Co to jest skrypt JavaScript?
Komputery to niewiarygodnie potężne maszyny, zdolne do wykonywania niesamowitych wyczynów,
takich jak gra w szachy, obsługa tysięcy stron internetowych lub wykonywanie milionów
skomplikowanych obliczeń w mniej niż kilka sekund. Ale w głębi duszy komputery są w rzeczywistości
dość głupie. Komputery mogą robić tylko dokładnie to, co my, ludzie, im każemy. Mówimy
komputerom, jak mają się zachowywać, używając programów komputerowych, które są po prostu
zestawami instrukcji dla komputerów. Bez programów komputery nie są w stanie nic zrobić!
Poznaj JavaScript
Co gorsza, komputery nie rozumieją angielskiego ani żadnego innego mówionego języka. Programy
komputerowe są napisane w języku programowania, takim jak JavaScript. Być może nie słyszałeś
wcześniej o JavaScript, ale z pewnością z niego korzystałeś. Język programowania JavaScript służy do
pisania programów uruchamianych na stronach internetowych. JavaScript może sterować wyglądem
strony internetowej lub sprawić, by strona odpowiadała, gdy użytkownik kliknie przycisk lub poruszy
myszą. Witryny takie jak Gmail, Facebook i Twitter używają JavaScript, aby ułatwić wysyłanie e-maili,
publikowanie komentarzy i przeglądanie witryn internetowych. Na przykład, gdy czytasz na Twitterze
tweety z @nostarch i widzisz więcej tweetów na dole strony, przewijając w dół, oznacza to JavaScript
w akcji.
Dlaczego warto uczyć się JavaScript?
JavaScript nie jest jedynym językiem programowania - w rzeczywistości istnieją dosłownie setki
języków programowania. Ale jest wiele powodów, dla których warto uczyć się JavaScript. Po pierwsze,
jest o wiele łatwiejszy (i przyjemniejszy) do nauki niż wielu innych języków programowania. Ale co
może najważniejsze, aby pisać i uruchamiać programy JavaScript, potrzebujesz tylko przeglądarki
internetowej, takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Każda przeglądarka
internetowa jest wyposażona w interpreter JavaScript, który rozumie, jak czytać programy JavaScript.
Po napisaniu programu JavaScript możesz wysłać innym link do niego, a oni będą mogli uruchomić go
również w przeglądarce internetowej na swoim komputerze!
Pisanie JavaScript
Napiszmy trochę prostego JavaScript w Google Chrome (http://www.google.com/chrome/). Zainstaluj
Chrome na swoim komputerze (jeśli nie jest jeszcze zainstalowany), a następnie otwórz go i wpisz
about: blank w pasku adresu. Teraz naciśnij Enter, a zobaczysz pustą stronę. Zaczniemy od kodowania
w konsoli JavaScript Chrome, która jest tajnym sposobem, w jaki programiści mogą testować krótkie
programy JavaScript. W systemie Microsoft Windows lub Linux przytrzymaj klawisze Ctrl i Shift i naciśnij
J. W systemie Mac OS przytrzymaj klawisze poleceń i opcji oraz naciśnij J. Jeśli wszystko wykonałeś
poprawnie, powinna pojawić się pusta strona internetowa, a pod nią to znaczy migający kursor (|) obok
prawego nawiasu trójkątnego (>). Tutaj napiszesz JavaScript!
Uwaga: konsola Chrome pokoloruje tekst kodu; na przykład tekst, który wprowadzisz będzie niebieski,
a wynik będzie pokolorowany w zależności od jego typu. W tej książce użyjemy podobnych kolorów w
naszym kodzie wszędzie tam, gdzie używamy konsoli.
Po wpisaniu kodu w miejscu kursora i naciśnięciu klawisza Enter JavaScript powinien uruchomić lub
wykonać kod i wyświetlić wynik (jeśli istnieje) w następnym wierszu. Na przykład wpisz to w konsoli:
3 + 4;

Teraz naciśnij enter. JavaScript powinien wypisać odpowiedź (7) na ten prosty dodatek w następującym
wierszu:
3 + 4;
7
Cóż, to dość łatwe. Ale czy JavaScript nie jest czymś więcej niż wspaniałym kalkulatorem? Spróbujmy
czegoś innego.
Struktura programu JavaScript
Stwórzmy coś nieco głupszego - program JavaScript do wydrukowania serii kocich twarzy, które
wyglądają następująco:
= ^. ^ =
W przeciwieństwie do naszego programu do dodawania, ten program JavaScript zajmie wiele wierszy.
Aby wpisać program w konsoli, musisz dodać nowe wiersze, naciskając klawisz Shift-Enter na końcu
każdego wiersza. (Jeśli naciśniesz tylko Enter, Chrome spróbuje wykonać to, co napisałeś, i program
nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami. Ostrzegałem, że komputery są głupie!)
Wpisz to w konsoli przeglądarki:
// Narysuj tyle kotów, ile chcesz! <br>
var drawCats = function (howManyTimes) {<br>
for (var i = 0; i <howManyTimes; i ++) {<br>
console.log (i + "= ^. ^ =");<br>
}<br>
};<br>
drawCats (10); // Możesz umieścić tutaj dowolną liczbę zamiast 10.
Na samym końcu naciśnij Enter zamiast Shift-Enter. Kiedy to zrobisz to, powinieneś zobaczyć
następujące dane wyjściowe:
0 = ^. ^ =<br>
1 = ^. ^ =<br>
2 = ^. ^ =<br>
3 = ^. ^ =<br>
4 = ^. ^ =<br>
5 = ^. ^ =<br>
6 = ^. ^ =<br>
7 = ^. ^ =<br>
8 = ^. ^ =<br>
9 = ^. ^ =

Jeśli popełnisz jakieś literówki, wynik może wyglądać zupełnie inaczej lub może pojawić się błąd. To
właśnie mam na myśli, kiedy mówię, że komputery są głupie - nawet prosty fragment kodu musi być
idealny, aby komputer mógł zrozumieć, co chcesz, aby robił! Nie będę teraz dokładnie opisywał, jak
działa ten kod, ale przyjrzyjmy się niektórym funkcjom tego programu i ogólnie programów JavaScript
Składnia
Nasz program zawiera wiele symboli, w tym nawiasy (), średniki ;, nawiasy klamrowe {}, znaki plus + i
kilka słów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się tajemnicze (np. var i console.log). To wszystko
jest częścią składni JavaScript - to znaczy reguł JavaScript dotyczących łączenia symboli i słów w celu
tworzenia działających programów. Kiedy uczysz się nowego języka programowania, jedną z
najtrudniejszych części jest przyzwyczajenie się do zasad pisania różnego rodzaju instrukcji na
komputerze. Kiedy zaczynasz, łatwo zapomnieć, kiedy uwzględnić nawiasy lub pomieszać kolejność, w
której musisz podać określone wartości. Ale kiedy ćwiczysz, zaczniesz to rozumieć. W tej książce
będziemy szli powoli i stabilnie, stopniowo wprowadzając nową składnię, abyś mógł budować coraz
bardziej zaawansowane programy.
Komentarze
Pierwsza linia naszego programu dla kotów to:
// Narysuj tyle kotów ile chcesz!
Nazywa się to komentarzem. Programiści używają komentarzy, aby ułatwić innym programistom
czytanie i zrozumienie ich kodu. Komputer całkowicie ignoruje komentarze. Komentarze w JavaScript
zaczynają się od dwóch ukośników (//). Wszystko, co następuje po ukośnikach (w tym samym wierszu)
jest ignorowane przez interpreter JavaScript, więc komentarze nie mają żadnego wpływu na sposób
wykonywania programu - są tylko po to, aby dostarczyć opis.
W kodzie zobaczysz komentarze opisujące, co się dzieje w kodzie. Kiedy piszesz własny kod, dodawaj
własne komentarze. Kiedy później spojrzysz na swój kod, Twoje komentarze przypomną Ci, jak działa
kod i co dzieje się na każdym kroku. W ostatniej linii naszego programu znajduje się kolejny komentarz
do kodu. Pamiętaj, że wszystko po tym // nie jest uruchamiane przez komputer! narysujKoty(10); //
Możesz tu wstawić dowolną liczbę zamiast 10.
Komentarze do kodu mogą znajdować się w osobnym wierszu lub mogą pojawiać się po kodzie. Jeśli
umieścisz // z przodu, w ten sposób:
// drawCats (10);
. . . nic się nie stanie! Chrome widzi całą linię jako komentarz,
nawet jeśli jest to JavaScript. Gdy zaczniesz czytać kod JavaScript w dzikim świecie, zobaczysz również
komentarze, które wyglądają tak:
/*
Narysuj jak najwięcej kotów
ile chcesz!
*/
Jest to inny styl komentowania, zwykle używany w przypadku komentarzy dłuższych niż jeden wiersz.
Ale robi to samo: wszystko między /* a */ to komentarz, że komputer nie uruchomi się.

Czego się nauczyłeś
Dowiedziałeś się trochę o tym, czym jest JavaScript i do czego może być używany. Nauczyłeś się
również, jak uruchomić JavaScript za pomocą przeglądarki Google Chrome i wypróbowałeś
przykładowy program. Wszystkie przykłady kodu, mogą (i powinny!) być używane w konsoli JavaScript
Chrome. Nie czytaj tylko kodu, próbuj wpisywać rzeczy! To jedyny sposób na naukę programowania.
W następnej części zaczniesz uczyć się podstaw JavaScript, zaczynając od trzech podstawowych typów
informacji, z którymi możesz pracować: liczb, łańcuchów i wartości logicznych.

Typy danych i zmienna
Programowanie polega na manipulowaniu danymi, ale czym są dane? Dane to informacje, które
przechowujemy w naszych programach komputerowych. Na przykład twoje imię to fragment danych,
podobnie jak twój wiek. Kolor twoich włosów, ile masz rodzeństwa, gdzie mieszkasz, czy jesteś
mężczyzną czy kobietą – to wszystko są dane. W JavaScript istnieją trzy podstawowe typy danych:
liczby, łańcuchy i wartości logiczne. Liczby są używane do reprezentowania, cóż, liczb! Na przykład Twój
wiek może być przedstawiony jako liczba, podobnie jak Twój wzrost. Liczby w JavaScript wyglądają tak:
5;
Ciągi służą do reprezentowania tekstu. Twoje imię i nazwisko może być reprezentowane jako ciąg
znaków w JavaScript, podobnie jak adres e-mail. Ciągi wyglądają tak:
"Cześć, jestem ciągiem";
Boolean to wartości, które mogą być prawdziwe lub fałszywe. Na przykład wartością logiczną o Tobie
byłoby to, czy nosisz okulary. Innym może być to, czy lubisz brokuły. Wartość logiczna wygląda tak:
true;
Istnieją różne sposoby pracy z każdym typem danych. Na przykład możesz pomnożyć dwie liczby, ale
nie możesz pomnożyć dwóch ciągów. Za pomocą ciągu możesz poprosić o pierwsze pięć znaków. Za
pomocą wartości logicznych możesz sprawdzić, czy obie wartości są prawdziwe. Poniższy przykład kodu
ilustruje każdą z tych możliwych operacji.
99 * 123;
12177
"To jest długi ciąg".slice(0, 4);
"Ten"
true false;
false
Wszystkie dane w JavaScript to tylko kombinacja tych typów danych. Przyjrzymy się po kolei każdemu
typowi i poznamy różne sposoby pracy z każdym typem.
Uwaga : Być może zauważyłeś, że wszystkie te polecenia kończą się średnikiem (;). Średniki oznaczają
koniec konkretnego polecenia lub instrukcji JavaScript (zwanej również instrukcją), podobnie jak
kropka na końcu zdania.
Liczby i operatory
JavaScript umożliwia wykonywanie podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Do wykonania tych obliczeń używamy symboli +, -, * i /, które
nazywamy operatorami. Konsoli JavaScript można używać jak kalkulatora. Widzieliśmy już jeden
przykład, dodając razem 3 i 4. Spróbujmy czegoś trudniejszego. Ile jest 12 345 plus 56 789?
12345 + 56789;
69134
Nie jest to takie łatwe do wymyślenia w głowie, ale JavaScript obliczył to w mgnieniu oka.

Możesz dodać wiele numerów z wieloma znakami plus:
22 + 33 + 44;
99
JavaScript może również wykonywać odejmowanie. . .
1000-17;
983
i mnożenia, używając gwiazdki . . .
123 * 456;
56088
i dzielenie, używając ukośnika . . .
12345 / 250;
49,38
Możesz także połączyć te proste operacje, aby zrobić coś bardziej złożonego, na przykład:
1234 + 57 * 3 - 31 / 4;
1397,25
Tutaj sprawa staje się nieco skomplikowana, ponieważ wynik tego obliczenia (odpowiedź) będzie
zależał od kolejności, w jakiej JavaScript wykonuje każdą operację. W matematyce obowiązuje zasada,
że mnożenie i dzielenie zawsze mają miejsce przed dodawaniem i odejmowaniem, a JavaScript również
przestrzega tej zasady. Rysunek pokazuje kolejność, w jakiej powinien podążać JavaScript.

Po pierwsze, JavaScript mnoży 57 * 3 i otrzymuje 171 (pokazane na czerwono). Następnie dzieli 31 / 4,
aby uzyskać 7,75 (pokazane na niebiesko). Następnie dodaje 1234 + 171, aby uzyskać 1405 (pokazane
na zielono). Ostatecznie odejmuje 1405 - 7,75, aby otrzymać 1397,25, co jest wynikiem końcowym. Co
jeśli chcesz zrobić dodatek? a najpierw odejmowanie, przed mnożeniem i dzieleniem? Załóżmy na
przykład, że masz 1 brata i 3 siostry i 8 cukierków i chcesz podzielić cukierki równo między 4
rodzeństwa? (Już wziąłeś swoją część!) Musiałbyś podzielić 8 przez liczbę rodzeństwa. Oto próba:
8 / 1 + 3;

11
To nie może być prawda! Nie możesz dać każdemu rodzeństwu 11 cukierków, gdy masz tylko 8!
Problem polega na tym, że JavaScript dokonuje dzielenia przed dodawaniem, więc dzieli 8 przez 1 (co
równa się 8), a następnie dodaje do tego 3, co daje 11. Aby to naprawić i sprawić, by JavaScript najpierw
dodawał, możemy użyć nawiasów:
8 / (1 + 3);
2
Tak już lepiej! Dwa cukierki dla każdego z twoich rodzeństwa. Nawiasy zmuszają JavaScript do dodania
1 i 3 przed podzieleniem 8 przez 4.
Wypróbuj to!
Załóżmy, że Twój znajomy próbuje użyć JavaScript, aby obliczyć, ile balonów kupić. Urządza przyjęcie i
chce, aby wszyscy mieli 2 balony do wysadzenia. Początkowo przyszło 15 osób, ale potem zaprosiła
jeszcze 9. Próbuje wykonać następujący kod:
15 + 9 * 2;
33
Ale to nie wydaje się właściwe. Problem polega na tym, że mnożenie odbywa się przed dodaniem. Jak
dodać nawiasy, aby upewnić się, że JavaScript wykona dodawanie jako pierwszy? Ile balonów
naprawdę potrzebuje twój przyjaciel?
Zmienne
JavaScript umożliwia nadawanie nazw wartościom za pomocą zmiennych. Możesz myśleć o zmiennej
jako o pudełku, w którym możesz zmieścić jedną rzecz. Jeśli włożysz do niej coś innego, pierwsza rzecz
zniknie. Aby utworzyć nową zmienną, użyj słowa kluczowego var, po którym następuje nazwa
zmiennej. Słowo kluczowe to słowo, które ma specjalne znaczenie w JavaScript. W tym przypadku, gdy
wpisujemy var, JavaScript wie, że zaraz wprowadzimy nazwę nowej zmiennej. Na przykład, oto jak
utworzyć nową zmienną o nazwie nick:
var nick;
undefined
Stworzyliśmy nową zmienną o nazwie nick. Konsola wypluwa niezdefiniowane w odpowiedzi. Ale to
nie jest błąd! Właśnie to robi JavaScript, gdy polecenie nie zwraca wartości. Jaka jest wartość zwrotu?
Na przykład, kiedy pisałeś
12345 + 56789;, konsola zwróciła wartość 69134. Tworzenie zmiennej w JavaScript nie zwraca
wartości, więc interpreter wypisuje undefined. Aby nadać zmiennej wartość, użyj znaku równości:
var wiek = 12;
undefined
Ustawienie wartości nazywamy przypisaniem (wartość 12 przypisujemy zmiennej wiek). Ponownie
undefined jest wypisywane, ponieważ tworzymy kolejną nową zmienną. (W pozostałych przykładach
nie będę pokazywał danych wyjściowych, gdy jest niezdefiniowany.) Zmienna wiek jest teraz w naszym

interpreterze i ustawiona na wartość 12. Oznacza to, że jeśli wpiszesz samodzielnie wiek, interpreter
pokaże Ci jego wartość:
wiek;
12
Fajnie! Wartość zmiennej nie jest jednak ustalona (nazywa się je zmiennymi, ponieważ mogą się
różnić), a jeśli chcesz ją zaktualizować, po prostu użyj ponownie =:
wiek = 13 lat;
13
Tym razem nie użyłem słowa kluczowego var, ponieważ zmienna wiek już istnieje. Musisz używać var
tylko wtedy, gdy chcesz tworzyć zmienną, a nie wtedy, gdy chcesz zmienić wartość zmiennej. Zauważ
też, że nie tworzymy nowej zmiennej, wartość 13 jest zwracana z zadania i wyświelana w następnym
wierszu. Ten nieco bardziej złożony przykład rozwiązuje problem cukierków z poprzedniego, bez
nawiasów:
var numberOfSiblings = 1 + 3;
var numberOfCandies = 8;
numberOfCandies / numberOfSiblings;
2
Najpierw tworzymy zmienną o nazwie numberOfSiblings i przypisujemy jej wartość 1 + 3 (co w
JavaScript wychodzi na 4). Następnie tworzymy zmienną numberOfCandies i przypisujemy do niej 8.
Na koniec piszemy numberOfCandies / numberOfSiblings. Ponieważ liczba Cukierków wynosi 8, a liczba
Rodzeństwa 4, JavaScript wylicza 8 / 4 i daje nam 2.
Nazewnictwo zmiennych
Uważaj na nazwy zmiennych, ponieważ łatwo je przeliterować. Nawet jeśli po prostu źle zrozumiesz
wielkość liter, tłumacz JavaScript nie będzie wiedział, co masz na myśli! Na przykład, jeśli przypadkowo
użyłeś małej litery c w numberOfCandies, otrzymasz błąd:
numberOfcandies / numberOfSiblings;
ReferenceError: numberOfcandies is not defined
Niestety JavaScript zrobi dokładnie to, o co go poprosisz. Jeśli błędnie napiszesz nazwę zmiennej,
JavaScript nie będzie miał pojęcia, co masz na myśli, i wyświetli komunikat o błędzie. Inną trudną rzeczą
dotyczącą nazw zmiennych w JavaScript jest to, że nie mogą zawierać spacji, co oznacza, że mogą być
trudne do odczytania. Mogłem nazwać moją zmienną liczbę cukierków bez wielkich liter, co jeszcze
bardziej utrudnia czytanie, ponieważ nie jest jasne, gdzie kończą się słowa. Czy ta zmienna „liczba
puszek umiera” czy „liczba puszek”? Bez wielkich liter trudno powiedzieć. Jeden powszechny sposób
poruszania się oznacza to, że każde słowo zaczyna się wielką literą, jak w NumberOfCandies. (Ta
konwencja jest nazywana przypadkiem wielbłąda, ponieważ podobno wygląda jak garby na
wielbłądzie.) Standardową praktyką jest, aby zmienne zaczynały się od małej litery, więc jest to
powszechne aby zapisać każde słowo z wyjątkiem pierwszego, na przykład: numberOfCandies.
(Będę podążał za tą wersją konwencji wielbłądów przez cały ten czas zarezerwuj, ale możesz robić, co
chcesz!)

Tworzenie nowych zmiennych za pomocą matematyki
Możesz tworzyć nowe zmienne, wykonując trochę matematyki na starszych. Na przykład, możesz użyć
zmiennych, aby dowiedzieć się, ile sekund trwa rok - i ile masz sekund! Zacznijmy od znalezienia liczby
sekund w godzinie.
Sekundy w godzinę
Najpierw tworzymy dwie nowe zmienne o nazwie secondInAMinute i minutesInAnHour i ustawiamy je
na 60 (ponieważ jak wiemy jest 60 sekund w minucie i 60 minut w godzinie). Następnie tworzymy
zmienną o nazwie secondsInAnHour i ustawiamy jej wartość na wynik pomnożenia secondInAMinute
i minutesInAnHour. W (1) wprowadzamy secondInAnHour, co jest jak powiedzenie: „Powiedz mi teraz
wartość secondInAnHour!” JavaScript daje odpowiedź: to 3600.
var secondsInAMinute = 60;
var minutesInAnHour = 60;
var secondsInAnHour = secondsInAMinute * minutesInAnHour;
(1) secondsInAnHour;
3600 w ciągu godziny;
3600
Sekundy w jeden dzień
Teraz tworzymy zmienną o nazwie hoursInADay i ustawiamy ją na 24. Następnie tworzymy zmienną
secondInADay i ustawiamy ją na wartość secondInAnHour pomnożoną przez hoursInADay. Gdy
zapytamy o wartość secondInADay przy (1), otrzymamy 86400, czyli liczbę sekund w ciągu dnia.
var hoursInADay = 24;
var secondsInADay = secondsInAnHour * hoursInADay;
(1) secondsInADay;
86400
Sekundy w roku
Na koniec tworzymy zmienne daysInAYear i secondInAYear. Zmiennej daysInAYear jest przypisana
wartość 365, a zmiennej secondInAYear ma przypisaną wartość sekundInAYear pomnożoną przez
daysInAYear. Na koniec prosimy o wartość secondInAYear, która wynosi 31536000 (ponad 31 mln)!
var daysInAYear = 365;
var secondsInAYear = secondsInADay * daysInAYear;
secondsInAYear;
31536000
Wiek w sekundach
Teraz, gdy znasz liczbę sekund w roku, możesz łatwo obliczyć, ile masz lat w sekundach (z dokładnością
do najbliższego roku). Na przykład, kiedy to piszę, mam 29 lat:

var age = 29;
age * secondsInAYear;
914544000
Aby obliczyć swój wiek w kilka sekund, wprowadź ten sam kod, ale zmień wartość w wieku na swój
wiek. Lub po prostu całkowicie pomiń zmienną wieku i użyj liczby odpowiadającej Twojemu wiekowi,
na przykład:
29 * secondsInAYea;
914544000
Mam ponad 900 milionów sekund! Ile masz sekund?
Inkrementacja i Dekrementacja
Jako programista często będziesz musiał zwiększać lub zmniejszać wartość zmiennej zawierającej liczbę
o 1. Na przykład możesz mieć zmienną, która zlicza liczbę otrzymanych dzisiaj piątków. Za każdym
razem, gdy ktoś przybije Ci piątkę, chciałbyś zwiększyć tę zmienną o 1. Zwiększanie o 1 nazywamy
inkrementacją, a zmniejszanie o 1 nazywamy dekrementacją. Inkrementujesz i dekrementujesz za
pomocą operatorów
++ i --.
var highFives = 0;
++highFives;
1
++highFives;
2
--highFives;
1
Kiedy używamy operatora ++, wartość highFives rośnie o 1, a kiedy używamy operatora --, zmniejsza
się o 1. Możesz również umieścić te operatory po zmiennej. Robi to samo, ale zwracana wartość jest
wartością przed inkrementacją lub dekrementacją.
highFives = 0;
highFives++;
0
highFives++;
1
highFives;
2

W tym przykładzie ponownie ustawiamy highFive na 0. Kiedy wywołujemy highFives++, zmienna jest
inkrementowana, ale wartość która zostanie wydrukowana, to wartość przed wystąpieniem przyrostu.
Widać na końcu (po dwóch przyrostach), że jeśli zapytamy o wartość highFive, otrzymamy 2.
+= (plus-równa się) i
–= (minus równa się)
Aby zwiększyć wartość zmiennej o określoną kwotę, możesz użyć tego kodu:
var x = 10;
x = x + 5;
x;
15
Tutaj zaczynamy od zmiennej o nazwie x, ustawionej na 10. Następnie przypisujemy x + 5 do x.
Ponieważ x wynosiło 10, x + 5 będzie równe 15. Używamy tutaj starej wartości x, aby obliczyć nową
wartość x. Dlatego x = x + 5 naprawdę oznacza „dodaj 5 do x”. JavaScript daje prostszy sposób
zwiększania lub zmniejszania zmiennej o określoną wartość za pomocą operatorów += i -=. Na przykład,
jeśli mamy zmienną x, to x += 5 jest tym samym, co powiedzenie x = x + 5. Operator -= działa w ten sam
sposób, więc x -= 9 byłoby tym samym co x = x - 9 („odejmij 9 od x”). Oto przykład wykorzystania obu
tych operatorów do śledzenia wyniku w grze wideo:
var score = 10;
score += 7;
17
score -= 3;
14
W tym przykładzie zaczynamy od wyniku 10, przypisując wartość 10 do zmiennej score. Następnie
pokonujemy potwora, który zwiększa wynik o 7 za pomocą operatora +=. (wynik += 7 to to samo co
wynik = wynik + 7.) Zanim pokonamy potwora, wynik wynosił 10, a 10 + 7 to 17, więc ta operacja
ustawia wynik na 17. Po naszym zwycięstwie nad potworem rozbijamy się w meteor, a wynik jest
zmniejszony o 3. Ponownie, wynik -= 3 jest taki sam, jak wynik = wynik -3. Ponieważ wynik wynosi 17
w tym momencie, wynik -3 wynosi 14, a ta wartość zostaje ponownie przypisana do wyniku.
Wypróbuj to!
Istnieje kilka innych operatorów podobnych do += i -=. Na przykład istnieją *= i /=. Jak myślisz, co one
robią? Wypróbuj je:
var balony = 100;
balony *= 2;
???
Co robią balony *= 2? Teraz spróbuj tego:
var balony = 100;

balony /= 4;
???
Co robią balony /= 4?
Ciągi
Do tej pory po prostu pracowaliśmy z liczbami. Przyjrzyjmy się teraz innemu typowi danych: ciągom
znaków. Łańcuchy w JavaScript (jak w większości języków programowania) to po prostu sekwencje
znaków, które mogą zawierać litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i spacje. Wstawiamy łańcuchy między
cudzysłowy, aby JavaScript wiedział, gdzie się zaczynają i kończą. Na przykład oto klasyk:
"Witaj świecie!";
"Witaj świecie!"
Aby wprowadzić ciąg, po prostu wpisz podwójny cudzysłów ("), a następnie tekst, który chcesz w ciągu,
a następnie zamknij ciąg innym podwójnym cudzysłowem. Możesz także użyć pojedynczych
cudzysłowów ('), ale aby zachować prostotę, w tej książce będziemy po prostu używać podwójnych
cudzysłowów. Możesz zapisywać łańcuchy w zmiennych, tak jak liczby:
var myAwesomeString = "Coś NAPRAWDĘ niesamowitego!!!";
Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby przypisać ciąg do zmiennej, która wcześniej zawierała liczbę:
var myThing = 5;
myThing = "to jest ciąg";
„to jest ciąg”
Co się stanie, jeśli umieścisz liczbę między cudzysłowami? Czy to ciąg czy liczba? W JavaScript ciąg jest
ciągiem (nawet jeśli zawiera kilka znaków będących liczbami). Na przykład:
var numberNine = 9;
var stringNine = "9";
numberNine to liczba, a stringNine to łańcuch. Aby zobaczyć, czym się różnią, spróbujmy je dodać:
numberNine + numberNine;
18
stringNine + stringNine;
"99"
Kiedy dodamy wartości liczbowe 9 i 9, otrzymamy 18. Ale kiedy użyjemy operatora + na "9" i "9",
łańcuchy są po prostu łączone, tworząc "99".
Łączenie ciągów
Jak właśnie widziałeś, możesz użyć operatora + z łańcuchami, ale wynik bardzo różni się od użycia
operatora + z liczbami. Kiedy używasz + do łączenia dwóch ciągów, tworzysz nowy ciąg z drugim
ciągiem dołączonym do końca pierwszego ciągu, w ten sposób:
var greeting = "Hello";

var myName = "Nick";
greeting + myName;
"HelloNick"
Tutaj tworzymy dwie zmienne (greetig i myName) i przypisujemy każdej wartości ciągu (odpowiednio
„Hello” i „Nick”). Kiedy dodamy te dwie zmienne razem, ciągi są łączone w nowy ciąg „HelloNick”. To
nie wygląda jednak dobrze - powinna być przestrzeń między Hello i Nickiem. Ale JavaScript nie umieści
tam spacji, chyba że wyraźnie to powiemy, dodając spację w jednym z oryginalnych ciągów:
(1) var greeting = "Hello ";
var myName = "Nick";
greeting + myName;
"Hello Nick"
Dodatkowa spacja wewnątrz cudzysłowów przy (1) wstawia spację również w końcowym ciągu. Możesz
zrobić o wiele więcej z ciągami innych niż tylko dodawanie ich do siebie.
Znajdowanie długości ciągu
Aby uzyskać długość ciągu, po prostu dodaj .length na jego końcu.
"Supercalifragilisticexpialidocious".length;
34
Możesz dodać .length na końcu aktualnego ciągu lub do zmiennej która zawiera ciąg:
var java = "Java";
java.length;
4
var skrypt = "Skrypt";
skrypt.length;
6
var javascript = java + skrypt;
javascript.length;
10
Tutaj przypisujemy ciąg „Java” do zmiennej java i ciąg „Script” do zmiennej script. Następnie dodajemy
.length na końcu każdej zmiennej, aby określić długość każdego ciągu, a także długość połączonych
ciągów. Zauważ, że powiedziałem, że możesz dodać .length do „rzeczywistego ciągu lub do zmiennej
zawierającej ciąg”. Ilustruje to coś bardzo ważnego na temat zmiennych: gdziekolwiek możesz użyć
liczby lub łańcucha, możesz również użyć zmiennej zawierającej liczbę lub łańcuch.
Uzyskiwanie pojedynczego znaku z ciągu

Czasami chcesz uzyskać pojedynczy znak z ciągu. Na przykład możesz mieć tajny kod, w którym
wiadomość składa się z drugiego znaku każdego słowa na liście słów. Musisz być w stanie zdobyć tylko
drugie postacie i dołączyć do nich wszystkich razem, aby stworzyć nowe słowo. Aby uzyskać znak z
określonej pozycji w ciągu, użyj nawiasów kwadratowych, [ ]. Po prostu weź łańcuch lub zmienną
zawierającą łańcuch i umieść na końcu liczbę żądanego znaku w nawiasach kwadratowych. Na
przykład, aby uzyskać pierwszy znak myName, użyj myName[0], tak jak poniżej:
var myName = "Nick";
myName[0];
"N"
myName[1];
"i"
myName[2];
"c"
Zauważ, że aby uzyskać pierwszy znak ciągu, używamy 0 zamiast 1. To dlatego, że JavaScript (jak wiele
innych języków programowania) zaczyna liczyć od zera. Oznacza to, że gdy chcesz mieć pierwszy znak
ciągu, używasz 0; kiedy chcesz drugi, używasz 1; i tak dalej. Wypróbujmy nasz tajny kod, w którym
ukrywamy wiadomość w drugich znakach niektórych słów. Oto jak znaleźć tajną wiadomość w
sekwencji słów:
var codeWord1 = "are";
var codeWord2 = "tubas";
var codeWord3 = "unsafe";
var codeWord4 = "?!";
codeWord1[1] + codeWord2[1] + codeWord3[1] + codeWord4[1];
"run!"
Ponownie zauważ, że aby uzyskać drugi znak każdego ciągu, używamy 1.
Cięcie ciągów
Aby „odciąć” kawałek dużego ciągu, możesz użyć slice. Na przykład możesz chcieć pobrać pierwszy
fragment długiej recenzji filmu, aby wyświetlić ją jako zwiastun w swojej witrynie. Aby użyć slice,
umieść kropkę po ciągu (lub zmiennej zawierającej ciąg), po której następuje słowo slice oraz
otwierające i zamykające nawiasy. Wewnątrz nawiasów wprowadź pozycje początkową i końcową
fragmentu żądanego ciągu, oddzielone przecinkiem. Rysunek pokazuje, jak używać slice

Na przykład:

var longString = "My long string is long";
longString.slice(3, 14);
"long string"
Pierwsza liczba w nawiasach to numer znaku rozpoczynającego plasterek, a druga liczba to numer
znaku po ostatnim znaku w plasterku. Rysunek pokazuje, które znaki są pobierane, z wartością
początkową (3) i wartością końcową (14) podświetlonymi na niebiesko.

Tutaj zasadniczo mówimy JavaScriptowi: „Wyciągnij kawałek tego dłuższego ciągu, zaczynając od znaku
w miejscu 3 i idź dalej, aż trafisz w miejsce”. Jeśli umieścisz tylko jedną liczbę w nawiasach po wycinku,
ciąg, który pokroi, zacznie się od tej liczby i będzie kontynuowany aż do końca ciągu, w ten sposób:
var longString = "My long string is long";
longString.slice(3);
"long string is long"
Zamiana ciągów na całe wielkie lub wszystkie małe litery
Jeśli masz jakiś tekst, który chcesz po prostu wykrzyczeć, spróbuj użyć toUpperCase, aby zamienić go
na wielkie litery.
"Witaj, jak się masz?".toUpperCase();
"CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ?"
Kiedy używasz .toUpperCase() na ciągu, tworzy nowy ciąg, w którym wszystkie litery są zamieniane na
wielkie. Możesz też pójść w drugą stronę:
"WITAJCIE, JAK SIĘ MASZ?".toLowerCase();
"cześć, jak się masz?"
Jak sama nazwa wskazuje, .toLowerCase() sprawia, że wszystkie znaki są małe. Ale czy zdania nie
powinny zawsze zaczynać się wielką literą? Jak możemy wziąć ciąg i zrobić pierwszą literę wielką literą,
a resztę zmienić na małą?
Sprawdź, czy możesz dowiedzieć się, jak włączyć „H "hELlo THERE, hOW ARE yOu doINg?" na „Cześć,
jak się masz?”, używając narzędzi, które właśnie poznałeś. Jeśli utkniesz, przejrzyj sekcje dotyczące
zdobywania pojedynczego znaku i za pomocą slice. Gdy skończysz, wróć i spójrz jak to zrobiłem.
Oto jedno podejście:
(1) var sillyString = "hELlo THERE, hOW ARE yOu doINg?";
(2) var lowerString = sillyString.toLowerCase();
(3) var firstCharacter = lowerString[0];
(4) var firstCharacterUpper = firstCharacter.toUpperCase();
(5) var restOfString = lowerString.slice(1);

(6) firstCharacterUpper + restOfString;
Przejdźmy przez ten wiersz po wierszu. W (1) nas tworzymy nową zmienną o nazwie sillyString i zapisz
w nim ciąg, który chcemy zmodyfikować do zmiennej. W (2) otrzymujemy małą wersję sillyString
("hello there how are you doing?") za pomocą .toLowerCase() i zapisujemy to w nowej zmiennej o
nazwie lowerString. W (3) używamy [0], aby uzyskać pierwszy znak niższego ciągu ("h") i zapisujemy go
w firstCharacter (0 służy do pobrania pierwszego znaku).Następnie w punkcie (4) tworzymy wielką
wersję firstCharacter(„H”) i nazywamy ten firstCharacterUpper. W (5) używamy slice, aby uzyskać
wszystkie znaki z dolnego ciągu, zaczynając od drugiego znaku ("ello there how are you doing?") i zapisz
to w restOfString. Na koniec, w punkcie (6), dodajemy firstCharacterUpper("H") do restOfString, aby
otrzymać "Hello there, how are you doing?".
Ponieważ wartości i zmienne można podstawiać, moglibyśmy zamienić w ten sposób:
var sillyString = "hELlo THERE, hOW ARE yOu doINg?";
sillyString[0].toUpperCase() + sillyString.slice(1).toLowerCase();
"Hello there, how are you doing?"
Śledzenie kodu napisanego w ten sposób może być mylące, więc dobrym pomysłem jest używanie
zmiennych na każdym etapie skomplikowanego zadania, takiego jak to – przynajmniej dopóki nie
poczujesz się bardziej komfortowo czytając tego rodzaju złożony kod.
Boole
Teraz wartości logiczne. Wartość logiczna to po prostu wartość, która jest albo prawdziwa, albo
fałszywa. Na przykład, oto proste wyrażenie logiczne.
var javascriptIsCool = true;
javascript jest fajny;
true
W tym przykładzie utworzyliśmy nową zmienną o nazwie javascriptIsCool i przypisaliśmy jej wartość
logiczną true. W drugim wierszu otrzymujemy wartość javascriptIsCool, co oczywiście jest prawdą!
Operatory logiczne
Podobnie jak można łączyć liczby z operatorami matematycznymi (+, -, *, / itd.), można łączyć wartości
logiczne z operatorami boolowskimi. Gdy połączysz wartości logiczne z operatorami boolowskimi,
wynikiem będzie zawsze inna wartość logiczna (prawda lub fałsz). Trzy główne operatory logiczne w
JavaScript to &&, || i !. Mogą wyglądać trochę dziwnie, ale przy odrobinie praktyki nie są trudne w
użyciu. Wypróbujmy je.
&& (oraz)
&& oznacza „i”. Czytając na głos, ludzie nazywają to „i”, „i” lub „ampersand-ampersand”. (Ampersand
to nazwa znaku &.) Użyj operatora && z dwiema wartościami boolowskimi, aby sprawdzić, czy obie są
prawdziwe. Na przykład przed pójściem do szkoły chcesz się upewnić, że wziąłeś prysznic i masz plecak.
Jeśli oba są prawdziwe, możesz iść do szkoły, ale jeśli jedno lub oba są fałszywe, nie możesz jeszcze
wyjść.
var hadShower = true;

var maPlecak = false;
hadShower && hasPlecak;
false
Tutaj ustawiamy zmienną hadShower na true, a zmienną hasBackpack na false. Kiedy wchodzimy
hadShower && hasBackpack, po prostu pytamy JavaScript, „Czy obie te wartości są prawdziwe?”
Ponieważ nie oba są prawdziwe (nie masz plecaka), JavaScript zwraca fałsz (nie jesteś gotowy do
szkoły). Spróbujmy jeszcze raz, z obiema wartościami ustawionymi na true:
var hadShower = true;
var maPlecak = true;
hadShower && hasPlecak;
true
Teraz JavaScript mówi nam, że hadShower && maPlecak jest prawdziwy. Jesteś gotowy do Szkoły!
|| (lub)
Operator logiczny || oznacza „lub”. Może być wymawiane „lub”, a nawet „lub-lub”, ale niektórzy
nazywają to „potokami”, ponieważ programiści nazywają | znakiem potoku. Możesz użyć tego
operatora z dwiema wartościami boolowskimi, aby dowiedzieć się, czy któraś z nich jest prawdziwa.
Załóżmy na przykład, że wciąż szykujesz się do pójścia do szkoły i musisz wziąć na lunch owoc, ale nie
ma znaczenia, czy weźmiesz jabłko, pomarańczę, czy jedno i drugie. Możesz użyć JavaScript, aby
sprawdzić, czy masz przynajmniej jeden, w ten sposób:
var hasApple = true;
var hasOrange = false;
hasApple || hasOrange;
true
hasApple || hasOrange będzie prawdziwe, jeśli hasApple lub hasOrange jest prawdziwe, lub jeśli oba
są prawdziwe. Ale jeśli oba są fałszywe, wynik będzie false (nie masz żadnych owoców).
! (nie)
! oznacza po prostu „nie”. Możesz nazwać to „nie”, ale wiele osób nazywa to „bum”. (Wykrzyknik jest
czasami nazywany hukiem.) Użyj go, aby zmienić fałsz na prawdę lub prawdę na fałsz. Jest to przydatne
podczas pracy z wartościami, które są przeciwieństwami. Na przykład:
var isWeekend = true;
var needToShowerToday = !isWeekend;
needToShowerToday;
false
W tym przykładzie ustawiamy zmienną isWeekend na true. Następnie ustawiamy zmienną
needToShowerToday na !isWeekend. Wybuch konwertuje wartość na przeciwną - więc jeśli isWeekend
jest prawdą, to !isWeekend nie jest prawdą (jest fałszem). Więc kiedy pytamy o wartość

needToShowerToday, otrzymujemy fałsz (nie musisz dzisiaj brać prysznica, ponieważ jest weekend).
Ponieważ needToShowerToday jest fałszywe, !needToShowerToday będzie prawdziwe:
needToShowerToday;
false
!needToShowerToday;
true
Innymi słowy, to prawda, że nie musisz dzisiaj brać prysznica.
Łączenie operatorów logicznych
Operatory stają się interesujące, gdy zaczynasz je łączyć. Załóżmy na przykład, że powinieneś iść do
szkoły, jeśli nie jest weekend, wziąłeś prysznic i masz jabłko lub pomarańczę. Moglibyśmy sprawdzić,
czy wszystko to jest prawdą w JavaScript, w ten sposób:
var isWeekend = false;
var hadShower = true;
var hasApple = fałsz;
var hasOrange = true;
var shouldGoToSchool = !isWeekend && hadShower && (hasApple || hasOrange);
shouldGoToSchool;
true
W tym przypadku to nie weekend, brałeś prysznic i nie masz jabłka, ale masz pomarańczę, więc
powinnaś iść do szkoły. hasApple || hasOrange jest w nawiasach, ponieważ chcemy się upewnić, że
JavaScript najpierw zadziała. Tak jak JavaScript oblicza * przed + z liczbami, tak samo oblicza && przed
|| w logicznych wypowiedziach.
Porównywanie liczb z wartościami boolowskimi
Wartości logiczne mogą służyć do odpowiadania na pytania dotyczące liczb, które mają prostą
odpowiedź tak lub nie. Na przykład wyobraź sobie, że prowadzisz park rozrywki, a jedna z przejażdżek
ma ograniczenie wzrostu: zawodnicy muszą mieć co najmniej 1.60 i wzrostu, w przeciwnym razie mogą
spaść! Kiedy ktoś chce wybrać się na przejażdżkę i podaje swój wzrost, musisz wiedzieć, czy jest większy
niż to ograniczenie wzrostu.
Większy niż
Możemy użyć operatora „większe niż” (>), aby sprawdzić, czy jedna liczba jest większa od drugiej. Na
przykład, aby sprawdzić, czy wzrost jeźdźca (1,65) jest większe niż ograniczenie wzrostu (1.60),
moglibyśmy ustawić zmienną wysokość na 1.65 i zmienną heightRestriction na 160, a następnie użyć
>, aby porównać te dwa:
var height = 165;
var heightRestriction = 160;
height > heightRestriction;

true
Gdy height > heightRestriction, prosimy JavaScript, aby powiedział nam, czy pierwsza wartość jest
większa od drugiej. W tym przypadku jeździec jest wystarczająco wysoki! Co by było, gdyby jeździec
miał dokładnie 1.60 wzrostu?
var height = 160;
var heightRestriction = 160;
height > heightRestriction;
false
O nie! Jeździec nie jest wystarczająco wysoki! Ale jeśli ograniczenie wzrostu wynosi 160, to czy ludzie,
którzy mają dokładnie 1.60 i, nie powinni być wpuszczani? Musimy to naprawić. Na szczęście JavaScript
ma inny operator, >=, który oznacza „większy lub równy”:
var height = 160;
var heightRestriction = 160;
height >= heightRestriction;
true
Dobrze, tak jest lepiej – 160 jest większe lub równe 160.
Mniejsze niż
Przeciwieństwem operatora większe niż (>) jest operator mniejsz niż (<). Ten operator może się
przydać, jeśli przejażdżka jest przeznaczona tylko dla małych dzieci. Na przykład, powiedzmy, że wzrost
jeźdźca wynosi 160 ale jeźdźcy nie mogą mieć więcej niż 148 wzrostu:
var height = 160;
var heightRestriction = 148;
height < heightRestriction;
false
Chcemy wiedzieć, czy wzrost jeźdźca jest mniejszy niż ograniczenie, dlatego używamy <. Ponieważ 160
to nie mniej niż 148, dostajemy fałsz (ktoś o wzroście 60 cali jest za wysoki na tę przejażdżkę). Jak
można się domyślić, możemy również użyć operatora <=, co oznacza „mniejszy lub równy”:
var height = 148;
var heightRestriction = 148;
height <= heightRestriction;
true
Ktoś, kto ma 148 wzrostu, nadal może jeździć.
Równy

Aby dowiedzieć się, czy dwie liczby są dokładnie takie same, użyj potrójnego znaku równości (===), co
oznacza „równe”. Uważaj jednak, aby nie pomylić === z pojedynczym znakiem równości (=), ponieważ
=== oznacza „czy te dwie liczby są równe?” a = oznacza „zapisz wartość po prawej stronie w zmiennej
po lewej stronie”. Innymi słowy, === zadaje pytanie, podczas gdy = przypisuje wartość do zmiennej.
Gdy używasz =, nazwa zmiennej musi znajdować się po lewej stronie, a wartość, którą chcesz zapisać
w tej zmiennej, musi znajdować się po prawej stronie. Z drugiej strony === służy tylko do
porównywania dwóch wartości, aby sprawdzić, czy są takie same, więc nie ma znaczenia, która wartość
znajduje się po której stronie. Załóżmy na przykład, że organizujesz konkurs ze znajomymi Chico, Harpo
i Groucho, aby zobaczyć, kto może odgadnąć Twoją tajną liczbę, która wynosi 5. Ułatwiasz znajomym,
mówiąc, że liczba wynosi od 1 do 9, i zaczynają zgadywać. Najpierw ustawisz mySecretNumber na 5.
var mySecretNumber = 5;
var chicoGuess = 3;
mySecretNumber === chicoGuess;
false
var harpoGuess = 7;
mySecretNumber === harpoGuess;
false
var grouchoGuess = 5;
mySecretNumber === grouchoGuess;
true
Zmienna mySecretNumber przechowuje Twój tajny numer. Zmienne chicoGuess, harpoGuess i
grouchoGuess reprezentują domysły Twoich znajomych, a my używamy ===, aby sprawdzić, czy każde
odgadnięcie jest takie samo jak Twoja tajna liczba. Twój trzeci przyjaciel, Groucho, wygrywa, odgadując
5. Kiedy porównujesz dwie liczby z ===, otrzymujesz prawdę tylko wtedy, gdy obie liczby są takie same.
Ponieważ grouchoGuess to 5, a mySecretNumber to 5, mySecretNumber === grouchoGuess zwraca
prawdę. Inne domysły nie pasowały do mySecretNumber, więc zwróciły fałszywe. Możesz także użyć
=== do porównania dwóch ciągów lub dwóch wartości logicznych. Jeśli użyjesz === do porównania
dwóch różnych typów - na przykład ciągu i liczby - zawsze zwróci false.
Podwójne równa się
Teraz, żeby trochę pomylić: jest jeszcze inny operator JavaScript (podwójne równa się lub ==), który
oznacza „równy”. Użyj tego, aby sprawdzić, czy dwie wartości są takie same, nawet jeśli jedna jest
ciągiem, a druga liczbą. Wszystkie wartości mają jakiś rodzaj. Tak więc liczba 5 różni się od ciągu „5”,
mimo że zasadniczo wyglądają tak samo. Jeśli użyjesz === do porównania liczby 5 i ciągu „5”, JavaScript
powie ci, że nie są równe. Ale jeśli użyjesz == do ich porównania, powie ci, że są takie same:
var stringNumber = "5";
var actualNumber = 5;
stringNumber === actualNumber;
false
stringNumber == actualNumber;

true
W tym momencie możesz pomyśleć: „Hmm, wydaje się, że o wiele łatwiej jest użyć podwójnych
równych niż potrójnych równych!” Musisz jednak być bardzo ostrożny, ponieważ podwójne równanie
może być bardzo mylące. Na przykład, czy uważasz, że 0 jest równe fałszowi? A co z ciągiem „false”?
Kiedy używasz podwójnego równania, 0 jest równe fałszowi, ale ciąg „false” nie jest:
0 == false;
true
"false" == false;
false
Dzieje się tak dlatego, że kiedy JavaScript próbuje porównać dwie wartości z podwójnym równaniem,
najpierw próbuje uczynić je tego samego typu. W takim przypadku konwertuje Boolean na liczbę. Jeśli
przekonwertujesz wartości logiczne na liczby, fałsz staje się 0, a prawda staje się 1. Więc kiedy wpiszesz
0 == fałsz, otrzymujesz prawdę!
Z powodu tej dziwności prawdopodobnie najbezpieczniej jest na razie trzymać się ===.
Wypróbuj to!
Zostałeś poproszony przez lokalnych menedżerów kin o zaimplementowanie kodu JavaScript dla
nowego zautomatyzowanego systemu, który budują. Chcą mieć możliwość ustalenia, czy komuś wolno
zagrać w filmie PG-13, czy nie. Zasady są takie, że jeśli ktoś ma 13 lat lub więcej, może wejść. Jeśli nie
ma więcej niż 13 lat, ale towarzyszy mu osoba dorosła, również jest wpuszczany. W przeciwnym razie
nie może obejrzeć filmu.
var age = 12;
var accompanied = true;
???
Dokończ ten przykład, używając zmiennych wieku i towarzyszących, aby ustalić, czy ten 12-latek może
obejrzeć film. Spróbuj zmienić wartości (na przykład ustaw wiek na 13 lat i dołączony do fałszywego) i
sprawdź, czy Twój kod nadal działa poprawnie.
undefined i null
Wreszcie mamy dwie wartości, które nie pasują do żadnej konkretnej formy. Nazywają się undefined i
null. Oba są używane w znaczeniu „nic”, ale w nieco inny sposób. undefined to wartość, której
JavaScript używa, gdy nie ma dla czegoś wartości. Na przykład podczas tworzenia nowej zmiennej, jeśli
nie ustawisz jej wartości na nic za pomocą operatora =, jej wartość zostanie ustawiona na undefined:
var myVariable;
myVariable;
undefined
Wartość null jest zwykle używana, gdy chcesz celowo powiedzieć „To jest puste”.
var myNullVariable = null;

myNullVariable;
null
W tym momencie nie będziesz często używać undefined lub null. Zobaczysz undefined, jeśli utworzysz
zmienną i nie ustawisz jej wartości, ponieważ undefined jest tym, co JavaScript zawsze da ci, gdy nie
ma wartości. Nie jest często ustawianie czegoś na niezdefiniowane; jeśli czujesz potrzebę ustawienia
zmiennej na „nic”, powinieneś zamiast tego użyć wartości null. null jest używany tylko wtedy, gdy
rzeczywiście chcesz powiedzieć, że czegoś nie ma, co jest bardzo przydatne. Załóżmy na przykład, że
używasz zmiennej do śledzenia, jakie jest Twoje ulubione warzywo. Jeśli nienawidzisz wszystkich
warzyw i nie masz ulubionego, możesz ustawić ulubioną zmienną warzywną na null. Ustawienie
zmiennej na null sprawiłoby, że każdy, kto czyta kod, będzie oczywistym, że nie masz ulubionego
warzywa. Gdyby jednak była niezdefiniowana, ktoś mógłby po prostu pomyśleć, że jeszcze nie zabrałeś
się do ustawiania wartości.
Czego się nauczyłeś
Teraz znasz wszystkie podstawowe typy danych w JavaScript – liczby, łańcuchy i Booleans – a także
specjalne wartości null i undefined. Liczby są używane do rzeczy typu matematycznego, łańcuchy są
używane do tekstu, a wartości logiczne są używane do pytań typu tak lub nie. Wartości null i undefined
są po to, aby dać nam możliwość mówienia o rzeczach, które nie istnieją. W następnych dwóch
rozdziałach przyjrzymy się tablicom i obiektom, które są sposobami łączenia podstawowych typów w
celu tworzenia bardziej złożonych kolekcji wartości.

