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5

Dodawanie warstwy
trwa o ci danych

Nadszed  czas, by porozmawia  z serwerem! Nie ma nic zabawnego w tworzeniu treningu,
dodawaniu do niego wicze  i zapisywaniu go tylko po to, by pó niej si  okaza o, e nasz wysi ek
zosta  bezpowrotnie stracony, gdy  dane nie zosta y nigdzie trwale zapisane. Musimy co  z tym
zrobi .

Aplikacje rzadko kiedy stanowi  zamkni t  ca o . Ka da aplikacja konsumencka, niezale nie
od swej wielko ci, zawiera fragmenty, które prowadz  interakcj  z elementami spoza tej apli-
kacji. W przypadku aplikacji internetowych te po czenia b d  zazwyczaj odwo ywa  si  do
serwera. Aplikacje prowadz  interakcj  z serwerami, by przeprowadza  uwierzytelnianie i auto-
ryzacj  u ytkowników, zapisywa  i pobiera  dane, sprawdza  ich poprawno  oraz wykonywa
inne tym podobne operacje.

Ten rozdzia  przedstawia konstrukcje i mo liwo ci AngularJS zwi zane z komunikacj  klient –
serwer. W ramach poznawania tych zagadnie  zaimplementujemy warstw  trwa o ci danych
aplikacji Mój trening. Warstwa ta b dzie wczytywa  i zapisywa  dane wicze  i treningów na
serwerze.

W tym rozdziale omówi  nast puj ce zagadnienia:
 Przygotowanie rozwi zania serwerowego do trwa ego przechowania danych

treningu  utworzymy konto w serwisie MongoLab i skorzystamy z jego API
typu REST, by nawi za  z nim po czenie i zapisa  w nim dane treningu.

 Przedstawienie us ugi $http  jest to jedna z kluczowych us ug AngularJS i s u y
ona do prowadzenia interakcji z serwerami za pomoc  protoko u HTTP. Dowiesz
si , jak jej u ywa  do wykonywania wszelkiego rodzaju da  HTTP, takich jak
GET, POST, PUT oraz DELETE.
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 Implementacja, wczytanie i zapisane danych treningu  zastosujemy us ug
$http, by wczytywa  i zapisywa  dane treningu w bazie danych MongoLab.

 Tworzenie i u ywanie obietnic  w poprzednich rozdzia ach spotka e  si  ju
z obietnicami. W tym rozdziale nie tylko b dziesz ich u ywa  (w ramach obs ugi
wywo a  HTTP), lecz tak e dowiesz si , jak tworzy  w asne obietnice i ich u ywa .

 Stosowanie odwo a  do innych domen  poniewa  skorzystamy z serwera
MongoLab znajduj cego si  w innej domenie, poznasz ograniczenia, jakie
przegl darki narzucaj  na takie po czenia. Dowiesz si  tak e, w jaki sposób
techniki JSONP i CORS u atwiaj  komunikacj  z innymi domenami oraz poznasz
wsparcie dla techniki JSONP dost pne w AngularJS.

 Stosowanie us ugi $resource do tworzenia punktów ko cowych typu RESTful
 us uga $resource jest abstrakcj  utworzon  w oparciu o us ug  $http i s u c

do obs ugi udost pnianych przez serwery punktów ko cowych typu RESTful.
Ju  wcze niej pozna e  t  us ug  i sposoby jej stosowania.

 Wczytywanie i zapisywanie wicze  przy u yciu us ugi $resource  zmodyfikujemy
nieco fragmenty naszego systemu, by zastosowa  us ug  $resource do wczytywania
i zapisywania danych wicze .

 Funkcje przechwytuj ce dania i odpowiedzi  dowiesz si , czym s  funkcje
przechwytuj ce i jak mo na ich u ywa  do przechwytywania wywo a  w potokach

da  i odpowiedzi oraz do modyfikowania sposobu obs ugi zdalnych wywo a .
 Funkcje przekszta caj ce dania i odpowiedzi  podobnie jak funkcje

przechwytuj ce operuj  one na poziomie zawarto ci komunikatów. Poznasz
dok adnie ich dzia anie na kilku przyk adach.

A zatem zaczynamy!

AngularJS i interakcje z serwerem
Niemal wszystkie interakcje pomi dzy klientem i serwerem sprowadzaj  si  zazwyczaj do
wysy ania na serwer da  HTTP i odbierania przesy anych z niego odpowiedzi. W przypadku
aplikacji JavaScriptu komunikacja z serwerem jest zazwyczaj realizowana przy u yciu technologii
AJAX. AngularJS udost pnia dwie us ugi s u ce do obs ugi takiej komunikacji:

 $http  to podstawowy komponent frameworku, który s u y do prowadzania interakcji
ze zdalnymi serwerami przy u yciu komunikacji bazuj cej na technologii AJAX.
Mo na j  porówna  z funkcj  ajax biblioteki jQuery, która dzia a w podobny sposób.

 $resource  ta us uga stanowi abstrakcj  utworzon  w oparciu o us ug  $http,
której zadaniem jest u atwianie komunikacji z us ugami typu RESTful
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer).

Zanim jednak zaczniesz szczegó owo poznawa  obie powy sze us ugi, musimy przygotowa
platform  serwerow , której b dziemy u ywa  do przechowywania danych i zarz dzania nimi.
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Przygotowanie trwa ego magazynu danych
Do zapewnienia trwa o ci danych wykorzystamy baz  danych MongoDB (https://www.mongodb.
org/), która s u y do przechowywania dokumentów, przy czym do utworzenia bazy i zarz dzania
ni  skorzystamy z us ugi MongoLab (https://mongolab.com/). Wybrali my us ug  MongoLab,
gdy  udost pnia ona interfejs pozwalaj cy na prowadzenie bezpo redniej interakcji z baz
danych. Dzi ki temu b dziemy mogli unikn  instalowania na serwerze dodatkowego opro-
gramowania do obs ugi i udost pniania baz danych MongoDB.

Udost pnianie magazynu danych b d  bazy danych klientom nigdy nie jest dobrym pomys em. Poniewa
jednak naszym celem w tej ksi ce jest nauka AngularJS i sposobów prowadzenia komunikacji kilient –
serwer, skorzystamy z takiej mo liwo ci i b dziemy korzysta  bezpo rednio z bazy MongoDB utworzonej
w serwisie MongoLab.

Istnieje tak e nowy rodzaj aplikacji, stworzonych w oparciu o rozwi zania typu noBackend. W ich przy-
padku programi ci aplikacji klienckich nie wiedz , jakie konkretne rozwi zanie serwerowe jest u ywane.
Wszelkie interakcje z serwerem ograniczaj  si  do wywo ywania funkcji API udost pnianych przez serwer.
Wi cej informacji na temat rozwi za  typu noBackend mo na znale  na stronie http://nobackend.org/.

Naszym pierwszym zadaniem b dzie za o enie konta w serwisie MongoLab i utworzenie bazy
danych. Poni ej opisa em czynno ci, które nale y w tym celu wykona :

 1. Wejd  na stron  https://mongolab.com/ i utwórz nowe konto, post puj c zgodnie
z wy wietlanymi instrukcjami.

 2. Po utworzeniu konta zaloguj si  na nie i utwórz now  baz  danych, klikaj c
przycisk Create New umieszczony na stronie g ównej konta.
Na kolejnej stronie podaj kilka informacji i ustawie  dotycz cych tworzonej bazy
danych. Rysunek 5.1 ilustruje, w jaki sposób mo na utworzy  bezp atn  baz  danych
i jakie informacje nale y poda .

 3. Utwórz baz  danych i zapisz jej nazw .
 4. Po utworzeniu bazy danych otwórz j , przejd  na kart  Collection i utwórz dwie kolekcje:

 exercises  do przechowywania dane wicze  aplikacji Moj trening;
 workouts  do przechowywania danych treningów.

W wiecie MongoDB kolekcje odpowiadaj  tabelom baz danych.

MongoDB nale y do rodzaju baz danych nazywanych bazami dokumentowymi. W bazach tego typu
podstawowymi poj ciami s  dokumenty, atrybuty oraz ich wzajemne powi zania. Ponadto, w odró -
nieniu od tradycyjnych baz danych, schemat baz MongoDB nie jest sztywny.

W tym rozdziale nie b dziemy si  zajmowa  wyja nianiem, czym s  dokumentowe bazy danych ani w jaki
sposób nale y opracowa  struktur  magazynu u ywanego przez nasz  aplikacj . Aplikacja Mój trening
ma niewielkie wymagania, je li chodzi o baz  danych, i na jej potrzeby w zupe no ci wystarcz  dwie
kolekcje dokumentów. W a ciwie nawet nie b dziemy u ywali dokumentowej bazy danych w prawdziwym
sensie tego terminu.
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Rysunek 5.1. Tworzenie bezp atnej bazy danych w serwisie MongoLab

 5. Po dodaniu kolekcji dodaj konto u ytkownika bazy danych; mo na to zrobi
na karcie User.

 6. Kolejnym krokiem jest okre lenie klucza API konta MongoLab. Ten klucz b dzie
nast pnie dodawany do wszystkich da  przesy anych do serwisu MongoLab.
Oto, co nale y zrobi , by pobra  klucz API:
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 1. Kliknij nazw  u ytkownika (lecz nie nazw  konta) wy wietlon  w prawym
górnym rogu, aby otworzy  profil u ytkownika.

 2. Skopiuj bie cy klucz API wy wietlony w sekcji API Key.
 7. Ostatni  czynno ci  jest w czenie mo liwo ci korzystania z API typu RESTful
zapewniaj cego dost p do danych. W tym celu nale y klikn  przycisk Enable Data
API access i potwierdzi  danie w wy wietlonym oknie dialogowym, klikaj c
przycisk Enable.

W ten sposób utworzyli my baz  danych i jej schemat; teraz musimy zaj  si  utworzeniem po-
cz tkowej zawarto ci naszej bazy.

Utworzenie pocz tkowej zawarto ci bazy danych
Aplikacja Mój trening zawiera ju  domy lny trening sk adaj cy si  z 12 wicze . Musimy teraz
zapisa  te dane w bazie danych.

W pierwszej kolejno ci otwórzmy plik seed.js dost pny w przyk adach do czonych do ksi ki,
w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_1\app\js. Zawiera on dane treningu i wicze  zapisane
w formacie JSON oraz szczegó owe instrukcje dotycz ce tego, w jaki sposób nale y je zapisa
w bazie danych w serwisie MongoLab.

Po wype nieniu danymi pocz tkowymi nasza baza danych b dzie zawiera  1 trening w kolekcji
workouts i 12 wicze  w kolekcji exercises. Mo na to sprawdzi  na stronie MongoLab, kolekcje
powinny wygl da  jak na rysunku 5.2.

Rysunek 5.2. Kolekcje bazy danych po wype nieniu danymi pocz tkowymi

Teraz wszystko ju  jest przygotowane, mo emy zatem zaj  si  poznawaniem us ugi $http
i implementacj  zapewniania trwa o ci danych aplikacji Mój trening.

Podstawowe informacje o us udze $http
$http jest podstawow  us ug  AngularJS, która s u y do wykonywania da  AJAX. Us uga ta
udost pnia interfejs API umo liwiaj cy wykonywanie wszystkich operacji ( da ) HTTP, takich
jak GET, POST, PUT, DELETE i kilka innych.

Komunikacja HTTP ma charakter asynchroniczny. Wysy aj c danie HTTP, przegl darka nie
czeka na otrzymanie odpowiedzi, tylko zaraz po jego wys aniu kontynuuje przetwarzanie.
Oznacza to, e musimy zarejestrowa  jak  funkcj  zwrotn , która zostanie wywo ana po otrzy-
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maniu odpowiedzi z serwera. Obietnice (ang. promise) AngularJS i ich API u atwiaj  obs ug
asynchronicznej komunikacji i s  powszechnie u ywane wraz z us ug  $http, o czym si  nie-
bawem przekonasz.

Poni szy przyk ad przedstawia podstawow  sk adni  us ugi $http:

$http(config)

Wywo anie us ugi wymaga przekazania obiektu konfiguracyjnego i zwraca obietnic . Obiekt
config zawiera zestaw w a ciwo ci okre laj cych posta  i sposób wykonania dania. W a ci-
wo ci te okre laj  mi dzy innymi typ operacji HTTP (GET, POST, PUT itd.), adres URL zdalnego
serwera, parametry a cucha zapytania i wysy ane nag ówki.

Wszelkie szczegó owe informacje dotycz ce opcji konfiguracyjnych us ugi $http s  dost pne
w jej dokumentacji, na stronie https://code.angularjs.org/1.3.3/docs/api/ng/service/$http. W dal-
szej cz ci rozdzia u, podczas prac nad implementacj  aplikacji, skorzystamy z kilku tych opcji.

Wywo anie us ugi $http zwraca obiekt obietnicy. Oprócz standardowych funkcji tworz cych
API obietnic (takich jak then) ten obiekt zawiera tak e dwie dodatkowe funkcje zwrotne, success
i error, które s  wywo ywane zale nie od tego, czy danie HTTP zako czy o si  pomy lnie,
czy te  w trakcie jego wykonywania wyst pi y b dy.

Oto podstawowy sposób wykonywania da  HTTP przy u yciu us ugi $http:

$http({method: 'GET', url: '/endpoint'}).
    success(function(data, status, headers, config) {
        // wywo ywana, gdy danie zostanie wykonane prawid owo
    }).
    error(function(error, status, headers, config) {
        // wywo ywana, gdy podczas wykonywania dania wyst pi  b dy
        // parametr error zawiera przyczyn  problemu
    });

Powy szy kod przesy a danie HTTP pod adres /endpoint, a pó niej, kiedy odpowied  jest
ju  dost pna, wywo uje albo funkcj  zwrotn  success, albo error.

Odpowiedzi HTTP o kodach z zakresu od 200 do 299 s  uznawane za prawid owe. Odpowiedzi o kodach
40x i 50x s  traktowane jako b dy i powoduj  wywo anie funkcji zwrotnej error.

Funkcje zwrotne success i error maj  cztery parametry:
 data lub error  zawiera odpowied  zwrócon  przez serwer, mog  to by  dane

lub, w przypadku dania zako czonego niepowodzeniem, informacje o b dzie.
 status  zawiera kod statusu odpowiedzi HTTP.
 headers  zawiera nag ówki odpowiedzi HTTP.
 config  zawiera obiekt konfiguracyjny przekazany w wywo aniu us ugi $http.
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W przypadku da  AJAX przedstawiona powy ej sk adnia us ugi $http jest stosowana bar-
dzo rzadko. Us uga ta udost pnia grup  metod pomocniczych, upraszczaj cych generowanie
konkretnych typów da  HTTP. Mo na do niej zaliczy  nast puj ce metody:

 $http.get(url, [config]),
 $http.post(url, data, [config]),
 $http.put(url, data, [config]),
 $http.delete(url, [config]),
 $http.head(url, [config]),
 $http.jsonp(url, [config]).

W wywo aniach ka dej z tych funkcji mo na przekaza  (jako ostatni argument) ten sam (opcjo-
nalny) obiekt config.

Interesuj cym aspektem standardowej konfiguracji us ugi $http jest to, e zapewnia ona bardzo
atw  obs ug  danych w formacie JSON. Oto jej najwa niejsze efekty:

 W przypadku operacji GET, je li odpowied  zawiera dane w formacie JSON,
to framework automatycznie przetworzy przekazane dane w formie a cuchowej
na obiekt JavaScriptu. W efekcie pierwszy parametr funkcji zwrotnej success (data)
b dzie zawiera  nie a cuch znaków, lecz obiekt JavaScriptu.

 W przypadku wykonywania da  POST lub PUT obiekty s  automatycznie
serializowane, a przed wys aniem dania okre lana jest odpowiednia warto
nag ówka typu zawarto ci (Content-Type: application/json).

Czy to oznacza, e us uga $http nie potrafi obs ugiwa  danych w innych formatach? Absolutnie
nie. $http jest us ug  o charakterze ogólnym, która generuje dania AJAX i mo e obs ugiwa
dowolne formaty da  i odpowiedzi. Ka de danie AJAX w AngularJS jest wykonywane przy
u yciu us ugi $http — bezpo rednio lub po rednio. Na przyk ad zdalne widoki wczytywane
za pomoc  dyrektyw ng-view lub ng-include w niewidoczny dla nas sposób korzystaj  w a nie
z us ugi $http.

Warto zajrze  do przyk adu opublikowanego w serwisie jsFiddle na stronie http://jsfiddle.net/cmyworld/
doLhmgL6/, który przedstawia zastosowanie us ugi $http do przesy ania na serwer danych w formacie
tradycyjnie u ywamy przez formularze HTML korzystaj ce z metody POST ('Content-Type': 'application/
x-www-form-urlencoded').

To wy cznie AngularJS sprawia, e korzystanie z danych w formacie JSON jest tak atwe, elimi-
nuj c konieczno  pisania powtarzaj cej si  logiki serializacji i deserializacji oraz ustawiania od-
powiednich nag ówków HTTP, których zazwyczaj wymaga obs uga danych w formacie JSON.

Dysponuj c ju  podstawow  znajomo ci  us ugi $http, mo emy jej u y  do zaimplementowania
czego  u ytecznego. Spróbujmy zatem zapewni  trwa o  danych w naszej aplikacji.
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Aplikacja Mój trening
i jej integracja z serwerem
Zgodnie z informacjami podanymi w poprzednim podrozdziale wszelkie interakcje klient –
serwer maj  charakter asynchroniczny. Rozwi zanie to stanie si  bardziej zrozumia e, kiedy zmo-
dyfikujemy aplikacj  Mój trening tak, by wczytywa a dane z serwera.

W poprzednim rozdziale zbiór domy lnych wicze  i jeden trening zosta y na sta e zakodowane
w implementacji us ugi WorkoutService. Przekonajmy si , w jaki sposób mo na je wczyta
z serwera.

Wczytywanie danych wicze  i treningów
Na pocz tku tego rozdzia u zapisali my w bazie danych informacje z pliku seed.js. Teraz zale y
nam na tym, by w jaki  sposób wy wietli  te dane w widokach aplikacji. Zastosujemy do tego
REST API us ugi MongoLab.

REST API serwisu MongoLab korzysta z klucza API do autoryzacji wszystkich da . Ka de danie kie-
rowane do punktów ko cowych MongoLab musi zawiera  w a cuchu zapytania parametr o postaci
apikey=<klucz>, gdzie <klucz> to klucz API u ytkownika serwisu odczytany podczas przygotowy-
wania bazy zgodnie z informacjami podanymi we wcze niejszej cz ci rozdzia u. Trzeba pami ta , e ten
klucz jest zawsze skojarzony z kontem u ytkownika. dlatego nie nale y udost pnia  go innym osobom.

