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Rozdziaä 2.

$scope
— niepozorny obiekt
Wprowadzenie
W tym rozdziale zajmiemy siĊ wspomnianym przez nas wczeĞniej obiektem $scope.
Jego podstawowe zadania to:
 transportowanie modelu pomiĊdzy widokiem a kontrolerem;
 nasáuchiwanie zdarzeĔ bądĨ zmian zachodzących w modelu;
 propagacja zmian modelu.

Mimo Īe odgrywa wyjątkową rolĊ, $scope to wciąĪ zwykáy obiekt POJO. Oznacza to,
Īe moĪemy dowolnie przypisywaü mu oraz modyfikowaü atrybuty wedáug wáasnego
uznania. WyróĪnia go fakt, iĪ w wiĊkszoĞci przypadków jest on za nas automatycznie
tworzony i wstrzykiwany.

$scope i $rootScope
W fazie áadowania początkowego aplikacji (tzw. bootstrap) AngularJS tworzy wiązanie (binduje) pomiĊdzy znacznikiem zawierającym dyrektywĊ ng-app a wszystkim, co
jest zawarte w elementach poniĪej.
$rootScope jest rodzicem wszystkich obiektów $scope i znajduje siĊ najwyĪej w hierarchii. Instancja $rootScope jest tworzona w momencie bootstrapowania aplikacji.

KaĪdy program posiada dokáadnie jeden taki obiekt, po którym dziedziczą wszystkie
inne obiekty scope. Nie zalecamy przypisywania mu zbyt wielu atrybutów, gdyĪ jest
on czymĞ na wzór obiektu globalnego, którego nie powinno siĊ zaĞmiecaü. Przy wykorzystywaniu wiĊcej niĪ jednej biblioteki lub frameworka istnieje ryzyko wystąpienia
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zbieĪnoĞci nazw atrybutów bądĨ metod przypisanych do globalnych obiektów. Tego
typu problemy są niezwykle uciąĪliwe w usuwaniu.
WspominaliĞmy juĪ, Īe kaĪdy element przypisany do $scope jest od razu dostĊpny
w widoku. Przypisywanie atrybutów i funkcji do modelu po stronie kontrolera odbywa
siĊ w sposób ukazany w listingu 2.1.
Listing 2.1. Kontroler — przypisanie atrybutów
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ng-app="app">
<head>
<title>Kontroler – przypisanie atrybutów</title>
</head>
<body>
<div ng-controller="dateCtrl">
Data: {{orginal() | date}}
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
´1.4.0-beta.5/angular.min.js">
</script>
<script>
var app = angular.module('app', []);
app.run(function ($rootScope) {
$rootScope.dateOrginal = new Date();
});
app.controller('dateCtrl', function ($rootScope, $scope) {
$scope.orginal = function () {
return $rootScope.dateOrginal;
};
});
</script>
</body>
</html>

W powyĪszym przykáadzie zdefiniowaliĞmy w $rootScope wáaĞciwoĞü dateOrginal.
NastĊpnie w kontrolerze dateCtrl stworzyliĞmy funkcjĊ orginal, która zwraca nam
datĊ z $rootScope.

Alternatywa dla $scope
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü przypisywania atrybutów do modelu po stronie widoku
bez odwoáywania siĊ do scope. W tym celu korzystamy z dyrektywy ng-model. Jest ona
dokáadnie opisana w rozdziale 5., poĞwiĊconym dyrektywom wbudowanym. Na tym
etapie warto zapamiĊtaü, Īe ng-model inicjuje nam $scope, którego moĪemy uĪyü w kontrolerze.
<html ng-app>
...
<div ng-model='wiadomosc'>
<p> {{ wiadomosc }} </p>
</div>
</html>
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Stosując siĊ do dobrych praktyk, powinniĞmy w miarĊ moĪliwoĞci wybieraü wariant
pierwszy, bliĪszy ideologii MVC.

Dziedziczenie
W przykáadzie z listingu 2.1 wykorzystaliĞmy wczeĞniej wspomniany $rootScope. Jak
juĪ mówiliĞmy, staramy siĊ nie przypisywaü atrybutów do obiektu gáównego, lecz do
nowo utworzonego scope znajdującego siĊ w hierarchii poniĪej.
app.controller('dateCtrl', function ($scope) {
$scope.wiadomosc = "Przypisujemy wiadomosc do widoku!";
$scope.funkcjaA = function() {
return wiadomosc + "Dodajemy dodatkowe zdanie";
}
}

$scope odwzorowuje strukturĊ DOM. Oznacza to, Īe moĪemy swobodnie zagnieĪdĪaü
jego obiekty.