Tablice
Do tej pory poznaliśmy liczby i łańcuchy, czyli typy danych, które możesz przechowywać i
wykorzystywać w swoich programach. Ale liczby i łańcuchy są trochę nudne. Niewiele można zrobić z
samym sznurkiem. JavaScript pozwala tworzyć i grupować dane w bardziej interesujący sposób za
pomocą tablic. Tablica to po prostu lista innych wartości danych JavaScript. Na przykład, jeśli znajomy
zapytał Cię, jakie są Twoje trzy ulubione dinozaury, możesz utworzyć tablicę z imionami tych
dinozaurów w kolejności:
var myTopThreeDinosaurs = ["T-Rex", "Velociraptor", "Stegozaur"];
Więc zamiast dawać przyjacielowi trzy oddzielne ciągi, możesz po prostu użyć pojedynczej tablicy
myTopThreeDinosaurs.
Dlaczego powinieneś dbać o tablice?
Przyjrzyjmy się ponownie dinozaurom. Załóżmy, że chcesz użyć programu do śledzenia wielu rodzajów
dinozaurów, o których wiesz. Możesz stworzyć zmienną dla każdego dinozaura, w ten sposób:
var dinosaur1 = "T-Rex";
var dinosaur2 = "Velociraptor";
var dinosaur3 = "Stegosaurus";
var dinosaur4 = "Triceratops";
var dinosaur5 = "Brachiosaurus";
var dinosaur6 = "Pteranodon";
var dinosaur7 = "Apatosaurus";
var dinosaur8 = "Diplodocus";
var dinosaur9 = "Compsognathus";
Ta lista jest jednak dość niezręczna w użyciu, ponieważ masz dziewięć różnych zmiennych, podczas gdy
możesz mieć tylko jedną. Wyobraź sobie, że śledzisz 1000 dinozaurów! Trzeba by stworzyć 1000
osobnych zmiennych, z którymi praca byłaby prawie niemożliwa. To tak, jakbyś miał listę zakupów, ale
każdy przedmiot był na innej kartce papieru. Miałbyś jeden kawałek papieru z napisem „jajka”, inny
kawałek z napisem „chleb” i inny kawałek z napisem „pomarańcze”. Większość ludzi napisałaby pełną
listę rzeczy, które chcą kupić na jednej kartce papieru. Czy nie byłoby o wiele łatwiej, gdybyś mógł
zgrupować wszystkie dziewięć dinozaurów w jednym miejscu? Możesz i tu właśnie pojawiają się
tablice.
Tworzenie tablicy
Aby utworzyć tablicę, wystarczy użyć nawiasów kwadratowych, []. W rzeczywistości pusta tablica to po
prostu para nawiasów kwadratowych, tak jak to:
[];
[]
Ale kogo obchodzi pusta tablica? Wypełnijmy go naszymi dinozaurami!

Aby utworzyć tablicę zawierającą wartości, wprowadź wartości oddzielone przecinkami w nawiasach
kwadratowych. Możemy wywoływać poszczególne wartości w tablicy elementów lub elementów. W
tym przykładzie naszymi elementami będą stringi (nazwy naszych ulubionych dinozaurów), więc
napiszemy je w cudzysłowie. Tablicę będziemy przechowywać w zmiennej zwanej dinozaurami:
var dinozaury = ["T„Tric
"Dyplodok", "Komsognat"];
Uwaga : Ponieważ a strona jest tylko tak szeroka, nie możemy w rzeczywistości zmieścić całej tablicy
w jednym wierszu
i, ponieważ strona jest zbyt
wąska. Kiedy wpisujesz to na swoim komputerze, możesz wpisać to wszystko w jednym wierszu. Długie
listy mogą być trudne do odczytania w jednym wierszu, ale na szczęście nie jest to jedyny sposób na
formatowanie (lub układanie) tablicy. Możesz także sformatować tablicę z otwierającym nawiasem
kwadratowym w jednym wierszu, listą elementów tablicy w nowym wierszu i zamykającym nawiasem
kwadratowym, tak:
var dinosaurs = [
"T-Rex",
"Velociraptor",
"Stegosaurus",
"Triceratops",
"Brachiosaurus",
"Pteranodon",
"Apatosaurus",
"Diplodocus",
"Compsognathus"
];
Jeśli chcesz wpisać to w konsoli przeglądarki, musisz przytrzymać klawisz Shift po naciśnięciu klawisza
Enter dla każdego nowego wiersza. W przeciwnym razie interpreter JavaScript pomyśli, że próbujesz
wykonać bieżącą, niekompletną linię. Podczas pracy w interpreterze łatwiej jest pisać tablice w jednym
wierszu. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się sformatować elementy w tablicy w jednym wierszu,
czy w osobnych wierszach, wszystko jest takie samo w przypadku JavaScript. Bez względu na to, jak
wiele łamania wiersza używasz, JavaScript po prostu widzi tablicę - w tym przykładzie tablicę
zawierającą dziewięć ciągów.
Dostęp do elementów tablicy
Kiedy przychodzi czas na dostęp do elementów w tablicy, używasz nawiasów kwadratowych z
indeksem żądanego elementu, jak widać w poniższym przykładzie:
dinosaurs[0];
"T-Rex"

dinosaurs[3];
"Triceratops"
Indeks to liczba, która odpowiada miejscu w tablicy, w którym przechowywana jest wartość. Podobnie
jak w przypadku łańcuchów, pierwszy element tablicy ma indeks 0, drugi indeks 1, trzeci indeks 2 i tak
dalej. Dlatego pytanie o indeks 0 z tablicy dinozaurów zwraca „T-Rex” (który jest pierwszy na liście), a
indeks 3 zwraca „Triceratops” (który jest czwarty na liście). Przydatna jest możliwość dostępu do
poszczególnych elementów z tablicy. Na przykład, jeśli chcesz po prostu pokazać komuś swojego
absolutnie ulubionego dinozaura, nie potrzebujesz całej tablicy dinozaurów. Zamiast tego chciałbyś
tylko pierwszego elementu:
dinosaurs[0];
"T-Rex"
Ustawianie lub zmiana elementów w tablicy
Możesz użyć indeksów w nawiasach kwadratowych, aby ustawić, zmienić, a nawet dodać elementy do
tablicy. Na przykład, aby zastąpić pierwszy element w tablicy dinozaurów ("T-Rex") na "Tyrannosaurus
Rex", możesz zrobić to:
dinosaurs[0] = "Tyrannosaurus Rex";
Po wykonaniu tej czynności tablica dinozaurów będzie wyglądać tak:
["Tyrannosaurus Rex", "Velociraptor", "Stegosaurus", "Triceratops",
"Brachiosaurus", "Pteranodon", "Apatosaurus", "Diplodocus",
"Compsognathus"]
Możesz również użyć nawiasów kwadratowych z indeksami, aby dodać nowe elementy do tablicy. Na
przykład, oto jak możesz utworzyć tablicę dinozaurów, ustawiając każdy element indywidualnie za
pomocą nawiasów kwadratowych:
var dinosaurs = [];
dinosaurs[0] = "T-Rex";
dinosaurs[1] = "Velociraptor";
dinosaurs[2] = "Stegosaurus";
dinosaurs[3] = "Triceratops";
dinosaurs[4] = "Brachiosaurus";
dinosaurs[5] = "Pteranodon";
dinosaurs[6] = "Apatosaurus";
dinosaurs[7] = "Diplodocus";
dinosaurs[8] = "Compsognathus";
dinosaurs;

["T-Rex", "Velociraptor", "Stegosaurus", "Triceratops", "Brachiosaurus", "Pteranodon", "Apatosaurus",
"Diplodocus",
"Compsognathus"]
Najpierw tworzymy pustą tablicę z var dinosaurs = []. Następnie w każdym kolejnym wierszu dodajemy
wartość do listy z serią wpisów dinozaurów[], od indeksu 0 do indeksu 8. Gdy skończymy listę, możemy
przejrzeć tablicę (wpisując dinozaury ;). Widzimy, że JavaScript zapisał wszystkie nazwy
uporządkowane według indeksów. W rzeczywistości możesz dodać element w dowolnym indeksie. Na
przykład, aby dodać nowego (wymyślonego) dinozaura o indeksie 33, możesz napisać:
dinosaurs[33] = "Philosoraptor";
dinosaurs;
["T-Rex", "Velociraptor", "Stegosaurus", "Triceratops", "Brachiosaurus", "Pteranodon", "Apatosaurus",
"Diplodocus",
"Compsognathus", undefined × 24 "Philosoraptor"]
Elementy pomiędzy indeksami 8 i 33 będą niezdefiniowane. Gdy wyprowadzasz tablicę, Chrome
informuje o tym, ile elementów jest niezdefiniowanych, zamiast wymieniać je wszystkie z osobna.
Mieszanie typów danych w tablicy
Nie wszystkie elementy tablicy muszą być tego samego typu. Na przykład następna tablica zawiera
liczbę (3), ciąg znaków ("dinozaury"), tablicę (["triceratops", "stegozaur", 3627.5]) i kolejną liczbę (10):

Aby uzyskać dostęp do pojedynczego elementu w wewnętrznej tablicy tej tablicy, wystarczy użyć
drugiego zestawu nawiasów kwadratowych. Na przykład, gdy dinosaursAndNumbers[2]; zwraca całą
wewnętrzną tablicę, dinosaursAndNumbers[2][0]; zwraca tylko pierwszy element tej tablicy
wewnętrznej, którym jest „triceratops”.
dinosaursAndNumbers[2];
["triceratops", "stegosaurus", 3627.5]
dinosaursAndNumbers[2][0];
"triceratops"
Kiedy wpisujemy dinosaursAndNumbers[2][0];, mówimy JavaScriptowi, aby spojrzał na indeks 2 tablicy
dinosaursAndNumbers, która zawiera tablicę ["triceratops", "stegosaurus", 3627,5], i zwrócił wartość
w indeksie 0 tablicy ta druga tablica. Indeks 0 to pierwsza wartość drugiej tablicy, czyli „triceratops”.
Rysunek przedstawia pozycje indeksu dla tej tablicy.

Praca z tablicami
Właściwości i metody ułatwiają pracę z tablicami. Właściwości zazwyczaj mówią coś o tablicy, a metody
zwykle robią coś, aby zmienić tablicę lub zwrócić nową tablicę. Spójrzmy.
Znajdowanie długości tablicy
Czasami warto wiedzieć, ile elementów znajduje się w tablicy. Na przykład, jeśli dodawałeś dinozaury
do swojej tablicy dinozaurów, możesz zapomnieć, ile masz dinozaurów. Właściwość length tablicy
mówi, ile elementów jest w tablicy. Aby znaleźć długość tablicy, wystarczy dodać .length na końcu jej
nazwy. Wypróbujmy to. Najpierw utworzymy nową tablicę z trzema elementami:
var maniacs = ["Yakko", "Wakko", "Dot"];
maniacs[0];
"Yakko"
maniacs[1];
"Wakko"
maniacs[2];
"Dot"
Aby znaleźć długość tablicy, dodaj .length do maniacs:
maniacs.length;
3
JavaScript mówi nam, że w tablicy są 3 elementy, a my już wiemy, że mają pozycje indeksu 0, 1 i 2. Daje
nam to użyteczną informację: ostatni indeks w tablicy ma zawsze tę samą liczbę co długość tablicy
minus 1. Oznacza to, że istnieje łatwy sposób na dostęp do ostatniego elementu tablicy, niezależnie od
długości tablicy:
maniacs[maniacs.length - 1];
"Dot"
Tutaj prosimy JavaScript o element z naszej tablicy. Ale zamiast wpisywać numer indeksu w nawiasach
kwadratowych, używamy trochę matematyki: długość tablicy minus 1. JavaScript znajduje
maniacs.length, otrzymuje 3, a następnie odejmuje 1, aby otrzymać 2. Następnie zwraca element z
indeksu 2 - ostatni maniak w tablicy, „Dot”.
Dodawanie elementów do tablicy
Aby dodać element na końcu tablicy, możesz użyć metody push. Dodaj .push do nazwy tablicy, a
następnie element, który chcesz dodać w nawiasach, w ten sposób:
var animals = [];
animals.push("Cat");
1
animals.push("Dog");

2
animals.push("Llama");
3
animals;
["Cat", "Dog", "Llama"]
animals.length;
3
Tutaj tworzymy pustą tablicę z var animals = [];, a następnie używamy metody push, aby dodać "Cat"
do tablicy. Następnie ponownie używamy przycisku push, aby dodać „Pies”, a następnie „Llama”. Kiedy
wyświetlamy zwierzęta;, widzimy, że "Kot", "Pies" i "Lama" zostały dodane do tablicy w tej samej
kolejności, w jakiej je wpisaliśmy. Czynność uruchamiania metody w mowie komputerowej jest znana
jako wywołanie metody. Kiedy wywołujesz metodę push, dzieją się dwie rzeczy. Najpierw do tablicy
dodawany jest element w nawiasach. Po drugie, zwracana jest nowa długość tablicy. Dlatego za
każdym razem, gdy dzwonisz push, widzisz te numery drukowane. Aby dodać element na początku
tablicy, możesz użyć .unshift(element), tak:
animals;
["Cat", "Dog", "Llama"]
(1) animals[0];
"Cat"
animals.unshift("Monkey");
4
animals;
["Monkey", "Cat", "Dog", "Llama"]
animals.unshift("Polar Bear");
5
animals;
["Polar Bear", "Monkey", "Cat", "Dog", "Llama"]
animals[0];
"Polar Bear"
(2) animals[2];
"Cat"
Tutaj zaczęliśmy od tablicy, której używaliśmy, ["Kot", "Pies", "Llama"]. Następnie, gdy dodajemy
elementy „Małpa” i „Niedźwiedź polarny” na początku tablicy z unshift, stare wartości są przesuwane
za każdym razem o jeden indeks. Tak więc „Kot”, który pierwotnie był pod indeksem 0 (1), jest teraz

pod indeksem 2 (2). Ponownie, unshift zwraca nową długość tablicy przy każdym wywołaniu, podobnie
jak push.
Usuwanie elementów z tablicy
Aby usunąć ostatni element z tablicy, możesz go usunąć, dodając .pop() na końcu nazwy tablicy.
Metoda pop może być szczególnie przydatne, ponieważ robi dwie rzeczy: usuwa ostatni element i
zwraca ten ostatni element jako wartość. Na przykład zacznijmy od tablicy naszych zwierząt
["Niedźwiedź polarny", "Małpa", "Kot", "Pies", "Lama"]. Następnie utworzymy nową zmienną o nazwie
lastAnimal i zapiszemy w niej ostatnie zwierzę, wywołując animals.pop().
animals;
["Polar Bear", "Monkey", "Cat", "Dog", "Llama"]
(1) var lastAnimal = animals.pop();
lastAnimal;
"Llama"
animals;
["Polar Bear", "Monkey", "Cat", "Dog"]
(2) animals.pop();
"Dog"
animals;
["Polar Bear", "Monkey", "Cat"]
(3) animals.unshift(lastAnimal);
4
animals;
["Llama", "Polar Bear", "Monkey", "Cat"]
Kiedy wywołujemy animals.pop() w (1), ostatni element w tablicy animals, "Llama", jest zwracany i
zapisywany w zmiennej lastAnimal. "Lama" zostaje również usunięta z tablicy, co pozostawia nam
cztery zwierzęta. Kiedy ponownie wywołamy animals.pop() w (2), "Dog" jest usuwany z tablicy i
zwracany, pozostawiając tylko trzy zwierzęta w tablicy. Kiedy użyliśmy animal.pop() na "Dog", nie
zapisaliśmy tego w zmiennej, więc ta wartość nie jest już nigdzie zapisywana. Natomiast „Lama” została
zapisana w zmiennej lastAnimal, więc możemy jej użyć ponownie, kiedy tylko będziemy jej
potrzebować. W (3) używamy unshift(lastAnimal), aby dodać "Lamę" z powrotem na przód tablicy. To
daje nam finał tablicy ["Llama", "Polar Bear", "Monkey", "Cat"]. Push i popping to użyteczna para,
ponieważ czasami zależy Ci tylko na końcu tablicy. Możesz wepchnąć nowy element do tablicy, a
następnie zdjąć go, gdy będziesz gotowy do użycia. W dalszej części przyjrzymy się kilku sposobom
używania pushowania i wyskakiwania. Aby usunąć i zwrócić pierwszy element tablicy, użyj
.shift():
animals;

["Llama", "Polar Bear", "Monkey", "Cat"]
var firstAnimal = animals.shift();
firstAnimal;
"Llama"
animals;
["Polar Bear", "Monkey", "Cat"]
animals.shift() robi to samo, co animals.pop(), ale zamiast tego element odchodzi od początku. Na
początku tego przykładu zwierzęta to ["Llama", "Polar Bear", "Monkey", "Cat"] . Kiedy wywołujemy
.shift() w tablicy, pierwszy element, "Llama", jest zwracany i zapisywany w firstAnimal. Ponieważ .shift()
usuwa i zwraca pierwszy element, na końcu zwierzęta to po prostu ["Polar Bear", Monkey", "Cat"].
Możesz użyć unshift i shift, aby dodać i usunąć elementy od początku tablicę, tak jak używałbyś push i
pop do dodawania i usuwania elementów z końca tablicy.
Dodawanie tablic
Aby dodać dwie tablice razem, aby utworzyć nową, pojedynczą tablicę, możesz użyć
firstArray.concat(otherArray). Termin concat jest skrótem od concatenate, fantazyjnego słowa z
dziedziny informatyki, które łączy ze sobą dwie wartości. Metoda concat połączy obie tablice w nową
tablicę, z wartościami z firstArray dodanymi przed wartościami z otherArray. Na przykład, powiedzmy,
że mamy listę niektórych zwierząt futerkowych i inną listę niektórych zwierząt łuskowatych i chcemy
je połączyć. Jeśli umieścimy wszystkie nasze zwierzęta futrzaste w tablicy o nazwie furryAnimals, a
wszystkie nasze zwierzęta łuszczące się w tablicy o nazwie scalyAnimals, wpisanie
furryAnimals.concat(scalyAnimals) utworzy nową tablicę zawierającą wartości z pierwszej tablicy na
początku i wartości z drugiej tablicy na końcu.
var furryAnimals = ["Alpaca", "Ring-tailed Lemur", "Yeti"];
var scalyAnimals = ["Boa Constrictor", "Godzilla"];
var furryAndScalyAnimals = furryAnimals.concat(scalyAnimals);
furryAndScalyAnimals;
["Alpaca", "Ring-tailed Lemur", "Yeti", "Boa Constrictor", "Godzilla"]
furryAnimals;
["Alpaca", "Ring-tailed Lemur", "Yeti"]
scalyAnimals;
["Boa Constrictor", "Godzilla"]
Mimo że firstArray.concat(otherArray) zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy z firstArray i
secondArray, żadych oryginalnych tablic jest zmieniana. Kiedy patrzymy na furryAnimals i scalyAnimals,
są takie same, jak wtedy, gdy je stworzyliśmy.
Łączenie wielu tablic
Możesz użyć concat, aby połączyć więcej niż dwie tablice. Po prostu umieść dodatkowe tablice w
nawiasach, oddzielone przecinkami:

var furryAnimals = ["Alpaca", "Ring-tailed Lemur", "Yeti"];
var scalyAnimals = ["Boa Constrictor", "Godzilla"];
var featheredAnimals = ["Macaw", "Dodo"];
var allAnimals = furryAnimals.concat(scalyAnimals, featheredAnimals);
allAnimals;
["Alpaca", "Ring-tailed Lemur", "Yeti", "Boa Constrictor", "Godzilla",
"Macaw", "Dodo"]
Tutaj wartości z featheredAnimals są dodawane na samym końcu nowej tablicy, ponieważ są
wymienione na końcu w nawiasach po metodzie concat. concat jest przydatne, gdy masz wiele tablic,
które chcesz połączyć w jedną. Załóżmy na przykład, że masz listę swoich ulubionych książek, a twój
znajomy również ma listę ulubionych książek, i chcesz sprawdzić, czy wszystkie książki można kupić w
księgarni za jednym razem. Byłoby łatwiej, gdybyś miał tylko jedną listę książek. Wszystko, co musisz
zrobić, to połączyć swoją listę z listą znajomego i voila! Jedna lista książek.
Znajdowanie indeksu elementu w tablicy
Aby znaleźć indeks elementu w tablicy, użyj .indexOf(element). Tutaj definiujemy kolory tablicy, a
następnie pytamy o pozycje indeksu "niebieski" i "zielony" za pomocą colors.indexOf("niebieski") i
colors.indexOf("zielony"). Ponieważ indeks "niebieski" w tablicy wynosi 2, colors.indexOf("niebieski")
zwraca 2. Indeks "zielony" w tablicy wynosi 1, więc colors.indexOf("zielony") zwraca 1.
var kolory = ["czerwony", "zielony", "niebieski"];
kolory.indexOf("niebieski");
2
kolory.indexOf("zielony");
1
indexOf jest odwrotnością używania nawiasów kwadratowych w celu uzyskania wartości o określonym
indeksie; colors[2] to "niebieski", więc colors .indexOf("niebieski") to 2:
kolory[2];
"niebieski"
kolory.indexOf("niebieski");
2
Mimo że „niebieski” pojawia się na trzecim miejscu w tablicy, jego pozycja w indeksie to 2, ponieważ
zawsze zaczynamy liczyć od 0. To samo dotyczy „zielonego”, oczywiście z indeksem 1. Jeśli element, o
którego pozycję pytasz, nie jest w tablicy JavaScript zwraca -1.
colors.indexOf("fioletowy");
-1

W ten sposób JavaScript mówi „To tu nie istnieje”, a jednocześnie zwraca liczbę. Jeśli element pojawia
się w tablicy więcej niż raz, metoda indexOf zwróci pierwszy indeks tego elementu w tablicy.
var owady = ["Pszczoła", "Mrówka", "Pszczoła", "Pszczoła", "Mrówka"];
owady.indexOf("Pszczoła");
0
Zamiana tablicy w ciąg
Możesz użyć .join(), aby połączyć wszystkie elementy tablicy w jeden duży ciąg.
var boringAnimals = ["Monkey", "Cat", "Fish", "Lizard"];
boringAnimals.join();
"Monkey,Cat,Fish,Lizard"
Kiedy wywołujesz metodę join na tablicy, zwraca ona łańcuch zawierający wszystkie elementy
oddzielone przecinkami. Ale co, jeśli nie chcesz używać przecinków jako separatora? Możesz użyć
.join(separator), aby zrobić to samo, ale z własnym wybranym separatorem między każdą wartością.
Separatorem jest dowolny łańcuch, który umieścisz w nawiasach. Na przykład możemy użyć trzech
różnych separatorów: myślnika ze spacjami po obu stronach, gwiazdki i słowa widzi ze spacjami po obu
stronach. Zauważ, że wokół separatora potrzebne są cudzysłowy, ponieważ separator jest łańcuchem.
var boringAnimals = ["Monkey", "Cat", "Fish", "Lizard"];
boringAnimals.join(" - ");
"Monkey - Cat - Fish - Lizard"
boringAnimals.join("*")
"Monkey*Cat*Fish*Lizard"
boringAnimals.join(" sees ")
"Monkey sees Cat sees Fish sees Lizard"
Jest to przydatne, jeśli masz tablicę, którą chcesz zamienić w ciąg. Załóżmy, że masz dużo drugich imion
i przechowujesz je w tablicy wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Możesz zostaniesz poproszony o
podanie swojego pełnego imienia i nazwiska jako ciągu znaków. Użycie join, z pojedynczą spacją jako
separatorem, połączy wszystkie twoje nazwy w jeden ciąg:
var myNames = ["Nicholas", "Andrew", "Maxwell", "Morgan"];
myNames.join(" ");
"Nicholas Andrew Maxwell Morgan"
Gdybyś nie dołączył, musiałbyś zrobić coś takiego, co byłoby naprawdę denerwujące, aby wpisać:
myNames[0] + " " + myNames[1] + " " + myNames[2] + " " + myNames[3];
"Nicholas Andrew Maxwell Morgan"
Ponadto ten kod działałby tylko wtedy, gdy miałbyś dokładnie dwa drugie imiona. Gdybyś miał jedno
lub trzy drugie imiona, musiałbyś zmienić kod. Dzięki join nie musisz niczego zmieniać - wypisuje

łańcuch ze wszystkimi elementami tablicy, bez względu na to, jak długa jest tablica. Jeśli wartości w
tablicy nie są łańcuchami, JavaScript przekonwertuje je na łańcuchy przed połączeniem ich ze sobą:
var ages = [11, 14, 79];
ages.join(" ");
"11 14 79"
Przydatne rzeczy do zrobienia z tablicami
Teraz znasz wiele różnych sposobów tworzenia tablic i zabawy z nimi. Ale co właściwie można zrobić z
tymi wszystkimi właściwościami i metodami? W tej sekcji napiszemy kilka krótkich programów, które
pokażą kilka przydatnych rzeczy związanych z tablicami.
Znajdowanie drogi do domu
Wyobraź sobie: twój przyjaciel przyszedł do twojego domu. Teraz chce ci pokazać swój dom. Jedynym
problemem jest to, że nigdy wcześniej nie byłeś w jej domu, a później będziesz musiał sam znaleźć
drogę do domu. Na szczęście masz sprytny pomysł, aby pomóc Ci rozwiązać Twój problem: w drodze
do domu znajomego będziesz prowadzić listę wszystkich punktów orientacyjnych, które widzisz. W
drodze powrotnej przejrzysz listę w odwrotnej kolejności i zaznaczysz pozycje z końca listy za każdym
razem, gdy miniesz punkt orientacyjny, aby wiedzieć, gdzie iść dalej.
Budowanie tablicy za pomocą funkcji push
Napiszmy trochę kodu, który zrobi dokładnie to. Zaczynamy od stworzenia pustej tablicy. Tablica
zaczyna się pusta, ponieważ nie wiesz, jakie punkty orientacyjne zobaczysz, dopóki nie zaczniesz iść do
domu przyjaciela. Następnie dla każdego punktu orientacyjnego w drodze do domu znajomego
wstawimy opis tego punktu orientacyjnego na koniec tablicy. Następnie, gdy nadejdzie czas powrotu
do domu, usuniemy każdy punkt orientacyjny z tablicy.
var landmarks = [];
landmarks.push("My house");
landmarks.push("Front path");
landmarks.push("Flickering streetlamp");
landmarks.push("Leaky fire hydrant");
landmarks.push("Fire station");
landmarks.push("Cat rescue center");
landmarks.push("My old school");
landmarks.push("My friend's house");
Tutaj tworzymy pustą tablicę o nazwie punkty orientacyjne, a następnie za pomocą funkcji push
przechowujemy wszystkie punkty orientacyjne, które mijasz w drodze do domu znajomego.
Idąc w odwrotnej kolejności z pop
Po przybyciu do domu przyjaciela możesz sprawdzić szereg punktów orientacyjnych. Rzeczywiście,
pierwszą pozycją jest „Mój dom”, po której następuje „Ścieżka przednia” i tak dalej, aż do końca tablicy,

z ostatnią pozycją „Dom mojego przyjaciela”. Kiedy nadejdzie czas, aby wrócić do domu, wystarczy, że
zdejmiesz przedmioty jeden po drugim, a będziesz wiedział, gdzie iść dalej.
landmarks.pop();
"My friend's house"
landmarks.pop();
"My old school"
landmarks.pop();
"Cat rescue center"
landmarks.pop();
"Fire station"
landmarks.pop();
"Leaky fire hydrant"
landmarks.pop();
"Flickering streetlamp"
landmarks.pop();
"Front path"
landmarks.pop();
"My house"
Uff, dotarłeś do domu!
Czy zauważyłeś, że pierwszy punkt orientacyjny, który umieściłeś w tablicy, był jednocześnie ostatnim,
z którego się wydostałeś? A ostatni punkt orientacyjny, który umieściłeś w tablicy, był pierwszym, który
wyszedł? Mogłeś pomyśleć, że zawsze chcesz, aby pierwszy element, który wkładasz, był pierwszym,
który wyjdzie, ale widzisz, że czasami pomocne jest cofanie się przez tablicę w odwrotnej kolejności.
W rzeczywistości bardzo często używa się takiego procesu w większych programach, dlatego JavaScript
sprawia, że wypychanie i wyskakiwanie jest tak łatwe.
Uwaga: ta technika jest znana jako stos w mowie komputerowej. Pomyśl o tym jak o stosie naleśników.
Za każdym razem, gdy gotujesz nowy naleśnik, trafia on na wierzch (jak popchnięcie), a za każdym
razem, gdy go zjesz, spada z wierzchu (jak pop). Zdejmowanie stosu jest jak cofanie się w czasie: ostatni
rozbity przedmiot to ten, który popchniesz jako pierwszy. Tak samo jest z naleśnikami: ostatni naleśnik,
który zjesz, jest pierwszym, który został ugotowany. W żargonie programistycznym nazywa się to
również Last In, First Out (LIFO). Alternatywą dla LIFO jest First In, First Out (FIFO). Jest to również
znane jako kolejka, ponieważ działa jak kolejka (lub linia) ludzi. Pierwsza osoba, która dołączy do
kolejki, to pierwsza obsłużona osoba.
Podejmując decyzję
Możemy użyć tablic w JavaScript, aby zbudować program do podejmowania decyzji za nas (jak Magic
8-Ball). Najpierw jednak musimy dowiedzieć się, jak uzyskać liczby losowe.

Korzystanie z funkcji Math.random()
Liczby losowe możemy tworzyć za pomocą specjalnej metody o nazwie Math.random(), która przy
każdym wywołaniu zwraca losową liczbę z przedziału od 0 do 1. Oto przykład:
Math.random();
0.8945409457664937
Math.random();
0.3697543195448816
Math.random();
0.48314980138093233
Należy zauważyć, że Math.random() zawsze zwraca liczbę
mniej niż 1 i nigdy nie zwróci 1 samego. Jeśli chcesz większą liczbę, po prostu pomnóż wynik wywołania
Math.random(). Na przykład, jeśli chcesz mieć liczby od 0 do 10, pomnóż Math.random() przez 10:
Math.random() * 10;
7.648027329705656
Math.random() * 10;
9.7565904534421861
Math.random() * 10;
0.21483442978933454
Zaokrąglanie w dół za pomocą Math.floor()
Nie możemy jednak użyć tych liczb jako indeksów tablicy, ponieważ indeksy muszą być liczbami
całkowitymi bez przecinka dziesiętnego. Aby to naprawić, potrzebujemy innej metody o nazwie
Math.floor(). To bierze liczbę i zaokrągla ją w dół do liczby całkowitej znajdującej się pod nią (w zasadzie
pozbywa się wszystkiego po przecinku).
Math.floor(3.7463463);
3
Math.floor(9.9999);
9
Math.floor(0.793423451963426);
0
Możemy połączyć te dwie techniki, aby stworzyć losowy indeks. Wszystko, co musimy zrobić, to
pomnożyć Math.random() przez długość tablicy, a następnie wywołać Math.floor() na tej wartości. Na
przykład, jeśli długość tablicy wynosiłaby 4, zrobilibyśmy to:
Math.floor(Math.random() * 4);
2 // może być 0, 1, 2 lub 3

Za każdym razem, gdy wywołujesz powyższy kod, zwraca losową liczbę od 0 do 3 (w tym 0 i 3). Ponieważ
Math.random() zawsze zwraca wartość mniejszą niż 1, Math.random() * 4 nigdy nie zwróci 4 ani
niczego wyższego niż 4. Teraz, jeśli użyjemy tej liczby losowej jako indeksu, możemy wybrać losowy
element z tablicy:
var randomWords = ["Explosion", "Cave", "Princess", "Pen"];
var randomIndex = Math.floor(Math.random() * 4);
randomWords[randomIndex];
"Cave"
Tutaj używamy Math.floor(Math.random() * 4); aby wybrać losową liczbę od 0 do 3. Po zapisaniu tej
liczby losowej w zmiennej randomIndex używamy jej jako indeksu do zapytania o ciąg znaków z tablicy
randomWords. W rzeczywistości moglibyśmy to skrócić, całkowicie rezygnując ze zmiennej
randomIndex i po prostu powiedz:
randomWords[Math.floor(Math.random() * 4)];
"Princess"
Kompletny decydent
Teraz stwórzmy naszą tablicę fraz i możemy użyć tego kodu, aby wybrać losową. To jest nasz decydent!
Używam tutaj komentarzy, aby pokazać kilka pytań, które możesz zadać swojemu komputerowi.
var phrases = [
"That sounds good",
"Yes, you should definitely do that",
"I'm not sure that's a great idea",
"Maybe not today?",
"Computer says no."
];
// Should I have another milkshake?
phrases[Math.floor(Math.random() * 5)];
"I'm not sure that's a great idea"
// Should I do my homework?
phrases[Math.floor(Math.random() * 5)];
"Maybe not today?"
Tutaj stworzyliśmy tablicę o nazwie frazy, która przechowuje różne porady. Teraz za każdym razem,
gdy mamy pytanie, możemy poprosić o losową wartość z tablicy fraz, a to pomoże nam podjąć decyzję!
Zauważ, że ponieważ nasza tablica decyzji zawiera pięć elementów, mnożymy Math.random() przez 5.
To zawsze zwróci jedną z pięciu pozycji indeksu: 0, 1, 2, 3 lub 4.
Tworzenie losowego generatora obelg

Możemy rozszerzyć przykład decydenta, aby stworzyć program, który generuje losową zniewagę za
każdym razem, gdy go uruchamiasz!
var randomBodyParts = ["Face", "Nose", "Hair"];
var randomAdjectives = ["Smelly", "Boring", "Stupid"];
var randomWords = ["Fly", "Marmot", "Stick", "Monkey", "Rat"];
// Pick a random body part from the randomBodyParts array:
(1) var randomBodyPart = randomBodyParts[Math.floor(Math.random() * 3)];
// Pick a random adjective from the randomAdjectives array:
(2) var randomAdjective = randomAdjectives[Math.floor(Math.random() * 3)];
// Pick a random word from the randomWords array:
(3) var randomWord = randomWords[Math.floor(Math.random() * 5)];
// Join all the random strings into a sentence:

randomAdjective + " " + randomWord + "!!!";
randomInsult;
"Your Nose is like a Stupid Marmot!!!"
Tutaj mamy trzy tablice, a w wierszach (1), (2) i (3) używamy trzech indeksów do pobrania losowego
słowa z każdej tablicy. Następnie łączymy je wszystkie w zmiennej randomInsult, aby stworzyć
kompletną zniewagę. Przy u i v mnożymy przez 3, ponieważ zarówno randomAdjectives, jak i
randomBodyParts zawierają trzy elementy. Podobnie, pomnożenie przez 5 w (3), ponieważ
randomWords ma długość pięciu elementów. Zauważ, że dodajemy ciąg znaków z pojedynczą spacją
między randomAdjective i randomWord. Spróbuj uruchomić ten kod kilka razy — za każdym razem
powinieneś otrzymać inną przypadkową zniewagę!
Wypróbuj to!
Jeśli chciałbyś być naprawdę sprytny, możesz zastąpić wiersz w następującym:

randomWords.length)];
Wiemy, że zawsze musimy pomnożyć Math.random() przez długość tablicy, więc użycie
randomWords.length oznacza, że nie musimy zmieniać naszego kodu, jeśli zmieni się długość tablicy.
Oto inny sposób na zbudowanie naszej przypadkowej zniewagi:

randomAdjective, randomWord + "!!!"].join(" ");
"Your Hair is like a Smelly Fly!!!"

W tym przykładzie każde słowo w zdaniu jest osobnym ciągiem w tablicy, którą łączymy znakiem spacji.
Jest tylko jedno miejsce, w którym nie chcemy spacji, która znajduje się pomiędzy randomWord a „!!!”.
W tym przypadku używamy operatora +, aby połączyć te dwa ciągi bez spacji.
Czego się nauczyłeś
Jak widziałeś, tablice JavaScript są sposobem na przechowywanie listy wartości. Teraz wiesz, jak
tworzyć i pracować z tablicami, a także masz wiele sposobów na dostęp do ich elementów. Tablice to
jeden ze sposobów, w jaki JavaScript umożliwia połączenie wielu wartości w jednym miejscu. W
następnym rozdziale przyjrzymy się obiektom, które są kolejnym sposobem przechowywania wielu
wartości jako pojedynczej jednostki. Obiekty używają kluczy ciągów, aby uzyskać dostęp do
elementów, a nie indeksów liczbowych.
Wyzwania programistyczne
Wypróbuj te wyzwania, aby przećwiczyć umiejętności, których nauczyłeś się w tym rozdziale.
#1: Nowe obelgi
Stwórz swój własny losowy generator obelg z własnym zestawem słów.
#2: Bardziej wyrafinowane obelgi
Rozszerz losowy generator obelg, aby generował obelgi, takie jak „Twoja [część ciała] jest bardziej
[przymiotnik] niż [zwierzęca] [część ciała]”. (Wskazówka: musisz utworzyć kolejną tablicę.)
#3: Użyj + czy dołącz?
Utwórz dwie wersje swojego losowego generatora obelg: jedną, która używa operatora + do
utworzenia ciągu i drugą, która tworzy tablicę i łączy ją z " ". Który wolisz i dlaczego?
#4: Łączenie numerów
Jak zamienić tablicę [3, 2, 1] w ciąg „3 jest większe niż 2 jest większe niż 1” przy użyciu metody join?

Obiekty
Obiekty w JavaScript są bardzo podobne do tablic, ale obiekty używają łańcuchów zamiast liczb, aby
uzyskać dostęp do różnych elementów. Łańcuchy są nazywane kluczami lub właściwościami, a
elementy, na które wskazują, nazywane są wartościami. Razem te informacje są nazywane parami
klucz-wartość. Podczas gdy tablice są najczęściej używane do reprezentowania list wielu rzeczy, obiekty
są często używane do reprezentowania pojedynczych rzeczy z wieloma cechami lub atrybutami. Na
przykład w rozdziale 3 stworzyliśmy kilka tablic, które zawierały nazwy różnych zwierząt. A co,
gdybyśmy chcieli przechowywać różne informacje o jednym zwierzęciu?
Tworzenie obiektów
Moglibyśmy przechowywać wiele informacji o jednym zwierzęciu, tworząc obiekt JavaScript. Oto
obiekt, który przechowuje informacje o trójnożnym kocie o imieniu Harmony.
var cat = {
"legs": 3,
"name": "Harmony",
"color": "Tortoiseshell"
};
Tutaj tworzymy zmienną o nazwie cat i przypisujemy do niej obiekt z trzema parami klucz-wartość. Aby
utworzyć obiekt, używamy nawiasów klamrowych {}, zamiast nawiasów prostych, których używaliśmy
do tworzenia tablic. Pomiędzy nawiasami klamrowymi wpisujemy pary klucz-wartość. Nawiasy
klamrowe i wszystko pomiędzy nimi nazywane są literałami obiektowymi. Literał obiektowy to sposób
na tworzenie obiektu poprzez jednoczesne wypisanie całego obiektu.
Uwaga : widzieliśmy również literały tablicowe (na przykład ["a", "b", "c"]), literały liczbowe (na
przykład 37), literały łańcuchowe (na przykład "łoś") i Boolean literały (prawda i fałsz). Literał oznacza
po prostu, że cała wartość jest wypisywana od razu, a nie budowana w wielu krokach. Na przykład, jeśli
chcesz utworzyć tablicę z liczbami od 1 do 3, możesz użyć literału tablicy [1, 2, 3]. Możesz też utworzyć
pustą tablicę, a następnie użyć metody wypychania, aby dodać 1, 2 i 3 do tablicy. Na początku nie
zawsze wiesz, co znajdzie się w Twojej tablicy lub obiekcie, dlatego nie zawsze możesz używać literałów
do budowania tablic i obiektów.
Rysunek przedstawia podstawową składnię tworzenia obiektu.

Kiedy tworzysz obiekt, klucz znajduje się przed dwukropkiem (:), a wartość jest po nim. Dwukropek
działa trochę jak znak równości - wartości po prawej stronie są przypisywane do nazw po lewej, tak jak
podczas tworzenia zmiennych. Pomiędzy każdą parą klucz-wartość musisz umieścić przecinek. W
naszym przykładzie przecinki znajdują się na końcach wierszy, ale zauważ, że nie potrzebujesz
przecinka po ostatniej parze klucz-wartość (kolor: „szylkret”). Ponieważ jest to ostatnia para kluczwartość, zamiast przecinka pojawia się zamykający nawias klamrowy.

Klucze bez cudzysłowów
W naszym pierwszym obiekcie każdy klucz umieściliśmy w cudzysłowie, ale niekoniecznie potrzebujesz
cudzysłowów wokół kluczy - jest to również poprawny literał obiektu cat:
var cat = {
legs: 3,
name: "Harmony",
color: "Tortoiseshell"
};
JavaScript wie, że klucze zawsze będą ciągami, dlatego możesz pominąć cudzysłowy. Jeśli nie umieścisz
cudzysłowów wokół kluczy, klucze bez cudzysłowów muszą podlegać tym samym regułom, co nazwy
zmiennych: na przykład spacje nie są dozwolone w kluczu bez cudzysłowów. Jeśli umieścisz klucz w
cudzysłowie, dozwolone są spacje:
var cat = {
legs: 3,
"full name": "Harmony Philomena Snuggly-Pants Morgan",
color: "Tortoiseshell"
};
Zauważ, że chociaż klucz jest zawsze ciągiem (z cudzysłowami lub bez), wartość tego klucza może być
dowolnym rodzajem wartości, a nawet zmienną zawierającą wartość. Możesz też umieścić cały obiekt
w jednej linii, ale może to być trudniejsze do odczytania w ten sposób:
var cat = { legs: 3, name: "Harmony", color: "Tortoiseshell" };
Dostęp do wartości w obiektach
Możesz uzyskać dostęp do wartości w obiektach za pomocą nawiasów kwadratowych, tak jak w
przypadku tablic. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast indeksu (liczby) używasz klucza (łańcucha).
cat["name"];
"Harmony"
Tak jak cudzysłowy wokół kluczy są opcjonalne podczas tworzenia literału obiektu, tak samo
cudzysłowy są opcjonalne podczas uzyskiwania dostępu do kluczy w obiektach. Jeśli jednak nie
zamierzasz używać cudzysłowów, kod wygląda nieco inaczej:
cat.name;
"Harmony"
Ten styl nazywa się notacją kropkową. Zamiast wpisywać nazwę klucza w cudzysłowie w nawiasach
kwadratowych po nazwie obiektu, po prostu używamy kropki, po której następuje klucz, bez żadnych
cudzysłowów. Podobnie jak w przypadku kluczy bez cudzysłowów w literałach obiektowych, będzie to
działać tylko wtedy, gdy klucz nie zawiera żadnych znaków specjalnych, takich jak spacje. Zamiast

szukać wartości przez wpisanie jej klucza, powiedzmy, że chcesz uzyskać listę wszystkich kluczy w
obiekcie. JavaScript daje ci łatwy sposób na zrobienie tego, używając Object.keys():
var dog = { name: "Pancake", age: 6
yip!" };
var cat = { name: "Harmony", age: 8, color: "tortoiseshell" };
Object.keys(dog);
["name", "age", "color", "bark"]
Object.keys(cat);
["name", "age", "color"]
Object.keys(anyObject) zwraca tablicę zawierającą wszystkie klucze anyObject
Dodawanie wartości do obiektów
Pusty obiekt jest jak pusta tablica, ale używa nawiasów klamrowych { } zamiast nawiasów
kwadratowych:
var obiekt = {};
Możesz dodawać elementy do obiektu tak samo, jak dodajesz elementy do tablicy, ale zamiast liczb
używasz ciągów znaków:
var cat = {};
cat["legs"] = 3;
cat["name"] = "Harmony";
cat["color"] = "Tortoiseshell";
cat;
{ color: "Tortoiseshell", legs: 3, name: "Harmony" }
Tutaj zaczęliśmy od pustego obiektu o nazwie cat. Następnie dodaliśmy kolejno trzy pary kluczwartość. Następnie wpisujemy cat;, a przeglądarka pokazuje zawartość obiektu. Różne przeglądarki
mogą jednak wyświetlać obiekty w różny sposób. Na przykład Chrome (w momencie, gdy to piszę)
wyświetla obiekt cat w następujący sposób:

Podczas gdy Chrome drukuje klucze w tej kolejności (nogi, nazwa, kolor), inne przeglądarki mogą
wyświetlić je inaczej. Dzieje się tak, ponieważ JavaScript nie przechowuje obiektów z ich kluczami w
określonej kolejności. Tablice mają oczywiście pewną kolejność: indeks 0 jest przed indeksem 1, a
indeks 3 po indeksie 2. Ale w przypadku obiektów nie ma oczywistego sposobu uporządkowania
każdego elementu. Czy kolor powinien iść przed nogami czy po? Nie ma „poprawnej” odpowiedzi na
to pytanie, więc obiekty po prostu przechowują klucze bez przypisywania im żadnej konkretnej
kolejności, w wyniku czego różne przeglądarki drukują klucze w różnej kolejności. Z tego powodu nigdy
nie powinieneś pisać programu, w którym klucze obiektów są w określonej kolejności.

Dodawanie klawiszy za pomocą notacji kropkowej
Możesz również użyć notacji kropkowej podczas dodawania nowych kluczy. Wypróbujmy poprzedni
przykład, w którym zaczęliśmy od pustego obiektu i dodaliśmy do niego klucze, ale tym razem użyjemy
notacji kropkowej:
var cat = {};
cat.legs = 3;
cat.name = "Harmony";
cat.color = "Tortoiseshell";
Jeśli pytasz o właściwość, o której JavaScript nie wie, zwraca specjalną wartość undefined. undefined
oznacza po prostu „Nic tu nie ma!" Na przykład:
var dog = {
name: "Pancake",
legs: 4,
isAwesome: true
};
dog.isBrown;
undefined
Tutaj definiujemy trzy właściwości psa: imię, nogi i isAwesome. Nie zdefiniowaliśmy isBrown, więc
dog.isBrown zwraca undefined.
Łączenie tablic i obiektów
Do tej pory przyglądaliśmy się tylko tablicom i obiektom, które zawierają proste typy, takie jak liczby i
łańcuchy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć innej tablicy lub obiektu jako wartości w tablicy lub
obiekcie. Na przykład tablica obiektów dinozaurów może wyglądać tak:
var dinosaurs = [
{ name: "Tyrannosaurus Rex", period: "Late Cretaceous" },
{ name: "Stegosaurus", period: "Late Jurassic" },
{ name: "Plateosaurus", period: "Triassic" }
];
Aby uzyskać wszystkie informacje o pierwszym dinozaurze, możesz użyć tej samej techniki, której
używaliśmy wcześniej, wprowadzając indeks w nawiasach kwadratowych:
dinosaurs[0];
{ name: "Tyrannosaurus Rex", period: "Late Cretaceous" }
Jeśli chcesz uzyskać tylko imię pierwszego dinozaura, możesz po prostu dodać klucz obiektu w
nawiasach kwadratowych po indeksie tablicy:

dinosaurs[0]["name"];
"Tyrannosaurus Rex"
Możesz też użyć notacji kropkowej w następujący sposób:
dinosaurs[1].period;
"Late Jurassic"
Uwaga : Notacji kropkowej można używać tylko z obiektami, a nie z tablicami.
Tablica Przyjaciół
Spójrzmy teraz na bardziej złożony przykład. Stworzymy tablicę zaprzyjaźnionych obiektów, w której
każdy obiekt również zawiera tablicę. Najpierw utworzymy obiekty, a następnie umieścimy je wszystkie
w tablicy.
var anna = { name: "Anna", age: 11, luckyNumbers: [2, 4, 8, 16] };
var dave = { name: "Dave", age: 5, luckyNumbers: [3, 9, 40] };
var kate = { name: "Kate", age: 9, luckyNumbers: [1, 2, 3] };
Najpierw tworzymy trzy obiekty i zapisujemy je w zmiennych o nazwie anna, dave i kate. Każdy obiekt
ma trzy klucze: imię, wiek i luckyNumbers. Każdy klucz nazwy ma przypisaną wartość ciągu, każdy klucz
wieku ma przypisaną jedną wartość liczbową, a każdy klucz luckyNumbers ma przypisaną tablicę
zawierającą kilka różnych liczb. Następnie utworzymy tablicę naszych przyjaciół:
var friends = [anna, dave, kate];
Teraz mamy tablicę zapisaną do zmiennej friends z trzema elementami: anna, dave i kate (z których
każdy odnosi się do obiektów). Możesz pobrać jeden z tych obiektów, używając jego indeksu w tablicy:
friends[1];
{ name: "Dave", age: 5, luckyNumbers: Array[3] }
Spowoduje to pobranie drugiego obiektu w tablicy, dave (o indeksie 1). Chrome drukuje Array [3] dla
tablicy luckyNumbers, co jest po prostu sposobem na powiedzenie: „To jest tablica trzyelementowa”.
Możemy również pobrać wartość z obiektu, wpisując indeks obiektu w nawiasach kwadratowych, a
następnie klucz, który chcemy:
friends[2].name
"Kate"
Ten kod pyta o element o indeksie 2, który jest zmienną o nazwie kate, a następnie prosi o właściwość
w tym obiekcie pod kluczem „name”, czyli „Kate”. Moglibyśmy nawet pobrać wartość z tablicy, która
znajduje się w jednym z obiektów w tablicy friends, na przykład:
friends[0].luckyNumbers[1];
4
Rysunek przedstawia każdy indeks. friends[0] to element o indeksie 0 w tablicy friends, który jest
obiektem anna. friends[0].luckyNumbers to tablica [2, 4, 8, 16] z obiektu o nazwie anna. Wreszcie
friends[0].luckyNumbers[1] ma indeks 1 w tej tablicy, czyli wartość liczbową 4.

