
Korzystanie z krótkich testów stanu 

JavaScript zapewnia krótką metodę testowania warunku, a następnie zwraca wartość na podstawie 

tego warunku. Jest to przydatne, gdy chcesz przypisać wartość do zmiennej: Jeśli warunek jest 

spełniony, otrzymuje jedną wartość; w przeciwnym razie otrzymuje inną wartość. Ten rodzaj oceny 

skrótowej i przypisania wygląda następująco: 

var myVar = (warunek) ? wartość do przypisania, jeśli warunek jest prawdziwy : wartość do przypisania, 

jeśli warunek jest fałszywy; 

Kluczowe elementy składniowe tego są następujące: 

• Warunek musi mieć wartość true lub false, tak jak w przypadku instrukcji if 

• Znak zapytania wskazuje, że jest to test warunków skróconych. 

• Dwukropek oddziela wartości do zwrócenia, jeśli warunek jest spełniony od wartości do zwrócenia w 

stanie fałszywym. Wartość true jest zawsze po lewej stronie dwukropka. 

Aby zilustrować skuteczne wykorzystanie krótkich testów warunków, poniżej przedstawiono okno 

dialogowe z prośbą o kliknięcie OK lub Anuluj i zapisanie wyboru w zmiennej. Na tej podstawie 

tworzona jest druga zmienna z komunikatem wyjściowym zależnym od wyboru użytkownika; odbywa 

się to za pomocą testów skróconych. Na koniec wiadomość jest wyświetlana użytkownikowi. 

1. Utwórz nowy dokument HTML w preferowanym edytorze. 

2. W treści dokumentu utwórz blok skryptu. 

3. W bloku skryptu użyj metody window.confirm, aby poprosić użytkownika o kliknięcie przycisku OK 

lub Anuluj i zapisanie wyniku w zmiennej o nazwie userChoice: 

var userChoice = window.confirm („Wybierz OK lub Anuluj”); 

4. Użyj skróconego testu warunku wartości userChoice, aby przypisać „OK” lub „Anuluj” do nowej 

zmiennej o nazwie result: 

var result = (userChoice == true)? „OK”: „Anuluj”; 

5. Wyświetl wartość wyniku, aby wyglądała tak  

<body> 

<script> 

<! - 

var userChoice = window.confirm („Wybierz OK lub Anuluj"); 

var result = (userChoice == true)? „OK”: „Anuluj”; 

document.write (wynik); 

// -> 

</script> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 



7. Otwórz plik w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć okno dialogowe potwierdzenia. 

 

 

8. Kliknij OK lub Anuluj, a odpowiedni komunikat powinien zostać wyświetlony w oknie przeglądarki. 

Rysunek pokazuje komunikat, który pojawia się, gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj. 



 

 

 


