkich elementów tablicy:
var input = ['a', 'b', 'c'];
var out = input.map(entity);
out; // ["&#97;", "&#98;", "&#99;"]

Metoda Array.prototype.reduce() przyjmuje tablicö, a nastöpnie konwertuje
jñ do pojedynczej wartoĈci, uĔywajñc funkcji wywoäania zwrotnego.
PrzypuĈèmy, Ĕe chcemy zsumowaè wszystkie wartoĈci w tablicy i dodaè
100 do wyniku. Zaczynamy wiöc od 100 i w kaĔdym kolejnym kroku do
sumy dodajemy nowñ wartoĈè:
function sum(running_sum, value, index, array) {
console.log(arguments);
return running_sum + value;
}
[1, 2, 3].reduce(sum, 100); // 106

Po wykonaniu kodu w konsoli pojawiñ siö nastöpujñce wpisy:
[100, 1, 0, Array[3]]
[101, 2, 1, Array[3]]
[103, 3, 2, Array[3]]

Metoda Array.prototype.reduceRight() dziaäa w ten sam sposób, ale analizuje
elementy tablicy od prawej do lewej, czyli zaczyna od ostatniego elementu
i przesuwa siö w stronö pierwszego.
W tym przykäadzie wynik koþcowy bödzie identyczny, ale w konsoli pojawiñ siö inne wartoĈci:
[1, 2, 3].reduceRight(sum, 100); // 106

W konsoli pojawiñ siö wpisy:
[100, 3, 2, Array[3]]
[103, 2, 1, Array[3]]
[105, 1, 0, Array[3]]

Przycinanie tekstu
ES5 wprowadziäo metodö String.prototype.trim(), przypominajñcñ w dziaäaniu metodö trim() z PHP:
" witaj ".trim(); // "witaj"
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To jedyna metoda dodana do obsäugi tekstów w ES5.
Niektóre Ĉrodowiska oferujñ równieĔ metody trimLeft() i trim
´Right(), ale nie stanowiñ one czöĈci standardu.

Nowoļci w obiekcie Date
Do obsäugi dat w jözyku JavaScript dodano trzy nowe metody.
Metoda Date.now() to równowaĔnik (new Date()).getTime() lub +new Date().
Zwraca aktualny czas w postaci znacznika czasowego:
Date.now(); // 1327943271496
Date.now() === +new Date(); // true

Metoda Date.prototype.toISOString() to kolejna z metod odpowiedzialnych
za konwersjö daty do formatu tekstowego:
var date = new Date(2012, 11, 31);
date.toDateString(); // "Mon Dec 31 2012"
date.toISOString(); // "2012-12-31T08:00:00.000Z"

Metoda toISOString() przydaje siö do reprezentacji dat w formacie JSON.
UĔywa jej metoda JSON.stringify(), o której za chwilö. W zasadzie istnieje
równieĔ metoda Date.prototype.toJSON(), która zwraca dokäadnie taki sam
wynik jak metoda toISOString().
var today = new Date();
today.toJSON() === today.toISOString(); // true

Metoda Function.prototype.bind()
PoniewaĔ funkcje sñ obiektami, które moĔna dowolnie przekazywaè, a this
wewnñtrz funkcji zaleĔy od sposobu jej wywoäania, czasem ryzykowne
jest uĔycie this, poniewaĔ nie ma siö pewnoĈci, co tak naprawdö zawiera.
RozwaĔmy nastöpujñcy przykäad:
var breakfast = {
drink: "kawa",
eat: "bekon",
my: function () {
return this.drink + " i " + this.eat;
}
};
breakfast.my(); // "kawa i bekon"

130

_

Rozdziaĥ 6. ECMAScript 5

Kup książkę

Poleć książkę

Jak na razie Ĕadnych niespodzianek. PrzypuĈèmy jednak, Ĕe utworzymy
referencjö do metody i jñ wywoäamy:
var morning = breakfast.my;
morning(); // "undefined i undefined"

W tym przypadku this to obiekt globalny, który nie zawiera wäaĈciwoĈci
drink lub eat. MoĔna jednak powiñzaè metodö my() z obiektem breakfast, by
wszystko dziaäaäo zgodnie z oczekiwaniami:
var morning = breakfast.my.bind(breakfast);
morning(); // "kawa i bekon"