Eksploracja obiektów w konsoli
Chrome pozwoli Ci zagłębić się w obiekty, które wydrukujesz w konsoli.
Na przykład, jeśli wpiszesz . . .
friends[1];
Chrome wyświetli dane wyjściowe pokazane na rysunku

Trójkąt po lewej oznacza, że ten obiekt można rozbudować. Kliknij obiekt, aby go rozwinąć, a zobaczysz,
co pokazano na rysunku

Możesz również rozwinąć luckyNumbers, klikając je

Nie przejmuj się właściwościami __proto__ — mają one związek z prototypem obiektu. Przyjrzymy się
prototypom później, w rozdziale 12. Zauważysz również, że interpreter pokazuje wartość właściwości
length tablicy. Możesz także wyświetlić całą tablicę znajomych i rozwinąć każdy element tablicy, jak
pokazano na rysunku

Przydatne rzeczy do zrobienia z obiektami
Teraz, gdy znasz kilka różnych sposobów tworzenia obiektów i dodawania do nich właściwości,
zajmijmy się tym, czego nauczyliśmy się używać, wypróbowując kilka prostych programów.
Śledzenie należnych pieniędzy
Załóżmy, że zdecydowałeś się założyć bank. Pożyczasz pieniądze swoim znajomym i chcesz mieć sposób
na śledzenie, ile pieniędzy każdy z nich jest ci winien. Możesz użyć obiektu jako sposobu na połączenie
łańcucha i wartości. W tym przypadku ciąg będzie nazwą twojego przyjaciela, a wartością będzie sumą
pieniędzy, którą jest ci winien. Spójrzmy.
(1) var owedMoney = {};
(2) owedMoney["Jimmy"] = 5;
(3) owedMoney["Anna"] = 7;
(4)owedMoney["Jimmy"];
5
(5) owedMoney["Jinen"];
undefined
W punkcie (1) tworzymy nowy pusty obiekt o nazwie owedMoney. W (2) przypisujemy wartość 5 do
klawisza „Jimmy”. To samo robimy w (3), przypisując wartość 7 do klucza „Anna”. W (4) pytamy o
wartość powiązaną z kluczem „Jimmy”, czyli 5. Następnie w (5) pytamy o wartość powiązaną z kluczem
„Jinen”, która jest niezdefiniowana, ponieważ jej nie ustawiliśmy . Teraz wyobraźmy sobie, że Jimmy
pożycza trochę więcej pieniędzy (powiedzmy 3 dolary). Możemy zaktualizować nasz obiekt i dodać 3
do kwoty, którą Jimmy jest winien, za pomocą operatora plus-równa się (+=), który widzieliście w
rozdziale 2.
owedMoney["Jimmy"] += 3;
owedMoney["Jimmy"];
8
To tak, jakby powiedzieć owedMoney["Jimmy"] = owedMoney["Jimmy"] + 3. Możemy również
spojrzeć na cały obiekt, aby zobaczyć, ile pieniędzy jest nam winien każdy znajomy:
owedMoney;
{ Jimmy: 8, Anna: 7 }
Przechowywanie informacji o swoich filmach
Załóżmy, że masz dużą kolekcję filmów na DVD i Blu-ray. Czy nie byłoby wspaniale mieć informacje o
tych filmach na komputerze, aby łatwo znaleźć informacje o każdym filmie? Możesz utworzyć obiekt

do przechowywania informacji o swoich filmach, gdzie każdy klucz jest tytułem filmu, a każda wartość
to inny obiekt zawierający informacje o filmie. Wartości w obiektach mogą same w sobie być
obiektami!
var movies = {
"Finding Nemo": {
releaseDate: 2003,
duration: 100,
actors: ["Albert Brooks", "Ellen DeGeneres", "Alexander Gould"],
format: "DVD"
},
"Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi": {
releaseDate: 1983,
duration: 134,
actors: ["Mark Hamill", "Harrison Ford", "Carrie Fisher"],
format: "DVD"
},
"Harry Potter and the Goblet of Fire": {
releaseDate: 2005,
duration: 157,
actors: ["Daniel Radcliffe", "Emma Watson", "Rupert Grint"],
format: "Blu-ray"
}
};
Być może zauważyłeś, że użyłem cudzysłowów dla tytułów filmów (kluczy w zewnętrznym obiekcie),
ale nie dla kluczy w obiektach wewnętrznych. To dlatego, że tytuły filmów muszą mieć spacje – w
przeciwnym razie musiałbym wpisać każdy tytuł, taki jak StarWarsEpisodeVIReturnOfTheJedi, a to po
prostu głupie! Nie potrzebowałem cudzysłowów dla kluczy w obiektach wewnętrznych, więc je
pominąłem. Może sprawić, że kod będzie wyglądał nieco czyściej, gdy nie będzie w nim niepotrzebnych
znaków interpunkcyjnych. Teraz, gdy potrzebujesz informacji o filmie, łatwo znajdziesz:
var findingNemo = movies["Finding Nemo"];
findingNemo.duration;
100
findingNemo.format;
"DVD"

Tutaj zapisujemy informacje o filmie o Finding Nemo w zmiennej o nazwie findNemo. Następnie
możemy spojrzeć na właściwości tego obiektu (takie jak czas trwania i format), aby dowiedzieć się o
filmie. Możesz także łatwo dodawać nowe filmy do swojej kolekcji:
var cars = {
releaseDate: 2006,
duration: 117,
actors: ["Owen Wilson", "Bonnie Hunt", "Paul Newman"],
format: "Blu-ray"
};
movies["Cars"] = cars;
Tutaj tworzymy nowy obiekt informacji filmowej o samochodach. Następnie wstawiamy to do obiektu
filmów pod klawiszem „Samochody”. Teraz, gdy tworzysz swoją kolekcję, możesz chcieć znaleźć łatwy
sposób na wymienienie nazw wszystkich swoich filmów. W tym miejscu pojawia się Object.keys:
Object.keys(movies);
["Finding Nemo", "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi", "Harry
Potter and the Goblet of Fire", "Cars"]
Czego się nauczyłeś
Teraz widziałeś, jak działają obiekty w JavaScript. Przypominają tablice, ponieważ można ich używać
do przechowywania wielu informacji w jednej jednostce. Jedną z głównych różnic jest to, że używasz
ciągów, aby uzyskać dostęp do elementów w obiekcie, a liczb, aby uzyskać dostęp do elementów w
tablicy. Z tego powodu tablice są uporządkowane, a obiekty nie. W późniejszych rozdziałach będziemy
robić znacznie więcej z obiektami, gdy poznamy więcej funkcji JavaScript. W następnym rozdziale
przyjrzymy się warunkom i pętlom, które są sposobami dodawania struktury do naszych programów,
aby uczynić je bardziej wydajnymi.
Wyzwania programistyczne
Wypróbuj te wyzwania, aby przećwiczyć pracę z przedmiotami.
#1: Scorekeeper
Wyobraź sobie, że grasz w grę z przyjaciółmi i chcesz śledzić wynik. Utwórz obiekt o nazwie partytury.
Kluczami będą imiona Twoich znajomych, a wartościami będą wyniki (wszystkie zaczynają się od 0).
Gdy gracze zdobywają punkty, musisz zwiększyć ich wyniki. Jak zwiększyłbyś wynik gracza w obiekcie
punktacji?
#2: Zagłębianie się w obiekty i tablice
Załóżmy, że masz następujący obiekt:
var myCrazyObject = {
"name": "A ridiculous object",
"some array": [7, 9, { purpose: "confusion", number: 123 }, 3.3],

"random animal": "Banana Shark"
};
Jak wydobyć liczbę 123 z tego obiektu za pomocą jednej linii JavaScript? Wypróbuj w konsoli, aby
sprawdzić, czy masz rację.

Podstawy HTML
Konsola JavaScript oparta na przeglądarce, której używaliśmy do tej pory, świetnie nadaje się do
wypróbowywania małych fragmentów kodu, ale aby tworzyć rzeczywiste programy, potrzebujemy
czegoś bardziej elastycznego, na przykład strony internetowej z JavaScriptem w to. W tym rozdziale
dowiemy się, jak stworzyć podstawową stronę HTML.
HTML (HyperText Markup Language) to język używany do tworzenia stron internetowych. Słowo
HyperText odnosi się do tekstu połączonego hiperłączami, łączami na stronie internetowej. Język
znaczników służy do opisywania dokumentów, dzięki czemu nie są one zwykłym tekstem. Znacznik
informuje oprogramowanie (takie jak przeglądarka internetowa), jak wyświetlić tekst i co z nim zrobić.
Pokażę, jak pisać dokumenty HTML w edytorze tekstu, prostym programie przeznaczonym do pisania
plików tekstowych bez formatowania, które można znaleźć w edytorach tekstu, takich jak Microsoft
Word. Dokumenty z edytorem tekstu zawierają sformatowany tekst (z różnymi czcionkami, kolorami
pisma, rozmiarami czcionek itp.), a procesory tekstu zaprojektowano tak, aby ułatwić zmianę
formatowania tekstu. Edytory tekstu zwykle pozwalają również na wstawianie obrazów i grafik.
Pliki zwykłego tekstu zawierają tylko tekst, bez żadnych informacji o czcionce, kolorze, rozmiarze itd.
Nie możesz umieścić obrazu w pliku tekstowym, chyba że zrobisz go z tekstu - na przykład tego kota.
Edytory tekstu
Napiszemy nasz kod HTML w wieloplatformowym (kompatybilnym z Windows, Mac OS i Linux)
edytorze Sublime Text. Możesz pobrać i używać Sublime Text za darmo, ale po pewnym czasie
zostaniesz poproszony o opłacenie licencji. Jeśli nie podoba ci się ten pomysł, poniżej wymieniłem kilka
całkowicie darmowych alternatyw. Moje instrukcje w tym rozdziale są nastawione na Sublime Text, ale
ponieważ edytory tekstu są stosunkowo proste, instrukcje powinny działać prawie tak samo dla
każdego edytora.
• Gedit to wieloplatformowy edytor tekstu z projektu GNOME (https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit/).
• Dla Microsoft Windows, Notepad++ (http://notepad-plus-plus.org/) to kolejna dobra alternatywa.
• W systemie Mac OS dobrym rozwiązaniem jest TextWrangler
Aby zainstalować Sublime Text, odwiedź http://www.sublimetext.com/.
Instrukcje instalacji różnią się dla każdego systemu operacyjnego, ale powinny być dość jasne. Jeśli
napotkasz jakiekolwiek problemy, wypróbuj sekcję Wsparcie na stronie głównej Sublime Text.
Podświetlanie składni
Sublime Text oznaczy kolorami Twoje programy za pomocą podświetlania składni. Ma to na celu
ułatwienie programistom czytania programów poprzez przypisywanie różnych kolorów do różnych
typów kodu. Na przykład ciągi znaków mogą być zielone, a słowa kluczowe, takie jak var, mogą być
pomarańczowe. Sublime Text ma wiele schematów kolorów do wyboru. W tej książce używamy
schematu kolorów IDLE, który możesz dopasować na ekranie, przechodząc do Preferences4Color
Scheme i wybierając IDLE
Nasz pierwszy dokument HTML
Po zainstalowaniu Sublime Text uruchom program i utwórz nowy plik za pomocą File4New File.
Następnie wybierz File4Save, aby zapisać nowy, pusty plik; nazwij go page.html i zapisz na pulpicie.
Teraz nadszedł czas na napisanie kodu HTML. Wprowadź następujący tekst do pliku page.html:

<h1>Witaj świecie!</h1>
<p>Moja pierwsza strona internetowa.</p>
Zapisz zaktualizowaną wersję page.html za pomocą File4Save. Zobaczmy teraz, jak ta strona
wyglądałaby w przeglądarce internetowej. Otwórz Chrome, wybierz File4Open File i wybierz page.html
z pulpitu. Powinieneś zobaczyć coś takiego jak Rysunek 5-1. Rysunek 5-1: Twoja pierwsza strona HTML
w Chrome

Właśnie stworzyłeś swój pierwszy dokument HTML! Chociaż przeglądasz go w przeglądarce
internetowej, w rzeczywistości nie ma go w Internecie. Chrome otwiera Twoją stronę lokalnie i po
prostu odczytuje tagi znaczników, aby dowiedzieć się, co zrobić z jej tekstem.
Tagi i elementy
Dokumenty HTML składają się z elementów. Element zaczyna się tagiem początkowym i kończy tagiem
końcowym. Na przykład w naszym dokumencie do tej pory mamy dwa elementy: h1 i p. Element h1
zaczyna się znacznikiem początkowym <h1> i kończy znacznikiem końcowym </h1>. Element p zaczyna
się znacznikiem początkowym <p> i kończy znacznikiem końcowym </p>. Wszystko między tagami
otwierającymi i zamykającymi jest zawartością elementu. Tagi początkowe składają się z nazwy
elementu otoczonej nawiasami ostrymi: < i >. Tagi końcowe są takie same, ale mają ukośnik (/) przed
nazwą elementu.
Elementy nagłówka
Każdy element ma specjalne znaczenie i zastosowanie. Na przykład element h1 oznacza „To jest
nagłówek najwyższego poziomu”. Treść, którą umieścisz pomiędzy otwierającym i zamykającym
znacznikiem <h1> jest wyświetlana przez przeglądarkę w osobnym wierszu, dużą, pogrubioną czcionką.
W HTML jest sześć poziomów nagłówków: h1, h2, h3, h4, h5 i h6. Wyglądają tak:
<h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1>
<h2>Nagłówek drugiego poziomu</h2>
<h3>Nagłówek trzeciego poziomu</h3>
<h4>Nagłówek czwartego poziomu</h4>
<h5>Nagłówek piątego poziomu</h5>
<h6>Nagłówek szóstego poziomu</h6>

Element p
Element p służy do definiowania oddzielnych akapitów tekstu. Każdy tekst, który umieścisz między
znacznikami <p>, zostanie wyświetlony w osobnym akapicie, z pewną przestrzenią nad i pod akapitem.
Spróbujmy stworzyć wiele elementów p. Dodaj ten nowy wiersz do dokumentu page.html (stare
wiersze są zaznaczone na szaro):
<h1>Hello world!</h1>
<p>My first web page.</p>
<p>Let's add another paragraph.</p>

Zauważ, że akapity pojawiają się w różnych wierszach i są oddzielone odrobiną odstępu. To wszystko z
powodu tagów <p>.
Białe znaki w HTML i elementach na poziomie bloku
Jak wyglądałaby nasza strona bez tagów? Spójrzmy:
Hello world!
My first web page.
Let's add another paragraph.

O nie! Nie tylko straciliśmy formatowanie, ale wszystko jest w jednej długiej linii! Powodem jest to, że
w HTML wszystkie białe znaki są zwinięte w jedną spację. Biały znak oznacza dowolny znak, który
powoduje powstanie pustego miejsca na stronie, na przykład znak spacji, znak tabulacji i znak nowego
wiersza (znak, który jest wstawiany po naciśnięciu klawisza Enter lub Return). Wszelkie puste wiersze,
które wstawisz między dwoma fragmentami tekstu w dokumencie HTML, zostaną zwinięte w jedno
miejsce. Elementy p i h1 nazywane są elementami blokowymi, ponieważ wyświetlają swoją zawartość
w osobnym bloku, zaczynając od nowego wiersza i z dowolną następną zawartością w nowym wierszu.
Elementy wbudowane
Dodajmy jeszcze dwa elementy do naszego dokumentu, em i strong:
<h1>Hello world!</h1>
<p>My <em>first</em> <strong>web page</strong>.</p>
<p>Let's add another <strong><em>paragraph</em></strong>.</p>

Element em oznacza jego treść kursywą .Element strong sprawia, że jego treść jest pogrubiona.
Elementy em i strong są elementami wbudowanymi, co oznacza, że nie umieszczają swojej zawartości
w nowej linii, jak to robią elementy blokowe. Aby treść była pogrubiona i pochylona, umieść ją w obu
tagach. Zwróć uwagę, że w poprzednim przykładzie pogrubiony tekst i kursywa mają tagi w
następującej kolejności: <strong><em>paragraf</em></strong>. Ważne jest, aby odpowiednio
zagnieździć elementy. Zagnieżdżanie oznacza, że jeśli element znajduje się wewnątrz innego elementu,
jego znaczniki otwierający i zamykający powinny znajdować się wewnątrz elementu nadrzędnego. Na
przykład nie jest to dozwolone:
<strong><em>akapit</strong></em>
W takim przypadku tag zamykający </strong> znajduje się przed tagiem zamykającym </em>.
Przeglądarki generalnie nie powiedzą Ci, kiedy popełniłeś taki błąd, ale nieprawidłowe zagnieżdżenie
może spowodować, że Twoje strony będą się łamać w dziwny sposób.
Pełny dokument HTML
To, na co patrzyliśmy do tej pory, to tak naprawdę tylko fragment kodu HTML. Pełny dokument HTML
wymaga dodatkowych elementów. Rzućmy okiem na przykład kompletnego dokumentu HTML i co
oznacza każda jego część. Zaktualizuj swój plik page.html o te nowe elementy:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My first proper HTML page</title>
</head>
<body>
<h1>Hello world!</h1>
<p>My <em>first</em> <strong>web page</strong>.</p>
<p>Let's add another <strong><em>paragraph</em></strong>.</p>
</body>
</html>
Uwaga : Sublime Text powinien automatycznie wciąć niektóre wiersze, jak pokazano w tym
przykładzie. W rzeczywistości identyfikuje wiersze na podstawie ich znaczników (takich jak <html>,
<h1> itd.) i wcina je zgodnie z ich zagnieżdżeniem. Sublime Text nie wcina znaczników <head> i <body>,
chociaż niektórzy edytorzy to robią.

Przyjrzyjmy się elementom w naszym pliku page.html. Znacznik <!DOCTYPE html> to tylko deklaracja.
Mówi po prostu: „To jest dokument HTML.” Następnie pojawia się otwierający znacznik <html>
(zamykający znacznik </html> znajduje się na samym końcu). Wszystkie dokumenty HTML muszą mieć
element html jako najbardziej zewnętrzny element. Wewnątrz elementu html znajdują się dwa
elementy: head i body. Element head zawiera pewne informacje o dokumencie HTML, takie jak
element title, który zawiera tytuł dokumentu. Na przykład zauważ, że na powyższym rysunku tytuł w
zakładce przeglądarki – „Moja pierwsza właściwa strona HTML” – odpowiada temu, co wpisaliśmy w
elemencie title. Element title znajduje się wewnątrz elementu head, który jest zawarty w elemencie
html. Element body zawiera treść, która będzie wyświetlana w przeglądarce. Tutaj właśnie
skopiowaliśmy wcześniej kod HTML.
Hierarchia HTML
Elementy HTML mają wyraźną hierarchię lub porządek i mogą być traktowane jako rodzaj
odwróconego drzewa. Możesz zobaczyć, jak nasz dokument wyglądałby jako drzewo na rysunku

Najwyższym elementem jest element html. Zawiera elementy głowy i ciała. Head zawiera element title,
a body zawiera elementy h1 i p. Przeglądarka interpretuje Twój kod HTML zgodnie z tą hierarchią.
Później przyjrzymy się, jak zmienić strukturę dokumentu. Rysunek przedstawia inny sposób wizualizacji
hierarchii HTML, jako zestawu zagnieżdżonych pól.

Dodawanie linków do kodu HTML
Wcześniej w tym rozdziale dowiedzieliśmy się, że HT w HTML oznacza hipertekst lub tekst połączony.
Dokumenty HTML mogą zawierać hiperłącza (w skrócie łącza), które prowadzą do innych stron
internetowych. Element a (dla
kotwica) tworzy element łącza. Zmodyfikuj swój dokument HTML, aby pasował do następującego
przykładu: usuń drugi element p oraz znaczniki <em> i <strong>, a następnie dodaj nowy kolorowy kod,
aby utworzyć łącze do http://xkcd.com/:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My first proper HTML page</title>
</head>
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<body>
<h1>Hello world!</h1>
<p>My first web page.</p>
<p><a href="http://xkcd.com">Click here</a> to read some excellent
comics.</p>
</body>
</html>
Teraz zapisz i otwórz swoją stronę w przeglądarce, powinna wyglądać tak jak na rysunku

Jeśli klikniesz ten link, Twoja przeglądarka powinna przejść do witryny xkcd, http://xkcd.com/. Po
wypełnieniu geekowych komiksów kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić na swoją stronę.
Atrybut link
Przyjrzyjmy się bliżej, jak stworzyliśmy ten link HTML. Aby powiedzieć przeglądarce, do której należy
przejść po kliknięciu elementu, dodaliśmy coś, co nazywa się atrybutem do elementu kotwicy. Atrybuty
w elementach HTML są podobne do par klucz-wartość w obiektach JavaScript. Każdy atrybut ma nazwę
i wartość. Oto link xkcd, który utworzyliśmy ponownie:
<a href="http://xkcd.com">Kliknij tutaj</a>
W tym przypadku nazwa atrybutu to href, a wartość atrybutu to „http://xkcd.com”. Nazwa href
oznacza odniesienie hipertekstowe, co jest fantazyjnym sposobem powiedzenia „adres internetowy”.
Rysunek przedstawia wszystkie części łącza.

Link przeniesie Cię do dowolnego adresu internetowego wprowadzonego jako wartość atrybutu href.
Atrybut title

Kolejnym atrybutem, który możemy dodać do linków, jest atrybut title. Ten atrybut określa tekst, który
widzisz po najechaniu kursorem myszy na łącze. Na przykład zmień otwierający tag <a> tak, aby
wyglądał tak:
<a href="http://xkcd.com" title="xkcd: Land of geekly comics!">Kliknij tutaj</a>
Teraz odśwież stronę. Po najechaniu kursorem na link powinieneś zobaczyć tekst „xkcd: Kraina
komiksów geeków!” unoszący się nad stroną, jak pokazano na rysunku

Wypróbuj to!
Utwórz nowy plik o nazwie links.html. Powinien zawierać taką samą strukturę HTML jak nasz
page.html, ale z nowym tytułem i nagłówkiem oraz trzema elementami akapitu (p). W każdym akapicie
umieść link do jednej z ulubionych stron internetowych. Upewnij się, że wszystkie elementy a mają
atrybuty href i title
Czego się nauczyłeś
Poznałeś podstawy HTML, języka używanego do tworzenia stron internetowych. Stworzyliśmy prostą
stronę zawierającą link do innej strony. W następnej części przyjrzymy się, jak osadzić JavaScript na
naszej stronie internetowej. Ułatwi to tworzenie większych programów, ponieważ w kilku następnych
częściach omówimy więcej funkcji JavaScript.

Warunki i pętle
Warunki i pętle to dwa najważniejsze pojęcia w JavaScript. Warunek mówi: „Jeśli coś jest prawdą, zrób
to. W przeciwnym razie zrób to. Na przykład, jeśli odrabiasz pracę domową, możesz zjeść lody, ale jeśli
nie odrabiasz pracy domowej, nie dostaniesz lody. Pętla mówi: „Dopóki coś jest prawdą, rób to dalej”.
Na przykład, dopóki jesteś spragniony, pij wodę. Warunki i pętle to potężne koncepcje, które są
kluczem do każdego wyrafinowanego programu. Nazywane są strukturami kontrolnymi, ponieważ
pozwalają kontrolować, które części kodu są wykonywane, kiedy i jak często są wykonywane, w oparciu
o określone warunki. Najpierw musimy dowiedzieć się, jak osadzić JavaScript w naszym pliku HTML,
abyśmy mogli zacząć tworzyć dłuższe programy niż do tej pory.
Osadzanie JavaScript w HTML
Oto plik HTML, który utworzyliśmy w rozdziale 5, z dodatkami w kolorze i istniejącym tekstem w kolorze
szarym. (Aby uprościć ten przykład, usunąłem również link do xkcd.)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My first proper HTML page</title>
</head>
<body>
<h1>Hello world!</h1>
<p>My first web page.</p>
<script>
var message = "Hello world!";
console.log(message);
</script>
</body>
</html>
Tutaj dodaliśmy nowy element, zwany skryptem. To jest specjalny element HTML. W przypadku
większości elementów HTML zawartość między otwierającym i zamykającym znacznikiem jest
wyświetlana na stronie. Z drugiej strony w przypadku skryptu wszystko między znacznikami jest
traktowane jako JavaScript i uruchamiane przez interpreter JavaScript. Teraz spójrzmy na kod
wewnątrz elementu script:
var message = "Hello world!";
(1) console.log(message);
Uruchamianie JavaScript w pliku HTML jest zupełnie inne niż uruchamianie go w konsoli. Kiedy używasz
konsoli JavaScript, każdy wpisany wiersz jest uruchamiany zaraz po naciśnięciu klawisza Enter, a
wartość tego wiersza jest wypisywana w konsoli. Na stronie internetowej cały JavaScript jest

uruchamiany jednocześnie od góry do dołu i nic nie jest automatycznie drukowany na konsoli, chyba
że poinformujemy przeglądarkę inaczej. Możemy użyć pliku console.log do drukowania, co ułatwi nam
zobaczenie, co się dzieje podczas uruchamiania naszych programów. Metoda console.log pobiera
dowolną wartość i wypisuje lub rejestruje tę wartość w konsoli. Na przykład, jeśli załadujesz plik HTML
z początku tej sekcji przy otwartej konsoli JavaScript, zobaczysz to:
Hello world!
Wywołanie console.log(message) w (1) spowodowało napis "Hello world!" do wydrukowania na
konsoli. Teraz, kiedy już wiesz, jak pisać dłuższe programy za pomocą JavaScript, możesz zacząć uczyć
się o warunkach warunkowych.
Warunkowe
W JavaScript istnieją dwie formy instrukcji warunkowych: instrukcje if i if...else. Instrukcja if służy do
wykonania fragmentu kodu, jeśli coś jest prawdą. Na przykład, jeśli byłeś dobry, dostajesz smakołyk.
Instrukcja if...else wykonuje jeden fragment kodu, jeśli coś jest prawdą, a drugi, jeśli nie. Na przykład,
jeśli byłeś dobry, dostajesz smakołyk; w przeciwnym razie zostaniesz uziemiony.
Wyrażenia if
Instrukcja if jest najprostszą ze struktur kontrolnych JavaScript. Służy do uruchamiania kodu tylko
wtedy, gdy warunek jest spełniony. Wróć do pliku HTML i zastąp dwie linie wewnątrz elementu script
następującym:
(1) var name = "Nicholas";
(2) console.log("Hello " + name);
(3) if (name.length > 7) {
(4)console.log("Wow, you have a REALLY long name!");
}
Najpierw w (1) tworzymy zmienną o nazwie name i ustawiamy jej wartość na ciąg "Nicholas".
Następnie używamy console.log do zalogowania ciągu „Hello Nicolas” w (2). W (3) używamy instrukcji
if, aby sprawdzić, czy długość nazwy jest większa niż 7. Jeśli tak, konsola wyświetli "Wow, masz
NAPRAWDĘ długą nazwę!", używając console.log w (4). Jak pokazuje Rysunek , instrukcja if składa się
z dwóch głównych części: warunku i treści. Warunek powinien być wartością logiczną. Treść to jeden
lub więcej wierszy kodu JavaScript, które są wykonywane, jeśli warunek jest spełniony.

Po załadowaniu strony HTML z tym kodem JavaScript w konsoli powinieneś zobaczyć następujące
informacje:
Hello Nicholas

Wow, you have a REALLY long name!
Ponieważ imię Nicholas składa się z ośmiu znaków, nazwa.długość zwraca 8. Dlatego warunek
nazwa.długość > 7 jest spełniony, co powoduje uruchomienie treści instrukcji if, co skutkuje
zarejestrowaniem nieco zaskakującego komunikatu. Aby uniknąć wywołania warunku if, zmień imię
Nicholas na Nick (pozostawiając resztę kodu bez zmian):
var name = "Nick";
Teraz zapisz plik i odśwież stronę. Tym razem warunek nazwa.długość > 7 nie jest spełniony, ponieważ
nazwa.długość wynosi 4. Oznacza to, że treść instrukcji if nie jest uruchamiana i wszystko, co zostanie
wydrukowane na konsoli, to:
Hello Nick
Treść instrukcji if jest wykonywana tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony. Gdy warunek jest
fałszywy, interpreter po prostu pomija instrukcję if i przechodzi do następnej linii.
if… else istrukcja
Jak powiedziałem wcześniej, instrukcja if wykona swoje ciało tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony.
Jeśli chcesz, aby coś się wydarzyło, gdy warunek jest fałszywy, musisz użyć instrukcji if...else.
Rozszerzmy przykład z wcześniejszego:
var name = "Nicholas";
console.log("Hello " + name);
if (name.length > 7) {
console.log("Wow, you have a REALLY long name!");
} else {
console.log("Your name isn't very long.");
}
Robi to samo, co poprzednio, z tym wyjątkiem, że jeśli nazwa nie jest dłuższa niż siedem znaków,
wyświetla alternatywną wiadomość. Jak pokazuje rysunek, instrukcje if...else wyglądają jak instrukcje
if, ale mają dwa ciała. Słowo kluczowe else jest umieszczane między tymi dwoma ciałami. W instrukcji
if...else pierwsze ciało jest uruchamiane, jeśli warunek jest prawdziwy; w przeciwnym razie
uruchamiane jest drugie ciało.

Łączenie instrukcji if … else

Często musimy sprawdzić sekwencję warunków i zrobić coś, gdy jeden z nich jest prawdziwy. Załóżmy
na przykład, że zamawiasz chińskie jedzenie i wybierasz, co zjeść. Twoim ulubionym chińskim daniem
jest kurczak z cytryną, więc będziesz go mieć, jeśli jest w menu. Jeśli nie, dostaniesz wołowinę z sosem
z czarnej fasoli. Jeśli tego nie ma w menu, będziesz miał słodko-kwaśną wieprzowinę. W rzadkich
przypadkach, gdy żadna z tych opcji nie jest dostępna, będziesz miał smażony ryż z jajkiem, ponieważ
wiesz, że wszystkie chińskie restauracje, do których chodzisz, będą go mieć.
var lemonChicken = false;
var beefWithBlackBean = true;
var sweetAndSourPork = true;
if (lemonChicken) {
console.log("Great! I'm having lemon chicken!");
} else if (beefWithBlackBean) {
console.log("I'm having the beef.");
} else if (sweetAndSourPork) {
console.log("OK, I'll have the pork.");
} else {
console.log("Well, I guess I'll have rice then.");
}
Aby utworzyć łańcuch instrukcji if...else, zacznij od normalnej instrukcji if i po nawiasie zamykającym
jej treści wprowadź słowa kluczowe else if, po których następuje kolejny warunek i inne ciało.
Możesz to robić, dopóki nie skończą się warunki; nie ma ograniczeń co do liczby warunków. Ostatnia
sekcja else zostanie uruchomiona, jeśli żaden z warunków nie jest spełniony. Rysunek 6-3 przedstawia
ogólny łańcuch instrukcji if...else.

Możesz to przeczytać w następujący sposób:
1. Jeśli pierwszy warunek jest spełniony, wykonaj pierwsze ciało.
2. W przeciwnym razie, jeśli drugi warunek jest spełniony, wykonaj drugie ciało.

3. W przeciwnym razie, jeśli trzeci warunek jest spełniony, wykonaj trzecie ciało.
4. W przeciwnym razie wykonaj ciało else.
Kiedy masz łańcuch instrukcji if...else takich jak ta z ostatnią sekcją else, możesz być pewien, że jedno
(i tylko jedno) z ciał zostanie uruchomione. Po znalezieniu prawdziwego warunku uruchamiana jest
skojarzona z nim treść i żaden z pozostałych warunków nie jest sprawdzany. Jeśli uruchomimy kod z
poprzedniego przykładu, beef zostanie wydrukowany na konsoli, ponieważ beefWithBlackBean jest
pierwszym warunkiem, który zostanie spełniony w łańcuchu if...else. Jeśli żaden z warunków nie jest
spełniony, uruchamiane jest ciało else. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę:
niekoniecznie musisz uwzględniać ostatnią część. Jeśli jednak tego nie zrobisz, a żaden z warunków nie
jest spełniony, nic w łańcuchu if...else nie zostanie wykonane.
var lemonChicken = false;
var beefWithBlackBean = false;
var sweetAndSourPork = false;
if (lemonChicken) {
console.log("Great! I'm having lemon chicken!");
} else if (beefWithBlackBean) {
console.log("I'm having the beef.");
} else if (sweetAndSourPork) {
console.log("OK, I'll have the pork.");
}
W tym przykładzie pominęliśmy ostatnią sekcję else. Ponieważ żadne z twoich ulubionych potraw nie
jest dostępne, nic nie zostanie wydrukowane (i wygląda na to, że nie będziesz miał nic do jedzenia!).
Wypróbuj to!
Napisz program ze zmienną name. Jeśli name to twoje imię, wydrukuj Hello me!; w przeciwnym razie
wydrukuj Hello stranger!. (Wskazówka: użyj ===, aby porównać imię i nazwisko ze swoim imieniem.)
Następnie przepisz program tak, aby przywitał się z twoim tatą, jeśli name jest ustawione na imię
twojego taty, lub hi z twoją mamą, jeśli name jest imieniem twojej mamy. Jeśli to żaden z nich, powiedz
Hello stranger! jak wcześniej.
Pętle
Jak widzieliśmy, warunki warunkowe umożliwiają jednorazowe uruchomienie fragmentu kodu, jeśli
warunek jest spełniony. Z drugiej strony pętle umożliwiają wielokrotne uruchamianie fragmentu kodu,
w zależności od tego, czy warunek pozostaje spełniony. Na przykład, gdy na twoim talerzu jest jedzenie,
powinieneś jeść dalej; lub, póki nadal masz brud na twarzy, powinieneś nadal myć.
Pętle while
Najprostszym rodzajem pętli jest pętla while. Pętla while wielokrotnie wykonuje swoje ciało, dopóki
określony warunek nie przestanie być spełniony. Pisząc pętlę while mówisz: „Rób to dalej, póki ten
warunek jest spełniony. Zatrzymaj się, gdy warunek stanie się fałszywy”. Jak pokazano na rysunku 6-4,

pętle while zaczynają się od słowa kluczowego while, po którym następuje warunek w nawiasach, a
następnie treść w nawiasach.

Podobnie jak instrukcja if, treść pętli while jest wykonywana, jeśli warunek jest prawdziwy. W
przeciwieństwie do instrukcji if, po wykonaniu treści warunek jest ponownie sprawdzany, a jeśli nadal
jest prawdziwy, ciało jest uruchamiane ponownie. Ten cykl trwa, dopóki warunek nie będzie fałszywy.
Liczenie owiec z pętlą Loop
Powiedzmy, że masz problemy ze snem i chcesz policzyć owce. Ale jesteś programistą, więc dlaczego
nie napisać dla Ciebie programu do liczenia owiec?
var sheepCounted = 0;
(1) while (sheepCounted < 10) {
(2) console.log("I have counted " + sheepCounted + " sheep!");
sheepCounted++;
}
console.log("Zzzzzzzzzzz");
Tworzymy zmienną o nazwie sheepCounted i ustawiamy jej wartość na 0. Kiedy dochodzimy do pętli
while (1), sprawdzamy, czy sheepCounted jest mniejsze niż 10. Ponieważ 0 jest mniejsze niż 10, kod w
nawiasach klamrowych (treść pętla) (2) biegnie, a "policzyłem" + owcePoliczone + "owce!" jest
zalogowany jako „Naliczyłem 0 owiec!” Następnie sheepCounted++ dodaje 1 do wartości
sheepCounted i wracamy do początku pętli w kółko:
I have counted 0 sheep!
I have counted 1 sheep!
I have counted 2 sheep!
I have counted 3 sheep!
I have counted 4 sheep!
I have counted 5 sheep!
I have counted 6 sheep!
I have counted 7 sheep!
I have counted 8 sheep!

I have counted 9 sheep!
Zzzzzzzzzzz
Powtarza się to do momentu, gdy liczba owiec nie osiągnie 10, w którym to momencie warunek staje
się fałszywy (10 to nie mniej niż 10), a program przechodzi do tego, co następuje po pętli. W tym
przypadku drukuje Zzzzzzzzzzz.
Zapobieganie nieskończonym pętlom
Pamiętaj o tym, gdy używasz pętli: jeśli ustawiony warunek nigdy nie stanie się fałszywy, Twoja pętla
będzie się zapętlać w nieskończoność (lub przynajmniej do momentu zamknięcia przeglądarki). Na
przykład, jeśli pominiesz wiersz sheepCounted++;, sheepCounted pozostanie 0, a wynik będzie
wyglądał tak:
Naliczyłem 0 owiec!
Naliczyłem 0 owiec!
Naliczyłem 0 owiec!
Naliczyłem 0 owiec!
...
Ponieważ nic nie może tego powstrzymać, program będzie to robił w nieskończoność! Nazywa się to
nieskończoną pętlą.
Pętla for
Pętle for ułatwiają pisanie pętli, które tworzą zmienną, zapętlają się do momentu spełnienia warunku
i aktualizują zmienną na końcu każdego obrotu wokół pętli. Konfigurując pętlę for, tworzysz zmienną,
określasz warunek i mówisz, jak zmienna powinna się zmieniać po każdym cyklu — wszystko przed
dotarciem do treści pętli. Na przykład, oto jak możemy użyć pętli for do zliczania owiec:
for (var Zliczonych owiec = 0; Zliczonych owiec < 10; Zliczonych owiec++) {
console.log("Policzyłem " + owcePoliczone + " owce!");
}
console.log("Zzzzzzzzzzz");
Jak pokazano na rysunku , pętla for składa się z trzech części oddzielonych średnikami: konfiguracja,
warunek i przyrost

Konfiguracja (var sheepCounted = 0) jest uruchamiana przed rozpoczęciem pętli. Zwykle jest używany
do tworzenia zmiennej do śledzenia, ile razy pętla została uruchomiona. Tutaj tworzymy zmienną

sheepCounted z początkową wartością 0. Warunek (sheepCounted < 10) jest sprawdzany przed
każdym uruchomieniem ciała pętli. Jeśli warunek jest prawdziwy, ciało jest wykonywane; jeśli to fałsz,
pętla się zatrzymuje. W takim przypadku pętla zatrzyma się, gdy liczba owiec nie będzie mniejsza niż
10. Przyrost (sheepCounted++) jest uruchamiany po każdym wykonaniu treści pętli. Jest zwykle
używany do aktualizacji zmiennej zapętlonej. Tutaj używamy go, aby dodać 1 do liczby owiec za każdym
razem, gdy pętla zostanie uruchomiona. Pętle for są często używane do zrobienia czegoś określoną
liczbę razy. Na przykład ten program powie Hello! trzy razy.
var timesToSayHello = 3;
for (var i = 0; i < timesToSayHello; i++) {
console.log("Hello!");
}
Here is the output:
Hello!
Hello!
Hello!
Gdybyśmy byli interpreterem JavaScript wykonującym ten kod, najpierw utworzylibyśmy zmienną o
nazwie timesToSayHello i ustawili ją na 3. Gdy dojdziemy do pętli for, uruchamiamy setup, który tworzy
zmienną i i ustawia ją na 0. Następnie sprawdź stan. Ponieważ i jest równe 0, a timesToSayHello to 3,
warunek jest prawdziwy, więc wchodzimy do treści pętli, która po prostu wypisuje ciąg „Hello!”.
Następnie uruchamiamy inkrementację, która zwiększa i do 1. Teraz ponownie sprawdzamy warunek.
To wciąż prawda, więc uruchamiamy ciało i ponownie zwiększamy. Dzieje się to wielokrotnie, dopóki i
nie będzie równe 3. W tym momencie warunek jest fałszywy (3 to nie mniej niż 3), więc wychodzimy z
pętli.
Używanie pętli for z tablicami i ciągami
Jednym z bardzo powszechnych zastosowań pętli for jest wykonanie czegoś z każdym elementem
tablicy lub każdym znakiem w łańcuchu. Na przykład, oto pętla for, która wyświetla zwierzęta w zoo:
var animals = ["Lion", "Flamingo", "Polar Bear", "Boa Constrictor"];
for (var i = 0; i < animals.length; i++) {
console.log("This zoo contains a " + animals[i] + ".");
}
W tej pętli i zaczyna się od 0 i rośnie o jeden mniej niż animals.length, czyli w tym przypadku 3. Liczby
0, 1, 2 i 3 to indeksy zwierząt w tablicy animals. Oznacza to, że za każdym razem wokół pętli i jest innym
indeksem, a animals[i] to kolejne zwierzę z tablicy animals. Kiedy i wynosi 0, zwierzęta[i] to „Lew”.
Kiedy mam 1, zwierzęta[i] to „Flamingo” i tak dalej.
Uruchomienie tego wygeneruje:
This zoo contains a Lion.
This zoo contains a Flamingo.

This zoo contains a Polar Bear.
This zoo contains a Boa Constrictor.
Jak widzieliśmy wcześniej, dostęp do poszczególnych znaków w łańcuchu można uzyskać w ten sam
sposób, w jaki można uzyskać dostęp do poszczególnych elementów tablicy, używając nawiasów
kwadratowych. W następnym przykładzie pętla for wyświetla znaki w nazwie:
var name = "Nick";
for (var i = 0; i < name.length; i++) {
console.log("My name contains the letter " + name[i] + ".");
}
To daje wynik :
My name contains the letter N.
My name contains the letter i.
My name contains the letter c.
My name contains the letter k.
Inne sposoby użycia pętli
Jak możesz sobie wyobrazić, nie zawsze musisz zaczynać zmienną zapętloną od 0 i zwiększać ją o 1. Na
przykład, oto sposób na wydrukowanie wszystkich potęg 2 poniżej liczby 10 000:
for (var x = 2; x < 10000; x = x * 2) {
console.log(x);
}
Ustawiamy x na 2 i zwiększamy wartość x używając x = x * 2;, co podwaja wartość x przy każdym
uruchomieniu pętli. Wynik bardzo szybko się powiększa, jak widać:
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024

2048
4096
8192
I voila! Ta skrótowa pętla wypisuje wszystkie potęgi 2 poniżej 10 000.
Wypróbuj to!
Napisz pętlę, aby wydrukować potęgi 3 poniżej 10 000 (powinna wypisać 3, 9, 27 itd.). Przepisz tę pętlę
z pętlą while. (Wskazówka: podaj konfigurację przed pętlą.)
Czego się nauczyłeś
Tu nauczyłeś się o warunkach warunkowych i pętlach. Warunki są używane do uruchamiania kodu tylko
wtedy, gdy spełniony jest określony warunek. Pętle są używane do wielokrotnego uruchamiania kodu
i do kontynuowania tego kodu tak długo, jak spełniony jest określony warunek. Możesz użyć warunków
warunkowych, aby upewnić się, że właściwy kod jest uruchamiany we właściwym czasie, a także
możesz użyć pętli, aby program działał tak długo, jak to konieczne. Możliwość robienia tych dwóch
rzeczy otwiera zupełnie nowy świat możliwości programowania. W następnym rozdziale użyjemy mocy
warunkowych i pętli, aby stworzyć naszą pierwszą prawdziwą grę!
Wyzwania programistyczne
Wypróbuj te wyzwania, aby przećwiczyć pracę z warunkami i pętlami.
#1: Niesamowite zwierzęta
Napisz pętlę for, która modyfikuje szereg zwierząt, czyniąc je niesamowitymi! Na przykład, jeśli Twoja
tablica początkowa to . . .
var zwierzęta = ["Kot", "Ryba", "Lemur", "Smok z Komodo"];
wtedy po uruchomieniu pętli powinno to wyglądać tak:
[„Niesamowity kot”, „Niesamowita ryba”, „Niesamowity lemur”, „Niesamowity smok z Komodo”]
Wskazówka: będziesz musiał ponownie przypisać wartości do tablicy w każdym indeksie. Oznacza to
po prostu przypisanie nowej wartości do istniejącej pozycji w tablicy. Na przykład, aby pierwsze zwierzę
było niesamowite, możesz powiedzieć:
zwierzęta[0] = "Niesamowite " + zwierzęta[0];
#2: Generator losowych ciągów
Zrób generator losowych ciągów. Musisz zacząć od ciągu zawierającego wszystkie litery alfabetu:
var alfabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
Aby wybrać losową literę z tego ciągu, możesz zaktualizować kod, którego użyliśmy dla generatora
losowych obelg w Części 3: Math.floor(Math.random() * alphabet.length). Spowoduje to utworzenie
losowego indeksu w ciągu. Następnie możesz użyć nawiasów kwadratowych, aby uzyskać znak z tego
indeksu. Aby utworzyć losowy ciąg, zacznij od pustego ciągu (var randomString = ""). Następnie utwórz
pętlę while, która będzie stale dodawać nowe losowe litery do tego łańcucha, o ile długość łańcucha
jest mniejsza niż 6 (lub dowolna długość, którą wybierzesz).

Możesz użyć operatora +=, aby dodać nową literę na końcu ciągu. Po zakończeniu pętli zaloguj się do
konsoli, aby zobaczyć swoje dzieło!
#3: h4ck3r sp34k
Zmień tekst w h4ck3r sp34k! Wiele osób w Internecie lubi zastępować niektóre litery cyframi, które
wyglądają jak te litery. Niektóre cyfry, które wyglądają jak litery, to 4 dla A, 3 dla E, 1 dla I i 0 dla O.
Mimo że liczby wyglądają bardziej jak wielkie litery, zastąpimy ich wersje małymi literami. Aby zmienić
normalny tekst na h4ck3r sp34k, potrzebujemy ciągu wejściowego i nowego pustego ciągu:
var input = "javascript jest niesamowity";
var output = "";
Następnie będziesz musiał użyć pętli for, aby przejść przez wszystkie litery ciągu wejściowego. Jeśli
litera to „a”, dodaj „4” do ciągu wyjściowego. Jeśli to „e”, dodaj „3”. Jeśli to „i”, dodaj „1”, a jeśli to „o”,
dodaj „0”. W przeciwnym razie po prostu dodaj oryginalną literę do nowego ciągu. Tak jak poprzednio,
możesz użyć +=, aby dodać każdą nową literę do ciągu wyjściowego. Po pętli zarejestruj ciąg wyjściowy
w konsoli. Jeśli działa poprawnie, powinieneś zobaczyć log "j4v4scr1pt 1s 4w3s0m3".

Tworzenie gry Wisielec
W tej Części zbudujemy grę Wisielec! Dowiemy się, jak korzystać z okien dialogowych, aby uczynić grę
interaktywną i brać udział od osoby grającej w grę. Wisielec to gra w odgadywanie słów. Jeden gracz
wybiera sekretne słowo, a drugi gracz próbuje je odgadnąć. Na przykład, jeśli słowem jest TEACHER,
pierwszy gracz napisałby:
_______
Zgadujący gracz próbuje odgadnąć litery w słowie. Za każdym razem, gdy poprawnie odgadną literę,
pierwszy gracz wypełnia puste pola dla każdego wystąpienia tej litery. Na przykład, jeśli zgadujący gracz
odgadł literę E, pierwszy gracz wpisałby E w słowie TEACHER w następujący sposób:
_E___E_
Kiedy zgadujący gracz odgadnie literę, której nie ma w słowie, traci punkt, a pierwszy gracz losuje część
stickmana za każde błędne odgadnięcie. Jeśli pierwszy gracz ukończy ludzika, zanim zgadujący gracz
odgadnie słowo, zgadujący gracz przegrywa. W naszej wersji Wisielec program JavaScript wybierze
słowo, a człowiek odgadnie litery. Nie będziemy rysować ludzika, ponieważ nie nauczyliśmy się jeszcze
rysować w JavaScript
Interakcja z graczem
Aby stworzyć tę grę, musimy mieć jakiś sposób, aby zgadujący gracz (człowiek) mógł wprowadzić swoje
wybory. Jednym ze sposobów jest otwarcie wyskakującego okienka (które JavaScript wywołuje znak
zachęty), w którym gracz może wpisać.
Tworzenie podpowiedzi
Najpierw utwórzmy nowy dokument HTML. Używając File4Save As, zapisz plik page.html z rozdziału 5
jako prompt.html. Aby utworzyć monit, wprowadź ten kod między znacznikami <script> w pliku
prompt.html i odśwież przeglądarkę:
var name = prompt("What's your name?");
console.log("Hello " + name);
Tutaj tworzymy nową zmienną o nazwie name i przypisujemy jej wartość zwróconą po wywołaniu
prompt("What's your name?"). Po wywołaniu zachęty otwiera się małe okno (lub dialog), które
powinno wyglądać jak na rysunku.