API MongoLab zapewnia mo liwo  przegl dania i aktualizacji danych przy u yciu adresów
o przewidywalnej postaci. Poni ej przedstawiam typowe wzorce dost pu do punktów ko cowych
dowolnych kolekcji MongoDB (zak adaj c, e adres URL bazy danych ma posta  https://api.
mongolab.com/api/1/databases):

 <bazadanych>/collections/<nazwa>?apiKey=<klucz>  udost pnia dwa typy da :
 GET  pobiera wszystkie obiekty dost pne w kolekcji o podanej nazwie.
 POST  dodaje nowy obiekt do kolekcji o podanej nazwie. MongoLab u ywa

w a ciwo ci _id w celu unikalnej identyfikacji dokumentów (obiektów). Je li
przes ane dane nie b d  zawiera  tej w a ciwo ci, to zostanie ona wygenerowana
automatycznie.

 <bazadanych>/collections/<nazwa>/<id>?apiKey=<klucz>  udost pnia trzy typy da :
 GET  pobiera z kolekcji o podanej nazwie konkretny dokument (element

kolekcji) okre lony za pomoc  identyfikatora (id, który b dzie dopasowywany
do w a ciwo ci _id).

 PUT  aktualizuje okre lony element (id) kolekcji o podanej nazwie.
 DELETE  usuwa z kolekcji o podanej nazwie element o okre lonym

identyfikatorze (id).
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Szczegó owe informacje na temat interfejsu REST API mo na znale  w dokumentacji serwisu MongoLab,
na stronie http://docs.mongolab.com/data-api/.

Teraz nic ju  nie stoi na przeszkodzie, by my zaj li si  implementacj  stron z listami wicze
i treningów.

Zanim zaczniemy, nale y skopiowa  z przyk adów do czonych do ksi ki dzia aj c  wersj  aplikacji Mój
trening, dost pn  w katalogu rozdzial04\punkt_kontrolny_7. Jest to pe na wersja aplikacji zawieraj ca
tak e dzia aj cy formularz do tworzenia i edycji wicze , który mieli my zaimplementowa  samodzielnie,
w ramach wiczenia.

Wczytywanie list wicze  i treningów z serwera
Aby pobra  listy wicze  i treningów z bazy danych w serwisie MongoLab, musimy zmodyfikowa
dwie metody us ugi WorkoutService — getExercises i getWorkouts.

Poni ej przedstawiam zmiany, które nale y wprowadzi  w kodzie metody getExercises, w pliku
services.js umieszczonym w katalogu app\js\shared:

service.getExercises = function () {
  var collectionsUrl =
              "https://api.mongolab.com/api/1/databases/<nazwa>/collections";
  return $http.get(collectionsUrl + "/exercises", {
            params: { apiKey: '<klucz>'}
  });
};

W powy szym kodzie fragmenty <nazwa> i <klucz> nale y zast pi  odpowiednio nazw  bazy
danych w serwisie MongoLab i kluczem API.

Ponadto koniecznie nale y pami ta  o dodaniu do deklaracji us ugi WorkoutService zale no ci
od us ugi $http.

Powy sza, zmodyfikowana wersja funkcji tworzy adres URL odwo uj cy si  do serwisu MongoLab,
a nast pnie wywo uje funkcj  $http.get, by pobra  list  wicze . Pierwszym argumentem jej
wywo ania jest adres URL, na jaki nale y wys a  danie, a drugim obiekt konfiguracyjny
(config).

W a ciwo  params obiektu konfiguracyjnego zapewnia mo liwo  dodawania do adresu URL
parametrów a cucha zapytania. W naszym przypadku parametrem tym b dzie klucz API
(?apiKey=98dkdd) zapewniaj cy dost p do API MongoLab.

Ta nowa wersja funkcji getExercises zwraca obietnic , a zatem musimy zmodyfikowa  kod,
który jej u ywa.
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W tym celu musimy otworzy  plik exercise.js znajduj cy si  w katalogu WorkoutBuilder i zmo-
dyfikowa  kontroler ExerciseListController, a konkretnie zast pi  istniej c  implementacj
funkcji init (kod umieszczony wewn trz niej) poni sz  instrukcj :

WorkoutService.getExercises().success(function (data) {
    $scope.exercises = data;
});

Zastosowali my w niej funkcj  zwrotn  success obietnicy, by dowi za  list  wicze  do kon-
trolera. Powy szy kod wyra nie pokazuje asynchroniczne dzia anie us ugi $http i obietnic,
gdy  dane wicze  s  zapisywane we w a ciwo ci exercises w funkcji zwrotnej wywo ywanej
dopiero po odebraniu odpowiedzi z serwera.

Spróbujmy teraz wy wietli  stron  z list  wicze  w przegl darce (#/builder/exercises)
i upewni  si , e zostanie ona wczytana z serwera. Lista da  sieciowych wykonanych przez
przegl dark  powinna zawiera  pozycje takie jak na rysunku 5.3.

Rysunek 5.3. dania pobieraj ce dane z serwera MongoLab

Jak wida , wiczenia s  wczytywane prawid owo. A co z treningami? Wczytywanie listy treningów
mo na poprawi  w podobny sposób.

Zmodyfikujmy zatem funkcj  getWorkouts w us udze WorkoutService tak, by wyczytywa a dane
z serwera. Implementacja tej funkcji b dzie bardzo podobna do implementacji funkcji get
Exercises, z t  ró nic , e adres URL b dzie si  odwo ywa  do kolekcji o nazwie workouts.

Nast pnie musimy tak e zmodyfikowa  funkcj  init kontrolera WorkoutListController,
analogicznie jak wcze niej zmodyfikowali my funkcj  init us ugi ExerciseListController.

To by o atwe! Tak samo mo emy poprawi  wszystkie pozosta e fragmenty aplikacji pobieraj ce
dane treningów i wicze . Niemniej zanim to zrobimy, warto zwróci  uwag , e wci  mo na
poprawi  implementacj  aplikacji.

Pierwszym problemem zwi zanym z aktualn  implementacj  funkcji getExercises i getWorkouts
jest to, e nazwa bazy danych i klucz API s  podane na sta e w kodzie, co w przysz o ci mo e
utrudni  jego utrzymanie. Optymalnym rozwi zaniem b dzie wstrzykni cie tych warto ci do
us ugi WorkoutService.

Bazuj c na zdobytej wcze niej wiedzy i znajomo ci AngularJS, wiemy, e gdyby WorkoutService
by a us ug  typu provider, to mogliby my przekaza  do niej dane konfiguracyjne niezb dne do
odpowiedniego przygotowania us ugi na etapie adowania aplikacji. To rozwi zanie pozwoli oby
nam skonfigurowa  us ug  przed jej u yciem. Nadszed  zatem czas, by zastosowa  t  teori
w praktyce!

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angupp
http://helion.pl/rt/angupp


Rozdzia  5. • Dodawanie warstwy trwa o ci danych

239

Implementacja dostawcy us ugi WorkoutService
Implementacja us ugi WorkoutService w formie dostawcy pozwoli nam okre li  u ywane przez
ni  informacje —  nazw  bazy danych i klucz API — na etapie konfiguracji.

Skopiujmy zatem definicj  us ugi WorkoutService z pliku services.js dost pnego w przyk adach
do czonych do ksi ki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_1\app\js\shared, i wklejmy go
do analogicznego pliku w tworzonej aplikacji. W ten sposób zamienimy wcze niejsz  us ug
na us ug  typu provider.

Nowa wersja us ugi definiuje metod  configure, odpowiadaj c  za okre lenie nazwy bazy danych
i klucza API oraz przygotowanie adresu URL po czenia. Oto jej kod:

this.configure = function (dbName, key) {
    database = database;
    apiKey = key;
    collectionsUrl = apiUrl + dbName + "/collections";
}

Usun li my tak e funkcje setupInitialExercises, setupInitialWorkouts oraz init, gdy  dane
b d  teraz pobierane z serwera MongoLab.

Zmienili my równie  implementacje funkcji getExercises i getWorkouts tak, by korzysta y
z przygotowanych wcze niej parametrów:

service.getExercises = function () {
    return $http.get(collectionsUrl + "/exercises", { params: { apiKey: apiKey }
});
};

I w ko cu utworzenie obiektu service zosta o przeniesione do funkcji $get dostawcy. $get
jest funkcj  wytwórcz  odpowiedzialn  za utworzenie w a ciwej us ugi.

Kolejn  czynno ci  b dzie zmodyfikowanie funkcji config modu u app i wstrzykni cie konfi-
guracji serwera MongoLab do nowej implementacji us ugi WorkoutService (za pomoc  Workout
ServiceProvider).

Otwórzmy zatem plik app.js i w definicji funkcji config dodajmy do ju  istniej cej listy do-
stawców zale no  od dostawcy WorkoutServiceProvider. Ponadto w kodzie tej funkcji musi-
my doda  wywo anie metody configure tego dostawcy, okre laj ce nazw  u ywanej bazy da-
nych i klucz API:

WorkoutServiceProvider.configure("<mojaBaza>", "<mójKluczAPI>");

Ta nowa implementacja us ugi WorkoutService jest znaczenie lepsza od poprzedniej, poniewa
zapewnia mo liwo  konfiguracji us ugi przez jej u yciem.
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Zastosowanie us ugi typu provider mo e si  wydawa  nadmiernie skomplikowanym rozwi za-
niem, gdy  podobny efekt mo na by uzyska , tworz c us ug  typu constant, tak  jak poni ej:

angular.module('app').constant('dbConfig', {
    database: "<mojaBaza>",
    apiKey: "<mójKluczAPI>"
});

A nast pnie wstrzykuj c j  do istniej cej implementacji us ugi WorkoutService.

Zastosowanie us ugi typu provider ma jednak t  zalet , e dane konfiguracyjne nie s  dost p-
ne globalnie. W przypadku u ycia us ugi typu constant, takiej jak dbConfig, ka da inna us uga
lub kontroler mog yby uzyska  dost p do nazwy bazy danych lub klucza API — wystarczy oby
wstrzykn  us ug  dbConfig — a to by oby raczej niepo dane.

Przedstawione do tej pory modyfikacje wci  nie s  jeszcze kompletne, o czym mo na si
przekona , od wie aj c stron  z list  treningów. W konsoli przegl darki zostanie wy wietlony
komunikat unknown provider WorkoutServiceProvider1.

Mamy tu do czynienia z b dem AngularJS zwi zanym z tym, e funkcja config modu u zo-
sta a wywo ana przed zarejestrowaniem dostawcy. Przyczyn  tego b du jest kolejno  od-
wo a  do skryptów w pliku index.html, a konkretnie to, e odwo anie do skryptu app.js jest
umieszczone przed odwo aniem do skryptu service.js.

Powy szy b d zosta  zg oszony (https://github.com/angular/angular.js/issues/7139) i opraco-
wano metod  jego omini cia — polega ona na wywo aniu funkcji config na samym ko cu, ju  po
zarejestrowaniu wszystkich dostawców i us ug. Wymaga to jednak przeniesienia kodu funkcji
config do nowego pliku.

Powy szy b d faktycznie wyst powa  w czasie, kiedy pisa em ten rozdzia , ale w nowszych wersjach
AngularJS 1.3 problem ten zosta  rozwi zany. Pomimo to wci  b dziemy korzysta  z przedstawionego
poni ej rozwi zania, gdy  zapewnia ono prawid owe dzia anie kodu niezale nie od u ywanej wersji
AngularJS.

Aby rozwi za  opisany wcze niej problem, musimy skopiowa  do roboczej wersji aplikacji
pliki app.js i config.js dost pne w przyk adach do czonych do ksi ki, w katalogu rozdzial05\
punkt_kontrolny_1. Nast pnie trzeba zaktualizowa  wywo anie funkcji configure us ugi Workout
ServiceProvider w pliku config.js, podaj c w nim nazw  bazy danych i klucz API. Nie mo emy

tak e zapomnie  o dodaniu odwo ania do pliku config.js na samym ko cu listy odwo a  w pliku
index.html.

Je li teraz od wie ymy stron  z list  wicze  lub treningów, przekonamy si , e dane s  pra-
wid owo pobierane z serwera bazy danych.

                                                          
1 Nieznany dostawca WorkoutServiceProvider — przyp. t um.
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Je li masz problemy z tworzon  implementacj  aplikacji, to jej dzia aj c  wersj  znajdziesz w przyk adach
do czonych do ksi ki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_1.

Przed prób  uruchomienia tego kodu nale y tak e pami ta , by zmieni  nazw  bazy danych i klucz API.

Wszystko wygl da dobrze i lista jest wy wietlana prawid owo. No, prawie! Jest pewien drob-
ny problem z list  treningów. Je li dok adnie przyjrzymy si  elementom tej listy (a w a ciwie
jedynemu jej elementowi, przedstawionemu na rysunku 5.4), to zauwa ymy go bez trudu:

Rysunek 5.4. Drobny b d na li cie treningów

Okazuje si , e po wprowadzeniu zmian przesta o dzia a  wyliczanie czasu trwania treningu!
Ale dlaczego tak si  sta o? Aby odpowiedzie  na to pytanie, musimy przeanalizowa , w jaki
sposób zosta y zaimplementowane te obliczenia. Us uga WorkoutService (w pliku model.js) defi-
niuje funkcj  totalWorkoutDuration, która s u y do wyliczania czasu trwania treningu.

Ró nica polega na zawarto ci tablicy treningów dowi zanej do widoku. W poprzednich roz-
dzia ach tworzyli my tablic  z obiektami modelu, tworzonymi przy u yciu us ugi WorkoutPlan.
Teraz natomiast dane s  pobierane z serwera, do widoku dowi zywana jest zwyczajna tablica
obiektów JavaScriptu, które z oczywistych powodów nie dysponuj  adn  logik  do wykonywania
oblicze .

Problem ten mo emy jednak rozwi za  — wystarczy odwzorowa  odpowied  przes an  z serwe-
ra na obiekty klasy modelu i zwróci  tablic  tych obiektów.

Odwzorowywanie danych z serwera na modele aplikacji
Odwzorowywanie danych z serwera na model aplikacji i na odwrót nie jest konieczne, je li
definicje modelu i posta  danych przechowywanych na serwerze odpowiadaj  sobie. Je li
spojrzymy na klas  modelu Exercise i na dane wicze , które zapisali my w bazie MongoLab,
oka e si , e s  identyczne, wi c adne odwzorowywanie nie jest konieczne.

Odwzorowywanie odpowiedzi nades anej z serwera na dane modelu nabiera znaczenia gdy:
 model definiuje jakiekolwiek funkcje;
 dane modelu zapisane w bazie maj  inn  struktur  ni  ich reprezentacja u ywana

w kodzie;
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 ta sama klasa modelu jest u ywana do reprezentacji danych pochodz cych z ró nych
róde  (co mo e si  zdarzy  w aplikacjach typu mashup, cz cych dane pochodz ce

z ró nych róde ).

Us uga WorkoutPlan jest doskona ym przyk adem znaczenia ró nic mi dzy reprezentacj  mo-
delu i jego trwale przechowywanymi danymi. Aby zauwa y  te ró nice, wystarczy przyjrze
si  danym przedstawionym na rysunku 5.5.

Rysunek 5.5. Posta  danych modelu i danych przechowywanych na serwerze

Oto dwie podstawowe ró nice mi dzy danymi modelu i danymi przechowywanymi na serwerze:
 Model definiuje funkcj  totalWorkoutDuration.
 Inna jest reprezentacja tablicy exercises. W przypadku modelu tablica exercises

zawiera obiekty Exercise (zapisane we w a ciwo ci details), natomiast w danych
przechowywanych na serwerze znajduje si  wy cznie identyfikator lub nazwa
wiczenia.

To wyra nie pokazuje, e wyczytywanie i zapisywanie treningów wymaga odwzorowywania
modelu. Dla zachowania spójno ci mamy zamiar zaimplementowa  odwzorowywanie danych,
i to zarówno danych wicze , jak i treningów.

W pierwszej kolejno ci musimy zmieni  implementacj  funkcji getExercises us ugi Workout
Service:
service.getExercises = function () {
    return $http.get(collectionsUrl + "/exercises", { params: { apiKey: apiKey }
})
        .then(function (response) {
            return response.data.map(function (exercise) {
                return new Exercise(exercise);
            })
        });
};

A poniewa  obecnie wynikiem zwracanym przez funkcj  getExercises nie jest obiekt obietnicy
zwracany przez us ug  $http (wi cej o niej w dalszej cz ci tego podpunktu), lecz standardowy
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obiekt obietnicy, to wsz dzie tam, gdzie wywo ujemy funkcj  getExercises, zamiast funkcji
success musimy u y  funkcji then.

Zmie my wi c w poni szy sposób implementacj  funkcji init w kontrolerach ExercisesNav
Controller i ExerciseListController:
var init = function () {
    WorkoutService.getWorkouts().then(function (data) {
        $scope.workouts = data;
    });
};

Spójrzmy teraz na fragment kodu funkcji getExercises wyró niony pogrubieniem. Dzieje si
w nim kilka interesuj cych rzeczy, które nale y zrozumie :

 Po pierwsze, w funkcji zwrotnej przekazywanej w wywo aniu funkcji then (jako jej
pierwszy parametr) wywo ujemy funkcj  Array.map, która odwzorowuje tablic
wicze  zwrócon  z serwera na tablic  obiektów Exercise. Ogólnie rzecz bior c,

funkcja Array.map jest zazwyczaj u ywana do odwzorowywania jednej tablicy na inn .
Wi cej informacji dotycz cych dzia ania tej funkcji mo na znale  w dokumentacji
Mozilla Developer Network (MDN), na stronie https://developer.mozilla.org/en-US/
docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/map.

 Po drugie, ten kod stanowi doskona y przyk ad zastosowania a cuchów obietnic.
Pierwsza obietnica jest zwracana przez wywo anie $http.get. Do niej do czamy
funkcj  zwrotn  then, która tak e zwraca obietnic , i to w a nie ten obiekt zostanie
zwrócony do kodu wywo uj cego jako wynik. Ca y ten proces mo na zilustrowa
za pomoc  diagramu przedstawionego na rysunku 5.6.

