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Skoro poznałeś już komponenty tworzące stos MEAN, w tym rozdziale
wykorzystamy je do zbudowania praktycznej aplikacji.

Wspomniana aplikacja będzie podobna do serwisu Twitter.
Na głównej stronie będą wyświetlane najnowsze posty. Ponadto każdy
użytkownik otrzyma stronę profilu, na której zostaną wyświetlone
utworzone przez niego posty. Gdy będziesz poznawać różne elementy
aplikacji, będę omawiać jej kolejne funkcje, takie jak uaktualnianie
na żywo za pomocą WebSocket.

Pracę rozpoczniemy od przygotowania strony wyświetlającej
najnowsze posty. Posty te pozostaną anonimowe aż do chwili
zaimplementowania pewnego mechanizmu uwierzytelniania.
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UTWORZENIE STATYCZNEJ IMITACJI STRONY
WYŚWIETLAJĄCEJ NAJNOWSZE POSTY
Pierwszym krokiem jest utworzenie za pomocą HTML i Bootstrap (http://getbootstrap.com/)
statycznej imitacji strony. Utwórz więc nowy katalog dla aplikacji, a następnie umieść w nim plik
o nazwie posts.html zawierający przedstawiony poniżej kod HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/
  css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <div class='container'>
    <h1>Najnowsze posty</h1>
    <ul class='list-group'>
      <li class='list-group-item'>
        <strong>@dickeyxxx</strong>
        <span>Node rz dzi!</span>
      </li>
      <li class='list-group-item'>
        <strong>@jeffdickey</strong>
        <span>Testujemy AngularJS...</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>

Teraz wyświetl ten dokument HTML w przeglądarce internetowej. Powinieneś otrzymać wynik
pokazany na rysunku 3.1. Lubię rozpoczynać budowę wszystkich aplikacji AngularJS, stosując
powyższe podejście — najpierw umieszczam na stronie statyczny kod HTML, a następnie zastępuję
go dynamicznym kodem AngularJS.

RYSUNEK 3.1.
Strona wyświetlająca
najnowsze posty
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UŻYCIE ANGULARJS W APLIKACJI
Framework AngularJS pozwala na dołączanie obiektów JavaScript do modelu DOM (czyli po prostu
elementów HTML). W kontrolerze przeprowadzasz połączenie obiektów z tak zwanym $scope
oraz definiujesz sposób jego wyświetlenia w kodzie HTML.

Przed znacznikiem zamykającym </body> umieść polecenie dołączające framework AngularJS:

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.18/angular.js'></script>

Teraz możesz zadeklarować element <body> jako aplikację AngularJS:

<body ng-app='app'>

Pozostało już tylko zdefiniowanie dopasowanego modułu. Operację tę przeprowadzamy
w znaczniku <script> umieszczonym po znaczniku importującym framework AngularJS:

<script>
  angular.module('app', [])
</script>

W tej części książki będziemy tworzyć kod wewnątrz znacznika <script> znajdującego się
w dokumencie HTML, zamiast odwoływać się do zewnętrznych plików JavaScript. Takie rozwiązanie
może wydawać się niechlujne, ale to tylko stan przejściowy, który ulegnie zmianie, gdy wykorzystamy
Node.js do obsługi kodu HTML.

Moduły pozwalają na rozdzielenie kodu AngularJS. Powyżej mamy deklarację modułu.
Pierwszy argument to nazwa modułu, natomiast drugi to tablica wymieniająca moduły, od których
zależy działanie modułu właśnie tworzonego. Moduły wykorzystujemy w celu uzyskania dostępu
do komponentów, takich jak ngAnimate (narzędzia animacji), ngRoute (działający po stronie klienta
router dla aplikacji w postaci pojedynczej strony), lub własnych modułów. Do modułów jeszcze
wrócimy. Teraz zapamiętaj, że tworzona aplikacja musi być zadeklarowana jako moduł.

W celu zadeklarowania kontrolera wywołujemy metodę .controller() w egzemplarzu
modułu. Metoda ta pobiera dwa argumenty: nazwę i funkcję używaną do zbudowania egzemplarza
kontrolera. We wszystkich komponentach AngularJS stosowany jest ten sam wzorzec.

Zmodyfikuj znacznik <script>, aby przedstawiał się następująco:

<script>
  var app = angular.module('app', [])
  app.controller('PostsCtrl', function ($scope) {
    $scope.posts = [
      {
        username: 'dickeyxxx',
        body: 'Node rz dzi!'
      },
      {
        username: 'jeffdickey',
        body: 'Testujemy AngularJS...'
      }
    ]
  })
</script>
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Moduł aplikacji jest przechowywany w zmiennej app. Utworzyliśmy w nim kontroler o nazwie
PostsCtrl, który zawiera tablicę przedstawiającą posty wyświetlone na stronie HTML.

