
JavaScript.
Programowanie obiektowe
Autor: Stoyan Stefanov
T³umaczenie: Justyna Walkowska
ISBN: 978-83-246-2242-9
Tytu³ orygina³u: Object-Oriented JavaScript
Format: B5, stron: 336

Poznaj obiektowe mo¿liwoœci JavaScript!

• Jak rozpocz¹æ przygodê z jêzykiem JavaScript?
• Jak rozszerzaæ obiekty wbudowane?
• Jak pracowaæ w œrodowisku przegl¹darki?

JavaScript jest obiektowym, skryptowym jêzykiem programowania. Choæ sw¹ b³yskotliw¹ 
karierê jêzyk ten rozpocz¹³ ponad dwanaœcie lat temu, swoimi mo¿liwoœciami wci¹¿ 
potrafi zaskoczyæ nawet doœwiadczonego programistê. Ostatnio – dziêki technologii 
AJAX – znów osi¹gn¹³ on sw¹ szczytow¹ formê. Wykorzystuj¹c w odpowiedni sposób 
jego w³aœciwoœci, sprawisz, ¿e twój serwis WWW stanie siê bardziej interaktywny
i dynamiczny.

Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, w jaki sposób u¿yæ do swoich celów obiektowych 
mo¿liwoœci jêzyka JavaScript. Jednak zanim zapoznasz siê z tymi tematami, autor
w niezwykle przejrzysty sposób przedstawi Ci podstawy tego jêzyka. Zobaczysz, w jaki 
sposób dzia³aj¹ funkcje, pêtle oraz model DOM. Ponadto nauczysz siê korzystaæ ze 
wzorców projektowych, wyra¿eñ regularnych oraz prototypów. Pomimo zaawansowanej 
tematyki poruszanej przez autora tej ksi¹¿ki dziêki przejrzystemu jêzykowi i klarownemu 
uk³adowi stanowi ona œwietn¹ lekturê równie¿ dla pocz¹tkuj¹cych programistów.

• Pojêcia zwi¹zane z programowaniem obiektowym
• Typy danych, tablice, pêtle, sterowanie wykonaniem
• Wykorzystanie funkcji
• Domkniêcia
• Obiekty wbudowane
• Zastosowanie konstruktorów
• Tablice asocjacyjne
• U¿ycie prototypów
• Rozszerzanie obiektów wbudowanych
• Dziedziczenie
• Praca w œrodowisku przegl¹darki (modele BOM i DOM)
• Wzorce kodowania i wzorce projektowe

Od podstaw do sprawnego programowania obiektowego! 
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Funkcje

Opanowanie funkcji ma kluczowe znaczenie podczas nauki ka�dego j�zyka programowania,
a w przypadku JavaScriptu jest jeszcze wa�niejsze ni� zwykle. Jest tak dlatego, �e w tym j�-
zyku funkcje maj� bardzo wiele zastosowa� i w du�ej mierze to dzi�ki nim JavaScript jest tak
elastyczny i ekspresywny. W miejscach, gdzie w innych j�zykach programowania trzeba by
by�o stosowa� specjaln� sk�adni� w celu wykorzystania obiektowo�ci, JavaScript udost�pnia
funkcje. Ten rozdzia� omawia:

� definiowanie funkcji i korzystanie z nich,
� przekazywanie funkcjom parametrów,
� funkcje predefiniowane dost�pne za darmo,
� zasi�g zmiennych,
� podej�cie, zgodnie z którym funkcje to tylko dane specjalnego typu.

Zrozumienie powy�szych tematów da nam solidne oparcie przed przej�ciem do kolejnej cz�-
�ci rozdzia�u, w której przedstawione zostan� pewne ciekawe zastosowania funkcji:

� funkcje anonimowe;
� wywo�ania zwrotne;
� samowywo�uj�ce si� funkcje;
� funkcje wewn�trzne (zdefiniowane wewn�trz innych funkcji);
� funkcje, które zwracaj� inne funkcje;
� funkcje, które zmieniaj� swoj� definicj�;
� domkni�cia.
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Czym jest funkcja?
Funkcje pozwalaj� zgrupowa� pewn� ilo�� kodu, nada� jej nazw�, a nast�pnie ponownie wy-
korzysta� przy u�yciu tej w�a�nie nazwy. Spójrzmy na przyk�ad:

function sum(a, b) {
   var c = a + b;
return c;
}

Z jakich cz��ci sk�ada si� funkcja?
� S�owo kluczowe function.
� Nazwa funkcji, w przyk�adzie jest to sum.
� Oczekiwane parametry (argumenty), w tym wypadku a i b. Funkcja mo�e mie� ich

zero lub wi�cej. Je�li jest ich wi�cej ni� jeden, parametry rozdziela si� przecinkami.
� Blok kodu, nazywany cia�em funkcji.
� Instrukcja return, która umo�liwia zwrócenie obliczonej warto�ci funkcji. Funkcja

zawsze zwraca warto��. Je�li nie robi tego w sposób jawny, niejawnie zwraca
warto�� undefined.

Zwró� uwag�, �e funkcja mo�e zwróci� tylko jedn� warto��. Je�li potrzebne jest zwrócenie
wi�kszej liczby warto�ci, nale�y umie�ci� je w tablicy i zwróci� tablic� jako warto�� funkcji.

Wywo�ywanie funkcji
Aby skorzysta� z funkcji, nale�y j� wywo�a�. Funkcj� wywo�uje si� poprzez podanie jej nazwy
i argumentów umieszczonych w nawiasie.

Wywo�ajmy zatem funkcj� sum(), przekazuj�c jej dwa argumenty i przypisuj�c zwracan�
przez ni� warto�� zmiennej result.

>>> var result = sum(1, 2);
>>> result;

3

Parametry
Podczas definiowania funkcji mo�na okre�li� oczekiwane parametry. Funkcja nie musi pobie-
ra� parametrów, ale je�li oczekuje, �e je otrzyma, a programista podczas wywo�ywania funkcji
zapomni o ich podaniu, JavaScript przypisze im warto�� undefined. W poni�szym przyk�adzie
funkcja zwraca warto�� NaN, poniewa� próbuje doda� 1 do undefined:
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>>> sum(1)

NaN

JavaScript nie wybrzydza podczas pobierania parametrów. Je�li otrzyma ich wi�cej, ni� jest
potrzebne, dodatkowe parametry zostan� zignorowane:

>>> sum(1, 2, 3, 4, 5)

3

Na dodatek mo�liwe jest pisanie funkcji, które mog� przyjmowa� ró�n� liczb� parametrów. Jest to
mo�liwe dzi�ki tablicy arguments, która jest automatycznie tworzona wewn�trz ka�dej funkcji.
Oto funkcja, której dzia�anie polega na zwracaniu wszystkich przekazanych jej argumentów:

>>> function args() { return arguments; }
>>> args();

[]

>>> args( 1, 2, 3, 4, true, 'ninja');

[1, 2, 3, 4, true, "ninja"]

Tablica arguments pozwoli nam poprawi� funkcj� sum() tak, by przyjmowa�a ona dowoln�
liczb� parametrów i dodawa�a je wszystkie.