Korzystanie z obiektów $scope nie wymaga ich wczeĞniejszej deklaracji. WiĊkszoĞü
obiektów $scope tworzona jest dziĊki metodzie $new(), wywoáywanej za kaĪdym razem, gdy napotykana jest dyrektywa ng-controller.
Nowy obiekt zostaje automatycznie zagnieĪdĪony poniĪej obiektu $rootScope. Poza
jednym wyjątkiem (izolowanym scope) wszystkie obiekty $scope mają dostĊp do
obiektów znajdujących siĊ w hierarchii nad nimi. JeĪeli AngularJS nie znajdzie poĪądanej informacji w scope na swoim poziomie, to rozpocznie przeszukiwanie obiektu
znajdującego siĊ wyĪej, aĪ dojdzie do $rootScope.
Zobaczmy na listingu 2.2, jak moĪemy korzystaü z dziedziczenia kontrolerów:
Listing 2.2. Kontrolery — dziedziczenie
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ng-app="app">
<head>
<title>Kontrolery — dziedziczenie</title>
</head>
<body>
<div ng-controller="defaultCtrl">
<div ng-controller="inheritanceCtrl">
<input type="text" ng-model="uczen.imie" placeholder="Imie
´Ucznia"></input>
<button ng-click="poprawaTestu()">Poprawa testu </button>
</div>
{{ uczen }}
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
´1.4.0-beta.5/angular.min.js">
</script>
<script>
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var app = angular.module('app', []);
app.controller('defaultCtrl', function ($scope) {
$scope.uczen = { zdanyTest: false };
});
app.controller('inheritanceCtrl', function ($scope) {
$scope.poprawaTestu = function () {
$scope.uczen.zdanyTest = true;
}
});
</script>
</body>
</html>

PoniewaĪ inheritanceCtrl związaliĞmy w hierarchii niĪej niĪ defaultCtrl, otrzymuje on
dostĊp do metod kontrolera bazowego. Tutaj warto odnotowaü, iĪ dziedziczenie w Angularze odbywa siĊ w jednym kierunku. W tym wypadku kontroler potomny jest silnie
powiązany z rodzicem, czyli moĪe odwoáywaü siĊ do jego metod. JednakĪe kontroler
bazowy nie moĪe bezpoĞrednio odwoáywaü siĊ do potomka. By uzyskaü dostĊp do owych
metod, naleĪy wykorzystaü przesyáanie zdarzeĔ (ang. event dispatching). W wiĊkszoĞci przypadków, kiedy musimy odwoáywaü siĊ do metod potomnych, oznacza to, Īe
powinniĞmy siĊ przyjrzeü naszemu kodowi, gdyĪ najprawdopodobniej robimy coĞ Ĩle.
Aby póĨniej mieü moĪliwoĞü odwoáania siĊ do naszego scope, musimy umieĞciü dyrektywĊ ng-controller w dowolnym elemencie DOM znajdującym siĊ na tym samym
bądĨ wyĪszym poziomie hierarchii co model (a konkretnie nasze odwoáanie do niego
poprzez interpolacjĊ).
<html ng-app>
...
<div ng-controller="Kontroler">
<p> {{ wiadomosc }} </p>
</div>
...
</html>

Dyrektywa ng-controller naleĪy do grupy tzw. tworzących dyrektyw. Za kaĪdym razem, gdy Angular napotyka jedną z takich dyrektyw, zostaje utworzona nowa instancja
scope, dlatego wczeĞniejsza deklaracja w kontrolerze nie jest wymagana.
Wielu czytelników na pewno zadaje sobie pytanie, jaki jest sens wprowadzenia koncepcji dziedziczenia do scope.
By na nie odpowiedzieü, posáuĪymy siĊ opisaną w rozdziale 5. dyrektywą ng-repeat.
Przytoczymy krótki opis tej dyrektywy: Ng-repeat pozwala nam iterowaü po dowolnej kolekcji obiektów, dodatkowo tworzy osobne elementy szablonu DOM dla kaĪdego
z elementów kolekcji.
Listing 2.3 najlepiej nam to zobrazuje.
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Listing 2.3. Przykáad zastosowania dyrektywy ng-repeat
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ng-app="app">
<head>
<title>Przykïad zastosowania dyrektywy ng-repeat</title>
</head>
<body>
<div ng-controller="defaultCtrl">
<ul>
<li ng-repeat="oferta in oferty">
<p> Nazwa: {{ oferta.nazwa }} || cena: {{oferta.cena }} </p>
</li>
</ul>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
´1.4.0-beta.5/angular.min.js">
</script>
<script>
var app = angular.module('app', []);
app.controller('defaultCtrl', function ($scope) {
$scope.oferty = [
{ nazwa: 'Krzesïo', cena: 149.99 },
{ nazwa: 'Stolik', cena: 189.99 },
{ nazwa: 'Szafka', cena: 205.99 },
];
});
</script>
</body>
</html>