Podczas zadeklarowania kontrolera wykonaliśmy operację, która w świecie AngularJS jest
określana mianem wstrzyknięcia zależności $scope.

Utworzenie kontrolera (lub innego komponentu AngularJS) wymaga zadeklarowania funkcji,
podobnie jak to zrobiliśmy wcześniej. Kiedy deklarujesz argumenty, AngularJS wyszukuje je na
podstawie podanych nazw. W przypadku zmiany $scope na $foobar może się pojawić komunikat
o błędzie (choć jeszcze nie w utworzonym dotąd kodzie, ponieważ kontroler nie został wczytany).
Według mnie wstrzykiwanie zależności to jedna z najważniejszych możliwości oferowanych
przez AngularJS.

Czym jest $scope? Jest to po prostu obiekt, do którego masz dostęp zarówno w kodzie HTML,
jak i kontrolerze.

Więcej przykładów zależności poznasz w dalszej części książki. W tym momencie zawartość
tablicy $scope.posts po prostu wyświetlimy na stronie. Przedstawiony poniżej kod HTML
umieść na stronie (istniejący statyczny kod HTML pozostaw w celach porównawczych):

<div ng-controller='PostsCtrl'>
  {{ posts }}
</div>

Gdy dodasz powyższy kod, na stronie powinieneś otrzymać dane w formacie JSON przedstawiające
zawartość tablicy $scope.posts zdefiniowanej w kontrolerze. Wewnątrz nawiasów klamrowych
można umieścić kod JavaScript, więc jeśli chcesz wyświetlić jedynie treść pierwszego postu,
to zmodyfikuj kod w następujący sposób:

<div ng-controller='PostsCtrl'>
  {{ posts[0].body }}
</div>

Pamiętaj, że podczas współdzielenia danych kontrolera z widokiem używamy $scope.
Z kolei podczas odwoływania się z poziomu widoku do danych kontrolera opuszczamy $scope.

Skoro dotarliśmy tak daleko, możemy zakończyć „angularyzację” strony, przynajmniej jej
statycznej wersji. Oto kod źródłowy ukończonej strony:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/
  bootstrap.min.css">
</head>
<body ng-app='app'>
  <div ng-controller='PostsCtrl' class='container'>
    <h1>Najnowsze posty</h1>
    <ul class='list-group'>
      <li ng-repeat='post in posts' class='list-group-item'>
        <strong>@{{ post.username }}</strong>
        <span>{{ post.body }}</span>
      </li>
    </ul>
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  </div>
  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.18/angular.js'></script>
  <script>
    var app = angular.module('app', [])
    app.controller('PostsCtrl', function ($scope) {
      $scope.posts = [
        {
          username: 'dickeyxxx',
          body: 'Node rz dzi!'
        },
        {
          username: 'jeffdickey',
          body: 'Testujemy AngularJS...'
        }
      ]
    })
  </script>
</body>
</html>
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DODAWANIE NOWYCH POSTÓW
Na obecnym etapie pracy połączyliśmy kod z AngularJS w taki sposób, aby kontroler mógł
dostarczać dane, które następnie będą wyświetlone przez widok. Jednak teraz dane pozostają
dokładnie takie same jak w przygotowanej na początku statycznej wersji strony.

Potrzebny jest nam element na stronie pozwalający użytkownikom dodawać nowe posty.
Jeżeli nowy element zostanie umieszczony w tablicy $scope.posts, AngularJS automatycznie

uaktualni widok w celu wyświetlenia tego elementu. Dlatego też gdy umieścimy na stronie element
<input> i przycisk pozwalający na dodanie nowego postu, wprowadzone przez użytkownika dane
trzeba dodać do tablicy.

Aby zilustrować tę koncepcję, dodamy przycisk na stronie. Umieść go przed znacznikiem <ul>
o klasie list-group:

<button ng-click='addPost()' class='btn btn-default'>Dodaj post</button>

Dyrektywa ng-click jest zwykle używana do wywoływania funkcji w $scope. W tym momencie
kliknięcie przycisku nie powoduje żadnej reakcji, ale po zdefiniowaniu funkcji będzie można dodać
nowe posty do już istniejących. W kontrolerze umieść następujący kod:

$scope.addPost = function () {
  $scope.posts.unshift({
    username: 'dickeyxxx',
    body: 'Tre  nowego postu!'
  })
}

Wykorzystana metoda unshift() to metoda JavaScript, która powoduje umieszczenie nowego
elementu na początku tablicy. Po wprowadzonych zmianach kliknięcie przycisku Dodaj post
spowoduje dodanie elementów do listy (patrz rysunek 3.2).

RYSUNEK 3.2.
Oparta na AngularJS
strona wyświetlająca
najnowsze posty
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Ponieważ nie utworzyliśmy żadnego kodu odpowiedzialnego za uaktualnienie listy po zmianie
tablicy $scope.posts, zastosowane podejście niewątpliwie pozwala na wyraźne oddzielenie logiki
uaktualniającej dane od logiki widoku. Jeżeli posty zostaną uaktualnione przez operację usunięcia
postu, wywołanie Ajax lub informacje WebSocket, to zajdzie potrzeba uaktualnienia $scope.posts,
a AngularJS samodzielnie zajmie się uaktualnieniem widoku.