function sumaNaSterydach() {
  var i, res = 0;
  var liczba_parametrow = arguments.length;
  for (i = 0; i < liczba_parametrow; i++) {
    res += arguments[i];
  }
  return res;
}

Je�li podczas testowania wywo�asz t� funkcj� z inn� ni� wcze�niej liczb� parametrów (lub nawet
bez parametrów), zobaczysz, �e dzia�a tak, jak powinna:

>>> sumaNaSterydach(1, 1, 1);

3

>>> sumaNaSterydach(1, 2, 3, 4);

10

>>> sumaNaSterydach(1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1);

20

>>> sumaNaSterydach(5);

5
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>>> sumaNaSterydach();

0

Wyra�enie arguments.length zwraca liczb� parametrów podanych podczas wywo�ania funkcji.
Je�li nie rozumiesz jego sk�adni, nie przejmuj si�, wrócimy do tego w nast�pnym rozdziale.
Wtedy tak�e dowiesz si�, �e arguments w rzeczywisto�ci nie jest tablic�, ale obiektem tablico-
podobnym.

Funkcje predefiniowane
Istnieje pewna liczba funkcji, które zosta�y wbudowane w silnik JavaScriptu i z których mo�-
na korzysta� do woli. Przyjrzyjmy si� im. Warto poeksperymentowa� z tymi funkcjami i przyj-
rze� si� ich argumentom i warto�ciom zwracanym, by móc pó	niej korzysta� z nich w wygodny
sposób. Oto lista funkcji wbudowanych:

� parseInt()

� parseFloat()

� isNaN()

� isFinite()

� encodeURI()

� decodeURI()

� encodeURIComponent()

� decodeURIComponent()

� eval()

Zasada czarnej skrzynki

Z regu�y podczas korzystania z funkcji Twój program nie musi wiedzie�, jakie czynno�ci s� wykonywane
wewn�trz danej funkcji. Mo�esz my�le� o funkcjach jako o czarnych skrzynkach — podajesz im pewne
warto�ci (w postaci parametrów wej�ciowych) i odbierasz od nich zwracane wyniki. Jest to prawdziwe
dla wszystkich funkcji — tych wbudowanych w j�zyk JavaScript, tych pisanych przez Ciebie oraz tych
stworzonych przez Twoich wspó�pracowników lub nieznanych Ci programistów.

parseInt()
parseInt() pobiera argument dowolnego typu (najcz��ciej �a�cuch znaków) i próbuje zamie-
ni� go na liczb� ca�kowit�. Je�li operacja si� nie powiedzie, zwrócona zostanie warto�� NaN.

>>> parseInt('123')

123
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>>> parseInt('abc123')

NaN

>>> parseInt('1abc23')

1

>>> parseInt('123abc')

123

Funkcja pobiera jeszcze opcjonalny drugi argument, który okre�la podstaw�, opisuj�c� typ
liczby: dziesi�tny, szesnastkowy, binarny itp. Przyk�adowo: nie ma sensu próba zamiany po-
brania liczby dziesi�tnej z �a�cucha "FF", zatem wynikiem b�dzie NaN, jednak je�li potrak-
tujemy "FF" jako liczb� szesnastkow�, otrzymamy wynik 255.

>>> parseInt('FF', 10)

NaN

>>> parseInt('FF', 16)

255

Spróbujmy teraz sparsowa� liczby o ró�nych podstawach: 10 (liczba dziesi�tna) i 8 (liczba
ósemkowa).

>>> parseInt('0377', 10)

377

>>> parseInt('0377', 8)

255

Je�li drugi argument nie zostanie podany, za podstaw� uznawana jest liczba 10, z nast�puj�-
cymi wyj�tkami:

� Je�li jako pierwszy argument przekazany zostanie �a�cuch zaczynaj�cy si� od 0x,
drugiemu argumentowi (je�li nie zosta� podany) przypisana zostanie warto�� 16
(liczba zostanie uznana za szesnastkow�).

� Je�li pierwszy parametr zaczyna si� od 0, drugi otrzyma warto�� 8.

>>> parseInt('377')

377

>>> parseInt('0377')

255

>>> parseInt('0x377')

887
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Najbezpieczniejszym rozwi�zaniem jest okre�lanie podstawy za ka�dym razem. Je�li tego nie
zrobisz, kod prawdopodobnie zadzia�a w 99% przypadków (poniewa� najcz��ciej parsuje si�
liczby dziesi�tne), jednak je�li trafisz na liczb� zapisan� w innym systemie, mo�esz osiwie�,
zanim uda Ci si� znale	� przyczyn� b��du. Wyobra	 sobie na przyk�ad, �e parsujesz pola for-
mularza, który reprezentuje kalendarz, i �e u�ytkownik wpisa� 08, maj�c na my�li sierpie�.
Je�li nie podasz podstawy, otrzymasz wynik inny ni� oczekiwany.

parseFloat()
parseFloat() dzia�a podobnie do parseInt(), ale oczekuje u�amków. Pobiera ona tylko jeden
parametr.

>>> parseFloat('123')

123

>>> parseFloat('1.23')

1.23

>>> parseFloat('1.23abc.00')

1.23

>>> parseFloat('a.bc1.23')

NaN

Podobnie jak parseInt(), parseFloat() podda si� po napotkaniu pierwszego znaku, z którym
nie b�dzie umia�a sobie poradzi�, nawet je�li pozosta�a cz��� tekstu zawiera poprawne liczby.

>>> parseFloat('a123.34')

NaN

>>> parseFloat('a123.34')

NaN

>>> parseFloat('12a3.34')

12

parseFloat(), w przeciwie�stwie do parseInt(), jest w stanie poprawnie zinterpretowa� zapis
wyk�adniczy.

>>> parseFloat('123e-2')

1.23

>>> parseFloat('123e2')

12300
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>>> parseInt('1e10')

1

isNaN()
Przy pomocy isNaN() mo�na sprawdzi�, czy warto�� wej�ciowa jest liczb�, której mo�na bez-
piecznie u�ywa� w operacjach arytmetycznych. isNaN() pozwala w wygodny sposób dowie-
dzie� si�, czy funkcjom parseInt() i parseFloat() uda�o si� sparsowa� liczb�.

>>> isNaN(NaN)

true

>>> isNaN(123)

false

>>> isNaN(1.23)

false

>>> isNaN(parseInt('abc123'))

true

Ta funkcja tak�e stara si� zamieni� parametr wej�ciowy na liczb�:

>>> isNaN('1.23')

false

>>> isNaN('a1.23')

true

Funkcja isNaN() jest potrzebna tak�e dlatego, �e liczba NaN nie jest równa samej sobie. Wyni-
kiem porównania NaN === NaN b�dzie false!

isFinite()
Funkcja isFinite() sprawdza, czy warto�� parametru wej�ciowego to liczba ró�na od Infinity
i ró�na od NaN.