Zmienne z kaĪdego obiektu w kolekcji zostaną przypisane do scope, by póĨniej zostaü
zrenderowanymi przez widok.
WáaĞnie w tym momencie pojawia siĊ problem. Aby kaĪdą nową zmienną przypisaü
do $scope, musielibyĞmy nadpisywaü poprzednią ze wzglĊdu na zbieĪnoĞü nazw atrybutów. Dlatego teĪ kaĪdemu elementowi kolekcji przypisujemy nowy scope. Dana
zmienna bĊdzie „Īyü” jedynie w obrĊbie swojego scope. Wszystkie nowo utworzone
obiekty ukáadają siĊ w hierarchiĊ przypominającą tĊ ze struktury DOM. Mamy moĪliwoĞü wykorzystania tej samej nazwy dla zmiennej w róĪnych obiektach scope.
Podobnie jak w przypadku programowania zorientowanego obiektowo dziedziczenie
pozwala na izolacjĊ atrybutów i funkcjonalnoĞci poszczególnych elementów modelu.
Dziedziczenie obiektów scope w Angularze odbywa siĊ z uĪyciem wczeĞniej wspomnianej metody $new().
var obiektBazowy = $rootScope;
var obiektPochodny = obiektBazowy.$new();
obiektBazowy.imie = 'Marian';
obiektPochodny.nazwisko = 'Kowalski';

W celu zniszczenia danego obiektu scope naleĪy zastosowaü metodĊ $destroy(), która
usuwa wszystkie obiekty pochodne (i ich pochodne) z obiektu bazowego. Od tej chwili
dany scope jest gotowy na „odĞmiecanie”, czyli tzw. garbage collection.
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Izolowany scope
MoĪliwe jest równieĪ utworzenie tzw. izolowanego scope, który nie dziedziczy po swoich
rodzicach — jest to wczeĞniej przez nas wspomniany wyjątek. UĪywamy go podczas
tworzenia komponentów, które chcielibyĞmy póĨniej kilkakrotnie wykorzystaü.
Tworząc izolowany scope, tak naprawdĊ bawimy siĊ z pewnymi wáasnoĞciami obiektu
scope.
WyobraĨmy sobie sytuacjĊ, iĪ stworzyliĞmy dyrektywĊ sáuĪącą np. do wyĞwietlania
menu na stronie naszej restauracji. Nasza dyrektywa zawiera szablon dla wyĞwietlanych
informacji. Podpinamy kontroler do moduáu, przypisujemy potrawy do $scope i przypinamy dyrektywĊ. GdybyĞmy teraz umieĞcili kilka tagów z dyrektywą wewnątrz kodu
HTML, to wyĞwietlana byáaby jedna i ta sama informacja. By temu zapobiec, musielibyĞmy stworzyü osobny kontroler z nową instancją scope dla kaĪdej potrawy. Pomysá czasocháonny i zmuszający do pisania masy nowego kodu, nie jest to wiĊc najlepsze rozwiązanie. Tutaj wáaĞnie wkraczają izolowane obiekty scope.
Aby odizolowaü scope, musimy wewnątrz naszej dyrektywy umieĞciü element scope.
...
return {
scope: {}
}
...

Od tej chwili poszczególne instancje dyrektywy bĊdą izolowaü swój lokalny scope.
MoĪemy wiązaü róĪne elementy przypisane do scope.

$digest(), $apply() i $watch()
Jak wczeĞniej wspominaliĞmy, scope nie sáuĪy jedynie jako most dla danych. Do jego
obowiązków naleĪy miĊdzy innymi nasáuchiwanie zmian zachodzących w modelu.
W tym celu wykorzystujemy opisany w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu $swatch. Scope
posiada równieĪ umiejĊtnoĞü wprowadzania (propagacji) zmian w modelu, znajdujących siĊ wewnątrz aplikacji bądĨ pochodzących spoza niej.

