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5
Dodawanie warstwy
trwaïoĂci danych
Nadszedï czas, by porozmawiaÊ z serwerem! Nie ma nic zabawnego w tworzeniu treningu,
dodawaniu do niego Êwiczeñ i zapisywaniu go tylko po to, by póěniej siÚ okazaïo, ĝe nasz wysiïek
zostaï bezpowrotnie stracony, gdyĝ dane nie zostaïy nigdzie trwale zapisane. Musimy coĂ z tym
zrobiÊ.
Aplikacje rzadko kiedy stanowiÈ zamkniÚtÈ caïoĂÊ. Kaĝda aplikacja konsumencka, niezaleĝnie
od swej wielkoĂci, zawiera fragmenty, które prowadzÈ interakcjÚ z elementami spoza tej aplikacji. W przypadku aplikacji internetowych te poïÈczenia bÚdÈ zazwyczaj odwoïywaÊ siÚ do
serwera. Aplikacje prowadzÈ interakcjÚ z serwerami, by przeprowadzaÊ uwierzytelnianie i autoryzacjÚ uĝytkowników, zapisywaÊ i pobieraÊ dane, sprawdzaÊ ich poprawnoĂÊ oraz wykonywaÊ
inne tym podobne operacje.
Ten rozdziaï przedstawia konstrukcje i moĝliwoĂci AngularJS zwiÈzane z komunikacjÈ klient –
serwer. W ramach poznawania tych zagadnieñ zaimplementujemy warstwÚ trwaïoĂci danych
aplikacji Mój trening. Warstwa ta bÚdzie wczytywaÊ i zapisywaÊ dane Êwiczeñ i treningów na
serwerze.
W tym rozdziale omówiÚ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q Przygotowanie rozwiÈzania serwerowego do trwaïego przechowania danych

treningu ʊ utworzymy konto w serwisie MongoLab i skorzystamy z jego API
typu REST, by nawiÈzaÊ z nim poïÈczenie i zapisaÊ w nim dane treningu.
Q Przedstawienie usïugi $http ʊ jest to jedna z kluczowych usïug AngularJS i sïuĝy

ona do prowadzenia interakcji z serwerami za pomocÈ protokoïu HTTP. Dowiesz
siÚ, jak jej uĝywaÊ do wykonywania wszelkiego rodzaju ĝÈdañ HTTP, takich jak
GET, POST, PUT oraz DELETE.
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Q Implementacja, wczytanie i zapisane danych treningu ʊ zastosujemy usïugÚ
$http, by wczytywaÊ i zapisywaÊ dane treningu w bazie danych MongoLab.
Q Tworzenie i uĝywanie obietnic ʊ w poprzednich rozdziaïach spotkaïeĂ siÚ juĝ

Q

Q

Q

Q

Q

z obietnicami. W tym rozdziale nie tylko bÚdziesz ich uĝywaÊ (w ramach obsïugi
wywoïañ HTTP), lecz takĝe dowiesz siÚ, jak tworzyÊ wïasne obietnice i ich uĝywaÊ.
Stosowanie odwoïañ do innych domen ʊ poniewaĝ skorzystamy z serwera
MongoLab znajdujÈcego siÚ w innej domenie, poznasz ograniczenia, jakie
przeglÈdarki narzucajÈ na takie poïÈczenia. Dowiesz siÚ takĝe, w jaki sposób
techniki JSONP i CORS uïatwiajÈ komunikacjÚ z innymi domenami oraz poznasz
wsparcie dla techniki JSONP dostÚpne w AngularJS.
Stosowanie usïugi $resource do tworzenia punktów koñcowych typu RESTful
ʊ usïuga $resource jest abstrakcjÈ utworzonÈ w oparciu o usïugÚ $http i sïuĝÈcÈ
do obsïugi udostÚpnianych przez serwery punktów koñcowych typu RESTful.
Juĝ wczeĂniej poznaïeĂ tÚ usïugÚ i sposoby jej stosowania.
Wczytywanie i zapisywanie Êwiczeñ przy uĝyciu usïugi $resource ʊ zmodyfikujemy
nieco fragmenty naszego systemu, by zastosowaÊ usïugÚ $resource do wczytywania
i zapisywania danych Êwiczeñ.
Funkcje przechwytujÈce ĝÈdania i odpowiedzi ʊ dowiesz siÚ, czym sÈ funkcje
przechwytujÈce i jak moĝna ich uĝywaÊ do przechwytywania wywoïañ w potokach
ĝÈdañ i odpowiedzi oraz do modyfikowania sposobu obsïugi zdalnych wywoïañ.
Funkcje przeksztaïcajÈce ĝÈdania i odpowiedzi ʊ podobnie jak funkcje
przechwytujÈce operujÈ one na poziomie zawartoĂci komunikatów. Poznasz
dokïadnie ich dziaïanie na kilku przykïadach.