>>> isFinite(Infinity)

false

>>> isFinite(-Infinity)

false
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>>> isFinite(12)

true

>>> isFinite(1e308)

true

>>> isFinite(1e309)

false

Je�li dziwi� Ci� dwa ostatnie wyniki, przypominam, �e zgodnie z tym, co napisa�em w poprzed-
nim rozdziale, najwi�ksz� dopuszczaln� liczb� w j�zyku JavaScript jest 1.7976931348623157e+308.

Encode/Decode URIs
W adresach URL (Uniform Resource Locator) i URI (Uniform Resource Identifier) niektóre znaki
maj� specjalne znaczenie. Je�li chcemy mie� pewno��, �e zostan� one zapisane poprawnie
(czyli je�li chcemy zastosowa� sekwencj� uniku), mo�emy skorzysta� z funkcji encodeURI()
lub encodeURIComponent(). Pierwsza z nich zwróci poprawny adres URL, druga za�o�y, �e przeka-
zany jej parametr jest tylko cz��ci� URL (na przyk�ad zawiera parametry ��dania), i odpo-
wiednio zakoduje wszystkie nietypowe znaki.

>>> var url = 'http://www.packtpub.com/scr ipt.php?q=this and that';
>>> encodeURI(url);

"http://www.packtpub.com/scr%20ipt.php?q=this%20and%20that"

>>> encodeURIComponent(url);

"http%3A%2F%2Fwww.packtpub.com%2Fscr%20ipt.php%3Fq%3Dthis%
20and%20that"

Dzia�anie przeciwne do encodeURI() i encodeURIComponent() maj� funkcje decodeURI() i decode
�URIComponent(). W starszym kodzie mo�na natkn�� si� na starsze funkcje escape() i unescape(),
jednak s� one przestarza�e i nie nale�y ich stosowa�.

eval()
Funkcja eval() pobiera �a�cuch znaków i uruchamia go jako kod w j�zyku JavaScript:

>>> eval('var ii = 2;')
>>> ii

2

eval('var ii = 2;') dzia�a dok�adnie tak samo jako var ii = 2;
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S� sytuacje, w których eval() si� przydaje, jednak w miar� mo�liwo�ci nale�y tej funkcji uni-
ka�. Z regu�y mo�na zastosowa� inne rozwi�zania, które w wi�kszo�ci przypadków s� bardziej
eleganckie i �atwiejsze w utrzymaniu. Weterani JavaScriptu jak mantr� powtarzaj� zdanie
„eval is evil” („eval to samo z�o”). Mo�na wymieni� nast�puj�ce wady tej funkcji:

� Wydajno��: wykonywanie kodu „na �ywo” jest wolniejsze od wykonywania kodu
zapisanego w skrypcie.

� Bezpiecze�stwo: JavaScript ma du�e mo�liwo�ci, co oznacza, �e przy jego
„pomocy” mo�na co� zepsu�. Je�li nie mo�esz ufa� 	ród�u, z którego pochodzi
wej�cie przekazywane do eval(), nie wywo�uj tej funkcji.

Bonus — funkcja alert()
Spójrzmy jeszcze na bardzo popularn� funkcj� alert(). Nie nale�y ona do rdzenia j�zyka (nie
ma jej w specyfikacji ECMA), ale mo�na z niej korzysta� w �rodowisku przegl�darki. Pozwala
ona na wy�wietlanie komunikatów w okienku dialogowym. Czasami przydaje si� to podczas
testowania i debugowania aplikacji, chocia� w tym celu lepiej korzysta� z debugera Firebug.
Na poni�szym rysunku wida� efekt wykonania kodu alert("halo!").

Pami�taj tylko, �e okienko dialogowe blokuje w�tek przegl�darki, co oznacza, �e �aden inny
kod nie zostanie wykonany, zanim u�ytkownik nie kliknie OK. Je�li aplikacja jest cz�sto aktu-
alizowan� aplikacj� AJAX, to alert() nie jest najlepszym pomys�em.

Zasi�g zmiennych
Warto zwróci� uwag�, zw�aszcza, je�li jest si� osob�, która wcze�niej programowa�a w innym
j�zyku, �e zmienne w j�zyku JavaScript nie s� definiowane w obr�bie bloku, tylko funkcji.
Oznacza to, �e je�li zmienna zosta�a zdefiniowana wewn�trz funkcji, nie jest widoczna poza
ni�. Natomiast zmienna zdefiniowana wewn�trz bloku if lub for jest widoczna poza blokiem.
Zmienne globalne to zmienne u�ywane poza funkcjami, natomiast zmienne lokalne to zmienne
u�ywane wewn�trz funkcji. Kod wewn�trz funkcji ma dost�p zarówno do zmiennych global-
nych, jak i do swoich zmiennych lokalnych.
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W poni�szym przyk�adzie:
� funkcja f() ma dost�p do zmiennej global,
� poza funkcj� f() zmienna local nie istnieje.

var global = 1;
function f() {
  var local = 2;
  global++;
  return global;
}
>>> f();

2

>>> f();

3

>>> local

local is not defined

Ponadto nale�y mie� na uwadze, �e je�li do deklaracji zmiennej nie zostanie u�yta instrukcja
var, zmienna b�dzie mia�a zasi�g globalny. Spójrzmy na przyk�ad:

Co si� sta�o? Funkcja f() zawiera zmienn� local. Przed wywo�aniem funkcji zmienna nie ist-
nieje. Jednak podczas pierwszego wywo�ania funkcji zmienna jest tworzona i ma zasi�g glo-
balny. Dlatego je�li wówczas spróbujemy si�gn�� do zmiennej local, oka�e si� ona dost�pna.

Dobre rady

� Staraj si� ogranicza� liczb� zmiennych globalnych. Wyobra
 sobie dwie osoby pracuj�ce nad dwiema
ró�nymi funkcjami w tym samym skrypcie, które przypadkowo postanawiaj� nada� t� sam� nazw�
zmiennej globalnej. Mo�e to doprowadzi� do nieoczekiwanych wyników i trudnych do wykrycia b��dów.

� Zawsze deklaruj zmienne za pomoc� instrukcji var.
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Poni�szy przyk�ad ilustruje wa�ny aspekt podzia�u na zmienne lokalne i globalne.

var a = 123;
function f() {
  alert(a);
  var a = 1;
  alert(a);
}
f();

By� mo�e spodziewasz si�, �e pierwszy alert() wy�wietli 123 (warto�� globalnej zmiennej a),
a drugi wy�wietli 1 (warto�� lokalnej zmiennej a). Jednak stanie si� inaczej. Pierwszy alert()
poka�e "undefined". Stanie si� tak dlatego, �e wewn�trz funkcji zasi�g lokalny jest wa�niejszy
od globalnego. Zmienna lokalna nadpisuje zmienn� globaln� o tej samej nazwie. Podczas wy-
konywania pierwszego alert(), a nie by�o jeszcze zdefiniowane (st�d warto�� undefined), ale
ju� istnia�o w lokalnej przestrzeni nazw.

Funkcje s� danymi
Zrozumienie tego punktu widzenia b�dzie na pó	niejszym etapie bardzo wa�ne — funkcje
tak naprawd� s� danymi. Oznacza to, �e nast�puj�ce dwie metody definiowania funkcji s�
równowa�ne:

function f(){return 1;}
var f = function(){return 1;}

Drugi z pokazanych sposobów definiowania funkcji okre�la si� mianem zapisu litera�owego
funkcji. Je�li na zmiennej, której zosta�a przypisana warto�� b�d�ca funkcj�, wywo�amy ope-
rator typeof, zwróci on �a�cuch znaków "function".