Wywołanie monitu („What's your name?”) wyskakuje okno z tekstem „What's your name?” wraz z
polem tekstowym do wprowadzania danych. W dolnej części okna dialogowego znajdują się dwa
przyciski, Anuluj i OK. W przeglądarce Chrome okno dialogowe ma nagłówek JavaScript, aby
poinformować, że JavaScript otworzył monit. Gdy wpiszesz tekst w polu i klikniesz OK, ten tekst staje

się wartością zwracaną przez monit. Na przykład, gdybym miał wpisać swoje imię w polu tekstowym i
kliknąć OK, JavaScript wydrukowałbym to w konsoli:
Hello Nick
Ponieważ wpisałem Nick w polu tekstowym i kliknąłem OK, ciąg "Nick" zostaje zapisany w nazwie
zmiennej i console.log wypisuje "Hello" + "Nick", co daje nam "Hello Nick".
Uwaga : przy drugim otwarciu dowolnego okna dialogowego w Chrome dodawany jest dodatkowy
wiersz z polem wyboru „Zapobiegaj tej stronie tworzenie dodatkowych okien dialogowych”. Jest to
sposób Chrome na ochronę użytkowników przed stronami internetowymi z wieloma irytującymi
wyskakującymi okienkami. Po prostu pozostaw to pole niezaznaczone dla ćwiczeń.
Co się stanie, jeśli klikniesz Anuluj?
Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, monit zwróci wartość null. W Części 2 dowiedzieliśmy się, że można użyć
wartości null, aby wskazać, że coś jest celowo puste. Kliknij Anuluj w oknie dialogowym i powinieneś
zobaczyć to:
Hello null
Tutaj null jest wypisywany jako ciąg przez console.log. Normalnie null nie jest łańcuchem, ale ponieważ
tylko łańcuchy mogą być wyświetlane w konsoli i kazałeś JavaScript wypisać "Hello" + null, JavaScript
zamienia wartość null na łańcuch "null", aby można go było wydrukować. Kiedy JavaScript konwertuje
wartość na inny typ, nazywa się to przymusem. Przymus jest przykładem kodu JavaScript, który stara
się być sprytny. Nie ma sposobu na połączenie ciągu znaków i wartości null za pomocą operatora +,
więc JavaScript radzi sobie najlepiej z tą sytuacją. W tym przypadku wie, że potrzebuje dwóch ciągów.
Ciągowa wersja null to „null”, dlatego wyświetlany jest ciąg „Hello null”.
Korzystanie z potwierdzenia, aby zadać pytanie tak lub nie
Funkcja potwierdzenia to sposób na wprowadzenie danych wprowadzonych przez użytkownika bez
pola tekstowego, prosząc o odpowiedź tak lub nie (logiczną). Na przykład tutaj używamy
potwierdzenia, aby zapytać użytkownika, czy lubi koty. Jeśli tak, zmienna likesCats ma wartość true, a
my odpowiadamy „Jesteś fajnym kotem!” Jeśli nie lubią kotów, opcja likesCats jest ustawiona na fałsz,
więc odpowiadamy „Yeah, that's fine. You're still cool!”
var likesCats = confirm("Do you like cats?");
if (likesCats) {
console.log("You're a cool cat!");
} else {
console.log("Yeah, that's fine. You're still cool!");
}

Odpowiedź na monit o potwierdzenie jest zwracana jako wartość logiczna. Jeśli użytkownik kliknie OK
w oknie dialogowym potwierdzenia pokazanym na rysunku 7-2, zwracana jest wartość true. Jeśli klikną
Anuluj, zostanie zwrócony false.
Używanie alertów do przekazywania informacji o graczu
Jeśli chcesz tylko przekazać graczowi pewne informacje, możesz użyć okna dialogowego alertu, aby
wyświetlić wiadomość z przyciskiem OK. Na przykład, jeśli uważasz, że JavaScript jest niesamowity,
możesz użyć tej funkcji alertu:
alert("JavaScript is awsome!");
Rysunek pokazuje, jak wyglądałoby to proste okno dialogowe alertu.

Okna dialogowe alertów wyświetlają tylko komunikat i czekają, aż użytkownik kliknie OK.
Dlaczego warto korzystać z alertu zamiast pliku console.log?
Po co używać okna dialogowego alertu w grze zamiast używać pliku console.log? Po pierwsze,
ponieważ jeśli chcesz tylko powiedzieć coś graczowi, użycie alertu oznacza, że gracz nie musi przerywać
gry, aby otworzyć konsolę i zobaczyć komunikat o stanie. Po drugie, wywołanie alertu (a także monitu
i potwierdzenia) wstrzymuje interpreter JavaScript, dopóki użytkownik nie kliknie OK (lub Anuluj w
przypadku monitu i potwierdzenia). Oznacza to, że gracz ma czas na przeczytanie ostrzeżenia. Z drugiej
strony, gdy używasz console.log, tekst jest wyświetlany natychmiast, a interpreter przechodzi do
następnej linii w twoim programie.
Projektowanie swojej gry
Zanim zaczniemy pisać grę Wisielec, zastanówmy się nad jej strukturą. Nasz program potrzebuje kilku
rzeczy:
1. Wybierz losowe słowo.
2. Weź odgadywanie gracza.
3. Wyjdź z gry, jeśli gracz chce.
4. Sprawdź, czy domysł gracza jest prawidłową literą.

5. Śledź litery odgadnięte przez gracza.
6. Pokaż graczowi jego postępy.
7. Zakończ, gdy gracz odgadnie słowo.
Oprócz pierwszego i ostatniego zadania (wybranie słowa do odgadnięcia przez gracza i ukończenie gry),
wszystkie te kroki muszą się powtarzać wielokrotnie, a nie wiemy ile razy (zależy to od tego, jak dobrze
gracz zgaduje) . Kiedy musisz zrobić to samo wiele razy, wiesz, że będziesz potrzebować pętli. Ale ta
prosta lista zadań tak naprawdę nie daje nam pojęcia, co musi się wydarzyć i kiedy. Aby lepiej
zrozumieć strukturę kodu, możemy użyć pseudokodu.
Używanie pseudokodu do projektowania gry
Pseudokod to przydatne narzędzie, którego programiści często używają do projektowania programów.
Oznacza „fałszywy kod” i jest to sposób na opisanie działania programu, który wygląda jak
skrzyżowanie pisanego języka angielskiego i kodu. Pseudokod ma pętle i warunki warunkowe, ale poza
tym wszystko jest po prostu po angielsku. Spójrzmy na pseudokodową wersję naszej gry, aby
zorientować się:
Pick a random word
While the word has not been guessed {
Show the player their current progress
Get a guess from the player
If the player wants to quit the game {
Quit the game
}
Else If the guess is not a single letter {
Tell the player to pick a single letter
}
Else {
If the guess is in the word {
Update the player's progress with the guess
}
}
}

Congratulate the player on guessing the word
Jak widać, nic z tego nie jest prawdziwym kodem i żaden komputer nie może tego zrozumieć. Ale daje
nam wyobrażenie o strukturze naszego programu, zanim zaczniemy pisać kod i radzić sobie z
niechlujnymi szczegółami, takimi jak to, jak wybieramy losowe słowo.

Śledzenie stanu słowa
W poprzednim pseudokodzie jedna z pierwszych linii mówi: „Pokaż graczowi jego aktualny postęp”. W
przypadku gry w Wisielec oznacza to wpisanie liter, które gracz odgadł poprawnie i pokazanie, które
litery w tajnym słowie są nadal puste. Jak zamierzamy to zrobić? W rzeczywistości możemy śledzić
postępy gracza w podobny sposób, jak działa tradycyjny Wisielec: zachowując kolekcję pustych miejsc
i wypełniając je, gdy gracz zgaduje poprawne litery. W naszej grze zrobimy to za pomocą tablicy spacji
dla każdej litery w słowie. Nazwiemy to tablicą odpowiedzi i wypełnimy ją poprawnymi domysłami
gracza w miarę ich tworzenia. Każde puste pole będziemy reprezentować ciągiem „_”.
Tablica odpowiedzi rozpocznie się jako grupa tych pustych wpisów, których liczba jest równa liczbie
liter w tajnym słowie. Na przykład, jeśli sekretnym słowem jest ryba, tablica wyglądałaby tak:
["_", "_", "_", "_"]
Jeśli gracz poprawnie odgadł literę i, zmienimy drugie puste miejsce na i:
["_", "i", "_", "_"]
Gdy gracz odgadnie wszystkie poprawne litery, wypełniona tablica będzie wyglądać tak:
["fish"]
Użyjemy również zmiennej, aby śledzić liczbę pozostałych liter, które gracz musi odgadnąć. Za każde
wystąpienie poprawnie odgadniętej litery ta zmienna zmniejszy się o 1. Gdy osiągnie 0, wiemy, że gracz
wygrał.
Projektowanie pętli gry
Główna gra odbywa się wewnątrz pętli while (w naszym pseudokodzie ta pętla zaczyna się od wiersza
„Podczas gdy słowo nie zostało odgadnięte”). W tej pętli wyświetlamy aktualny stan odgadywanego
słowa (zaczynając od wszystkich spacji); poproś gracza o zgadnięcie (i upewnij się, że jest to
prawidłowe, jednoliterowe zgadnięcie); i zaktualizuj tablicę odpowiedzi wybraną literą, jeśli ta litera
występuje w słowie. Prawie wszystkie gry komputerowe są zbudowane wokół pętli niektórych
rodzajów, często o tej samej podstawowej strukturze, co pętla w naszej grze w Wisielec. Pętla gry
generalnie wykonuje następujące czynności:
1. Pobiera dane od gracza
2. Aktualizuje stan gry
3. Wyświetla aktualny stan gry dla gracza
Nawet gry, które ciągle się zmieniają, podążają za tym samym rodzajem pętli - po prostu robią to
naprawdę szybko. W przypadku naszej gry Wisielec, program pobiera odpowiedź od gracza, aktualizuje
tablicę odpowiedzi, jeśli odpowiedź jest poprawna i wyświetla nowy stan tablicy odpowiedzi. Gdy gracz
odgadnie wszystkie litery w słowie, pokazujemy uzupełnione słowo i wiadomość z gratulacjami,
mówiącą mu, że wygrał.
Kodowanie gry
Teraz, gdy znamy już ogólną strukturę naszej gry, możemy zacząć zastanawiać się, jak będzie wyglądał
kod. Poniższe sekcje przeprowadzą Cię przez cały kod w grze. Następnie zobaczysz cały kod gry na
jednej liście, dzięki czemu możesz go wpisać i zagrać samodzielnie.
Wybór losowego słowa

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wybrać losowe słowo. Oto jak to będzie wyglądać:
(1) var words = [
"javascript",
"monkey",
"amazing",
"pancake"
];
(2) var word = words[Math.floor(Math.random() * words.length)];
Zaczynamy naszą grę od punktu (1), tworząc tablicę słów (javascript, monkey, amazing i pancake), które
mają być użyte jako źródło naszego sekretnego słowa, i zapisujemy tablicę w zmiennej words.
Wszystkie słowa powinny być pisane małymi literami. W (2) używamy Math.random i Math.floor, aby
wybrać losowe słowo z tablicy, tak jak zrobiliśmy to z generatorem losowych obelg w rozdziale 3.
Tworzenie tablicy odpowiedzi
Następnie tworzymy pustą tablicę o nazwie answerArray i wypełniamy ją podkreśleniami (_), aby
dopasować liczbę liter w słowie.
var answerArray = [];
(1) for (var i = 0; i < word.length; i++) {
answerArray[i] = "_";
}
var remainingLetters = word.length;
Pętla for w (1) tworzy zapętloną zmienną i, która zaczyna się od 0 i osiąga (ale nie obejmuje)
word.length. Za każdym razem wokół pętli dodajemy nowy element do answerArray w answerArray[i].
Gdy pętla się zakończy, answerArray będzie mieć taką samą długość jak słowo. Na przykład, jeśli słowo
to „małpa” (ma sześć liter), answerArray będzie miało postać [„_”, „_”, „_”, „_”, „_”, „_”] (sześć znaków
podkreślenia). Na koniec tworzymy zmienną hintLetters i ustawiamy ją na długość tajnego słowa.
Użyjemy tej zmiennej, aby śledzić, ile liter pozostało do odgadnięcia. Za każdym razem, gdy gracz
odgadnie poprawną literę, wartość ta zostanie zmniejszona (zmniejszona) o 1 dla każdego wystąpienia
tej litery w słowie.
Kodowanie pętli gry
Szkielet pętli gry wygląda tak:
while (remainingLetters > 0) {
// Game code goes here
// Show the player their progress
// Take input from the player
// Update answerArray and remainingLetters for every correct guess

}
Używamy pętli while, która będzie się zapętlać tak długo, jak
remainingLetters > 0 pozostaje prawdą. Ciało pętli będzie miało
aby zaktualizować pozostałe litery dla każdego poprawnego odgadnięcia gracza. Gdy gracz odgadnie
wszystkie litery, pozostałe litery będą wynosić 0, a pętla się zakończy. Poniższe sekcje wyjaśniają kod,
który będzie tworzył treść pętli gry.
Pokazywanie postępów gracza
Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić w pętli gry, jest pokazanie graczowi jego aktualnego postępu:
alert(answerArray.join(" "));
Robimy to, łącząc elementy answerArray w ciąg znaków, używając znaku spacji jako separatora, a
następnie używając alertu, aby pokazać ten ciąg graczowi. Załóżmy na przykład, że słowo to małpa, a
gracz do tej pory odgadł m, o i e. Tablica odpowiedzi wyglądałaby tak ["m", "o", "_", "_", "e", "_"], a
answerArray.join(" ") byłoby "mo _ _ e _" . Okno dialogowe alertu wyglądałoby wtedy jak na rysunku
7-4.

Obsługa danych wejściowych gracza
Teraz musimy zgadnąć od gracza i upewnić się, że jest to pojedyncza postać.
(1) var guess = prompt("Odgadnij literę lub kliknij Anuluj, aby zatrzymać odtwarzanie.");
(2) if (zgadnij === null) {
przerwa;
(3) } else if (guess.length !== 1) {
alert("Proszę wprowadzić jedną literę.");
} w przeciwnym razie {
(4) // Zaktualizuj stan gry za pomocą przypuszczenia
}
W punkcie (1), zachęta pobiera zgadywanie od gracza i zapisuje je do zmiennej zgadywania. W tym
momencie wydarzy się jedna z czterech rzeczy. Po pierwsze, jeśli gracz kliknie przycisk Anuluj,
zgadywanie będzie zerowe. Sprawdzamy ten warunek w (2) za pomocą if (zgadnij === null). Jeśli ten
warunek jest spełniony, używamy break, aby wyjść z pętli. Uwaga Możesz użyć słowa kluczowego break
w dowolnej pętli, aby natychmiast zatrzymać pętlę, bez względu na to, gdzie program znajduje się w
pętli lub czy warunek while jest aktualnie spełniony. Druga i trzecia możliwość polega na tym, że gracz

nie wpisuje albo nic, albo za dużo liter. Jeśli wprowadzą tylko kliknięcie OK, guess będzie pustym
ciągiem „”. W tym przypadku guess.length będzie wynosić 0. Jeśli wpiszą cokolwiek więcej niż jedną
literę, guess.length będzie większe niż 1.
W (3) używamy else if (guess.length !== 1), aby sprawdzić te warunki, upewniając się, że odgadnięcie
to dokładnie jedna litera. Jeśli tak nie jest, wyświetlamy ostrzeżenie „Proszę wpisać jedną literę”.
Czwarta możliwość polega na tym, że gracz poprawnie odgadnie jedną literę. Następnie musimy
zaktualizować stan gry o ich przypuszczenie, używając instrukcji else w (4), co zrobimy w następnej
sekcji.
Aktualizacja stanu gry
Gdy gracz wprowadzi prawidłowe przypuszczenie, musimy zaktualizować tablicę odpowiedzi gry
zgodnie z przypuszczeniem. Aby to zrobić, do instrukcji else dodajemy następujący kod:
(1) for (var j = 0; j < word.length; j++) {
(2) if (word[j] === guess) {
answerArray[j] = guess;
(3) remainingLetters--;
}
} W punkcie (1) tworzymy pętlę for z nową zmienną pętli o nazwie j, która biegnie od 0 do word.length.
(Używamy j jako zmiennej w tej pętli, ponieważ użyliśmy już i w poprzedniej pętli for.) Użyj tej pętli,
aby przejść przez każdą literę słowa. Na przykład zróbmy pancake. Za pierwszym razem wokół tej pętli,
gdy j wynosi 0, słowo[j] będzie miało postać „p”. Następnym razem słowo[j] będzie miało postać „a”,
następnie „n”, „c”, „a”, „k” i wreszcie „e”.
W (2) używamy if (słowo[j] === odgadnięcie), aby sprawdzić, czy aktualna litera, na którą patrzymy,
pasuje do odgadnięcia gracza. Jeśli tak, używamy answerArray[j] = odgadnięcie, aby zaktualizować
tablicę odpowiedzi bieżącym przypuszczeniem. Dla każdej litery w słowie, która pasuje do odgadnięcia,
aktualizujemy tablicę odpowiedzi w odpowiednim punkcie. Działa to, ponieważ zmienna pętli j może
być użyta jako indeks dla answerArray, tak jak może być użyta jako indeks dla słowa, jak widać na
rysunku

Na przykład wyobraź sobie, że właśnie zaczęliśmy grać w tę grę i dochodzimy do pętli for w (1).
Powiedzmy, że słowo to „pancake”, zgadnij „a”, a answerArray obecnie wygląda tak:
["_", "_", "_", "_", "_", "_", "_"]
Za pierwszym razem wokół pętli for w (1), j wynosi 0, więc word[j] to "p". Nasze przypuszczenie to "a",
więc pomijamy instrukcję if w (2) (ponieważ "p" === "a" jest fałszywe). Za drugim razem j wynosi 1,
więc word[j] to "a". Jest to równe zgadywaniu, więc wprowadzamy część instrukcji if. Wiersz
answerArray[j] = zgadnij; ustawia element o indeksie 1 (drugi element) answerArray do odgadnięcia,
więc answerArray wygląda teraz tak:

["_", "a", "_", "_", "_", "_", "_"]
Następne dwa razy wokół pętli słowo[j] to „n”, a następnie „c”, co nie pasuje do zgadywania. Jednak
gdy j osiągnie 4, słowo[j] jest ponownie "a". Ponownie aktualizujemy answerArray, tym razem
ustawiając element o indeksie 4 (piąty element) do zgadywania. Teraz answerArray wygląda tak:
["_", "a", "_", "_", "a", "_", "_"]
Pozostałe litery nie pasują do „a”, więc nic się nie dzieje przez ostatnie dwa razy wokół pętli. Na końcu
tej pętli answerArray zostanie zaktualizowane o wszystkie wystąpienia odgadnięcia w słowie. Dla
każdego poprawnego odgadnięcia, oprócz zaktualizowania answerArray, musimy również zmniejszyć
pozostałeLetters o 1. Robimy to w (3) za pomocą pozostającychLetters--;. Za każdym razem, gdy
odgadnięcie pasuje do litery w słowie, pozostałeLitery zmniejszają się o 1. Gdy gracz poprawnie
odgadnie wszystkie litery, pozostałeLitery będą wynosić 0.
Zakończenie gry
Jak już widzieliśmy, głównym warunkiem pętli gry jest remainingLetters > 0, więc dopóki są litery do
odgadnięcia, pętla będzie się zapętlać. Gdy remainingLetters osiągnie 0, opuszczamy pętlę. Kończymy
następującym kodem: alert(answerArray.join(" "));
alert("Dobra robota! Odpowiedź brzmiała " + słowo);
Pierwsza linia używa alertu, aby po raz ostatni pokazać tablicę odpowiedzi. Druga linia ponownie używa
alertu, aby pogratulować zwycięskiemu graczowi.
Kod gry
Teraz widzieliśmy cały kod do gry i musimy go po prostu złożyć. Poniżej znajduje się pełna lista naszej
gry w Wisielec. Dodałem komentarze, aby ułatwić ci zobaczenie, co się dzieje w każdym punkcie. Jest
trochę dłuższy niż jakikolwiek kod, który do tej pory napisaliśmy, ale wpisanie go pomoże ci stać się
bardziej zaznajomionym z pisaniem JavaScript. Utwórz nowy plik HTML o nazwie hangman.html i wpisz
do niego następujące polecenie:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hangman!</title>
</head>
<body>
<h1>Hangman!</h1>
<script>
// Create an array of words
var words = [
"javascript",
"monkey",

"amazing",
"pancake"
];
// Pick a random word
var word = words[Math.floor(Math.random() * words.length)];
// Set up the answer array
var answerArray = [];
for (var i = 0; i < word.length; i++) {
answerArray[i] = "_";
}
var remainingLetters = word.length;
// The game loop
while (remainingLetters > 0) {
// Show the player their progress
alert(answerArray.join(" "));
// Get a guess from the player

playing.");
if (guess === null) {
// Exit the game loop
break;
} else if (guess.length !== 1) {
alert("Please enter a single letter.");
} else {
// Update the game state with the guess
for (var j = 0; j < word.length; j++) {
if (word[j] === guess) {
answerArray[j] = guess;
remainingLetters--;
}
}

}
// The end of the game loop
}
// Show the answer and congratulate the player
alert(answerArray.join(" "));
alert("Good job! The answer was " + word);
</script>
</body>
</html>
Jeśli gra nie działa, upewnij się, że wpisałeś wszystko poprawnie. Jeśli popełnisz błąd, konsola JavaScript
pomoże Ci go znaleźć. Na przykład, jeśli błędnie napiszesz nazwę zmiennej, zobaczysz coś takiego jak
Rysunek ze wskaźnikiem do miejsca, w którym popełniłeś błąd

Jeśli klikniesz hangman.html:30, zobaczysz dokładną linię, w której jest błąd. W tym przypadku
pokazuje nam, że popełniliśmy błąd ortograficzny , remainigLetters jako pozostającyLetter na początku
pętli while.
Spróbuj zagrać w grę kilka razy. Czy to działa tak, jak oczekiwałeś? Czy możesz sobie wyobrazić, że kod,
który napisałeś, działa w tle, gdy go odtwarzasz?
Czego się nauczyłeś
Na zaledwie kilku stronach stworzyłeś swoją pierwszą grę JavaScript! Jak widać, pętle i tryby
warunkowe są niezbędne do tworzenia gier lub innego interaktywnego programu komputerowego.
Bez tych struktur kontrolnych program po prostu zaczyna się i kończy. Później użyjemy funkcji do
spakowania kodu tak, abyś mógł go uruchamiać z różnych części swoich programów.
Wyzwania programistyczne
Oto kilka wyzwań, na których możesz budować i ulepszać grę Wisielec, którą stworzyłeś.
#1: Więcej słów
Dodaj własne słowa do tablicy słów. Pamiętaj, aby wpisywać słowa małymi literami.
#2: Wielkie litery
Jeśli gracz odgadnie wielką literę, nie będzie pasować do małej litery w tajnym słowie. Aby rozwiązać
ten potencjalny problem, przekonwertuj domysły gracza na małe litery. (Wskazówka: możesz użyć
metody toLowerCase, aby przekonwertować ciąg na małe litery).
#3: Ograniczające domysły
Nasza gra w Wisielec daje graczowi nieograniczone możliwości zgadywania. Dodaj zmienną, aby śledzić
liczbę prób i zakończyć grę, jeśli graczowi zabraknie prób. (Wskazówka: Sprawdź tę zmienną w tej samej

pętli while, która sprawdza, czy pozostałeLitery > 0. Tak jak w rozdziale 2, możesz użyć &&, aby
sprawdzić, czy dwa warunki logiczne są prawdziwe.)
#4: Naprawianie błędu
W grze jest błąd: jeśli będziesz zgadywać tę samą poprawną literę, pozostałe litery będą się zmniejszać.
Czy możesz to naprawić? (Wskazówka: możesz dodać kolejny warunek, aby sprawdzić, czy wartość w
answerArray nadal jest podkreśleniem. Jeśli nie jest podkreśleniem, to ta litera musiała już zostać
odgadnięta.)

Funkcje
Funkcja to sposób na spakowanie kodu, aby można go było ponownie wykorzystać. Funkcje pozwalają
nam uruchomić ten sam fragment kodu z wielu miejsc w programie bez konieczności wielokrotnego
kopiowania i wklejania kodu. Ponadto, ukrywając długie fragmenty kodu w funkcji i nadając jej łatwą
do zrozumienia nazwę, będziesz w stanie lepiej zaplanować swój kod, ponieważ możesz skupić się na
organizowaniu funkcji, a nie na wszystkich drobnych szczegółach kodu, które wymyśl je. Podział kodu
na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty pozwala zobaczyć większy obraz i zastanowić się nad
strukturą programów na wyższym poziomie. Znajdziesz funkcje naprawdę przydatne, gdy musisz
wielokrotnie wykonywać obliczenia lub działania w całym programie. Wcześniej w książce używałeś
różnych funkcji, takich jak Math.random, Math.floor, alert, prompt i Confirm. Tu dowiesz się, jak
tworzyć własne funkcje.
Podstawowa anatomia funkcji
Tak zbudowana jest funkcja. Kod pomiędzy nawiasami klamrowymi nazywa się treścią funkcji, tak jak
kod pomiędzy nawiasami klamrowymi w pętli nazywane są treścią pętli.
funkcja () {
console.log("Zrób coś");
}
Treść funkcji znajduje się między nawiasami klamrowymi.
Tworzenie prostej funkcji
Stwórzmy prostą funkcję, która drukuje Hello world!. Wprowadź następujący kod w konsoli
przeglądarki. Użyj shift-enter, aby rozpocząć każdą nową linię bez wykonywania kodu.
var ourFirstFunction = funkcja () {
console.log("Hello World!");
};
Ten kod tworzy nową funkcję i zapisuje ją w zmiennej ourFirstFunction.
Wywołanie funkcji
Aby uruchomić kod wewnątrz funkcji (treści funkcji), musimy wywołać funkcję. Aby wywołać funkcję,
należy wprowadzić jej nazwę, a następnie parę otwierających i zamykających nawiasów, jak pokazano
tutaj.
ourFirstFunction();
Hello world!
Wywołanie ourFirstFunction powoduje wykonanie ciała funkcji, którym jest console.log("Hello
world!");, a tekst, który poprosiliśmy o wydrukowanie jest wyświetlany w następnej linii: Hello world!.
Ale jeśli wywołasz tę funkcję w przeglądarce, zauważysz, że jest trzecia linia z małą strzałką skierowaną
w lewo, jak pokazano na rysunku. To jest wartość zwracana przez funkcję.

Wartość zwracana to wartość wyprowadzana przez funkcję, której można następnie użyć w innym
miejscu kodu. W tym przypadku zwracana wartość jest niezdefiniowana, ponieważ nie powiedzieliśmy
funkcji, aby zwracała jakąkolwiek konkretną wartość w ciele funkcji. Jedyne, co zrobiliśmy, to
poproszenie go o wydrukowanie komunikatu do konsoli, co nie jest tym samym, co zwrócenie wartości.
Funkcja zawsze zwraca undefined, chyba że w treści funkcji jest coś, co mówi jej, aby zwrócił inną
wartość. Uwaga W konsoli Chrome i we wpisach kodu w tej książce wartości zwracane są zawsze
oznaczane kolorami w zależności od typu danych, podczas gdy tekst drukowany w pliku console.log
jest zawsze czarny.
Przekazywanie argumentów do funkcji
ourFirstFunction po prostu drukuje ten sam wiersz tekstu za każdym razem, gdy go wywołasz, ale
prawdopodobnie chcesz, aby Twoje funkcje były bardziej elastyczne . Argumenty funkcji pozwalają
nam przekazać wartości do funkcji w celu zmiany zachowania funkcji po jej wywołaniu. Argumenty
zawsze znajdują się w nawiasach funkcji, zarówno podczas tworzenia funkcji, jak i podczas jej
wywoływania. Poniższa funkcja sayHelloTo używa argumentu (nazwa), aby przywitać się z określoną
przez Ciebie osobą.
var sayHelloTo = function (name) {
console.log("Hello " + name + "!");
};
Tworzymy funkcję w pierwszej linii i przypisujemy ją do zmiennej sayHelloTo. Gdy funkcja jest
wywoływana, rejestruje ciąg „Hello” + name + „!”, zastępując nazwę dowolną wartością, którą
przekażesz do funkcji jako argument. Rysunek 8-3 przedstawia składnię funkcji z jednym argumentem.

Aby wywołać funkcję pobierającą argument, umieść wartość, której chcesz użyć jako argumentu, w
nawiasach po nazwie funkcji. Na przykład, aby przywitać się z Nickiem, napisałbyś:
sayHelloTo("Nick");
Hello Nick!
Lub, aby przywitać się z Lyrą, napisz:
sayHelloTo("Lyra");
Hello Lyra!

Za każdym razem, gdy wywołujemy funkcję, argument, który przekazujemy dla nazwy, jest zawarty w
łańcuchu wypisywanym przez funkcję. Kiedy więc przechodzimy przez "Nick", konsola wyświetla "Hello
Nick!", a kiedy przechodzimy przez "Lyra", wyświetla "Hello Lyra!".
Drukowanie twarzy kota!
Jednym z powodów przekazywania argumentu do funkcji może być podanie jej, ile razy ma coś zrobić.
Na przykład funkcja drawCats wypisuje twarze kotów (w ten sposób: =^.^=) do konsoli. Mówimy funkcji
ile kotów ma wydrukować za pomocą argumentu howManyTimes:
var drawCats = function (howManyTimes) {
for (var i = 0; i < howManyTimes; i++) {
console.log(i + " =^.^=");
}
};
Treścią funkcji jest pętla for, która zapętla się tyle razy, ile wskazuje argument howManyTimes
(ponieważ zmienna i zaczyna się od 0 i powtarza się, aż osiągnie wartość howManyTimes minus 1). Przy
każdym przejściu pętli funkcja rejestruje ciąg i + " =^.^=". Oto, co się dzieje, gdy wywołamy tę funkcję
z argumentem 5 dla howManyTimes:
DrawCats(5);
0 =^.^=
1 =^.^=
2 =^.^=
3 =^.^=
4 =^.^=
Wypróbuj z howManyTimes równym 100, aby wydrukować 100 twarzy kota!
Przekazywanie wielu argumentów do funkcji
Możesz przekazać więcej niż jedną wartość do funkcji, używając wielu argumentów. Aby dodać kolejny
argument, wprowadź argumenty w nawiasach po słowie kluczowym function, oddzielając je
przecinkami. Rysunek przedstawia składnię funkcji z dwoma argumentami.

Poniższa funkcja printMultipleTimes jest podobna do drawCats, z tym wyjątkiem, że ma drugi
argument o nazwie whatToDraw.

var printMultipleTimes = function (howManyTimes, whatToDraw) {
for (var i = 0; i < howManyTimes; i++) {
console.log(i + " " + whatToDraw);
}
};
Funkcja printMultipleTimes drukuje ciąg znaków wprowadzony dla whatToDraw tyle razy, ile określisz
argumentem howManyTimes. Drugi argument mówi funkcji, co ma wydrukować, a pierwszy argument
mówi funkcji, ile razy ma to wydrukować. Wywołując funkcję z wieloma argumentami, wstaw wartości,
których chcesz użyć, w nawiasach po nazwie funkcji, oddzielone przecinkami. Na przykład, aby
wydrukować twarze kotów za pomocą nowej funkcji printMultipleTimes, można to nazwać tak:
printMultipleTimes(5, "=^.^=");
0 =^.^=
1 =^.^=
2 =^.^=
3 =^.^=
4 =^.^=
Aby printMultipleTimes wydrukował szczęśliwą buźkę cztery razy, możesz zrobić to:
printMultipleTimes(4, "^_^");
0 ^_^
1 ^_^
2 ^_^
3 ^_^
Kiedy wywołujemy printMultipleTimes, przekazujemy argumenty 4 dla howManyTimes i "^_^" dla
whatToDraw. W rezultacie pętla for zapętla się cztery razy (z przyrostem i od 0 do 3), wyświetlając i +
""
+ „^_^” za każdym razem.
Aby narysować znak (>_<) dwa razy, możesz napisać:
printMultipleTimes(2, "(>_<)");
0 (>_<)
1 (>_<)
W tym przypadku podajemy 2 dla howManyTimes i "(>_<)" dla whatToDraw
Zwracanie wartości z funkcji
Funkcje, którym do tej pory się przyglądaliśmy, mają cały tekst drukowany na konsoli za pomocą pliku
console.log. Jest to łatwy i użyteczny sposób na wyświetlanie wartości JavaScript, ale kiedy

rejestrujemy wartość w konsoli, nie możemy później użyć tej wartości w programie. Co zrobić, jeśli
chcesz, aby Twoja funkcja wyprowadzała tę wartość, abyś mógł nadal używać jej w innych częściach
kodu? Jak wspomniano wcześniej, dane wyjściowe funkcji nazywane są wartością zwracaną. Gdy
wywołujesz funkcję, która zwraca wartość, możesz użyć tej wartości w pozostałej części kodu (możesz
zapisać wartość zwracaną w zmiennej, przekazać ją do innej funkcji lub po prostu połączyć ją z innym
kodem). Na przykład poniższy wiersz kodu dodaje 5 do wartości zwracanej przez wywołanie
Math.floor(1.2345):
5 + Math.floor(1.2345);
6
Math.floor to funkcja, która zwraca podaną do niej liczbę, zaokrągloną w dół do najbliższej liczby
całkowitej. Kiedy zobaczysz wywołanie funkcji, takie jak Math.floor(1.2345), wyobraź sobie zastąpienie
go wartością zwracaną tego wywołania funkcji, która jest liczbą 1. Utwórzmy funkcję, która zwraca
wartość. Funkcja double pobiera argument numer i zwraca wynik liczby * 2. Innymi słowy, wartość
zwracana przez tę funkcję jest dwukrotnością liczby podanej jako jej argument.
var double = function (number) {
(1) return number * 2;
};
Aby zwrócić wartość z funkcji, użyj słowa kluczowego return, a następnie wartości, którą chcesz
zwrócić. W (1) używamy słowa kluczowego return, aby zwrócić wartość number * 2 z funkcji double.
Teraz możemy wywołać naszą podwójną funkcję do podwójnych liczb:
double(3);
6
Tutaj zwracana wartość (6) jest pokazana w drugim wierszu. Mimo że funkcje mogą przyjmować wiele
argumentów, mogą zwracać tylko jedną wartość. Jeśli nie powiesz funkcji, aby cokolwiek zwróciła,
zwróci undefined.
Używanie wywołań funkcji jako wartości
Gdy wywołujesz funkcję z większego fragmentu kodu, wartość zwracana przez funkcję jest używana
wszędzie tam, gdzie to wywołanie funkcji zostało umieszczone. Na przykład wykorzystajmy naszą
funkcję double do określenia wyniku podwojenia dwóch liczb, a następnie dodania wyników:
double(5) + double(6);
22
W tym przykładzie dwukrotnie wywołujemy funkcję double i dodajemy do siebie dwie zwracane
wartości. Możesz myśleć o wywołaniu double(5) jako o wartości 10 i o wywołaniu double(6) jako o
wartości 12. Możesz także przekazać wywołanie funkcji do innej funkcji jako argument, a wywołanie
funkcji zostanie zastąpione jego zwrotem wartość. W następnym przykładzie wywołujemy double,
przekazując wynik wywołania double z 3 jako argumentem. Zamieniamy double(3) na 6, aby
double(double(3)) uprościło do double(6), które następnie uprościło się do 12.
double(double(3));
12

Oto jak JavaScript to oblicza:

Ciało funkcji double zwraca number * 2, więc w (1) zastępujemy double(3) przez 3 * 2. W (2)
zastępujemy 3 * 2 przez 6. Następnie w (3) robimy to samo i zamień double (6) na 6 * 2. Na koniec, w
(4), możemy zastąpić 6 * 2 przez 12.
Korzystanie z funkcji uproszczenia kodu
W Części 3 użyliśmy metod Math.random i Math.floor, aby wybrać losowe słowa z tablic i wygenerować
losowe obelgi. W tej sekcji ponownie stworzymy nasz generator obelg i uprościmy go, tworząc funkcje.
Funkcja do wybierania losowego słowa
Oto kod, którego użyliśmy w rozdziale 3, aby wybrać losowe słowo z tablicy:
randomWords[Math.floor(Math.random() * randomWords.length)];
Jeśli zamienimy ten kod w funkcję, możemy go ponownie użyć do wybrania losowego słowa z tablicy
bez konieczności wprowadzania za każdym razem tego samego kodu. Na przykład, oto jak możemy
zdefiniować funkcję pickRandomWord.
var pickRandomWord = function (words) {
return words[Math.floor(Math.random() * words.length)];
};
Wszystko, co tutaj robimy, to zawijanie poprzedniego kodu w funkcję. Teraz możemy utworzyć tablicę
randomWords . . .
var randomWords = ["Planeta", "Robak", "Kwiat", "Komputer"];
i wybierz losowe słowo z tej tablicy za pomocą funkcji pickRandomWord, w ten sposób:
pickRandomWord(randomWords);
"Flower"
Możemy użyć tej samej funkcji na dowolnej tablicy. Na przykład, oto jak wybralibyśmy losowe imię z
tablicy imion:
pickRandomWord(["Charlie", "Raj", "Nicole", "Kate", "Sandy"]);
„Raj”

Generator losowych obelg
Teraz spróbujmy odtworzyć nasz generator losowych obelg, korzystając z naszej funkcji, która wybiera
losowe słowa. Po pierwsze, oto przypomnienie, jak wyglądał kod:
var randomBodyParts = ["Face", "Nose", "Hair"];
var randomAdjectives = ["Smelly", "Boring", "Stupid"];
var randomWords = ["Fly", "Marmot", "Stick", "Monkey", "Rat"];
// Pick a random body part from the randomBodyParts array:
var randomBodyPart = randomBodyParts[Math.floor(Math.random() * 3)];
// Pick a random adjective from the randomAdjectives array:
var randomAdjective = randomAdjectives[Math.floor(Math.random() * 3)];
// Pick a random word from the randomWords array:
var randomWord = randomWords[Math.floor(Math.random() * 5)];
// Join all the random strings into a sentence:

randomAdjective + " " + randomWord + "!!!";
randomString;
"Your Nose is like a Stupid Marmot!!!"
Zauważ, że w tym kodzie powtarzamy słowa [Math.floor(Math.random() * length)] kilka razy. Używając
naszej funkcji pickRandomWord, możemy przepisać program w ten sposób:
var randomBodyParts = ["Face", "Nose", "Hair"];
var randomAdjectives = ["Smelly", "Boring", "Stupid"];
var randomWords = ["Fly", "Marmot", "Stick", "Monkey", "Rat"];
// Join all the random strings into a sentence:
var randomString = "Your " + pickRandomWord(randomBodyParts) +
" is like a " + pickRandomWord(randomAdjectives) + " " + pickRandomWord(randomWords) + "!!!";
randomString;
"Your Nose is like a Smelly Marmot!!!"
Tutaj są dwie zmiany. Po pierwsze, używamy funkcji pickRandomWord, gdy potrzebujemy losowego
słowa z tablicy, zamiast za każdym razem używać słów[Math.floor(Math.random() * length)]. Ponadto
zamiast zapisywać każde losowe słowo w zmiennej przed dodaniem go do końcowego ciągu, dodajemy
wartości zwracane z wywołań funkcji bezpośrednio razem, aby utworzyć ciąg. Wywołanie funkcji
można traktować jako wartość zwracaną przez funkcję. Tak naprawdę wszystko, co tutaj robimy, to

dodawanie łańcuchów. Jak widać, ta wersja programu jest o wiele łatwiejsza do odczytania, a także do
pisania, ponieważ ponownie wykorzystaliśmy część kodu za pomocą funkcji.
Przekształcanie generatora obelg w funkcję
Możemy pójść o krok dalej z naszym generatorem losowych obelg, tworząc większą funkcję, która
generuje losowe obelgi. Spójrzmy:
generateRandomInsult = function () {
var randomBodyParts = ["Face", "Nose", "Hair"];
var randomAdjectives = ["Smelly", "Boring", "Stupid"];
var randomWords = ["Fly", "Marmot", "Stick", "Monkey", "Rat"];
// Join all the random strings into a sentence:
var randomString = "Your " + pickRandomWord(randomBodyParts) +
" is like a " + pickRandomWord(randomAdjectives) + " " + pickRandomWord(randomWords) + "!!!";
(1) return randomString;
};
generateRandomInsult();
"Your Face is like a Smelly Stick!!!"
generateRandomInsult();
"Your Hair is like a Boring Stick!!!"
generateRandomInsult();
"Your Face is like a Stupid Fly!!!"
Nasza nowa funkcja generateRandomInsult to po prostu kod sprzed umieszczony wewnątrz funkcji bez
argumentów. Jedyny dodatek to (1), gdzie na końcu mamy funkcję zwracającą randomString. Możesz
zobaczyć kilka przykładowych przebiegów poprzedniej funkcji i za każdym razem zwraca ona nowy ciąg
obelgi. Posiadanie kodu w jednej funkcji oznacza, że możemy nadal wywoływać tę funkcję, aby uzyskać
losową zniewagę, zamiast kopiować i wklejać ten sam kod za każdym razem, gdy chcemy nowej
zniewagi
Wcześniejsze opuszczenie funkcji z powrotem
Gdy tylko interpreter JavaScript osiągnie return w funkcji, opuszcza funkcję, nawet jeśli w ciele funkcji
pozostaje więcej kodu.
Jednym z powszechnych sposobów użycia return jest wcześniejsze opuszczenie funkcji, jeśli
którykolwiek z argumentów funkcji jest nieprawidłowy; to znaczy, jeśli nie są to argumenty, których
funkcja potrzebuje do prawidłowego działania. Na przykład poniższa funkcja zwraca ciąg informujący
o piątym znaku Twojego imienia. Jeśli nazwa przekazana do funkcji ma mniej niż pięć znaków, funkcja
użyje return, aby natychmiast opuścić funkcję. Oznacza to, że instrukcja return na końcu, która mówi
ci piątą literę twojego imienia, nigdy nie jest wykonywana.
var fifthLetter = function (name) {

(1) if (name.length < 5) {
(2) return;
}
return "The fifth letter of your name is " + name[4] + ".";
};
W (1) sprawdzamy, czy długość nazwy wejściowej jest mniejsza niż pięć. Jeśli tak, używamy return at
(2), aby wcześniej wyjść z funkcji. Spróbujmy wywołać tę funkcję. piąta litera ("Mikołaj");
"Piąta litera twojego imienia to o."
Imię Nicholas ma więcej niż pięć znaków, więc fiveLetter uzupełnia i zwraca piątą literę w imieniu
Nicholas, czyli literę o. Spróbujmy nazwać to jeszcze raz krótszą nazwą:
fifthLetter("Nick");
undefined
Kiedy wywołujemy fifthLetter o nazwie Nick, funkcja wie, że nazwa nie jest wystarczająco długa, więc
kończy działanie wcześnie z pierwszą instrukcją return w (2). Ponieważ po zwrocie w (2) nie określono
żadnej wartości, funkcja zwraca niezdefiniowane.
Używanie return wiele razy zamiast instrukcji if...else
Możemy użyć wielu zwrotnych słów kluczowych wewnątrz różnych instrukcji if w treści funkcji, aby
funkcja zwracała inną wartość w zależności od danych wejściowych. Załóżmy na przykład, że piszesz
grę, która przyznaje graczom medale na podstawie ich wyniku. Wynik 3 lub niższy to brązowy medal,
wyniki od 3 do 7 to srebrne, a wszystkie powyżej 7 to złote. Możesz użyć funkcji takiej jak
medalForScore, aby ocenić wynik i zwrócić odpowiedni rodzaj medalu, jak pokazano tutaj:
var medalForScore = function (score) {
if (score < 3) {
(1) return "Bronze";
}
(2) if (score < 7) {
return "Silver";
}
(3) return "Gold";
};
W (1) zwracamy "Brązowy" i wychodzimy z funkcji, jeśli wynik jest mniejszy niż 3. Jeśli osiągniemy (2)
wiemy, że wynik musi wynosić co najmniej 3, ponieważ gdyby był mniejszy niż 3, wrócilibyśmy już z(to
znaczy, zakończylibyśmy działanie funkcji, gdy dotarlibyśmy do słowa kluczowego return w pierwszym
teście). Wreszcie, jeśli osiągniemy (3), wiemy, że wynik musi wynosić co najmniej 7, więc nie ma już nic
do sprawdzenia i możemy po prostu zwrócić „Złoto”. Chociaż sprawdzamy wiele warunków, nie
musimy używać instrukcji chained if...else. Używamy instrukcji if...else, aby upewnić się, że tylko jedna

z opcji zostanie wykonana. Kiedy każdy z options ma swoją własną instrukcję return, co zapewnia
również, że tylko jedna z opcji zostanie wykonana (ponieważ funkcje mogą zwrócić tylko raz).
Skrót do tworzenia funkcji
Istnieje długi i skrócony sposób pisania funkcji. Używam długiej metody, ponieważ wyraźniej pokazuje,
jak funkcja jest przechowywana jako zmienna. Mimo to powinieneś wiedzieć, jak wygląda skrót,
ponieważ używa go wiele kodu JavaScript. Kiedy już przyzwyczaisz się do działania funkcji, możesz
również użyć wersji skróconej. Oto przykład funkcji odręcznej:
var double = function (number) {
return number * 2;
};
Wersja skrócona wygląda tak:
function double(number) {
return number * 2;
}
Jak widać, w wersji odręcznej jawnie tworzymy nazwę zmiennej i przypisujemy jej funkcję, więc przed
słowem kluczowym function pojawia się double. Natomiast słowo kluczowe function pojawia się jako
pierwsze w wersji skróconej, a następnie nazwa funkcji. W tej wersji zmienna double jest tworzona
zakulisowo przez JavaScript. Z technicznego punktu widzenia wersja odręczna jest znana jako
wyrażenie funkcyjne. Wersja skrócona jest znana jako deklaracja funkcji.
Czego się nauczyłeś
Funkcje pozwalają nam na ponowne wykorzystanie bloków kodu. Mogą robić różne rzeczy w zależności
od przekazanych im argumentów i mogą zwracać wartości do lokalizacji w kodzie, w którym funkcja
została wywołana. Funkcje umożliwiają również nadanie fragmentowi kodu znaczącej nazwy. Na
przykład nazwa funkcji pickRandomWord wyjaśnia, że funkcja ma coś wspólnego z wybieraniem
losowego słowa. W następnym rozdziale dowiemy się, jak pisać JavaScript, który może manipulować
dokumentami HTML.
Wyzwania programistyczne
Oto kilka wyzwań związanych z ćwiczeniem pracy z funkcjami.
#1: Wykonywanie arytmetyki z funkcjami
Utwórz dwie funkcje, dodaj i pomnóż. Każdy powinien wziąć dwa argumenty. Funkcja add powinna
zsumować swoje argumenty i zwrócić wynik, a mnożenie powinno pomnożyć jej argumenty. Używając
tylko tych dwóch funkcji, rozwiąż prosty problem matematyczny:
36325 * 9824 + 777
#2: Czy te tablice są takie same?
Napisz funkcję o nazwie areArraysSame, która przyjmuje jako argumenty dwie tablice liczb. Powinien
zwrócić prawdę, jeśli dwie tablice są takie same (to znaczy mają te same liczby w tej samej kolejności),

a fałsz, jeśli są różne. Spróbuj uruchomić następujący kod, aby upewnić się, że Twoje funkcje działają
poprawnie:
areArraysSame([1, 2, 3], [4, 5, 6]);
false
areArraysSame([1, 2, 3], [1, 2, 3]);
true
areArraysSame([1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]);
false
Wskazówka 1: będziesz musiał użyć pętli for, aby przejść przez każdą z wartości w pierwszej tablicy,
aby sprawdzić, czy są one takie same w drugiej tablicy. Możesz zwrócić false w pętli for, jeśli znajdziesz
wartość, która nie jest równa.
Wskazówka 2: możesz wcześniej wyjść z funkcji i całkowicie pominąć pętlę for, jeśli tablice mają różne
długości.
#3: Wisielec, korzystanie z funkcji
Wróć do swojej gry w Wisielec . Przepiszemy ją za pomocą funkcji. Przepisałem tutaj ostateczny kod
Hangmana, ale niektóre części kodu zostały zastąpione wywołaniami funkcji. Wszystko, co musisz
zrobić, to napisać funkcje!
// Tutaj wpisz swoje funkcje
var word = pickWord();
var answerArray = setupAnswerArray(word);
var remainingLetters = word.length;
while (remainingLetters > 0) {
showPlayerProgress(answerArray);
var guess = getGuess();
if (guess === null) {
break;
} else if (guess.length !== 1) {
alert("Please enter a single letter.");
} else {
var correctGuesses = updateGameState(guess, word, answerArray);
remainingLetters -= correctGuesses;
}
}

showAnswerAndCongratulatePlayer(answerArray);
Ta wersja kodu używająca funkcji jest prawie tak prosta jak wersja pseudokodu z rozdziału 7. Powinno
to dać pewne pojęcie o tym, jak przydatne mogą być funkcje ułatwiające zrozumienie kodu. Oto
funkcje, które musisz wypełnić:
var pickWord = function () {
// Return a random word
};
var setupAnswerArray = function (word) {
// Return the answer array
};
var showPlayerProgress = function (answerArray) {
// Use alert to show the player their progress
};
var getGuess = function () {
// Use prompt to get a guess
};
var updateGameState = function (guess, word, answerArray) {
// Update answerArray and return a number showing how many
// times the guess appears in the word so remainingLetters
// can be updated
};
var showAnswerAndCongratulatePlayer = function (answerArray) {
// Use alert to show the answer and congratulate the player
};

DOM i jQuery
Do tej pory używaliśmy JavaScript do wykonywania stosunkowo prostych rzeczy, takich jak drukowanie
tekstu w konsoli przeglądarki lub wyświetlanie alertu lub okna dialogowego. Ale możesz również użyć
JavaScript do manipulowania (kontrolowania lub modyfikowania) i interakcji z kodem HTML, który
piszesz na stronach internetowych. W tym rozdziale omówimy dwa narzędzia, które pozwolą Ci napisać
znacznie potężniejszy JavaScript: DOM i jQuery. DOM lub dokument obiektowy model umożliwia
JavaScriptowi dostęp do zawartości strony internetowej. Przeglądarki internetowe używają DOM do
śledzenia elementów na stronie (takie jak akapity, nagłówki i inne elementy HTML), a JavaScript może
manipulować elementami DOM na różne sposoby. Na przykład wkrótce zobaczysz, jak użyć JavaScript
do zastąpienia głównego nagłówka dokumentu HTML danymi wejściowymi z okna dialogowego.
Przyjrzymy się również przydatnemu narzędziu o nazwie jQuery, które znacznie ułatwia pracę z DOM.
jQuery daje nam zestaw funkcji, których możemy użyć do wyboru elementów, z którymi będziemy
pracować oraz do wprowadzania zmian w tych elementach. W tym rozdziale dowiemy się, jak używać
DOM i jQuery do edycji istniejących elementów DOM i tworzenia nowych elementów DOM, dając nam
pełną kontrolę nad zawartością naszych stron internetowych z JavaScript. Dowiemy się również, jak
używać jQuery do animowania elementów DOM – na przykład pojawiania się i wygaszania elementów.
Wybieranie elementów DOM
Kiedy ładujesz dokument HTML do przeglądarki, przeglądarka konwertuje elementy na strukturę
podobną do drzewa. To drzewo jest znane jako drzewo DOM. Rysunek przedstawia proste drzewo
DOM - to samo drzewo, którego użyliśmy wcześniej, aby zilustrować hierarchię HTML. Przeglądarka
umożliwia programistom JavaScript dostęp i modyfikację tej struktury drzewa za pomocą kolekcji
metod zwanej DOM.

