
Laboratorium 9 - TypeScript
Przydatne linki:

https://www.typescriptlang.org/docs/index.html
https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp

Zadanie 1 – pierwszy projekt, opcje kompilatora

a) Przygotowanie narzędzi
Instalujemy sobie najnowszą wersję kompilatora TypeScript, powinna być wersja 3.8.3:

$ tsc -v
Version 3.8.3

Tworzymy  katalog  lab09 oraz  plik  hello.ts.  Inicjalizujemy projekt  TypeScript:  tsc  --init.  Przy
nowej  wersji  kompilatora  powinniśmy otrzymać plik  tsconfig.json zawierający  listę  wszystkich
dostępnych opcji kompilacji:
{
  "compilerOptions": {
    /* Basic Options */
    // "incremental": true,                   /* Enable incremental compilation */
    "target": "es5",                                /* Specify ECMAScript target version: 'ES3' (default), 'ES5', 'ES2015', 'ES2016', 'ES2017', 'ES2018', 'ES2019', 'ES2020', or 'ESNEXT'. */
    "module": "commonjs",               /* Specify module code generation: 'none', 'commonjs', 'amd', 'system', 'umd', 'es2015', 'es2020', or 'ESNext'. */
    // "lib": [],                                         /* Specify library files to be included in the compilation. */
    // "allowJs": true,                         /* Allow javascript files to be compiled. */
    …

Tworzymy katalog  build,  który będzie przechowywał skompilowane pliki,  czyli  pliki  JavaScript.
W pliku  tsconfig.json  należy  ustawić  zmienną  outDir na  nowo  utworzony  katalog  build,
odkomentować tę linię, żeby opcja działała.

b) Kompilacja „programu”
W pliku hello.ts tworzymy funkcję hello() przyjmującą jeden parametr typu string, zwracającą typ
string i wyświetlającą napis „Hello John”, jeśli przekazany parametr to „Jonh”. Testujemy funkcję,
najprościej chyba w console.log(). Plik kompilujemy i uruchamiamy:

$ node build/hello.js

Kompilator powinien stosować kontrolę typów (dla parametru 123 będzie błąd). Można też sobie
w jednym terminalu uruchomić kompilator z opcją automatycznej kompilacji po zmianach (tsc -w),
a w drugim sprawdzać działanie:   $ node build/hello.js

Zadanie 2 – funkcja, tablice, pętle
Napisać funkcję tabliczka() przyjmującą dwie tablice (typu string i number), która wyświetli jakby 
tabliczkę mnożenia (bardziej chyba tabliczkę „złożenia”) z zawartości dwóch tablic. Przykładowo dla
tablic:   ['as', 'Ala', 'kot']   oraz   [1, 12, 9, 100]  otrzymamy:

 as1 as12 as9 as100 
 Ala1 Ala12 Ala9 Ala100 
 kot1 kot12 kot9 kot100 

Wykorzystać dwa różne rodzaje pętli z TypeScript (for… in oraz for… of):  
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/iterators-and-generators.html

https://www.typescriptlang.org/docs/index.html
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/iterators-and-generators.html
https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp


Zadanie 3 – przykładowa klasa do dalszej rozbudowy
Proszę sobie pobrać mały projekt: figury.zip, rozpakować, pooglądać, 
i dodać dwa elementy:

• w  klasie Figura należy dodać metodę opis() zwracającą opis
figury jak na rysunku po prawej, zwracana jest nazwa i pole
powierzchni figury,

• w metodzie rysuj() należy dodać kod rysujący tekst na płótnie,
zob. https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp

Po  tych  uzupełnieniach  projekt  kompilujemy  i  otwieramy
w przeglądarce  plik  index.html.  Powinniśmy  otrzymać  wynik
podobny do rysunku umieszczonego z prawej strony.