Obiekt JSON
Koþczñc dyskusjö na temat ECMAScript 5, warto wspomnieè o obiekcie
JSON. To dodatek do ES5 standaryzujñcy coĈ, co zostaäo zaimplementowane
we wszystkich przeglñdarkach internetowych, wäñczajñc IE8 lub nowszñ.
JSON to skrót od JavaScript Object Notation (notacja obiektowa JavaScript)
i stanowi standard wymiany danych uĔywajñcy literaäów obiektów i tablic
JavaScript do kodowania dowolnych danych.
Obiekt JSON posiada dwie (niezbyt szczöĈliwie nazwane) metody — stringify()
i parse() — które odpowiadajñ dziaäaniu funkcji json_encode() i json_decode()
z PHP:
JSON.stringify({hello: "world"});
// '{"hello":"world"}'
JSON.parse('{"hello":"world"}').hello; // "world"

W Ĉrodowisku, które nie posiada wbudowanej obsäugi JSON, moĔna uĔyè biblioteki dostöpnej pod adresem https://github.com/douglascrockford/JSON-js.

Shimy
„Shim” lub „polyfill” to nazwa stosowana w przypadku udostöpniania nowego API w starszym Ĉrodowisku. PoniewaĔ JavaScript umoĔliwia zmianö
wbudowanych obiektów i ich prototypów, emulacja nowego API jest bardzo
prosta w realizacji. Oto przykäad shimu:
if (!Date.now) {
Date.now = function () {
return new Date().getTime();
};
}

Shimy
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I jeszcze jeden przykäad:
// Ĩródáo:
// https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/Trim
if (!String.prototype.trim) {
String.prototype.trim = function () {
return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
};
}

Shimy sñ najczöĈciej bardzo krótkie, wiöc moĔna je wczytaè przed wykonaniem pierwszego wiersza wäaĈciwego kodu. Dziöki temu w starych przeglñdarkach äatwo uzyskaè nowe funkcjonalnoĈci.
Warto jednak zdawaè sobie sprawö z tego, Ĕe nie wszystkie funkcjonalnoĈci
moĔna zrealizowaè w ten sposób. Przykäadem sñ tryb Ĉcisäy i wszystkie
metody dotyczñce deskryptorów wäaĈciwoĈci.
Aby sprawdziè, które funkcje ES5 sñ obsäugiwane w poszczególnych przeglñdarkach, skorzystaj ze strony http://kangax.github.io/es5-compat-table/.
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obiekty w usäugach sieciowych, 241
obsäuga bäödów, 74, 75
ignorowanie problemu, 74
mieszanie technik, 75
precyzja przechwytywania wyjñtów,
77
projektowanie mechanizmu, 103
wyszukiwanie, 75
zgäaszanie wyjñtków, 76
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ODBC, Open Database Connectivity, 236
odpowiedzialnoĈè obiektów, 141
odtwarzacze dĒwiöku, 250
odtwarzacze filmów, 251
ograniczanie licznoĈci, 199
ograniczanie zakresu, 107
ograniczenia Ĉrodowiska, 63
okreĈlanie dostöpnoĈci, 193
okreĈlanie grupy docelowej, 62
okreĈlanie zakresu planowanych prac,
119
opakowywanie istniejñcych klas, 126
opakowywanie kodu strukturalnego, 124
opakowywanie nieprzenoĈnego kodu,
125
operacje obiektów, 84
oprogramowanie poĈredniczñce, 254
ORB, Object Request Broker, 256
organizacja W3C, 205
ozaznaczanie zakresu, 78