A zatem zaczynamy!

AngularJS i interakcje z serwerem
Niemal wszystkie interakcje pomiÚdzy klientem i serwerem sprowadzajÈ siÚ zazwyczaj do
wysyïania na serwer ĝÈdañ HTTP i odbierania przesyïanych z niego odpowiedzi. W przypadku
aplikacji JavaScriptu komunikacja z serwerem jest zazwyczaj realizowana przy uĝyciu technologii
AJAX. AngularJS udostÚpnia dwie usïugi sïuĝÈce do obsïugi takiej komunikacji:
Q $http ʊ to podstawowy komponent frameworku, który sïuĝy do prowadzania interakcji
ze zdalnymi serwerami przy uĝyciu komunikacji bazujÈcej na technologii AJAX.
Moĝna jÈ porównaÊ z funkcjÈ ajax biblioteki jQuery, która dziaïa w podobny sposób.
Q $resource ʊ ta usïuga stanowi abstrakcjÚ utworzonÈ w oparciu o usïugÚ $http,
której zadaniem jest uïatwianie komunikacji z usïugami typu RESTful
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer).
Zanim jednak zaczniesz szczegóïowo poznawaÊ obie powyĝsze usïugi, musimy przygotowaÊ
platformÚ serwerowÈ, której bÚdziemy uĝywaÊ do przechowywania danych i zarzÈdzania nimi.
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Przygotowanie trwaïego magazynu danych
Do zapewnienia trwaïoĂci danych wykorzystamy bazÚ danych MongoDB (https://www.mongodb.
org/), która sïuĝy do przechowywania dokumentów, przy czym do utworzenia bazy i zarzÈdzania
niÈ skorzystamy z usïugi MongoLab (https://mongolab.com/). WybraliĂmy usïugÚ MongoLab,
gdyĝ udostÚpnia ona interfejs pozwalajÈcy na prowadzenie bezpoĂredniej interakcji z bazÈ
danych. DziÚki temu bÚdziemy mogli uniknÈÊ instalowania na serwerze dodatkowego oprogramowania do obsïugi i udostÚpniania baz danych MongoDB.
UdostÚpnianie magazynu danych bÈdě bazy danych klientom nigdy nie jest dobrym pomysïem. Poniewaĝ
jednak naszym celem w tej ksiÈĝce jest nauka AngularJS i sposobów prowadzenia komunikacji kilient –
serwer, skorzystamy z takiej moĝliwoĂci i bÚdziemy korzystaÊ bezpoĂrednio z bazy MongoDB utworzonej
w serwisie MongoLab.
Istnieje takĝe nowy rodzaj aplikacji, stworzonych w oparciu o rozwiÈzania typu noBackend. W ich przypadku programiĂci aplikacji klienckich nie wiedzÈ, jakie konkretne rozwiÈzanie serwerowe jest uĝywane.
Wszelkie interakcje z serwerem ograniczajÈ siÚ do wywoïywania funkcji API udostÚpnianych przez serwer.
WiÚcej informacji na temat rozwiÈzañ typu noBackend moĝna znaleěÊ na stronie http://nobackend.org/.