Rysunek 5.6. Schematyczna posta  a cucha obietnic

W przysz o ci, po wyznaczeniu pierwszej obietnicy ($http.get), zostanie wywo ana
funkcja zwrotna then, do której zostanie przekazana lista wicze  pobrana z serwera.
Funkcja zwrotna then przetworzy odpowied  i zwróci now  tablic  obiektów
Exercise. Ta tablica zostanie nast pnie u yta podczas wyznaczania kolejnej obietnicy
i przekazana do funkcji zwrotnej zdefiniowanej w kontrolerze ExerciseListController.
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Obietnica zwrócona przez funkcj  then jest wyznaczana przez warto  wynikow  zwrócon  przez jej funk-
cj  zwrotn  success lub error.

Dopiero funkcja zwrotna then zdefiniowana w kontrolerze ExerciseListController
zapisuje przekazan  tablic  obiektów Exercise w zmiennej exercises. Na diagramie
przedstawionym na rysunku 5.6 dane przekazywane w procesie wyznaczania
poszczególnych obietnic zosta y przedstawione nad przerywanymi strza kami.

a cuch obietnic dzia a jak potok do przetwarzania odpowiedzi; stanowi on
wzorzec zapewniaj cy ogromne mo liwo ci i, jak pokaza  powy szy przyk ad,
mo na go u ywa  do wykonywania naprawd  interesuj cych rzeczy.

 Po trzecie, ze wzgl du na subteln  ró nic  mi dzy wynikiem zwracanym przez
funkcje success i then, zamiast funkcji zwrotnej success obietnicy zwracanej przez
wywo anie $http.get u ywamy funkcji then. Funkcja success zwraca pocz tkow
obietnic  (w naszym przypadku obietnica ta jest tworzona przez wywo anie $http.get),
natomiast funkcja then zwraca now  obietnic , wyznaczan  przez warto  wynikow
zwrócon  przez funkcj  success lub error, do których zosta a do czona funkcja then.

Poniewa  zamiast funkcji success u ywamy funkcji then, do funkcji zwrotnej jest przekazywany jeden
obiekt zawieraj cy wszystkie cztery w a ciwo ci: config, data, header oraz status.

Zanim zajmiemy si  kolejnymi zagadnieniami, omówi  dok adniej a cuchy obietnic, analizuj c
kilka prostych przyk adów. To bardzo u yteczne rozwi zanie, zapewniaj ce ogromne mo liwo ci.

Wyja nienie a cuchów obietnic
Tworzenie a cuchów obietnic polega na przekazaniu wyniku wyznaczenia jednej obietnicy
do innej obietnicy. Poniewa  obietnica stanowi opakowanie dla operacji asynchronicznych,
tworzenie a cuchów obietnic pozwala nam zarz dza  kodem asynchronicznym poprzez zde-
finiowanie sekwencji operacji, a nie w formie zagnie d onych wywo a  zwrotnych. We wcze-
niejszej cz ci rozdzia u spotka e  si  ju  z przyk adem takiego a cucha obietnic — pos u y

nam on do pobrania wicze  z serwera (pierwsza operacja asynchroniczna), przekszta cenia
ich (druga operacja asynchroniczna) oraz dowi zania do widoku (trzecia operacja asynchronicz-
na). Proces ten zosta  tak e przedstawiony na diagramie z rysunku 5.6.

Technika ta umo liwia tworzenie a cuchów o dowolnej d ugo ci, o ile tylko wszystkie kolej-
ne metody w a cuchu b d  zwraca  obietnice. W naszym przypadku obie metody, $http.get
i then, zwracaj  obietnice.

Przeanalizujmy teraz znacznie prostszy przyk ad a cuchów obietnic. Kod tego przyk adu zo-
sta  przedstawiony poni ej:

var promise = $q.when(1);
var result = promise
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.then(function (i) { return i + 1;})
   .then(function (i) { return i + 1;})
   .then(function (i) { return i + 1;});
   .then(function (i) { console.log("Warto  i wynosi:" + i);});

Przyk ad demonstruj cy tworzenie a cucha obietnic jest dost pny w serwisie jsFiddle, na stronie
http://jsfiddle.net/cmyworld/9ak1gahe/.

Powy szy kod tworzy a cuch obietnic, przy czym ka da z funkcji w a cuchu inkrementuje
przekazan  do niej warto  i przekazuje j  dalej, do kolejnej obietnicy. Ostateczna warto  i,
przekazana do ostatniego wywo ania funkcji then, b dzie wynosi a 4.

Funkcja $q.when(1) zwraca obietnic , której wyznaczenie zwróci warto  1.

Zgodnie z podanymi wcze niej informacjami tworzenie a cuchów obietnic jest mo liwe dlatego,
e funkcja then zwraca obietnic . W efekcie wyznaczania obietnicy zwracana jest warto

funkcji zwrotnej success lub error. Je li przyjrzymy si  poprzedniemu przyk adowi, to za-
uwa ymy, e w ka dej funkcji zwrotnej (z wyj tkiem ostatniej), wykonywanej w przypadku
prawid owego wyznaczenia obietnicy, zosta a u yta instrukcja return.

Nieco zaskakuj ce mo e by  natomiast dzia anie a cucha obietnic w przypadku, gdy ich wy-
znaczenie zako czy si  niepowodzeniem. Najlepiej b dzie zilustrowa  go na przyk adzie:

var errorPromise = $q.reject("niepowodzenie");
var resultError = errorPromise.then(function (data) {
    return "powodzenie";
}, function (e) {
    return "niepowodzenie";
});
resultError.then(function (data) {
    console.log("W funkcji zwrotnej success, dane:" + data);
}, function (e) {
    console.log("W funkcji zwrotnej error, dane:" + e);
});

Wywo anie $q.reject tworzy obietnic , która zostanie odrzucona i zwróci przy tym warto
error. A zatem tak e wyznaczenie obietnicy resultError zwróci warto  error.

Teraz jednak powstaje pytanie: jaki komunikat wy wietli funkcja zwrotna resultError.then?
Okazuje si , e komunikatem tym b dzie: W funkcji zwrotnej success, dane: niepowodzenie,
gdy  zostanie wywo ana funkcja zwrotna success, a nie error. A to z kolei wynika z faktu, e
w obu funkcjach zwrotnych — success i error — przekazanych w wywo aniu errorPromise.then
(lub resultError) u yli my zwyczajnej instrukcji return.
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Gdyby my chcieli, by wyznaczanie wszystkich obietnic w a cuchu zako czy o si  niepowo-
dzeniem, to w ka dej funkcji zwrotnej error musieliby my odrzuci  obietnic . Zmie my zatem
obietnic  resultError w nast puj cy sposób:

var resultError = errorPromise.then(function (data) {
    return "powodzenie";
}, function (e) {
    return $q.reject(e);
});

W tym przypadku w nast pnym wywo aniu then w a cuchu zostanie wywo ana prawid owa
funkcja zwrotna, a w oknie konsoli pojawi si  komunikat: W funkcji zwrotnej error, dane:
niepowodzenie.

Zwrócenie w funkcji zwrotnej error wyniku wywo ania $q.reject(e) sprawi, e wyznaczon
warto ci  obietnicy resultError b dzie odrzucona obietnica (wywo anie $q.reject zwraca
obietnic , która zawsze b dzie odrzucona).

Tworzenie a cuchów obietnic jest rozwi zaniem zapewniaj cym ogromne mo liwo ci, a jego
dobre opanowanie pozwoli Ci tworzy  bardziej zwi z y i lepiej zorganizowany kod. W tym
rozdziale b dziemy go u ywali bardzo intensywnie, do obs ugi odpowiedzi przesy anych z ser-
wera oraz przetwarzania i wczytywania danych.

A teraz wró my do prac nad rozwojem aplikacji, do miejsca, w którym je wcze niej przerwali my,
czyli do wczytywania z serwera danych wicze  i treningów.

Wczytywanie danych wicze  i treningów z serwera
Skoro poprawili my ju  implementacj  funkcji getExercise us ugi WorkoutService, mo emy
zaimplementowa  tak e inne operacje zwi zane z pobieraniem danych wicze  i treningów.
W tym celu nale y skopiowa  implementacje funkcji getExercise, getWorkouts oraz getWorkout
us ugi WorkoutService z pliku services.js umieszczonego w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_2\
app\js\shared.

Funkcje getWorkout i getExercise pobieraj  odpowiednie dane na podstawie nazwy treningu lub
wiczenia. Ka dy element baz danych MongoLab ma w a ciwo  _id, która w unikalny sposób go identyfi-

kuje. W przypadku obiektów Exercise i WorkoutPlan tym unikalnym identyfikatorem jest nazwa wiczenia
b d  treningu, dlatego nazwa i w a ciwo  _id zawsze b d  identyczne.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na implementacje funkcji getWorkouts i getWorkout, gdy
w obu jest wykonywane przekszta cenie danych zwi zane z ró nicami mi dzy modelem apli-
kacji i formatem danych przechowywanych na serwerze.

Funkcja getWorkouts przypomina funkcj  getExercises, z tym e tworzy obiekt WorkoutPlan,
a tablica exercises nie jest odwzorowywana na tablic  obiektów klasy Exercises — funkcja pozo-
stawia struktur  danych zwróconych z serwera, o postaci {name:'nazwa', duration:wartosc}.
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Implementacja funkcji getWorkout wymaga wykonania ca kiem rozbudowanych operacji od-
wzorowywania danych. Poni ej przedstawiam jej kod w aktualnej, docelowej postaci:

service.getWorkout = function (name) {
    return $q.all([service.getExercises(), $http.get(collectionsUrl
        + "/workouts/" + name, { params: { apiKey: apiKey } })])
        .then(function (response) {
            var allExercises = response[0];
            var workout = new WorkoutPlan(response[1].data);

            angular.forEach(response[1].data.exercises, function (exercise) {
                exercise.details = allExercises.filter(function (e) {
                      return e.name === exercise.name; })[0];
            });
            return workout;
        });
};

W kodzie tej funkcji dzieje si  ca kiem sporo, a Ty musisz dobrze zrozumie  sposób jej dzia ania.

Operacje wykonywane przez funkcj  getWorkout rozpoczynaj  si  od wywo ania funkcji $q.all.
S u y ona do oczekiwania na zako czenie wywo a  wi kszej liczby obietnic. Jej argumentem
jest tablica obietnic, a sama funkcja tak e zwraca obietnic . Ta zagregowana obietnica jest
wyznaczana lub odrzucana (sygnalizuje b d), gdy wszystkie obietnice w tablicy zostan  wy-
znaczone lub odrzucone. W powy szej funkcji, w wywo aniu $q.all, przekazali my tablic
zawieraj c  dwie obietnice: pierwsz  z nich jest obietnica zwrócona przez funkcj  service.get
Exercises, a drug  wynik zwrócony przez wywo anie $http.get (które pobiera trening o okre-

lonym identyfikatorze).

Parametr response przekazywany do funkcji zwrotnej obietnicy $q.all tak e jest tablic . Zawiera
ona warto ci zwrócone przez funkcje zwrotne ka dej z obietnic zapisanych w tablicy przekazanej
w wywo aniu $q.all. W naszym przypadku response[0] zawiera list  wicze , a response[1]
— odebrane z serwera dane na temat treningu (response[1].data zawiera sekcj  danych od-
powiedzi HTTP).

Kiedy ju  uzyskamy informacje dotycz ce treningu i pe n  list  wicze , kolejna operacja
aktualizuje tablic  exercises treningu, zapisuj c w niej tablic  prawid owych obiektów klasy
Exercise. W tym celu w tablicy allExercises wyszukiwane s  nazwy wicze  zapisane w ele-
mentach tablicy workout.exercises zwróconej z serwera. W efekcie zyskujemy kompletny obiekt
WorkoutPlan zawieraj cy prawid owo przygotowan  tablic  wicze  — exercises.

Te zmiany funkcji us ugi WorkoutService zmuszaj  nas tak e do odpowiedniego zmodyfikowa-
nia kodu, który ich u ywa. Ju  wcze niej poprawili my implementacje kontrolerów Exercises
NavController i ExerciseListController. Teraz w podobny sposób musimy zmodyfikowa

kontroler WorkoutListController. Funkcje getWorkout i getExercise nie s  u ywane bezpo-
rednio w kodzie kontrolera, ale korzystaj  z nich us ugi u ywane do tworzenia treningów.
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Dlatego teraz zajmiemy si  poprawieniem implementacji tej us ugi i stron prezentuj cych
szczegó owe informacje o treningach i wiczeniach.

Poprawianie stron ze szczegó owymi informacjami o treningach i wiczeniach
W tym podpunkcie poprawimy stron  ze szczegó owymi informacjami o treningu, natomiast
wprowadzenie niezb dnych zmian w kodzie strony z informacjami o wiczeniu pozostanie jako
zadanie do samodzielnego wykonania, gdy  jest niemal identyczne.

Kontroler ExercisesNavController, u ywany do wy wietlania systemu nawigacyjnego strony
treningu, zosta  ju  poprawiony, mo emy si  zatem zaj  poprawianiem kontrolera Workout
DetailController.

Kontroler WorkoutDetailController nie wczytuje danych treningu bezpo rednio, lecz u ywa
do tego celu funkcji okre lonej w parametrze resolve definicji trasy (patrz: kod konfiguracyjny
tras umieszczony w pliku config.js); gdy zmienia si  trasa, funkcja ta wstrzykuje do kontrolera
aktualnie wybrany trening (zapisuj c go we w a ciwo ci selectedWorkout). Z kolei sama funkcja
okre laj ca w a ciwo  selectedWorkout jest zale na od us ugi WorkoutBuilderService, której
u ywa do wczytywania nowego b d  ju  istniej cego treningu. Dlatego w pierwszej kolejno ci
musimy zmodyfikowa  us ug  WorkoutBuilderService.

Za pobranie szczegó owych informacji o treningu odpowiada funkcja startBuilding. Poni szy
przyk ad pokazuje, jak powinien wygl da  jej zmodyfikowany kod:

service.startBuilding = function (name) {
    var defer = $q.defer();
    if (name) {
        WorkoutService.getWorkout(name).then(function (workout) {
            buildingWorkout = workout;
            newWorkout = false;
            defer.resolve(buildingWorkout);
        });
    } else {
        buildingWorkout = new WorkoutPlan({});
        defer.resolve(buildingWorkout);
        newWorkout = true;
    }
    return defer.promise;
};

W powy szej implementacji zastosowali my us ug  $q, wchodz c  w sk ad API obietnic, aby za
jej pomoc  utworzy  i wyznaczy  obietnic . Zastosowane rozwi zanie wymaga od nas utwo-
rzenia w asnej obietnicy, gdy  tworzenie i zwracanie nowego treningu jest procesem syn-
chronicznym, natomiast wczytywanie istniej cego — nie jest. A zatem dla zachowania spójno ci
dzia ania funkcji w ka dym z przypadków b dzie ona zwraca  obietnic  — czy to w razie two-
rzenia nowego treningu, czy te  edycji treningu, który ju  istnieje.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angupp
http://helion.pl/rt/angupp


Rozdzia  5. • Dodawanie warstwy trwa o ci danych

249

Aby przetestowa  implementacj , wystarczy wy wietli  stron  ze szczegó owymi informacjami
o dowolnym istniej cym treningu, na przyk ad 7minWorkout, podaj c jego nazw  na ko cu adresu
#/builder/workouts/. Dane treningu powinny zosta  wy wietlone na stronie z niewielkim
opó nieniem.

W powy szej funkcji po raz pierwszy utworzyli my w asn  obietnic , dlatego to doskona y mo-
ment, by nieco dok adniej pozna  to zagadnienie.

Tworzenie i wyznaczanie w asnych obietnic
Tworzenie i wyznaczanie standardowych obietnic wymaga wykonania kilku kroków:

 1. Utworzenia nowego obiektu obietnicy, defer, poprzez wywo anie funkcji $q.defer().
Pod wzgl dem poj ciowym obiekt defer mo na by porówna  do czynno ci, która
kiedy , w przysz o ci, zostanie zako czona.

 2. Zwrócenia obiektu obietnicy na ko cu kodu funkcji poprzez wywo anie funkcji
defer.promise.

 3. W dowolnym momencie w przysz o ci nale y wywo a  funkcj  defer.resolve(data),
aby wyznaczy  obietnic  z u yciem przekazanych danych (data), b d  te  funkcj
defer.reject(error), by j  odrzuci  z konkretn  informacj  o b dzie (error).
Wywo anie funkcji resolve oznacza, e zadanie zosta o zako czone pomy lnie,
natomiast wywo anie funkcji reject  e podczas jego realizacji wyst pi  b d.

Implementacja funkcji startBuilding przedstawiona w poprzednim podrozdziale dzia a do-
k adnie wed ug tego schematu.

Interesuj cym aspektem przedstawionej implementacji funkcji startBuilding jest to, e w przy-
padku wykonywania kodu z klauzuli else obietnica jest wyznaczana natychmiast (wywo ujemy
metod  defer.resolve, przekazuj c do niej now  instancj  obiektu treningu), i to jeszcze za-
nim zostanie ona zwrócona do kodu wywo uj cego. W efekcie w przypadku tworzenia nowego
treningu obietnica jest wyznaczana od razu, w momencie zako czenia wykonywania funkcji
startBuilding.

W mo liwo ci tworzenia i wyznaczania w asnych obietnic tkwi ogromny potencja . Jest ona bardzo
u yteczna w sytuacjach wymagaj cych wywo ania i koordynacji wi kszej liczby wywo a  asyn-
chronicznych, nim b dzie mo na zwróci  ostateczny wynik. Przeanalizujmy hipotetyczny przy-
k ad funkcji pewnej us ugi, której zadanie polega na pobraniu i zwróceniu opinii o produkcie
z kilku platform handlu elektronicznego:

getProductPriceQuotes(productCode) {
    var defer = $q.defer()
    var promiseA = getQuotesAmazon(productCode);
    var promiseB = getQuotesBestBuy(productCode);
    var promiseE = getQuotesEbay(productCode);
    $q.all([promiseA, promiseB, promiseE])
      .then(function (response) {
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          defer.resolve([buildModel(response[0]),
              buildModel(response[1]), buildModel(response[2])]);
      });
    defer.promise;
}

Funkcja getProductPriceQuotes musi wykonywa  asynchroniczne odwo ania do kilku us ug
zajmuj cych si  handlem elektronicznym, scali  uzyskane dane i zwróci  uzyskane wyniki. Taki-
mi skoordynowanymi operacjami asynchronicznymi mo na zarz dza  przy u yciu API obietnic
(obiektów defer). W powy szym przyk adzie zastosowali my wywo anie $q.all, które umo liwia
od o enie wykonania operacji do momentu wyznaczenia wi kszej liczby obietnic. Po zako -
czeniu wszystkich zdalnych wywo a  zostaje wywo ana funkcja zwrotna, przekazana w wy-
wo aniu funkcji then. Hipotetyczna funkcja buildModel zostaje u yta do utworzenia wspólnego
modelu Quote, poniewa  mo e si  zdarzy , e wyniki zwracane przez poszczególne zdalne us ugi
b d  si  od siebie ró ni . I w ko cu ostatnie wywo anie, defer.promise, scala dane nowego mo-
delu i zwraca je w postaci tablicy. To doskonale skoordynowane poczynania!