P
paradygmat obiektowy, 16
parser, 208
pasek menu, 152
PCDATA, Parsed Character Data, 210
pionowe przenoszenie dane, 204
platforma .NET, 30
plik Invoice.xsd, 260
plik mwsoap.xml, 260
pliki päaskie, 226
pliki wsadowe, 271, 287
plug-and-play, 150
podklasy, 42
podobiekty, 84
podprocedury, 29
polimorfizm, 48, 141, 142
polimorfizm, polymorphism, 44
ponowne kompilowanie kodu, 59
poprawnoĈè dokumentów, 206
poprawnoĈè dokumentów XML, 212,
214
poprawnoĈè dokumentu wzglödem
DTD, 208
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porównywanie obiektów, 84, 107
powtórzenia, 123
prezentacja danych, 214, 216
procedura inicjujñca, 69
procedury, 24, 29
program ORB, 256
program porzñdkowy, 69
program RestorePerson, 230
program XML Notepad, 212
programowanie obiektowe, 24, 28, 116
programowanie proceduralne, 27, 99
programowanie strukturalne, 25
powtórzenia, 123
sekwencyjnoĈè, 123
warunki, 123
projektowanie, 25, 28, 115, 199
analizy, 119
definiowanie wymagaþ, 121
dokument SOW, 119
gromadzenie wymagaþ, 120
identyfikacja klas, 120
model kaskadowy, 116
model klas opisujñcy system, 121
prototyp interfejsu uĔytkownika,
120, 121
szybkie prototypowanie, 117
wspóäpraca miödzy klasami, 121
wytyczne, 115
zakres planowanych prac, 119
projektowanie destruktorów, 102
projektowanie interfejsów, 59
projektowanie klas, 26
projektowanie konstruktorów, 73, 102
projektowanie mechanizmu
obsäugi bäödów, 103
protokoäy, 145
protokóä IIOP, 257
protokóä SOAP, 257
prototyp interfejsu uĔytkownika, 120,
121
prywatne metody, 95
przechowywanie danych
historycznych, 200
przechwytywanie wyjñtku, 76, 77
przeciñĔanie metody, method
overloading, 70
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przeciñĔanie operatorów, 82
przekazywanie referencji, 91
przenoĈnoĈè danych, 204
przepäyw danych miödzy klientem
a serwerem, 266
przesäanianie, overriding, 44
przesyäanie danych, 223
przetwarzanie rozproszone, 241, 252,
253
CORBA, 254
DCOM, 258
ReST, 263
RPC, 258
SOAP, 258, 259
usäugi sieciowe, 257
przewaga nad konkurencjñ, 119
przydzielanie pamiöci metodom, 94
przydzielanie pamiöci obiektom, 90
punkty dostöpowe do systemu, 163

R
RecipeML, 205
referencje, 84
referencje do singletonowego obiektu,
286
relacje kompozycji, 175
relacyjne bazy danych, 225, 233
JDBC, 235
model klient-serwer, 236
ODBC, 236
SQL, 235
zapisywanie danych, 233
ReST, Representational State
Transfer, 263
RMI, 258
RMI, remote method invocation, 258
rodzaje interfejsów, 38
rodzaje kompozycji, 179
rodzaje wzorców projektowych, 283
rozproszone dziaäanie, 254
rozszerzalnoĈè, 105
rozszerzalny jözyk znaczników, 205
rozszerzanie interfejsu, 101
RPC, Remote Procedure Call, 258

S, ĝ
samodzielne oprogramowanie, 58
sekwencyjnoĈè, 123
serializacja, 113, 225
jözyk XML, 231
serializacja metod, 231
serializacja obiektu, 230
serializacja pliku, 227
serializacja, serialization, 113
serwer, 269, 274
serwer WWW, 243
serwis w3schools, 214
SGML, Standard Generalized Markup
Language, 205
siec komórkowa, 23
sieè mobilna, 23
skäadnia jözyka Java, 89
säownictwo, vocabulary, 204
säowo kluczowe
private, 90
static, 90
säowo kluczowe class, 88
säowo kluczowe init, 67
säowo kluczowe interface, 56, 157
säowo kluczowe new, 73
säowo kluczowe New, 67
säowo kluczowe private, 95
säowo kluczowe static, 284
säowo kluczowe this, 81
SOAP, 258
SOAP, Simple Object Access Protocol,
257
solidny artefakt, 292
SOW, statement of work, 119
specyfikacja formatowania elementów,
216
sprawdzanie poprawnoĈci
dokumentów XML, 214
SQL, Structured Query Language, 235
standaryzacja, 150
static, 105
stos, 46
wstawienie, push, 46
zdejmowanie, pop, 46
struktura diagramu klasy, 190
Skrowidz

Kup książkę

_

Poleć książkę

165

strumienie, 227
sygnatura, 70, 71
system informatyczny
przedsiöbiorstwa, 252
system plików päaskich, 112
system trzywarstwowy, 255
system wielowarstwowy, 254
systemy oprogramowania, 177
szeregowanie obiektów, 113
szeregowanie, marshaling, 113
szukanie bäödów, 75
szybkie prototypowanie, 117
Ĉledzenie referencji, 85