>>> function f(){return 1;}
>>> typeof f

"function"

Zatem: funkcje w j�zyku JavaScript s� specjalnym typem danych. Posiadaj� dwie istotne cechy:
� zawieraj� kod,
� s� wykonywalne (mog� by� wywo�ywane).

Wiesz ju�, �e funkcje wywo�uje si� poprzez podanie nawiasu po ich nazwie. Nast�pny przy-
k�ad pokazuje, �e ta metoda zadzia�a niezale�nie od sposobu definicji funkcji. Wida� w nim
tak�e, �e funkcja jest traktowana jak normalna warto��, któr� mo�na przypisa� nowej zmien-
nej lub nawet wykasowa�.

>>> var sum = function(a, b) {return a + b;}
>>> var add = sum;
>>> delete sum

true
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>>> typeof sum;

"undefined"

>>> typeof add;

"function"

>>> add(1, 2);

3

Poniewa� funkcje to dane przypisane do zmiennych, stosujemy t� sam� konwencj� nazw co
przy nazywaniu zmiennych — nazwa funkcji nie mo�e zaczyna� si� liczb� i mo�e zawiera�
dowoln� kombinacj� liter, cyfr oraz znaku podkre�lnika.

Funkcje anonimowe
JavaScript pozwala na rozrzucanie fragmentów danych po ca�ym programie. Wyobra	 sobie,
�e Twój program zawiera nast�puj�cy fragment kodu:

>>> "test"; [1,2,3]; undefined; null; 1;

Kod wygl�da do�� dziwnie, poniewa� nie robi nic po�ytecznego, jednak jest poprawny i nie
spowoduje b��du. Mo�na powiedzie�, �e zawiera dane anonimowe, czyli nieprzypisane do
�adnej zmiennej i nieposiadaj�ce nazwy.

Wiesz ju�, �e funkcje mo�na traktowa� jak wszystkie inne dane. W zwi�zku z tym ich tak�e
mo�na u�ywa� bez podania nazwy:

>>> function(a){return a;}

Anonimowe fragmenty danych w kodzie nie mog� by� zbyt przydatne, chyba �e s� funkcjami.
W takim wypadku istniej� dwa bardzo eleganckie zastosowania tych danych:

� Funkcj� anonimow� mo�na przekaza� jako parametr do innej funkcji. Funkcja
odbieraj�ca ten parametr mo�e przeprowadzi� operacje na otrzymanej funkcji.

� Funkcje anonimowe mo�ne definiowa� i od razu uruchamia�.

Przyjrzyjmy si� uwa�niej obu zastosowaniom funkcji anonimowych.

Wywo�ania zwrotne
Skoro funkcje to dane, które mo�na przypisa� zmiennym, to mo�na je definiowa�, kasowa�,
kopiowa�… Dlaczego zatem nie mia�oby by� mo�liwe przekazywanie ich jako parametrów do
innych funkcji?
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Oto przyk�ad funkcji, która pobiera dwie funkcje jako parametry, wywo�uje je, po czym zwra-
ca wynik b�d�cy sum� zwróconych przez nie warto�ci:

function wywolaj_i_dodaj(a, b){
  return a() + b();
}

Zdefiniujmy teraz dwie pomocnicze funkcje, które b�d� zwraca�y ustalone warto�ci:

function jeden() {
  return 1;
}
function dwa() {
  return 2;
}

Mo�emy przekaza� je oryginalnej funkcji i obejrze� wynik:

>>> wywolaj_i_dodaj(jeden, dwa);

3

Jako parametry mo�na tak�e przekazywa� funkcje anonimowe. Wówczas zamiast definiowania
jeden() i dwa() wystarczy�oby napisa�:

wywolaj_i_dodaj(function(){return 1;}, function(){return 2;})

Je�li funkcja A zostaje przekazana funkcji B i B wywo�uje A, cz�sto mówi si�, �e A jest wy-
wo�aniem zwrotnym (ang. callback function). Je�li A nie ma nazwy, to jest anonimowym wy-
wo�aniem zwrotnym.

Jakie zastosowania maj� takie funkcje? Spójrzmy na przyk�ady, które ilustruj� nast�puj�ce
zalety wywo�a� zwrotnych:

� Mo�na przekazywa� funkcje bez konieczno�ci ich nazywania, co oznacza, �e
potrzebnych jest mniej zmiennych globalnych.

� Je�li przeniesiemy obowi�zek wywo�ania funkcji na inn� funkcj�, nasz kod b�dzie
krótszy.

� Wywo�ania zwrotne mog� korzystnie wp�yn�� na wydajno�� aplikacji.

Przyk�ady wywo�a� zwrotnych
Przeanalizujmy cz�sty scenariusz: mamy funkcj�, która zwraca warto��, przekazywan� na-
st�pnie kolejnej funkcji. W naszym przyk�adzie pierwsza funkcja, pomnozRazyDwa(), przyjmuje
trzy parametry, przechodzi przez nie w p�tli oraz zwraca tablic� zawieraj�c� wynik. Druga
funkcja, dodajJeden(), pobiera warto��, dodaje do niej jeden, po czym zwraca wynik.
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function pomnozRazyDwa(a, b, c) {
  var i, ar = [];
  for(i = 0; i < 3; i++) {
    ar[i] = arguments[i] * 2;
  }
  return ar;
}
function dodajJeden(a) {
  return a + 1;
}

Przetestujmy te funkcje:

>>> pomnozRazyDwa(1, 2, 3);

[2, 4, 6]

>>> dodajJeden(100)

101

Za�ó�my teraz, �e chcemy, by tablica myarr zawiera�a trzy elementy, z których ka�dy przejdzie
przez obie funkcje. Zacznijmy od pomnozRazyDwa().

>>> var myarr = [];
>>> myarr = pomnozRazyDwa(10, 20, 30);

[20, 40, 60]

Mo�emy teraz wywo�ywa� funkcj� dodajJeden() w p�tli, raz dla ka�dego elementu tablicy:

>>> for (var i = 0; i < 3; i++) {myarr[i] = addOne(myarr[i]);}
>>> myarr

[21, 41, 61]

Wszystko zadzia�a, ale jest tu pole do poprawek. Po pierwsze, przyk�ad uruchamia dwie p�tle,
które mog� by� kosztowne, je�li powtórze� jest wiele. ��dany wynik mo�na otrzyma� przy
u�yciu jednej tylko p�tli. Oto, jak zmieni� funkcj� pomnozRazyDwa() tak, by jako parametr
przyjmowa�a funkcj� i wywo�ywa�a j� przy ka�dej iteracji:

function pomnozRazyDwa(a, b, c, callback) {
  var i, ar = [];
  for(i = 0; i < 3; i++) {
    ar[i] = callback(arguments[i] * 2);
  }
return ar;
}

Zmieniona wersja funkcji pozwala na wykonanie tej samej pracy przy pomocy jednego wy-
wo�ania. Przekazuje si� do niego warto�ci pocz�tkowe oraz funkcj�, która ma zosta� wywo�ana
na ka�dej z tych warto�ci.
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>>> myarr = pomnozRazyDwa(1, 2, 3, dodajJeden);

[3, 5, 7]

Zamiast definiowania funkcji dodajJeden() mo�na skorzysta� z funkcji anonimowej, dzi�ki
czemu zdefiniowana zostanie jedna zmienna globalna mniej.