Istnieje kilka regu , czy te  wskazówek, które warto stosowa  podczas korzystania z API obietnic
(obiektów defer). Przedstawiam je na poni szej li cie:

 Raz wyznaczonej obietnicy nie mo na ju  zmieni . Obietnic  mo na porówna
z instrukcj  return, która zostanie wykonana kiedy  w przysz o ci. Kiedy jednak
obietnica zostanie wyznaczona, jej warto ci nie mo na ju  zmieni .

 Funkcj  then istniej cego obiektu obietnicy mo na wywo ywa  dowolnie wiele
razy, niezale nie od tego, czy obietnica zosta a wyznaczona, czy nie.

 Wywo anie funkcji then obiektu obietnicy, która ju  zosta a wyznaczona lub
odrzucona, sprawi, e odpowiednia funkcja zwrotna zostanie wywo ana natychmiast.

Zachowanie odpowiadaj ce utworzeniu w asnego obiektu obietnicy i wyznaczeniu jej mo na
jednak uzyska  tak e w inny sposób — korzystaj c z funkcji $q.when API obietnic.

Funkcja when us ugi $q
Spróbujemy teraz pój  na ca o  i pozby  si  kilku wierszy kodu z implementacji funkcji
startBuilding. W tym celu skorzystamy z funkcji $q.when. Stosowanie w asnych obiektów
obietnic tylko po to, by zapewni  spójno  wyników zwracanych przez funkcj  startBuilding,
mo na uzna  za pewn  przesad . Funkcj  $q.when opracowano z my l  o takich w a nie sytuacjach.

Funkcja when pobiera przekazany argument i zwraca obietnic :

when(value);

Argument value mo e by  zwyczajnym obiektem j zyka JavaScript b d  obiektem obietnicy.
Je li warto ci  przekazan  w wywo aniu funkcji when jest zwyczajny obiekt, to zwrócona przez
ni  obietnica zostanie wyznaczona z u yciem tej warto ci. Je li jednak przekazan  warto ci  by a
obietnica, to jej wyznaczona warto  zostanie u yta podczas wyznaczania obietnicy zwróconej
przez funkcj  $q.when. Zobaczmy teraz, jak mo emy zastosowa  t  funkcj  w naszej funkcji
startBuilding.
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Istniej c  implementacj  funkcji startBuilding nale y zast pi  nast puj cym kodem:

service.startBuilding = function (name) {
    if (name) {
        return WorkoutService.getWorkout(name).then(function (workout) {
            buildingWorkout = workout;
            newWorkout = false;
            return buildingWorkout;
        });
    }
    else {
        buildingWorkout = new WorkoutPlan({});
        newWorkout = true;
        return $q.when(buildingWorkout);
    }
};

W powy szym fragmencie zmodyfikowane wiersze kodu zosta y wyró nione pogrubieniem.
Wywo anie funkcji $q.when zosta o umieszczone w kodzie klauzuli else i s u y do zwrócenia
nowego obiektu WorkoutPlan przy u yciu obietnicy.

W ten sposób uda o si  nam pozby  kilku wierszy z kodu funkcji startBuilding, a jednocze nie
zachowa  jej wcze niejszy sposób dzia ania. Co wi cej, teraz rozumiesz tak e, jak dzia a funkcja
$q.when i kiedy mo na jej u ywa . Mo emy zatem zabra  si  za doko czenie strony prezentuj -
cej szczegó owe informacje o treningu.

Ci g dalszy poprawiania stron ze szczegó owymi informacjami
o treningach i wiczeniach
Poprawienie funkcji startBuilding wystarcza, by zapewni , e strona z informacjami o tre-
ningu b dzie wczytywa a dane. atwo mo emy si  o tym przekona  i upewni , e zarówno
nowe treningi, jak i ju  istniej ce b d  wczytywane prawid owo.

W kontrolerze WorkoutDetailController nie musimy implementowa  adnych funkcji zwrotnych.
A dlaczego? Otó  dlatego, e zadba o to w a ciwo  konfiguracyjna resolve podana w definicji
trasy. Przedstawi em j  ju  w poprzednim rozdziale, gdzie zosta a zastosowana do wstrzykni cia
do kontrolera WorkoutDetailController obiektu selectedWorkout. Zobaczmy teraz, w jaki sposób
modyfikacje zwi zane z wywo aniami asynchronicznymi i obietnicami wp ywaj  na funkcj
resolve.

Wyznaczanie tras a obietnice
Kiedy spojrzymy na konfiguracj  trasy dla strony Konstruktora treningów podan  w wywo aniu
funkcji $routeProvider.when, przekonamy si , e funkcja selectedWorkout zdefiniowana we w a-
ciwo ci resolve sk ada si  obecnie tylko z jednego wiersza kodu:

return WorkoutBuilderService.startBuilding($route.current.params.id);
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Zgodnie z tym, czego dowiedzia e  si  z poprzedniego rozdzia u, w a ciwo  konfiguracyjna
resolve s u y do wstrzykiwania zale no ci do kontrolera przed utworzeniem jego obiektu. W po-
wy szym przypadku warto ci  zwracan  przez funkcj  selectedWorkout jest obiekt obietnicy,
a nie gotowy obiekt WorkoutPlan.

Kiedy warto ci  zwrócon  przez funkcj  podan  we w a ciwo ci resolve jest obietnica, to
mechanizm wyznaczania tras AngularJS poczeka na jej wyznaczenie i dopiero, gdy to nast pi,
wczyta odpowiedni  tras . Po wyznaczeniu obietnicy uzyskane dane zostaj  wstrzykni te do
kontrolera, dok adnie tak samo, jak to ma miejsce w przypadku zwrócenia normalnej warto ci.
Tak e w naszej implementacji, po wyznaczeniu obietnicy, dane wybranego treningu zostaj
automatycznie wstrzykni te do kontrolera WorkoutDetailController. Mo emy si  o tym prze-
kona , dwukrotnie klikaj c kafelek z tytu em treningu wy wietlony na li cie treningów —
strona Konstruktora treningów zostanie wy wietlona z zauwa alnym opó nieniem.

Oczywist  zalet  korzystania z w a ciwo ci konfiguracyjnej resolve w definicjach tras jest to,
e pozwala nam ona unikn  umieszczania w kodzie kontrolera asynchronicznych (then)

funkcji zwrotnych, takich jak te, których u yli my do wczytania listy treningów w kontrolerze
WokroutListController.

Modyfikacje musimy wprowadzi  tak e na stronie prezentuj cej szczegó owe informacje
o wiczeniu. W tym przypadku jednak w definicji tras nie u ywamy w a ciwo ci resolve, co
oznacza, e do wczytania danych wiczenia b dziemy musieli skorzysta  z obietnic i funkcji
zwrotnych, które umie cimy w funkcji init kontrolera. Zmodyfikowany kod us ugi Exercise
BuilderService i kontrolera ExerciseDetailController mo na znale  w katalogu rozdzial05\

punkt_kontrolny_2 w przyk adach do czonych do ksi ki. Aby zapewni  prawid owe dzia anie
wczytywania danych wicze , wystarczy go skopiowa  do tworzonej wersji aplikacji. Mo emy
tak e spróbowa  zaimplementowa  modyfikacje samodzielnie, a nast pnie je porówna .

Kod aplikacji na obecnym etapie jej rozwoju mo na znale  w przyk adach do czonych do ksi ki,
w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_2.

Teraz zajmiemy si  poprawieniem mo liwo ci tworzenia i aktualizacji wicze  i treningów.

Wykonywanie podstawowych operacji
na wiczeniach i treningach
Je li chodzi o podstawowe operacje na danych, czyli ich tworzenie, odczyt, aktualizacj  oraz
usuwanie2, to wszystkie zwi zane z nimi funkcje musimy zmodyfikowa  w taki sposób, by korzy-
sta y z obietnic.
                                                          
2 Te cztery podstawowe operacje s  tak e cz sto nazywane „operacjami CRUD” od angielskich s ów

create, read, update i delete, oznaczaj cych odpowiednio: tworzenie, odczyt, aktualizacj  i usuwanie
— przyp. t um.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angupp
http://helion.pl/rt/angupp


Rozdzia  5. • Dodawanie warstwy trwa o ci danych

253

We wcze niejszej cz ci rozdzia u przedstawiony zosta  wzorzec adresów URL serwisu Mon-
goLab, umo liwiaj cy wykonywanie wszystkich tych operacji. Warto teraz ponownie zajrze
do tego podpunktu rozdzia u i przypomnie  sobie posta  tych adresów i sposób wykonywania
poszczególnych operacji, b dziemy ich bowiem potrzebowa  podczas tworzenia i aktualizo-
wania treningów.

Zanim przyst pimy do implementacji, koniecznie musisz zrozumie , w jaki sposób Mongo-
Lab identyfikuje elementy kolekcji i z jakiej strategii generowania identyfikatorów b dziemy
korzysta . Ka dy element kolekcji przechowywanych w serwisie MongoLab jest w unikalny
sposób identyfikowany (w ramach tej kolekcji) przez w a ciwo  _id. Podczas tworzenia no-
wego elementu kolekcji b d  to samodzielnie podajemy identyfikator, b d  te  zostaje on wy-
generowany przez serwer. Po okre leniu warto ci w a ciwo ci _id nie mo na jej ju  zmienia .
W przypadku naszego modelu rol  unikalnych identyfikatorów wicze  i treningów b d
pe ni  ich w a ciwo ci name — warto ci tej w a ciwo ci b dziemy tak e zapisywa  we w a ci-
wo ci _id (dzi ki czemu nie b d  one automatycznie generowane przez serwer). Trzeba tak e
pami ta , e u ywane w aplikacji klasy modelu nie zawieraj  w a ciwo ci _id, co oznacza, e trzeba
j  utworzy  przed zapisaniem w bazie nowego rekordu.

W pierwszej kolejno ci zajmiemy si  poprawieniem mo liwo ci tworzenia nowych treningów.

Poprawianie i tworzenie nowych treningów
Skorzystamy teraz z metody wst puj cej tworzenia kodu i zaczniemy od poprawienia kodu us ugi
WorkoutService. Poni ej przedstawiam now  posta  kodu metody addWorkout:

service.addWorkout = function (workout) {
  if (workout.name) {
    var workoutToSave = angular.copy(workout);
    workoutToSave.exercises =
      workoutToSave.exercises.map(function (exercise) {
          return {
                  name: exercise.details.name,
                  duration: exercise.duration
          }
      });
    workoutToSave._id = workoutToSave.name;
    return $http.post(collectionsUrl + "/workouts", workoutToSave,
              { params: { apiKey: apiKey }})
        .then(function (response) { return workout });
}}

W funkcji getWorkout musimy odwzorowa  dane zapisane w modelu u ywanym na serwerze
na model u ywany w aplikacji; w powy szej funkcji musimy zrobi  co  odwrotnego. Poniewa
nie chcemy modyfikowa  modelu dowi zanego do widoku, zatem pierwsz  operacj  wykonywan
przez funkcj  jest skopiowanie danych treningu.

Nast pnie odwzorowujemy tablic  wicze  (workoutToSave.exercises) do bardziej zwartego
formatu, nadaj cego si  zapisania w bazie danych. W tablicy exercises, która zostanie zapisana
na serwerze, chcemy umie ci  wy cznie nazwy wicze  i czasy ich wykonywania.
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Nast pnie we w a ciwo ci _id zapisujemy nazw  treningu, co pozwoli nam w unikalny spo-
sób zidentyfikowa  go w kolekcji Workouts w bazie danych.

S owo ostrze enia
Bardzo uproszczone rozwi zanie, jakim jest u ywanie nazwy treningu b d  wiczenia jako identyfikatora
rekordu (_id) w bazie MongoDB, nie sprawdzi si  w adnej wi kszej aplikacji. Trzeba pami ta , e
tworzymy tu aplikacj  internetow , która mo e by  jednocze nie u ywana przez wielu u ytkowników.
Poniewa  zawsze istnieje prawdopodobie stwo podania identycznych nazw treningu lub wiczenia
przez dwóch ró nych u ytkowników, potrzebujemy jakiego  mocniejszego mechanizmu, który pozwoli -
by zagwarantowa  unikalno  tych nazw.

API typu REST u ywane przez serwis MongoLab przysparza jeszcze jednego problemu. Otó  je li zosta-
nie przes ane powtórzone danie POST zawieraj ce pole id o tej samej warto ci, to pierwsze danie
utworzy nowy dokument, a drugie go zaktualizuje zamiast zako czy  si  niepowodzeniem. Oznacza to,
e adne testy sprawdzaj ce powtórzenia warto ci pola id wykonywane po stronie klienta nie s  nas w sta-

nie zabezpieczy  przed utrat  danych. W takich sytuacjach preferowanym rozwi zaniem jest skorzystanie
z automatycznego generowania warto ci identyfikatorów.

Na samym ko cu funkcji addWorkout wywo ujemy funkcj  $http.post, do której przekazujemy
adres URL, na jaki nale y wys a  danie, dane, które nale y wys a , oraz dodatkowy parametr
a cucha zapytania (apiKey). Ta ostatnia instrukcja return mo e wygl da  znajomo, gdy  ponow-

nie korzystamy tu z a cucha obietnic, aby proces wyznaczania obietnicy zwróci  obiekt treningu.

W standardowych rozwi zaniach zwi zanych z tworzeniem nowych danych generowanie unikalnych identy-
fikatorów jest wykonywane na serwerze (w przewa aj cej wi kszo ci przypadków odpowiada za nie ba-
za danych). A zatem odpowied  na takie danie b dzie zawiera a wygenerowany identyfikator. W takich
przypadkach przed zwróceniem obiektu do kodu wywo uj cego trzeba go b dzie zmodyfikowa .

No to mo e spróbujemy zaimplementowa  operacj  aktualizacji? Funkcj  updateWorkout mo na
zaktualizowa  w podobny sposób, a jedyn  ró nic  b dzie konieczno  zastosowania funkcji
$http.put:

return $http.put(collectionsUrl + "/workouts/" + workout.name,
  workoutToSave, { params: { apiKey: apiKey } });

Adres URL zastosowany w powy szym kodzie zawiera dodatkowy fragment (workout.name); to
identyfikator elementu kolekcji, który nale y zmodyfikowa .

W serwisie MongoLab danie PUT tworzy dokument przekazany w tre ci dania, o ile nie uda si  go
odnale  w kolekcji. A wi c wykonuj c dania PUT, nale y si  upewni , e pocz tkowy element kolekcji
istnieje. W tym celu wystarczy wcze niej wykona  danie GET dotycz ce tego samego dokumentu i upew-
ni  si , e zosta  on pobrany.
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Ostatni  operacj , któr  musimy poprawi , jest usuwanie treningów. Poni ej przedstawiam bar-
dzo prost  implementacj  tej operacji, sprowadzaj c  si  do wywo ania funkcji $http.delete
i przekazania do niej odpowiedniego adresu URL:

service.deleteWorkout = function (workoutName) {
    return $http.delete(collectionsUrl + "/workouts/" +
        workoutName, { params: { apiKey: apiKey } });
};

Po wprowadzeniu tych zmian mo emy ju  si  zaj  poprawieniem us ugi WorkoutBuilderService
i kontrolera WorkoutDetailController. Poni ej przedstawiam now  wersj  kodu funkcji save
us ugi WorkoutBuilderService:

service.save = function () {
    var promise = newWorkout ?
      WorkoutService.addWorkout(buildingWorkout) :
      WorkoutService.updateWorkout(buildingWorkout);
    promise.then(function (workout) {
        newWorkout = false;
    });
    return promise;
};

Wi kszo  jej kodu wygl da tak samo jak wcze niej, a jedynymi ró nicami s  przeniesienie
instrukcji okre laj cej warto  w a ciwo ci newWorkout do funkcji zwrotnej przekazywanej
w wywo aniu funkcji then i zwrócenie obietnicy jako wyniku wykonania funkcji.

Ostatnia modyfikacja dotyczy kodu kontrolera WorkoutDetailController. W jego metodach save
i delete musimy zastosowa  znane ju  rozwi zanie wykorzystuj ce funkcj  zwrotn :

$scope.save = function () {
    $scope.submitted = true; // wymuszenie sprawdzenia poprawno ci
    if ($scope.formWorkout.$invalid) return;
    WorkoutBuilderService.save().then(function (workout) {
        $scope.workout = workout;
        $scope.formWorkout.$setPristine();
        $scope.submitted = false;
    });
}
service.delete = function () {
    if (newWorkout) return; // nowego treningu nie mo na usuwa
    return WorkoutService.deleteWorkout(buildingWorkout.name);
}

I to ju  wszystko. Teraz mo emy ju  tworzy  nowe treningi, aktualizowa  treningi istniej ce
oraz je usuwa . I wcale nie by o to a  tak trudne!

Wypróbujmy zatem efekty naszych zmian. W tym celu wystarczy wy wietli  stron  Kon-
struktora treningów, utworzy  nowy trening i go zapisa . Warto tak e spróbowa  wprowadzi
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zmiany w którym  z ju  istniej cych treningów. W obu przypadkach wszystko powinno dzia a
bez adnych problemów.

W razie jakichkolwiek problemów z aplikacj  jej dzia aj ca wersja obejmuj ca zmiany wprowadzone na tym
etapie prac jest dost pna w przyk adach do czonych do ksi ki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_3.

Co  ciekawego dzieje si  z daniami sieciowymi, kiedy wykonujemy dania POST i PUT w celu
zapisania danych. Aby si  o tym przekona , nale y otworzy  list  operacji sieciowych wyko-
nywanych przez przegl dark  (F12) i przyjrze  si  wykonanym daniom. Ich rejestr powinien
wygl da  jak na rysunku 5.5.

Rysunek 5.7. Rejestr operacji sieciowych wykonywanych podczas zapisu nowego treningu

Okazuje si , e przed wykonaniem w a ciwego dania POST na ten sam adres zosta o wys ane
danie OPTIONS. To, z czym mamy tu do czynienia, jest nazywane daniem sprawdzaj cym

(ang. preflight request). A jest ono wykonywane dlatego, e odwo ujemy si  do innej domeny —
api.mongolab.com.

Zagadnienia zwi zane z wykonywaniem da  HTTP kierowanych do innych domen s  bardzo
wa ne i koniecznie nale y je dobrze zrozumie  i dowiedzie  si , jakie konstrukcje pozwalaj ce
na wykonywanie takich da  udost pnia AngularJS.