Używanie id do identyfikacji elementów
Atrybut id HTML umożliwia przypisanie unikalnej nazwy lub identyfikatora do elementu HTML. Na
przykład ten element h1 ma atrybut id:
<h1 id="main-heading">Hello world!</h1>
W tym przykładzie id "głównego nagłówka" pozwoli nam zidentyfikować i ostatecznie zmienić ten
konkretny nagłówek bez wpływu na inne elementy lub nawet inne nagłówki h1.
Wybieranie elementu za pomocą getElementById
Mając jednoznacznie zidentyfikowany element z id (każdy id musi mieć unikalną wartość), możemy
użyć metody DOM document.getElementById do zwrócenia elementu „main-heading”:
var headingElement = document.getElementById("main-heading");
Wywołując document.getElementById("main-heading"), mówimy przeglądarce, aby szukała elementu
o identyfikatorze "main-heading". To wywołanie zwraca obiekt DOM, który odpowiada
identyfikatorowi, i zapisujemy ten obiekt DOM w zmiennej nagłówekElement. Po wybraniu elementu

możemy manipulować nim za pomocą JavaScript. Na przykład możemy użyć właściwości innerHTML,
aby pobrać i zastąpić tekst wewnątrz wybranego elementu:
headingElement.innerHTML;
Ten kod zwraca zawartość HTML headerElement — elementu, który wybraliśmy za pomocą
getElementById. W tym przypadku treścią tego elementu jest tekst Hello world! które wprowadziliśmy
między znacznikami <h1>.
Zastępowanie tekstu nagłówka za pomocą DOM
Oto przykład zastępowania tekstu nagłówka za pomocą DOM. Najpierw tworzymy nowy dokument
HTML o nazwie dom.html zawierający następujący kod:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Playing with the DOM</title>
</head>
<body>
<h1 id="main-heading">Hello world!</h1>
<script>
(1) var headingElement = document.getElementById("main-heading");
(2) console.log(headingElement.innerHTML);
(3) var newHeadingText = prompt("Please provide a new heading:");(4) headingElement.innerHTML =
newHeadingText;
</script>
</body>
</html>
W (1) używamy document.getElementById, aby pobrać element h1 (o identyfikatorze „main-heading”)
i zapisać go w zmiennej headerElement. W punkcie (2) wypisujemy ciąg zwrócony przez
nagłówek.innerHTML, który wypisuje Hello world! do konsoli. W (3) używamy okna dialogowego, aby
poprosić użytkownika o nowy nagłówek i zapisać tekst wprowadzony przez użytkownika w zmiennej
newHeadingText. Na koniec w (4) ustawiamy właściwość innerHTML nagłówkaElement na tekst
zapisany w newHeadingText.
Po załadowaniu tej strony powinno pojawić się okno dialogowe, takie jak pokazane na rysunku.

Wpisz w oknie tekst JAVASCRIPT IS AWESOME i kliknij
OK. Nagłówek powinien zostać natychmiast zaktualizowany o nowy tekst, jak pokazano na rysunku 93.

Korzystając z właściwości innerHTML, możemy zmienić zawartość dowolnego elementu DOM za
pomocą JavaScript
Używanie jQuery do pracy z drzewem DOM
Wbudowane metody DOM są świetne, ale nie są łatwe w użyciu. Z tego powodu wielu programistów
korzysta z zestawu narzędzi o nazwie jQuery, aby uzyskać dostęp do drzewa DOM i manipulować nim.
jQuery to biblioteka JavaScript - zbiór powiązanych narzędzi (głównie funkcji), która daje nam w tym
przypadku prostszy sposób pracy z elementami DOM. Po załadowaniu biblioteki na naszą stronę
możemy korzystać z jej funkcji i metod oprócz tych wbudowanych w JavaScript i tych dostarczanych
przez przeglądarkę.
Ładowanie jQuery na Twoją stronę HTML
Aby skorzystać z biblioteki jQuery, najpierw mówimy przeglądarce, aby załadowała ją tą linią kodu
HTML:
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
Zauważ, że znacznik <script> tutaj nie zawiera treści i ma atrybut src. Atrybut src pozwala nam wstawić
plik JavaScript do naszej strony, dołączając jego adres URL (adres internetowy). W tym przypadku

https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js jest adresem URL określonej wersji jQuery (wersja 2.1.0) w
witrynie jQuery. Aby zobaczyć bibliotekę jQuery, odwiedź ten adres URL; zobaczysz kod JavaScript,
który zostanie załadowany po dodaniu tagu <script>. Cała biblioteka to ponad 9000 wierszy
skomplikowanego JavaScriptu, więc nie oczekuj, że teraz wszystko zrozumiesz!
Zastępowanie tekstu nagłówka za pomocą jQuery
W części „Zastępowanie tekstu nagłówka za pomocą modelu DOM” na stronie 146 dowiedziałeś się,
jak zastąpić tekst za pomocą wbudowanych metod modelu DOM. W tej sekcji zaktualizujemy ten kod,
aby zamiast tego używał jQuery do zastępowania tekstu nagłówka. Otwórz dom.html i wprowadź
pokazane zmiany.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Playing with the DOM</title>
</head>
<body>
<h1 id="main-heading">Hello world!</h1>
(1) <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
<script>
var newHeadingText = prompt("Please provide a new heading:");
(2) $("#main-heading").text(newHeadingText);
</script>
</body>
</html>
W punkcie (1) dodajemy nowy tag <script> do strony, aby załadować jQuery. Po załadowaniu jQuery
używamy funkcji jQuery $, aby wybrać element HTML. Funkcja $ przyjmuje jeden argument, zwany
ciągiem selektora, który informuje jQuery, który element lub elementy wybrać z drzewa DOM. W tym
przypadku jako argument wpisaliśmy „#główny nagłówek”. Znak # w ciągu selektora oznacza „ID”, więc
nasz ciąg selektora „##main-heading” oznacza „element o identyfikatorze głównego nagłówka”.
Funkcja $ zwraca obiekt jQuery, który reprezentuje wybrane elementy. Na przykład $("##mainheading") zwraca obiekt jQuery dla elementu h1 (który ma identyfikator "#main-heading"). Mamy
teraz obiekt jQuery reprezentujący element h1. Możemy zmodyfikować jego tekst, wywołując metodę
text na obiekcie jQuery w (2), przekazując nowy tekst dla tego elementu i zastępując tekst nagłówka
danymi wejściowymi użytkownika zapisanymi w zmiennej new- HeadingText. Tak jak poprzednio, kiedy
ładujesz tę stronę, okno dialogowe powinno prosić o wprowadzenie tekstu zastępującego stary tekst
w elemencie h1.
Tworzenie nowych elementów za pomocą jQuery

Oprócz manipulowania elementami za pomocą jQuery, możemy również użyć jQuery do tworzenia
nowych elementów i dodawania ich do drzewa DOM. W tym celu wywołujemy append na obiekcie
jQuery z ciągiem zawierającym kod HTML. Metoda append konwertuje ciąg do elementu DOM
(używając znaczników HTML w ciągu) i dodaje nowy element na końcu oryginalnego. Na przykład, aby
dodać element p na końcu strony, możemy dodać to do naszego JavaScript:
$("body").append("<p>This is a new paragraph</p>");
Pierwsza część tej instrukcji używa funkcji $ z ciągiem selektora "body", aby wybrać treść naszego
dokumentu HTML. Ciąg selektora nie musi być identyfikatorem. Kod $("body") wybiera element body.
Podobnie możemy użyć kodu $("p"), aby wybrać wszystkie elementy p. Następnie wywołujemy
metodę append na obiekcie zwróconym przez $("body"). Łańcuch przekazany do append jest
przekształcany w element DOM i dodawany wewnątrz elementu body, tuż przed tagiem zamykającym.
Rysunek pokazuje, jak wyglądałaby nasza poprawiona strona.

Moglibyśmy również użyć append, aby dodać wiele elementów w pętli for w ten sposób:
for (var i = 0; i < 3; i++) {
var hobby = prompt("Tell me one of your hobbies!");
$("body").append("<p>" + hobby + "</p>");
}
To zapętla się trzy razy. Za każdym razem, gdy przechodzisz przez pętlę, pojawia się monit, prosząc
użytkowników o wprowadzenie jednego ze swoich hobby. Każde hobby jest następnie umieszczane w
zestawie znaczników <p> i przekazywane do metody append, która dodaje hobby na końcu elementu
body. Spróbuj dodać ten kod do dokumentu dom.html, a następnie załaduj go w przeglądarce, aby go
przetestować. Powinno wyglądać jak na rysunku.

Animowanie elementów za pomocą jQuery

Wiele stron internetowych używa animacji do pokazywania i ukrywania treści. Na przykład, jeśli
dodajesz nowy akapit tekstu do swojej strony, możesz chcieć go powoli zanikać, aby nie pojawił się
nagle. jQuery ułatwia animowanie elementów. Na przykład, aby zaciemnić element, możemy użyć
metody fadeOut. Aby przetestować tę metodę, zastąp zawartość drugiego elementu skryptu w
dom.html następującym:
$("h1").fadeOut(3000);
Używamy funkcji $, aby zaznaczyć wszystkie elementy h1. Ponieważ dom.html ma tylko jeden element
h1 (nagłówek zawierający tekst Hello world!), ten nagłówek jest wybierany jako obiekt jQuery.
Wywołując .fadeOut(3000) na tym obiekcie jQuery, sprawiamy, że nagłówek znika, aż zniknie w ciągu
3 sekund. (Argument zanikania jest w milisekundach lub tysięcznych części sekundy, więc wpisanie
3000 powoduje, że animacja trwa 3 sekundy.) Gdy tylko załadujesz stronę z tym kodem, element h1
powinien zacząć zanikać.
Łączenie animacji jQuery
Gdy wywołujesz metodę na obiekcie jQuery, metoda zwykle zwraca oryginalny obiekt, na którym
została wywołana. Na przykład $("h1") zwraca obiekt jQuery reprezentujący wszystkie elementy h1, a
$("h1").fadeOut(3000) zwraca ten sam obiekt jQuery reprezentujący wszystkie elementy h1. Aby
zmienić tekst elementu h1 i go zaciemnić, możesz wpisać:
$("h1").text("This will fade out").fadeOut(3000);
Wywołanie wielu metod z rzędu w ten sposób jest znane jako tworzenie łańcuchów. Możemy połączyć
wiele animacji na tym samym elemencie. Na przykład, oto jak możemy połączyć wywołanie metod
fadeOut i fadeIn w celu wygaszenia elementu, a następnie natychmiastowego zniknięcia go:
$("h1").fadeOut(3000).fadeIn(2000);
Animacja zanikania sprawia, że niewidzialny element pojawia się z powrotem. jQuery jest
wystarczająco sprytny, aby wiedzieć, że gdy połączysz dwie animacje w rzędzie w ten sposób,
prawdopodobnie chcesz, aby wystąpiły jako jedna po drugiej. Dlatego ten kod zanika element h1 w
ciągu 3 sekund, a następnie zanika w ciągu 2 sekund.
jQuery zapewnia dwie dodatkowe metody animacji podobne do fadeOut i fadeIn, zwane slideUp i
slideDown. Metoda slideUp sprawia, że elementy znikają, przesuwając je w górę, a slideDown sprawia,
że pojawiają się ponownie, przesuwając je w dół. Zastąp drugi element script w dokumencie dom.html
następującym i ponownie załaduj stronę, aby ją wypróbować:
$("h1").slideUp(1000).slideDown(1000);
Tutaj wybieramy element h1, przesuwamy go w górę przez 1 sekundę, a następnie przesuwamy w dół
przez 1 sekundę, aż pojawi się ponownie.
Wypróbuj to!
Używamy fadeIn, aby uwidocznić niewidoczne elementy. Ale co się stanie, jeśli wywołasz zanikanie na
elemencie, który jest już widoczny lub elemencie, który pojawia się po elemencie, który animujesz?
Załóżmy na przykład, że dodajesz nowy element p do dokumentu dom.html po nagłówku. Spróbuj użyć
slideUp i slideDown, aby ukryć i pokazać element h1 i zobaczyć, co stanie się z elementem p. Co się
stanie, jeśli użyjesz zanikania i zanikania? Co się stanie, jeśli wywołasz fadeOut i fadeIn na tym samym
elemencie bez łączenia wywołań? Na przykład:

$("h1").fadeOut(1000);
$("h1").fadeIn(1000);
Spróbuj dodać poprzedni kod wewnątrz pętli for ustawionej na pięciokrotne uruchomienie. Co się
dzieje? Jak myślisz, co robią metody show and hide jQuery? Wypróbuj je, aby sprawdzić, czy masz rację.
Jak można użyć ukrywania, aby zanikać w elemencie, który jest już widoczny?
Czego się nauczyłeś
Dowiedziałeś się, jak aktualizować strony HTML za pomocą JavaScript, manipulując elementami DOM.
Jak widzieliście, jQuery daje nam jeszcze bardziej zaawansowane sposoby wybierania elementów i
zmieniania ich, a nawet animowania. Nauczyłeś się również nowego atrybutu HTML, id, co pozwala na
nadanie elementowi unikalnego identyfikatora. W następnym rozdziale dowiesz się, jak kontrolować
uruchamianie JavaScriptu — na przykład po upływie czasu lub po kliknięciu przycisku. Przyjrzymy się
również, jak wielokrotnie uruchamiać ten sam fragment kodu z opóźnieniem, na przykład aktualizując
zegar co sekundę.
Wyzwania programistyczne
Wypróbuj te wyzwania, aby przećwiczyć więcej rzeczy, które możesz zrobić z elementami jQuery i
DOM.
#1: Wyświetlanie listy znajomych za pomocą jQuery (I sprawiając, że pachną!)
Utwórz tablicę zawierającą imiona kilku znajomych. Używając pętli for, utwórz element p dla każdego
ze swoich znajomych i dodaj go na końcu elementu body za pomocą metody append jQuery. Użyj
jQuery, aby zmienić element h1 tak, aby wyświetlał się My friends zamiast Hello world!. Użyj metody
ukrywania, a następnie metody zanikania, aby zanikać w każdej podanej nazwie. Teraz zmodyfikuj
utworzone elementy p, aby dodać zapachy tekstu! po każdym przyjacielu. Wskazówka: Jeśli wybierzesz
elementy p za pomocą $("p"), metoda append zostanie zastosowana do wszystkich elementów p.
#2: Wykonywanie błysku kursu
Jak można użyć zanikania i zanikania, aby nagłówek migał pięć razy, raz na sekundę? Jak możesz to
zrobić za pomocą pętli for? Spróbuj zmodyfikować pętlę tak, aby zanikała i zanikała w ciągu 1 sekundy
za pierwszym razem, ponad 2 sekundy za drugim, ponad 3 sekundy za trzecim i tak dalej.
#3: Opóźnianie animacji
Metoda opóźnienia może służyć do opóźniania animacji. Używając opóźnienia, zanikania i zanikania,
spraw, aby element na stronie zanikał, a następnie ponownie pojawiał się po 5 sekundach.
#4: Używanie fadeTo
Spróbuj użyć metody fadeTo. Jego pierwszym argumentem jest liczba milisekund, podobnie jak we
wszystkich innych metodach animacji. Drugim argumentem jest liczba z zakresu od 0 do 1. Co się stanie,
gdy uruchomisz następujący kod?
$("h1").fadeTo(2000, 0.5);
Jak myślisz, co oznacza drugi argument? Spróbuj użyć różnych wartości z zakresu od 0 do 1, aby
dowiedzieć się, do czego służy drugi argument.

Programowanie interaktywne
Do tej pory kod JavaScript na naszych stronach internetowych był uruchamiany zaraz po załadowaniu
strony, zatrzymując się tylko wtedy, gdy dołączymy wywołanie funkcji takiej jak alert lub Confirm. Ale
niekoniecznie zawsze chcemy, aby cały nasz kod uruchamiał się zaraz po załadowaniu strony - co zrobić,
jeśli chcemy, aby jakiś kod działał z opóźnieniem lub w odpowiedzi na coś, co zrobi użytkownik? W tym
rozdziale przyjrzymy się różnym sposobom modyfikowania naszego kodu. Programowanie w ten
sposób nazywa się programowaniem interaktywnym. Pozwoli nam to na tworzenie interaktywnych
stron internetowych, które zmieniają się w czasie i reagują na działania użytkownika.
Kod opóźniający z setTimeout
Zamiast zmuszać JavaScript do natychmiastowego wykonania funkcji, możesz nakazać mu wykonanie
funkcji po określonym czasie. Opóźnianie takiej funkcji nazywa się ustawianiem limitu czasu. Aby
ustawić limit czasu w JavaScript, używamy funkcji setTimeout. Ta funkcja przyjmuje dwa argumenty
(jak pokazano na rysunku): funkcję do wywołania po upływie czasu i czas oczekiwania (w
milisekundach).

Poniższy listing pokazuje, jak możemy użyć setTimeout do wyświetlenia okna dialogowego alertu.
(1) var timeUp = function () {
alert("Time's up!");
};
(2) setTimeout(timeUp, 3000);
1
W (1) tworzymy funkcję timeUp, która otwiera okno dialogowe alertu, które wyświetla tekst "Czas
minął!". W punkcie (2) wywołujemy setTimeout z dwoma argumentami: funkcją, którą chcemy
wywołać (timeUp) oraz liczbą milisekund (3000) oczekiwania przed wywołaniem tej funkcji. Zasadniczo
mówimy: „Poczekaj 3 sekundy, a następnie zadzwoń do czasu”. Przy pierwszym wywołaniu
setTimeout(timeUp, 3000) nic się nie dzieje, ale po 3 sekundach wywoływany jest timeUp i pojawia się
okno dialogowe alertu. Zauważ, że wywołanie setTimeout zwraca 1. Ta wartość zwracana jest
nazywana identyfikatorem limitu czasu. Identyfikator limitu czasu to liczba używana do identyfikacji
tego konkretnego limitu czasu (to znaczy tego konkretnego opóźnionego wywołania funkcji).
Rzeczywista zwrócona liczba może być dowolną liczbą, ponieważ jest to tylko identyfikator. Wywołaj
setTimeout ponownie i powinien zwrócić inny identyfikator limitu czasu, jak pokazano tutaj:
setTimeout(timeUp, 5000);
2
Możesz użyć tego identyfikatora limitu czasu z funkcją clearTimeout, aby anulować określony limit
czasu. Przyjrzymy się temu dalej.

Anulowanie limitu czasu
Po wywołaniu setTimeout w celu skonfigurowania opóźnionego wywołania funkcji może się okazać, że
mimo wszystko nie chcesz wywoływać tej funkcji. Na przykład, jeśli ustawisz alarm, aby przypomnieć
Ci o odrobieniu pracy domowej, ale skończysz odrabiać pracę domową wcześniej, chcesz anulować ten
alarm. Aby anulować limit czasu, użyj funkcji clearTimeout na identyfikatorze limitu czasu zwróconym
przez setTimeout. Załóżmy na przykład, że tworzymy taki alarm „do your homework”:
var doHomeworkAlarm = function () {
alert("Hey! You need to do your homework!");
};
(1) var timeoutId = setTimeout(doHomeworkAlarm, 60000);
Funkcja doHomeworkAlarm wyświetla okno dialogowe z informacją o konieczności odrobienia pracy
domowej. Kiedy wywołujemy setTimeout(doHomeworkAlarm, 60000), mówimy JavaScriptowi, aby
wykonał tę funkcję po upływie 60 000 milisekund (lub 60 sekund). W punkcie (1) wywołujemy to
polecenie setTimeout i zapisujemy identyfikator limitu czasu w nowej zmiennej o nazwie timeoutId.
Aby anulować limit czasu, przekaż identyfikator limitu czasu do funkcji clearTimeout w następujący
sposób:
clearTimeout(timeoutId);
Teraz setTimeout w ogóle nie wywoła funkcji doHomeworkAlarm.
Wielokrotne wywoływanie kodu z setInterval
Funkcja setInterval jest podobna do funkcji setTimeout, z tą różnicą, że wielokrotnie wywołuje
dostarczoną funkcję po regularnych przerwach lub interwałach. Na przykład, jeśli chcesz zaktualizować
zegar za pomocą JavaScript, możesz użyć setInterval, aby co sekundę wywoływać funkcję aktualizacji.
Wywołujesz setInterval z dwoma argumentami: funkcją, którą chcesz wywołać i długością interwału (w
milisekundach), jak pokazano na rysunku.

Oto jak moglibyśmy co sekundę pisać wiadomość do konsoli:
(1) var counter = 1;
(2) var printMessage = function () {
consol
+ " seconds");
(3) counter++;

};
(4) var intervalId = setInterval(printMessage, 1000);
You have been staring at your console for 1 seconds
You have been staring at your console for 2 seconds
You have been staring at your console for 3 seconds
You have been staring at your console for 4 seconds
You have been staring at your console for 5 seconds
You have been staring at your console for 6 seconds
(5) clearInterval(intervalId);
W punkcie (1) tworzymy nową zmienną o nazwie counter i ustawiamy ją na 1. Będziemy używać tej
zmiennej, aby śledzić liczbę sekund, przez które patrzyłeś na swoją konsolę. W (2) tworzymy funkcję o
nazwie printMessage. Ta funkcja robi dwie rzeczy. Najpierw wyświetla komunikat informujący, jak
długo patrzysz na konsolę. Następnie w (3) inkrementuje zmienną licznika. Następnie w punkcie (4)
wywołujemy setInterval, przekazując funkcję printMessage i numer 1000. Wywołanie setInterval w ten
sposób oznacza „wywołaj printMessage co 1000 milisekund”. Tak jak setTimeout zwraca identyfikator
limitu czasu, tak setInterval zwraca identyfikator interwału, który zapisujemy w zmiennej intervalId.
Możemy użyć tego identyfikatora interwału, aby poinformować JavaScript, aby przestał wykonywać
funkcję printMessage. To właśnie robimy w (5) , używając funkcji clearInterval
Wypróbuj to!
Zmodyfikuj poprzedni przykład, aby wyświetlać komunikat co pięć sekund zamiast co sekundę
Animowanie elementów za pomocą setInterval
Jak się okazuje, możemy użyć setInterval do animowania elementów w przeglądarce. Zasadniczo
musimy stworzyć funkcję, która przesuwa element o niewielką wartość, a następnie przekazać tę
funkcję do setInterval z krótkim odstępem czasu. Jeśli wykonamy odpowiednio małe ruchy i
odpowiednio krótki interwał, animacja będzie wyglądać bardzo płynnie. Animujmy pozycję tekstu w
dokumencie HTML, przesuwając go poziomo w oknie przeglądarki. Utwórz dokument o nazwie
interactive.html i wypełnij go następującym kodem HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Interactive programming</title>
</head>
<body>
<h1 id="heading">Hello world!</h1>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
<script>

// We'll fill this in next
</script>
</body>
</html>
Spójrzmy teraz na JavaScript. Jak zawsze, wpisz swój kod wewnątrz znaczników <script> dokumentu
HTML.
(1) var leftOffset = 0;
(2) var moveHeading = function () {
(3) $("#heading").offset({ left: leftOffset });
(4) leftOffset++;
(5) if (leftOffset > 200) {
leftOffset = 0;
}
};
(6) setInterval(moveHeading, 30);
Kiedy otworzysz tę stronę, powinieneś zobaczyć, jak element nagłówka stopniowo przesuwa się po
ekranie, aż przesunie się o 200 pikseli; w tym momencie skoczy z powrotem na początek i zacznie od
nowa. Zobaczmy, jak to działa. W (1) tworzymy zmienną leftOffset, której użyjemy później do
pozycjonowania naszego Hello world! nagłówek. Zaczyna się od wartości 0, co oznacza, że nagłówek
rozpocznie się po lewej stronie strony. Następnie w (2) tworzymy funkcję moveHeading, którą
wywołamy później za pomocą setInterval. Wewnątrz funkcji moveHeading, w (3), używamy
$("#heading"), aby wybrać element o identyfikatorze "heading" (nasz element h1) i używamy metody
offset, aby ustawić lewe przesunięcie nagłówka-to to jak daleko jest od lewej strony ekranu. Metoda
offset przyjmuje obiekt, który może zawierać właściwość left, która ustawia lewe przesunięcie
elementu lub właściwość top, która ustawia górne przesunięcie elementu. W tym przykładzie używamy
właściwości left i ustawiamy ją na naszą zmienną leftOffset. Gdybyśmy chcieli statycznego offsetu (to
znaczy offsetu, który się nie zmienia), moglibyśmy ustawić właściwość na wartość liczbową. Na
przykład wywołanie $("#heading") .offset({ left: 100 }) spowoduje umieszczenie elementu nagłówka
100 pikseli od lewej strony strony. W (4) zwiększamy zmienną leftOffset o 1. Aby upewnić się, że
nagłówek nie przesuwa się zbyt daleko, w (5) sprawdzamy, czy leftOffset jest większe niż 200, a jeśli
tak, resetujemy go do 0. Na koniec w (6) wywołujemy setInterval, a jako jego argumenty przekazujemy
funkcję moveHeading oraz liczbę 30 (przez 30 milisekund). Ten kod wywołuje funkcję moveHeading co
30 milisekund, czyli około 33 razy na sekundę. Za każdym razem, gdy wywoływana jest funkcja
moveHeading, wartość zmiennej leftOffset jest zwiększana, a wartość tej zmiennej jest używana do
ustawienia pozycji elementu nagłówka. Ponieważ funkcja jest stale wywoływana, a leftOffset zwiększa
się za każdym razem o 1, nagłówek stopniowo przesuwa się po ekranie o 1 piksel co 30 milisekund.
Wypróbuj to!
Możesz przyspieszyć tę animację, zwiększając ilość, o jaką leftOffset jest zwiększana za każdym razem,
gdy wywoływana jest funkcja moveHeading, lub skracając czas oczekiwania setInterval między

wywołaniami moveHeading. Jak podwoiłbyś prędkość poruszania się kursu? Wypróbuj obie techniki.
Jaką różnicę widzisz?
Reagowanie na działania użytkownika
Jak widać, jednym ze sposobów kontrolowania uruchamiania kodu są funkcje setTimeout i setInterval,
które uruchamiają funkcję po upływie ustalonego czasu. Innym sposobem jest uruchamianie kodu
tylko wtedy, gdy użytkownik wykonuje określone czynności, takie jak klikanie, pisanie, a nawet
poruszanie myszą. Umożliwi to użytkownikom interakcję z Twoją stroną internetową, dzięki czemu
Twoja strona będzie reagowała zgodnie z tym, co robią. W przeglądarce za każdym razem, gdy
wykonujesz czynność, taką jak kliknięcie, pisanie lub poruszanie myszą, wyzwalane jest coś, co nazywa
się zdarzeniem. Zdarzenie to sposób, w jaki przeglądarka mówi: „To się wydarzyło!” Możesz
nasłuchiwać tych zdarzeń, dodając procedurę obsługi zdarzeń do elementu, w którym zdarzenie miało
miejsce. Dodanie obsługi zdarzeń to sposób na poinformowanie JavaScript: „Jeśli to zdarzenie wystąpi
na tym elemencie, wywołaj tę funkcję”. Na przykład, jeśli chcesz, aby funkcja była wywoływana, gdy
użytkownik kliknie element nagłówka, możesz dodać procedurę obsługi zdarzeń kliknięcia do elementu
nagłówka. Zobaczymy, jak to zrobić dalej.
Reagowanie na kliknięcia
Gdy użytkownik kliknie element w przeglądarce, wyzwala zdarzenie kliknięcia. jQuery ułatwia
dodawanie obsługi zdarzenia kliknięcia. Otwórz utworzony wcześniej dokument interactive.html, użyj
File4Save As, aby zapisać go jako clicks.html i zastąp jego drugi element skryptu następującym kodem:
(1) var clickHandler = function (event) {
(2) console.log("Click! " + event.pageX + " " + event.pageY);
};
(3) $("h1").click(clickHandler);
W (1) tworzymy funkcję clickHandler z pojedynczym argumentem event. Po wywołaniu tej funkcji
argument event będzie obiektem zawierającym informacje o zdarzeniu kliknięcia, takie jak lokalizacja
kliknięcia. W (2), wewnątrz funkcji obsługi, używamy console.log do wyprowadzenia właściwości pageX
i pageY z obiektu zdarzenia. Te właściwości informują nas o współrzędnych x i y zdarzenia – innymi
słowy, mówią, gdzie na stronie nastąpiło kliknięcie. Wreszcie w (3) aktywujemy obsługę kliknięć. Kod
$("h1") wybiera element h1 i wywołuje ("h1").click(clickHandler) oznacza „Kiedy nastąpi kliknięcie
elementu h1, wywołaj funkcję clickHandler i przekaż jej obiekt zdarzenia”. W takim przypadku program
obsługi kliknięcia pobiera informacje z obiektu zdarzenia, aby wyprowadzić współrzędne x i y lokalizacji
kliknięcia. Załaduj ponownie zmodyfikowaną stronę w przeglądarce i kliknij element nagłówka. Za
każdym razem, gdy klikniesz nagłówek, do konsoli powinien zostać wyświetlony nowy wiersz, jak
pokazano na poniższej liście. Każdy wiersz zawiera dwie liczby: współrzędne x i y klikniętej lokalizacji.
Click! 88 43
Click! 63 53
Click! 24 53
Click! 121 46
Click! 93 55
Click! 103 48

Współrzędne przeglądarki
W przeglądarce internetowej oraz w większości środowisk programistycznych i graficznych pozycja 0
współrzędnych x i y znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Wraz ze wzrostem współrzędnej x
przesuwasz się w prawo na stronie, a wraz ze wzrostem współrzędnej y przesuwasz się w dół strony .

Wydarzenie mousemove
Zdarzenie mousemove jest wyzwalane za każdym razem, gdy mysz się porusza. Aby to wypróbować,
utwórz plik o nazwie mousemove.html i wprowadź ten kod:
<!DOCTYPE html>
<html>
<głowa>
<title>Ruch myszą</title>
</head>
<ciało>
<h1 id="heading">Witaj świecie!</h1>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
<skrypt>
(1) $("html").mousemove(function (event) {
(2) $("#nagłówek").offset({
po lewej: wydarzenie.stronaX,
góra: wydarzenie.stronaY
});
});
</script>
</body>

</html>
W (1) dodajemy procedurę obsługi zdarzenia mousemove za pomocą $("html") .mousemove(handler).
W tym przypadku obsługa jest całą funkcją która pojawia się po mousemove i przed </script>.
Używamy $("html"), aby wybrać element html, tak aby procedura obsługi była wyzwalana przez ruchy
myszy, które występują w dowolnym miejscu na stronie. Funkcja, którą przekazujemy w nawiasach po
mousemove, będzie wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik poruszy myszą. W tym przykładzie
zamiast oddzielnego tworzenia obsługi zdarzeń i przekazywania nazwy funkcji do metody mousemove
(jak to zrobiliśmy wcześniej z naszą funkcją clickHandler), przekazujemy funkcję obsługi bezpośrednio
do metody mousemove. Jest to bardzo powszechny sposób pisania programów obsługi zdarzeń, więc
dobrze jest znać ten rodzaj składni. W (2), wewnątrz funkcji obsługi zdarzeń, wybieramy element
nagłówka i wywołujemy na nim metodę offset. Jak wspomniałem wcześniej, obiekt przekazany do
offsetu może mieć właściwości left i top. W tym przypadku ustawiamy właściwość left na event.pageX,
a właściwość top na event.pageY. Teraz za każdym razem, gdy mysz się porusza, nagłówek przesuwa
się w to miejsce. Innymi słowy, gdziekolwiek poruszasz myszą, podąża za nią nagłówek!
Czego się nauczyłeś
Nauczyłeś się pisać JavaScript, który działa tylko wtedy, gdy tego chcesz. Funkcje setTimeout i
setInterval doskonale nadają się do uruchamiania kodu czasowego z opóźnieniem lub w określonych
odstępach czasu. Jeśli chcesz uruchomić kod, gdy użytkownik robi coś w przeglądarce, możesz użyć
zdarzeń, takich jak kliknięcie i ruch myszą, ale jest wiele innych. W następnym rozdziale zabrzmi to,
czego się właśnie nauczyłeś użyj, aby stworzyć grę!
Wyzwania programistyczne
Oto kilka wyzwań, które pozwolą poznać więcej sposobów korzystania z programowania
interaktywnego.
#1: Podążaj za kliknięciami
Zmodyfikuj poprzedni program mousemove tak, aby zamiast podążać za myszą, nagłówek podążał
tylko za Twoimi kliknięciami. Za każdym razem, gdy klikniesz stronę, nagłówek powinien zostać
przeniesiony do miejsca kliknięcia.
#2: Stwórz własną animację
Użyj setInterval, aby animować element nagłówka h1 wokół strony, w kwadracie. Powinien przesunąć
się o 200 pikseli w prawo, 200 pikseli w dół, 200 pikseli w lewo, 200 pikseli w górę, a następnie zacząć
od nowa. Wskazówka: musisz śledzić aktualny kierunek (w prawo, w dół, w lewo lub w górę), aby
wiedzieć, czy zwiększyć lub zmniejszyć lewe lub górne przesunięcie nagłówka. Będziesz także musiał
zmienić kierunek, gdy dojdziesz do rogu kwadratu. (nieprzerwany)
#3: Anuluj animację jednym kliknięciem
Opierając się na Wyzwaniu nr 2, dodaj uchwyt kliknięcia do ruchomego elementu h1, który anuluje
animację. Wskazówka: interwały można anulować za pomocą funkcji clearInterval.
#4: Stwórz grę „Kliknij nagłówek”!
Zmodyfikuj Wyzwanie #3 tak, aby za każdym razem, gdy gracz kliknie kierunek, zamiast się
zatrzymywać, nagłówek przyspiesza, co sprawia, że klikanie staje się coraz trudniejsze. Śledź, ile razy
nagłówek został kliknięty i zaktualizuj tekst nagłówka, aby wyświetlał tę liczbę. Gdy gracz osiągnie 10

kliknięć, zatrzymaj animację i zmień tekst nagłówka na „Wygrywasz”. Wskazówka: Aby przyspieszyć,
musisz anulować bieżący interwał, a następnie rozpocząć nowy z krótszym interwałem.

Znajdź zakopany skarb!
Wykorzystajmy to, czego nauczyliśmy się do tej pory, w dobry użytek i stwórzmy grę! Celem tej gry jest
odnalezienie ukrytego skarbu. W tej grze strona internetowa wyświetli mapę skarbów. Wewnątrz tej
mapy program wybierze lokalizację pojedynczego piksela, która reprezentuje miejsce zakopania
ukrytego skarbu. Za każdym razem, gdy gracz kliknie mapę, strona internetowa poinformuje go, jak
blisko skarbu się znajdują. Gdy klikną lokalizację skarbu (lub bardzo blisko niego), gra gratuluje mu
odnalezienia skarbu i podaje, ile kliknięć zajęło jego odnalezienie. Rysunek pokazuje, jak będzie
wyglądać gra po kliknięciu mapy przez gracza.

Projektowanie gry
Zanim zaczniemy pisać kod, przeanalizujmy ogólną strukturę tej gry. Oto lista kroków, które musimy
wykonać, aby skonfigurować grę, aby mogła odpowiednio reagować, gdy gracz kliknie mapę skarbów.
1. Stwórz stronę internetową z obrazem (mapą skarbów) i miejscem do wyświetlania wiadomości dla
gracza.
2. Wybierz losowe miejsce na obrazku mapy, aby ukryć skarb.
3. Utwórz procedurę obsługi kliknięć. Za każdym razem, gdy gracz kliknie mapę, moduł obsługi kliknięć
wykona następujące czynności:
a. Dodaj 1 do licznika kliknięć.
b. Oblicz, jak daleko znajduje się lokalizacja kliknięcia od lokalizacji skarbu.
C. Wyświetl wiadomość na stronie internetowej, aby poinformować gracza, czy jest mu gorąco, czy
zimno.
D. Pogratuluj graczowi, jeśli kliknął na skarb lub bardzo blisko niego, i powiedz, ile kliknięć zajęło
znalezienie skarbu.
Pokażę ci, jak zaimplementować każdą z tych funkcji w grze, a następnie przejdziemy przez cały kod.
Tworzenie strony internetowej za pomocą HTML

Spójrzmy na kod HTML gry. Użyjemy nowego elementu o nazwie img dla mapy skarbów i dodamy
element p, w którym możemy wyświetlać wiadomości graczowi. Wprowadź następujący kod do
nowego pliku o nazwie treasure.html.
<!DOCTYPE html>
<html>
<głowa>
<title>Znajdź zakopany skarb!</title>
</head>
<ciało>
<h1 id="heading">Znajdź zakopany skarb!</h1>
(1) <img id="mapa" width=400 heigh
(2) src="http://nostarch.com/images/treasuremap.png">
(3) <p id="odległość"></p>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
<skrypt>
// Tutaj jest kod gry
</script>
</body>
</html>
Element img służy do umieszczania obrazów w dokumentach HTML. W przeciwieństwie do innych
elementów HTML, które omówiliśmy, img nie używa tagu zamykającego. Wszystko czego potrzebujesz
to znacznik otwierający, który podobnie jak inne znaczniki HTML może zawierać różne atrybuty. W
punkcie (1) dodaliśmy element img o identyfikatorze „map”. Ustawiamy szerokość i wysokość tego
elementu za pomocą atrybutów width i height, które są ustawione na 400. Oznacza to, że nasz obraz
będzie miał 400 pikseli wysokości i 400 pikseli szerokości. Aby powiedzieć dokumentowi, który obraz
chcemy wyświetlić, używamy atrybut src, aby dołączyć adres internetowy obrazu w (2). W tym
przypadku łączymy się z obrazem o nazwie treasuremap.png na stronie No Starch Press. Po elemencie
img znajduje się pusty element p w (3), któremu podajemy identyfikator „odległość”. Dodamy tekst do
tego elementu, używając JavaScript, aby poinformować gracza, jak blisko skarbu znajduje się.
Wybór losowej lokalizacji skarbu
Teraz zbudujmy JavaScript dla naszej gry. Najpierw musimy wybrać losową lokalizację ukrytego skarbu
w obrazie mapy skarbów. Ponieważ wymiary mapy wynoszą 400 na 400 pikseli, współrzędne lewego
górnego piksela będą wynosić { x: 0, y: 0 }, a prawego dolnego piksela będą wynosić { x: 399, y: 399 }.
Wybieranie liczb losowych
Aby ustawić losowy punkt współrzędnych na mapie skarbów, wybieramy losową liczbę od 0 do 399 dla
wartości x i losową liczbę od 0 do 399 dla wartości y. Aby wygenerować te losowe wartości, napiszemy

funkcję, która pobiera argument rozmiaru jako dane wejściowe i wybiera losową liczbę od 0 do (ale nie
wliczając) rozmiaru:
var getRandomNumber = function (size) {
return Math.floor(Math.random() * size);
};
Ten kod jest podobny do kodu, którego używaliśmy do wybierania losowych słów we wcześniejszych
rozdziałach. Generujemy losową liczbę od 0 do 1 za pomocą Math.random, mnożymy ją przez
argument rozmiaru, a następnie używamy Math.floor, aby zaokrąglić tę liczbę w dół do liczby
całkowitej. Następnie wypisujemy wynik jako wartość zwracaną przez funkcję. Wywołanie
getRandomNumber(400) zwróci losową liczbę od 0 do 399, czyli dokładnie to, czego potrzebujemy!
Ustawianie współrzędnych skarbu
Teraz użyjmy funkcji getRandomNumber, aby ustawić współrzędne skarbu:
(1) var width = 400;
var height = 400;
(2) var target = {
x: getRandomNumber(width),
y: getRandomNumber(height)
};
Sekcja kodu w (1) ustawia zmienne width i height, które reprezentują szerokość i wysokość elementu
img, którego używamy jako mapy skarbów. W (2) tworzymy obiekt o nazwie cel, który ma dwie
właściwości, x i y, reprezentujące współrzędne zakopanego skarbu. Właściwości x i y są ustawiane przez
getRandomNumber. Za każdym razem, gdy uruchamiamy ten kod, otrzymujemy nową losową
lokalizację na mapie, a wybrane współrzędne zostaną zapisane we właściwościach x i y zmiennej
docelowej.
Obsługa kliknięć
Obsługa kliknięć to funkcja, która zostanie wywołana, gdy gracz kliknie mapę skarbów. Zacznij budować
tę funkcję za pomocą tego kodu:
$("#map").click(function (event) {
// Click handler code goes here
});
Najpierw używamy $("#map"), aby wybrać obszar mapy skarbów (ponieważ element img ma id "map"),
a następnie przechodzimy do funkcji obsługi kliknięć. Za każdym razem, gdy gracz kliknie mapę,
zostanie wykonana treść funkcji między nawiasami klamrowymi. Informacje o kliknięciu są
przekazywane do treści tej funkcji jako obiekt za pośrednictwem argumentu zdarzenia. Ta funkcja
obsługi kliknięć musi wykonać sporo pracy: musi zwiększyć licznik kliknięć, obliczyć odległość każdego
kliknięcia od skarbu i wyświetlić komunikaty. Zanim wypełnimy kod funkcji obsługi kliknięć,

zdefiniujemy kilka zmiennych i stworzymy kilka innych funkcji, które pomogą wykonać wszystkie te
kroki.
Liczenie kliknięć
Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić nasz moduł obsługi kliknięć, jest śledzenie łącznej liczby kliknięć. Aby
to ustawić, tworzymy zmienną o nazwie clicks na początku programu (poza modułem obsługi kliknięć)
i inicjujemy ją na zero:
var clicks = 0;
W module obsługi kliknięć uwzględnimy kliknięcia++, dzięki czemu za każdym razem, gdy gracz kliknie
mapę, zwiększamy liczbę kliknięć o 1.
Obliczanie odległości między kliknięciem a skarbem
Aby dowiedzieć się, czy graczowi jest zimno, czy gorąco (blisko skarbu, czy daleko), musimy zmierzyć
odległość między miejscem kliknięcia, a lokalizacją ukrytego skarbu. Aby to zrobić, napiszemy funkcję
o nazwie getDistance, tak jak poniżej:
var getDistance = function (event, target) {
var diffX = event.offsetX - target.x;
var diffY = event.offsetY - target.y;
return Math.sqrt((diffX * diffX) + (diffY * diffY));
};
Funkcja getDistance przyjmuje jako argumenty dwa obiekty: zdarzenie i cel. Obiekt zdarzenia to obiekt
przekazywany do modułu obsługi kliknięć, który zawiera wiele wbudowanych informacji o kliknięciu
przez gracza. W szczególności zawiera dwie właściwości zwane offsetX i offsetY, które informują nas o
współrzędnych x i y kliknięcia, i to jest dokładnie ta informacja, której potrzebujemy. Wewnątrz funkcji
zmienna diffX przechowuje poziomą odległość między klikniętą lokalizacją a celem, którą obliczamy,
odejmując target.x (współrzędna x skarbu) od event.offsetX (współrzędna x kliknięcia). W ten sam
sposób obliczamy odległość pionową między punktami i zapisujemy wynik jako diffY. Rysunek
pokazuje, jak obliczyć diffX i diffY dla dwóch punktów.

Korzystanie z twierdzenia Pitagorasa

Następnie funkcja getDistance wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa do obliczenia odległości między
dwoma punktami. Twierdzenie Pitagorasa mówi, że dla trójkąta prostokątnego, gdzie aib oznaczają
długości dwóch boków graniczących z kątem prostym, a c oznacza długość boku przekątnej
(przeciwprostokątnej), a2 + b2 = c2. Mając długości a i b, możemy obliczyć długość
przeciwprostokątnej, obliczając pierwiastek kwadratowy z a2 + b2. Aby obliczyć odległość między
zdarzeniem a celem, traktujemy te dwa punkty tak, jakby były częścią trójkąta prostokątnego, jak
pokazano na rysunku 11-3. W funkcji getDistance diffX to długość poziomej krawędzi trójkąta, a diffY
to długość pionowej krawędzi. Aby obliczyć odległość między kliknięciem a skarbem, musimy obliczyć
długość przeciwprostokątnej na podstawie długości diffX i diffY. Przykładowe obliczenia pokazano na
rysunku 11-3.

Aby uzyskać długość przeciwprostokątnej, musimy najpierw podnieść do kwadratu diffX i diffY.
Następnie dodajemy te kwadratowe wartości razem i uzyskujemy pierwiastek kwadratowy za pomocą
funkcji JavaScript Math.sqrt. Więc nasz kompletny wzór na obliczenie odległości między kliknięciem a
celem wygląda tak:
Math.sqrt((różniX * diffX) + (różnicY * diffY))
Funkcja getDistance oblicza to i zwraca wynik.
Informowanie gracza, jak blisko jest
Gdy znamy odległość między kliknięciem gracza a skarbem, chcemy wyświetlić wskazówkę informującą
gracza, jak blisko skarbu się znajduje, bez informowania go dokładnie, jak daleko znajduje się skarb. W
tym celu używamy funkcji getDistanceHint pokazanej tutaj:
var getDistanceHint = function (distance) {
if (distance < 10) {
return "Boiling hot!";
} else if (distance < 20) {
return "Really hot";
} else if (distance < 40) {

return "Hot";
} else if (distance < 80) {
return "Warm";
} else if (distance < 160) {
return "Cold";
} else if (distance < 320) {
return "Really cold";
} else {
return "Freezing!";
}
};
Ta funkcja zwraca różne ciągi w zależności od obliczonej odległości od skarbu. Jeśli odległość jest
mniejsza niż 10, funkcja zwraca ciąg „Wrzący gorący!”. Jeśli odległość wynosi od 10 do 20, funkcja
zwraca „Naprawdę gorąco”. Struny stają się zimniejsze wraz ze wzrostem odległości, aż do momentu,
w którym zwracamy komunikat „Zamrożenie!” jeśli odległość jest większa niż 320 pikseli. Wyświetlamy
wiadomość graczowi, dodając ją jako tekst w elemencie p strony internetowej. Poniższy kod wejdzie
do naszego modułu obsługi kliknięć, aby obliczyć odległość, wybrać odpowiedni ciąg i wyświetlić go
graczowi:
var distance = getDistance(event, target);
var distanceHint = getDistanceHint(distance);
$("#distance").text(distanceHint);
Jak widać, najpierw wywołujemy getDistance, a następnie zapisujemy wynik jako zmienną odległość.
Następnie przekazujemy tę odległość do funkcji getDistanceHint, aby wybrać odpowiedni ciąg i zapisać
go jako distanceHint. Kod $("#distance").text(distanceHint); wybiera element o identyfikatorze
"distance" (w tym przypadku element p) i ustawia jego tekst na distanceHint, dzięki czemu za każdym
razem, gdy gracz kliknie mapę, nasza strona internetowa powie mu, jak blisko celu jest.
Sprawdzanie, czy gracz wygrał
Na koniec nasz moduł obsługi kliknięć musi sprawdzić, czy gracz wygrał. Ponieważ piksele są tak małe,
zamiast zmuszać gracza do kliknięcia dokładnej lokalizacji skarbu, pozwolimy mu wygrać, jeśli kliknie w
odległości 8 pikseli. Ten kod sprawdza odległość do skarbu i wyświetla a wiadomość informująca
gracza, że wygrał:
if (distance < 8) {
alert("Found the treasure in " + clicks + " clicks!");
}
Jeśli odległość jest mniejsza niż 8 pikseli, ten kod używa alertu, aby poinformować gracza, że znalazł
skarb i ile kliknięć zajęło mu to.

Łącząc wszystko razem
Teraz, gdy mamy już wszystkie elementy, połączmy je w jeden scenariusz.
// Uzyskaj losową liczbę od 0 do rozmiaru
var getRandomNumber = function (size) {
return Math.floor(Math.random() * size);
};
// Calculate distance between click event and target
var getDistance = function (event, target) {
var diffX = event.offsetX - target.x;
var diffY = event.offsetY - target.y;
return Math.sqrt((diffX * diffX) + (diffY * diffY));
};
// Get a string representing the distance
var getDistanceHint = function (distance) {
if (distance < 10) {
return "Boiling hot!";
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} else if (distance < 20) {
return "Really hot";
} else if (distance < 40) {
return "Hot";
} else if (distance < 80) {
return "Warm";
} else if (distance < 160) {
return "Cold";
} else if (distance < 320) {
return "Really cold";
} else {
return "Freezing!";
}

};
// Set up our variables
(1) var width = 400;
var height = 400;
var clicks = 0;
// Create a random target location
(2) var target = {
x: getRandomNumber(width),
y: getRandomNumber(height)
};
// Add a click handler to the img element
(3) $("#map").click(function (event) {
clicks++;
// Get distance between click event and target
(4) var distance = getDistance(event, target);
// Convert distance to a hint
(5) var distanceHint = getDistanceHint(distance);
// Update the #distance element with the new hint
(6) $("#distance").text(distanceHint);
// If the click was close enough, tell them they won
(7) if (distance < 8) {
alert("Found the treasure in " + clicks + " clicks!");
}
});
Po pierwsze, mamy trzy funkcje getRandomNumber, getDistance i getDistanceHint, którym już się
przyjrzeliśmy. Następnie, w (1), skonfiguruj potrzebne zmienne: szerokość, wysokość i kliknięcia.
Następnie w punkcie (2) tworzymy losową lokalizację skarbu. W (3) tworzymy obsługę kliknięcia na
elemencie mapy. Pierwszą rzeczą, jaką robi, jest zwiększenie zmiennej clicks o 1. Następnie, w punkcie
(4), oblicza odległość między zdarzeniem (miejsce kliknięcia) a celem (lokalizacja skarbu). W (5)
używamy funkcji getDistanceHint, aby przekonwertować tę odległość na ciąg reprezentujący odległość
("Zimna", "Ciepła" itd.). Aktualizujemy wyświetlacz na (5), aby użytkownik mógł zobaczyć, jak daleko
się znajduje. Na koniec w (7) sprawdzamy, czy odległość jest mniejsza niż 8, a jeśli tak, informujemy
gracza, że wygrał i ile kliknięć. To jest cały JavaScript naszej gry. Jeśli dodasz to do drugiego tagu
<script> w treasure.html, powinieneś być w stanie odtworzyć go w swojej przeglądarce! Ile kliknięć
zajmuje Ci znalezienie skarbu?