Naszym pierwszym zadaniem bÚdzie zaïoĝenie konta w serwisie MongoLab i utworzenie bazy
danych. Poniĝej opisaïem czynnoĂci, które naleĝy w tym celu wykonaÊ:
1. Wejdě na stronÚ https://mongolab.com/ i utwórz nowe konto, postÚpujÈc zgodnie
z wyĂwietlanymi instrukcjami.
2. Po utworzeniu konta zaloguj siÚ na nie i utwórz nowÈ bazÚ danych, klikajÈc
przycisk Create New umieszczony na stronie gïównej konta.
Na kolejnej stronie podaj kilka informacji i ustawieñ dotyczÈcych tworzonej bazy
danych. Rysunek 5.1 ilustruje, w jaki sposób moĝna utworzyÊ bezpïatnÈ bazÚ danych
i jakie informacje naleĝy podaÊ.
3. Utwórz bazÚ danych i zapisz jej nazwÚ.
4. Po utworzeniu bazy danych otwórz jÈ, przejdě na kartÚ Collection i utwórz dwie kolekcje:
Q exercises ʊ do przechowywania dane Êwiczeñ aplikacji Moj trening;
Q workouts ʊ do przechowywania danych treningów.
W Ăwiecie MongoDB kolekcje odpowiadajÈ tabelom baz danych.
MongoDB naleĝy do rodzaju baz danych nazywanych bazami dokumentowymi. W bazach tego typu
podstawowymi pojÚciami sÈ dokumenty, atrybuty oraz ich wzajemne powiÈzania. Ponadto, w odróĝnieniu od tradycyjnych baz danych, schemat baz MongoDB nie jest sztywny.
W tym rozdziale nie bÚdziemy siÚ zajmowaÊ wyjaĂnianiem, czym sÈ dokumentowe bazy danych ani w jaki
sposób naleĝy opracowaÊ strukturÚ magazynu uĝywanego przez naszÈ aplikacjÚ. Aplikacja Mój trening
ma niewielkie wymagania, jeĂli chodzi o bazÚ danych, i na jej potrzeby w zupeïnoĂci wystarczÈ dwie
kolekcje dokumentów. WïaĂciwie nawet nie bÚdziemy uĝywali dokumentowej bazy danych w prawdziwym
sensie tego terminu.
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Rysunek 5.1. Tworzenie bezpïatnej bazy danych w serwisie MongoLab

5. Po dodaniu kolekcji dodaj konto uĝytkownika bazy danych; moĝna to zrobiÊ
na karcie User.
6. Kolejnym krokiem jest okreĂlenie klucza API konta MongoLab. Ten klucz bÚdzie
nastÚpnie dodawany do wszystkich ĝÈdañ przesyïanych do serwisu MongoLab.
Oto, co naleĝy zrobiÊ, by pobraÊ klucz API:
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1. Kliknij nazwÚ uĝytkownika (lecz nie nazwÚ konta) wyĂwietlonÈ w prawym
górnym rogu, aby otworzyÊ profil uĝytkownika.
2. Skopiuj bieĝÈcy klucz API wyĂwietlony w sekcji API Key.
7. OstatniÈ czynnoĂciÈ jest wïÈczenie moĝliwoĂci korzystania z API typu RESTful
zapewniajÈcego dostÚp do danych. W tym celu naleĝy kliknÈÊ przycisk Enable Data
API access i potwierdziÊ ĝÈdanie w wyĂwietlonym oknie dialogowym, klikajÈc
przycisk Enable.
W ten sposób utworzyliĂmy bazÚ danych i jej schemat; teraz musimy zajÈÊ siÚ utworzeniem poczÈtkowej zawartoĂci naszej bazy.

Utworzenie poczÈtkowej zawartoĂci bazy danych
Aplikacja Mój trening zawiera juĝ domyĂlny trening skïadajÈcy siÚ z 12 Êwiczeñ. Musimy teraz
zapisaÊ te dane w bazie danych.
W pierwszej kolejnoĂci otwórzmy plik seed.js dostÚpny w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki,
w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_1\app\js. Zawiera on dane treningu i Êwiczeñ zapisane
w formacie JSON oraz szczegóïowe instrukcje dotyczÈce tego, w jaki sposób naleĝy je zapisaÊ
w bazie danych w serwisie MongoLab.
Po wypeïnieniu danymi poczÈtkowymi nasza baza danych bÚdzie zawieraÊ 1 trening w kolekcji
workouts i 12 Êwiczeñ w kolekcji exercises. Moĝna to sprawdziÊ na stronie MongoLab, kolekcje
powinny wyglÈdaÊ jak na rysunku 5.2.

Rysunek 5.2. Kolekcje bazy danych po wypeïnieniu danymi poczÈtkowymi

Teraz wszystko juĝ jest przygotowane, moĝemy zatem zajÈÊ siÚ poznawaniem usïugi $http
i implementacjÈ zapewniania trwaïoĂci danych aplikacji Mój trening.

Podstawowe informacje o usïudze $http
$http jest podstawowÈ usïugÈ AngularJS, która sïuĝy do wykonywania ĝÈdañ AJAX. Usïuga ta
udostÚpnia interfejs API umoĝliwiajÈcy wykonywanie wszystkich operacji (ĝÈdañ) HTTP, takich
jak GET, POST, PUT, DELETE i kilka innych.