>>> myarr = pomnozRazyDwa(1, 2, 3, function(a){return a + 1});

[3, 5, 7]

Oczywi�cie tej samej funkcji mo�na jako parametr przekaza� ró�ne funkcje anonimowe:

>>> myarr = multiplyByTwo(1, 2, 3, function(a){return a + 2});

[4, 6, 8]

Funkcje samowywo�uj�ce si�
Omówili�my ju� funkcje anonimowe i wywo�ania zwrotne. Przejd	my teraz do innego zastosowa-
nia funkcji anonimowych — wywo�ywania funkcji zaraz po ich zdefiniowaniu. Oto przyk�ad:

(
  function(){
    alert('uuu!');
  }
)()

Pocz�tkowo mo�e to wygl�da� gro	nie, ale tak naprawd� to proste — funkcj� anonimow�
umieszcza si� w nawiasie, po którym nast�puje inny nawias (w przyk�adzie jest pusty). Drugi
nawias oznacza „uruchom teraz”. To w nim umieszcza si� ewentualne parametry funkcji.

(
  function(imie){
    alert('Cze�� ' + imie + '!');
  }
)('stary')

Jedn� z zalet samowywo�ujacych si� funkcji anonimowych jest to, �e kod zostanie wykonany
bez tworzenia nadmiaru zmiennych. Minus jest taki, �e tej samej funkcji nie da si� uruchomi�
dwukrotnie (chyba �e znajdzie si� wewn�trz p�tli lub innej funkcji). Dlatego anonimowe funkcje
samowywo�uj�ce najlepiej nadaj� si� do wykonywania jednokrotnych zada� inicjalizacyjnych.

Funkcje wewn�trzne (prywatne)
Skoro funkcje s� zwyk�ymi warto�ciami, nic nie stoi na przeszkodzie, by zdefiniowa� funkcj�
wewn�trz innej funkcji.
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function a(param) {
  function b(theinput) {
    return theinput * 2;
  };
  return 'Wynik wynosi ' + b(param);
};

Stosuj�c drug� notacj� definiowania funkcji, mo�emy napisa�:

var a = function(param) {
  var b = function(theinput) {
    return theinput * 2;
  };
return 'Wynik wynosi ' + b(param);
};

Kiedy globalna funkcja a() zostanie wywo�ana, wywo�a tak�e lokaln� funkcj� b(). Jako �e b()
jest lokalna, nie jest dost�pna spoza a(), dlatego nazywamy j� funkcj� prywatn�.

>>> a(2);

"The result is 4"

>>> a(8);

"The result is 16"

>>> b(2);

b is not defined

Ze stosowania funkcji prywatnych p�yn� nast�puj�ce korzy�ci:
� Nie dochodzi do za�miecenia globalnej przestrzeni nazw (zmniejszone ryzyko

kolizji nazw).
� Prywatno��: na zewn�trz widoczne s� tylko te funkcje, które programista chce

udost�pni�. Funkcjonalno�ci nieprzeznaczone dla reszty aplikacji s� ukryte.

Funkcje, które zwracaj� funkcje
Wspomina�em ju�, �e funkcja zawsze zwraca warto��, a je�li nie robi tego w sposób jawny, to
niejawnie zwracana jest warto�� undefined. Funkcja zwraca dok�adnie jedn� warto��, która
z powodzeniem mo�e by� inn� funkcj�.

function a() {
  alert('A!');
  return function(){
    alert('B!');
  };
}
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Widoczna powy�ej funkcja a() wykonuje swoj� prac� (mówi 'A!') i zwraca inn� funkcj�, która
robi co� innego (mówi 'B!'). Wynik mo�na przypisa� jakiej� zmiennej i u�ywa� jej jako nor-
malnej funkcji.

>>> var newFunc = a();
>>> newFunc();

Pierwsza linia powy�szego kodu spowoduje wy�wietlenie okienka z wiadomo�ci� 'A!', a dru-
ga — okienka z wiadomo�ci� 'B!'.

Je�li funkcja zwracana przez inn� funkcj� ma zosta� wykonana natychmiast, bez potrzeby
przypisywania jej do nowej zmiennej, wystarczy doda� jeszcze jeden nawias. Wynik ko�cowy
b�dzie taki sam jak wcze�niej.

>>> a()();

Funkcjo, przepisz	e si�!
Poniewa� funkcje potrafi� zwraca� funkcje, mo�liwe jest zast�pienie oryginalnej funkcji t�
zwracan�. Wró�my do poprzedniego przyk�adu. Warto�� zwrócon� przez wywo�anie a()
mo�na przypisa� zmiennej a, nadpisuj�c w ten sposób istniej�c� funkcj�:

>>> a = a();

Powy�sza linia przy pierwszym uruchomieniu spowoduje wy�wietlenie 'A!', jednak jej dru-
gie uruchomienie wy�wietli 'B!'.

Opisany mechanizm jest przydatny, je�li funkcja wykonuje pewne jednorazowe zadanie. Po
zako�czeniu zadania zmiennej przechowuj�cej funkcj� przypisywana jest nowa warto��,
dzi�ki czemu operacje nie musz� by� powtarzane za ka�dym razem, gdy kto� wywo�a funkcj�.
W ostatnim przyk�adzie funkcja zosta�a przedefiniowana z zewn�trz — pobrali�my zwrócon�
warto�� i przypisali�my j� funkcji. Jednak�e mo�liwe jest równie� przepisanie funkcji od �rodka.

function a() {
  alert('A!');
  a = function(){
    alert('B!');
  };
}

Przy pierwszym wywo�aniu funkcja:
� Wy�wietli 'A!' (za�ó�my, �e to w�a�nie jest nasze jednorazowe zadanie

inicjalizacyjne).
� Zmieni definicj� globalnej zmiennej a, przypisuj�c jej now� funkcj�.

Ka�de kolejne wywo�anie b�dzie powodowa�o wy�wietlenie 'B!'.
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Oto inny przyk�ad, który ��czy kilka technik omówionych na ostatnich kilku stronach:

var a = function() {
  function inicjalizacja(){
    var setup = 'ju�';
  }
  function normalnaPraca() {
    alert('praca wre!');
  }
  inicjalizacja();
  return normalnaPraca;
}();

W przyk�adzie:
� Mamy funkcje prywatne: inicjalizacja() i normalnaPraca().
� Mamy funkcj� samowywo�uj�c� si�: funkcja a() jest wywo�ywana dzi�ki nawiasowi

po jej definicji.
� Pierwsze wywo�anie a() polega na wywo�aniu funkcji inicjalizacja() i zwróceniu

referencji do zmiennej normalnaPraca, która jest funkcj�. Zwró� uwag� na brak
nawiasów przy zwracanej warto�ci — nie ma ich dlatego, �e zwracamy do funkcji
referencj�, a nie wynik wywo�ania tej�e funkcji.