Odwo ania do innych domen a AngularJS
Odwo ania do innych domen (ang. cross-domain requests) s  daniami kierowanymi do za-
sobów udost pnianych na innych domenach. W przypadku, gdy takie dania s  generowane
przez aplikacje JavaScriptu, podlegaj  pewnym ograniczeniom narzucanym przez przegl -
darki, wynikaj cym ze stosowania zasad tego samego pochodzenia (ang. same-origin policy).
Ograniczenia te uniemo liwiaj  wykonywanie da  AJAX do domen innych ni  ta, z której
skrypt zosta  pobrany. Kontrola ród a jest przeprowadzana w sposób cis y, na podstawie proto-
ko u, nazwy hosta oraz numeru portu.

W przypadku naszej aplikacji wszystkie odwo ania kierowane na adresy rozpoczynaj ce si  od
https://api.mongolab.com s  w a nie odwo aniami do innej domeny, gdy  kod ród owy apli-
kacji jest pobierany z innej domeny (najprawdopodobniej z https://localhost/...).

Istniej  pewne sposoby omijania tego ograniczenia, jak równie  pewne standardy, które po-
zwalaj  je nieco z agodzi . W dalszej cz ci rozdzia u przedstawiam dwie najcz ciej stoso-
wane spo ród tych technik, a mianowicie:
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 JSONP — JSON with Padding;
 CORS — wspó dzielenie zasobów o innym pochodzeniu (ang. crosss-origin

resource sharing).

Jedn  z najcz ciej stosowanych technik omijania ogranicze  narzucanych przez zasad  tego
samego pochodzenia jest JSONP.

Stosowanie JSONP do wykonywania da  do innych domen
Mechanizm JSONP s u cy do wykonywania zdalnych wywo a  bazuje na fakcie, e przegl dar-
ki mog  wykonywa  skrypty pochodz ce z dowolnych róde , je li zostan  one podane w znacz-
niku <script>. W rzeczywisto ci kilka plików frameworku AngularJS u ywanych w naszej apli-
kacji jest pobieranych z serwerów CDN (ajax.googleapis.com), a nasza aplikacja odwo uje si
do nich przy u yciu znaczników script.

W przypadku techniki JSONP, zamiast generowa  zwyczajne danie na serwer, dynamicznie
generowany jest znacznik script, którego atrybut src zawiera adres dok adnie tego samego
punktu ko cowego na serwerze, do którego chcemy si  odwo a . Dodanie tego elementu script
do drzewa DOM dokumentu spowoduje wykonanie dania skierowanego do docelowego
serwera.

Serwer musi odpowiedzie  na to danie, przesy aj c odpowied  zapisan  w odpowiednim
formacie, której zawarto  jest umieszczona wewn trz wywo ania funkcji (nazwa tej techniki,
JSONP, pochodzi w a nie od tej dodatkowej warstwy „opakowuj cej” w a ciw  zawarto  od-
powiedzi).

Funkcja AngularJS $http.jsonp ukrywa wszelkie z o ono ci stosowania tej techniki i udo-
st pnia bardzo proste API s u ce do generowania da  JSONP. Sposób generowania da
JSONP mo na przeanalizowa  na przyk adzie opublikowanym w serwisie jsFiddle, na stronie
http://jsfiddle.net/cmyworld/v9y4uby2/. Przyk ad ten u ywa Yahoo Stock API, by pobiera  noto-
wania dowolnych spó ek.

Zastosowana w tym przyk adzie funkcja getQuote wygl da nast puj co:

$scope.getQuote = function () {
  var url =
    "https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=
    select%20*%20from%20yahoo.finance.
    quote%20where%20symbol%20in%20(%22" + $scope.symbol +
    "%22)&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.
    org%2Falltableswithkeys&callback=JSON_CALLBACK";
  $http.jsonp(url).success(function (data) {
    $scope.quote = data;
  });
};
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Aby wykona  danie JSONP w aplikacji AngularJS, funkcja jsonp wymaga dodania do pocz t-
kowego adresu URL dodatkowego parametru a cucha zapytania: callback=JSON_CALLBACK.
W niewidoczny dla nas sposób funkcja ta generuje znacznik script oraz funkcj . Nast pnie
zast puje a cuch JSON_CALLBACK nazw  wygenerowanej funkcji i wykonuje danie.

Spróbujmy teraz otworzy  podany wcze niej przyk ad w serwisie jsFiddle i wpisa  w nim takie
symbole jak GOOG, MSFT lub YHOO, by si  przekona , e faktycznie pobiera on notowania gie -
dowe wybranej spó ki. W rejestrze operacji sieciowych przegl darki pojawi  si  takie wpisy:

https://query.yahooapis.com/... &callback=angular.callbacks._1

W powy szym przyk adzie automatycznie wygenerowana funkcja ma nazw  angular.callback._1.
Natomiast odpowied  ma nast puj c  posta :

angular.callback._1({"query": ...});

Jak wida , odpowied  jest zapisana wewn trz funkcji zwrotnej. AngularJS analizuje i wykonuje
t  odpowied , co w efekcie prowadzi do wywo ania funkcji zwrotnej angular.callbacks._1. Z kolei
ta funkcja przekazuje dane do zdefiniowanej w naszym kodzie funkcji zwrotnej success.

Mam nadziej , e informacje te pozwol  Ci zrozumie  dzia anie techniki JSONP i mechani-
zmu s u cego do wykonywania da  JSONP. Technika ta ma jednak pewne ograniczenia:

 Przede wszystkim pozwala ona wy cznie na wykonywanie da  GET (co jest
oczywiste, poniewa  dania te powstaj  przez wygenerowanie znaczników script).

 Dodatkowo tak e serwer musi obs ugiwa  pewne elementy tego rozwi zania,
a mianowicie musi zapisywa  zwracane wyniki wewn trz funkcji zwrotnej.

 Oprócz tego z technik  t  zawsze jest zwi zane pewne zagro enie, gdy  bazuje
ona na dynamicznym generowaniu i wstrzykiwaniu znaczników script.

 I w ko cu tak e obs uga potencjalnych b dów nie jest zbytnio godna zaufania,
poniewa  nie jest atwo okre li , z jakiego powodu nie uda o si  wczyta  skryptu.

W pierwszej kolejno ci musimy jednak zda  sobie spraw  z faktu, e JSONP jest bardziej
sposobem omini cia problemu ni  jego rozwi zaniem. W czasie, gdy rozwój internetu kierowa
nas w stron  Sieci 2.0, w której aplikacje typu mushup stawa y si  coraz bardziej popularne,
a coraz wi cej us ug udost pnia o swoje internetowe API, opracowano znacznie lepsze roz-
wi zanie: CORS.

CORS — Cross-Origin Resource Sharing
CORS to mechanizm, dzi ki któremu serwery mog  zarz dza  dost pem z innych domen,
zapewniaj c tym samym przegl darkom mo liwo  wykonywania z poziomu skryptów da
skierowanych do innych domen. Dzi ki temu standardowi aplikacje konsumenckie (takie jak
nasza aplikacja Mój trening) s  w stanie wykonywa  okre lone — podstawowe — typy da ,
bez adnych specjalnych wymaga  i przygotowa . Do tych podstawowych da  zaliczaj  si

dania GET, POST (w razie korzystania z okre lonych typów MIME) oraz HEAD. Wszystkie inny
typy da  HTTP s  uznawane za dania z o one.
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W przypadku da  z o onych mechanizm CORS wymaga, by by y one poprzedzone daniem
HTTP OPTIONS (nazywanym tak e daniem sprawdzaj cym), które sprawdza, jakie dania
mog  by  przesy ane na dany serwer z innych domen. Dopiero po pomy lnym wykonaniu takiego
sprawdzenia mo na przes a  w a ciwe danie.

Wi cej informacji na temat CORS mo na znale  w dokumentacji MDN, dost pnej na stronie https://
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS.

Najlepsz  cech  mechanizmu CORS jest to, e klient nie musi wprowadza  adnych zmian,
jak by o w przypadku techniki JSONP. Ca y ten mechanizm wymiany komunikatów jest ca -
kowicie niewidoczny dla kodu, który z niego korzysta, a wywo ania AJAX wykonywane przy
u yciu standardowych us ug AngularJS s  realizowane bez adnych problemów.

Stosowanie mechanizmu CORS wymaga zastosowania odpowiedniej konfiguracji po stronie
serwera, a serwery MongoLab zosta y tak przygotowane i zapewniaj  mo liwo  obs ugi da
nadsy anych z innych domen. Przedstawione wcze niej danie POST skierowane do serwisu
MongoLab by o poprzedzone sprawdzaj cym daniem OPTIONS.

W ten sposób poznali my podstawowe zagadnienia zwi zane z us ug  $http i wykonywaniem
da  do innych domen. Kolejnym zagadnieniem, któremu musimy si  przyjrze , jest us uga

$resource.

Us uga $resource
Prezentacj  us ugi $resource powinni my zacz  od wyja nienia, dlaczego jest nam ona po-
trzebna. Wydaje si  bowiem, e us uga $http jest w stanie wykonywa  wszelkie potrzebne
interakcje ze zdalnymi serwerami. Dlaczego jest nam zatem potrzebna kolejna abstrakcja i z ja-
kiego rodzaju systemów pozwala ona korzysta ?

Aby odpowiedzie  na to pytanie, musimy omówi  nowy rodzaj us ug (przy czym chodzi tu o us ugi
dzia aj ce na serwerze, a nie us ugi AngularJS): us ugi typu RESTful.

Us ugi typu RESTful i ich API
„Istnieje ju  do tego odpowiednie API!”.

To nie jest has o reklamowe Apple’a, cho  doskonale odpowiada ono obecnym realiom. Istniej
ju  API umo liwiaj ce wykonywanie chyba wszystkich mo liwych operacji. Niemal wszystkie
us ugi, zarówno te dost pne publicznie, jak i prywatne (takie jak Google, Facebook, Twitter
i inne), udost pniaj  swoje API. A je li z danego API mo na korzysta  za pomoc  protoko u

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angupp
http://helion.pl/rt/angupp


AngularJS. Praktyczne przyk ady

260

HTTP, to istnieje ca kiem spore prawdopodobie stwo, e b dzie to API typu RESTful. Nie
musimy zreszt  szuka  zbyt daleko, wszak tak e serwis MonogLab udost pnia API typu RESTful,
a co wi cej, nawet ju  z niego korzystali my!

REST (ang. Representational State Transfer) jest stylem architektury, który definiuje komponenty
systemu w formie zasobów. Akcje s  definiowane na poziomie zasobów, a serwer kontroluje
przep yw procesów dynamicznie, korzystaj c przy tym z poj cia hipermediów.

W tym rozdziale nie b dziemy zajmowa  si  szczegó owo zagadnieniem samych us ug typu RESTful, lecz
skoncentrujemy si  na tym, w jaki sposób AngularJS u atwia korzystanie z us ug tego typu. Je li Ci  intere-
suj  zagadnienia zwi zane z dzia aniem us ug typu RESTful, to zajrzyj do doskona ego artyku u w witrynie
InfoQ — http://www.infoq.com/articles/webber-rest-workflow. To naprawd  fascynuj ca lektura!

Wi kszo  interfejsów API, przygotowanych jako API typu RESTful, mo e nie by  prawdziwymi
us ugami tego typu, a jedynie spe nia  kilka spo ród wszystkich narzucanych im wymaga .
Us ugi typu RESTful u ywane za po rednictwem protoko u HTTP maj  przynajmniej nast -
puj ce cechy wspólne:

 Zasoby s  zdefiniowane przy u yciu adresów URL. Oto dwa przyk ady takich zasobów:
 Zasoby kolekcji — s  one pobierane przy u yciu adresów URL o postaci
http://myserver.com/resources.

 Zasoby elementów kolekcji — s  one pobierane przy u yciu adresów URL
o postaci http://myserver.com/resources/id, gdzie id identyfikuje konkretny
zasób w kolekcji.

 Czasownik HTTP GET s u y do pobierania danych z kolekcji, czy te  do pobierania
zasobów elementu kolekcji.

 dania HTTP POST s u  do tworzenia nowych zasobów.
 dania HTTP PUT s u  do aktualizacji istniej cych zasobów.
 dania HTTP DELETE s u  do usuwania zasobów.

A teraz wró my na pocz tek tego rozdzia u, do podpunktu pt. „Wczytywanie danych wicze
i treningów”, i przyjrzyjmy si  wzorcom adresów URL punktów kontrolnych serwisu MongoLab;
s  one zgodne z podanymi wcze niej za o eniami.

AngularJS ma us ug  $resource przeznaczon  w a nie do obs ugi serwerów udost pniaj cych
us ugi typu RESTful, do których mo na odwo ywa  si  za pomoc  protoko u HTTP. W kilku
kolejnych cz ciach rozdzia u wyja ni , jak dzia a us uga $resource, i wykorzystamy j  w wy-
branych fragmentach aplikacji Mój trening.
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Podstawowe informacje o us udze $resource
Us uga $resource jest abstrakcj  utworzon  w oparciu o us ug  $http, która ma nam u atwia
korzystanie z us ug typu RESTful (dzia aj cych na serwerach). W AngularJS zasób jest defi-
niowany w nast puj cy sposób:

$resource(url, [paramDefaults], [actions]);

A oto parametry wywo ania tej us ugi:
 url  okre la adres URL punktu ko cowego. W tym adresie mo na umieszcza

sparametryzowane argumenty, poprzedzaj c je znakiem dwukropka (:). Poni ej
przedstawiam dwa przyk ady takich adresów URL:

 /collection/:identifier  w tym adresie URL zosta  sparametryzowany
fragment identyfikatora;

 /:collection/:identifier  natomiast w tym adresie zosta y sparametryzowane
oba fragmenty, zarówno kolekcji, jak i identyfikatora.

Je li warto  parametru nie jest dost pna w momencie wywo ania, to dany
parametr zostanie usuni ty z adresu URL. Sposób dzia ania tych parametrów
wyja niam na przyk adach zamieszczonych poni ej.

 paramDefaults  ma podwójne znaczenie. W przypadku sparametryzowanych
adresów URL parametr paramDefaults okre la domy lne warto ci zamienników,
natomiast wszystkie dodatkowe warto ci zostan  do czone do a cucha zapytania
umieszczonego na ko cu adresu URL.
Przeanalizujmy adres URL o postaci /users/:name. Tabela 5.1 przedstawia finaln
posta  adresu URL w zale no ci od przekazanego parametru paramDefaults.

Tabela 5.1. Wp yw parametrów na posta  adresu URL

Warto  parametru paramDefaults Wynikowy adres URL

{} /users

{name:'dawid'} /users/dawid

{search:'dawid'} /users?search=szukane

{name:'dawid', search:'szukane'} /users/dawid?search=szukane

Jak si  niebawem dowiesz, te parametry mo na tak e przes ania  podczas
wywo ywania konkretnej akcji.

 actions  jest jedynie zwyczajn  funkcj  JavaScriptu do czon  do obiektu
$resource w celu wykonania okre lonej czynno ci. Obiekt $resource udost pnia
standardowy zestaw operacji, które przewa nie mo na wykonywa  na wszystkich
zasobach, takich jak get, query, save oraz delete. Parametr actions pozwala
rozszerzy  domy ln  list  akcji o w asne operacje b d  zmodyfikowa  dzia anie
której  z predefiniowanych akcji.
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Parametr actions jest obiektem, którego kluczami s  nazwy akcji, a warto ciami
obiekty config, przy czym s  to te same obiekty config, które s  u ywane w us udze
$http (przekazywane jako drugi argument jej wywo ania).

Utworzenie zasobu za pomoc  przedstawionej wcze niej instrukcji deklaracji zasobu zwraca
klas  Resource. Klasa ta hermetyzuje konfiguracj , któr  podali my podczas jej tworzenia. Aby
wygenerowa  danie przy u yciu tej klasy, nale y wywo a  jedn  z udost pnianych przez ni
metod akcji (w tym tak e akcji, które sami zdefiniowali my).

Przyjrzyjmy si  teraz kilku praktycznym przyk adom wywo ywania akcji zasobów i spróbujmy
nieco lepiej zrozumie  przeznaczenie trzeciego parametru us ugi $resource — actions.

Wyja nienie akcji us ugi $resource
Aby zrozumie , w jaki sposób nale y wywo ywa  akcje zasobów i rol  parametru actions
w definiowaniu zasobów, przeanalizujmy poni szy przyk ad. Za ó my, e zasób jest u ywany
w nast puj cy sposób:

var Exercises = $resource('https://api.mongolab.com/
  api/1/databases/angularjsbyexample/collections/
  exercises/:param,{},{update:{action:PUT'}});

Powy sza instrukcja tworzy klas  Exercises, udost pniaj c  w sumie sze  akcji: get, save,
update, query, remove oraz delete. Pi  z nich to standardowe akcje definiowane dla ka dego
zasobu, natomiast szósta, update, zosta a dodana do tej klasy zasobów poprzez przekazanie funkcji
w parametrze actions (trzecim argumencie wywo ania us ugi $resource). Deklaracja parametru
actions ma nast puj c  posta :

actions:{akcja1 : config, akcja2 : config, akcja3 : config}

Ten kod definiuje trzy akcje wraz z ich konfiguracj . U ywany tu obiekt config jest tym samym
obiektem, który jest stosowany w wywo aniu us ugi $http.

W powy szym przyk adzie obiekt config przekazany w celu skonfigurowania akcji update zawie-
ra tylko jedn  w a ciwo , action (nie nale y go myli  z parametrem action us ugi $resource),
okre laj c  czasownik protoko u HTTP, który nale y zastosowa  w momencie wywo ania metody
akcji update.

W przypadku pi ciu domy lnych akcji us ugi $resource stosowane obiekty config maj  na-
st puj c  posta :

{  'get':    {method:'GET'},
   'save':   {method:'POST'},
   'query':  {method:'GET', isArray:true},
   'remove': {method:'DELETE'},
   'delete': {method:'DELETE'}
};
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Czasowniki protoko u HTTP stosowane w tych akcjach maj  sens i s  zgodne z wzorcem ad-
resów URL us ug typu RESTful. Nieco zaskakuj ce jest pomini cie akcji update lub akcji wyko-
nuj cej dania HTTP PUT. Z tego wzgl du w przypadku definiowania punktu ko cowego us ugi
typu RESTful mo e si  pojawi  konieczno  uzupe nienia standardowej listy akcji o akcj
update wykonuj c  dania PUT. W a nie to zrobili my w pierwszym przyk adzie przedstawionym
w tym punkcie rozdzia u.