Czego się nauczyłeś
Wykorzystałeś swoje nowe umiejętności obsługi wydarzeń do stworzenia gry. Dowiedziałeś się również
o elemencie img, za pomocą którego można dodawać obrazy do strony internetowej. Wreszcie
nauczyłeś się mierzyć odległość między dwoma punktami za pomocą JavaScript. W następnym
rozdziale dowiemy się o programowaniu obiektowym, które da nam więcej narzędzi do organizowania
naszego kodu.
Wyzwania programistyczne
Oto kilka sposobów na zmianę gry i dodanie większej liczby funkcji.
#1: Zwiększenie obszaru gry
Możesz utrudnić grę, zwiększając rozmiar obszaru gry. Jak byś zrobił to 800 pikseli szerokości na 800
pikseli wysokości?
#2: Dodawanie większej liczby wiadomości
Spróbuj dodać kilka dodatkowych komunikatów, które będą wyświetlane graczowi (np. „Naprawdę
naprawdę zimno!”) i zmodyfikuj odległości, aby gra była indywidualna.
#3: Dodawanie limitu kliknięć
Dodaj limit liczby kliknięć i pokaż komunikat „KONIEC GRY”, jeśli gracz przekroczy ten limit.
#4: Wyświetlanie liczby pozostałych kliknięć
Pokaż liczbę pozostałych kliknięć jako dodatkowy fragment tekstu po wyświetleniu odległości, aby
gracz wiedział, czy za chwilę przegra.

Programowanie obiektowe
Część 4 omawiał obiekty JavaScript - kolekcje kluczy sparowanych z wartościami. Tu przyjrzymy się
sposobom tworzenia i używania obiektów podczas eksploracji programowania obiektowego.
Programowanie obiektowe to sposób na projektowanie i pisanie programów tak, aby wszystkie ważne
części programu są reprezentowane przez obiekty. Na przykład podczas tworzenia gry wyścigowej
można użyć technik programowania obiektowego, aby przedstawić każdy samochód jako obiekt, a
następnie utworzyć wiele obiektów samochodów, które mają te same właściwości i funkcje.
Prosty obiekt
W Części 4 dowiedziałeś się, że obiekty składają się z właściwości, które są po prostu parami kluczy i
wartości. Na przykład w poniższym kodzie obiekt pies reprezentuje psa o właściwościach name, legs i
isAwesome:
var dog = {
name: "Pancake",
legs: 4,
isAwesome: true
};
Po utworzeniu obiektu możemy uzyskać dostęp do jego właściwości za pomocą notacji kropkowej. Na
przykład, oto jak możemy uzyskać dostęp do właściwości name naszego obiektu
dog.name;
"Pancake"
Możemy również użyć notacji z kropką, aby dodać właściwości do obiektu JavaScript, na przykład:
dog.age = 6;
Spowoduje to dodanie do obiektu nowej pary klucz-wartość (wiek: 6 lat), jak widać poniżej:
dog;
Object {name: "Pancake", legs: 4, isAwesome: true, age: 6}
Dodawanie metod do obiektów
W poprzednim przykładzie utworzyliśmy kilka właściwości z zapisanymi w nich różnymi rodzajami
wartości: ciągiem („Pancake”), liczbami (4 i 6) oraz wartością logiczną (prawda). Oprócz ciągów, liczb i
wartości logicznych możesz zapisać funkcję jako właściwość wewnątrz obiektu. Gdy zapisujesz funkcję
jako właściwość w obiekcie, właściwość ta nazywana jest metodą. W rzeczywistości użyliśmy już kilku
wbudowanych metod JavaScript, takich jak metoda join na tablicach i metoda toUpperCase na
łańcuchach. Zobaczmy teraz, jak tworzyć własne metody. Jednym ze sposobów dodania metody do
obiektu jest notacja z kropkami. Na przykład, moglibyśmy dodać do obiektu psa metodę o nazwie bark
w następujący sposób:
(1) dog.bark = function () {
(2) console.log("Woof woof! My name is " + this.name + "!");

};
(3) dog.bark();
Woof woof! My name is Pancake!
W punkcie (1) dodajemy do obiektu psa właściwość o nazwie kora i przypisujemy mu funkcję. W
punkcie (2), wewnątrz tej nowej funkcji, używamy pliku console.log do logowania Hau hau! Nazywam
się Pancake!. Zauważ, że funkcja używa this.name, która pobiera wartość zapisaną we właściwości
name obiektu. Przyjrzyjmy się bliżej, jak działa to słowo kluczowe.
Korzystanie ze słowa kluczowego this
Możesz użyć słowa kluczowego this wewnątrz metody, aby odwołać się do obiektu, na którym metoda
jest aktualnie wywoływana. Na przykład, kiedy wywołujesz metodę szczekania na obiekcie psa, odnosi
się to do obiektu psa, więc this.name odnosi się do psa.name. Słowo kluczowe this sprawia, że metody
są bardziej wszechstronne, umożliwiając dodanie tej samej metody do wielu obiektów i uzyskanie
dostępu do właściwości dowolnego obiektu, na którym jest aktualnie wywoływana.
Udostępnianie metody między wieloma obiektami
Stwórzmy nową funkcję o nazwie Speak, której możemy użyć jako metody w wielu obiektach
reprezentujących różne zwierzęta. Kiedy mowa jest wywoływana na obiekcie, użyje nazwy obiektu
(this.name) i dźwięku wydawanego przez zwierzę (this.sound) do zapisania wiadomości.
var speak = function () {
console.log(this.sound + "! My name is " + this.name + "!");
};
Now let’s create another object so we can add speak to it as a
method:
var cat = {
sound: "Miaow",
name: "Mittens",
(1) speak: speak
};
Tutaj tworzymy nowy obiekt o nazwie cat, z właściwościami soud, name i speak . Ustawiamy
właściwość Speak na (1) i przypisujemy jej funkcję Speak, którą stworzyliśmy wcześniej. Teraz cat.speak
jest metodą, którą możemy wywołać wpisując cat.speak(). Ponieważ użyliśmy słowa kluczowego this
w metodzie, gdy wywołamy je na cat, uzyska on dostęp do właściwości obiektu cat. Zobaczmy to teraz:
cat.speak();
Miaow! My name is Mittens!
Kiedy wywołujemy metodę cat.speak, pobiera ona dwie właściwości z obiektu cat: this.sound (czyli
"Miaow") i this.name (czyli "Mittens"). Możemy użyć tej samej funkcji mowy jako metody również w
innych obiektach:

var pig = {
sound: "Oink",
name: "Charlie",
speak: speak
};
var horse = {
sound: "Neigh",
name: "Marie",
speak: speak
};
pig.speak();
Oink! My name is Charlie!
horse.speak();
Neigh! My name is Marie!
Ponownie, za każdym razem, gdy pojawia się w metodzie, odnosi się do obiektu, na którym metoda
jest wywoływana. Innymi słowy, kiedy wywołasz horse.speak(), będzie to odnosić się do konia, a kiedy
wywołasz pig.speak(), będzie to odnosić się do świni. Aby udostępniać metody między wieloma
obiektami, możesz po prostu dodać je do każdego obiektu, tak jak właśnie zrobiliśmy z mową. Ale jeśli
masz wiele metod lub obiektów, dodanie tych samych metod do każdego obiektu z osobna może być
denerwujące, a także może sprawić, że twój kod będzie bardziej bałaganiarski. Wyobraź sobie, że
potrzebujesz całego zoo pełnego 100 obiektów zwierzęcych i chcesz, aby każdy z nich dzielił się
zestawem 10 metod i właściwości. Konstruktory obiektów JavaScript oferują lepszy sposób
udostępniania metod i właściwości między obiektami, jak zobaczymy dalej.
Tworzenie obiektów za pomocą konstruktorów
Konstruktor JavaScript to funkcja, która tworzy obiekty i daje im zestaw wbudowanych właściwości i
metod. Pomyśl o tym jako o wyspecjalizowanej maszynie do tworzenia przedmiotów, trochę jak o
fabryce, która może wyprodukować tony kopii tego samego przedmiotu. Po skonfigurowaniu
konstruktora możesz użyć go do stworzenia dowolnej liczby takich samych obiektów. Aby to
wypróbować, zbudujemy początki gry wyścigowej, wykorzystując konstruktora samochodów do
stworzenia floty samochodów o podobnych podstawowych właściwościach i metodach kierowania i
przyspieszania.
Anatomia Konstruktora
Za każdym razem, gdy wywołujesz konstruktora, tworzy on obiekt i nadaje nowemu obiektowi
wbudowane właściwości. Aby wywołać normalną funkcję, wprowadź nazwę funkcji, a następnie parę
nawiasów. Aby wywołać konstruktor, wpisujesz słowo kluczowe new (które mówi JavaScriptowi, że
chcesz użyć swojej funkcji jako konstruktora), a następnie nazwę konstruktora i nawiasy. Rysunek
przedstawia składnię wywoływania konstruktora.

Większość programistów JavaScript zaczyna nazwy konstruktorów wielką literą, więc na pierwszy rzut
oka łatwo zauważyć, że różnią się one od innych funkcji.
Tworzenie Konstruktora Car
Teraz stwórzmy konstruktora Car, który doda właściwość x i y do każdego nowego tworzonego obiektu.
Te właściwości zostaną użyte do ustawienia położenie każdego samochodu na ekranie, kiedy go
rysujemy.
Tworzenie dokumentu HTML
Zanim będziemy mogli zbudować nasz konstruktor, musimy stworzyć nowy dokument HTML. Utwórz
nowy plik o nazwie cars.html i wprowadź do niego ten kod HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Cars</title>
</head>
<body>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
<script>
// Code goes here
</script>
</body>
</html>
Funkcja konstruktora samochodu
Teraz dodaj ten kod do pustych znaczników <script> w cars.html (zastępując komentarz // Kod idzie
tutaj), aby utworzyć konstruktor Car, który nada każdemu samochodowi zestaw współrzędnych.
<script>
var Car = function (x, y) {
this.x = x;
this.y = y;

};
</script>
Nasz nowy konstruktor Car przyjmuje argumenty x i y. Dodaliśmy właściwości this.x i this.y, aby
przechowywać wartości x i y przekazane do Car w naszym nowym obiekcie. W ten sposób za każdym
razem, gdy wywołujemy Car jako konstruktor, tworzony jest nowy obiekt z ustawionymi
właściwościami x i y do podanych przez nas argumentów.
Wywołanie konstruktora samochodu
Jak wspomniałem wcześniej, słowo kluczowe new informuje JavaScript, że wywołujemy konstruktor w
celu utworzenia nowego obiektu. Na przykład, aby utworzyć obiekt samochodu o nazwie tesla, otwórz
cars.html w przeglądarce internetowej, a następnie wprowadź ten kod w konsoli JavaScript Chrome:
var tesla = new Car(10, 20);
tesla;
Car {x: 10, y: 20}
Kod new Car(10, 20) mówi JavaScriptowi, aby utworzył obiekt używając Car jako konstruktora,
przekazał argumenty 10 i 20 dla jego właściwości x i y i zwrócił ten obiekt. Zwrócony obiekt
przypisujemy do zmiennej tesla za pomocą var tesla. Następnie, gdy wpisujemy teslę, konsola Chrome
zwraca nazwę konstruktora oraz jego wartości x i y: Car {x: 10, y: 20}.
Rysowanie samochodów
Aby wyświetlić obiekty utworzone przez konstruktora Car, stworzymy funkcję o nazwie drawCar, która
umieszcza obraz samochodu w pozycji każdego obiektu samochodu (x, y) w oknie przeglądarki. Gdy już
zobaczymy, jak działa ta funkcja, przepiszemy ją w sposób bardziej zorientowany obiektowo w
„Dodawanie metody rysowania do prototypu samochodu” na stronie 191. Dodaj ten kod między
znacznikami <script> w cars.html :
<script>
var Car = function (x, y) {
this.x = x;
this.y = y;
};
var drawCar = function (car) {
(1) var carHtml = '<img src="http://nostarch.com/images/car.png">';
(2) var carElement = $(carHtml);
(3) carElement.css({
position: "absolute",
left: car.x,
top: car.y

});
(4) $("body").append(carElement);
};
</script>
W punkcie (1) tworzymy ciąg znaków zawierający kod HTML, który wskazuje na obraz samochodu.
(Użycie pojedynczych cudzysłowów do utworzenia tego łańcucha pozwala nam używać podwójnych
cudzysłowów w HTML.) W (2) przekazujemy carHTML do funkcji $, która konwertuje go z łańcucha na
element jQuery. Oznacza to, że zmienna carElement zawiera teraz element jQuery z informacjami dla
naszego tagu <img> i możemy dostosować ten element przed dodaniem go do strony. W (3) używamy
metody css na carElement, aby ustawić pozycję obrazu samochodu. Ten kod ustawia lewą pozycję
obrazu na wartość x obiektu samochodu, a jego górną pozycję na wartość y. Innymi słowy, lewa
krawędź obrazu będzie miała x pikseli od lewej krawędzi okna przeglądarki, a górna krawędź obrazu
będzie y pikseli w dół od górnej krawędzi okna. W tym przykładzie metoda css działa jak metoda
przesunięcia, której użyliśmy w rozdziale 10 do przesuwania elementów po stronie. Niestety offset nie
działa tak dobrze z wieloma elementami, a ponieważ chcemy narysować wiele samochodów, zamiast
tego używamy CSS.
Wreszcie w (4) używamy jQuery, aby dołączyć carElement do elementu body strony internetowej. Ten
ostatni krok sprawia, że carElement pojawia się na stronie.
Testowanie funkcji drawCar
Przetestujmy funkcję drawCar, aby upewnić się, że działa. Dodaj ten kod do pliku cars.html (po drugim
kodzie JavaScript), aby utworzyć dwa samochody.
$("body").append(carElement);
};
var tesla = new Car(20, 20);
var nissan = new Car(100, 200);
drawCar(tesla);
drawCar(nissan);
</script>
Tutaj używamy konstruktora Car do utworzenia dwóch obiektów samochodów, jednego o
współrzędnych (20, 20) i drugiego o współrzędnych (100, 200), a następnie używamy drawCar do
narysowania każdego z nich w przeglądarce. Teraz, gdy otworzysz cars.html, powinieneś zobaczyć dwa
obrazy samochodów w oknie przeglądarki, jak pokazano na rysunku.

Dostosowywanie obiektów za pomocą prototypów
Bardziej zorientowanym obiektowo sposobem rysowania naszych samochodów byłoby nadanie
każdemu obiektowi samochodu metody rysowania. Wtedy zamiast pisać drawCar(tesla), napisałbyś
tesla.draw(). W programowaniu obiektowym chcemy, aby obiekty miały własną funkcjonalność
wbudowaną jako metody. W tym przypadku funkcja drawCar jest zawsze przeznaczona do użycia na
obiektach samochodów, więc zamiast zapisywać drawCar jako osobną funkcję, powinniśmy uwzględnić
ją jako część każdego obiektu samochodu. Prototypy JavaScript ułatwiają współdzielenie
funkcjonalności (jako metod) między różnymi obiektami. Wszystkie konstruktory mają właściwość
prototype i możemy do niej dodawać metody. Każda metoda, którą dodamy do właściwości prototype
konstruktora, będzie dostępna jako metoda dla wszystkich obiektów utworzonych przez ten
konstruktor. Rysunek 12-3 przedstawia składnię dodawania metody do właściwości prototypu

Dodawanie metody losowania do prototypu samochodu
Dodajmy metodę rysowania do Car.prototype, aby wszystkie obiekty, które tworzymy za pomocą Car,
posiadały metodę rysowania. Używając File4Save As, zapisz plik cars.html jako cars2.html. Następnie
zastąp cały kod JavaScript w drugim zestawie tagów <script> w cars2.html następującym kodem:
(1) var Car = function (x, y) {
this.x = x;
this.y = y;
};
(2) Car.prototype.draw = function () {

var carHtml = '<img src="http://nostarch.com/images/car.png">';
(3) this.carElement = $(carHtml);
this.carElement.css({
position: "absolute",
(4) left: this.x,
top: this.y
});
$("body").append(this.carElement);
};
var tesla = new Car(20, 20);
var nissan = new Car(100, 200);
tesla.draw();
nissan.draw();
Po utworzeniu naszego konstruktora Car w (1), dodajemy nową metodę o nazwie draw do
Car.prototype w (2). To sprawia, że metoda rysowania jest częścią wszystkich obiektów utworzonych
przez konstruktora Car. Zawartość metody draw jest zmodyfikowaną wersją naszej funkcji drawCar.
Najpierw tworzymy ciąg HTML i zapisujemy go jako carHTML. W (3) tworzymy element jQuery
reprezentujący ten HTML, ale tym razem zapisujemy go jako właściwość obiektu przypisując go do
this.carElement. Następnie w (4) używamy this.x i this.y do ustawienia współrzędnych lewego górnego
rogu bieżącego obrazu samochodu. (Wewnątrz konstruktora odnosi się to do nowo tworzonego
obiektu). Po uruchomieniu tego kodu wynik powinien wyglądać jak na rysunku 12-2. Nie zmieniliśmy
funkcjonalności kodu, a jedynie jego organizację. Zaletą tego podejścia jest to, że kod do rysowania
samochodu jest częścią samochodu, a nie oddzielną funkcją.
Dodawanie metody moveRight
Teraz dodajmy kilka metod przesuwania samochodów, zaczynając od metody moveRight, aby
przesunąć samochód o 5 pikseli w prawo od jego aktualnej pozycji. Dodaj następujący kod po swojej
definicji Car.prototype.draw:
this.carElement.css({
position: "absolute",
left: this.x,
top: this.y
});
$("body").append(this.carElement);
};
Car.prototype.moveRight = function () {

this.x += 5;
this.carElement.css({
left: this.x,
top: this.y
});
};
Metodę moveRight zapisujemy w Car.prototype, aby udostępnić ją wszystkim obiektom utworzonym
przez konstruktor Car. Z this.x += 5 dodajemy 5 do wartości x samochodu, co przesuwa samochód o 5
pikseli w prawo. Następnie używamy metody css na this.carElement, aby zaktualizować pozycję
samochodu w przeglądarce. Wypróbuj metodę moveRight w konsoli przeglądarki. Najpierw odśwież
cars2.html, a następnie otwórz konsolę i wpisz te wiersze:
tesla.moveRight();
tesla.moveRight();
tesla.moveRight();
Za każdym razem, gdy wpiszesz tesla.moveRight, najwyższy samochód powinien przesunąć się o 5
pikseli w prawo. Możesz użyć tej metody w grze wyścigowej, aby pokazać samochód jadący po torze
wyścigowym.
Wypróbuj to!
Spróbuj przesunąć Nissana w prawo. Ile razy musisz wywoływać moveRight na nissan, aby zrównać się
z Teslą? Użyj setInterval i moveRight, aby animować Nissana tak, aby poruszał się po oknie przeglądarki
Dodawanie metod ruchu w lewo, w górę i w dół
Teraz dodamy pozostałe wskazówki do naszego kodu, abyśmy mogli poruszać naszymi samochodami
po ekranie w dowolnym kierunku. Te metody są w zasadzie takie same jak moveRight, więc napiszemy
je wszystkie naraz. Dodaj następujące metody do cars2.html tuż po kodzie moveRight:
Car.prototype.moveRight = function () {
this.x += 5;
this.carElement.css({
left: this.x,
top: this.y
});
};
Car.prototype.moveLeft = function () {
this.x -= 5;
this.carElement.css({

left: this.x,
top: this.y
});
};
Car.prototype.moveUp = function () {
this.y -= 5;
this.carElement.css({
left: this.x,
top: this.y
});
};
Car.prototype.moveDown = function () {
this.y += 5;
this.carElement.css({
left: this.x,
top: this.y
});
};
Każda z tych metod przesuwa samochód o 5 pikseli w określonym kierunku, dodając lub odejmując 5
od wartości x lub y każdego samochodu.
Czego się nauczyłeś
Poznałeś podstawy programowania obiektowego w JavaScript, w tym jak tworzyć konstruktory do
budowania nowych obiektów i jak modyfikować właściwości prototype tych konstruktorów w celu
współdzielenia metod między obiektami. W programach zorientowanych obiektowo większość funkcji
jest napisana jako metody. Na przykład, aby narysować samochód, wywołujemy metodę rysowania na
samochodzie, a aby przesunąć samochód w prawo, wywołujemy metodę moveRight. Konstruktory i
prototypy są wbudowanym sposobem JavaScript, który pozwala tworzyć obiekty, które mają ten sam
zestaw metod, ale istnieje wiele sposobów pisania JavaScript zorientowanego obiektowo. (Aby
dowiedzieć się więcej o JavaScript zorientowanym obiektowo, zobacz The Principles of ObjectOriented JavaScript Nicholasa C. Zakasa [No Starch Press, 2014]). Pisanie JavaScriptu w sposób
obiektowy może pomóc w uporządkowaniu kodu. Posiadanie dobrze ustrukturyzowanego kodu
oznacza, że gdy wrócisz do niego później w celu wprowadzenia zmian, łatwiej będzie zrozumieć, jak
działa Twój program, jeśli nie pamiętasz (jest to szczególnie ważne w przypadku większych programów
lub gdy zaczynasz pracę z innych programistów, którzy mogą potrzebować dostępu do twojego kodu).
Na przykład, w ostatnim projekcie w tej książce, zbudujemy grę Snake, która wymaga sporo kodu, i
użyjemy obiektów i metod, aby zorganizować naszą grę i obsłużyć wiele ważnych funkcji.

Wyzwania programistyczne
Wypróbuj te wyzwania, aby przećwiczyć pracę z obiektami i prototypami.
#1: Rysowanie w Konstruktorze Samochodowym
Dodaj wywołanie metody draw z wnętrza konstruktora Car, aby obiekty samochodów automatycznie
pojawiały się w przeglądarce zaraz po ich utworzeniu.
#2: Dodawanie właściwości prędkości
Zmodyfikuj konstruktora samochodów, aby dodać nową właściwość prędkości o wartości 5 do
konstruowanych obiektów. Następnie użyj tej właściwości zamiast wartości 5 w metodach ruchu. Teraz
wypróbuj różne wartości prędkości, aby samochody poruszały się szybciej lub wolniej.
#3: Samochody wyścigowe
Zmodyfikuj metody moveLeft, moveRight, moveUp i moveDown tak, aby pobierały pojedynczy
argument odległości, liczbę pikseli do przesunięcia, zamiast zawsze przesuwać o 5 pikseli. Na przykład,
aby przesunąć samochód nissan o 10 pikseli w prawo, należy wywołać nissan.moveRight(10).
Teraz użyj setInterval, aby przesunąć dwa samochody (nissan i tesla) w prawo co 30 milisekund o różną
losową odległość między 0 a 5. Powinniśmy zobaczyć animowane samochody na ekranie, skaczące z
różną prędkością. Czy potrafisz zgadnąć, który samochód jako pierwszy dojedzie do krawędzi okna?

Element canvas
JavaScript to nie tylko zabawa z tekstem i liczbami. Możesz również użyć JavaScript do rysowania
obrazów za pomocą elementu HTML canvas, który możesz traktować jako puste płótno lub kartkę
papieru. Na tym płótnie możesz narysować prawie wszystko, co chcesz, na przykład linie, kształty i
tekst. Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia!
Poznasz podstawy rysowania na canvas W kolejnych rozdziałach wykorzystamy naszą wiedzę, aby
stworzyć grę JavaScript opartą na canvas.
Tworzenie podstawowego płótna
Jako pierwszy krok w korzystaniu z canvas utwórz nowy dokument HTML dla elementu canvas, jak
pokazano na poniższej liście. Zapisz ten dokument jako canvas.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Canvas</title>
</head>
<body>
(1) <canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
<script>
// We'll fill this in next
</script>
</body>
</html>
Jak widać w punkcie (1), tworzymy element canvas i nadajemy mu właściwość id „canvas”, której
użyjemy do wybrania elementu w naszym kodzie. Właściwości width i height określają wymiary
elementu canvas w pikselach. Tutaj ustawiamy oba wymiary na 200. Teraz, gdy zbudowaliśmy stronę
z elementem canvas, narysujmy kilka prostokątów za pomocą JavaScript. Wpisz ten kod JavaScript
między tagami <script> w pliku canvas.html.
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillRect(0, 0, 10, 10);
Omówimy ten kod wiersz po wierszu w kolejnych sekcjach.
Wybieranie i zapisywanie elementu płótna
Najpierw wybieramy element canvas za pomocą document.getElementById("canvas"). Jak widzieliśmy
, metoda getElementById zwraca obiekt DOM reprezentujący element o podanym identyfikatorze. Ten
obiekt jest przypisany do płótna zmienną z kodem var canvas = document.getElementById("canvas").

Uzyskiwanie kontekstu rysunkowego
Następnie otrzymujemy kontekst rysowania z elementu canvas. Kontekst rysunkowy to obiekt
JavaScript, który zawiera wszystkie metody i właściwości do rysowania na płótnie. Aby uzyskać ten
obiekt, wywołujemy getContext na płótnie i przekazujemy mu jako argument ciąg „2d”. Ten argument
mówi, że chcemy narysować dwuwymiarowy obraz na naszym płótnie. Zapisujemy ten obiekt
kontekstu rysowania w zmiennej ctx za pomocą kodu var ctx = canvas.getContext("2d").
Rysowanie kwadratu
Wreszcie w trzecim wierszu rysujemy prostokąt na płótnie, wywołując metodę fillRect w kontekście
rysowania. Metoda fillRect przyjmuje cztery argumenty. W kolejności są to współrzędne x i y lewego
górnego rogu prostokąta (0, 0) oraz szerokość i wysokość prostokąta (10, 10). W tym przypadku
mówimy:
„Narysuj prostokąt 10 pikseli na 10 pikseli we współrzędnych (0, 0)”, które znajdują się w lewym
górnym rogu płótna. Po uruchomieniu tego kodu na ekranie powinien pojawić się mały czarny kwadrat,
jak pokazano na rysunku.

Rysowanie wielu kwadratów
Może spróbujesz czegoś bardziej interesującego? Zamiast rysować tylko jeden kwadrat, użyjmy pętli
do narysowania wielu kwadratów biegnących po przekątnej ekranu. Zastąp kod w tagach <script>
następującym. Po uruchomieniu tego kodu powinieneś zobaczyć zestaw ośmiu czarnych kwadratów,
jak pokazano na rysunku:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
for (var i = 0; i < 8; i++) {
ctx.fillRect(i * 10, i * 10, 10, 10);
}
Pierwsze dwie linie są takie same jak we wcześniejszej liście. W trzecim wierszu tworzymy pętlę for
biegnącą od 0 do 8. Następnie wewnątrz tej pętli wywołujemy fillRect w kontekście rysowania.

Pozycje x i y dla lewego górnego rogu każdego kwadratu są oparte na zmiennej pętli, tj. za pierwszym
razem wokół pętli, gdy i wynosi 0, współrzędne są (0, 0), ponieważ 0 × 10 jest równe 0. Oznacza to, że
po uruchomieniu kodu ctx.fillRect(i * 10, i * 10, 10 , 10), narysujemy kwadrat o współrzędnych (0, 0),
o szerokości i wysokości 10 na 10 pikseli. To jest lewy górny kwadrat na rysunku 13-2. Za drugim razem
wokół pętli, gdy i wynosi 1, współrzędne wynoszą (10, 10), ponieważ 1 × 10 jest równe 10. Tym razem
kod ctx.fillRect(i * 10, i * 10, 10, 10) rysuje kwadrat o współrzędnych (10, 10), ale rozmiar kwadratu
nadal wynosi 10 na 10 pikseli (ponieważ nie zmieniamy argumentów szerokości i wysokości). To jest
drugie pole od dołu na rysunku 13-2. Ponieważ i zwiększa się o 1 za każdym razem w pętli, współrzędne
x i y rosną za każdym razem o 10 pikseli, ale szerokość i wysokość kwadratu pozostają stałe na 10.
Pozostałe sześć kwadratów jest rysowanych na pozostałe sześć razy wokół pętli.
Wypróbuj to!
Teraz, kiedy już wiesz, jak rysować kwadraty i prostokąty na płótnie, spróbuj narysować tego małego
robota metodą fillRect. Wskazówka: musisz narysować sześć oddzielnych prostokątów. Zrobiłem
głowę za pomocą prostokąta 50 pikseli na 50 pikseli. Szyja, ramiona i nogi mają szerokość 10 pikseli.
Zmiana koloru rysunku
Domyślnie, kiedy wywołujesz fillRect, JavaScript rysuje czarny prostokąt. Aby użyć innego koloru,
można zmienić właściwość fillStyle kontekstu rysunku. Gdy ustawisz fillStyle na nowy kolor, wszystko,
co narysujesz, będzie rysowane w tym kolorze do czasu ponownej zmiany fillStyle. Najłatwiejszym
sposobem ustawienia koloru dla fillStyle jest nadanie mu nazwy koloru w postaci ciągu. Na przykład:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
(1) ctx.fillStyle = "Red";
ctx.fillRect(0, 0, 100, 100);
W punkcie (1) mówimy kontekstowi rysowania, że wszystko, co rysujemy od teraz, powinno być
pomalowane na czerwono. Uruchomienie tego kodu powinno narysować jasny czerwony kwadrat na
ekranie, jak pokazano na rysunku.

JavaScript rozumie ponad 100 nazw kolorów, w tym zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty,
fioletowy, biały, czarny, różowy, turkusowy, fioletowy, SkyBlue, PaleGreen, Lime, Fuksja, DeepPink,
Cyan i Chocolate.
Wypróbuj to!
Spójrz na stronę CSS-Tricks (http://css-tricks.com/snippets/css/named-colors-and-hex-equivalents/) i
wybierz trzy kolory, które lubisz. Narysuj trzy prostokąty, używając tych kolorów. Każdy prostokąt

powinien mieć 50 pikseli szerokości i 100 pikseli wysokości. Nie umieszczaj między nimi spacji.
Powinieneś otrzymać coś takiego:

. . . chociaż jestem pewien, że można znaleźć coś ciekawszego niż kolory niż czerwony, zielony i
niebieski!
Rysowanie konturów prostokąta
Jak widzieliśmy, metoda fillRect rysuje wypełniony prostokąt. W porządku, jeśli tego chcesz, ale
czasami możesz chcieć narysować tylko kontur, tak jakbyś używał długopisu lub ołówka. Aby narysować
sam zarys prostokąta, używamy metody strokeRect. (Słowo obrys jest innym słowem oznaczającym
kontur). Na przykład uruchomienie tego kodu powinno narysować kontur małego prostokąta, jak
pokazano na rysunku:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.strokeRect(10, 10, 100, 20);

Metoda strokeRect przyjmuje te same argumenty, co fillRect: najpierw współrzędne x i y lewego
górnego rogu, a następnie szerokość i wysokość prostokąta. W tym przykładzie widzimy, że prostokąt
jest rysowany od 10 pikseli od lewego górnego rogu płótna i ma 100 pikseli szerokości i 20 pikseli
wysokości. Użyj właściwości strokeStyle, aby zmienić kolor konturu prostokąta. Aby zmienić grubość
linii, użyj właściwości lineWidth. Na przykład:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
(1) ctx.strokeStyle = "DeepPink";
(2) ctx.lineWidth = 4;
ctx.strokeRect(10, 10, 100, 20);
Tutaj ustawiamy kolor linii na DeepPink w (1) i szerokość linii na 4 piksele w (2). Rysunek 13-5 pokazuje
powstały prostokąt.

Rysowanie linii lub ścieżek
Linie na płótnie nazywane są ścieżkami. Aby narysować ścieżkę z kanwą, użyj współrzędnych x i y, aby
określić, gdzie każda linia powinna się zaczynać i kończyć. Używając starannej kombinacji
współrzędnych początkowych i końcowych, możesz narysować określone kształty na płótnie. Na
przykład, oto jak możesz narysować turkusowy X pokazany na rysunku:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
(1) ctx.strokeStyle = "Turquoise";
(2) ctx.lineWidth = 4;
(3) ctx.beginPath();
(4) ctx.moveTo(10, 10);
(5) ctx.lineTo(60, 60);
(6) ctx.moveTo(60, 10);
(7) ctx.lineTo(10, 60);
(8) ctx.stroke();

W (1) i (2) ustawiamy kolor i szerokość linii. W (3) wywołujemy metodę beginPath w kontekście
rysowania (zapisaną jako ctx), aby poinformować kanwę, że chcemy rozpocząć rysowanie nowej
ścieżki. W punkcie (4) wywołujemy metodę moveTo z dwoma argumentami: współrzędnymi x i y.
Wywołanie moveTo podnosi nasze wirtualne pióro JavaScript z płótna i przenosi je do tych
współrzędnych bez rysowania linii. Aby rozpocząć rysowanie linii, wywołujemy metodę lineTo w (5) ze
współrzędnymi x i y, co powoduje umieszczenie wirtualnego pisaka z powrotem na płótnie i
wyznaczenie ścieżki do tych nowych współrzędnych. Tutaj rysujemy linię od punktu (10, 10) do punktu
(60, 60) - ukośną linię od lewego górnego rogu płótna do prawego dolnego, tworząc pierwszą linię X.
W (6) ponownie wywołujemy moveTo, co ustawia nową lokalizację, z której będzie czerpać. W (7)
ponownie nazywamy lineTo, aby narysować linię od (60, 10) do (10, 60) - ukośną linię od prawego
górnego rogu płótna do lewego dolnego, uzupełniając kształt X. Ale jeszcze nie skończyliśmy! Do tej
pory powiedzieliśmy płótnie tylko to, co chcielibyśmy narysować; tak naprawdę nie mamy
narysowanego czegokolwiek. Tak więc w (8) wywołujemy metodę obrysu, która w końcu powoduje
pojawienie się linii na ekranie.

Wypróbuj to!
Spróbuj narysować tego wesołego stickmana za pomocą metod beginPath, moveTo, lineTo i stroke.
Możesz użyć metody strokeRect dla głowy. Głowica ma kształt kwadratu o wymiarach 20 na 20 pikseli,
a szerokość linii to 4 piksele.
Wypełnianie ścieżek
Do tej pory przyjrzeliśmy się strokeRect do rysowania konturów prostokątów, fillRect do wypełniania
prostokątów kolorem i stroke do wyznaczania ścieżki. Odpowiednik fillRect dla ścieżek nazywa się fill.
Aby wypełnić zamkniętą ścieżkę kolorem zamiast rysować kontur, możesz użyć metody wypełnienia
zamiast obrysu. Na przykład, możesz użyć tego kodu do narysowania prostego błękitnego domu
pokazanego na rysunku.

var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "SkyBlue";
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(100, 100);
ctx.lineTo(100, 60);
ctx.lineTo(130, 30);
ctx.lineTo(160, 60);
ctx.lineTo(160, 100);
ctx.lineTo(100, 100);
(1) ctx.fill();
Oto jak działa ten kod. Po ustawieniu koloru rysowania na SkyBlue, zaczynamy naszą ścieżkę od
beginPath, a następnie przechodzimy do punktu początkowego (100, 100) za pomocą moveTo.
Następnie wywołujemy linię To pięć razy dla każdego rogu domu, używając pięciu zestawów
współrzędnych. Ostatnie wywołanie lineTo kończy ścieżkę, wracając do punktu początkowego (100,
100). Rysunek 13-8 pokazuje ten sam dom, ale z oznaczoną każdą współrzędną.

Na koniec w punkcie (1) wywołujemy metodę fill, która wypełnia naszą ścieżkę wybranym kolorem
wypełnienia, SkyBlue.
Rysowanie łuków i okręgów
Oprócz rysowania linii prostych na płótnie, możesz użyć metody łuku do rysowania łuków i okręgów.
Aby narysować okrąg, ustawiasz współrzędne środka okręgu i promień (odległość między środkiem
okręgu a zewnętrzną krawędzią) i mówisz JavaScriptowi, jaką część okręgu ma narysować, podając jako
argumenty kąt początkowy i kąt końcowy. Możesz narysować pełny okrąg lub tylko jego część, aby
utworzyć łuk. Kąty początkowy i końcowy są mierzone w radianach. Mierzony w radianach, pełny okrąg
zaczyna się od 0 (po prawej stronie okręgu) i wzrasta do π × 2 radiany. Tak więc, aby narysować pełne
koło, mówimy arcowi, aby rysował od 0 radianów do π × 2 radiany. Rysunek 13-9 pokazuje okrąg
oznaczony radianami i ich odpowiednikiem w stopniach. Wartości 360° i π × 2 radiany oznaczają pełne
koło.

Na przykład poniższy kod utworzy ćwierćokręgu, półokręgu i pełnego koła, jak pokazano na rysunku
ctx.lineWidth = 2;
ctx.strokeStyle = "Green";
ctx.beginPath();
(1) ctx.arc(50, 50, 20, 0, Math.PI / 2, false);
ctx.stroke();
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ctx.beginPath();
(2) ctx.arc(100, 50, 20, 0, Math.PI, false);
ctx.stroke();
ctx.beginPath();
(3) ctx.arc(150, 50, 20, 0, Math.PI * 2, false);
ctx.stroke();

W kolejnych sekcjach omówimy wszystkie trzy kształty.
Rysowanie ćwiartki koła lub łuku
Pierwszy blok kodu rysuje ćwiartkę koła. W (1), po wywołaniu beginPath, wywołujemy metodę arc.
Ustawiamy środek okręgu w punkcie (50, 50) i promień na 20 pikseli. Kąt początkowy s 0 (który rysuje
łuk zaczynając od prawej strony okręgu), a kąt końcowy to Math.PI/2. Math.PI to sposób, w jaki
JavaScript odnosi się do liczby π (pi). Ponieważ pełne koło to π × 2 radiany, π radianów oznacza
półokręgu, a π ÷ 2 radiany (których używamy dla tego pierwszego łuku) daje nam ćwiartkę koła.
Rysunek 13-11 przedstawia kąty początkowy i końcowy

Przekazujemy fałsz dla ostatniego argumentu, który mówi arcowi, aby rysował w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara. Jeśli chcesz rysować w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
przekaż prawdę dla tego ostatniego argumentu.
Rysowanie półkola
Następnie rysujemy półkole. Łuk w (2) ma środek w (100, 50), co umieszcza go 50 pikseli na prawo od
pierwszego łuku, który był w (50, 50). Promień ponownie wynosi 20 pikseli. Znowu zaczynamy od 0
radianów, ale tym razem kończymy na Math.PI, rysując półokręgu. Rysunek przedstawia kąty
początkowe i końcowe.

Rysowanie pełnego koła
W (3) rysujemy pełne koło. Środek ma wartość (150, 50), a promień wynosi 20 pikseli. Dla tego okręgu
zaczynamy łuk od 0 radianów i kończymy go na Math.PI * 2 radiany, rysując pełny okrąg. Rysunek 1313 przedstawia kąty początkowy i końcowy.

Rysowanie wielu okręgów za pomocą funkcji
Jeśli chcesz po prostu narysować okręgi, metoda łukowa jest nieco skomplikowana. W przypadku
okręgów zawsze będziesz chciał zaczynać łuk od 0 i kończyć na π × 2, a kierunek (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) nie ma znaczenia. Ponadto, aby
faktycznie narysować okrąg, zawsze musisz wywołać ctx.beginPath i ctx.stroke przed i po wywołaniu
metody arc. Możemy stworzyć funkcję do rysowania okręgów, która pozwoli nam zignorować te
szczegóły, więc musimy podać tylko argumenty x, y i promienia. Zróbmy to teraz.
var circle = function (x, y, radius) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
ctx.stroke();
};
Podobnie jak w przypadku metody arc, wewnątrz tej funkcji pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest
wywołanie ctx.beginPath, aby powiedzieć kanwie, że chcemy narysować ścieżkę. Następnie
wywołujemy ctx.arc, przekazując zmienne x, y i radius z argumentów funkcji. Tak jak poprzednio,
używamy 0 dla kąta początkowego, Math.PI * 2 dla kąta końcowego i false, aby narysować okrąg
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Teraz, gdy mamy tę funkcję, możemy narysować wiele okręgów,
po prostu wypełniając współrzędne środka i promień jako argumenty. Na przykład ten kod narysuje
kilka kolorowych koncentrycznych okręgów:
ctx.lineWidth = 4;
ctx.strokeStyle = "Red";
circle(100, 100, 10);
ctx.strokeStyle = "Orange";
circle(100, 100, 20);
ctx.strokeStyle = "Yellow";
circle(100, 100, 30);
ctx.strokeStyle = "Green";
circle(100, 100, 40);
ctx.strokeStyle = "Blue";
circle(100, 100, 50);
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ctx.strokeStyle = "Purple";
circle(100, 100, 60);
Możesz zobaczyć, jak to powinno wyglądać na rysunku 13-14. Najpierw ustawiamy szerokość linii na
grube 4 piksele. Następnie ustawiamy strokeStyle na „Red” i za pomocą funkcji circle narysujemy okrąg
o współrzędnych (100, 100) o promieniu 10 pikseli. To jest czerwony środkowy pierścień.

Następnie używamy tej samej techniki, aby narysować pomarańczowy okrąg w tym samym miejscu,
ale o promieniu 20 pikseli; podążamy za tym żółtym kółkiem, ponownie w tym samym miejscu, ale o
promieniu 30 pikseli. Ostatnie trzy kręgi również znajdują się w tym samym miejscu, ale mają coraz
większe promienie i są w kolorze zielonym, niebieskim i fioletowym.
Wypróbuj to!
Jak zmodyfikowałbyś naszą funkcję okręgu, aby wypełniała okrąg zamiast go obrysowywać? Dodaj
czwarty argument, logiczny, który mówi, czy okrąg powinien być wypełniony, czy obrysowany.
Przekazanie true oznacza, że chcesz, aby okrąg został wypełniony. Możesz wywołać argument fillCircle.
Korzystając ze zmodyfikowanej funkcji, narysuj bałwana, używając kombinacji zarysowanych i
wypełnionych okręgów.
Czego się nauczyłeś
W tym rozdziale dowiedziałeś się o nowym elemencie HTML zwanym canvas. Korzystając z kontekstu
rysowania płótna, możemy łatwo rysować prostokąty, linie i okręgi, mając pełną kontrolę nad ich
położeniem, szerokością linii, kolorem i tak dalej.
Wyzwania programistyczne
Wypróbuj te wyzwania, aby ćwiczyć rysowanie na płótnie.
#1: Funkcja rysowania bałwana
Bazując na swoim kodzie rysowania bałwana, napisz funkcję, która rysuje bałwana w określonym
miejscu, tak aby wywołać to . . .
drawSnowman (50, 50);
narysowałby bałwana w punkcie (50, 50).
#2: Rysowanie tablicy punktów
Napisz funkcję, która przyjmie taką tablicę punktów:
var punkty = [[50, 50], [50, 100], [100, 100], [100, 50], [50, 50]];

DrawPoints(points);
i narysuj linię łączącą punkty. W tym przykładzie funkcja narysuje linię od (50, 50) do (50, 100) do (100,
100) do (100, 50) iz powrotem do (50, 50). Teraz użyj tej funkcji, aby narysować następujące punkty:
var mysteryPoints = [[50, 50], [50, 100], [25, 120], [100, 50], [70, 90], [100, 90], [70, 120]];
DrawPoints(mysteryPoints);
Wskazówka: możesz użyć punktów[0][0], aby uzyskać pierwszą współrzędną x i punktów[0][1], aby
uzyskać pierwszą współrzędną y.
#3: Malowanie myszą
Używając jQuery i zdarzenia mousemove, narysuj wypełniony okrąg o promieniu 3 pikseli w pozycji
myszy za każdym razem, gdy przesuniesz mysz nad obszar roboczy. Ponieważ to zdarzenie jest
wywoływane przez każdy najmniejszy ruch myszy, te okręgi połączą się w linię, gdy przesuniesz mysz
nad obszar roboczy. Wskazówka: Zapoznaj się z Rozdziałem 10, aby dowiedzieć się, jak reagować na
zdarzenia mousemove.
#4: Rysowanie Człowieka w Wisielcu
W Części 7 stworzyliśmy własną wersję gry Wisielec. Teraz możesz zbliżyć się do prawdziwej gry, rysując
część patyka za każdym razem, gdy gracz pomyli się w literze. Podpowiedź: Śledź, ile razy gracz odgadł
niepoprawnie. Napisz funkcję, która przyjmuje tę liczbę jako argument i rysuje inną część ciała w
zależności od przekazanej liczby.

Wprawianie rzeczy w ruch na płótnie
Tworzenie animacji płótna w JavaScript jest bardzo podobne do tworzenia animacji poklatkowej.
Rysujesz kształt, zatrzymujesz, usuwasz kształt, a następnie rysujesz go w nowej pozycji. Może to
brzmieć jak wiele kroków, ale JavaScript może bardzo szybko zaktualizować położenie kształtu, aby
stworzyć płynną animację. W rozdziale 10. dowiedzieliśmy się, jak animować elementy DOM. W tym
rozdziale będziemy animować nasze rysunki na płótnie
Poruszanie się po stronie
Użyjmy canvas i setInterval, aby narysować kwadrat i powoli przesuwajmy go po stronie. Utwórz nowy
plik o nazwie canvasanimation.html i dodaj następujący kod HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Canvas Animation</title>
</head>
<body>
<canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
<script>
// We'll fill this in next
</script>
</body>
</html>
Teraz dodaj następujący kod JavaScript do elementu script:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var position = 0;
setInterval(function () {
(1) ctx.clearRect(0, 0, 200, 200);
(2) ctx.fillRect(position, 0, 20, 20);
(3) position++;
(4) if (position > 200) {
position = 0;
}
(5) }, 30);

Pierwsze dwa wiersze tego kodu tworzą kanwę i kontekst.
Następnie tworzymy zmienną position i ustawiamy ją na 0, z kodem var position = 0. Użyjemy tej
zmiennej do sterowania ruchem kwadratu od lewej do prawej. Teraz wywołujemy setInterval, aby
rozpocząć naszą animację. Pierwszym argumentem setInterval jest funkcja, która przy każdym
wywołaniu rysuje nowy kwadrat.
Czyszczenie płótna
Wewnątrz funkcji, którą przekazaliśmy do setInterval, wywołujemy clearRect at (1), który czyści
prostokątny obszar na płótnie. Metoda clearRect przyjmuje cztery argumenty, które ustawiają pozycję
i rozmiar prostokąta do wyczyszczenia. Podobnie jak w przypadku fillRect, pierwsze dwa argumenty
reprezentują współrzędne x i y lewego górnego rogu prostokąta, a ostatnie dwa reprezentują
szerokość i wysokość. Wywołanie ctx.clearRect(0, 0, 200, 200) usuwa prostokąt o wymiarach 200 na
200 pikseli, zaczynając od lewego górnego rogu płótna. Ponieważ nasze płótno ma dokładnie 200 na
200 pikseli, to wyczyści całe płótno.
Rysowanie prostokąta
Po wyczyszczeniu płótna, w punkcie (2) używamy ctx.fillRect (pozycja, 0, 20, 20), aby narysować 20pikselowy kwadrat w punkcie (pozycja, 0). Kiedy nasz program się uruchomi, kwadrat zostanie
narysowany na (0, 0), ponieważ pozycja zaczyna się od ustawionej na 0.
Zmiana pozycji
Następnie zwiększamy pozycję o 1, używając pozycji ++ na (3). Następnie w (4) upewniamy się, że
pozycja nie przekroczy 200 z opcją check if (pozycja > 200). Jeśli tak, resetujemy go do 0.
Oglądanie animacji w przeglądarce
Kiedy załadujesz tę stronę w przeglądarce, setInterval wywoła podaną funkcję raz na 30 milisekund,
czyli około 33 razy na sekundę (ten przedział czasu jest ustawiany przez drugi argument setInterval, w
(5)). Za każdym razem, gdy podana funkcja jest wywoływana, czyści płótno, rysuje kwadrat na (pozycja,
0) i zwiększa pozycję zmiennej. W rezultacie kwadrat stopniowo przesuwa się po płótnie. Gdy kwadrat
osiągnie koniec kanwy (200 pikseli w prawo), jego pozycja jest resetowana do 0. Rysunek przedstawia
pierwsze cztery kroki animacji w powiększeniu do lewego górnego rogu płótna.

Animowanie wielkości kwadratu
Dokonując tylko trzech zmian w kodzie w poprzedniej sekcji, możemy stworzyć kwadrat, który będzie
się powiększał zamiast się przesuwać. Oto jak wyglądałby ten kod:
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var size = 0;

setInterval(function () {
ctx.clearRect(0, 0, 200, 200);
ctx.fillRect(0, 0, size, size);
size++;
if (size > 200) {
size = 0;
}
}, 30);
Jak widać, zrobiliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, zamiast zmiennej pozycji mamy teraz zmienną o nazwie
size, która będzie sterować wymiarami kwadratu. Po drugie, zamiast używać tej zmiennej do
ustawienia pozycji kwadratu w poziomie, używamy jej do ustawienia szerokości i wysokości kwadratu
za pomocą kodu ctx.fillRect(0, 0, size, size). Spowoduje to narysowanie kwadratu w lewym górnym
rogu płótna, z szerokością i wysokością dopasowaną do rozmiaru. Ponieważ rozmiar zaczyna się od 0,
kwadrat zacznie być niewidoczny. Przy następnym wywołaniu funkcji rozmiar wyniesie 1, więc kwadrat
będzie miał 1 piksel szerokości i wysokości. Za każdym razem, gdy kwadrat jest rysowany, powiększa
się o piksel i zwiększa się o piksel. Po uruchomieniu tego kodu powinieneś zobaczyć kwadrat w lewym
górnym rogu płótna i rosnąć, aż wypełni całe płótno. Gdy wypełni całe płótno – to znaczy, jeśli (rozmiar
> 200) – kwadrat zniknie i zacznie ponownie rosnąć od lewego górnego rogu. Rysunek przedstawia
zbliżenie lewego górnego rogu kanwy dla pierwszych czterech kroków tej animacji.