� Jako �e kod zaczyna si� od var a =, warto�� zwrócona przez samowywo�uj�c� si�
funkcj� zostanie przypisana zmiennej a.

Je�li chcesz sprawdzi�, czy poprawnie rozumiesz omówiony zakres materia�u, spróbuj odpo-
wiedzie� na poni�sze pytania. Jakie b�dzie zachowanie napisanego przed chwil� programu, gdy:

� zostanie wgrany po raz pierwszy?
� po wgraniu zostanie wywo�ane a()?

Przedstawione mechanizmy okazuj� si� bardzo przydatne w �rodowisku przegl�darki. Ró�ne
przegl�darki mog� realizowa� konkretne zadania na ró�ne sposoby. Przy za�o�eniu, �e w�a�ci-
wo�ci przegl�darki nie zmieni� si� pomi�dzy wywo�aniami funkcji, mo�emy stworzy� funkcj�,
która wybierze sposób dzia�ania najlepiej dopasowany do danej przegl�darki, po czym w od-
powiedni sposób zmieni swoj� definicj�, dzi�ki czemu tylko raz b�dzie musia�a wykrywa� typ
przegl�darki. Konkretne przyk�ady zastosowania tego scenariusza b�dzie mo�na zobaczy� na
dalszych stronach ksi��ki.

Domkni�cia
Pozosta�a cz��� tego rozdzia�u jest po�wi�cona domkni�ciom (czy� istnieje lepszy sposób na
zamkni�cie rozdzia�u?). Domkni�cia pocz�tkowo mog� wydawa� si� trudne do zrozumienia,
dlatego nie zniech�caj si�, je�li nie pojmiesz wszystkiego od razu. Postaraj si� doczyta� rozdzia�
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do ko�ca i poeksperymentowa� z przyk�adami, a je�li niektóre zagadnienia nadal nie b�d� ja-
sne, mo�esz do nich wróci� pó	niej, kiedy inne mechanizmy omówione w tym rozdziale nie
b�d� ju� sprawia�y Ci �adnego k�opotu.

Zanim zajmiemy si� domkni�ciami, powtórzmy i rozszerzmy troch� poj�cia zakresu w j�zyku
JavaScript.

�a�cuch zakresów
Jak ju� Ci wiadomo, JavaScript nie wyró�nia �adnych zakresów ograniczonych nawiasami
klamrowymi, ale istnieje zakres funkcji. Zmienna zdefiniowana wewn�trz funkcji nie jest wi-
doczna poza t� funkcj�, natomiast zmienna zdefiniowana wewn�trz bloku kodu (np. po if lub
w p�tli for) jest dost�pna poza blokiem.

>>> var a = 1; function f(){var b = 1; return a;}
>>> f();

1

>>> b

b is not defined

Zmienna a nale�y do globalnej przestrzeni nazw, podczas gdy zmienna b tylko do zakresu
funkcji f(). Dlatego:

� Wewn�trz f() widoczne s� zarówno a i b.
� Wewn�trz f() widoczna jest zmienna a, ale nie zmienna b.

Je�li zdefiniujesz funkcj� n() osadzon� w f(), n() b�dzie mia�a dost�p do zmiennych ze swo-
jego zakresu, a tak�e do zmiennych swoich „rodziców”. W takim wypadku mówimy o �a�cuchu
zakresów, który mo�e by� dowolnie d�ugi (g��boki).

var a = 1;
function f(){
  var b = 1;
  function n() {
    var c = 3;
  }
}

Zasi�g leksykalny
Funkcje w j�zyku JavaScript maj� zasi�g leksykalny. Oznacza to, �e funkcje tworz� swoje w�a-
sne �rodowisko (zakres) podczas definicji, a nie podczas wywo�ania. Spójrzmy na przyk�ad:
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>>> function f1(){var a = 1; f2();}
>>> function f2(){return a;}
>>> f1();

a is not defined

Wewn�trz funkcji f1() wywo�ujemy funkcj� f2(). Poniewa� zmienna lokalna a znajduje si�
tak�e wewn�trz f1(), kto� móg�by si� spodziewa�, �e f2() b�dzie mia�a dost�p do a, jednak
tak nie jest. W momencie definicji f2() (a nie w momencie wywo�ania) nigdzie nie by�o �ladu
a. f2(), podobnie jak f1(), ma dost�p jedynie do w�asnego zakresu oraz do zakresu globalnego.
f1() i f2() nie wspó�dziel� zakresów lokalnych.

Podczas definiowania funkcja zapami�tuje swoje �rodowisko, to znaczy swój �a�cuch zakresów.
Nie znaczy to wcale, �e funkcja pami�ta ka�d� konkretn� zmienn�, która pojawi�a si� w tym
zakresie. Wr�cz przeciwnie — zmienne mo�na dodawa�, usuwa� i uaktualnia�, a funkcja zawsze
b�dzie widzia�a najnowszy, aktualny stan zmiennych. Je�li rozszerzymy przyk�ad o deklaracj�
globalnej zmiennej a, stanie si� ona widoczna dla f2(), poniewa� f2() zna �cie�k� do zmiennych
globalnych i ma dost�p do ca�o�ci tego �rodowiska. Zwró� uwag� na to, �e f1() zawiera wywo-
�anie f2(), które dzia�a — mimo �e f2() nie zosta�a jeszcze zdefiniowana. f1() musi tylko po-
siada� wiedz� o w�asnym zakresie, by wszystko, co si� w nim pojawi, stawa�o si� automatycznie
dost�pne dla f1().

>>> function f1(){var a = 1; f2();}
>>> function f2(){return a;}
>>> f1();

a is not defined

>>> var a = 5;
>>> f1();

5

>>> a = 55;
>>> f1();

55

>>> delete a;

true

>>> f1();

a is not defined

Przedstawiony mechanizm sprawia, �e JavaScript jest bardzo elastyczny — mo�na dodawa�
zmienne, usuwa� je, a potem dodawa� je ponownie. Mo�esz poeksperymentowa�, kasuj�c
funkcj� f2(), a potem definiuj�c j� ponownie, ale z innym cia�em. Funkcja f1() nadal b�dzie
dzia�a�, poniewa� musi zna� jedynie sposób dost�pu do swojego zakresu — nie jest jej po-
trzebna wiedza o tym, co kiedy� do tego zakresu nale�a�o. Ci�g dalszy przyk�adu:
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true
>>> f1()

f2 is not defined

>>> var f2 = function(){return a * 2;}
>>> var a = 5;

5

>>> f1();

10

Przerwanie �a�cucha za pomoc� domkni�cia
Zaczniemy od ilustracji.

Poni�ej widzisz zakres globalny. Wyobra	 go sobie jako wszech�wiat.

Mo�e on zawiera� zmienne, takie jak a, i funkcje, jak F.