Na stronie musimy jeszcze umieścić znacznik <input> pozwalający użytkownikowi na dodanie treści
nowego postu. W tym celu dodajemy znacznik <input>, dołączamy jego dane do obiektu $scope, który
następnie powiązujemy z funkcją addPost(). Przed przyciskiem Dodaj post umieść następujący kod HTML:

<input ng-model='postBody' class='form-control' />

Dyrektywa ng-model powoduje powiązanie danego elementu z podaną właściwością w $scope.
Jeżeli teraz w kontrolerze uzyskasz dostęp do $scope.postBody, to otrzymasz dane wprowadzone
w nowo dodanym polu tekstowym.

Aby wykorzystać dane, które zostały wprowadzone przez użytkownika, zamiast danych na stałe
zdefiniowanych wcześniej w kodzie, w następujący sposób uaktualnij funkcję addPost():

$scope.addPost = function () {
  $scope.posts.unshift({
    username: 'dickeyxxx',
    body: $scope.postBody
  })
}

Dane wprowadzone przez użytkownika w nowo dodanym znaczniku <input> będą stanowiły
treść postu.

Niedogodność przygotowanego rozwiązania wiąże się z faktem, że zawartość pola tekstowego
nie jest zerowana po dodaniu postu. Można to łatwo naprawić przez przypisanie w funkcji addPost()
wartości null właściwości $scope.postBody:

$scope.postBody = null

Ponieważ dołączanie danych jest dwukierunkowe, przypisanie dowolnej wartości
do $scope.postBody spowoduje uaktualnienie elementu <input>, i na odwrót.

Jedyny problem zastosowanego podejścia polega na tym, że użytkownik może tworzyć puste
posty. Rozwiązaniem tego problemu jest opakowanie wywołania funkcji addPost() następującym
wyrażeniem warunkowym:

if ($scope.postBody) {

Poniżej przedstawiam pełny kod źródłowy aplikacji wraz z dodanym kodem Bootstrap w celu
nadania stylu stronie:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/
  bootstrap.min.css">
</head>
<body ng-app='app'>
  <div ng-controller='PostsCtrl' class='container'>
    <h1>Najnowsze posty</h1>
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    <form role='form'>
      <div class='form-group'>
        <div class='input-group'>
          <input ng-model='postBody' class='form-control' />
          <span class='input-group-btn'>
            <button ng-click='addPost()' class='btn btn-default'>
             Dodaj post</button>
          </span>
        </div>
      </div>
    </form>
    <ul class='list-group'>
      <li ng-repeat='post in posts' class='list-group-item'>
        <strong>@{{ post.username }}</strong>
        <span>{{ post.body }}</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.18/angular.js'></script>
  <script>
    // Utworzenie modułu app.
    var app = angular.module('app', [])
    // Utworzenie modułu PostsCtrl.
    // Wstrzyknięcie zależności $scope.
    app.controller('PostsCtrl', function ($scope) {
      // Wykonanie funkcji nastąpi po kliknięciu przycisku "Dodaj post".
      $scope.addPost = function () {
        // Dodany będzie jedynie post zawierający treść.
        if ($scope.postBody) {
          // Umieszczenie nowego postu na początku tablicy $scope.posts.
          $scope.posts.unshift({
            username: 'dickeyxxx',
            body: $scope.postBody // Treścią postu będzie tekst wprowadzony przez użytkownika.
          })
          // Usunięcie zawartości pola.
          $scope.postBody = null
        }
      }
      // Dane początkowe.
      $scope.posts = [
        {
          username: 'dickeyxxx',
          body: 'Node rz dzi!'
        },
        {
          username: 'jeffdickey',
          body: 'Testujemy AngularJS...'
        }
      ]
    })
  </script>
</body>
</html>
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CO DALEJ?
W tym momencie masz w pełni funkcjonującą aplikację przeznaczoną do publikowania pewnych
informacji. Na pewno masz pełną świadomość największego problemu utworzonej aplikacji, czyli
braku możliwości zapisania danych. Posty zostaną trwale utracone po zamknięciu przeglądarki
internetowej przez użytkownika. Wprawdzie posty można zapisać w lokalnym magazynie danych
przeglądarki, ale wówczas nie będzie można współdzielić danych z innymi użytkownikami.
(Współdzielenie jest niezwykle ważnym aspektem w aplikacjach społecznościowych).

W następnym rozdziale opracujemy więc API, które pozwoli aplikacji na zapisywanie danych.
Z kolei w rozdziale 5. zintegrujemy zbudowaną aplikację AngularJS z API Node.js, które również
przygotujemy.
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