
5.4. JavaScript ja selle täiendused 

5.4.1. JavaScript 

JavaScript (JS) on programmeerimiskeel, mis on loodud eelkõige dünaamiliste ja interaktiivsete 
elementide  ning  funktsioonide  lisamiseks  veebilehtedele.  JS  keelt  kasutatakse  ka  mujal  (Adobe 
Reader, Photoshop).  JS keele prototüübi kirjutas Brendan Eich 10 päeva  jooksul mais 1995  firmas 
Netscape. JS nime sarnasus tol ajal populaarse keelega Java olevat olnud detsembris 1995 avaldatud 
brauseri  Netscape  Navigator  2  turunduse  vimka.  Aastal  1996  avaldas  Microsoft  oma  versiooni 
JavaScript keelest nimega  JScript. Skriptide  tehnoloogiline ühildamatus oli esimese brauserite  sõja  
üks ajenditest. 

JS kuulub C keelte rühma, on objektorienteeritud (objektidel on omadused). JS keeles on vaid 
üks  numbrilise muutuja  tüüp:  64  bitine  ujukomaarv. Muutujate  tüübid  on  dünaamilised,  st  sama 
nimega muutuja  tüüpi saab kasutuse ajal muuta. Avaldisi saab sisestada  tekstina. Reavahetus võib 
asendada semikoolonit, st. rea lõpus ei ole semikoolon tingimata vajalik. 

JS ei tegele sisendi ja väljundi liidesega, sest jookseb teiste programmide sees. 

JS  saadetakse  kasutaja  veebilehitsejasse  avatud  koodina  ―  seetõttu  ei  tohi  see  sisaldada 
tundlikku  teavet.  JS  koodi  osa  veebilehel  ei  peaks  olema  liiga  mahukas,  sest  see  saadetakse 
muutmatul  kujul  kasutaja  seadmesse  ja  seega  suurendab  veebilehe  mahtu  ja  laadimise  aega. 
Mobiilseadmete  puhul  on  lehe  laadimise  võimekus  piiratud  ja  andmemaht  enamasti  tasuline.  JS 
koodist  ei  peaks  veebirakenduse  ükski  esmatähtis  osa  täielikult  sõltuma,  sest mobiilseadmed  ei 
pruugi JS täielikult toetada. 

JS õppevahendeid võib leida veebist (Mozilla, w3schools, javascript.info, javapoint.com). JS abil 
saab muuta veebilehe HTML elementide atribuute,  sealhulgas elementide  teksti, nähtavust  ja CSS 
stiili.  JS  kasutatakse  sisestuse  kontrollimiseks,  dünaamilistes  menüüdes,  kuupäeva  ja  kellaaja, 
graafikute  loomiseks,  dialoogiakende  ja  hoiatuste  ning  mitme  võimaliku  suurusega  piltide 
kuvamiseks. 

JS koodi võib paigutada nii HTML  lehe päisesse, märgiste <head></head> vahele, HTML  lehe 
kehasse (<body></body>) või eraldi faili. Erinevalt C# keelest määrab JS muutuja tüübi automaatselt, 
samale muutajale võib omistada erinevat tüüpi väärtusi. Isegi massiivi tüüpi muutuja komponendid 
võivad  olla  eri  tüüpi.  Kommentaarid  JS  koodis  piiritletakse  kaldkriipsu  ja  tärniga.  Range  võrdsuse 
(sama tüüp  ja sama väärtus) kontrollimiseks on tarvis kolme võrdusmärki ===, kahe võrdusmärgiga 
võrdlus konverteerib muutujad samasse tüüpi. 

HTML elementide adresseerimine 

Sageli on JS koodis tarvis  leida mõni HTML  lehel olev element. HTML elemente saab JS koodis 
adresseerida  ID, nime, klassi nime,  selektori  ja HTML objektitüübi  (märgise)  järgi.  Järgnev  JS kood 
leiab elemendi, mille ID = "otsitavID" ja seejärel kõik <p></p> märgisega ümbritsetud jaotused 
elemendis otsitavID. Elemendi nime  järgi otsimiseks on meetod document.getElementsByName(), 
kus sulgudes peab olema otsitava elemendi nimi. 

var myElement = document.getElementById("otsitavID"); 
var p_tags = myElement.getElementsByTagName("p"); 
var elNameTxt = myElement.getElementsByName("Txt"); 



Klassi nime  järgi valimiseks on meetod getElementsByClassName(), selektori  järgi valimiseks 
querySelector()  (valib  selektorile vastava esimese elemendi)  ja querySelectorAll(), mis valib 
kõik selektorile vastavad elemendid.  

Elemendi  leidmiseks  HTML  dokumendi  osadest  saab  üldise  piirkonna  document  asemel 
kasutada jaotuste nimesid, nagu näiteks document.body, document.head või document.title. 

