
Łączenie stringów 

W przypadku ciągów tekstowych nie można wykonywać operacji matematycznych, takich jak te 

opisane dla liczb w 014. Najczęstszą operacją wykonywaną w przypadku ciągów tekstowych jest 

konkatenacja. Łączenie odnosi się do połączenia dwóch ciągów tekstowych w jeden dłuższy ciąg 

tekstowy. Na przykład poniższy ciąg łączy ciągi „ab” i „cd” w połączony ciąg „abcd”: 

„ab” + „cd” 

Podobnie jak w przypadku matematycznych operacji matematycznych, należy zwrócić uwagę na dwa 

punkty dotyczące konkatenacji: 

• Z konkatenacji można korzystać wszędzie tam, gdzie JavaScript oczekuje wartości pojedynczego 

ciągu. Na przykład możesz przypisać wyniki konkatenacji do zmiennej: 

var myVariable = „ab” + „cd”; 

• Zmiennych zawierających wartości łańcuchów można używać w dowolnym miejscu w konkatenacji 

zamiast rzeczywistych łańcuchów. Na przykład jeśli thisVar to zmienna o wartości „cd”, wówczas wyniki 

następującego kodu JavaScript są takie same jak w poprzednim przykładzie: 

var myVariable = „ab” + thisVar; 

Poniższe zadanie łączy dwa ciągi przechowywane w zmiennych i wyświetla wyniki: 

1. Otwórz nowy dokument HTML w preferowanym edytorze  HTML lub tekstu 

2. Utwórz treść dokumentu z treścią otwierającymi  i zamykającymi tagami body: 

<body> 

</body> 

3. Wstaw blok skryptu do treści dokumentu: 

<script language = ”JavaScript”> 

<! - 

// -> 

</script> 

4. Utwórz zmienną o nazwie myVariable i przypisz wartość „Witaj” : 

var myVariable = „Witaj”; 

5. Utwórz drugą zmienną o nazwie anotherVariable i przypisz wartość „tum”: 

var anotherVariable = „tu”; 

6. Połącz wartości myVariable i anotherVariable, wraz ze spacją między nimi, i przypisz wyniki do 

trzeciej zmiennej o nazwie finalResults: 

var finalResults = myVariable + „„ + anotherVariable; 

7. Wyświetl wyniki, aby końcowa strona wyglądała jak Listing 15-1 

<body> 



<script language = ”JavaScript”> 

<! - 

var myVariable = „Witaj”; 

var anotherVariable = „tu”; 

var finalResults = myVariable + „“ + anotherVariable; 

document.write (finalResults); 

// -> 

</script> 

</body> 

8. Zapisz plik i zamknij go. 

9. Otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć napis „Witaj tam” wyświetlony w przeglądarce jak 

na rysunku 

 

 