Komunikacja HTTP ma charakter asynchroniczny. WysyïajÈc ĝÈdanie HTTP, przeglÈdarka nie
czeka na otrzymanie odpowiedzi, tylko zaraz po jego wysïaniu kontynuuje przetwarzanie.
Oznacza to, ĝe musimy zarejestrowaÊ jakÈĂ funkcjÚ zwrotnÈ, która zostanie wywoïana po otrzy233
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maniu odpowiedzi z serwera. Obietnice (ang. promise) AngularJS i ich API uïatwiajÈ obsïugÚ
asynchronicznej komunikacji i sÈ powszechnie uĝywane wraz z usïugÈ $http, o czym siÚ niebawem przekonasz.
Poniĝszy przykïad przedstawia podstawowÈ skïadniÚ usïugi $http:
$http(config)

Wywoïanie usïugi wymaga przekazania obiektu konfiguracyjnego i zwraca obietnicÚ. Obiekt
config zawiera zestaw wïaĂciwoĂci okreĂlajÈcych postaÊ i sposób wykonania ĝÈdania. WïaĂciwoĂci te okreĂlajÈ miÚdzy innymi typ operacji HTTP (GET, POST, PUT itd.), adres URL zdalnego
serwera, parametry ïañcucha zapytania i wysyïane nagïówki.
Wszelkie szczegóïowe informacje dotyczÈce opcji konfiguracyjnych usïugi $http sÈ dostÚpne
w jej dokumentacji, na stronie https://code.angularjs.org/1.3.3/docs/api/ng/service/$http. W dalszej czÚĂci rozdziaïu, podczas prac nad implementacjÈ aplikacji, skorzystamy z kilku tych opcji.
Wywoïanie usïugi $http zwraca obiekt obietnicy. Oprócz standardowych funkcji tworzÈcych
API obietnic (takich jak then) ten obiekt zawiera takĝe dwie dodatkowe funkcje zwrotne, success
i error, które sÈ wywoïywane zaleĝnie od tego, czy ĝÈdanie HTTP zakoñczyïo siÚ pomyĂlnie,
czy teĝ w trakcie jego wykonywania wystÈpiïy bïÚdy.
Oto podstawowy sposób wykonywania ĝÈdañ HTTP przy uĝyciu usïugi $http:
$http({method: 'GET', url: '/endpoint'}).
success(function(data, status, headers, config) {
// wywoáywana, gdy Īądanie zostanie wykonane prawidáowo
}).
error(function(error, status, headers, config) {
// wywoáywana, gdy podczas wykonywania Īądania wystąpią báĊdy
// parametr error zawiera przyczynĊ problemu
});

Powyĝszy kod przesyïa ĝÈdanie HTTP pod adres /endpoint, a póěniej, kiedy odpowiedě jest
juĝ dostÚpna, wywoïuje albo funkcjÚ zwrotnÈ success, albo error.
Odpowiedzi HTTP o kodach z zakresu od 200 do 299 sÈ uznawane za prawidïowe. Odpowiedzi o kodach
40x i 50x sÈ traktowane jako bïÚdy i powodujÈ wywoïanie funkcji zwrotnej error.

Funkcje zwrotne success i error majÈ cztery parametry:
Q data lub error ʊ zawiera odpowiedě zwróconÈ przez serwer, mogÈ to byÊ dane

lub, w przypadku ĝÈdania zakoñczonego niepowodzeniem, informacje o bïÚdzie.
Q status ʊ zawiera kod statusu odpowiedzi HTTP.
Q headers ʊ zawiera nagïówki odpowiedzi HTTP.
Q config ʊ zawiera obiekt konfiguracyjny przekazany w wywoïaniu usïugi $http.
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W przypadku ĝÈdañ AJAX przedstawiona powyĝej skïadnia usïugi $http jest stosowana bardzo rzadko. Usïuga ta udostÚpnia grupÚ metod pomocniczych, upraszczajÈcych generowanie
konkretnych typów ĝÈdañ HTTP. Moĝna do niej zaliczyÊ nastÚpujÈce metody:
Q $http.get(url, [config]),
Q $http.post(url, data, [config]),
Q $http.put(url, data, [config]),
Q $http.delete(url, [config]),
Q $http.head(url, [config]),
Q $http.jsonp(url, [config]).