Funkcje posiadaj� w�asn� przestrze�, któr� mog� wykorzystywa� do przechowywania innych
zmiennych (i funkcji). W pewnym momencie rysunek b�dzie wygl�da� mniej wi�cej tak:
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Je�li jeste� w punkcie a, jeste� w przestrzeni globalnej. Je�li w punkcie b, który nale�y do
przestrzeni funkcji F, masz dost�p do przestrzeni globalnej oraz do przestrzeni F. Je�li znala-
z�e� si� w punkcie c, który nale�y do funkcji N, mo�esz si�gn�� do przestrzeni globalnej, prze-
strzeni F oraz N. Nie da si� si�gn�� z a do b, poniewa� punkt b nie jest widoczny poza F. Mo�esz
natomiast uzyska� dost�p z c do b lub z N do b. Ciekawe rzeczy (domkni�cie) zaczynaj� si�
dzia�, gdy jakim� sposobem N wydostaje si� z F i trafia do przestrzeni globalnej.

Co si� wtedy dzieje? N jest w tej samej przestrzeni globalnej co a. Jako �e funkcje pami�taj�
�rodowisko, w którym zosta�y zdefiniowane, N nadal ma dost�p do przestrzeni F, a co za tym
idzie dost�p do b. Jest to ciekawe dlatego, �e N znajduje si� tam gdzie a, a jednak N ma dost�p
do b, za� a nie.

Jak N udaje si� przerwa� �a�cuch? Istniej� dwa sposoby: N mo�e zosta� zmienn� globaln�
(pomini�cie var) lub mo�e zosta� zwrócona przez F do przestrzeni globalnej. Zobaczmy, jak to
wygl�da w praktyce.

Domkni�cie 1.

Przyjrzyj si� uwa�nie tej funkcji:

function f(){
  var b = "b";
  return function(){
    return b;
  }
}
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Funkcja zawiera lokaln� zmienn� b, która nie jest dost�pna z przestrzeni globalnej:

>>> b

b is not defined

Zwró� uwag� na warto�� zwracan� przez f(): jest ona inn� funkcj�. Mo�esz o niej my�le� jako
o N z przedstawionych powy�ej rysunków. Nowa funkcja ma dost�p do swojej przestrzeni
prywatnej, do przestrzeni funkcji f() oraz do przestrzeni globalnej. Widzi zatem równie� b.
Poniewa� f() mo�na wywo�a� w przestrzeni globalnej (jest funkcj� globaln�), mo�esz j� wy-
wo�a� i przypisa� zwracan� przez ni� warto�� innej zmiennej globalnej. Wynikiem b�dzie
nowa funkcja globalna, która ma dost�p do prywatnej przestrzeni f().

>>> var n = f();
>>> n();

"b"

Domkni�cie 2.

Przyk�ad, który nast�pi za chwil�, pozwala uzyska� ten sam wynik co przyk�ad wcze�niejszy,
jednak z zastosowaniem nieco innych metod. Funkcja f() nie b�dzie zwraca�a funkcji, a za-
miast tego utworzy now�, globaln� funkcj� n() wewn�trz swojego cia�a.

Zacznijmy od deklaracji zmiennej, do której pó	niej przypiszemy now� funkcj�. Nie jest to
obowi�zkowe, ale zawsze warto deklarowa� zmienne. Definicja funkcji f() mo�e wygl�da� tak:

var n;
function f(){
  var b = "b";
  n = function(){
    return b;
  }
}

Co si� stanie po wywo�aniu f()?

>>> f();

Wewn�trz przestrzeni f() definiowana jest nowa funkcja. Poniewa� nie zosta�a u�yta instruk-
cja var, funkcja jest globalna. W czasie definicji funkcja n() znajdowa�a si� wewn�trz f(), zatem
ma dost�p do zakresu zmiennych f(). n() zachowa prawo dost�pu nawet wtedy, gdy stanie si�
cz��ci� przestrzeni globalnej.

>>> n();

"b"
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Domkni�cie 3. i jedna definicja

W oparciu o to, co zosta�o powiedziane do tej pory, mo�emy powiedzie�, �e domkni�cie jest
tworzone, gdy funkcja zachowuje dost�p do zakresu rodzica po tym, jak rodzic zwróci� j� do
globalnej przestrzeni nazw.

Argument przekazany funkcji wewn�trz niej jest dost�pny jako zmienna globalna. Mo�esz stwo-
rzy� funkcj� zwracaj�c� inn� funkcj�, która z kolei zwraca argument przekazany rodzicowi.

function f(arg) {
  var n = function(){
    return arg;
  };
  arg++;
  return n;
}

Funkcj� mo�na wywo�a� w nast�puj�cy sposób:

>>> var m = f(123);
>>> m();

124

Zauwa�, �e zmienna arg zosta�a zwi�kszona ju� po definicji funkcji, a pomimo tego m() zwróci�a
aktualn� warto��. Jest to kolejny dowód na to, �e funkcje s� zwi�zane ze swoimi zakresami, a nie
z przechowywanymi tam w danym momencie zmiennymi i ich warto�ciami.

Domkni�cia w p�tli

Poka�� teraz co�, co cz�sto prowadzi do bardzo trudnych do wykrycia b��dów, poniewa� na
pierwszy rzut oka wydaje si�, �e nie ma tam miejsca na pomy�k�.

Napiszmy p�tl� o trzech iteracjach, która za ka�dym przebiegiem zwraca numer p�tli. Funk-
cje zostan� dodane do tablicy, która na koniec zostanie zwrócona. Oto nasza funkcja:

function f() {
  var a = [];
  var i;
  for(i = 0; i < 3; i++) {
    a[i] = function(){
      return i;
    }
  }
return a;
}
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Wywo�ajmy j� teraz, przypisuj�c wynikow� tablic� zmiennej a.

>>> var a = f();

Mamy zatem tablic� z trzema funkcjami. Wywo�ajmy je, podaj�c nawiasy po ka�dym elemen-
cie tablicy. Oczekiwane zachowanie to wypisanie numerów iteracji: 0, 1 i 2. Spróbujmy:

>>> a[0]()

3

>>> a[1]()

3

>>> a[2]()

3

Hm, niezupe�nie to mieli�my na my�li. Co si� sta�o? Utworzyli�my trzy domkni�cia, które
wskazuj� na t� sam� lokaln� zmienn� i. Domkni�cia nie pami�taj� warto�ci, tylko przechowuj�
referencj� do zmiennej i — dlatego zwracaj� jej aktualn� warto��. Po wyj�ciu z p�tli warto�ci�
zmiennej i jest 3. Wszystkie funkcje wskazuj� na t� sam� warto��.

(Dla lepszego zrozumienia p�tli zastanów si�, dlaczego warto�ci� i jest 3, a nie 2).

Jak zatem zaimplementowa� poprawne zachowanie? Potrzebne nam s� trzy ró�ne zmienne.
Eleganckie rozwi�zanie polega na wykorzystaniu kolejnego domkni�cia:

function f() {
  var a = [];
  var i;
  for(i = 0; i < 3; i++) {
    a[i] = (function(x){
      return function(){
        return x;
      }
    })(i);
  }
return a;
}

Uzyskamy oczekiwany wynik:

>>> var a = f();
>>> a[0]();

0

>>> a[1]();

1
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>>> a[2]();

2

W tej wersji nie tworzymy funkcji zwracaj�cej i, tylko przekazujemy i innej, samowywo�uj�-
cej si� funkcji. W tej funkcji i staje si� lokaln� zmienn� x i za ka�dym razem ma inn� warto��.

