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Efekty na stronach WWW

Ukrywanie i pokazywanie elementów
Na stronie WWW cz�sto u�ywa si� rozmaitych efektów, które pozwa-
laj� na uatrakcyjnienie witryny, ale umo�liwiaj� te� uzyskanie ró�nych
funkcjonalno�ci. Przydatne jest na przyk�ad ukrywanie i pokazywanie
elementów uzale�nione od jakiego� zdarzenia, jak cho�by klikni�cia.
S�u�� do tego metody show (pokazywanie) oraz hide (ukrywanie). Ka�da
z nich (podobnie jak w przypadku innych metod opisywanych w tym
rozdziale) mo�e przyjmowa� do trzech opcjonalnych argumentów.
Schematy wywo�a� mo�na zapisa� nast�puj�co:

show([czas_efektu])
show(czas_efektu[, funkcja_ko�cz�ca])
show(czas_efektu[, funkcja_transformuj�ca][, funkcja_ko�cz�ca])

Opcjonalno�� argumentów zosta�a zaznaczona nawiasami kwadrato-
wymi. Wywo�ania dla metody hide s� analogiczne. Funkcja ko�cz�ca to
funkcja, która zostanie wywo�ana, gdy efekt si� zako�czy, natomiast
funkcja transformuj�ca to funkcja pozwalaj�ca wp�ywa� na szybko��
etapów animacji (te argumenty nie b�d� u�ywane w dalszych przy-
k�adach).

Najprostsze wywo�ania b�d� mia�y posta�:

obiekt.hide();
obiekt.show();

Przy czym obiekt to obiekt jQuery opakowuj�cy element b�d	 elementy
witryny wybrane za pomoc� dowolnego selektora. Pierwsza instrukcja
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spowoduje natychmiastowe ukrycie wskazanych elementów, natomiast
druga — ich pokazanie (podobny efekt mo�na osi�gn��, bezpo�rednio
przypisuj�c odpowiednie style CSS za pomoc� metod opisanych
w poprzednich rozdzia�ach).

� W I C Z E N I E

5.1 Ukrywanie i wy	wietlanie elementów w odpowiedzi
na klikni�cie

Do strony z listingu 4.1 (rozdzia� 4.) dodaj dwa przyciski oraz napisz
skrypt, dzi�ki któremu za pomoc� tych przycisków b�dzie mo�na
ukrywa� i ods�ania� tre�� wszystkich rozdzia�ów (tytu�y rozdzia�ów
powinny by� przy tym zawsze widoczne). Aktywny powinien pozo-
stawa� tylko ten przycisk, którego akcja mo�e by� w danej chwili
wykonana.

Przyciski mo�na umie�ci� na przystosowanej do tego warstwie div-op
�tions. Przyjmie ona zatem nast�puj�c� posta�:

<div id="div-options">
<button id='showChapters'>Poka� rozdzia�y</button>
<button id='hideChapters'>Ukryj rozdzia�y</button>
</div>

Wszystkie rozdzia�y powinny te� mie� przypisan� klas� rozdzial. Skrypt
wykonuj�cy to zadanie przyjmie poni�sz� posta�:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('.rozdzial p').hide();
  $('#showChapters').prop('disabled', false);
  $('#hideChapters').prop('disabled', true);
  $('#showChapters').click(function(){
    $('.rozdzial p').show();
    $('#showChapters').prop('disabled', true);
    $('#hideChapters').prop('disabled', false);
  });
  $('#hideChapters').click(function(){
    $('.rozdzial p').hide();
    $('#showChapters').prop('disabled', false);
    $('#hideChapters').prop('disabled', true);
  });
});
</script>
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Selektor wybieraj�cy tre�� rozdzia�ów to .rozdzial p, a zatem s� to
wszystkie akapity zawarte w elementach o klasie rozdzial. Dzi�ki temu
po ukryciu tre�ci rozdzia�ów na stronie nadal pozostan� ich tytu�y oraz
odno�niki pozwalaj�ce na pobranie zawarto�ci (rysunek 5.1). Tre��
jest ukrywana na pocz�tku kodu dzi�ki wywo�aniu metody hide:

$('.rozdzial p').hide();

Rysunek 5.1.
Wygl�d strony
z �wiczenia 5.1
po ukryciu tre�ci
rozdzia�ów

Nast�pnie ustalany jest pocz�tkowy stan przycisków. Skoro rozdzia�y
zosta�y ukryte, przycisk Poka� rozdzia�y (showChapters) powinien by�
aktywny, a przycisk Ukryj rozdzia�y (hideChapters) — nieaktywny.
Odpowiednie zmiany s� wi�c wprowadzane za pomoc� metody prop.

Oba przyciski otrzyma�y procedury obs�ugi zdarzenia click (na takiej
samej zasadzie jak opisywana w rozdziale 4.). Po klikni�ciu przycisku
Poka� rozdzia�y dla wszystkich elementów wybranych przez selektor
.rozdzial p (ka�dy akapit w ka�dym rozdziale) wykonywana jest metoda
show; jednocze�nie w�a�ciwo�� disabled przycisku showChapters otrzy-
muje warto�� true (przycisk jest wy��czany), a w�a�ciwo�� disabled przy-
cisku hideChapters otrzymuje warto�� false (przycisk jest w��czany).

Z kolei po klikni�ciu przycisku Ukryj rozdzia�y wykonywane s� czyn-
no�ci odwrotne: wywo�anie metody hide, przypisanie warto�ci false
w�a�ciwo�ci disabled przycisku showChapters oraz przypisanie warto�ci
true w�a�ciwo�ci disabled przycisku hideChapters.