Przypadkowa pszczoła
Teraz, gdy wiemy, jak poruszać i powiększać obiekty na naszym ekranie, spróbujmy czegoś bardziej
zabawnego. Zróbmy pszczołę, która losowo lata po płótnie! Narysujemy naszą pszczołę za pomocą
kilku kółek, w ten sposób:

Animacja będzie działać bardzo podobnie do animacji ruchomego kwadratu: ustawimy pozycję, a
następnie na każdym kroku animacji wyczyścimy płótno, narysujemy pszczołę w tej pozycji i zmienić
pozycję. Różnica polega na tym, że aby pszczoła poruszała się losowo, będziemy musieli użyć bardziej
złożonej logiki do aktualizacji pozycji pszczoły niż w przypadku animacji kwadratu. Zbudujemy kod tej
animacji w kilku sekcjach.
Nowa funkcja circle

Narysujemy naszą pszczołę za pomocą kilku okręgów, więc najpierw stworzymy funkcję circle, aby
wypełnić lub obrysować okręgi:
var circle = function (x, y, radius, fillCircle) {
ctx.beginPath();
(1) ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
(2) if (fillCircle) {
(3) ctx.fill();
} else {
(4) ctx.stroke();
}
};
Funkcja przyjmuje cztery argumenty: x, y, radius i fillCircle. Użyliśmy podobnej funkcji okręgu w Części
13, ale tutaj dodaliśmy fillCircle jako dodatkowy argument. Kiedy wywołujemy tę funkcję, ten
argument powinien mieć wartość prawda lub fałsz, co określa, czy funkcja rysuje wypełniony okrąg,
czy tylko kontur. Wewnątrz funkcji używamy metody łuku w (1), aby utworzyć okrąg ze środkiem na
pozycji (x, y) i promieniem promienia. Następnie sprawdzamy, czy argument fillCircle jest prawdziwy
w (2). Jeśli to prawda, wypełniamy okrąg za pomocą ctx.fill w (3). W przeciwnym razie zarysujemy okrąg
za pomocą ctx.stroke w (4).
Rysowanie pszczoły
Następnie tworzymy funkcję drawBee, aby narysować pszczołę. Funkcja drawBee używa funkcji okręgu
do narysowania pszczoły we współrzędnych określonych przez jej argumenty x i y. To wygląda tak:
var drawBee = function (x, y) {
(1) ctx.lineWidth = 2;
ctx.strokeStyle = "Black";
ctx.fillStyle = "Gold";
(2) circle(x, y, 8, true);
circle(x, y, 8, false);
circle(x - 5, y - 11, 5, false);
circle(x + 5, y - 11, 5, false);
circle(x - 2, y - 1, 2, false);
circle(x + 2, y - 1, 2, false);
};
W pierwszej sekcji tego kodu w (1) ustawiamy właściwości lineWidth, strokeStyle i fillStyle dla naszego
rysunku. Ustawiamy lineWidth na 2 piksele, a strokeStyle na Black. Oznacza to, że nasze zarysowane
koła, których użyjemy do budowy ciała, skrzydeł i oczu pszczoły, będą miały grube czarne

obramowania. FillStyle jest ustawiony na Gold, który wypełni okrąg dla naszego pszczoły ładnym
żółtym kolorem. W drugiej części kodu w (2) rysujemy serię kół, aby stworzyć naszą pszczołę.
Przejrzyjmy je pojedynczo. Pierwszy okrąg rysuje ciało pszczoły za pomocą wypełnionego koła o środku
w punkcie (x, y) i promieniu 8 pikseli:
circle(x, y, 8, true);
Ponieważ ustawiliśmy fillStyle na Gold, to kółko zostanie wypełnione kolorem żółtym w następujący
sposób:

Ten drugi okrąg rysuje czarny kontur wokół ciała pszczoły to ten sam rozmiar i w tym samym miejscu
co pierwsze koło:
circle(x, y, 8, false);
Dodany do pierwszego kręgu wygląda tak:

Następnie za pomocą kółek narysujemy skrzydła pszczoły. Pierwsze skrzydło to zarysowany okrąg,
którego środek znajduje się 5 pikseli w lewo i 11 pikseli nad środkiem korpusu, o promieniu 5 pikseli.
Drugie skrzydło jest takie samo, z wyjątkiem tego, że znajduje się 5 pikseli na prawo od środka ciała.
circle(x - 5, y - 11, 5, false);
circle(x + 5, y - 11, 5, false);
Po dodaniu tych kręgów nasza pszczoła wygląda tak:

Na koniec rysujemy oczy. Pierwszy z nich to 2 piksele na lewo od środka korpusu i 1 piksel powyżej, z
promieniem 2 pikseli. Drugi jest taki sam, z wyjątkiem tego, że ma 2 piksele na prawo od środka.
circle(x - 2, y - 1, 2, false);
circle(x + 2, y - 1, 2, false);
Razem te kręgi tworzą pszczołę, której ciało jest wyśrodkowane wokół współrzędnej (x, y) przekazanej
do funkcji drawBee.
Aktualizacja lokalizacji pszczół
Stworzymy funkcję aktualizacji, która losowo zmieni współrzędne x i y pszczoły, aby wyglądało na to,
że brzęczy wokół płótna. Funkcja aktualizacji przyjmuje pojedynczą współrzędną; aktualizujemy
współrzędne x i y pojedynczo, aby pszczoła poruszała się losowo w lewo iw prawo oraz w górę iw dół.
Funkcja aktualizacji wygląda tak:
var update = function (coordinate) {
(1) var offset = Math.random() * 4 - 2;
(2) coordinate += offset;

(3) if (coordinate > 200) {
coordinate = 200;
}
(4) if (coordinate < 0) {
coordinate = 0;
}
(5) return coordinate;
};
Zmiana współrzędnej z wartością przesunięcia
W (1) tworzymy zmienną o nazwie offset, która określi, jak bardzo zmienić bieżącą współrzędną.
Generujemy wartość przesunięcia, obliczając Math.random() * 4 - 2. To da nam losową liczbę z
przedziału od -2 do 2. Oto jak: samo wywołanie Math.random() daje nam losową liczbę z przedziału od
0 do 1, więc Math.random() * 4 daje losową liczbę z zakresu od 0 do 4. Następnie odejmujemy 2, aby
otrzymać losową liczbę z zakresu od -2 do 2.
W (2) używamy współrzędnych += offset, aby zmodyfikować naszą współrzędną za pomocą tego
numeru offsetu. Jeśli przesunięcie jest liczbą dodatnią, współrzędna wzrośnie, a jeśli jest to liczba
ujemna, współrzędna zmniejszy się. Na przykład, jeśli współrzędna jest ustawiona na 100, a
przesunięcie wynosi 1, to po uruchomieniu linii w (2) współrzędna wyniesie 101. Jeśli jednak
współrzędna wynosi 100, a przesunięcie wynosi -1, zmieniłoby to współrzędną na 99.
Sprawdzanie, czy pszczoła dosięgnie krawędzi
W (3) i (4) zapobiegamy opuszczeniu płótna przez pszczołę, upewniając się, że współrzędna nigdy nie
wzrośnie powyżej 200 lub nie zmniejszy się poniżej 0. Jeśli współrzędna będzie większa niż 200,
ustawiamy ją z powrotem na 200, a jeśli spadnie poniżej 0, resetujemy go do 0.
Zwracanie zaktualizowanych współrzędnych
Wreszcie w (5) zwracamy współrzędne. Zwrócenie nowej wartości współrzędnej pozwala nam
wykorzystać tę wartość w pozostałej części naszego kodu. Później użyjemy tej wartości zwracanej przez
metodę aktualizacji, aby zmodyfikować wartości x i y w następujący sposób:
x = update(x);
y = update(y);
Animowanie naszej brzęczącej pszczoły
Teraz, gdy mamy funkcję circle, drawBee i update, możemy napisać kod animacji dla naszej brzęczącej
pszczółki.
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var x = 100;
var y = 100;

setInterval(function () {
(1) ctx.clearRect(0, 0, 200, 200);
(2) drawBee(x, y);
(3) x = update(x);
y = update(y);
(4) ctx.strokeRect(0, 0, 200, 200);
}, 30);
Jak zwykle zaczynamy od linii var canvas i var ctx, aby uzyskać kontekst rysowania. Następnie tworzymy
zmienne x i y i ustawiamy obie na 100. To ustawia pozycję początkową pszczoły w punkcie (100, 100),
co umieszcza ją na środku płótna, jak pokazano na rysunku.

Następnie wywołujemy setInterval, przekazując funkcję do wywołania co 30 milisekund. Wewnątrz tej
funkcji pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wywołanie clearRect w (1), aby wyczyścić płótno. Następnie
w (2) rysujemy pszczołę w punkcie (x, y). Gdy funkcja jest wywoływana po raz pierwszy, pszczoła jest
rysowana w punkcie (100, 100), jak widać na rysunku 14-3, a za każdym razem, gdy funkcja jest
wywoływana później, pszczoła rysuje się w nowym, zaktualizowana pozycja (x, y). Następnie
aktualizujemy wartości x i y zaczynając od (3). Funkcja aktualizacji pobiera liczbę, dodaje do niej losową
liczbę od -2 do 2 i zwraca tę zaktualizowaną liczbę. Zatem kod x = update(x) zasadniczo oznacza „zmień
x o małą, losową kwotę”. Na koniec wywołujemy strokeRect w (4), aby narysować linię wokół krawędzi
płótna. Dzięki temu łatwiej nam dostrzec, kiedy pszczoła się do niej zbliża. Bez obramowania krawędź
płótna jest niewidoczna. Kiedy uruchomisz ten kod, powinieneś zobaczyć żółtą pszczołę losowo
brzęczącą wokół płótna. Rysunek 14-4 pokazuje kilka klatek z naszej animacji.

Odbijając piłkę
Teraz zróbmy piłkę, która odbija się od płótna. Zawsze, gdy piłka uderzy w jedną ze ścian, odbije się
pod kątem, jak piłka gumowa. Najpierw utworzymy obiekt JavaScript, który będzie reprezentował
naszą piłkę za pomocą konstruktora Ball. Ten obiekt będzie przechowywać prędkość i kierunek piłki za
pomocą dwóch właściwości, xSpeed i ySpeed. Prędkość pozioma piłki będzie kontrolowana przez
xSpeed, a prędkość pionowa będzie kontrolowana przez ySpeed. Zrobimy tę animację w nowym pliku.
Utwórz nowy plik HTML o nazwie ball.html i dodaj następujący kod HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>A Bouncing Ball</title>

</head>
<body>
<canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
<script>
// We'll fill this in next
</script>
</body>
</html>
Konstruktor kuli
Najpierw stworzymy konstruktor Ball, którego użyjemy do stworzenia naszej odbijającej się piłki. Wpisz
następujący kod do znaczników <script> w ball.html:
var Ball = function () {
this.x = 100;
this.y = 100;
this.xSpeed = -2;
this.ySpeed = 3;
};
Nasz konstruktor jest bardzo prosty: po prostu ustala pozycję początkową piłki (this.x i this.y), prędkość
poziomą piłki (this.xSpeed) i jej prędkość pionową (this.ySpeed). Ustawiamy pozycję początkową na
punkt (100, 100), który jest środkiem naszego płótna o wymiarach 200 na 200 pikseli. this.xSpeed jest
ustawiony na -2. Spowoduje to, że piłka przesunie się o 2 piksele w lewo na każdym etapie animacji.
this.ySpeed jest ustawiony na 3. Spowoduje to, że piłka przesunie się o 3 piksele w dół na każdym kroku
animacji. Dlatego piłka będzie się poruszać po przekątnej w dół (3 piksele) i w lewo (2 piksele) pomiędzy
każdą klatką. Rysunek 14-5 przedstawia pozycję wyjściową kuli i kierunek jej ruchu.

Rysowanie piłki
Następnie dodamy metodę rysowania, aby narysować piłkę. Dodamy tę metodę do prototypu Balla,
aby każdy obiekt stworzony przez konstruktora Ball mógł z niej korzystać:
var circle = function (x, y, radius, fillCircle) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
if (fillCircle) {
ctx.fill();

} else {
ctx.stroke();
}
};
Ball.prototype.draw = function () {
circle(this.x, this.y, 3, true);
};
Najpierw dołączamy naszą funkcję okręgu, tę samą, której użyliśmy wcześniej. Następnie dodajemy
metodę rysowania do Ball.prototype. Ta metoda po prostu wywołuje circle(this.x, this.y, 3, true), aby
narysować okrąg. Środek koła będzie znajdował się w miejscu (ta.x, to.y): położenie piłki. Będzie miał
promień 3 pikseli. Przekazujemy prawdę jako ostatni argument, aby powiedzieć funkcji okręgu, aby
wypełniła okrąg.
Przenoszenie piłki
Aby przesunąć piłkę, wystarczy zaktualizować właściwości x i y w oparciu o aktualną prędkość. Zrobimy
to za pomocą następującej metody przenoszenia:
Ball.prototype.move = function () {
this.x += this.xSpeed;
this.y += this.ySpeed;
};
Używamy this.x += this.xSpeed, aby dodać poziomą prędkość piłki do this.x. Następnie this.y +=
this.ySpeed dodaje prędkość pionową do this.y. Na przykład na początku animacji piłka będzie w
punkcie (100, 100), z this.xSpeed ustawionym na -2 i this.ySpeed ustawionym na 3. Kiedy wywołujemy
metodę move, odejmuje ona 2 od wartość x i dodaje 3 do wartości y, co umieszcza piłkę w punkcie (98,
103). Przesuwa to położenie kuli w lewo o 2 piksele i 3 piksele w dół, jak pokazano na rysunku 14-6.

Odbijanie piłki
Na każdym etapie animacji sprawdzamy, czy piłka uderzyła w jedną ze ścian. Jeśli tak, aktualizujemy
właściwość xSpeed lub ySpeed, negując ją (mnożąc ją przez –1). Na przykład, jeśli piłka uderzy w dolną
ścianę, negujemy this.ySpeed. Więc jeśli this.ySpeed wynosi 3, zanegowanie spowoduje, że będzie -3.
Jeśli this.ySpeed wynosi -3, zanegowanie spowoduje przywrócenie wartości 3. Nazwiemy tę metodę
checkCollision, ponieważ sprawdza, czy piłka zderzyła się (uderzyła) w ścianę
Ball.prototype.checkCollision = function () {

(1) if (this.x < 0 || this.x > 200) {
this.xSpeed = -this.xSpeed;
}
(2) if (this.y < 0 || this.y > 200) {
this.ySpeed = -this.ySpeed;
}
};
W punkcie (1) określamy, czy piłka uderzyła w lewą ścianę, czy w prawą ścianę, sprawdzając, czy jej
właściwość x jest mniejsza niż 0 (co oznacza, że uderzyła w lewą krawędź) lub większa niż 200 (co
oznacza, że uderzyła w prawą krawędź). Jeśli któreś z powyższych jest prawdziwe, kulka zaczęła
oddalać się od krawędzi płótna, więc musimy odwrócić jej kierunek poziomy. Robimy to, ustawiając
this.xSpeed na -this.xSpeed. Na przykład, jeśli this.xSpeed było -2, a piłka uderzyła w lewą ścianę,
this.xSpeed zmieniłoby się na 2. W (2), robimy to samo dla górnej i dolnej ściany. Jeśli this.y jest
mniejsze niż 0 lub większe niż 200, wiemy, że piłka uderzyła odpowiednio w górną lub dolną ścianę. W
takim przypadku ustawiamy this.ySpeed na -this.ySpeed. Rysunek 14-7 pokazuje, co się dzieje, gdy
piłka uderza w lewą ścianę. this.xSpeed zaczyna się od -2, ale po kolizji zmienia się na 2. Jednak
this.ySpeed pozostaje niezmieniony i wynosi 3.

Jak widać na rysunku, w tym przypadku środek kuli odchodzi od krawędzi płótna w kroku 3, kiedy
zderza się ze ścianą. Podczas tego kroku część piłki zniknie, ale dzieje się to tak szybko, że jest ledwo
zauważalne, gdy animacja jest uruchomiona.
Animowanie piłki
Teraz możemy napisać kod, który uruchomi animację. Ten kod konfiguruje obiekt reprezentujący piłkę
i używa setInterval do wywoływania metod, które rysują i aktualizują piłkę dla każdego kroku animacji.
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
(1) var ball = new Ball();
(2) setInterval(function () {
(3)ctx.clearRect(0, 0, 200, 200);

(4) ball.draw();
ball.move();
ball.checkCollision();
(5) ctx.strokeRect(0, 0, 200, 200);
(6) }, 30);
Płótno i kontekst rysunkowy otrzymujemy jak zwykle na pierwszych dwóch wierszach. Następnie
tworzymy obiekt ball za pomocą nowej funkcji Ball() i zapisujemy go w zmiennej ball w (1). Następnie
wywołujemy setInterval at (2), przekazując funkcję i liczbę 30 na (6). Jak widziałeś wcześniej, oznacza
to „wywołaj tę funkcję co 30 milisekund”. Funkcja, którą przekazujemy do setInterval, robi kilka rzeczy.
Najpierw czyści płótno, używając ctx.clearRect(0, 0, 200, 200) w (3). Następnie wywołuje metody draw,
move i checkCollision w (4) na obiekcie kulowym. Metoda rysowania rysuje piłkę w jej bieżących
współrzędnych x i y. Metoda ruchu aktualizuje pozycję piłki na podstawie jej właściwości xSpeed i
ySpeed. Wreszcie metoda checkCollision aktualizuje kierunek piłki, jeśli uderzy ona w ścianę. Ostatnią
rzeczą, jaką robimy w funkcji przekazanej do setInterval, jest wywołanie ctx.strokeRect(0, 0, 200, 200)
at (5), aby narysować linię wokół krawędzi płótna, abyśmy mogli zobaczyć ściany, w które uderza piłka
. Po uruchomieniu tego kodu kulka powinna natychmiast ruszyć w dół i w lewo. Powinien najpierw
uderzyć w dolną ścianę, a następnie odbić się w górę i w lewo. Będzie on odbijał się od płótna tak długo,
jak pozostawisz otwarte okno przeglądarki.
Czego się nauczyłeś
Połączyliśmy naszą wiedzę o animacji z naszą wiedzą o elemencie canvas, aby stworzyć różne animacje
oparte na płótnie. Zaczęliśmy po prostu od przesuwania i wyrastania kwadratów na płótnie. Następnie
losowo wywołaliśmy brzęczenie pszczół wokół ekranu, a zakończyliśmy animacją odbijającej się piłki.
Wszystkie te animacje działają w zasadzie w ten sam sposób: rysujemy kształt o określonym rozmiarze
w określonej pozycji, następnie aktualizujemy ten rozmiar lub pozycję, a następnie czyścimy płótno i
ponownie rysujemy kształt. W przypadku elementów poruszających się po płótnie 2D zwykle musimy
śledzić współrzędne x i y elementu. Do animacji pszczół dodaliśmy lub odjęliśmy losową liczbę od
współrzędnych x i y. W przypadku odbijającej się piłki dodaliśmy bieżące xSpeed i ySpeed do
współrzędnych x i y. W następnym rozdziale dodamy interaktywność do naszego płótna, co pozwoli
nam kontrolować, co jest rysowane na płótno za pomocą klawiatury.
Wyzwania programistyczne
Oto kilka sposobów wykorzystania animacji odbijającej się piłki.
#1: Odbijanie piłki wokół większego płótna
Nasze płótno o wymiarach 200 na 200 pikseli jest trochę za małe. Co by było, gdybyś chciał zwiększyć
rozmiar płótna do 400 na 400 pikseli lub inny dowolny rozmiar? Zamiast ręcznie wprowadzać szerokość
i wysokość płótna w całym programie, możesz utworzyć zmienne szerokości i wysokości oraz ustawić
je za pomocą obiektu canvas. Użyj następującego kodu:
var width = canvas.width;
var height = canvas.height;

Teraz, jeśli używasz tych zmiennych w całym programie, musisz tylko zmienić właściwości elementu
canvas w kodzie HTML, jeśli chcesz wypróbować nowy rozmiar. Spróbuj zmienić rozmiar płótna na 500
na 300 pikseli. Czy Twój program nadal działa?
#2: Losowanie this.xSpeed i this.ySpeed
Aby animacja była ciekawsza, ustaw this.xSpeed i
this.yPrzyspiesz do różnych liczb losowych (od –5 do 5) w konstruktorze Ball.
#3: Animowanie większej liczby piłek
Zamiast tworzyć tylko jedną kulę, utwórz pustą tablicę kulek i użyj pętli for, aby dodać 10 kulek do
tablicy. Teraz w funkcji setInterval użyj pętli for do rysowania, przesuwania i sprawdzania kolizji każdej
z kul.
#4: Sprawienie, by kulki były kolorowe
Co powiesz na zrobienie kolorowych, odbijających się kulek? Ustaw nową właściwość w konstruktorze
Ball o nazwie color i użyj jej w metodzie rysowania. Użyj funkcji pickRandomWord z rozdziału 8, aby
nadać każdej kulce losowy kolor z tej tablicy:
var colors = ["Red", "Orange", "Yel
"Purple"];

Kontrolowanie animacji za pomocą klawiatury
Teraz, gdy wiesz, jak pracować z płótnem; rysować i kolorować obiekty; i spraw, aby obiekty poruszały
się, odbijały i rosły, ożywmy je, dodając trochę interaktywności! W tym rozdziale dowiesz się, jak
sprawić, by animacje kanwy reagowały, gdy użytkownik naciśnie klawisz na klawiaturze. W ten sposób
gracz może sterować animacją, naciskając klawisz strzałki lub jedną z kilku przypisanych liter na
klawiaturze (jak w klasycznych kontrolkach gier W, A, S, D). Na przykład, zamiast po prostu odbijać piłkę
po ekranie, gracz może kontrolować ruch piłki za pomocą klawiszy strzałek.
Wydarzenia związane z klawiaturą
JavaScript może monitorować klawiaturę poprzez zdarzenia klawiatury. Za każdym razem, gdy
użytkownik naciśnie klawisz na klawiaturze, generuje zdarzenie klawiatury, które jest bardzo podobne
do zdarzeń myszy. W przypadku zdarzeń myszy użyliśmy jQuery do określenia, gdzie znajdował się
kursor, gdy zdarzenie miało miejsce. W przypadku zdarzeń klawiatury możesz użyć jQuery, aby określić,
który klawisz został naciśnięty, a następnie użyć tych informacji w swoim kodzie. Na przykład w tym
rozdziale sprawimy, że kula przesunie się w lewo, w prawo, w górę lub w dół, gdy użytkownik naciśnie
klawisz strzałki w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Użyjemy zdarzenia keydown, które jest wyzwalane
za każdym razem, gdy użytkownik naciśnie klawisz, i użyjemy jQuery, aby dodać procedurę obsługi
zdarzenia do zdarzenia keydown. W ten sposób za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie klawisza,
nasza funkcja obsługi zdarzeń może dowiedzieć się, który klawisz został naciśnięty i odpowiednio
zareagować.
Konfigurowanie pliku HTML
Aby rozpocząć, utwórz czysty plik HTML zawierający następujący kod i zapisz go jako keyboard.html.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Keyboard input</title>
</head>
<body>
<canvas id="canvas" width="400" height="400"></canvas>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
<script>
// We'll fill this in next
</script>
</body>
</html>
Dodawanie funkcji obsługi zdarzeń klawisza
Teraz dodajmy trochę JavaScriptu, aby odpowiadać na zdarzenia wciśnięcia klawisza. Wprowadź ten
kod w pustych tagach <script> w pliku keyboard.html.

$("body").keydown(function (event) {
console.log(event.keyCode);
});
W pierwszym wierszu używamy funkcji jQuery $, aby wybrać element body w naszym HTML, a
następnie wywołujemy metodę keydown. Argumentem metody keydown jest funkcja, która będzie
wywoływana po każdym naciśnięciu klawisza. Informacja o zdarzeniu keydown jest przekazywana do
funkcji poprzez obiekt event. W przypadku tego programu chcemy wiedzieć, który klawisz został
naciśnięty, a informacja ta jest przechowywana w obiekcie zdarzenia jako event.keyCode. Wewnątrz
funkcji używamy console.log do wyprowadzenia właściwości keyCode obiektu zdarzenia: liczby
reprezentującej wciśnięty klawisz. Każdy klawisz na klawiaturze ma unikalny kod. Na przykład kod
klawisza spacji to 32, a strzałka w lewo to 37. Po edycji pliku keyboard.html zapisz go, a następnie
otwórz w przeglądarce. Teraz otwórz konsolę, aby zobaczyć wynik, i kliknij w głównym oknie
przeglądarki, aby JavaScript rejestrował twoje naciśnięcia klawiszy. Teraz, jeśli zaczniesz naciskać
klawisze, odpowiednie kody klawiszy powinny zostać wydrukowane na konsoli. Na przykład, jeśli
wpiszesz tam hi, powinieneś zobaczyć następujące dane wyjściowe w konsoli:
72
73
32
84
72
69
82
69
Każdy naciśnięty klawisz ma inny kod. Klawisz H to 72, klawisz I to 73 i tak dalej.
Wypróbuj to!
Naciśnij różne klawisze, aby zobaczyć ich kody. Jakie są kody klawiszy strzałek w górę, w dół, w lewo i
w prawo? A co ze zmianą i wejściem? Klawisze numeryczne i literowe również mają swoje własne kody.
Używanie obiektu do konwersji kodów klawiszy na nazwy
Aby ułatwić pracę z klawiszami, użyjemy obiektu do konwersji kodów klawiszy na nazwy, aby
naciśnięcia klawiszy były łatwiejsze do rozpoznania. W następnym przykładzie tworzymy obiekt o
nazwie keyNames, gdzie klucze obiektów to kody klawiszy, a wartości to nazwy tych kluczy. Usuń
JavaScript z keyboard.html i zastąp go następującym:
var keyNames = {
32: "space",
37: "left",
38: "up",

39: "right",
40: "down"
};
$("body").keydown(function (event) {
(1) console.log(keyNames[event.keyCode]);
});
Najpierw tworzymy obiekt keyNames i wypełniamy go kodami klawiszy 32, 37, 38, 39 i 40. Obiekt
keyNames używa par klucz-wartość w celu dopasowania kodów klawiszy (takich jak 32, 37 itd.) do
odpowiednich etykiet ( np. „spacja” dla spacji i „w lewo” dla strzałki w lewo). Możemy następnie użyć
tego obiektu, aby znaleźć nazwę klucza na podstawie jego kodu. Na przykład, aby wyszukać kod klucza
32, wprowadź KeyNames[32]. Zwraca ciąg "spacja". W (1) używamy obiektu keyNames w obsłudze
zdarzeń keydown, aby uzyskać nazwę klawisza, który właśnie został naciśnięty. Jeśli kod zdarzenia, do
którego odwołuje się event.keyCode, pasuje do jednego z kluczy w obiekcie keyNames, ta funkcja
zarejestruje nazwę tego klucza. Jeśli żaden klucz nie pasuje, ten kod zostanie zarejestrowany jako
niezdefiniowany. Załaduj keyboard.html w swojej przeglądarce. Otwórz konsolę, kliknij w głównym
oknie przeglądarki i spróbuj nacisnąć kilka klawiszy. Jeśli naciśniesz jeden z pięciu klawiszy w obiekcie
keyName (klawisze strzałek lub spacja), program powinien wydrukować nazwę klawisza. W
przeciwnym razie wydrukuje undefined.
Wypróbuj to!
Dodaj więcej par klucz-wartość do obiektu keyNames, aby mógł przekonwertować więcej kluczy na
nazwy. Wstaw kody klawiszy i nazwy dla shift, enter/return i alt/Option.
Poruszanie piłką za pomocą klawiatury
Teraz, gdy możemy określić, który klawisz jest wciskany, możemy napisać program, który będzie używał
klawiatury do sterowania ruchem piłki. Nasz program narysuje piłkę i przesunie ją w prawo. Naciśnięcie
klawiszy strzałek zmieni kierunek piłki, a naciśnięcie spacji zatrzyma ją. Jeśli piłka wypadnie z krawędzi
płótna, zawinie się na przeciwną stronę. Na przykład, jeśli piłka leci od prawej krawędzi płótna, pojawi
się ponownie na lewej krawędzi, kontynuując ruch w tym samym kierunku, jak pokazano na rysunku.

Użyjemy obiektu o nazwie keyActions, aby dowiedzieć się, który klawisz został naciśnięty, a następnie
użyjemy tych informacji do ustalenia kierunku ruchu piłki. Użyjemy setInterval, aby stale aktualizować
pozycję piłki i przerysowywać ją w nowej pozycji.
Konfigurowanie płótna
Najpierw musimy ustawić płótno i obiekt kontekstu. Otwórz keyboard.html i zastąp kod JavaScript
między drugim zestawem tagów <script> następującym kodem:
var canvas = document.getElementById("canvas");

var ctx = canvas.getContext("2d");
var width = canvas.width;
var height = canvas.height;
W pierwszym wierszu używamy document.getElementById do wybrania elementu canvas. W drugim
wierszu wywołujemy getContext na kanwie, aby uzyskać obiekt kontekstu. Następnie w liniach var
width i var height przechowujemy szerokość i wysokość elementu canvas w zmiennych width i height.
W ten sposób, gdy potrzebujemy wymiarów płótna, możemy użyć tych zmiennych zamiast ręcznie
wprowadzać liczby. Teraz, jeśli zdecydujemy się zmienić rozmiar płótna, możemy po prostu edytować
kod HTML, a kod JavaScript powinien nadal działać.
Definiowanie funkcji circle
Następnie definiujemy tę samą funkcję circle dla kuli, której użyliśmy wcześniej. Dodaj tę funkcję po
kodzie z poprzedniej sekcji:
var circle = function (x, y, radius, fillCircle) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
if (fillCircle) {
ctx.fill();
} else {
ctx.stroke();
}
};
Tworzenie Konstruktora Piłki
Teraz stworzymy konstruktora Ball. Użyjemy tego konstruktora do stworzenia poruszającego się
obiektu kulowego. Będziemy używać tej samej techniki poruszania tą piłką, co wcześniej - używając
właściwości xSpeed i ySpeed do kontrolowania prędkości poziomej i pionowej piłki. Dodaj ten kod po
funkcji okręgu:
var Ball = funkcja () {
this.x = szerokość / 2;
this.y = wysokość / 2;
to.xPrędkość = 5;
this.ySpeed = 0;
};
Ustawiamy wartości x i y (pozycja kuli) na szerokość / 2 i wysokość / 2 tak, aby kula zaczynała się na
środku płótna. Ustawiamy również this.xSpeed na 5 i this.ySpeed na 0. Oznacza to, że piłka rozpocznie

animację, przesuwając się w prawo (czyli z każdym krokiem animacji jej pozycja x zwiększy się o 5
pikseli, a jej pozycja y pozostanie bez zmian).
Definiowanie metody ruchu
W tej sekcji zdefiniujemy metodę move. Dodamy tę metodędo Ball.prototype, aby przenieść piłkę do
nowej lokalizacji na podstawie jej aktualnej lokalizacji, xSpeed i ySpeed. Dodaj tę metodę po
konstruktorze Ball:
Ball.prototype.move = funkcja () {
to.x += to.xSpeed;
this.y += this.ySpeed;
(1) jeśli (to.x < 0) {
this.x = szerokość;
} else if (this.x > szerokość) {
to.x = 0;
} else if (this.y < 0) {
this.y = wysokość;
} else if (this.y > wysokość) {
to.y = 0;
}
};
Najpierw aktualizujemy this.x i this.y za pomocą this.xSpeed i this.ySpeed. Potem jest kod, kiedy kulka
dotrze do krawędzi płótna. Stwierdzenie if...else w (1) sprawdza pozycję piłki, aby zobaczyć, czy
odsunęła się od krawędzi płótna. Jeśli tak, ten kod powoduje, że kula zawija się na drugą stronę płótna.
Na przykład, jeśli kula wypadnie z lewej krawędzi płótna, powinna pojawić się ponownie z prawej
strony płótna. Innymi słowy, jeśli this.x jest mniejsze niż 0, ustawiamy this.x na szerokość, co umieszcza
go na prawej krawędzi płótna. Reszta instrukcji if...else w podobny sposób dotyczy pozostałych trzech
krawędzi płótna.
Definiowanie metody losowania
Użyjemy metody rysowania, aby narysować piłkę. Dodaj to po definicji metody przenoszenia:
Ball.prototype.draw = function () {
circle(this.x, this.y, 10, true);
};
Ta metoda wywołuje funkcję okręgu. Wykorzystuje wartości x i y kuli, aby ustawić środek kuli, ustawia
promień na 10 i ustawia fillCircle na true. Rysunek pokazuje wynikową piłkę.

Tworzenie metody setDirection
Teraz musimy stworzyć sposób na ustawienie kierunku piłki. Zrobimy to za pomocą metody o nazwie
setDirection. Ta metoda zostanie wywołana przez nasz program obsługi zdarzeń keydown, który
zobaczysz w następnej sekcji. Obsługa klawiszy poinformuje setDirection, który klawisz został
naciśnięty, przekazując mu łańcuch ("left", "up", "right", "down" lub "stop"). W oparciu o ten ciąg,
setDirection zmieni właściwości xSpeed i ySpeed piłki, aby poruszała się w kierunku zgodnym z
naciśnięciem klawisza. Na przykład, jeśli zostanie przekazany ciąg „w dół”, ustawiamy this.xSpeed na
0, a this.ySpeed na 5. Dodaj ten kod po metodzie draw:
Ball.prototype.setDirection = function (direction) {
if (direction === "up") {
this.xSpeed = 0;
this.ySpeed = -5;
} else if (direction === "down") {
this.xSpeed = 0;
this.ySpeed = 5;
} else if (direction === "left") {
this.xSpeed = -5;
this.ySpeed = 0;
} else if (direction === "right") {
this.xSpeed = 5;
this.ySpeed = 0;
} else if (direction === "stop") {
this.xSpeed = 0;
this.ySpeed = 0;
}

};
Całość tej metody to jedna długa instrukcja if...else. Nowy kierunek jest przekazywany do metody jako
argument kierunku. Jeśli kierunek jest równy „do góry”, ustawiamy właściwość xSpeed piłki na 0, a jej
właściwość ySpeed na -5. Pozostałe kierunki są obsługiwane w ten sam sposób. Na koniec, jeśli
kierunek jest ustawiony na napis „stop”, ustawiamy zarówno this.xSpeed, jak i this.ySpeed na 0, co
oznacza, że piłka przestanie się poruszać.
Reagowanie na klawiaturę
Ten następny fragment kodu tworzy obiekt piłki za pomocą konstruktora Ball i nasłuchuje zdarzeń
naciśnięcia klawisza w celu ustalenia kierunku piłki. Dodaj ten kod po metodzie setDirection:
(1) var ball = new Ball();
(2) var keyActions = {
32: "stop",
37: "left",
38: "up",
39: "right",
40: "down"
};
(3) $("body").keydown(function (event) {
(4) var direction = keyActions[event.keyCode];
(5) ball.setDirection(direction);
});
W punkcie (1) tworzymy obiekt kulowy, wywołując new Ball(). W (2) tworzymy obiekt keyActions,
którego użyjemy do przekonwertowania kodów klawiszy na ich odpowiedni kierunek. Ten obiekt jest
taki sam jak obiekt keyNames, który utworzyliśmy na stronie 238, z wyjątkiem tego, że dla 32 (kod
klawisza spacji) zastępujemy etykietę „spacja” „stop”, ponieważ chcemy, aby spacja zatrzymywała ruch
piłki. W (3) używamy funkcji jQuery $, aby wybrać element body, a następnie wywołujemy metodę
keydown, aby nasłuchiwać zdarzeń keydown. Funkcja przekazana do metody keydown jest
wywoływana przy każdym naciśnięciu klawisza. Wewnątrz tej funkcji używamy
keyActions[event.keyCode] w (4), aby wyszukać etykietę klawisza, który został naciśnięty i przypisać tę
etykietę do zmiennej kierunku. Ustawia to zmienną kierunku na kierunek: „w lewo”, jeśli naciśnięta
jest strzałka w lewo, „w prawo”, jeśli wciśnięta jest strzałka w prawo, „w górę” dla strzałki w górę, „w
dół” dla strzałki w dół i „stop” dla spacja. Jeśli zostanie naciśnięty dowolny inny klawisz, kierunek
zostanie ustawiony na niezdefiniowany i animacja nie zostanie zmieniona. Na koniec w punkcie (5)
wywołujemy metodę setDirection na obiekcie ball, przekazując ciąg kierunku. Jak widzieliście
wcześniej, setDirection aktualizuje właściwości xSpeed i ySpeed piłki w oparciu o nowy kierunek.
Animowanie piłki
Pozostało nam tylko animować piłkę. Poniższy kod powinien wyglądać znajomo, ponieważ jest dość
podobny do tego, którego używaliśmy wcześniej. Używa on funkcji setInterval, którą widzieliśmy w

kodzie animacji w poprzednich rozdziałach, aby aktualizować pozycję kuli w regularnych odstępach
czasu. Dodaj ten kod po kodzie z poprzedniej sekcji:
setInterval(function () {
ctx.clearRect(0, 0, width, height);
ball.draw();
ball.move();
ctx.strokeRect(0, 0, width, height);
}, 30);
Używamy setInterval do wywoływania naszej funkcji animacji co 30 milisekund. Funkcja najpierw czyści
całe płótno za pomocą clearRect, a następnie wywołuje metody draw i move na piłce. Jak widzieliśmy,
metoda rysowania po prostu rysuje okrąg w bieżącej lokalizacji piłki, a metoda ruchu aktualizuje
pozycję piłki w oparciu o jego właściwości xSpeed i ySpeed. Na koniec rysuje obramowanie za pomocą
strokeRect, dzięki czemu możemy zobaczyć krawędź płótna.
Kładąc wszystko razem
Teraz, gdy opracowaliśmy cały kod, oto pełna lista dla Twojej wygody
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var width = canvas.width;
var height = canvas.height;
var circle = function (x, y, radius, fillCircle) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
if (fillCircle) {
ctx.fill();
} else {
ctx.stroke();
}
};
// The Ball constructor
var Ball = function () {
this.x = width / 2;
this.y = height / 2;
this.xSpeed = 5;

this.ySpeed = 0;
};
// Update the ball's position based on its speed
Ball.prototype.move = function () {
this.x += this.xSpeed;
this.y += this.ySpeed;
if (this.x < 0) {
this.x = width;
} else if (this.x > width) {
this.x = 0;
} else if (this.y < 0) {
this.y = height;
} else if (this.y > height) {
this.y = 0;
}
};
// Draw the ball at its current position
Ball.prototype.draw = function () {
circle(this.x, this.y, 10, true);
};
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// Set the ball's direction based on a string
Ball.prototype.setDirection = function (direction) {
if (direction === "up") {
this.xSpeed = 0;
this.ySpeed = -5;
} else if (direction === "down") {
this.xSpeed = 0;
this.ySpeed = 5;
} else if (direction === "left") {
this.xSpeed = -5;

this.ySpeed = 0;
} else if (direction === "right") {
this.xSpeed = 5;
this.ySpeed = 0;
} else if (direction === "stop") {
this.xSpeed = 0;
this.ySpeed = 0;
}
};
// Create the ball object
var ball = new Ball();
// An object to convert keycodes into action names
var keyActions = {
32: "stop",
37: "left",
38: "up",
39: "right",
40: "down"
};
// The keydown handler that will be called for every keypress
$("body").keydown(function (event) {
var direction = keyActions[event.keyCode];
ball.setDirection(direction);
});
// The animation function, called every 30 ms
setInterval(function () {
ctx.clearRect(0, 0, width, height);
ball.draw();
ball.move();
ctx.strokeRect(0, 0, width, height);
}, 30);

Uruchamianie kodu
Teraz nasz program jest zakończony. Po uruchomieniu programu powinieneś zobaczyć czarną kulę
poruszającą się po płótnie w prawo, jak pokazano na rysunku. Kiedy dotrze do prawej strony płótna,
powinien zawinąć się w lewą stronę i przesuwać się w prawo. Kiedy naciśniesz klawisze strzałek, piłka
powinna zmienić kierunek, a naciśnięcie spacji powinno ją zatrzymać.

Jeśli animacja nie reaguje na klawisze zgodnie z oczekiwaniami, kliknij stronę, aby upewnić się, że
program ma dostęp do naciśnięć klawiszy.
Czego się nauczyłeś
Nauczyłeś się tworzyć programy, które reagują na zdarzenia klawiatury. Wykorzystaliśmy tę wiedzę do
stworzenia poruszającej się piłki, której kierunek wyznacza klawiatura. Teraz, gdy możemy rysować na
płótnie, tworzyć animacje i aktualizować te animacje na podstawie danych wejściowych użytkownika,
możemy stworzyć prostą grę opartą na płótnie! W następnym rozdziale odtworzymy klasyczną grę
Snake, łącząc wszystko, czego nauczyliśmy się do tej pory.
Wyzwania programistyczne
Oto kilka sposobów, w jakie możesz zbudować ostateczną animację, aby uczynić ją bardziej
wyrafinowaną.
#1: Odbijając się od ścian
Zmodyfikuj kod tak, aby piłka odbijała się od bocznych i górnych ścian, zamiast zawijać się na drugą
stronę. Podpowiedź: Po prostu odwróć kierunek, gdy piłka uderzy w ścianę.
#2: Kontrolowanie prędkości
Piłka porusza się obecnie o 5 pikseli na każdym etapie animacji. Dzieje się tak, ponieważ setDirection
zawsze ustawia xSpeed lub ySpeed na -5 lub 5. Utwórz nową właściwość w konstruktorze Ball o nazwie
speed i ustaw ją na 5. Następnie użyj tego zamiast liczby 5 w setDirection. Teraz zmień swój kod tak,
aby można było użyć klawiszy numerycznych do ustawienia szybkości od 1 do 9. Wskazówka: Utwórz
obiekt o nazwie szybkości i użyj go do określenia nowej szybkości, jeśli taka istnieje, na podstawie
zdarzenia wciśnięcia klawisza.
#3: Elastyczne sterowanie

Zmodyfikuj swój kod tak, aby po naciśnięciu klawisza Z piłka zwalniała, a po naciśnięciu klawisza X
przyspieszała. Gdy to zadziała, użyj C, aby kulka była mniejsza, a V, aby ją powiększyć. Co się stanie,
jeśli prędkość spadnie poniżej 0? A co z rozmiarem? Dodaj czek w kodzie, aby upewnić się, że prędkość
i rozmiar nigdy nie spadną poniżej 0.

Tworzenie gry Snake: część 1
W tym i następnym rozdziale zbudujemy własną wersję klasycznej gry zręcznościowej Snake. W Snake
gracz używa klawiatury do kontrolowania węża, kierując jego ruch w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Gdy wąż porusza się po obszarze gry, pojawiają się jabłka. Kiedy wąż dotrze do jabłka, zjada je i rośnie
dłużej. Ale jeśli wąż uderzy w ścianę lub wpadnie na część własnego ciała, gra się kończy. Tworząc tę
grę, połączysz wiele narzędzi i technik, których się do tej pory nauczyłeś, w tym jQuery i płótno, a także
animację i interaktywność. W tym rozdziale przyjrzymy się ogólnej strukturze gry i prześledzimy kod
rysowania obramowania i punktacji oraz kończenia gry. W rozdziale 17 napiszemy kod węża i jabłka, a
następnie połączymy wszystko, aby ukończyć grę.
Rozgrywka
Rysunek pokazuje, jak będzie wyglądać nasza ukończona gra. W trakcie gry będziemy musieli śledzić i
rysować cztery elementy na ekranie: ramkę (na szaro), wynik (na czarno), węża (na niebiesko) i jabłko
(na limonkową zieleń).

Struktura gry
Zanim zaczniemy pisać kod, przyjrzyjmy się ogólnej strukturze gry. Ten pseudokod opisuje, co nasz
program musi zrobić:
Skonfiguruj płótno
Ustaw wynik na zero
Utwórz węża
Utwórz jabłko
Co 100 milisekund {
Wyczyść płótno
Narysuj aktualny wynik na ekranie
Przesuń węża w obecnym kierunku
Jeśli wąż zderzy się ze ścianą lub sam {

Zakończ grę
} Inaczej Jeśli wąż zje jabłko {
Dodaj jeden, aby zdobyć punkty
Przenieś jabłko do nowej lokalizacji
Wydłuż węża
}
Dla każdego odcinka węża {
Narysuj odcinek
}
Narysuj jabłko
Narysuj granicę
}
Gdy użytkownik naciśnie klawisz {
Jeśli kluczem jest strzałka {
Zaktualizuj kierunek węża
}
}
W tym i następnym rozdziale napiszemy kod, który wykona każdy z tych kroków. Ale najpierw omówmy
niektóre z głównych części tego programu i zaplanujmy niektóre narzędzia JavaScript, których
będziemy do nich używać.
Używanie setInterval do animacji gry
Jak widać w pseudokodzie, co 100 milisekund musimy wywołać szereg funkcji i metod, które aktualizują
i rysują wszystko na planszy. Podobnie jak w rozdziałach 14 i 15, użyjemy setInterval do animowania
gry poprzez wywoływanie tych funkcji w regularnych odstępach czasu. Tak będzie wyglądało nasze
wywołanie setInterval w końcowym programie:
var intervalId = setInterval(function () {
ctx.clearRect(0, 0, width, height);
drawScore();
snake.move();
snake.draw();
apple.draw();
drawBorder();
}, 100);

W funkcji, którą przekazujemy do setInterval, pierwsza linia czyści płótno za pomocą clearRect, dzięki
czemu możemy narysować kolejny krok w animacji. Następnie widzimy kilka wywołań funkcji i metod.
Zauwaz, że wszystkie z grubsza pasują do kroków w pseudokodzie. Zauważ też, że zapisujemy
identyfikator interwału w zmiennej intervalId. Będziemy potrzebować tego identyfikatora interwału,
gdy gra się skończy i chcemy zatrzymać animację
Tworzenie obiektów gry
W tym programie użyjemy stylu programowania obiektowego, o którym dowiedzieliśmy się w Części
12., aby przedstawić dwa główne obiekty w grze: węża i jabłko. Stworzymy konstruktor dla każdego z
tych obiektów (nazywanych Snake i Apple) i dodamy metody (takie jak move i draw) do prototypów
tych konstruktorów. Podzielimy również planszę gry na siatkę, a następnie utworzymy konstruktor o
nazwie Blok, którego użyjemy do stworzenia obiektów reprezentujących kwadraty w siatce. Użyjemy
tych bloków do reprezentowania lokalizacji segmentów węża, a użyjemy pojedynczego bloku do
zapisania aktualnej lokalizacji jabłka. Te klocki będą również miały metody, które pozwolą nam
narysować segmenty węża i jabłka.
Konfigurowanie sterowania klawiaturą
We wcześniejszym pseudokodzie znajduje się sekcja poświęcona reagowaniu na naciśnięcia klawiszy
przez użytkownika. Aby umożliwić graczowi kontrolowanie węża za pomocą klawiszy strzałek na
klawiaturze, użyjemy jQuery, aby odpowiedzieć na naciśnięcie klawiszy, tak jak to zrobiliśmy w Części
15. Zidentyfikujemy wciśnięty klawisz, sprawdzając kod klawisza, a następnie odpowiednio ustawimy
kierunek węża.
Przygotowanie gry
Teraz, gdy omówiliśmy już, jak program będzie działał, zacznijmy pisać trochę kodu! Zaczniemy od
skonfigurowania kodu HTML, płótna i niektórych zmiennych, których będziemy potrzebować w całym
programie. Następnie zajmiemy się kilkoma prostszymi funkcjami, których potrzebujemy w tej grze:
jedną do rysowania obramowanie wokół planszy, jeden do narysowania wyniku na ekranie, a drugi do
zakończenia gry. W następnym rozdziale stworzymy konstruktory i metody dla węża i jabłka,
stworzymy obsługę zdarzeń dla naciśnięć klawiszy strzałek i połączymy to wszystko, aby ukończyć grę.
Tworzenie HTML
Aby rozpocząć kodowanie naszej gry, wprowadź następujące elementy do swojego edytora tekstu i
zapisz je jako snake.html.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Snake!</title>
</head>
<body>
(1) <canvas id="canvas" width="400" height="400"></canvas>
(2) <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.0.js"></script>
(3)<script>

// We'll fill this in next
</script>
</body>
</html>
W (1) tworzymy element canvas o wymiarach 400 × 400 pikseli. Tutaj narysujemy wszystko do naszej
gry. Dołączamy bibliotekę jQuery w (2), a następnie kolejną parę tagów <script> w (3), gdzie dodamy
nasz kod JavaScript, aby kontrolować grę. Zacznijmy teraz pisać ten JavaScript.
Definiowanie zmiennych kanwy, ctx, szerokości i wysokości
Najpierw zdefiniujemy zmienne canvas i ctx, które pozwolą nam rysować na płótnie, oraz zmienne
width i height, aby uzyskać szerokość i wysokość elementu canvas.
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var width = canvas.width;
var height = canvas.height;
Kod w HTML ustawia szerokość i wysokość na 400 pikseli; jeśli zmienisz te wymiary w kodzie HTML,
szerokość i wysokość będą odpowiadać nowym wymiarom.
Dzielenie płótna na bloki
Następnie utworzymy zmienne, które pomogą nam myśleć o naszym płótnie jako o siatce bloków o
wymiarach 10 na 10 pikseli, jak pokazano na rysunku. Chociaż siatka będzie niewidoczna (to znaczy, że
gra w rzeczywistości jej nie wyświetli), wszystko w grze zostanie narysowane zgodnie z nią.