T
tablica asocjacyjna, 219
technika plug-and-play, 150
techniki przetwarzania
rozproszonego, 241
testowanie interfejsu, 110
testowanie klasy, 140
testowanie kodu, 132
testy oprogramowania, 118
throw, 76
transfer danych miödzy aplikacjami,
207
transmisja danych przez sieè, 28
trwaäoĈè obiektów, 57, 112, 225
tworzenie diagramów klas, 32
tworzenie egzemplarza, 32
tworzenie egzemplarzy klasy, 46
tworzenie klas, 47
tworzenie konstruktora, 69
tworzenie modeli obiektowych, 189
tworzenie modelu klas opisujñcego
system, 121
tworzenie obiektów, 34, 45, 67, 159,
175–88
tworzenie obiektu, 32, 73
tworzenie prototypu interfejsu
uĔytkownika, 121
tworzenie systemu, 177
typ zwrotny, 72
typy danych, 25, 33
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U
ukrywanie danych, 37, 38, 90
ukrywanie danych, data hiding, 26
ukrywanie implementacji, 101, 107
UML, 116
agregacja, 137, 196
asocjacja, 137, 197
atrybuty, 192
dziedziczenie, 194
dziedziczenie interfejsów, 194
interfejsy, 195
kompozycja, 137, 196
licznoĈè, 199
metody, 192
okreĈlanie dostöpnoĈci, 193
wielokrotne dziedziczenie, 194
UML, Unified Modeling Language, 32,
189
uruchamianie aplikacji, 270
usäugi sieciowe, 257
ReSTful, 263
usuwanie nieuĔytków, 103
uĔytkownik, 54

W
walidator, 214
wartoĈè null, 91, 186
warunki, 123
weryfikacja danych, 244, 245
weryfikacja niepoprawnego
dokumentu, 215
weryfikowanie danych, 246
widok, View, 281
wielodziedziczenie, 194
wielokrotne dziedziczenie, 83, 156
wielokrotne wykorzystanie kodu, 40,
104, 149, 151
wielokrotne wykorzystanie obiektów, 129
wäasnoĈci, 30
wskaĒnik this, 248
wspóäpraca miödzy klasami, 121
wyciek pamiöci, 103
wyjñtek, exception, 76
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wyjñtki, 76
wykrywanie bäödów, 166
wymagania, 120
wymiana danych, 208
wytyczne dotyczñce projektowania, 115
wywoäanie konstruktora, 68
wywoäanie metody, 29
wyznaczanie trasy, 257
wzorce czynnoĈciowe
Interpretator, 290
Iterator, 290
ãaþcuch OdpowiedzialnoĈci, 290
Mediator, 290
Metoda Szablonowa, 290
Obserwator, 290
Pamiñtka, 290
Polecenie, 290
wzorce czynnoĈciowe
Stan, 290
Strategia, 290
wzorce konstrukcyjne
Budowniczy, 283
Fabryka Abstrakcyjna, 283
Metoda Fabrykujñca, 283
Prototyp, 283
Singleton, 283
wzorce projektowe, 279
konsekwencje, 281
nazwa, 281
problem, 281
rozwiñzanie, 281
wzorce strukturalne
Adapter, 288
Dekorator, 288
Fasada, 288
Kompozyt, 288
Most, 288
PoĈrednik, 288
Waga Piórkowa, 288
wzorzec
Adapter, 288
Iterator, 290
MVC, 280
wady, 282
Singleton, 283

X
XML, 204, 206, 207, 214, 271
dokumenty, 206
integracja z DTD, 210
PCDATA, 210
poprawnoĈè dokumentu, 210
serializacja, 231
specyfikacja danych do wymiany, 208
specyfikacja formatowania
elementów, 216
sprawdzanie poprawnoĈci
dokumentu, 208
XML, Extensible Markup Language, 205