Oprócz opisanych wy�ej metod do ukrywania i pokazywania elemen-
tów mo�na te� u�y� metody toggle. Jest ona swoistym po��czeniem show
i hide. Wywo�anie toggle zmienia bowiem stan elementu na przeciwny,
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tzn. je�li by� ukryty, zostanie pokazany, a je�eli by� widoczny, zostanie
ukryty. Metoda ta przyjmuje takie same argumenty jak omówione na
pocz�tku rozdzia�u. Proste zastosowanie toggle zosta�o pokazane
w �wiczeniu 5.2.

� W I C Z E N I E

5.2 Prze��czanie widoczno	ci

Napisz skrypt, który na stronie z listingu 4.1 pozwoli na wy�wietlanie
i ukrywanie tre�ci ka�dego z rozdzia�ów osobno. Zmiana stanu powinna
si� odbywa� po klikni�ciu w dowolnym miejscu warstwy z danym
rozdzia�em.

Poniewa� widoczno�� ka�dego rozdzia�u ma si� zmienia� po ka�dym
klikni�ciu, najwygodniejsze b�dzie u�ycie metody toggle (nie trzeba
b�dzie wtedy bada� aktualnego stanu rozdzia�u). Prze��czanie widocz-
no�ci ma by� tak�e niezale�ne dla ka�dego rozdzia�u, zatem ka�da
warstwa o klasie rozdzial otrzyma swoj� w�asn� procedur� obs�ugi klik-
ni�cia. Warstwy zostan� wi�c wybrane dzi�ki selektorowi .rozdzial,
a kod skryptu przyjmie nast�puj�c� posta�:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('.rozdzial p').hide();
  $('.rozdzial').click(function(){
    $('p', this).toggle();
    //lub
    //$(this).children('p').toggle();
  });
});
</script>

Na pocz�tku za pomoc� metody hide ukrywane s� wszystkie akapity
zawarte w elementach o klasie p (analogicznie do przypadku przedsta-
wionego w poprzednim �wiczeniu). Z ukrywania mo�na te� jednak zre-
zygnowa�, usuwaj�c pierwsz� instrukcj�.

Ka�da warstwa o klasie rozdzial ma przypisan� procedur� obs�ugi zda-
rzenia click. Klikni�cie musi spowodowa� ukrycie lub pokazanie aka-
pitów zawartych w danej warstwie. Aby je wybra�, mo�na u�y� kilku
metod. Dwie z nich zosta�y zaprezentowane w kodzie. Pierwszy spo-
sób to zastosowanie selektora p z jednoczesnym ograniczeniem kon-
tekstu wyszukiwania do obiektu bie��cego (this):

$('p', this)
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To oznacza, �e zostan� wybrane elementy p znajduj�ce si� tylko w bie-
��cej warstwie (i innych elementach w niej zagnie�d�onych).

Sposób drugi to zastosowanie metody children:

$(this).children('p').toggle();

Wybiera ona elementy potomne dla danego selektora, w tym przypadku
wszystkie elementy typu p zawarte w klikni�tej warstwie (this).

Ka�da z przedstawionych wy�ej metod mo�e by� wywo�ana z argu-
mentem okre�laj�cym czas trwania animacji. Wtedy elementy, których
dotyczy wywo�anie, nie b�d� si� pojawia�y i znika�y od razu, tylko
z okre�lonym opó	nieniem. Efekty b�d� wi�c animowane. Ukrywanie
i pokazywanie jest realizowane przez stopniowe zmniejszanie lub
zwi�kszanie szeroko�ci i wysoko�ci danego elementu. Czas trwania
animacji mo�e by� okre�lany liczbowo lub przez u�ycie parametrów
predefiniowanych. Podanie liczby oznacza czas w milisekundach, np.
wywo�anie:

$('p').hide(800);

spowoduje animowane ukrywanie elementów typu p przez 800 mili-
sekund.

Parametry predefiniowane to:
� slow — animacja wolna (600 milisekund),
� fast — animacja szybka (200 milisekund).

Podanie innego s�owa ni� slow lub fast powoduje u�ycie warto�ci 400,
np. wywo�anie $('p').show('medium'); jest równoznaczne z wywo�a-
niem $('p').show(400);.

� W I C Z E N I E

5.3 Animowane wy	wietlanie akapitów

Napisz odpowiednik skryptu z �wiczenia 5.2, w którym tre�� rozdzia-
�ów b�dzie ukrywana i pokazywana z u�yciem animacji. Pr�dko��
odkrywania elementu powinna by� inna od pr�dko�ci ukrywania.

W skrypcie z powodzeniem mo�na u�y� metody toggle oraz takich
samych selektorów jak w �wiczeniu 5.2. Metoda toggle musi jednak
otrzyma� w postaci argumentu warto�� okre�laj�c� szybko�� animacji,
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inn� w przypadku odkrywania tre�ci i inn� w przypadku ukrywania.
Pr�dko�ci zostan� wi�c zapisane na pocz�tku skryptu w dwóch zmien-
nych: showSpeed (odkrywanie) i hideSpeed (ukrywanie). Powstanie te�
trzecia zmienna (actualSpeed), okre�laj�ca pr�dko��, która ma by� u�yta
w bie��cym wywo�aniu metody hide lub show.