Nasäuchiwanie oraz $watch()
Po przypisaniu $watch do wybranego elementu AngularJS zaczyna oczekiwaü na ewentualne zmiany. W momencie ich zajĞcia wywoáywana jest tzw. funkcja nasáuchująca (ang.
listener function), która moĪe reagowaü na te zmiany. Przyjrzyjmy siĊ bliĪej temu, jak
wygląda nasáuchiwanie zmian przez kanciastego, ukazane na listingu 2.4.
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Listing 2.4. Nasáuchiwanie
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ng-app="app">
<head>
<title>AngularJS - $watch</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/
´css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div ng-controller="defaultCtrl">
<div class="well">Liczba: {{number}}</div>
<div>
<a class="btn btn-success" href="#" ng-click="add()"> + </a>
<a class="btn btn-danger" href="#" ng-click="dec()"> - </a>
</div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
´1.4.0-beta.5/angular.min.js">
</script>
<script>
var app = angular.module('app', []);
app.controller('defaultCtrl', function ($scope) {
$scope.number = 1;
$scope.$watch('number', function () {
console.log('Liczba: ' + $scope.number);
});
$scope.add = function () {
$scope.number++;
};
$scope.dec = function () {
$scope.number--;
};
});
</script>
</body>
</html>

WczeĞniej powiedzieliĞmy, Īe dziĊki live binding kaĪda zmiana zachodząca w kontekĞcie Angulara jest przez niego wyáapywana. Naturalnie rodzi siĊ wiĊc pytanie, czy
kaĪdy element przypisany do $scope otrzymuje od razu wáasny obiekt nasáuchujący. OdpowiedĨ brzmi: nie, gdyĪ nasáuchiwanie zmian na wszystkich elementach zajĊáoby
zbyt duĪo czasu. Mamy do wyboru dwa sposoby zadeklarowania nasáuchiwania wybranych elementów:
 Pierwszy z nich to… interpolacja. Kiedy Angular napotyka interpolacjĊ

w widoku, to wie, Īe automatycznie musi stworzyü obiekt nasáuchujący
(w tym wypadku implicit watcher) na dany element.
<div>
{{ watchedElement }}
</div>

 Istnieje równieĪ moĪliwoĞü tworzenia nasáuchiwaczy wáasnorĊcznie. Struktura

typowego obiektu nasáuchującego (ang. explicit watcher) prezentuje siĊ mniej
wiĊcej tak:
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$watch('watchedElement', function(newValue, oldValue) {
//functions body…
});

Pierwszy parametr to nazwa elementu modelu bĊdącego pod obserwacją. Drugi parametr
to funkcja nasáuchująca reagująca na zachodzące zmiany — jej wywoáanie nastĊpuje za kaĪdym razem, gdy wartoĞü obserwowanego elementu ulega zmianie. Porównanie odbywa siĊ poprzez metodĊ angular.equals(); wykonywana jest równieĪ
metoda angular.copy() w celu zapisania obecnej wartoĞci elementu. Obydwa przypadki
zawarte są w naszym poprzednim przykáadzie.
Zapewne niejedna osoba zastanawiaáa siĊ, w jaki sposób Angular dowiaduje siĊ o tych
zmianach zachodzących w modelu. Za ich nasáuchiwanie odpowiada cykl $digest().

$digest()
$digest rozpoczyna siĊ jako efekt wywoáania $scope.digest(). Jest to cykl ewaluacji
kolejno wszystkich obiektów nasáuchujących wystĊpujących w danym scope oraz jego

potomkach. PoniewaĪ zachodzące zmiany wywoáują tzw. funkcje nasáuchujące, które
mogą modyfikowaü dowolne elementy modelu (w tym te sprawdzone juĪ wczeĞniej),
$digest() powtarzany jest dopóty, dopóki owe wezwania nie ustaną. Nawet jeĪeli
podczas wykonywania cyklu nie zostanie wezwana Īadna funkcja nasáuchująca, zostanie
on powtórzony co najmniej raz w celu upewnienia siĊ, iĪ nie zaszáa Īadna zmiana. JeĞli zdarzy siĊ tak, Īe cykl wpadnie w pĊtlĊ nieskoĔczoną, wówczas po 10 iteracjach
zostanie zwrócony báąd.
Wywoáanie cyklu nastĊpuje automatycznie, np. dziĊki dyrektywom ng-model czy
ng-click. BezpoĞrednio jednak wywoáywany jest najpierw $apply(), który to póĨniej
wywoáuje $digest().
MoĪe zaistnieü sytuacja, w której trzeba bĊdzie wywoáaü $apply() manualnie. Angular
zbudowany jest tak, by wychwytywaü zmiany zachodzące miĊdzy widokiem a modelem automatycznie, ale dzieje siĊ to wyáącznie w obrĊbie jego kontekstu. W sytuacji,
gdy zmiana modelu odbywa siĊ poza kontekstem Angulara, naleĪy go o niej poinformowaü, wywoáując $apply() manualnie — to stąd Angular wie, Īe musi rozpocząü
nasáuchiwanie. Nie powinniĞmy nigdy bezpoĞrednio wywoáywaü $digest(). Prawidáowo powinniĞmy wywoáaü $apply(), który póĨniej wykona cykl $digest().