Ten sam wynik mo�na uzyska� przy u�yciu „normalnej” (czyli niesamowywo�uj�cej si�) funkcji
wewn�trznej. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie �rodkowej funkcji do ustalenia warto�ci
i podczas danej iteracji.

function f() {
  function makeClosure(x) {
    return function(){
      return x;
    }
  }
  var a = [];
  var i;
  for(i = 0; i < 3; i++) {
    a[i] = makeClosure(i);
  }
  return a;
}

Funkcje dost�powe
Chc� opowiedzie� o jeszcze dwóch sposobach wykorzystania domkni��. Pierwszy z nich po-
lega na utworzeniu funkcji dost�powych get (pobranie warto�ci) i set (ustawienie warto�ci).
Za�ó�my, �e posiadasz zmienn�, która mo�e przyjmowa� warto�ci tylko ze �ci�le okre�lonego
zbioru. Nie chcesz odkrywa� tej zmiennej, poniewa� chcesz zabezpieczy� si� przed sytuacj�,
w której pewien fragment kodu nada jej niedozwolon� warto��. Rozwi�zaniem jest utworze-
nie schronienia dla tej zmiennej wewn�trz pewnej funkcji i stworzenie dwóch dodatkowych
funkcji, które b�d� odczytywa�y i ustawia�y jej warto��. Funkcja ustawiaj�ca warto�� mo�e
zawiera� pewn� logik�, która nie pozwoli na nadanie zmiennej warto�ci spoza dozwolonego
zbioru (jednak dla uproszczenia przyk�adu pomi�my walidacj�).

Funkcje dost�powe powinny znale	� si� wewn�trz tej samej funkcji, która zawiera tajn� zmienn�,
tak by dzieli�y ten sam zakres:

var getValue, setValue;
(function() {
  var secret = 0;
  getValue = function(){
    return secret;
  };
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  setValue = function(v){
    secret = v;
  };
})()

Funkcja, która opakowuje zmienn� i dwie funkcje dost�powe, jest tutaj samowywo�uj�c� si�
funkcj� anonimow�. Definiuje ona setValue() i getValue() jako funkcje globalne, podczas
gdy zmienna secret pozostaje lokalna i nie jest dost�pna bezpo�rednio.

>>> getValue()

0

>>> setValue(123)
>>> getValue()

123

Iterator
Ostatni przyk�ad domkni�cia (a zarazem ostatni przyk�ad w tym rozdziale) pokazuje wykorzy-
stanie domkni�� w celu osi�gni�cia funkcjonalno�ci iteratora.

Wiesz ju�, jak wykorzysta� p�tl� do przej�cia przez wszystkie elementy zwyk�ej tablicy. Mo-
�esz jednak napotka� bardziej z�o�on� struktur� danych, w której kolejno�� elementów jest
okre�lana przez bardziej z�o�ony zestaw regu�. Wówczas skomplikowan� logik� rozwi�zuj�c�
problem „kto nast�pny?” umieszczasz w wygodnej w u�yciu funkcji next(). Nast�pnie wywo�u-
jesz next() za ka�dym razem, gdy chcesz pobra� kolejn� warto��. Na potrzeby przyk�adu wy-
korzystamy jednak zwyk�� tablic�, a nie z�o�on� struktur� danych.

Oto funkcja inicjalizacyjna, która pobiera tablic�, a tak�e definiuje prywatny wska	nik i, zaw-
sze wskazuj�cy nast�pny element w tablicy:

function setup(x) {
  var i = 0;
  return function(){
    return x[i++];
  };
}

Wywo�anie funkcji setup() z parametrem b�d�cym tablic� danych spowoduje automatyczne
utworzenie funkcji next().

>>> var next = setup(['a', 'b', 'c']);

Dalej czekaj� nas sam przyjemno�ci: wywo�uj�c wci�� t� sam� funkcj�, przejdziemy przez
wszystkie elementy tablicy.
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>>> next();

"a"

>>> next();

"b"

>>> next();

"c"

Podsumowanie
W�a�nie sko�czyli�my podstawowy kurs poj�� zwi�zanych z funkcjami. Przej�cie do konceptów
programowania obiektowego oraz do wzorców wykorzystywanych w nowoczesnym progra-
mowaniu w j�zyku JavaScript powinno by� dla Ciebie proste. Do tej pory unikali�my funkcjo-
nalno�ci obiektowych, ale od tej chwili nie b�dziemy ju� tego robi�. Powtórzmy materia� przed-
stawiony w tym rozdziale. Omówione zosta�y nast�puj�ce kwestie:

� Definiowanie i wywo�ywanie funkcji.
� Parametry funkcji i ich elastyczno��.
� Funkcje wbudowane: parseInt(), parseFloat(), isNaN(), isFinite(), eval(),

a tak�e cztery funkcje do kodowania i dekodowania adresów URL.
� Zakres zmiennych: nie ma zakresu zwi�zanego z nawiasami klamrowymi, istnieje

zakres funkcji, funkcje maj� zakres leksykalny, obowi�zuje zasada �a�cucha zakresów.
� Funkcje to dane — funkcj� mo�na przypisa� zmiennej, z czego wynika szereg

ciekawych zastosowa�, w�ród których mo�na wymieni�:
� prywatne funkcje i zmienne,
� funkcje anonimowe,
� wywo�ania zwrotne,
� samowywo�uj�ce si� funkcje,
�  funkcje zmieniaj�ce swoj� definicj�.

� Domkni�cia.

	wiczenia
 1. Napisz funkcj�, która przekszta�ca szesnastkow� definicj� koloru (np. niebieski
to "0000FF") na reprezentacj� RGB (np. "rgb(0, 0, 255)"). Nazwij funkcj� getRGB()
i przetestuj j� za pomoc� nast�puj�cego kodu:
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>>> var a = getRGB("#00FF00");
>>> a;

"rgb(0, 255, 0)"

 2. Co pojawi si� w konsoli po uruchomieniu ka�dej z poni�szych linii kodu?

>>> parseInt(1e1)
>>> parseInt('1e1')
>>> parseFloat('1e1')
>>> isFinite(0/10)
>>> isFinite(20/0)
>>> isNaN(parseInt(NaN));

 3. Co pojawi si� w okienku alert() po wykonaniu nast�puj�cego kodu?

var a = 1;
function f() {
  var a = 2;
  function n() {
    alert(a);
  }
  n();
}
f();

 4. Wszystkie poni�sze przyk�ady spowoduj� wy�wietlenie "Uuu!". Czy potrafisz
powiedzie� dlaczego?

4.1
var f = alert;
eval('f("Uuu!")');

4.2
var e;
var f = alert;
eval('e=f')('Uuu!');

4.3
(
  function(){
    return alert;
  }
)()('Uuu!');