Po ka�dym klikni�ciu danego rozdzia�u dla zawartych w nim akapitów
b�dzie wywo�ywana metoda toggle i zostanie jej przekazana aktualna
warto�� zmiennej actualSpeed. Nast�pnie warto�� tej zmiennej zostanie
zmieniona na przeciwn�. Je�li by�a to warto�� zapisana w showSpeed,
zmieni si� na warto�� zapisan� w hideSpeed, i odwrotnie, je�li by�a to
warto�� zapisana w hideSpeed, zmieni si� na warto�� zapisan� w show
�Speed. Dzi�ki temu ka�de kolejne wywo�anie metody toggle b�dzie
powodowa�o animacj� o innej pr�dko�ci. Kod skryptu przyjmie nast�-
puj�c� posta�:

<script type="text/javascript">
var showSpeed = 1000;
var hideSpeed = 500;
var actualSpeed;
$(document).ready(function(){
  $('.rozdzial p').hide();
  actualSpeed = showSpeed;
  $('.rozdzial').click(function(){
    $('p', this).toggle(actualSpeed);
    //lub
    //$(this).children('p').toggle(actualSpeed);
    if(actualSpeed == showSpeed){
      actualSpeed = hideSpeed;
    }
    else{
      actualSpeed = showSpeed;
    }
  });
});
</script>

� W I C Z E N I E

5.4 Uwzgl�dnianie bie��cego stanu elementu

Wykonaj zadanie z �wiczenia 5.3, u�ywaj�c metod show i hide zamiast
toggle.

Je�eli zamiast toggle maj� by� u�yte metody show i hide, niezb�dne
jest rozpoznanie aktualnego stanu elementu. Mo�na w tym celu u�y�
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dodatkowej w�a�ciwo�ci, na przyk�ad podobnie jak w �wiczeniu 4.5
z rozdzia�u 4., jednak wygodniejsze b�dzie skorzystanie z selektora
:hidden (tabela 2.3, rozdzia� 2.) wybieraj�cego elementy ukryte. W po��-
czeniu z metod� is pozwoli to stwierdzi�, czy elementy s� ukryte, czy
te� nie. Przyk�adowe wywo�anie:

$('p').is(':hidden')

zwróci warto�� true, je�eli elementy typu p (akapity) s� ukryte, a war-
to�� false — w przeciwnym przypadku. Kod mo�e mie� zatem nast�-
puj�c� posta�:

<script type="text/javascript">
var showSpeed = 1000;
var hideSpeed = 500;
$(document).ready(function(){
  $('.rozdzial p').hide();
  $('.rozdzial').click(function(){
    if($('p', this).is(':hidden')){
      $('p', this).show(showSpeed);
      //lub
      //$(this).children('p').show(showSpeed);
    }
    else{
      $('p', this).hide(hideSpeed);
      //lub
      //$(this).children('p').hide(hideSpeed);
    }
  });
});
</script>

Efekty fade-in i fade-out
Efekt pojawiania si� lub znikania elementu mo�e by� osi�gni�ty za
pomoc� zmiany jego przezroczysto�ci. Nie trzeba jednak samodziel-
nie modyfikowa� stylów CSS. W jQuery dost�pne s� metody fadeIn,
fadeOut i fadeToggle. Pierwsza z nich powoduje zmian� od pe�nej prze-
zroczysto�ci do zerowej (czyli stopniowe pojawianie si� elementu
w witrynie), a druga odwrotnie — od zerowej przezroczysto�ci do pe�-
nej (czyli stopniowe znikanie elementu). Z kolei trzecia powoduje
naprzemienn� zmian� stanu elementu (podobnie jak opisana wy�ej
metoda toggle). Wszystkie trzy metody mog� przyjmowa� takie same
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parametry, jakie zosta�y opisane w poprzednim podrozdziale. Ró�nica
jest taka, �e pomini�cie wszystkich parametrów spowoduje wykona-
nie animacji o �redniej pr�dko�ci (400 milisekund). Przyk�adowe
wywo�ania:

$('img').fadeIn();

i

$('img').fadeIn(400);

s� zatem równowa�ne.

� W I C Z E N I E

5.5 Pojawianie si� i znikanie obrazu

Umie�� na stronie przycisk oraz obraz. Klikni�cie przycisku powinno
spowodowa� pokazywanie i ukrywanie obrazu. Animacja powinna
korzysta� z efektu zmiany przezroczysto�ci obrazu.

Aby umie�ci� na stronie przycisk i obraz, mo�na u�y� poni�szego kodu:

<div>
<button id="button-showhideimage"></button>
<br />
<img src="php5pk2-okladka.jpg" id="img-php5pk2"
     title="PHP5. Praktyczny kurs" />
</div>

Do definicji zosta�y u�yte typowe znaczniki <button> i <img>. Oba ele-
menty otrzyma�y identyfikatory pozwalaj�ce na odwo�ywanie si� do
nich w kodzie skryptu. W skrypcie nale�y obs�u�y� zdarzenie click
zwi�zane z przyciskiem. W procedurze obs�ugi zdarzenia trzeba spraw-
dzi�, czy obraz jest aktualnie wy�wietlany, czy te� nie. Mo�na to zro-
bi�, korzystaj�c z metody is i selektora :hidden, podobnie jak mia�o to
miejsce w �wiczeniu 5.4. Gdy obraz jest ukryty, nale�y go wy�wietli�,
stosuj�c metod� fadeIn. Z kolei gdy obraz jest widoczny, trzeba go
ukry�, u�ywaj�c metody fadeOut. W obu przypadkach konieczna jest
równie� odpowiednia zmiana tekstu znajduj�cego si� na przycisku.
Pe�ny kod skryptu b�dzie zatem wygl�da� nast�puj�co:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('#img-php5pk2').hide();
  $('#button-showhideimage').text('Poka� obraz');
  $('#button-showhideimage').click(function(){
    if($('#img-php5pk2').is(':hidden')){
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      $('#img-php5pk2').fadeIn('slow');
      $('#button-showhideimage').text('Ukryj obraz');
    }
    else{
      $('#img-php5pk2').fadeOut('slow');
      $('#button-showhideimage').text('Poka� obraz');
    }
  });
});
</script>

� W I C Z E N I E

5.6 Sterowanie szybko	ci� efektu

Wykonaj zadanie z �wiczenia 5.5 w taki sposób, aby u�ytkownik strony
mia� mo�liwo�� wybrania szybko�ci pojawiania si� i znikania obrazu.