Zobacz: klasy w TypeScript: http://www.typescriptlang.org/docs/handbook/classes.html

Zadanie 4 – klasy pochodne, polimorfizm, rysowanie i liczenie pola powierzchni
a) Do pliku  figury.ts dodajemy klasę  Kolo, dziedziczącą po klasie
Figura zawierającą dodatkowo trzy pola, wszystkie typu number:

• x – wsp. x środka koła,
• y – wsp. y środka koła,
• promien – promień koła (tutaj będzie w pikselach)

Do klasy Kolo należy dodać metody:
• polePow() – zwraca pole powierzchni koła (typ number),
• rysuj() – metoda z trzema parametrami rysuje koło o środku

w punkcie (x, y) o promieniu promien.

Metody opis() i setCanvas() z klasy bazowej na razie nie wymagają
zmian. W pliku figury.ts dodajemy kod testujący:

let figKo:Figura = new Kolo('kolo1', 150, 150, 70);

W pliku index.html należy wykonać odpowiednie zmiany,
aby wyświetlić  dodatkowy opis i  narysować koło na tym
samym płótnie co figura bez rysunku, oczekiwany wynik
z prawej strony:

<p id="fig"></p>  <p id="figKo"></p>
…
var f = document.getElementById("fig");
f.innerHTML = fig.opis();
var fKo = document.getElementById("figKo");
fKo.innerHTML = figKo.opis();

fig.setCanvas(document.getElementById("figura"));
fig.rysuj();
figKo.setCanvas(document.getElementById("figura"));
figKo.rysuj();

b) Dla  pełniejszej  hierarchii  klas  należałoby  dodać  jeszcze  klasę
Kwadrat z trzema polami:

• x i y – oznaczają lewy górny róg kwadratu,
• bok – długość boku kwadratu.

Trzeba  odpowiednio  zmienić  metody  polePow() i  rysuj()
(zob. canvas_r  ect). Reszta bez zmian. Kod testujący w figury.ts:

let figKw:Figura = new Kwadrat('kwadrat1', 20, 20, 70);

Po dodaniu opisu i rysowania kwadratu w index.html wygląd całości
płótna z trzema figurami i ich opisem powyżej będzie następujący:

http://rperlinski.pl/strona/files/web20/figury.zip
https://www.w3schools.com/tags/canvas_rect.asp
https://www.w3schools.com/tags/canvas_rect.asp
http://www.typescriptlang.org/docs/handbook/classes.html
https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp


Zadanie 5 – metody set i get
We wszystkich trzech klasach (Figura, Kolo, Kwadrat) proszę
dodać po dwie metody:

• get nazwa(): string – zwraca nazwę figury obejmując
ją w znacznik <strong>, <code> albo <mark>,

• set nazwa(nazwa: string) – ustawia nazwę figury
dodając do niej w nawiasie nazwę klasy, np.:
‘kolo1 (Kolo)’ albo ‘figura bez nazwy (Figura)’.

Metodę  get  nazwa() proszę  wykorzystać  odpowiednio
modyfikując  zawartość  metody  opis() klasy  Figura
(zamiast  pola  _nazwa wyświetlamy  pole/metodę  nazwa).
Można  też  trochę  podrasować  wyświetlanie  wartości  pola
powierzchni.

Metodę set nazwa() można wykorzystać albo dopiero na utworzonym obiekcie, np. figKw, albo już
w konstruktorze każdej z klas. Oczekiwany wynik z prawej strony tego zadania.

Warto zobaczyć jak wygląda wygenerowany plik figury.js. Warto też zmienić es5 na es6 i zobaczyć 
różnicę w kodzie wynikowym – kompilator tsc działa :)

Zadanie 6 – pole statyczne, dla chętnych
Można się pokusić o dodanie licznika obiektów klasy Figura, korzystając ze statycznego pola.

Zadanie 7 – import/eksport klas, obiektów, dla ambitnych
Można zrobić osobny plik index.ts, w którym będą zaimportowane nasze trzy klasy wyeksportowane
z  figury.ts.  Plik index.html powinien korzystać z pliku index.js  i wszystko powinno działać tak
samo jak poprzednio. Aby działało to w przeglądarce potrzebny będzie webpack albo browserify.

http://browserify.org/
https://webpack.js.org/
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