Wąż i jabłko będą miały szerokość jednego bloku, aby zmieściły się w tej siatce. Na każdym kroku
animacji wąż przesunie się dokładnie o jeden blok w tym samym kierunku. Użyjemy tych zmiennych do
stworzenia bloków na naszym płótnie:
(1) var blockSize = 10;
(2) var widthInBlocks = width / blockSize;

var heightInBlocks = height / blockSize;
W punkcie (1) tworzymy zmienną o nazwie blockSize i ustawiamy ją na 10, ponieważ chcemy, aby nasze
bloki miały 10 pikseli wysokości i szerokości. W (2) tworzymy zmienne widthInBlocks i heightInBlocks.
Ustawiamy widthInBlocks równą szerokości kanwy podzielonej przez rozmiar bloku, który mówi nam,
ile bloków ma szerokość kanwy. Podobnie, heightInBlocks mówi nam, ile bloków ma wysokość płótna.
W tej chwili płótno ma 400 pikseli szerokości i wysokości, więc szerokość w blokach i wysokość w
blokach będą wynosić 40. Jeśli policzysz liczbę kwadratów na rysunku 16-2 (włącznie z
obramowaniem), zobaczysz, że ma ono 40 bloków szerokości i wysokości .
Definiowanie zmiennej punktacji
Na koniec definiujemy zmienną score.
var score = 0;
Użyjemy zmiennej score, aby śledzić wynik gracza. Ponieważ jest to początek programu, ustalamy
wynik równy do 0. Zwiększymy go o 1 za każdym razem, gdy wąż zje jabłko.
Rysowanie granicy
Następnie utworzymy funkcję drawBorder, aby narysować ramkę wokół płótna. Zrobimy to
obramowanie o grubości jednego bloku (10 pikseli). Nasza funkcja narysuje cztery długie, cienkie
prostokąty, po jednym dla każdej krawędzi obramowania. Każdy prostokąt będzie miał grubość bloku
BlockSize (10 pikseli) i pełną szerokość lub wysokość płótna.
var drawBorder = function () {
ctx.fillStyle = "Gray";
(1) ctx.fillRect(0, 0, width, blockSize);
(2) ctx.fillRect(0, height - blockSize, width, blockSize);
(3) ctx.fillRect(0, 0, blockSize, height);
(4) ctx.fillRect(width - blockSize, 0, blockSize, height);
};
Najpierw ustawiamy fillStyle na szary, ponieważ chcemy, aby obramowanie było szare. Następnie w
(1) rysujemy górną krawędź granicy. Tutaj rysujemy prostokąt zaczynający się od (0, 0) - lewy górny róg
płótna - o szerokości (400 pikseli) i wysokości bloku Rozmiar bloku (10 pikseli). Następnie w (2)
rysujemy dolną krawędź granicy. Będzie to prostokąt o współrzędnych (0, wysokość - blockSize) lub (0,
390). To jest 10 pikseli w górę od dołu płótna, po lewej stronie. Podobnie jak górna granica, ten
prostokąt ma szerokość i wysokość blockSize. Rysunek pokazuje, jak wygląda górna i dolna granica.

W (3) rysujemy lewą granicę, a w (4) rysujemy prawą. Rysunek pokazuje dodanie tych dwóch krawędzi.

Wyświetlanie partytury
Napiszmy teraz funkcję drawScore wyświetlającą partyturę w lewym górnym rogu kanwy, jak pokazano
na Rysunku pierwszym. Ta funkcja użyje metody kontekstowej fillText w celu dodania tekstu do kanwy.
Metoda fillText pobiera ciąg tekstowy oraz współrzędne x i y, w których chcesz wyświetlić ten tekst.
Na przykład
ctx.fillText("Witaj świecie!", 50, 50);
napisze ciąg Hello world! we współrzędnych (50, 50) na twoim płótnie. Rysunek pokazuje, jak by to
wyglądało.

Hej spójrz, wydrukowaliśmy tekst na płótnie! Ale co, jeśli chcemy mieć większą kontrolę nad wyglądem
tekstu, dostosowując rozmiar i czcionkę lub zmieniając wyrównanie? W przypadku wyniku w naszej
grze Snake możemy chcieć użyć innej czcionki, powiększyć tekst i upewnić się, że tekst pojawia się
dokładnie w lewym górnym rogu, tuż pod obramowaniem. Więc zanim napiszemy naszą funkcję
drawScore, nauczmy się trochę więcej o metodzie fillText i przyjrzyjmy się sposobom dostosowania
wyglądu tekstu na płótnie. (50, 50)
Ustawianie linii bazowej tekstu
Położenie współrzędnych, które określa, gdzie pojawia się tekst, nazywa się linią bazową. Domyślnie
lewy dolny róg tekstu jest wyrównany z punktem bazowym, tak że tekst pojawia się powyżej i na prawo
od tego punktu. Aby zmienić położenie tekstu w stosunku do linii bazowej, możemy zmienić właściwość
textBaseline. Domyślną wartością tej właściwości jest „bottom”, ale można również ustawić
właściwość textBaseline na „top” lub „middle”. Rysunek 16-6 pokazuje, w jaki sposób tekst jest
wyrównany dla każdej z tych opcji w stosunku do punktu bazowego (pokazanego jako czerwona
kropka) przekazywanego do funkcji fillText

Na przykład, aby wyświetlić tekst poniżej linii bazowej, wprowadź:
ctx.textBaseline = "top";
ctx.fillText("Hello world!", 50, 50);
Teraz, kiedy wywołasz fillText, tekst znajdzie się poniżej punktu (50, 50), jak widać na rysunku .

Podobnie, aby zmienić położenie tekstu w poziomie względem punktu bazowego, można ustawić
właściwość textAlign na „left”, „center” lub „right”. Rysunek przedstawia wyniki.

Ustawianie rozmiaru i czcionki
Możemy zmienić rozmiar i czcionkę rysowanego tekstu, ustawiając właściwość czcionki kontekstu
rysowania. Ta lista pokazuje kilka przykładów różnych czcionek, których możemy użyć:
(1) ctx.font = "20px Courier";
ctx.fillText("Courier", 50, 50);
ctx.font = "24px Comic Sans MS";
ctx.fillText("Comic Sans", 50, 100);
ctx.font = "18px Arial";
ctx.fillText("Arial", 50, 150);
Właściwość font przyjmuje ciąg, który zawiera rozmiar i nazwa czcionki, której chcesz użyć. Na przykład
przy (1) ustawiamy właściwość czcionki na „20px Courier”, co oznacza, że tekst będzie rysowany w
rozmiarze 20 pikseli czcionką Courier. Rysunek pokazuje, jak te różne czcionki wyglądają po
narysowaniu na płótnie.

Pisanie funkcji DrawScore
Teraz możemy śmiało napisać funkcję drawScore, która rysuje na kanwie łańcuch pokazujący aktualny
wynik.
var drawScore = function () {
ctx.font = "20px Courier";
ctx.fillStyle = "Black";
ctx.textAlign = "left";
ctx.textBaseline = "top";
ctx.fillText("Score: " + score, blockSize, blockSize);
};
Ta funkcja ustawia czcionkę na 20-pikselową Courier (20px Courier), ustawia jej kolor na czarny za
pomocą fillStyle, wyrównuje tekst do lewej za pomocą właściwości textAlign, a następnie ustawia
właściwość textBaseline na „top”. Następnie wywołujemy fillText z ciągiem „Score:” + score. Zmienna
wynik przechowuje aktualny wynik gracza w postaci liczby. Ustawiamy początkowy wynik na 0 na
początku gry (w „Definiowanie zmiennej wyniku” na stronie 258), więc na początku wyświetli się
„Wynik: 0”. Kiedy wywołujemy fillText, ustawiamy współrzędne x i y na blockSize. Ponieważ
ustawiliśmy blockSize na 10, ustawia to punkt bazowy wyniku na (10, 10), który znajduje się tuż w
lewym górnym rogu obramowania. A ponieważ ustawimy textBaseline na „top”, tekst pojawi się tuż
pod tym punktem bazowym, jak pokazano na rysunku.

Zakończenie gry
Wywołamy funkcję gameOver, aby zakończyć grę, gdy wąż uderzy w ścianę lub wpadnie na siebie.
Funkcja gameOver używa clearInterval do zatrzymania gry i zapisuje na kanwie tekst „Game Over”. Oto
jak wygląda funkcja gameOver:
var gameOver = funkcja () {
clearInterval(Id interwału);
ctx.font = "Kurier 60px";
ctx.fillStyle = "Czarny";

ctx.textAlign = "środek";
ctx.textBaseline = "środek";
ctx.fillText("Koniec gry", szerokość / 2, wysokość / 2);
};
Najpierw zatrzymujemy grę wywołując clearInterval i przekazując zmienną intervalId. Spowoduje to
anulowanie funkcji animacji setInterval, którą stworzyliśmy w sekcji „Używanie setInterval do animacji
gry” na stronie 254). Następnie ustawiamy czcionkę 60-pikselową Courier w kolorze czarnym,
wyśrodkuj text i ustaw właściwość textBaseline na "middle". Następnie wywołujemy fillText i mówimy
mu, aby narysował ciąg „Game Over” z szerokością/2 dla pozycji x i wysokością/2 dla pozycji y.
Wynikowy tekst „Koniec gry” zostanie wyśrodkowany na płótnie, jak pokazano na rysunku.

Czego się nauczyłeś
Przyjrzeliśmy się ogólnemu zarysowi naszej gry Snake i niektórym funkcjom, które będą nam potrzebne
do jej stworzenia. Nauczyłeś się rysować tekst na płótnie i dostosowywać jego rozmiar, czcionkę i
położenie. W następnym rozdziale zakończymy naszą grę pisaniem kodu węża i jabłka oraz obsługą
zdarzeń związanych z klawiaturą.
Wyzwania programistyczne
Oto kilka ćwiczeń, które możesz wypróbować przed zakończeniem programowania gry.
#1: Łączenie w całość
Chociaż nie pokazałem jeszcze całego kodu do gry, możesz uruchomić kod do rysowania obramowania
i punktacji. Weź plik HTML i dodaj kod do konfiguracji płótna, tworzenia partytury, rysowania
obramowania i rysowania partytury. Teraz wystarczy wywołać drawBorder i drawScore, aby zobaczyć
ramkę i wynik. Powinno wyglądać tak jak na rysunku 16-10. Możesz również wypróbować funkcję
gameOver, ale zanim wywołasz tę funkcję, musisz usunąć clearInterval(intervalId); linia. Nie utworzyłeś
jeszcze zmiennej intervalId, więc na razie wywołanie funkcji bez usuwania tej linii spowoduje błąd.
#2: Animowanie partytury

Napisz własne wywołanie setInterval za pomocą funkcji, która zwiększa wynik o 1, a następnie rysuje
zaktualizowany wynik za pomocą funkcji drawScore co 100 milisekund. Pamiętaj, że za każdym razem
będziesz musiał wyczyścić kanwę, używając metody clearRect w kontekście kanwy.
#3: Dodawanie tekstu do wisielca
Wyzwanie programistyczne nr 4 w Części 13 polegało na narysowaniu mężczyzny w naszej grze w
Wisielec za pomocą płótna. Spróbuj rozszerzyć swoją grę w wisielca, używając metody fillText, aby
narysować bieżące słowo pod wisielcem, jak pokazano. Wskazówka: Aby podkreślić każdą literę,
użyłem obrysowanych linii o długości 30 pikseli, z 10 pikselami między każdą z nich. Aby uzyskać jeszcze
większe wyzwanie, narysuj przekreślone nieprawidłowe domysły, jak pokazano po prawej stronie.

Tworzenie gry Snake: część 2
Zakończymy tworzenie naszej gry Snake. W Części 16 przygotowaliśmy obszar gry i omówiliśmy ogólne
działanie gry. Teraz utworzymy obiekty, które reprezentują węża i jabłko w grze, i zaprogramujemy
obsługę zdarzeń klawiatury, aby gracz mógł sterować wężem za pomocą klawiszy strzałek. Na koniec
przyjrzymy się pełnej liście kodu programu. Tworząc obiekty węża i jabłka na potrzeby tej gry, użyjemy
technik programowania obiektowego, których nauczyliśmy się w Części 12., aby stworzyć konstruktory
i metody dla każdego obiektu. Zarówno nasze obiekty węża, jak i jabłka będą opierać się na bardziej
podstawowym obiekcie bloku, którego użyjemy do reprezentowania jednego bloku na siatce planszy.
Zacznijmy od zbudowania konstruktora dla tego prostego obiektu blokowego.
Budowanie konstruktora bloków
W tej sekcji zdefiniujemy konstruktor bloku, który będzie tworzył obiekty reprezentujące poszczególne
bloki na naszej niewidzialnej siatce gry. Każdy blok będzie miał właściwości col (skrót od kolumny) i
wiersz, które będą przechowywać położenie tego konkretnego bloku na siatce. Rysunek przedstawia
tę siatkę z ponumerowanymi niektórymi kolumnami i wierszami. Chociaż ta siatka w rzeczywistości nie
pojawi się na ekranie, nasza gra została zaprojektowana tak, aby segmenty jabłka i węża zawsze były z
nią w jednej linii.

Na rysunku blok zawierający zielone jabłko znajduje się w kolumnie 10, wiersz 10. Głowa węża (na lewo
od jabłka) znajduje się w kolumnie 8, wiersz 10. Oto kod konstruktora Block:
var Block = function (col, row) {
this.col = col;
this.row = row;
};
Wartości kolumn i wierszy są przekazywane do konstruktora Block jako argumenty i zapisywane we
właściwościach col i row nowego obiektu. Teraz możemy użyć tego konstruktora do stworzenia obiektu
reprezentującego konkretny blok na siatce gry. Na przykład, oto jak stworzymy obiekt reprezentujący
blok w kolumnie 5, wierszu 5:
var sampleBlock = new Block(5, 5);
Dodawanie metody drawSquare

Jak dotąd ten obiekt blokowy pozwala nam reprezentować lokalizację na siatce, ale aby faktycznie coś
pojawiło się w tym miejscu, musimy narysować to na płótnie. Następnie dodamy dwie metody
drawSquare i drawCircle, które pozwolą narysować odpowiednio kwadrat lub okrąg w określonym
bloku na siatce. Po pierwsze, oto metoda drawSquare:
Block.prototype.drawSquare = function (color) {
(1) var x = this.col * blockSize;
(2) var y = this.row * blockSize;
ctx.fillStyle = color;
ctx.fillRect(x, y, blockSize, blockSize);
};
W Części 12 dowiedzieliśmy się, że jeśli dołączysz metody do właściwości prototype konstruktora, będą
one dostępne dla wszystkich obiektów utworzonych za pomocą tego konstruktora. Dodając metodę
drawSquare do Block.protoype, udostępniamy ją wszystkim obiektom blokowym. Ta metoda rysuje
kwadrat w miejscu określonym przez właściwości col i row bloku. Zajmuje pojedynczy argument kolor,
który określa kolor kwadratu. Aby narysować kwadrat z kanwą, musimy podać pozycje x i y lewego
górnego rogu kwadratu. W (1) i (2) obliczamy te wartości x i y dla bieżącego bloku, mnożąc właściwości
col i row przez rozmiar bloku. Następnie ustawiamy właściwość fillStyle kontekstu rysowania na
argument koloru metody. Na koniec wywołujemy ctx.fillRect, przekazując nasze obliczone wartości x i
y oraz blockSize zarówno dla szerokości, jak i wysokości kwadratu. Oto jak stworzylibyśmy blok w
kolumnie 3, wierszu 4 i narysowali go:
var sampleBlock = new Block(3, 4);
sampleBlock.drawSquare("LightBlue");
Rysunek pokazuje ten kwadrat narysowany na płótnie i sposób obliczania wymiarów tego kwadratu.

Dodawanie metody DrawCircle
Teraz przejdźmy do metody drawCircle. Jest bardzo podobna do metody drawSquare, ale zamiast
kwadratu rysuje wypełnione koło.
Block.prototype.drawCircle = function (color) {
var centerX = this.col * blockSize + blockSize / 2;

var centerY = this.row * blockSize + blockSize / 2;
ctx.fillStyle = color;
circle(centerX, centerY, blockSize / 2, true);
};
Najpierw obliczamy położenie środka okręgu, tworząc dwie nowe zmienne centerX i centerY. Tak jak
poprzednio, mnożymy właściwości col i row przez blockSize, ale tym razem musimy również dodać
blockSize / 2, ponieważ potrzebujemy współrzędnych pikseli dla środka okręgu, który znajduje się w
środku bloku.
Ustawiamy kontekst fillStyle na argument color, tak jak w drawSquare, a następnie wywołujemy naszą
zaufaną funkcję circle, przekazując centerX i centerY dla współrzędnych x i y, blockSize/2 dla promienia
i true, aby powiedzieć funkcji, aby wypełniła okrąg . Jest to ta sama funkcja okręgu, którą
zdefiniowaliśmy w rozdziale 14, więc będziemy musieli ponownie uwzględnić definicję tej funkcji w
tym programie (jak widać w końcowej liście kodu). Oto jak możemy narysować okrąg w kolumnie 4,
wiersz 3:
var sampleCircle = new Block(4, 3);
sampleCircle.drawCircle("LightGreen");
Rysunek przedstawia okrąg z obliczeniami punktu środkowego i promienia.

Dodawanie metody equal
W naszej grze musimy wiedzieć, czy dwa bloki znajdują się w tym samym miejscu. Na przykład, jeśli
jabłko i głowa węża znajdują się w tym samym miejscu, oznacza to, że wąż zjadł jabłko. Z drugiej strony,
jeśli głowa i ogon węża znajdują się w tym samym miejscu, wąż zderzył się ze sobą. Aby ułatwić
porównywanie lokalizacji bloków, dodamy metodę równą do prototypu konstruktora Block. Kiedy
wywołamy equal na jednym obiekcie bloku i przekażemy inny obiekt jako argument, zwróci true, jeśli
znajdują się w tej samej lokalizacji (i false, jeśli nie). Oto kod:
Block.prototype.equal = function (otherBlock) {
return this.col === otherBlock.col && this.row === otherBlock.row;
};
Ta metoda jest dość prosta: jeśli dwa bloki (this i otherBlock) mają te same właściwości col i row (to
znaczy, jeśli this.col jest równe otherBlock.col, a this.row jest równe otherBlock.row), to są znajdują się

w tym samym miejscu, a metoda zwraca wartość true. Na przykład utwórzmy dwa nowe bloki o nazwie
jabłko i głowa i sprawdźmy, czy znajdują się w tej samej lokalizacji:
var apple = new Block(2, 5);
var head = new Block(3, 5);
head.equal(apple);
false
Chociaż jabłko i głowa mają tę samą właściwość wiersza (5), ich właściwości col są różne. Jeśli ustawimy
nagłówek na nowy obiekt blokowy o jedną kolumnę w lewo, teraz metoda powie nam, że oba obiekty
znajdują się w tej samej lokalizacji:
head = new Block(2, 5);
head.equal(apple);
true
Zauważ, że nie ma znaczenia, czy napiszemy head.equal(apple) czy apple.equal(head); w obu
przypadkach dokonujemy tego samego porównania. Tej samej metody użyjemy później, aby
sprawdzić, czy wąż zjadł jabłko lub zderzył się ze sobą.
Tworzenie węża
Teraz stworzymy węża. Będziemy przechowywać pozycję węża jako tablicę zwaną segmentami, która
będzie zawierać serię obiektów blokowych. Aby przenieść węża, dodamy nowy blok na początku tablicy
segmentów i usuniemy blok na końcu tablicy. Pierwszy element tablicy segments będzie reprezentował
głowę naga.
Pisanie Konstruktora Snake
Najpierw potrzebujemy konstruktora do stworzenia naszego obiektu węża:
var Snake = function () {
(1) this.segments = [
new Block(7, 5),
new Block(6, 5),
new Block(5, 5)
];
(2) this.direction = "right";
(3) this.nextDirection = "right";
};
Tworzenie węża
Teraz stworzymy węża. Będziemy przechowywać pozycję węża jako tablicę zwaną segmentami, która
będzie zawierać serię obiektów blokowych. Aby przenieść węża, dodamy nowy blok na początku tablicy

segmentów i usuniemy blok na końcu tablicy. Pierwszy element tablicy segments będzie reprezentował
głowę naga.
Definiowanie segmentów węża
Właściwość segments w (1) to tablica obiektów blokowych, z których każdy reprezentuje segment ciała
węża. Kiedy zaczynamy grę, ta tablica będzie zawierała trzy bloki (7, 5), (6, 5) i (5, 5). Rysunek pokazuje
te trzy początkowe segmenty węża.

Ustawianie kierunku ruchu
Właściwość direction w (2) przechowuje aktualny kierunek węża. Nasz konstruktor dodaje również
właściwość nextDirection w (3), która przechowuje kierunek, w którym wąż będzie się poruszał w
następnym kroku animacji. Ta właściwość zostanie zaktualizowana przez nasz moduł obsługi zdarzenia
keydown, gdy gracz naciśnie klawisz strzałki. Na razie konstruktor ustawia obie te właściwości na
„prawo”, więc na początku gry nasz wąż przesunie się w prawo.
Rysowanie węża
Aby narysować węża, musimy po prostu przejść przez każdy z bloków w jego tablicy segmentów,
wywołując metodę drawSquare, którą utworzyliśmy wcześniej dla każdego bloku. To narysuje kwadrat
dla każdego segmentu węża.
Snake.prototype.draw = function () {
for (var i = 0; i < this.segments.length; i++) {
this.segments[i].drawSquare("Blue");
}
};
Metoda rysowania wykorzystuje pętlę for do działania na każdym obiekcie bloku w szyku segmentów.
Za każdym razem wokół pętli ten kod pobiera bieżący segment (this.segments[i]) i wywołuje na nim
metodę drawSquare("Blue"), która rysuje niebieski kwadrat w odpowiednim bloku. Jeśli chcesz
przetestować metodę draw, możesz uruchomić następujący kod, który tworzy nowy obiekt za pomocą
konstruktora Snake i wywołuje jego metodę draw:
var snake = new Snake();
snake.draw();

Przenoszenie węża
Stworzymy metodę ruchu, aby przesunąć węża o jeden blok w jego aktualnym kierunku. Aby przesunąć
węża, dodajemy nowy segment głowy (dodając nowy obiekt blokowy na początku tablicy segmentów),
a następnie usuwamy segment ogona z końca tablicy segmentów. Metoda move wywoła również
metodę checkCollision, aby sprawdzić, czy nowa głowa zderzyła się z resztą węża, czy ze ścianą i czy
nowa głowa zjadła jabłko. Jeśli nowa głowa zderzyła się z ciałem lub ścianą, kończymy grę, wywołując
funkcję gameOver, którą stworzyliśmy w rozdziale 16. Jeśli wąż zjadł jabłko, zwiększamy wynik i
przenosimy jabłko w nowe miejsce.
Dodawanie metody ruchu
Metoda przenoszenia wygląda tak:
Snake.prototype.move = function () {
(1) var head = this.segments[0];
(2) var newHead;
(3) this.direction = this.nextDirection;
(4) if (this.direction === "right") {
newHead = new Block(head.col + 1, head.row);
} else if (this.direction === "down") {
newHead = new Block(head.col, head.row + 1);
} else if (this.direction === "left") {
newHead = new Block(head.col - 1, head.row);
} else if (this.direction === "up") {
newHead = new Block(head.col, head.row - 1);
}
(5) if (this.checkCollision(newHead)) {
gameOver();
return;
}
(6) this.segments.unshift(newHead);
(7) if (newHead.equal(apple.position)) {
score++;
apple.move();
} else {
this.segments.pop();

}
};
Przeanalizujmy tę metodę kawałek po kawałku.
Tworzenie nowej głowy
W punkcie (1) zapisujemy pierwszy element tablicy this.segments w zmiennej head. W tej metodzie
będziemy odwoływać się do tego pierwszego segmentu węża wiele razy, więc użycie tej zmiennej
oszczędzi nam trochę pisania i sprawi, że kod będzie nieco łatwiejszy do odczytania. Teraz, zamiast w
kółko powtarzać this.segments[0], możemy po prostu wpisać head.
W (2) tworzymy zmienną newHead, której użyjemy do przechowania bloku reprezentującego nową
głowę węża (którą zamierzamy dodać).
W (3) ustawiamy this.direction równe this.nextDirection, które aktualizuje kierunek ruchu węża, aby
pasował do ostatnio naciśniętego klawisza strzałki.
direction i nextdirection
Właściwość direction węża zostanie zaktualizowana dokładnie raz dla każdego kroku animacji,
ponieważ metoda move jest wywoływana raz na krok animacji. Z drugiej strony właściwość
nextDirection będzie aktualizowana za każdym razem, gdy gracz naciśnie klawisz strzałki (więc jeśli
wciśnie klawisze naprawdę szybko, ta właściwość może teoretycznie zmieniać się wiele razy na krok
animacji). Trzymając te dwie właściwości oddzielnie, upewniamy się, że wąż nie będzie mógł wrócić do
siebie, jeśli gracz bardzo szybko naciśnie dwa klawisze strzałek między dwoma krokami animacji.

Zaczynając od (4), używamy łańcucha zdań if...else, aby określić kierunek węża. W każdym przypadku
tworzymy nową głowę węża i zapisujemy ją w zmiennej newHead. W zależności od kierunku ruchu
dodajemy lub odejmujemy jedną z rzędu lub kolumny istniejącej głowy, aby umieścić nową głowę
bezpośrednio obok starej (w prawo, w lewo, w górę lub w dół w zależności od kierunku ruchu węża) .
Na przykład Rysunek pokazuje, jak nowa głowa jest dodawana do węża, gdy this.nextDirection jest
ustawione na „w dół”.

Sprawdzanie kolizji i dodawanie głowy

W (5) wywołujemy metodę checkCollision, aby sprawdzić, czy wąż zderzył się ze ścianą lub ze sobą.
Zobaczymy kod dla tej metodę za chwilę, ale jak można się domyślić, ta metoda zwróci true, jeśli wąż
się z czymś zderzył. Jeśli tak się stanie, treść instrukcji if wywołuje funkcję gameOver, która kończy grę
i drukuje na płótnie napis „Game Over”. Słowo kluczowe return, które następuje po wywołaniu
gameOver, kończy działanie metody move wcześniej, pomijając każdy kod, który następuje po nim. Do
słowa kluczowego return docieramy tylko wtedy, gdy checkCollision zwróci true, więc jeśli wąż z niczym
się nie zderzył, wykonujemy resztę metody. Dopóki wąż nie zderzył się z czymś, dodajemy nową głowę
z przodu węża w (6), używając unshift, aby dodać nową głowę na początku tablicy segmentów. Aby
uzyskać więcej informacji o tym, jak metoda unshift działa na tablicach.
Jedzenie jabłka
W (7) używamy metody równości, aby porównać newHead i apple.position. Jeśli dwa bloki znajdują się
w tym samym miejscu, metoda równości zwróci true, co oznacza, że wąż zjadł jabłko. Jeśli wąż zjadł
jabłko, zwiększamy wynik i następnie wywołaj move na jabłku, aby przenieść je w nowe miejsce. Jeśli
wąż nie zjadł jabłka, nazywamy pop na this.segments. Spowoduje to usunięcie ogona węża przy
zachowaniu tego samego rozmiaru (ponieważ ruch dodał już segment do głowy węża). Kiedy wąż zjada
jabłko, rośnie o jeden segment, ponieważ dodajemy segment do jego głowy bez usuwania ogona. Nie
zdefiniowaliśmy jeszcze jabłka, więc ta metoda nie będzie w pełni działać w obecnej formie. Jeśli chcesz
to przetestować, możesz usunąć całą instrukcję if...else w { i zastąpić ją tym wierszem:
to.segmenty.pop();
Następnie wystarczy zdefiniować metodę checkCollision, którą zajmiemy się dalej.
Dodawanie metody checkCollision
Za każdym razem, gdy ustalamy nową lokalizację głowy węża, musimy sprawdzić, czy nie ma kolizji.
Wykrywanie kolizji, bardzo powszechny krok w mechanice gry, jest często jednym z bardziej złożonych
aspektów programowania gier. Na szczęście jest to stosunkowo proste w naszej grze Snake. W naszej
grze Snake dbamy o dwa rodzaje kolizji: kolizje ze ścianą oraz kolizje z samym wężem. Kolizja ze ścianą
ma miejsce, gdy wąż uderzy w ścianę. Wąż może zderzyć się ze sobą, jeśli obrócisz głowę tak, aby
wpadła w ciało. Na początku gry wąż jest zbyt krótki, aby się ze sobą zderzyć, ale po zjedzeniu kilku
jabłek może. Oto metoda checkCollision:
Snake.prototype.checkCollision = function (head) {
(1) var leftCollision = (head.col === 0);
var topCollision = (head.row === 0);
var rightCollision = (head.col === widthInBlocks - 1);
var bottomCollision = (head.row === heightInBlocks - 1);

rightCollision || bottomCollision;
(3) var selfCollision = false;
(4) for (var i = 0; i < this.segments.length; i++) {
if (head.equal(this.segments[i])) {
(5) selfCollision = true;

}
}
(6) return wallCollision || selfCollision;
};
Sprawdzanie kolizji ścian
W (1) tworzymy zmienną leftCollision i ustawiamy ją na wartość head.col === 0. Ta zmienna będzie
prawdziwa, jeśli wąż zderzy się z lewą ścianą, czyli gdy znajdzie się w kolumnie 0. Podobnie, zmienna
topCollision w kolejnym wierszu sprawdza, czy wiersz głowy węża natrafił na górną ścianę, po czym
sprawdzamy kolizję z prawą ścianą, sprawdzając, czy wartość kolumny głowy jest równa widthInBlocks
- 1. Ponieważ widthInBlocks jest ustawiona na 40, sprawdzane jest, czy nagłówek znajduje się w
kolumnie 39, która odpowiada prawej ścianie, jak widać z tyłu na rysunku 17. 1. Następnie robimy to
samo dla bottomCollision, sprawdzając, czy nagłówek jest właściwość row jest równa heightInBlocks 1.
W punkcie (2) określamy, czy wąż zderzył się ze ścianą, sprawdzając, czy leftCollision, topCollision lub
rightCollision lub bottomCollision są prawdziwe, używając || (lub) operator. Wynik logiczny zapisujemy
w zmiennej wallCollision.
Sprawdzanie samokolizji
Aby określić, czy wąż zderzył się ze sobą, tworzymy zmienną w (3) o nazwie selfCollision i początkowo
ustawiamy ją na false. Następnie w (4) używamy pętli for, aby przejść przez wszystkie segmenty węża,
aby określić, czy nowa głowa znajduje się w tym samym miejscu co dowolny segment, używając
head.equal(this.segments[i]). Głowa i wszystkie pozostałe segmenty są blokami, więc możemy użyć
metody równości, którą zdefiniowaliśmy dla obiektów bloku, aby sprawdzić, czy znajdują się w tym
samym miejscu. Jeśli stwierdzimy, że którykolwiek z segmentów węża znajduje się w tym samym
miejscu co nowa głowa, wiemy, że wąż zderzył się ze sobą i ustawiamy selfCollision na true (w (5)).
Wreszcie w (6) zwracamy wallCollision || selfCollision, co będzie prawdziwe, jeśli wąż zderzy się ze
ścianą lub ze sobą.
Ustawianie kierunku węża za pomocą klawiatury
Następnie napiszemy kod, który pozwoli graczowi ustawić kierunek węża za pomocą klawiatury.
Dodamy obsługę zdarzenia keydown, aby wykryć naciśnięcie klawisza strzałki i ustawimy kierunek
węża, aby pasował do tego klawisza.
Dodawanie funkcji obsługi zdarzeń klawisza
Ten kod obsługuje zdarzenia klawiatury:
(1) var directions = {
37: "left",
38: "up",
39: "right",
40: "down"
};

(2) $("body").keydown(function (event) {
var newDirection = directions[event.keyCode];
(3) if (newDirection !== undefined) {
snake.setDirection(newDirection);
}
});
W (1) tworzymy obiekt do konwersji kodów strzałek na ciągi wskazujące kierunek, który reprezentują.
W (2) dołączamy procedurę obsługi zdarzenia do zdarzenia keydown w elemencie body. Ten program
obsługi zostanie wywołany, gdy użytkownik naciśnie klawisz (o ile najpierw kliknął na stronie
internetowej). Ten program obsługi najpierw konwertuje kod klawisza zdarzenia na ciąg kierunkowy,
a następnie zapisuje ciąg w zmiennej newDirection. Jeśli kod klawisza nie ma wartości 37, 38, 39 lub
40 (kody klawiszy dla klawiszy strzałek, na których nam zależy), kierunki[event.keyCode] będą
niezdefiniowane. W w sprawdzamy, czy newDirection nie jest równe undefined. Jeśli nie jest
nieokreślony, wywołujemy metodę setDirection na wężu, przekazując ciąg newDirection. (Ponieważ w
tej instrukcji if nie ma innego przypadku, jeśli newDirection jest niezdefiniowane, to po prostu
ignorujemy naciśnięcie klawisza.) Ten kod jeszcze nie zadziała, ponieważ nie zdefiniowaliśmy metody
setDirection na wężu. Zróbmy to teraz.
Dodawanie metody setDirection
Metoda setDirection pobiera nowy kierunek z obsługi klawiatury, którą właśnie omówiliśmy, i używa
go do aktualizacji kierunku węża. Ta metoda uniemożliwia również graczowi wykonywanie skrętów, w
których wąż natychmiast wpadłby w siebie. Na przykład, jeśli wąż porusza się w prawo, a potem nagle
skręca w lewo, nie poruszając się w górę ani w dół, aby zejść z własnej drogi, zderzy się ze sobą.
Nazwiemy te nielegalne tury, ponieważ nie chcemy pozwolić graczowi na ich wykonanie. Na przykład
Rysunek pokazuje prawidłowe kierunki i jeden niedozwolony kierunek, gdy wąż porusza się w prawo.

Metoda setDirection sprawdza, czy gracz próbuje wykonać nieprawidłową turę. Jeśli tak, metoda
używa powrotu do wcześniejszego zakończenia; w przeciwnym razie aktualizuje właściwość
nextDirection obiektu węża. Oto kod metody setDirection.
Snake.prototype.setDirection = function (newDirection) {
(1) if (this.direction === "up" && newDirection === "down") {
return;
} else if (this.direction === "right" && newDirection === "left") {

return;
} else if (this.direction === "down" && newDirection === "up") {
return;
} else if (this.direction === "left" && newDirection === "right") {
return;
}
(2) this.nextDirection = newDirection;
};
Instrukcja if...else w (1) składa się z czterech części dotyczących czterech niedozwolonych obrotów,
którym chcemy zapobiec. Pierwsza część mówi, że jeśli wąż porusza się w górę (ten.kierunek to „w
górę”), a gracz naciśnie strzałkę w dół (newDirection to „w dół”), powinniśmy wcześniej wyjść z metody
z return. Pozostałe części instrukcji odnoszą się do pozostałych niedozwolonych skrętów w ten sam
sposób. Metoda setDirection osiągnie ostatnią linię tylko wtedy, gdy newDirection jest prawidłowym
nowym kierunkiem; w przeciwnym razie jedna z instrukcji return zatrzyma metodę. Jeśli newDirection
jest dozwolony, ustawiamy go jako właściwość nextDirection węża, na (2).
Tworzenie Apple
W tej grze będziemy reprezentować jabłko jako obiekt z trzema składnikami: właściwość position, która
przechowuje pozycję jabłka jako obiekt blokowy; metoda rysowania, której użyjemy do narysowania
jabłka; oraz metodę ruchu, której użyjemy, aby nadać jabłku nową pozycję po zjedzeniu przez węża.
Pisanie konstruktora Apple
Konstruktor po prostu ustawia właściwość position jabłka na nowy obiekt blokowy.
var Apple = function () {
this.position = new Block(10, 10);
};
Tworzy to nowy obiekt blokowy w kolumnie 10, wierszu 10 i przypisuje go do właściwości pozycji
jabłka. Użyjemy tego konstruktora do stworzenia obiektu jabłkowego na początku gry.
Rysowanie jabłka
Użyjemy tej metody rysowania, aby narysować jabłko:
Apple.prototype.draw = function () {
this.position.drawCircle("LimeGreen");
};
Metoda rysowania jabłka jest bardzo prosta, ponieważ całą ciężką pracę wykonuje metoda drawCircle.
Aby narysować jabłko, po prostu wywołujemy metodę drawCircle na właściwości position jabłka,
przekazując kolor „LimeGreen”, aby nakazać mu narysowanie zielonego koła w danym bloku. Aby
przetestować rysowanie jabłka, uruchom następujący kod:

var apple = new Apple();
apple.draw();
Przenoszenie jabłka
Metoda move przenosi jabłko do losowej nowej pozycji w obszarze gry (tj. dowolnego bloku na płótnie
poza obramowaniem). Wywołamy tę metodę za każdym razem, gdy wąż zje jabłko, aby jabłko pojawiło
się ponownie w nowym miejscu.
Apple.prototype.move = function () {
(1)u var randomCol = Math.floor(Math.random() * (widthInBlocks - 2)) + 1;
var randomRow = Math.floor(Math.random() * (heightInBlocks - 2)) + 1;
(2) this.position = new Block(randomCol, randomRow);
};
W (1) tworzymy zmienne randomCol i randomRow. Te zmienne zostaną ustawione na losową wartość
kolumny i wiersza w obszarze gry. Jak widać na rysunku pierwszym , kolumny i wiersze dla obszaru gry
wynosi od 1 do 38, więc musimy wybrać dwie losowe liczby z tego zakresu. Aby wygenerować te losowe
liczby, możemy wywołać Math.floor (Math.random() * 38), co da nam losową liczbę od 0 do 37, a
następnie dodać 1 do wyniku, aby otrzymać liczbę od 1 do 38. jest dokładnie tym, co robimy w (1), aby
utworzyć naszą losową wartość kolumny, ale zamiast pisać 38, piszemy (widthInBlocks - 2). Oznacza
to, że jeśli później zmienimy rozmiar gry, nie będziemy musieli zmieniać również tego kodu. Robimy to
samo, aby uzyskać losową wartość wiersza, używając Math.floor(Math.random() * (heightInBlocks - 2))
+ 1. Na koniec w (2) tworzymy nowy obiekt blokowy z naszą losową kolumną i wierszem wartości i
zapisz ten blok w tej pozycji. Oznacza to, że pozycja jabłka zostanie zaktualizowana do nowej losowej
lokalizacji gdzieś w obrębie obszaru gry. Możesz przetestować metodę przenoszenia w ten sposób:
var apple = new Apple();
apple.move();
apple.draw();
Łącząc wszystko razem
Nasz pełny kod do gry zawiera prawie 200 linijek kodu JavaScript! Po złożeniu całości wygląda to tak.
// Set up canvas
(1) var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
// Get the width and height from the canvas element
var width = canvas.width;
var height = canvas.height;
// Work out the width and height in blocks
var blockSize = 10;

var widthInBlocks = width / blockSize;
var heightInBlocks = height / blockSize;
// Set score to 0
var score = 0;
// Draw the border
(2) var drawBorder = function () {
ctx.fillStyle = "Gray";
ctx.fillRect(0, 0, width, blockSize);
ctx.fillRect(0, height - blockSize, width, blockSize);
ctx.fillRect(0, 0, blockSize, height);
ctx.fillRect(width - blockSize, 0, blockSize, height);
};
// Draw the score in the top-left corner
var drawScore = function () {
ctx.font = "20px Courier";
ctx.fillStyle = "Black";
ctx.textAlign = "left";
ctx.textBaseline = "top";
ctx.fillText("Score: " + score, blockSize, blockSize);
};
// Clear the interval and display Game Over text
var gameOver = function () {
clearInterval(intervalId);
ctx.font = "60px Courier";
ctx.fillStyle = "Black";
ctx.textAlign = "center";
ctx.textBaseline = "middle";
ctx.fillText("Game Over", width / 2, height / 2);
};
// Draw a circle (using the function from Chapter 14)
var circle = function (x, y, radius, fillCircle) {

ctx.beginPath();
ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2, false);
if (fillCircle) {
ctx.fill();
} else {
ctx.stroke();
}
};
// The Block constructor
(3) var Block = function (col, row) {
this.col = col;
this.row = row;
};
// Draw a square at the block's location
Block.prototype.drawSquare = function (color) {
var x = this.col * blockSize;
var y = this.row * blockSize;
ctx.fillStyle = color;
ctx.fillRect(x, y, blockSize, blockSize);
};
// Draw a circle at the block's location
Block.prototype.drawCircle = function (color) {
var centerX = this.col * blockSize + blockSize / 2;
var centerY = this.row * blockSize + blockSize / 2;
ctx.fillStyle = color;
circle(centerX, centerY, blockSize / 2, true);
};
// Check if this block is in the same location as another block
Block.prototype.equal = function (otherBlock) {
return this.col === otherBlock.col && this.row === otherBlock.row;
};

// The Snake constructor
(4) var Snake = function () {
this.segments = [
new Block(7, 5),
new Block(6, 5),
new Block(5, 5)
];
this.direction = "right";
this.nextDirection = "right";
};
// Draw a square for each segment of the snake's body
Snake.prototype.draw = function () {
for (var i = 0; i < this.segments.length; i++) {
this.segments[i].drawSquare("Blue");
}
};
// Create a new head and add it to the beginning of
// the snake to move the snake in its current direction
Snake.prototype.move = function () {
var head = this.segments[0];
var newHead;
this.direction = this.nextDirection;
if (this.direction === "right") {
newHead = new Block(head.col + 1, head.row);
} else if (this.direction === "down") {
newHead = new Block(head.col, head.row + 1);
} else if (this.direction === "left") {
newHead = new Block(head.col - 1, head.row);
} else if (this.direction === "up") {
newHead = new Block(head.col, head.row - 1);
}

if (this.checkCollision(newHead)) {
gameOver();
return;
}
this.segments.unshift(newHead);
if (newHead.equal(apple.position)) {
score++;
apple.move();
} else {
this.segments.pop();
}
};
// Check if the snake's new head has collided with the wall or itself
Snake.prototype.checkCollision = function (head) {
var leftCollision = (head.col === 0);
var topCollision = (head.row === 0);
var rightCollision = (head.col === widthInBlocks - 1);
var bottomCollision = (head.row === heightInBlocks - 1);

rightCollision || bottomCollision;
var selfCollision = false;
for (var i = 0; i < this.segments.length; i++) {
if (head.equal(this.segments[i])) {
selfCollision = true;
}
}
return wallCollision || selfCollision;
};
// Set the snake's next direction based on the keyboard
Snake.prototype.setDirection = function (newDirection) {
if (this.direction === "up" && newDirection === "down") {

return;
} else if (this.direction === "right" && newDirection === "left") {
return;
} else if (this.direction === "down" && newDirection === "up") {
return;
} else if (this.direction === "left" && newDirection === "right") {
return;
}
this.nextDirection = newDirection;
};
// The Apple constructor
(5) var Apple = function () {
this.position = new Block(10, 10);
};
// Draw a circle at the apple's location
Apple.prototype.draw = function () {
this.position.drawCircle("LimeGreen");
};
// Move the apple to a new random location
Apple.prototype.move = function () {
var randomCol = Math.floor(Math.random() * (widthInBlocks - 2)) + 1;
var randomRow = Math.floor(Math.random() * (heightInBlocks - 2)) + 1;
this.position = new Block(randomCol, randomRow);
};
// Create the snake and apple objects
(6) var snake = new Snake();
var apple = new Apple();
// Pass an animation function to setInterval
var intervalId = setInterval(function () {
ctx.clearRect(0, 0, width, height);
drawScore();

snake.move();
snake.draw();
apple.draw();
drawBorder();
}, 100);
// Convert keycodes to directions
(7) var directions = {
37: "left",
38: "up",
39: "right",
40: "down"
};
// The keydown handler for handling direction key presses
$("body").keydown(function (event) {
var newDirection = directions[event.keyCode];
if (newDirection !== undefined) {
snake.setDirection(newDirection);
}
});
Ten kod składa się z kilku sekcji. Pierwsza sekcja, w (1) , to miejsce, w którym ustawiane są wszystkie
zmienne gry, w tym płótno, kontekst, szerokość i wysokość (przyjrzeliśmy się tym w rozdziale 16).
Następnie w punkcie (2) znajdują się wszystkie poszczególne funkcje: drawBorder, drawScore,
gameOver i circle. W punkcie (3) pojawia się kod konstruktora Block, a następnie jego metody
drawSquare, drawCircle i equal. Następnie w (4) mamy konstruktor Snake i wszystkie jego metody.
Następnie, w (5), jest konstruktor Apple i jego metody rysowania i przenoszenia. Wreszcie w (6) możesz
zobaczyć kod, który uruchamia grę i utrzymuje ją w ruchu. Najpierw tworzymy obiekty węża i jabłka.
Następnie używamy setInterval, aby uruchomić animację gry. Zauważ, że kiedy wywołujemy
setInterval, zapisujemy identyfikator interwału w zmiennej intervalId, aby móc go później anulować w
funkcji gameOver. Funkcja przekazana do setInterval jest wywoływana na każdym etapie gry.
Odpowiada za narysowanie wszystkiego na płótnie i aktualizację stanu gry. Oczyszcza płótno, a
następnie rysuje partyturę, węża, jabłko i granicę. Wywołuje również metodę move na wężu, która,
jak widzieliśmy wcześniej, przesuwa węża o jeden krok w jego aktualnym kierunku. Po wywołaniu
setInterval, w (7), kończymy z kodem do nasłuchiwania zdarzeń klawiatury i ustawiania kierunku węża.
Jak zawsze, będziesz musiał wpisać cały ten kod w elemencie script w swoim dokumencie HTML. Aby
zagrać w grę, po prostu załaduj plik snake.html w przeglądarce i użyj strzałek, aby kontrolować kierunek
węża. Jeśli klawisze strzałek nie działają, może być konieczne kliknięcie w oknie przeglądarki, aby
upewnić się, że może ona odebrać kluczowe zdarzenia. Jeśli gra nie działa, być może wystąpił błąd w

Twoim JavaScript. Każdy błąd zostanie wyświetlony w konsoli, więc poszukaj tam wszelkich pomocnych
komunikatów. Jeśli nie możesz określić, dlaczego coś nie działa, dokładnie sprawdź każdy wiersz z
poprzednim wpisem. Teraz, gdy masz uruchomioną grę, co myślisz? Jak wysoki wynik możesz uzyskać?
Czego się nauczyłeś
Stworzyliśmy pełną grę używając elementu canvas. Ta gra łączy wiele typów danych, pojęć i technik,
których nauczyłeś się w tej książce: liczby, łańcuchy, wartości logiczne, tablice, obiekty, struktury
sterujące, funkcje, programowanie obiektowe, programy obsługi zdarzeń, setInterval i rysowanie na
kanwach. Teraz, gdy zaprogramowałeś tę grę Snake, istnieje wiele innych prostych dwuwymiarowych
gier, które możesz napisać za pomocą JavaScript. Możesz stworzyć własną wersję klasycznych gier,
takich jak Breakout, Asteroids, Space Invaders lub Tetris. Możesz też wymyślić własną grę! Oczywiście,
poza grami, możesz używać JavaScriptu w innych programach. Teraz, gdy używasz JavaScript do
wykonywania skomplikowanej matematyki, możesz go użyć, aby pomóc w odrabianiu lekcji z
matematyki. A może chcesz stworzyć stronę internetową, aby pokazać światu swoje umiejętności
programistyczne. Możliwości są nieskończone!
Wyzwania programistyczne
Oto kilka sposobów na ulepszenie i dodanie funkcji do gry.
#1: Zwiększanie gry
Zmień rozmiar gry na kwadrat o 500 pikseli. Gdzie trzeba zmodyfikować kod, aby działał w
rozdzielczości 500 pikseli?
#2: Kolorowanie węża
Nasz wąż jest trochę nudny: każdy segment ciała jest niebieski. Może wyglądać trochę bardziej jak
prawdziwy wąż, jeśli zmienisz kolory, aby utworzyć paski. Na przykład, spraw, aby głowa była zielona,
a następnie zmieniaj kolor z niebieskiego na żółty dla reszty ciała lub wybierz własne kolory.
#3: Przyspieszenie gry podczas gry
Zmodyfikuj grę tak, aby za każdym razem, gdy wąż zjada jabłko, gra przyspiesza. Aby to zrobić, musisz
zmienić kod tak, aby używał setTimeout zamiast setInterval, ponieważ setInterval ciągle wywołuje
funkcję w regularnych odstępach czasu, których nie można zmienić. Zamiast tego możesz wielokrotnie
wywoływać funkcję za pomocą setTimeout i zmieniać opóźnienie limitu czasu za każdym razem, gdy ją
wywołasz:
var animationTime = 100;
var gameLoop = function () {
// The code that draws and updates the game should go here
setTimeout(gameLoop, animationTime);
};
gameLoop();
Zamiast używać setInterval do wielokrotnego wywoływania funkcji, funkcja gameLoop wywołuje
setTimeout(gameLoop, animationTime), co oznacza „wywołaj gameLoop ponownie po milisekundach
animationTime”. Podobnie jak setInterval, jest to sposób na wywoływanie funkcji w kółko, z krótką
przerwą między każdym wywołaniem funkcji. Różnica polega na tym, że możesz łatwo zmodyfikować

czas animacji z dowolnego miejsca w kodzie, zmieniając animationTime, a program użyje tej wartości
przy kolejnych wywołaniach setTimeout. (Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że musisz
znaleźć nowy sposób na zatrzymanie gry przed zapętleniem po zakończeniu gry. Jak byś to zrobił?)
#4: Naprawianie metody apple.move
Za każdym razem, gdy przesuwasz jabłko, przesuwa się ono w nowe losowe miejsce, ale jak napisano,
nic nie stoi na przeszkodzie, aby jabłko przemieściło się do bloku, który już zajmuje część węża. Aby
temu zapobiec, zmodyfikuj metodę ruchu, aby uwzględniała bieżące położenie segmentów węża.
(Wskazówka: użyj pętli while, aby wywoływać ruch, aż wybierze miejsce, które nie jest zajęte przez
węża.)