Do ustawienia szybko�ci animacji pos�u�� pola wyboru typu radio.
Powinny one stanowi� jedn� grup� o takiej samej warto�ci atrybutu
name, tak aby by�y to pola wzajemnie si� wykluczaj�ce. Atrybut value
ka�dego pola b�dzie zawiera� warto�� okre�laj�c� szybko�� animacji.
Mog� to by� okre�lenia s�owne (slow, fast i dowolne inne s�owo, np.
medium) lub te� warto�ci liczbowe. Kod HTML sekcji body przyjmie zatem
nast�puj�c� posta�:

<div>
<button id="button-showhideimage"></button>
<input type="radio" name="speed" value="slow" checked="checked" />Wolno
<input type="radio" name="speed" value="medium" />
rednio
<input type="radio" name="speed" value="fast" />Szybko
<br /><br />
<img src="php5pk2-okladka.jpg" id="img-php5pk2"
     title="PHP5. Praktyczny kurs" />
</div>

Tym samym nad obrazem reprezentowanym przez znacznik <img> znaj-
dzie si� prosty panel z opcjami, przedstawiony na rysunku 5.2.

W kodzie skryptu przyciskowi o identyfikatorze img-php5pk2 nale�y
przypisa� procedur� obs�ugi zdarzenia click. Ma ona wykona� podobne
zadanie jak w �wiczeniu 5.5, z t� jednak ró�nic�, �e szybko�� anima-
cji ma by� okre�lona na podstawie tego, które z pól wyboru zosta�o
zaznaczone. Trzeba zatem pobra� warto�� przypisan� zaznaczonemu
polu z grupy speed. W tym celu mo�na u�y� instrukcji:

var speed = $('input:radio[name=speed]:checked').val();
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Rysunek 5.2.
Wygl�d panelu
z opcjami
z �wiczenia 5.6

Jej wykonanie spowoduje przypisanie zmiennej speed warto�ci odczy-
tanej z atrybutu value zaznaczonego pola (ten sposób dost�pu do zazna-
czonej warto�ci by� ju� wcze�niej wykorzystany w �wiczeniu 4.11
z rozdzia�u 4.).

Po odczytaniu warto�ci aktywnego pola wyboru zmienna speed mo�e
by� u�yta jako argument metod fadeIn i fadeOut. Kod skryptu b�dzie
zatem wygl�da� nast�puj�co:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('#img-php5pk2').hide();
  $('#button-showhideimage').text('Poka� obraz');
  $('#button-showhideimage').click(function(){
    var speed = $('input:radio[name=speed]:checked').val();
    if($('#img-php5pk2').is(':hidden')){
      $('#img-php5pk2').fadeIn(speed);
      $('#button-showhideimage').text('Ukryj obraz');
    }
    else{
      $('#img-php5pk2').fadeOut(speed);
      $('#button-showhideimage').text('Poka� obraz');
    }
  });
});
</script>

Rozwijanie elementów
Elementy witryny mog� by� te� zwijane b�d	 rozwijane. Ten efekt jest
cz�sto stosowany w modu�ach (czy te� boksach) zawieraj�cych ró�nego
rodzaju tre��. Modu� w postaci zwini�tej ma dost�pny tylko pasek tytu-
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�owy, natomiast rozwini�ty udost�pnia ca�� zawarto��, tak jak zosta�o
to pokazane na rysunku 5.3. Do animacji mog� by� u�ywane metody
slideDown (rozwijanie), slideUp (zwijanie) i slideToggle (zmiana stanu na
przeciwny). Wszystkie metody mog� przyjmowa� takie same zestawy
argumentów, jakie zosta�y opisane na pocz�tku rozdzia�u.

Rysunek 5.3. Zwini�ty i rozwini�ty modu� na stronie WWW

� W I C Z E N I E

5.7 Modu�y z rozwijan� tre	ci�

Umie�� na stronie dwa modu�y (lub wi�ksz� ich liczb�). Ka�dy modu�
powinien mie� mo�liwo�� zwijania i rozwijania zawartej w nim tre�ci.

Pojedynczy modu� mo�e by� skonstruowany za pomoc� trzech warstw.
Warstwa zewn�trzna opakuje ca�y boks, a wewn�trzne b�d� odzwier-
ciedla�y cz��� nag�ówkow� oraz cz��� z tre�ci�. Ka�da warstwa otrzy-
ma te� odpowiedni identyfikator. Przyk�adowy kod HTML jednego
modu�u b�dzie wi�c nast�puj�cy:

<div class="box">
<div class="box-title">
Pasek tytu�owy (boks nr 1)
</div>
<div class="box-content">
Tutaj tre�� modu�u
</div>
</div>

Na stronie nale�y umie�ci� dwa takie boksy, odpowiednio wype�nia-
j�c je tre�ci� i definiuj�c zawarto�� nag�ówka. Rozwijanie i zwijanie
tre�ci b�dzie si� odbywa�o po klikni�ciu warstwy nag�ówka, a zatem
wszystkie elementy strony o klasie box-title (selektor .box-title)
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otrzymaj� procedur� obs�ugi zdarzenia click. W tej procedurze (funk-
cji anonimowej) trzeba sprawdzi�, czy klikni�ty modu� ma zwini�t�,
czy rozwini�t� tre��, i wykona� odpowiednio metod� slideDown lub
slideUp (lub te� zamiast tego u�y� metody slideToggle).

