
  

Spotkania z TypeScript

Wykład 1:
JavaScript? A dlaczego... a komu to potrzebne?



  

Przeszłość



  

Czym był JavaScript?
● Obiektowy, skryptowy język stworzony przez firmę Netscape
● Cel: 

– Zwiększenie interaktywności stron, poprzez osadzane skrypty

– Stworzenie języka na tyle prostego, by mogli posługiwać się nim 
webdesignerzy (a nie wyłącznie programiści)

– Wprowadzenie niezbędnych ficzerów: padający śnieg, zegarek, 
skaczące literki, sprawdzanie poprawności formularzy itp.



  

Czym jest JavaScript?



  

Czym jest JavaScript?



  

Jak to działa?
● Osadzone skrypty w dokumencie HTML
● Dostęp do struktury dokumentu poprzez hierarchiczny 

model DOM (Document Object Model)
– Pozwala na praktycznie dowolne modyfikowanie dokumentu: 

wygląd elementów, zawartość itd.
– Umożliwia podpięcie własnych funkcji obsługi zdarzeń

(event handlers)



  

Document Object Model



  

Document Object Model

Przykład 1:

Grupa .NET PW – strona domowa



  

JavaScript w aplikacjach

Specyficzne cechy JavaScript:
● Prawie wszystko jest obiektem

(czyt. Prawie wszystko jest tablicą asocjacyjną)

● Dynamiczne typowanie
(duck-typing - "jeśli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to musi być kaczką")

● Preferujemy rozwiązania nieblokujące
– Programowanie sterowane zdarzeniami

– Wywołania zwrotne (callbacks)

– Asynchroniczny, ale (natywnie) jednowątkowy



  

Obiekty w JavaScript

Co nie jest obiektem:
● Literały znakowe ("abc")

● Liczby: 4, 3.57, NaN, Infinity 
(wszystkie są zmiennoprzecinkowe)

● Wartości logiczne (true, false)

● Nicość:

– null (przypisywana przez programistę)

– undefined (wartość domyślna, gdy nie przypisano żadnej wartości



  

Obiekty w JavaScript

Co jest obiektem tablicą asocjacyjną [klucz-wartość]
Przykłady:

● {property: “value“}

● Proste tablice [1,2,3,4,5]

● Funkcje

● Obiekty predefiniowane: Object, Math, Array...



  

Obiekty w JavaScript

Przykład 2:

Wszystko jest tablicą asocjacyjną



  

Obiekty w JavaScript

Tablice asocjacyjne eliminują niepotrzebne luksusy:
W końcu od czego mamy wyobraźnię!!!

● Klasy

● Dziedziczenie

● Przeciążanie metod

● Prosty „this“ (… wielka niespodzianka dla początkujących)



  

Zróbmy sobie obiekt

Przykład 3:

Tworzenie obiektów w praktyce



  

Powtórzenie
● „this“ wskazuje na kontekst, niekoniecznie na nasz obiekt
● „new“ robi takie rzeczy:

1) Tworzy nowy, pusty obiekt. Ustawia mu odpowiedni prototyp.

2) Wykonuje funkcję-konstruktor (this wskazuje na ten nowy 
obiekt). Po wykonaniu, jeśli funkcja sama z siebie nie zwróci 
jakiegoś obiektu: zwracamy nasz obiekt.

● Aż chciałoby się pisać wielką aplikację! Na co czekamy!



  

Zdarzenia w JavaScript

Zdarzenia i operacje nieblokujące
...czyli jak to jest zrobione?



  

Kolejka wykonania



  

Jednowątkowość
● Brak problemu synchronizacji (asynchroniczne wywołania 

po prostu czekają na moment, w którym będą mogły się 
wykonać)

● Zdarzenia (np. timer) mogą być zrealizowane z 
opóźnieniem

● Problem z czasochłonnym (blokującym) przetwarzaniem 
danych – zadanie sprawia, że aplikacja przestaje 
odpowiadać



  

Rozwiązania
● Implementacje wątków zależne od platformy:

– HTML5: WebWorkers

– Node.js: Cluster

● Działanie bardziej przypominające oddzielne procesy niż wątki:
– Workery nie współdzielą przestrzeni

– Komunikacja za pośrednictwem synchronizowanego IPC

(najczęściej przesyłanie komunikatów)

– postMessage, onMessage



  

Dlaczego JavaScript?
● Minimalistyczny, ale powszechnie znany
● JavaScript to dobry „kod pośredni“, istnieją języki 

kompilujące się do JavaScriptu:
– TypeScript (Microsoft)
– CoffeeScript, Dart (Google)…

● Współczesne przeglądarki mają potężne API, pozwalające 
pisać webaplikacje dorównujące możliwościami 
desktopowym odpowiednikom 



  

TypeScript



  

HTML5 API



  

Spotkania z TypeScript

Dzięki i do zobaczenia :)
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