Kui klassikalisel ASP.NET veebilehel on juhtleht, siis sisulehel olevate DOM objektide ID ja nime 
algusesse lisatakse sisu hoidja (content placeholder) ID. Näiteks objektist nimega textBox1, mis asub 
sisu hoidjas nimega MainContent saab objekt, mille name="ctl00$MainContent$TextBox2" ID = 
"ctl00_MainContent_TextBox1".  

HTML atribuuti class kasutab nii CSS kui ka JS.  

JavaScript funktsioonid 

JS  funktsioonid on koodi korduvalt kasutatavad plokid, mis rakenduvad nende käivitamisel.  JS 
funktsioonid algavad sõnaga function, millele  järgneb  funktsiooni nimi  ja sulud, milles võivad olla 
komadega eraldatud parameetrid. Parameetrid on funktsiooni piires kehtivad muutujad, parameet‐
rite väärtused on argumendid, mis funktsiooni käivitamisel kaasa antakse. 

JS funktsiooni saab käivitada ümbritseva koodiga määratud sündmus või JS kood ise. Peale selle 
võib  JS  funktsioon olla  isekäivituv.  Funktsiooni  lõpetab  lausung  return, mis  võib  väljastada mingi 
väärtuse, mis edastatakse funktsiooni käivitanud sündmusele. 

Näiteks  lihtsa  veebilehe  kood, millel oleva nupu  vajutus  kuvab  kuupäeva  ja  kellaaja  kasutaja 
arvuti opsüsteemi seadistustes määratud vormingus. Pane tähele, et funktsiooni käivitamisel peavad 
funktsiooni  nime  järel  olema  ümarsulud  [siin  näites  =  localDateTime()]  ja  funktsiooni  lõpetab 
lausung return. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script> 
        function localDateTime() { 
            var d = new Date(); 
            return d.toLocaleString(); 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2>Lihtne JS näide</h2> 
 
    <button type="button" onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = 
localDateTime"> 
        Kuupäeva ja kellaaja vaatamiseks vajuta siia. 
    </button> 
 
    <p id="demo"></p> 
</body> 
</html> 

JavaScript teegid 

VS  keskkonnas  saab  kasutada mitmeid  Javascriptile  tuginevate  vahendite  kogusid  ehk  teeke 
(library). Osa neist on mitmefunktsionaalsed (React (Facebook), jQuery (jQuery Foundation), Angular 
(Google),  Node  (Node.js  Foundation,  Linux);  teised  suunatud  teatud  tüüpi  ülesandele,  nagu 



asünkroonne andmevahetus  (ASP.NET AJAX), rakenduse testimine  (Jasmine, Mocha), graafikute või 
tabelite  moodustamine  ja  animatsioonid  (ülevaated:  Ivanovs  2018,  JavaScripting,  Wikipedia).  JS 
teeke saab VS projektile lisada NuGet paketihalduri abil. 

Graafikute  moodustamiseks  on  palju  JS  teeke,  nende  võrdlust  ning  populaarsust  ja 
eeliseid/puudusi  on  käsitletud  mitmes  veebiallikas:  Sitepoint,  Sicara,  Thenextweb,  Hackermoon, 
Slant,  Sonalake, Anvaka. Õppeaine  veebilahenduses, aine  lehe  kokkuvõtete paneelis on  kasutatud  
Chart.js  teeki  (täiendavat õpetust  selle kohta on kirjutanud Tobias Ahlin. RASA kalkulaatori  senise 
kasutuse graafikud moodustab amCharts 4. 

Dünaamiliste  tabelite  ja  võrestikvaadete  moodustamiseks  ja  kujundamiseks  on  ka  mitmeid 
lisasid (vt lähemalt sitepoint, codegeeksz, Angular Minds, devcodegeek). Õppeaine veebilahenduses 
moodustatakse  tabelid  HTML  ja  Razor  süntaksiga,  ühe  ülesande  vastuste  tabeli  kuvamist 
lehekülgede kaupa korraldab teek  jquery‐paginate. 

5.4.2. jQuery 

jQuery  on  JavaScript  keeles  kirjutatud  avatud  koodiga  toimingute  ja  vahendite  kogum, mis 
muudab JavaScripti kasutamise lihtsamaks ja kirjutatud koodi lühemaks. jQuery vahendeid toetavad 
kõigi  peamiste  veebilehitsejate  uuemad  versioonid.  jQuery  õpetust  pakuvad  jQuery.com,  Rascia 
2017, w3schools, tutorialsteacher, tutorialspoint jt. 

jQuery on teisiti (lühemalt) kirjutatud JavaScript. 

jQuery kasutamiseks veebilehel tuleb veebilehe päisesse lisada viide serverisse laaditud jQuery 
teegile või mõnele CDN võrgustiku allikale.  jQuery viimase versiooni  saab  jQuery veebilehelt  ja VS 
projekti  jaoks  ka  NuGet  paketihaldurist.  Viite  koht  on  kas  lehe  päises  või  enne  jaotust 
<body></body>.  Kasuta  vaid  ühte  järgnevatest  näidetest.  Pane  tähele,  et  jQuery  uusim  versioon 
võib olla muutunud. 