Kluczowa jest zatem kwestia uzyskania dost�pu do warstwy z tre�ci�
(box-content) bie��cego modu�u. Nie jest to jednak skomplikowane.
W funkcji anonimowej obs�uguj�cej zdarzenie click wskazanie this
b�dzie zawiera�o odniesienie do warstwy z tytu�em boksu (bo ta war-
stwa reaguje na klikni�cia). Jednym ze sposobów odnalezienia war-
stwy z tre�ci� b�dzie wi�c odwo�anie si� do elementu nadrz�dnego
(b�dzie to warstwa div-box; odwo�anie mo�e by� wykonane za pomoc�
metody parent) oraz odszukanie w tym elemencie warstwy potomnej
o klasie box-content (mo�na to zrobi� za pomoc� metody find).

A zatem pe�ne odwo�anie do warstwy z tre�ci� mo�e mie� posta�:

var boxContent = $(this).parent().find('div.box-content');

Po wykonaniu tej instrukcji zmienna boxContent b�dzie zawiera�a obiekt
warstwy z tre�ci� nale��cej do klikni�tego modu�u, opakowanej
w obiekt jQuery. Mo�na wi�c b�dzie bezpo�rednio wykonywa� metody
slideUp i slideDown:

boxContent.slideDown('slow');
boxContent.slideUp('slow');

Pe�ny kod skryptu b�dzie wi�c wygl�da� nast�puj�co:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('.box-title').click(function(){
    var boxContent = $(this).parent().find('div.box-content');

    if(boxContent.is(':hidden')){
      boxContent.slideDown('slow');
    }
    else{
      boxContent.slideUp('slow');
    }
  });
});
</script>

W rozdziale 2. wiele �wicze� odnosi�o si� do kodu witryny zawieraj�-
cej zagnie�d�one listy nienumerowane (listing 2.1). W �wiczeniu 2.3
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g�ówne elementy listy zosta�y u�o�one jeden obok drugiego, przez co
tworzy�y rodzaj poziomego menu. Korzystaj�c ze zdarzenia click oraz
metod slideUp i slideDown (lub slideToggle), mo�na spowodowa�, aby
poszczególne elementy listy mog�y by� dowolnie zwijane lub rozwi-
jane. Sposób uzyskania takiego efektu zosta� przedstawiony w �wi-
czeniu 5.8.

� W I C Z E N I E

5.8 Rozwijalne menu poziome

W oparciu o kod z listingu 2.1 oraz �wiczenia 2.3 (rozdzia� 2.) umie��
na stronie poziome menu, którego pozycje b�d� mog�y by� zwijane
i rozwijane poprzez klikni�cie.

W �wiczeniu 2.3 styl powoduj�cy umieszczenie g�ównych elementów
listy w poziomie, jeden obok drugiego, by� zapisywany w klasie hori
�zontal-list, a klasa ta by�a nadawana dynamicznie elementom typu
li zawartym w li�cie o identyfikatorze listaPublikacji. Tego zachowa-
nia nie trzeba zmienia�. Poniewa� jednak tym razem elementy b�d�
mog�y by� ukrywane, a to powodowa�oby zmian� szeroko�ci wy�wie-
tlania sk�adowych menu, do klasy najlepiej doda� atrybut ustalaj�cy
szeroko�� elementów:

.horizontal-list{
  float : left;
  width : 300px;
}

Dodatkowo wszystkim elementom typu li mo�na nada� styl cursor :
pointer, tak aby by�o wiadomo, �e s� one „klikalne”. W skrypcie ele-
mentom typu li nale�y przypisa� procedur� obs�ugi zdarzenia click.
Klikni�cie powinno powodowa� zwini�cie lub rozwini�cie ga��zi listy
znajduj�cej si� pod klikni�tym elementem. Odniesienie do klikni�tego
elementu znajdziemy dzi�ki wskazaniu this, a wszystkie listy podrz�dne
(sk�adowe) — dzi�ki odszukaniu potomnych elementów typu ul. Prze-
szukiwanie mo�na przeprowadzi� dzi�ki metodzie find (podobnie jak
w �wiczeniu 5.7). Skrypt realizuj�cy to zadanie mo�e mie� zatem
nast�puj�c� posta�:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('#listaPublikacji > li').addClass('horizontal-list');
  $('#listaPublikacji').addClass('no-bullet');
  $('li').click(function(evt){
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    var element = $(this).find('ul');
    if(element.is(':hidden')){
      element.slideDown();
    }
    else{
      element.slideUp();
    }
    evt.stopPropagation();
  });
});
</script>

W�asne animacje (��czenie efektów)
Mo�liwo�ci jQuery nie ograniczaj� si� do udost�pnienia metod przed-
stawionych w trzech poprzednich podrozdzia�ach. Z powodzeniem
mo�na definiowa� w�asne animacje. S�u�y do tego metoda animate,
której podstawowe wywo�anie ma posta�1:

animate(mapa_w�a�ciwo�ci[, czas_efektu][, funkcja_transformuj�ca]
�[, funkcja_ko�cz�ca])

Argumentem obligatoryjnym jest jedynie mapa w�a�ciwo�ci, pozosta�e
s� opcjonalne i maj� takie same znaczenie jak w przypadku innych
metod omówionych w rozdziale. Mapa w�a�ciwo�ci sk�ada si� z listy
atrybutów CSS wraz z warto�ciami, które maj� zosta� osi�gni�te. Sche-
matycznie mo�na to przedstawi� nast�puj�co:

{atrybut1:warto��1, atrybut2:warto��2, …, atrybutN:warto��N}

W celu zwi�kszenia czytelno�ci t� konstrukcj� mo�na podzieli� na kilka
wierszy:

{atrybut1:warto��1,
 atrybut2:warto��2,
 …,
atrybutN:warto��N}

Nale�y korzysta� z takich atrybutów, których warto�ci mo�na przed-
stawi� w postaci liczbowej (np. height, opacity itp.). Inne zapisy mog�
by� nieobs�ugiwane lub wymaga� dodatkowych rozszerze� (np. atry-
but color). Zapis warto��N mo�e przyjmowa� kilka postaci. W najprost-
                                                     
1 Oprócz przedstawionej istnieje równie� wersja dwuargumentowa.
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szym przypadku jest to po prostu warto�� liczbowa okre�laj�ca warto��,
do której ma d��y� atrybut w trakcie animacji. Przyk�adowe wywo�anie:

animate({height:600}, 300)

oznacza, �e warto�� atrybutu height elementu ma w trakcie animacji
d��y� do warto�� 600 (pikseli) i osi�gn�� t� warto�� w ci�gu 300 mili-
sekund. (Pomini�cie okre�lenia czasu trwania efektu spowoduje zasto-
sowanie warto�ci domy�lnej wynosz�cej 400).

Poniewa� cz�sto konieczne b�dzie podanie jednostki miary, mo�liwe
jest u�ycie konstrukcji:

atrybut: 'warto��jm'

np.:

animate({height:'600px'})

lub:

atrybut: warto�� + 'jm'

np.:

animate({height:600 + 'px'})

Zamiast okre�lonej warto�ci mo�na te� u�ywa� s�ów: hide, show, toggle,
które pozwalaj� na ukrywanie i pokazywanie elementów przy mini-
malizacji lub maksymalizacji warto�ci wybranego atrybutu.

Dost�pne s� równie� zapisy:

atrybut:'+=warto��'

i

atrybut:'-=warto��'

W takich przypadkach warto�� docelowa zostanie wyliczona przez
dodanie do lub odj�cie od warto�ci bie��cej warto�ci wyst�puj�cej
w wyra�eniu, np.:

animate({height: '+=100'})

� W I C Z E N I E

5.9 Proste u�ycie metody animate

Napisz skrypt, który pozwoli na rozwijanie i zwijanie modu�ów z �wi-
czenia 5.7. Do animacji u�yj metody animate.
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Modu�y s� rozwijane i zwijane w pionie, zatem nale�y manipulowa�
w�a�ciwo�ci� height. Nie ma jednak potrzeby u�ywania konkretnych
warto�ci liczbowych oznaczaj�cych wysoko�� warstwy z tre�ci� danego
modu�u. Naj�atwiej u�y� po prostu s�owa toggle. Wtedy ka�de klik-
ni�cie tytu�u b�dzie zmienia�o stan boksu na przeciwny, a rozwijanie
b�dzie si� odbywa�o do jego pierwotnej wysoko�ci. Wystarczy zatem
wywo�anie:

boxContent.animate({height:'toggle'});

Kod skryptu b�dzie wi�c bardzo prosty i przyjmie posta�:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('.box-title').click(function(){
    var boxContent = $(this).parent().find('div.box-content');
    boxContent.animate({height:'toggle'});
  });
});
</script>

Stosuj�c map� w�a�ciwo�ci i metod� animate, mo�na manipulowa� jed-
nocze�nie wieloma w�a�ciwo�ciami wybranego elementu (elementów).
Przyk�adowo zmianom mo�e podlega� jednocze�nie wysoko�� i prze-
zroczysto��. Tego typu efekt zosta� zaprezentowany w �wiczeniu 5.10.

� W I C Z E N I E

5.10 ��czenie kilku efektów w jednej animacji

Wykonaj zadanie z �wiczenia 5.5 w taki sposób, aby przy ukrywaniu
i odkrywaniu obrazu jednocze�nie zmieniane by�y szeroko�� oraz prze-
zroczysto��. Wysoko�� obrazu ma pozosta� bez zmian.

Kod HTML mo�e pozosta� taki sam jak w �wiczeniu 5.5, zmieni si�
natomiast ca�y skrypt, za wyj�tkiem dwóch pierwszych instrukcji.
Poniewa� pocz�tkowym stanem jest ukrycie obrazu, najpierw nale�y
u�y� metody hide oraz przypisa� odpowiedni tekst przyciskowi.
Nast�pnie trzeba odczyta� i zapisa� w zmiennych pomocniczych sze-
roko�� oraz wysoko�� obrazu. Pos�u�� do tego metody width (szero-
ko��) i height (wysoko��):

var imgWidth = $('#img-php5pk2').width();
var imgHeight = $('#img-php5pk2').height();
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Dzi�ki temu skrypt b�dzie dzia�a� poprawnie dla plików graficznych
o dowolnych rozmiarach i nie b�dzie trzeba przy tym wprowadza�
poprawek w kodzie.

Ukrycie obrazu za pomoc� metody hide nie jest jednak w tym przy-
padku wystarczaj�ce. Skoro bowiem pierwsz� wykonywan� akcj� b�dzie
odkrywanie, nale�y mu przypisa� pocz�tkowe atrybuty CSS o takich
warto�ciach, jakie zostan� osi�gni�te po zako�czeniu animacji ukry-
wania, a wi�c pe�n� przezroczysto�� (opacity:0) i zerow� szeroko��
(width:'0px'). Nale�y te� zdefiniowa� sta�� wysoko�� (height:imgHeight).
Te zadania mo�na wykona� za pomoc� metody css:

$('#img-php5pk2').css({
  opacity:0, height:imgHeight + 'px', width:'0px'
});

W procedurze obs�ugi zdarzenia click przycisku button-showhideimage
nale�y sprawdzi�, czy obraz jest aktualnie ukryty (na takiej samej zasa-
dzie jak w �wiczeniu 5.5). Je�li jest ukryty, najpierw trzeba go „odkry�”,
u�ywaj�c metody show, a nast�pnie wywo�a� metod� animate z map�
atrybutów wskazuj�c� atrybuty opacity i height:

$('#img-php5pk2').animate(
  {opacity:1, width:imgWidth},
  'slow');

Po takim wywo�aniu w czasie 600 milisekund (wskazuje na to argument
'slow') warto�� atrybutu opacity b�dzie d��y�a do 1, a warto�� atrybutu
width — do warto�ci zapisanej w zmiennej imgWidth. Tym samym obraz
pojawi si� na ekranie.