W powy szej konfiguracji interesuj cy wydaje si  atrybut isArray zastosowany w akcji query.
Aby zrozumie  jego dzia anie, musisz zobaczy , w jaki sposób s  wywo ywane akcje zasobów.

Wywo ywanie akcji zasobów
Wywo anie us ugi $resource zamieszczone na pocz tku poprzedniego punktu rozdzia u tworzy
jedynie klas  zasobu o nazwie Exercises. Aby wykona  operacj  odwo uj c  si  do serwera, mu-
simy wywo a  jedn  z sze ciu metod akcji zdefiniowanych w klasie Exercises. Poni ej przed-
stawiam trzy proste przyk ady takich wywo a :

Exercises.query();   // pobiera wszystkie treningi
Exercises.get({id:'test'});   // pobiera wiczenie o identyfikatorze 'test'
Exercises.save({},workout);   // zapisuje trening

W przypadku metod akcji korzystaj cych z da  GET ogólna sk adnia ich wywo a  ma nast -
puj c  posta :

Exercises.actionName([parameters],[successcallback],[errorcallback]);

Z kolei w przypadku metod akcji korzystaj cych z da  POST ogólna sk adania ich wywo a
wygl da nast puj co:

Exercises.actionName([parameters],[postData],[successcallback],[errorcallback]);

Jak wida , akcje korzystaj ce z da  POST wymagaj  przekazania dodatkowego parametru,
postData, zawieraj cego faktyczne dane, które zostan  wys ane na serwer.

Ostatnie dwa parametry, successcallback i errorcallback, to funkcje zwrotne, które zostan  wy-
wo ane po odebraniu odpowiedzi, przy czym to, która z nich zostanie wykonana, b dzie zale e
od statusu odpowiedzi.

Wywo anie akcji zasobu powoduje zwrócenie jednego z dwóch mo liwych wyników:
 obiektu klas Resource (czyli obiektu zasobu)  jest on zwracany, je li parametr

konfiguracyjny isArray danej akcji przyjmie warto  false, jak dzieje si , na przyk ad,
w przypadku akcji get;

 pustej tablicy  jest ona zwracana, je li parametr konfiguracyjny isArray przyjmie
warto  true, jak si  dzieje, na przyk ad, w przypadku akcji query.
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Jak wida , dzia anie us ugi $resource ca kowicie ró ni si  pod tym wzgl dem od dzia ania
us ugi $http, która zawsze zwraca obietnice.

Je li zachowamy zwrócon  warto , to AngularJS zapisze w zwróconym obiekcie lub tablicy
odpowied , która w przysz o ci zostanie odebrana z serwera. Ten sposób dzia anie us ugi
$resource pozwala na tworzenie kodu, w którym nie trzeba implementowa  funkcji zwrotnych.
Na przyk ad w kontrolerze ExerciseListController mogliby my wczyta  wszystkie wiczenia,
u ywaj c poni szego wywo ania:

$scope.exercises = Exercises.query();

Powy sze wywo anie akcji query powoduje natychmiastowe zwrócenie pustej tablicy. W przy-
sz o ci, kiedy serwer prze le odpowied , jej zawarto  zostanie zapisana w tablicy. A co cie-
kawsze, dzi ki fantastycznej infrastrukturze dowi zywania danych, jak  ma AngularJS, wszelkie
dowi zania tablicy exercises do widoku zostan  automatycznie zaktualizowane.

Kolejnym interesuj cym aspektem parametru konfiguracyjnego isArray akcji jest to, e w razie
nieprawid owego okre lenia jego warto ci mo e on doprowadzi  do nieprawid owego przetwo-
rzenia odpowiedzi. Parametr ten pomaga AngularJS okre li , czy odpowied  nale y zdeseria-
lizowa  jako tablic  czy jako obiekt. W razie zastosowania nieprawid owej warto ci tego pa-
rametru AngularJS zg asza wyj tek o nast puj cej tre ci:

"Error in resource configuration. Expected response to contain an object but got
an array"3

W przeciwnym razie zg aszany jest wyj tek o tre ci:

"Error in resource configuration. Expected response to contain an array but got
an object"4

Bardzo atwo mo na doprowadzi  do zg oszenia tych wyj tków. Spróbujmy wykona  nast puj ce
wywo ania:

Exercises.get(); // zwraca tablic
Exercises.query({params:'plank'}); // zwraca obiekt wiczenia

Wykonanie pierwszego wywo anie z powy szego przyk adu spowoduje zg oszenie pierwszego
z przedstawionych wcze niej b dów, natomiast kolejne wywo anie spowoduje zg oszenie dru-
giego b du. Wystarczy spojrze  na konfiguracj  obu metod akcji — get i query — by si  prze-
kona , dlaczego te b dy zosta y zg oszone.

Zanim przejdziemy do kolejnego zagadnienia, koniecznie nale y jeszcze raz o czym  przypo-
mnie . Chodzi o ró nice w warto ciach wynikowych zwracanych przez us ugi $resource i $http.
                                                          
3 B d w konfiguracji zasobu. Oczekiwano odpowiedzi zawieraj cej obiekt, a otrzymana odpowied  za-

wiera a tablic  — przyp. t um.
4 B d w konfiguracji zasobu. Oczekiwano odpowiedzi zawieraj cej tablic , a otrzymana odpowied  zawie-

ra a obiekt — przyp. t um.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angupp
http://helion.pl/rt/angupp


Rozdzia  5. • Dodawanie warstwy trwa o ci danych

265

Us uga $http zawsze zwraca obietnic , natomiast w przypadku us ugi $resource mo e to by
obiekt klasy Resource b d  tablica. Z tego wzgl du istnieje mo liwo  bezpo redniego dowi -
zania wyników zwracanych przez us ug  $resource do widoku, bez konieczno ci stosowania
funkcji zwrotnych.

Obiekt i kolekcja zasobów zwracane przez wywo anie akcji zawieraj  kilka przydatnych w a-
ciwo ci:

 $promise  zawiera obietnic  u ywan  do obs ugi dania. W razie potrzeby mo na
jej u y  do oczekiwania na odebranie odpowiedzi, podobnie jak w przypadku
korzystania z us ugi $http. Ewentualnie mo na tak e skorzysta  z funkcji zwrotnych
successcallback i errorcallback rejestrowanych podczas wywo ywania us ugi
$resource.

 $resolved  przyjmuje warto  true, je li powy sza obietnica zosta a wyznaczona,
b d  warto  false w przeciwnym razie.

Spróbujmy teraz wykorzysta  zdobyt  wiedz  w praktyce i zmieni  fragment aplikacji Mój
trening w taki sposób, by odwo ywa a si  do serwera, u ywaj c us ugi $resource.

Dost p do danych wicze
przy u yciu us ugi $resource
Do tej pory u ywali my us ugi $http do zarz dzania danymi treningów i wicze . Aby jednak
dok adniej pozna  dzia anie us ugi $resource, zmienimy teraz implementacj  naszej aplikacji
w taki sposób, by korzysta a z tej us ugi do wczytywania i zapisywania danych wicze .

Zaczniemy od zmodyfikowania pliku services.js, w którym wewn trz us ugi WorkoutService,
bezpo rednio przed funkcj  service.getExercises, dodamy poni szy fragment kodu:

service.Exercises = $resource(collectionsUrl + "/exercises/:id",
  { apiKey: apiKey}, { update: { method: 'PUT' } });

Ta instrukcja tworzy klas  Resource skonfigurowan  w taki sposób, by u ywa a podanego adresu
URL i klucza API. Klucz API jest przekazywany za pomoc  kolekcji domy lnych parametrów.

Nast pnie musimy usun  z us ugi WorkoutService wszystkie funkcje zwi zane z obs ug  wicze .
Dotyczy to funkcji service.getExercises, service.getExercise, service.updateExercise,
service.addExercise oraz service.deleteExercise. Obecnie wszystkie operacje zwi zane z wi-
czeniami b d  wykonywane z u yciem zasobów.

Funkcja $resource nale y do modu u ngResource, dlatego do pliku index.html musimy doda
odpowiednie odwo anie; nale y je umie ci  poni ej odwo a  do innych modu ów AngularJS:

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
   1.3.3/angular-resource.js"></script>
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Nast pnie do pliku app.js musimy doda  zale no  od modu u ngResource:

angular.module('app', [...,'ngResource']);

Na koniec musimy tak e doda  us ug  $resource jako zale no  do naszej us ugi WorkoutService.
Trzeba przy tym pami ta , e zale no  t  nale y doda  do funkcji this.$get.

Powy sze zmiany maj  równie  wp yw na funkcj  service.getWorkout, gdy  jej implementacja
jest zale na od funkcji getExercises. Z tego wzgl du wywo anie service.getExercises() umiesz-
czone wewn trz wywo ania $q.all nale y zast pi  fragmentem:

service.Exercises.query().$promise

Akcja query zwraca pust  tablic , która dysponuje predefiniowan  w a ciwo ci  $promise, na
któr  mo e oczekiwa  wywo anie $q.all.

A teraz, poniewa  usun li my z us ugi kilka funkcji, musimy poprawi  pozosta e fragmenty
aplikacji, które jej u ywa y.

Zacznijmy od zmodyfikowania implementacji listy wicze , gdy  to b dzie najpro ciej zrobi .
W pierwszej kolejno ci poprawimy metod  init kontrolera ExercisesNavController zdefiniowan
w pliku exercise.js w katalogu WorkoutBuilder. Jej dotychczasow  zawarto  nale y zast pi  po-
ni sz  instrukcj :

$scope.exercises = WorkoutService.Exercises.query();

Dok adnie w taki sam sposób trzeba zmodyfikowa  implementacj  funkcji init kontrolera
ExerciseListController.

Pusta tablica zwracana przez wywo anie funkcji query zostanie wype niona danymi w przy-
sz o ci, po odebraniu odpowiedzi. Po zaktualizowaniu modelu exercises tak e widok, do któ-
rego jest on dowi zany, zostanie automatycznie zaktualizowany. I nie wymaga to stosowania
adnych funkcji zwrotnych!

A teraz zajmiemy si  poprawieniem strony do dodawania wicze  (#/builder/exercises/new),
kontrolera ExerciseDetailController oraz us ug, które s  przez nie u ywane. W ich przypadku
wszystkie odwo ania do us ugi $http nale y zast pi  odwo aniami do us ugi $resource. Za-
czniemy od zmodyfikowania funkcji startBuilding us ugi ExerciseBuilderService zdefiniowanej
w pliku services.js w katalogu WorkoutBuilder. Poni ej przedstawiam jej now  implementacj :

service.startBuilding = function (name) {
    if (name) {
        buildingExercise = WorkoutService.Exercises.get({ id: name }, function (data) {
            newExercise = false;
        });
    }
    else {
        buildingExercise = new Exercise({});
        newExercise = true;
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    }
    return buildingExercise;
};

Zastosowali my tu metod  akcji get zasobu Exercise, aby na podstawie podanej nazwy
({id:name}) pobra  dane konkretnego wiczenia. Trzeba przy tym pami ta , e nazwa wiczenia
jest u ywana jako jego identyfikator.

Zanim przypiszemy fladze newExercise warto  false, musimy zaczeka  na otrzymanie odpowie-
dzi. U ywamy w tym celu funkcji zwrotnej wywo ywanej w przypadku pomy lnego wykonania
operacji. Warto zauwa y , e parametr data tej funkcji zwrotnej i zmienna buildingExercise
odwo uj  si  do tego samego obiektu zasobu.

Poniewa  nie korzystamy ju  z obietnic, kod klauzuli else zosta  przywrócony do wcze niejszej
postaci, u ywanej przed zastosowaniem us ugi $http.

Aby poprawi  implementacj  kontrolera ExerciseDetailController, musimy przywróci  wcze-
niejsz  wersj  jego metody init, w której nie by y u ywane funkcje zwrotne:

$scope.exercise =
    ExerciseBuilderService.startBuilding($routeParams.id);

W ten sposób uda o si  nam poprawi  wszystkie fragmenty aplikacji zwi zane z pobieraniem
danych wicze . Jak mo na si  przekona , zastosowanie zasobów faktycznie umo liwi o
uproszczenie kodu — wyeliminowali my przewa aj c  wi kszo  funkcji zwrotnych u ywanych
przez us ug  $http. Asynchroniczny charakter odwo a  do zasobu zosta  w znacznej mierze
ukryty, co ma zarówno swoje dobre, jak i z e strony. Z jednej strony to dobrze, gdy  pozwala
upro ci  kod, z drugiej le, bo ukrywa jego asynchroniczny charakter, a to z kolei cz sto prowadzi
do problemów ze zrozumieniem dzia ania kodu i przyczyn wyst puj cych w nim b dów.

Ukryty koszt ukrywania asynchronicznego charakteru kodu
G ównym celem us ugi $resource jest uproszczenie korzystania z us ug typu RESTful. Przy
okazji mo na wyeliminowa  liczb  funkcji zwrotnych, które trzeba by zaimplementowa , gdyby
us uga $resource nie by a u ywana. Stosowanie tej abstrakcji ma jednak swoj  cen . W ramach
przyk adu przeanalizujmy nast puj cy fragment kodu:

$scope.exercises = WorkoutService.Exercises.query();
console.log($scope.exercises.length);

Mo na by s dzi , e wywo anie console.log spowoduje wy wietlenie d ugo ci tablicy exercises,
ale takie przypuszczenie by oby ca kowicie b dne. W rzeczywisto ci w a ciwo  $scope.exercises
zawiera pust  tablic , a zatem wywo anie funkcji log wy wietli warto  0. Tablica ta zostanie
wype niona danymi w przysz o ci, gdy zostan  one przes ane przez serwer. Silnik j zyka
JavaScript nie b dzie czeka  na otrzymanie tych danych w pierwszej instrukcji powy szego
fragmentu. Sprawia on wra enie, e wszystkie operacje s  wykonywane sekwencyjnie, cho
w rzeczywisto ci jest inaczej.
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Poniewa  cykle przegl du s  wykonywane po odebraniu przez us ug  $resource odpowiedzi z serwera,
dowi zywanie danych do interfejsu u ytkownika wci  dzia a prawid owo.

W ramach tych cykli przegl du wykonywane jest sprawdzanie zmian pozwalaj ce okre li , czy w modelu
aplikacji wprowadzono jakie  modyfikacje. Wszystkie te zmiany modelu wywo uj  aktywacj  czujek,
które z kolei wymuszaj  aktualizacj  dowi za  modelu od interfejsu u ytkownika i wstawek. Zagadnienia
zwi zane z cyklami przegl du zosta y opisane w rozdziale 3., pt. „Stosowanie kolejnych dobrodziejstw
AngularJS”.

Je li którekolwiek z wykonywanych operacji zale  od czasu, w jakim dane zostan  odebrane,
to konieczne b dzie zastosowanie obietnic i funkcji zwrotnych. W a nie w taki sposób dzia a
funkcja startBuilding, która czeka na odebranie danych wiczenia, a dopiero potem ustawia
flag  newExercise.

Nie sugeruj  bynajmniej, aby nie u ywa  us ugi $resource. W rzeczywisto ci jest to fantastyczna us uga,
która umo liwia wyeliminowanie sporej ilo ci kodu, który by by niezb dny w przypadku stosowania us ugi
$http. Niemniej jednak, stosuj c us ug  $resource, nale y pami ta  o jej osobliwo ciach i ich konse-
kwencjach.

A teraz zajmiemy si  poprawieniem podstawowych operacji (CRUD) na wiczeniach.

Podstawowe operacje
z u yciem us ugi $resource
Zasób Exercise zdefiniowany w us udze WorkoutService dysponuje ju  akcjami save i update
(to akcje niestandardowe, które zosta y dodane przez nas). Reszta sprowadza si  do wywo y-
wania odpowiednich akcji wewn trz funkcji us ugi WorkoutBuilderService.

Funkcj  us ugi ExerciseBuilderService, któr  poprawimy w pierwszej kolejno ci, b dzie save.
Poni ej przedstawiam jej now  implementacj :

service.save = function () {
    if (!buildingExercise._id) buildingExercise._id = buildingExercise.name;
    var promise = newExercise ?
            WorkoutService.Exercises.save({}, buildingExercise).$promise
            : buildingExercise.$update({ id: buildingExercise.name });
    return promise.then(function (data) {
        newExercise = false;
        return buildingExercise;
    });
};
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W powy szej implementacji wywo ujemy odpowiedni  akcj  zasobu, zale nie od stanu w a ci-
wo ci newExercise. Nast pnie pobieramy u ywan  obietnic  i korzystamy z niej do utworzenia
(przy u yciu funkcji then) a cucha obietnic, który w przysz o ci zwróci to samo wiczenie.

Operacja save nie tylko u ywa klasy Resource (Exercise), lecz tak e obiektu Resource (building
Exercise). Powy szy kod prezentuje istotn  ró nic  mi dzy klas  Resource i obiektem zasobu.

Trzeba pami ta , e buildingExercise jest obiektem zasobu ustawianym przez funkcj  start
Building wywo ywan  w kontrolerze ExerciseDetailController.

Obiekt zasobu jest zazwyczaj tworzony w ramach wywo ania operacji get odpowiadaj cej mu
klasy Resource, na przyk ad:

buildingExercise = WorkoutService.Exercises.get({ id: name });

Powy sze wywo anie tworzy obiekt zasobu wiczenia. Z kolei nast pne wywo anie tworzy tablic :

$scope.exercises = WorkoutService.Exercises.query();

Po odebraniu odpowiedzi z serwera tablica ta zostanie wype niona obiektami zasobów wicze .

Akcje dost pne w obiekcie zasobu odpowiadaj  akcjom klasy Resource, a jedyna ró nica polega
na tym, e ich nazwy zaczynaj  si  od znaku $. Co wi cej, akcje obiektu zasobu mog  operowa
na danych przechowywanych w tym obiekcie. Na przyk ad zastosowane we wcze niejszym
przyk adzie wywo anie buildingObject.$update nie wymaga przekazywania danych w formie
argumentu, natomiast jest to konieczne w przypadku wywo ania Exercise.save (gdzie dane
wiczenia s  przekazywane jako drugi argument wywo ania).

Zamieszczona poni ej tabela 5.2 zawiera zestawienie ró nic w sposobie korzystania z klasy
Resource i obiektów zasobów.