Z
zachowania obiektu, 29, 63
zadania klienta, 273
zadania serwera, 274
zakres, 78, 107
zakres planowanych prac, 119
zakres, scope, 78
zapötlenie lokalne, 268
zapis licznoĈci, 184
zapisywanie obiektu, 229
zapisywanie obiektu w pliku päaskim,
226
zastosowanie obiektów, 241
zaĈlepki, 110, 112
zawieranie kontraktu, 149, 161
zdalne wywoäywanie procedur, 258
zestawy, assembly, 203
zintegrowane Ĉrodowisko
programistyczne, 120
zäoĔonoĈè modelu, 135, 138
znak –, 39
znak +, 39
zwiñzek dziedziczenia, 176
zwiñzek typu „jest”, 42, 129, 131, 159, 160
zwiñzek typu „ma”, 47, 130
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O autorze
Stoyan Stefanov to inĔynier w firmie Facebook, a wczeĈniej pracownik firmy Yahoo.
Jest architektem narzödzia do optymalizacji stron WWW YSlow 2.0 i twórcñ narzödzia
do optymalizacji obrazów smush.it.
Jest autorem ksiñĔek JavaScript. Wzorce (Helion), JavaScript. Programowanie obiektowe
(Helion), The Book of Speed (dostöpna online), a takĔe autorem fragmentów ksiñĔek Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dziaäania serwisów WWW (Helion) i Jeszcze
wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dziaäania serwisów WWW (Helion).
Stoyan jest równieĔ certyfikowanym inĔynierem Zend. Udziela siö na witrynach
phpied.com i jspatterns.com, a takĔe jest prelegentem na wielu konferencjach i spotkaniach
na caäym Ĉwiecie (miödzy innymi Velocity, JSConf, Web Directions i Fronteers).
Stoyan jest póä Buägarem, póä Kanadyjczykiem, ale obecnie mieszka w Los Angeles
z Ĕonñ i córkami. Spödza czas, jeĔdĔñc na rowerze miödzy domem, biurem, plaĔñ,
próbami zespoäu, lekcjami latania i przyjöciami urodzinowymi dzieci.

Kolofon
Zwierzöciem z okäadki ksiñĔki jest wiewiórka szara (Sciurus carolinensis), która jest wiewiórkñ drzewnñ pochodzñcñ ze wschodniej i Ĉrodkowo-wschodniej czöĈci Stanów Zjednoczonych oraz poäudniowo-wschodniego obszaru Kanady. Jej äaciþska nazwa (Sciurus)
pochodzi od zäñczenia dwóch greckich säów: skia, które oznacza cieþ, i oura, czyli ogon.
Jak sama nazwa wskazuje, wiewiórka szara ma futro przede wszystkim w kolorze
szarym, ale bywa, Ĕe przybiera równieĔ odcienie brñzu i czerwieni. Miewa biaäoszare
fragmenty na czöĈci brzusznej i bardzo bujny ogon. Jest jednym z niewielu ssaków,
który potrafi schodziè z drzew gäowñ w dóä. Wynika to z moĔliwoĈci obrócenia stóp
w taki sposób, by pazury byäy skierowane w stronö przeciwnñ i mogäy odpowiednio wbiè siö w korö drzewa.
Jak wielu innych czäonków rodziny wiewiórkowatych wiewiórka szara równieĔ
gromadzi zapasy w wielu róĔnych maäych kryjówkach. Niektóre kryjówki sñ tymczasowe, w szczególnoĈci w pobliĔu miejsc, gdzie jest duĔa iloĈè poĔywienia, a pokarm
moĔna uzyskaè w kilka godzin lub dni w celu póĒniejszego zakopania w bardziej
bezpiecznym miejscu. Inne kryjówki sñ bardziej däugofalowe i wiewiórka nie korzysta z nich przez kilka miesiöcy. Przyjmuje siö, Ĕe kaĔda wiewiórka co sezon tworzy tysiñce kryjówek. Wiewiórki majñ bardzo dobrñ pamiöè przestrzennñ dotyczñcñ kryjówek
i tworzñ je nie tylko w najbliĔszej okolicy.
Jak u wiökszoĈci innych ssaków komunikacja miödzy wiewiórkami szarymi odbywa
siö zarówno gäosowo, jak i poprzez przyjmowanie odpowiednich póz. Gatunek ma
doĈè zróĔnicowany repertuar odgäosów, w tym piski podobne do odgäosów myszy,
niskotonowy haäas, szczebiotanie i chrapliwy dĒwiök. Do innych metod komunikacji
naleĔy poruszanie ogonem. Komunikacja stosowana jest gäównie w okresie godowym
i w celu odstraszenia drapieĔnika lub ostrzeĔenia o niebezpieczeþstwie.
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