  <%‐‐ Viit rakenduse projekti kataloogis olevale failile jquery‐3.4.1.js ‐‐%> 
<script src="Scripts/jquery‐3.4.1.js"></script> 
  <%‐‐ Viit jQuery.com allikale ‐‐%> 
<script src="https://code.jquery.com/jquery‐3.4.1.min.js"></script> 
  <%‐‐ Viit Google.com allikale ‐‐%> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> 

Järgnev  jQuery  funktsioonidega  JS  on  kasutusel  RASA  kalkulaatori  2  x  2  risttabeli  hii‐ruudu 
arvutamise  lehel  lahtriväärtuste  summeerimiseks  kasutaja  brauseris.  Esmalt  deklareeritakse  neli 
muutujat n1, n2, n3  ja n4. Seejärel  loetakse  igast neljast  tekstilahtrist seal olev  tekst, asendatakse 
komad punktidega  ja  teisendatakse see  täisarvuks  (hii‐ruudu  lähteandmed peavad olema  loendus‐
andmed).  Liidetakse  arvud  kahekaupa  saades  rea‐  ja  veerusummad,  viimaks  liidetakse  neli  arvu 
kogusummaks.  

function Totals() { 
    var n1 = 0; var n2 = 0; var n3 = 0; var n4 = 0; 
    var txt = $('#TextBox1').val(); 
    if (txt > '') { 
        n1 = parseInt(txt.replace(',', '.')); 
    } 
 
    txt = $('#TextBox2').val(); 
    if (txt > '') { 
        n2 = parseInt(txt.replace(',', '.')); 



    } 
 
    txt = $('#TextBox3').val(); 
    if (txt > '') { 
        n3 = parseInt(txt.replace(',', '.')); 
    } 
 
    txt = $('#TextBox4').val(); 
    if (txt !== '') { 
        n4 = parseInt(txt.replace(',', '.')); 
    } 
 
    $('#Tot1c').text(n1 + n3); 
    $('#Tot2c').text(n2 + n4); 
    $('#Tot1r').text(n1 + n2); 
    $('#Tot2r').text(n3 + n4); 
    $('#Tot').text(n1 + n2 + n3 + n4); 
}  

5.4.3. Node.js 

Node.js  on  avatud  koodiga  vabavara  asünkroonsete  JS  funktsioonide  kasutamiseks  veebi‐
serveris  (Windows,  Linux, Unix, Mac OS). Node.js  eelis  on  asünkroonne  toimimine,  st  lõimesid  ei 
blokeerita.  Toiming  edastatakse  serveri  platvormile  ja  veebilahendus  on  kohe  seejärel  valmis 
järgmist nõuet vastu võtma.  

Node.js suudab genereerida dünaamilise veebilehe sisu, serveris olevaid faile luua ja kustutada 
ning lugeda ja kirjutada nendesse, suhelda andmebaasiga, lugeda ja salvestada andmeid, vastu võtta 
veebivormiga tagasipostitatud andmeid. 

Node.js on serveripoolsete asünkroonsete JS vahendite kogu. 

5.4.4. TypeScript 

TypeScript  on  firmas  Microsoft  täiendatud  JavaScript.  Mõlemad  vastavad  ECMAScript 
standardile.  Lisaks  kõigile  JS  keeles  olevatele  vahenditele  toetab  TypeScript  nimeruume,  klasse, 
programmi  jagamist  moodulitesse,  lambda  väljendeid,  async/await  lausungeid,  muutujate  ja 
funktsioonide tüüpe. 

TypeScript koodi  teisendab  JS koodiks spetsiaalne kompilaator. TypScript keelt saab kasutada 
mitmetes projektitüüpides (ASP.NET Core, React, Angular, Node.js, Vue.js jt) (vt TypeScript samples). 
TypeScripti  on Angular  rakenduste  arendamise  põhiline  keel  ja  seda  soovitatakse  kasutada  kõigis 
Angular projektides.  

Typescript koodi silumisest VS abil vaata Newman  (2017); Typescript keele spetsifikatsioon  ja 
tutvustav video Hejlsberg, 2017. 

5.4.5. React 

React on veebirakenduste kasutajaliideste  loomise JS teek, mida haldab Facebook. React kood 
genereerib HTML elemente  ja  lisab need konteiner‐elemendi  sisse. React võib  seejuures kasutada 
konteiner‐elemendi omadusi, mida nimetatakse props. React puhverdab veebilehte ja uuendab vaid 
vajaliku osa. Puhverdamine on mälunõudlik. React  kasutab  JavaScript XML  (JSX)  keelt, mis  toetab 
objektiklasse  ja  nende  omadusi.  JSX  kompileeritakse  veebilehitsejatele  arusaadavaks  JS  ja  HTML 
koodiks. 

 