Tabela 5.2. Ró nice mi dzy stosowaniem klasy Resource i obiektu zasobu

Klasa Resource Obiekt zasobu

Tworzenie Jest tworzona przy u yciu wywo ania

$resource(url, param, actions)

Jest tworzony w ramach wykonania
akcji. Oto przyk ad:

exercise = WorkoutService.
Exercises.get({id:name});

Akcje
(przegl danie danych)

Exercises.get({id:name});

Exercise.query();

exercise.$get({id:name});

exercise.$query();

Akcje (operacje CRUD) Exercise.save({}, data);

Exercise.update({id:name}, data);

Exercise.delete({id:name});

exercise.$save({});

exercise.$update({id:name});

exercise.$delete({id:name});

Warto  wynikowa Zwraca obiekt zasobu lub tablic  obiektów
zasobu zawieraj c  dodatkowe w a ciwo ci
$promise i $resolved.

Zwraca obiekt obietnicy.
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Obiektu zasobu nale y u ywa  w przypadkach, gdy operacja jest wykonywana w kontek cie jednego
elementu. Przyk adami takich operacji s  update i delete. W pozosta ych sytuacjach preferowane jest
stosowanie us ugi $resource.

Operacja usuwania jest bardzo prosta — sprowadza si  do wywo ania akcji $delete obiektu
zasobu, która zwraca obiekt obietnicy:

service.delete = function () {
    return buildingExercise.$delete({ id: buildingExercise.name });
};

W przypadku tej operacji nie musimy modyfikowa  kodu kontrolera WorkoutDetailController,
gdy  podobnie jak wcze niej tak e teraz funkcje save i delete us ugi WorkoutBuilderService
zwracaj  obietnice.

W ten sposób poprawki w funkcji $resource s  ju  gotowe i mo emy przetestowa  implementa-
cj . Spróbujmy zatem wczyta  ró ne wiczenia i je edytowa , by si  upewni , czy wszystko
dzia a prawid owo.

W razie problemów dzia aj cy kod aplikacji po tym etapie prac mo na znale  w przyk adach do czonych
do ksi ki, w katalogu rodzial05\punkt_kontrolny_4.

Funkcja $resource jest bardzo u yteczn  us ug  AngularJS, u atwiaj c  korzystanie z punktów
ko cowych us ug typu RESTful obs ugiwanych przy u yciu protoko u HTTP. A co z innymi
punktami ko cowymi, które nie s  zgodne z architektur  REST? No có , w ich przypadku
zawsze mo na korzysta  z us ugi $http. Je li jednak tak e podczas korzystania z takich punktów
ko cowych chcieliby my pos ugiwa  si  us ug  $resource, to musimy pami ta  o kilku ró nicach
w sposobie dost pu do zasobów.

Stosowanie us ugi $resource
do obs ugi innych rodzajów punktów ko cowych
O ile punkt ko cowy u ywa protoko u HTTP oraz zwraca i pobiera dane w formacie JSON
(b d  w innym formacie, który mo na skonwertowa  do formatu JSON), to mo na z niego
korzysta  przy u yciu us ugi $resource. W takich sytuacjach mo e by  konieczne utworzenie
odr bnych klas Resource s u cych do przegl dania danych i do wykonywania pozosta ych ope-
racji CRUD. Na przyk ad przeanalizujmy poni sze deklaracje:

$resource('/users/active');     // do przegl dania i pobierania
$resource('/users/createnew');  // do tworzenia
$resource('/users/update/:id'); // do aktualizacji
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W takich przypadkach wi kszo  wywo a  akcji jest wykonywana przy u yciu klasy Resource,
a akcje obiektów zasobów mog  nie funkcjonowa  prawid owo.

Mo e si  nawet zdarzy , e takie punkty ko cowe nie s  zgodne ze standardowymi sposoba-
mi korzystania z akcji protoko u HTTP. Na przyk ad dania POST mog  by  u ywane zarówno
do zapisu, jak i do aktualizacji danych, a dania DELETE mog  w ogóle nie by  obs ugiwane.
Mog  wyst powa  tak e inne, podobne rozbie no ci.

W ten sposób dotarli my do ko ca prezentacji us ugi $resource. Zako czmy j  podsumowaniem
wszystkiego, czego si  o niej dowiedzia e :

 Us uga $resource jest bardzo u yteczna do obs ugi interakcji z us ugami typu
RESTful. Mo na jej tak e u ywa  do obs ugi innych rodzajów punktów ko cowych.

 O ile punkt ko cowy jest zgodny ze wzorcem dzia ania charakterystycznego dla
us ug typu RESTful, to us uga $resource pozwala nam unikn  tworzenia wi kszo ci
powtarzalnego kodu wymaganego do prowadzenia interakcji.

 Wywo ania akcji us ugi $resource zwracaj  obiekt zasobu (lub ich tablic ), który
w przysz o ci zostanie wype niony danymi. Odró nia to j  od us ugi $http, która
zawsze zwraca obiekt obietnicy.

 Dzi ki temu, e akcje us ugi $resource zwracaj  obiekty zasobów, niektóre
scenariusze korzystania z tych zasobów mo emy implementowa  bez stosowania
funkcji zwrotnych. Nie oznacza to jednak wcale, e operacje wykonywane przy
u yciu us ugi $resource i obiektów zasobów s  operacjami synchronicznymi.

W ten sposób pozna e  mo liwo ci i sposoby korzystania z us ug $http i $resource. Us ugi te
zapewniaj  ogromne mo liwo ci i s  w stanie zaspokoi  wszystkie nasze potrzeby zwi zane z in-
terakcj  z serwerami. W dalszej cz ci tego rozdzia u opisz  kilka ogólnych scenariuszy obs ugi
i pewne bardziej zaawansowane zagadnienia zwi zane ze stosowaniem us ug $http i $resource.
W pierwszej kolejno ci zajmiemy si  funkcjami przechwytuj cymi dania i odpowiedzi.

Funkcje przechwytuj ce dania
i odpowiedzi
Jak mo na si  domy la , funkcje przechwytuj ce dania i odpowiedzi (ang. interceptors, nazy-
wane tak e czasami interceptorami da  i odpowiedzi) umo liwiaj  przechwytywanie da
i odpowiedzi oraz ich wzbogacanie lub modyfikowanie. Typowe przypadki zastosowania tych
funkcji obejmuj  uwierzytelnianie, globaln  obs ug  b dów, operacje na nag ówkach HTTP,
modyfikowanie adresów URL punktów ko cowych, globaln  logik  powtarzania operacji oraz
kilka innych rozwi za .
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Funkcje przechwytuj ce s  implementowane w formie potoku i wywo ywane jedna za drug , do-
k adnie tak samo jak w przypadku potoków analizy i formatowania kontrolera NgModelController
(opisanych w poprzednim rozdziale).

Funkcje przechwytuj ce mog  dzia a  w czterech miejscach, dlatego istniej  a  cztery potoki
tych funkcji. S  one wykonywane:

 przed wys aniem dania;
 po wyst pieniu b du dania (b d dania mo e si  wydawa  czym  dziwnym,

niemniej jednak kiedy danie jest przekazywane w potoku od jednej funkcji
do drugiej i je li jedna z nich dorzuci danie, na przyk ad ze wzgl du na b d
walidacji danych, to takie danie trafia do potoku b dów wraz z informacj
o przyczynie problemów);

 po odebraniu odpowiedzi z serwera;
 po odebraniu b du z serwera b d  w przypadku, gdy z powodu jakich  uchybie

komponent potoku odpowiedzi odrzuci prawid ow  odpowied .

Funkcje przechwytuj ce w AngularJS s  zazwyczaj implementowane jako us ugi typu factory.
Nast pnie, podczas etapu konfiguracji modu u, s  one dodawane do kolekcji funkcji przechwy-
tuj cych us ugi $httpProvider.

Typowy schemat tworzenia us ugi tego typu przedstawia poni szy przyk ad:

myModule.factory('myHttpInterceptor', function ($q, dependency1, dependency2) {
    return {
        'request': function (config) {},
        'requestError': function (rejection) {},
        'response': function (response) {},
        'responseError': function (rejection) {}
    };});

Poni sza instrukcja pokazuje, w jaki sposób us uga ta jest rejestrowana na etapie konfiguracji
modu u:

$httpProvider.interceptors.push('myHttpInterceptor');

Funkcje przechwytuj ce request i requestError s  wywo ywane przed wys aniem dania,
natomiast funkcje response i responseError  po odebraniu odpowiedzi. Implementowanie
wszystkich czterech funkcji przechwytuj cych nie jest wymagane. Wystarczy zaimplementowa
tylko jedn  z nich — t , która spe nia nasze potrzeby.

Szkielet zastosowania funkcji przechwytuj cych mo na znale  w dokumentacji AngularJS,
w sekcji Interceptors (na stronie https://code.angularjs.org/1.3.3/docs/api/ng/service/$http).

Funkcja $httpProvider jest elementem AngularJS, którego u yli my po raz pierwszy. Podobnie jak inni
dostawcy pozwala nam ona skonfigurowa  dzia anie us ugi $http na etapie konfigurowania modu u.
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Aby si  przekona , jak dzia aj  funkcje przechwytuj ce, spróbujmy tak  funkcj  zaimplementowa !

Zastosowanie funkcji przechwytuj cej
do przekazania klucza API
Nasza obecna implementacja us ugi WorkoutService jest za miecona odwo aniami do klucza
API umieszczonymi we wszystkich wywo aniach lub deklaracjach zwi zanych z us ugami
$http i $resource. Chodzi o fragmenty kodu takie jak ten poni ej:

$http.get(collectionsUrl + "/workouts", { params: { apiKey: apiKey} });

Ka de odwo anie do API MongoLab wymaga dodania do a cucha zapytania klucza API. Jest
ca kowicie jasne, e je li zaimplementujemy funkcj  przechwytuj c  dodaj c  klucz API do
ka dego dania kierowanego do MongoLab, to b dziemy mogli pozby  si  z wywo a  API
MongoLab okre lania warto ci w a ciwo ci params.

A zatem czas skorzysta  z funkcji przechwytuj cej! Otwórzmy plik services.js umieszczony
w katalogu shared i na jego ko cu dodajmy poni szy fragment kodu:

angular.module('app')
    .provider('ApiKeyAppenderInterceptor', function () {
        var apiKey = null;
        this.setApiKey = function (key) {
            apiKey = key;
        }
        this.$get = ['$q', function ($q) {
            return {
                'request': function (config) {
                    if (apiKey && config && config.url.toLowerCase()
                           .indexOf("https://api.mongolab.com") >= 0) {
                        config.params = config.params || {};
                        config.params.apiKey = apiKey;
                    }
                    return config || $q.when(config);
                }
            }
        }];
    });

Powy szy kod tworzy dostawc  (us ug  typu provider, a nie us ug  typu factory). Funkcja
setApiKey tego dostawcy pozwala na ustawienie klucza API, jeszcze zanim b dzie mog a zosta
u yta funkcja przechwytuj ca.

Je li chodzi o funkcj  wytwórcz  zwracan  przez $get, to implementujemy w niej wy cznie
funkcj  przechwytuj c  request. Funkcja ta ma tylko jeden parametr, config, i zwraca obiekt
config b d  obietnic , której wyznaczenie zwróci ten obiekt. Jest to dok adnie ten sam obiekt
config, który jest u ywany przez us ug  $http.
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W naszej implementacji funkcji przechwytuj cej upewniamy si , e warto  w a ciwo ci apiKey
zosta a podana, a danie jest przesy ane na adres api.mongolab.com. Je li oba te warunki zo-
stan  spe nione, to aktualizujemy obiekt params, dodaj c do niego w a ciwo  apiKey, dzi ki
czemu klucz API b dzie dodawany do a cucha zapytania.

Nasza funkcja przechwytuj ca jest ju  gotowa, ale sposób jej implementacji wymaga wpro-
wadzenia pewnych zmian.

Obecnie us uga WorkoutService nie potrzebuje ju  klucza API, wi c mo emy poprawi  jej
funkcj  configure. Zmodyfikujmy zatem kod pliku config.js, dodaj c do funkcji modu u config
zale no  od dostawcy ApiKeyAppenderInterceptorProvider.

Wewn trz funkcji config, na samym jej pocz tku, musimy doda  dwa wiersze kodu:

ApiKeyAppenderInterceptorProvider.setApiKey("<mój_klucz>");
$httpProvider.interceptors.push('ApiKeyAppenderInterceptor');

Metod  configure dostawcy WorkoutServiceProvider musimy zmodyfikowa  w nast puj cy
sposób:

WorkoutServiceProvider.configure("<nazwa_bazy_danych>");

Sama deklaracja funkcji configure dostawcy WorkoutServiceProvider tak e wymaga modyfikacji.
Poni ej zosta  przedstawiony jej kod, którym nale y zast pi  dotychczasow  implementacj
tej funkcji umieszczon  w pliku services.js, w katalogu shared:

this.configure = function (dbName) {
    database = database;
    collectionsUrl = apiUrl + dbName + "/collections";
}

Ostatnim zadaniem jest usuni cie odwo a  do klucza API ze wszystkich wywo a  funkcji
us ug $http i $resource. Obecnie deklaracja zasobu powinna wygl da  nast puj co:

$resource(collectionsUrl + "/exercises/:id", {}, { update: { method: 'PUT' } });

Natomiast w przypadku wywo a  funkcji us ugi $http nale y z nich usun  obiekt params.

Teraz ju  mo emy przetestowa  nasz  implementacj . W tym celu w przegl darce wy wietlmy
dowoln  list  lub stron  ze szczegó owymi informacjami o wiczeniach lub treningach i sprawd -
my, czy s  one wy wietlane prawid owo. Warto tak e spróbowa  doda  punkt wstrzymania w ko-
dzie funkcji przechwytuj cej i przekona  si , kiedy jest ona wywo ywana.

Zaktualizowany kod aplikacji jest dost pny w przyk adach do czonych do ksi ki, w katalogu rozdzial05\
punkt_kontrolny_5.
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Przechwytywanie da  i odpowiedzi zapewnia ogromne mo liwo ci, pozwalaj ce na zaim-
plementowanie dowolnych, nowoczesnych rozwi za  zwi zanych ze zdalnymi wywo aniami
wykonywanymi przy u yciu protoko u HTTP. Ich w a ciwe wykorzystanie umo liwia uproszcze-
nie implementacji i zredukowanie ilo ci powtarzaj cego si  kodu.

Funkcje przechwytuj ce operuj  na poziomie, na którym mog  manipulowa  pe nymi daniami
i odpowiedziami. Dotyczy to nag ówków, punktów ko cowych oraz samych komunikatów!
Istnieje jednak jeszcze jeden mechanizm AngularJS, podobny do funkcji przechwytuj cych,
ale zwi zany wy cznie z przekszta ceniami zawarto ci da  i odpowiedzi. S  to tak zwane
funkcje przekszta caj ce (ang. transformers).

Funkcje przekszta caj ce dania
i odpowiedzi
Zadaniem funkcji przekszta caj cych jest zmiana postaci danych wej ciowych z jednego formatu
na inny. Funkcje te s  do czane do potoku przetwarzania da  i odpowiedzi stosowanego
w AngularJS i pozwalaj  na przekszta canie zawarto ci wysy anych da  i odbieranych od-
powiedzi. Doskona ym przyk adem takiej funkcji przekszta caj cej jest globalna funkcja stosowa-
na w AngularJS, która przekszta ca odpowiedzi tekstowe zapisane w formacie JSON na od-
powiedni obiekt JavaScriptu (i na odwrót).

Takie przekszta cenie danych mo na wykonywa  zarówno podczas wywo ania dania, jak i pod-
czas przetwarzania odpowiedzi, dlatego dost pne s  dwa potoki funkcji przekszta caj cych —
jeden do przekszta cania da , a drugi do przekszta cania odpowiedzi.

Funkcje przekszta caj ce mog  by  rejestrowane na dwa sposoby:
 Globalnie, dla wszystkich da  lub odpowiedzi. Na tym globalnym poziomie jest

rejestrowana standardowa funkcja przekszta caj ca a cuchy JSON na obiekty i na odwrót.
Aby zarejestrowa  globaln  funkcj  przekszta caj c , trzeba j  doda  na pocz tku
lub ko cu jednej z dwóch tablic: $httpProvider.defaults.transformRequest
lub $httpProvider.defaults.transformResponse.

Us uga $http tak e udost pnia w a ciwo  defaults, stanowi c  odpowiednik w a ciwo ci $http
Provider.defaults. Dzi ki temu mo na zmienia  te ustawienia konfiguracyjne w dowolnym momencie

dzia ania aplikacji.

 Lokalnie, w konkretnym wywo aniu akcji us ugi $http lub $resource. Obiekt config
udost pnia dwie w a ciwo ci: transformRequest i transformResponse. Mo na ich
u ywa  do rejestrowania dowolnych funkcji przekszta caj cych. Tak okre lone
funkcje przekszta caj ce przes aniaj  funkcje zarejestrowane dla danej akcji na
poziomie globalnym.
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Obiekty $httpProvider.defaults i $http.defults zawieraj  tak e ustawienia zwi zane z domy l-
nymi nag ówkami HTTP, wysy anymi we wszystkich daniach.

W niektórych przypadkach mog  si  one okaza  bardzo przydatne. Na przyk ad, je li aplikacja serwerowa
wymaga przesy ania jakiego  nag ówka w ka dym daniu, to mo na go doda  do kolekcji $http.
defaults.headers.common, a w efekcie b dzie on automatycznie dodawany do wszystkich da :

  $http.defaults.headers.common.Authorization = 'Basic YmVlcDpib29w';

Wró my jednak do funkcji przekszta caj cych. Z punktu widzenia implementacji funkcja
przekszta caj ca ma tylko jeden argument, data, i musi zwraca  wynik, którym s  przekszta -
cone dane.

Poni ej przedstawiam implementacj  jednej z funkcji przekszta caj cych u ywanych przez
AngularJS do zmiany obiektów JavaScriptu na a cuchy znaków w formacie JSON. Funkcja ta
nale y do kodu frameworku AngularJS:

function(d) {
    return isObject(d) && !isFile(d) ? toJson(d) : d;
}

Funkcja ta pobiera parametr d i przekszta ca go na a cuch znaków, wywo uj c wewn trzn
funkcj  frameworku o nazwie toJson. Funkcja ta jest rejestrowana przez framework w globalnym
potoku funkcji przekszta caj cej dania.

Lokalne funkcje przekszta caj ce s  przydatne w przypadkach, kiedy wolimy unikn  stoso-
wania globalnego potoku funkcji przekszta caj cych, a jednocze nie chcemy zrobi  co  nie-
standardowego. Poni szy przyk ad pokazuje, w jaki sposób mo na zarejestrowa  funkcj  prze-
kszta caj c  na poziomie dania HTTP:

service.Exercises = $resource(collectionsUrl + "/exercises/:id", {}, {
    update: { method: 'PUT' },
        get: {
            transformResponse: function (data) {
                return JSON.parse(data); }
             }
});

W powy szej deklaracji klasy Resource rejestrujemy funkcj  przekszta caj c  odpowiedzi,
która b dzie u ywana przez akcj  get. Funkcja ta konwertuje wej ciowy a cuch znaków (data)
na obiekt, czyli dzia a analogicznie do globalnej funkcji przekszta caj cej odpowiedzi.