$apply()
Usáuga $apply zachowuje siĊ jak goniec wysyáany spoza kontekstu Angulara w celu
poinformowania o zaistniaáych zmianach. Innymi sáowy, $apply() sáuĪy do integracji Angulara z innymi frameworkami bądĨ bibliotekami. $apply() zawiera funkcjĊ pobieraną
jako parametr, za której wykonanie odpowiada $eval. Do jego zadaĔ naleĪy równieĪ
sprawdzenie, czy owa funkcja jest wykonywalna, oraz ewentualne poinformowanie
Angulara o wykrytych nieĞcisáoĞciach poprzez zwrócenie wyjątku. Wykorzystywana jest
tu tzw. obsáuga wyjątków z poziomu aplikacji (ang. Application level error handling).
Jej wartoĞü najczĊĞciej doceniana jest wraz ze wzrostem poziomu skomplikowania
aplikacji.
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NastĊpnie wywoáywany jest cykl $digest(). Gdy mówimy o integracji z Angularem,
mamy na myĞli wáaĞnie tĊ usáugĊ: wystarczy otoczyü kod wewnątrz $apply() — prawda,
Īe proste?
Wiesz juĪ, jak dziaáa $apply(), przejdĨmy teraz do przykáadu, który pokaĪe Ci jego
zastosowanie praktyczne. Na pytanie, co stanie siĊ w momencie uruchomienia poniĪszej
strony, najlepiej odpowie listing 2.5:
Listing 2.5. $watch
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ng-app="app">
<head>
<title>AngularJS - $watch</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/
´css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div ng-controller="defaultCtrl">
<div class="well">WiadomoĂÊ: {{msg}}</div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
´1.4.0-beta.5/angular.min.js">
</script>
<script>
var app = angular.module('app', []);
app.controller('defaultCtrl', function ($scope) {
$scope.go = function () {
setTimeout(function () {
$scope.msg = 'Wow, jestem opóěnionÈ informacjÈ!';
console.log('message:' + $scope.msg);
}, 2000);
}
$scope.go();
});
</script>
</body>
</html>

Wynik wywoáania powyĪszej strony bĊdzie nie do koĔca zgodny z naszymi oczekiwaniami. Naszym celem byáo uaktualnienie w widoku {{msg}} po dwóch sekundach. Tak siĊ
jednak nie staáo, mimo Īe teoretycznie program zadziaáaá i po dwóch sekundach w logu
otrzymaliĞmy oczekiwany tekst. Dlaczego widok nie zostaá uaktualniony? Jak rozwiązaü ten problem? Do tego posáuĪy nam $apply(). Przeanalizujmy teraz listing 2.6.
Listing 2.6. $apply()
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ng-app="app">
<head>
<title>AngularJS - $apply()</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/
´3.3.1/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
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<div ng-controller="defaultCtrl">
<div class="well">WiadomoĂÊ: {{msg}}</div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
´1.4.0-beta.5 /angular.min.js">
</script>
<script>
var app = angular.module('app', []);
app.controller('defaultCtrl', function ($scope) {
$scope.go = function () {
setTimeout(function () {
$scope.msg = 'Wow, jestem opóěnionÈ informacjÈ!';
console.log('message:' + $scope.msg);
$scope.$apply();
}, 2000);
}
$scope.go();
});
</script>
</body>
</html>

Jak widaü, dodaliĞmy tylko $scope.$apply(), zmieniáo to jednak zasadniczo dziaáanie
caáej aplikacji. Tym razem otrzymaliĞmy odpowiedni log oraz zmianĊ z dwusekundowym
opóĨnieniem po stronie widoku.
NajwaĪniejsze przesáanie páynące z tej czĊĞci rozdziaáu jest takie: wszĊdzie tam, gdzie
AngularJS nie moĪe wykryü zmian samodzielnie, musimy to zrobiü rĊcznie.

Quiz
1. Co to jest $scope?
2. Czym siĊ róĪni $scope od $rootScope?
3. Co to jest drzewo DOM?
4. Jak stworzyü izolowany scope?
5. Co to są obiekty nasáuchujące?
6. Jak dziaáa cykl $digest?
7. W jakich sytuacjach naleĪy korzystaü z usáugi $apply?
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