Gdy obraz jest widoczny i trzeba go ukry�, post�powanie b�dzie
podobne. Po zako�czeniu animacji konieczne b�dzie jednak dodatkowe
u�ycie metody hide. Mo�na j� wywo�a� po metodzie animate albo te�
przekaza� metodzie animate w postaci argumentu odpowiedni� funkcj�.
Wygl�da�oby to nast�puj�co:

$('#img-php5pk2').animate(
  {opacity:0, width:0},
  'slow',
  function(){
    $('#img-php5pk2').hide();
  });

Tym razem mapa atrybutów wskazuje, �e zarówno atrybut opacity, jak
i atrybut width maj� d��y� do 0. Trzecim argumentem jest jednak funk-
cja anonimowa zawieraj�ca wywo�anie metody hide na rzecz obiektu
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wybranego selektorem img-php5pk2. Ta funkcja zostanie wywo�ana po
zako�czeniu animacji, co spowoduje ukrycie obrazu.

Pe�ny kod skryptu realizuj�cego zadanie postawione w �wiczeniu
b�dzie mia� zatem poni�sz� posta�:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('#img-php5pk2').hide();
  $('#button-showhideimage').text('Poka� obraz');

  var imgWidth = $('#img-php5pk2').width();
  var imgHeight = $('#img-php5pk2').height();

  $('#img-php5pk2').css({
    opacity:0, height:imgHeight + 'px', width:'0px'
  });

  $('#button-showhideimage').click(function(){
    if($('#img-php5pk2').is(':hidden')){
      $('#img-php5pk2').show();
      $('#img-php5pk2').animate(
        {opacity:1, width:imgWidth},
        'slow');
      $('#button-showhideimage').text('Ukryj obraz');
    }
    else{
      $('#img-php5pk2').animate(
        {opacity:0, width:0},
        'slow',
        function(){
          $('#img-php5pk2').hide();
        });
      $('#button-showhideimage').text('Poka� obraz');
    }
  });
});
</script>

Animowane przemieszczanie elementów
Poniewa� metoda animate pozwala na automatyczn� zmian� wszelkich
w�a�ciwo�ci, które mog� by� reprezentowane przez warto�ci liczbowe,
mo�e by� u�yta do zmiany po�o�enia wybranych elementów strony,
na przyk�ad modu�ów przedstawionych w �wiczeniu 5.7. Wystarczy
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modyfikowa� atrybuty CSS: left i top. Przy wykonywaniu tego typu
animacji przydatne s� metody pozwalaj�ce na ustalenie rozmiarów
elementu:
� width — szeroko�� w�a�ciwa,
� innerWidth — szeroko�� z uwzgl�dnieniem wype�nienia

(ang. padding),
� outerWidth — szeroko�� z uwzgl�dnieniem marginesu,
� height — wysoko�� w�a�ciwa,
� innerHeight — wysoko�� z uwzgl�dnieniem wype�nienia,
� outerHeight — wysoko�� z uwzgl�dnieniem marginesu.

Nale�y jedynie pami�ta�, �e aby zmiana w�a�ciwo�ci left b�d	 top mo-
g�a odnie�� skutek, element musi mie� pozycjonowanie bezwzgl�dne
(absolute), wzgl�dne (relative) lub ustalone (fixed), nie mo�e to nato-
miast by� domy�lne pozycjonowanie statyczne (static).

� W I C Z E N I E

5.11 Automatyczna zmiana po�o�enia elementów

Napisz skrypt, dzi�ki któremu klikni�cie tytu�u wybranego modu�u
z �wiczenia 5.7 spowoduje animowane przesuni�cie ca�ego boksu
w praw� stron�, do kraw�dzi okna.

Kod HTML z �wiczenia 5.7 mo�na pozostawi� bez zmian, nale�y jed-
nak wprowadzi� do klasy box atrybut position zmieniaj�cy domy�lny
sposób pozycjonowania. Przyjmijmy pozycjonowanie bezwzgl�dne:

position : absolute;

Spowoduje to, �e po wczytaniu kodu strony do przegl�darki oba
modu�y znajd� si� jeden nad drugim (widoczny b�dzie tylko modu�
boks nr 2), bowiem w kodzie nie zosta�y ustalone osobne warto�ci
atrybutów top i left (mo�na je jednak zdefiniowa� — wedle uznania).

W skrypcie trzeba ustali� szeroko�� klikni�tego boksu oraz szeroko��
elementu nadrz�dnego (w którym boks jest zawarty; w tym przypadku
b�dzie do szeroko�� dokumentu). Poniewa� przesuwany ma by� ca�y
boks, a klikni�cie dotyczy nag�ówka, zostanie zastosowane odwo�anie
do elementu nadrz�dnego za pomoc� metody parent. Najlepiej odczy-
ta� szeroko�� tego elementu wraz z marginesem, a wi�c zastosowa�
wywo�anie:
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var width = $(this).parent().outerWidth();

Aby uzyska� szeroko�� elementu nadrz�dnego dla ca�ego boksu,
konieczne b�dzie ponowne u�ycie metody parent (b�dzie to zatem
odwo�anie do elementu nadrz�dnego, który jest elementem nadrz�d-
nym dla klikni�tego tytu�u):

var areaWidth = $(this).parent().parent().width();