S owo ostrze enia
Stosowanie lokalnych funkcji przekszta caj cych w konkretnych akcjach us ug $http lub $resource
przes ania funkcje przekszta caj ce okre lone globalnie.
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W powy szym przyk adzie zmienna data b dzie zawiera a odpowied  otrzyman  z serwera
zapisan  w formie a cucha znaków, a nie zdeserializowanego obiektu. Zapisuj c nasz  niestan-
dardow  funkcj  przekszta caj c  podpowiedzi we w a ciwo ci transformResponse, przes onili-
my domy ln  funkcj  przekszta caj c , która odpowiada za deserializacj  odpowiedzi zapisanej

w formacie JSON.

Je li si  oka e, e konieczne jest wykonanie tak e domy lnej funkcji przekszta caj cej, nie-
zb dne b dzie utworzenie tablicy i zapisanie w niej zarówno standardowej, jak i niestandar-
dowej funkcji przekszta caj cej, a nast pnie zapisanie tej tablicy we w a ciwo ci transform
Request lub transformResponse. Poni ej przedstawiam przyk ad takiego rozwi zania:

service.Exercises = $resource(collectionsUrl + "/exercises/:id", {}, {
  update: { method: 'PUT' },
  get: {
      transformResponse: $http.defaults.transformResponse.concat(function (value) {
          return doTransform(value); })
  }
});

Nast pnym zagadnieniem, którym si  zajmiemy, b dzie wyznaczanie tras w przypadku od-
rzucenia obietnicy.

Obs uga b dów wyznaczania tras
w przypadku odrzucenia obietnicy
Strona Konstruktor treningów wchodz ca w sk ad aplikacji Mój trening zale y od funkcji
w parametrze konfiguracyjnym resolve, której zadaniem jest wstrzykni cie do kontrolera
WorkoutDetailController wybranego treningu.

W a ciwo  konfiguracyjna resolve ma jeszcze jedn  zalet , która uwidacznia si  w przypad-
kach, gdy którakolwiek ze zdefiniowanych w niej funkcji zwraca obietnic , tak jak przedstawiona
poni ej funkcja selectedWorkout:

return WorkoutBuilderService.startBuilding(
  $route.current.params.id);

Je li obietnic  uda si  wyznaczy  prawid owo, to dana zostanie wstrzykni ta do kontrolera. A co
si  stanie w razie odrzucenia obietnicy albo je li podczas jej wyznaczania pojawi  si  b dy?
W przypadku powy szej obietnicy b dy mog  si  pojawi , je eli w adresie URL podamy na-
zw  nieistniej cego treningu, na przyk ad /builder/workouts/dummy, a nast pnie spróbujemy wy-
wietli  stron  z informacjami o tym treningu. Podobne efekty pojawi  si  w przypadku wyst pie-

nia b dów serwera. Je li obietnicy nie uda si  wyznaczy , mog  si  zdarzy  dwie rzeczy:
 Po pierwsze, trasa w aplikacji nie zostanie zmieniona. Je li od wie ymy stron

w przegl darce, jej zawarto  zostanie wyczyszczona.
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 Po drugie, w g ównym zasi gu aplikacji, $rootScope, zostanie rozg oszone zdarzenie
$routeChangeError (pami tasz zapewne, e zdarzenia AngularJS mog  by
emitowane za pomoc  funkcji $emit i rozg aszane przy u yciu funkcji $broadcast).

Tego zdarzenia mo emy u y , aby w jaki  wizualny sposób poinformowa  u ytkownika o pro-
blemach z odnalezieniem cie ki. Spróbujmy usprawni  stron  Konstruktora treningów, stosuj c
w niej takie rozwi zanie.

Obs uga nieodnalezionych treningów
B d na stronie treningu mo na wywo a , próbuj c wywo a  nieistniej cy trening. Taki b d
musi zosta  pokazany na poziomie pojemnika, poza dyrektyw  ng-view.

Zaktualizujmy zatem plik index.html i dodajmy do niego nast puj cy wiersz, umieszczaj c go
przed deklaracj  ng-view:

<label ng-if="routeHasError" class="alert alert-danger">{{routeError}}</label>

Kolejn  zmian  musimy wprowadzi  w pliku root.js — w jego kodzie trzeba zmodyfikowa
procedur  obs ugi zdarze  $routeChangeSuccess, dodaj c do niej wyró niony wiersz kodu:

$scope.$on('$routeChangeSuccess', function (event, current,previous) {
    $scope.currentRoute = current;
    $scope.routeHasError = false;
});

Ponadto do tego samego pliku nale y tak e doda  poni sz  procedur  obs ugi zdarze  $route
ChangeError:

$scope.$on('$routeChangeError', function (event, current, previous, error) {
    if (error.status === 404 && current.originalPath === "/builder/workouts/:id")
{
        $scope.routeHasError = true;
        $scope.routeError = current.routeErrorMessage;
    }
});

I w ko cu ostatni  zmian  musimy wprowadzi  w pliku config.js — tutaj do konfiguracji trasy
dla strony z formularzem edycji treningów nale y doda  w a ciwo  routeErrorMessage:

$routeProvider.when('/builder/workouts/:id', {
    // ... istniej cy kod konfiguracyjny ...
    topNav: 'partials/workoutbuilder/top-nav.html',
    routeErrorMessage:"Nie uda o si  wczyta  wybranego treningu!",
    // ... istniej cy kod konfiguracyjny ...
});

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angupp
http://helion.pl/rt/angupp


Rozdzia  5. • Dodawanie warstwy trwa o ci danych

279

A teraz przetestujmy te zmiany i spróbujmy wczyta  w przegl darce stron  /builder/workouts/
nie_ma_takiego_treningu. Na stronie powinien zosta  wy wietlony komunikat, taki jak ten

przedstawiony na rysunku 5.8.

Rysunek 5.8. Komunikat informuj cy o problemach z wczytaniem danych treningu

Jak wida , implementacja obs ugi b dów tego typu by a ca kiem prosta. Zadeklarowali my
jedynie dwie w a ciwo ci modelu, routeError i routeHasError, z których pierwsza jest u y-
wana do przechowywania komunikatu o b dzie, a druga informuje, czy w aktualnie wybranej
trasie wyst pi  b d, czy nie.

W procedurach obs ugi zdarze  $routeChangeSuccess i $routeChangeError okre lamy warto ci
tych w a ciwo ci, aby uzyska  zamierzone efekty. W implementacji procedury obs ugi zda-
rze  $routeChangeError wykonujemy dodatkowy test, aby si  upewni , e komunikat o b -
dzie zostanie wy wietlony tylko w przypadku, gdy nie uda si  odnale  treningu. Warto tak e
zwróci  uwag  na w a ciwo  routeErrorMessage, któr  dodali my do danych konfiguracyjnych
trasy. Podobna modyfikacja danych konfiguracyjnych tras zosta a wprowadzona w poprzednim
rozdziale, w celu okre lania elementów nawigacyjnych aktualnie wy wietlonego widoku.

W ten sposób zadbali my o obs ug  b dów zwi zanych z wy wietlaniem nieistniej cych tre-
ningów na stronie Konstruktora treningów, ale analogiczne zmiany nale y te  wprowadzi  na
stronie do edycji wicze . Zadanie to potraktujemy jako wiczenie do samodzielnego wyko-
nania, a kod aplikacji po jego zaimplementowaniu mo na znale  w przyk adach do czonych
do ksi ki.

Kod aplikacji na obecnym etapie jej rozwoju mo na znale  w przyk adach do czonych do ksi ki, w katalogu
rozdzial05\punkt_kontrolny_6.

Kolejn  wa n  zmian , któr  musimy zaimplementowa , jest poprawienie aplikacji 7-minutowy
trening, gdy  aktualnie pozwala ona na przeprowadzanie tylko jednego, konkretnego treningu.
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Poprawianie aplikacji 7-minutowy trening
W obecnej postaci aplikacja 7-minutowy trening (czy te  Treningomat) jest w stanie prezen-
towa  tylko jeden, ci le okre lony trening. Musimy j  zatem poprawi  w taki sposób, by za-
pewnia a mo liwo  wykonywania dowolnego planu treningowego zbudowanego przy u yciu
aplikacji Mój trening. Oczywistym jest, e te dwa programy trzeba ze sob  zintegrowa . Pod-
stawy do zapewnienia tej integracji zosta y ju  zrobione. Dysponujemy ju  wspólnymi us u-
gami zapewniaj cymi dost p do modeli aplikacji oraz us ug  WorkoutService przeznaczon  do
wczytywania danych — to nam w zupe no ci wystarczy do rozpocz cia prac.

Zmodyfikowanie aplikacji 7-minutowy trening i przekszta cenie jej w aplikacj  Treningomat
wymaga czterech, opisanych poni ej kroków:

 1. Usuni cie z kontrolera aplikacji 7-minutowy trening zakodowanych w nim na sta e
wicze  i treningu.

 2. Poprawienie strony pocz tkowej w taki sposób, by pokazywa a list  dost pnych
treningów, i zapewnienie u ytkownikowi mo liwo ci wybrania jednego z nich,
który chce wykona .

 3. Poprawienie konfiguracji trasy dla strony treningu w taki sposób, aby w formie
parametru by a w niej przekazywana nazwa wybranego treningu.

 4. Wczytanie wybranego treningu przy u yciu us ugi WorkoutService i rozpocz cie
jego wykonywania.

Dodatkowo nale y tak e zmieni  nazw  aplikacji, gdy  dotychczasowa — 7-minutowy trening
— jest ju  nieaktualna. Chyba najbardziej odpowiednia b dzie teraz nazwa Mój trening. A zatem,
przy okazji, powinni my usun  ze wszystkich widoków wcze niejsz  nazw  — 7-minutowy
trening.

Wprowadzenie tych zmian b dzie doskona ym wiczeniem do samodzielnego wykonania! I w a-
nie dlatego nie opisz  tu sposobu jego implementacji. Spróbuj sam wprowadzi  wszystkie

zmiany, a nast pnie porównaj je z nasz  implementacj , któr  znajdziesz w przyk adach do -
czonych do ksi ki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_7.

Tak oto dotarli my do ko ca rozdzia u, warto by zatem podsumowa  wszystko, czego si  z niego
dowiedzia e .

Podsumowanie
Obecnie dysponujemy ju  aplikacj  o ca kiem sporych mo liwo ciach. Mo emy wykonywa
treningi, wczytywa  je i aktualizowa , mo emy tak e ledzi  histori  wykonywanych treningów.
A je li si  nieco cofniemy i przyjrzymy wprowadzonym modyfikacjom, to dojdziemy do wniosku,
e uda o si  nam to osi gn , wprowadzaj c minimalne zmiany w kodzie. Mog  si  za o y , e
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próba wprowadzania analogicznych zmian w aplikacji pisanej z u yciem biblioteki jQuery lub
innego frameworka JavaScriptu wymaga oby wprowadzenia znacznie wi kszych i powa niej-
szych zmian.

Niniejszy rozdzia  zacz li my od utworzenia bazy danych MongoDB na serwerach serwisu Mon-
goLab. Poniewa  MongoLab zapewnia dost p do baz danych przy u yciu API typu RESTful, za-
oszcz dzili my troch  czasu, rezygnuj c z konfiguracji w asnej infrastruktury serwera MongoDB.

Pierwsz  konstrukcj  AngularJS przedstawion  w tym rozdziale by a us uga $http. Stanowi
ona podstawowy mechanizm zapewniaj cy komunikacj  z serwerami przy u yciu protoko u
HTTP.

Pozna e  tak e obiekt konfiguracyjny (config) us ugi $http i zobaczy e , jak si  go u ywa do
konfigurowania da  HTTP. Oprócz tego dowiedzia e  si , w jaki sposób standardowa konfi-
guracja us ugi $http pozwala na bardzo proste korzystanie z udost pnianych na serwerach
punktów ko cowych, które pobieraj  i zwracaj  dane w formacie JSON.

Oprócz tego przekona e  si , e ca a infrastruktura us ugi $http bazuje na obietnicach i wy-
wo aniach funkcji zwrotnych i ma ca kowicie asynchroniczny charakter.

W tym rozdziale po raz pierwszy utworzy e  w asn  obietnic , dowiedzia e  si , jak mo na je
tworzy  i wyznacza .

W ramach prezentowania tych zagadnie  poprawili my tak e aplikacj  Mój trening w taki
sposób, by korzysta a z us ugi $http do wczytywania i zapisywania danych wicze  i treningów.
Przy tej okazji pozna e  problemy zwi zane z korzystaniem ze zdalnych zasobów dost pnych
na innych domenach. Dowiedzia e  si  równie , czym jest JSONP (sposób umo liwiaj cy obej-
cie stosowanej przez przegl darki zasady tego samego pochodzenia) i jak mo na wykonywa
dania JSONP w aplikacjach AngularJS. Wspomnia em te  o CORS, nowym standardzie ko-

munikacji pomi dzy ró nymi domenami.

Kolejnym zagadnieniem opisanym w tym rozdziale by a us uga $resource. Jej podstawowym
przeznaczeniem jest u atwienie korzystania z us ug typu RESTful. W ramach jej poznawania
zmodyfikowali my kod wczytuj cy i zapisuj cy dane wicze  na serwerze, zast puj c u ywan
w nim wcze niej us ug  $http us ug  $resource. Wprowadzenie tych zmian pozwoli o skróci
kod i ograniczy  liczb  u ywanych w nim funkcji zwrotnych.

Nast pnie skoncentrowali my si  na kilku cz sto stosowanych rozwi zaniach zwi zanych
z odwo aniami do zdalnych serwerów. Dowiedzia e  si , czym s  funkcje przechwytuj ce, u y-
wane przez AngularJS do manipulowania daniami i odpowiedziami HTTP na poziomie glo-
balnym. Stworzyli my tak e w asn  funkcj  przechwytuj c , której zadaniem by o dodawanie
klucza API do ka dego dania kierowanego do serwisu MongoLab.
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Kolejnym opisanym zagadnieniem by y funkcje przekszta caj ce, które pozwalaj  przechwy-
tywa  zawarto  da  i odpowiedzi i wykonywa  na nich operacje. Przekonali my si  tak e,
w jaki sposób AngularJS u ywa tych funkcji przekszta caj cych do obs ugi danych w formacie
JSON, które s  przez framework automatycznie serializowane i deserializowane.

Ostatnim z zagadnie  przedstawionych w tym rozdziale by a obs uga b dów zwi zanych
z wyznaczaniem tras, które mog  si  pojawia , gdy funkcja u ywana w parametrze konfiguracyj-
nym resolve trasy zwraca obietnic .

W ten sposób pozna e  wi kszo  elementów konstrukcyjnych u ywanych do tworzenia apli-
kacji AngularJS, oprócz jednego, i to niezwykle wa nego: dyrektyw. U ywali my ich wsz -
dzie, lecz sami jeszcze adnej nie napisali my. Dlatego kolejny rozdzia  zostanie w ca o ci
po wi cony zagadnieniu dyrektyw. Zaimplementujemy w nim kilka niewielkich dyrektyw, takich
jak zdalny walidator, przycisk AJAX oraz dyrektywa wy wietlaj ca podpowiedzi dotycz ce wali-
dacji danych, z której skorzystamy w aplikacji Konstruktor treningów. Ponadto dowiesz si , jak
mo na zintegrowa  wtyczk  jQuery jako dyrektyw  AngularJS.
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danych jednokierunkowe, 33
w a ciwo ci obiektów zasi gu, 193

drzewo DOM, 308
DSL, domain-specific language, 288
dyrektywa, 28, 283, 284

ajax-button, 323, 324
busy-indicator, 313, 314
form, 211
media-player, 111
ng-app, 29
ng-bind-html, 102
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szablony, 315
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compile, 290, 302, 314
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errorCallback, 70
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link, 297, 302
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module, 347
pauseResumeToggle(), 125
reset, 218
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then, 295, 298
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WorkoutDetailController, 181, 185
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obs ugi audio, 106
us ugi, 147
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JSONP, 257

K
Karma, 342
katalogi, 50
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uwierzytelniania u ytkownika, 406
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dyrektywy, 311
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WorkoutDetailController, 181, 185, 208

kontrolery list wicze , 176
konwertowanie
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sekund, 90
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leniwe wczytywanie, 420
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lista treningów, 174, 381
litera y a cuchowe

dynamiczne, 395
sta e, 395

lokalizacja zdalna, 86
lokalizowanie, 392
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obietnic, 71, 243, 244
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M
magazyn

danych, 231
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minimalizacja
czujek, 417
kodu, 58

modalne okno dialogowe, 127
model, model, 20, 326

aplikacji, 23, 51
aplikacji Mój trening, 168
jako us uga, 169

modu , module, 26
angular-dynamic-locale, 394
aplikacji, 39
http-server, 22
ngMock, 347
ui.bootstrap, 128

modu y aplikacji, 53, 423
modyfikacje kodu HTML, 316
MongoDB, 231
MVC, Model View Controller, 19

N
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Yeoman, 390
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Batarang, 41
Bower, 344
jsFiddle, 41
Karma, 342
Konsola przegl darki, 41
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Protractor, 374
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nazwa klucza b du, 298
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normalizacja, 287
notacja obiektowa, 168
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$error, 214
$rootScope, 40
$scope, 28, 35, 61
filter, 160

konfiguracyjny dyrektywy, 285
resolve, 183
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stron, 382
zasi gu, 221, 409
zasobu, 269

obietnica, promise, 69, 295
obs uga

audio, 99, 104, 106
autoryzacji, 398, 405
b dów, 277
du ych zbiorów danych, 417
formularzy, 186
nieodnalezionych treningów, 278
scenariuszy, 387
t umaczenia tekstów, 394
uwierzytelniania, 398
zdarze , 152, 154

odtwarzanie
d wi ku, 107
wideo, 127

odwo ania do domen, 256
odwzorowywanie danych, 241
ograniczenia wyra e , 31
okno dialogowe, 127
okre lanie definicji serwera, 360
operacje na

wiczeniach, 252
stylach CSS, 122

optymalizacja czujek, 415
organizacja kodu, 48–51
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opisu, 82
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attr, 297
comparator, 160
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resolve, 130
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parametry funkcji $watch, 66
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Batarang, 89
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