Kiedy obie szeroko�ci s� gotowe, mo�na wykona� animacj�. Nale�y
przesun�� boks w prawo, do kraw�dzi okna. W�a�ciwo�� left po zako�-
czeniu animacji powinna zatem osi�gn�� warto�� wynikaj�c� z odj�cia
szeroko�ci boksu od szeroko�ci okna (dzi�ki temu modu� nie „wyje-
dzie” poza widoczn� cz��� dokumentu). Kod skryptu przyjmie zatem
posta� zaprezentowan� poni�ej:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $('.box-title').click(function(){
    var width = $(this).parent().outerWidth();
    var areaWidth = $(this).parent().parent().width();
    $(this).parent().animate({left:areaWidth - width}, 1000);
  });
});
</script>

� W I C Z E N I E

5.12 Przesuwanie elementu w ró�nych kierunkach

Napisz skrypt, w którym pojedynczy modu� z �wiczenia 5.7 po ka�-
dym klikni�ciu (w dowolnym miejscu modu�u) b�dzie przesuwany
w inn� stron�: najpierw do prawego kra�ca, potem w dó�, nast�pnie
do lewego kra�ca, pó	niej w gór�, ponownie w prawo itd. B�dzie zatem
„w�drowa�” w obr�bie swojego elementu nadrz�dnego (mo�esz doda�
now� warstw� stanowi�c� taki element).

Kody HTML i CSS dotycz�ce modu�u nale�y zapo�yczy� z �wicze-
nia 5.7. Modu� mo�na umie�ci� w dodatkowej warstwie o okre�lonej
szeroko�ci i wysoko�ci oraz zdefiniowanym obramowaniu. Taka war-
stwa b�dzie ogranicza�a pole poruszania si� modu�u:

<div id="boxes">
<!-- Tutaj definicja modu�u -->
</div>
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Prosty styl CSS dla warstwy móg�by wygl�da� nast�puj�co:

#boxes{
  width:800px;
  height:300px;
  border : 1px solid black;
}

Podobnie jak w �wiczeniu 5.11, w klasie box okre�laj�cej styl dla modu-
�ów nale�y wprowadzi� atrybut zmieniaj�cy domy�lne pozycjono-
wanie. Poniewa� tym razem na klikni�cia b�dzie reagowa� ca�y boks,
a nie tylko jego tytu�, warto te� doda� do tej klasy definicj� kursora:

cursor : pointer;
position : absolute;

W skrypcie zostanie zdefiniowana pozycja pocz�tkowa modu�u, tak
aby zawsze do niej powraca� (po wykonaniu czterech przesuni��). B�d�
za to odpowiada�y zmienne startPosLeft i startPosTop. Element zostanie
za� ustawiony na pocz�tkowej pozycji dzi�ki instrukcji:

$('.box').prop('left', startPosLeft).prop('top', startPosTop);

(Gdyby elementów typu box by�o wi�cej, wszystkie mia�yby tak� sam�
pozycj� startow�).

Ka�de klikni�cie modu�u ma powodowa� przesuni�cie w innym kie-
runku. Kierunek przesuni�cia mo�na by okre�la� na podstawie odczy-
tywanej pozycji bie��cej, jednak wygodniejszym rozwi�zaniem jest
u�ycie w�a�ciwo�ci przechowuj�cej identyfikator fazy ruchu, który ma
by� wykonany. Mo�na przyj�� nast�puj�ce identyfikatory:
� 1 — przesuni�cie w prawo,
� 2 — przesuni�cie w dó�,
� 3 — przesuni�cie w lewo,
� 4 — przesuni�cie w gór�.

W�a�ciwo�� przechowuj�ca te warto�ci b�dzie nosi�a nazw� phase.
Odczytu i zapisu tej w�a�ciwo�ci mo�na dokona� za pomoc� metody
prop.

Rozpoznanie bie��cej fazy ruchu znajdzie si� w instrukcji wyboru
switch. W fazie 1. konieczne b�dzie uzyskanie szeroko�ci modu�u oraz
warstwy nadrz�dnej, tak aby mo�liwe by�o obliczenie pozycji w pozio-
mie (na podobnej zasadzie jak w �wiczeniu 5.11, z uwzgl�dnieniem
pozycji pocz�tkowej). W fazie 2. w analogiczny sposób zostanie obli-
czona pozycja w pionie (na podstawie wysoko�ci modu�u i warstwy
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nadrz�dnej oraz pozycji pocz�tkowej). W fazach 3. i 4. nie trzeba nato-
miast wykonywa� oblicze� — wystarczy przesun�� warstw� do pozycji
pocz�tkowej w poziomie (faza 3.) i w pionie (faza 4.). Ostatecznie
kod skryptu przyjmie nast�puj�c� posta�:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  var startPosLeft = 10, startPosTop = 10;
  var speed = 1000;
  $('.box').prop('left', startPosLeft).prop('top', startPosTop);

  $('.box').click(function(evt){
    switch($(this).prop('phase')){
      case '1':
      case undefined:
        var width = $(this).outerWidth();
        var areaWidth = $(this).parent().width();
        $(this).animate({left:areaWidth - width - startPosLeft}, speed);
        $(this).prop('phase', '2');
        break;
      case '2':
        var height = $(this).outerHeight();
        var areaHeight = $(this).parent().height();
        $(this).animate({top:areaHeight - height - startPosTop}, speed);
        $(this).prop('phase', '3');
        break;
      case '3':
        $(this).animate({left:startPosLeft}, speed);
        $(this).prop('phase', '4');
        break;
      case '4':
        $(this).animate({top:startPosTop}, speed);
        $(this).prop('phase', '1');
        break;
    }
  });
});
</script>
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