W wywoïaniach kaĝdej z tych funkcji moĝna przekazaÊ (jako ostatni argument) ten sam (opcjonalny) obiekt config.
InteresujÈcym aspektem standardowej konfiguracji usïugi $http jest to, ĝe zapewnia ona bardzo
ïatwÈ obsïugÚ danych w formacie JSON. Oto jej najwaĝniejsze efekty:
Q W przypadku operacji GET, jeĂli odpowiedě zawiera dane w formacie JSON,
to framework automatycznie przetworzy przekazane dane w formie ïañcuchowej
na obiekt JavaScriptu. W efekcie pierwszy parametr funkcji zwrotnej success (data)
bÚdzie zawieraï nie ïañcuch znaków, lecz obiekt JavaScriptu.
Q W przypadku wykonywania ĝÈdañ POST lub PUT obiekty sÈ automatycznie
serializowane, a przed wysïaniem ĝÈdania okreĂlana jest odpowiednia wartoĂÊ
nagïówka typu zawartoĂci (Content-Type: application/json).
Czy to oznacza, ĝe usïuga $http nie potrafi obsïugiwaÊ danych w innych formatach? Absolutnie
nie. $http jest usïugÈ o charakterze ogólnym, która generuje ĝÈdania AJAX i moĝe obsïugiwaÊ
dowolne formaty ĝÈdañ i odpowiedzi. Kaĝde ĝÈdanie AJAX w AngularJS jest wykonywane przy
uĝyciu usïugi $http — bezpoĂrednio lub poĂrednio. Na przykïad zdalne widoki wczytywane
za pomocÈ dyrektyw ng-view lub ng-include w niewidoczny dla nas sposób korzystajÈ wïaĂnie
z usïugi $http.
Warto zajrzeÊ do przykïadu opublikowanego w serwisie jsFiddle na stronie http://jsfiddle.net/cmyworld/
doLhmgL6/, który przedstawia zastosowanie usïugi $http do przesyïania na serwer danych w formacie
tradycyjnie uĝywamy przez formularze HTML korzystajÈce z metody POST ('Content-Type': 'application/
x-www-form-urlencoded').

To wyïÈcznie AngularJS sprawia, ĝe korzystanie z danych w formacie JSON jest tak ïatwe, eliminujÈc koniecznoĂÊ pisania powtarzajÈcej siÚ logiki serializacji i deserializacji oraz ustawiania odpowiednich nagïówków HTTP, których zazwyczaj wymaga obsïuga danych w formacie JSON.
DysponujÈc juĝ podstawowÈ znajomoĂciÈ usïugi $http, moĝemy jej uĝyÊ do zaimplementowania
czegoĂ uĝytecznego. Spróbujmy zatem zapewniÊ trwaïoĂÊ 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 majÈ charakter asynchroniczny. RozwiÈzanie to stanie siÚ bardziej zrozumiaïe, kiedy zmodyfikujemy aplikacjÚ Mój trening tak, by wczytywaïa dane z serwera.
W poprzednim rozdziale zbiór domyĂlnych Êwiczeñ i jeden trening zostaïy na staïe zakodowane
w implementacji usïugi WorkoutService. Przekonajmy siÚ, w jaki sposób moĝna je wczytaÊ
z serwera.

Wczytywanie danych Êwiczeñ i treningów
Na poczÈtku tego rozdziaïu zapisaliĂmy w bazie danych informacje z pliku seed.js. Teraz zaleĝy
nam na tym, by w jakiĂ sposób wyĂwietliÊ te dane w widokach aplikacji. Zastosujemy do tego
REST API usïugi MongoLab.
REST API serwisu MongoLab korzysta z klucza API do autoryzacji wszystkich ĝÈdañ. Kaĝde ĝÈdanie kierowane do punktów koñcowych MongoLab musi zawieraÊ w ïañcuchu zapytania parametr o postaci
apikey=<klucz>, gdzie <klucz> to klucz API uĝytkownika serwisu odczytany podczas przygotowywania bazy zgodnie z informacjami podanymi we wczeĂniejszej czÚĂci rozdziaïu. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe ten
klucz jest zawsze skojarzony z kontem uĝytkownika. dlatego nie naleĝy udostÚpniaÊ go innym osobom.

API MongoLab zapewnia moĝliwoĂÊ przeglÈdania i aktualizacji danych przy uĝyciu adresów
o przewidywalnej postaci. Poniĝej przedstawiam typowe wzorce dostÚpu do punktów koñcowych
dowolnych kolekcji MongoDB (zakïadajÈc, ĝe adres URL bazy danych ma postaÊ https://api.
mongolab.com/api/1/databases):
Q <bazadanych>/collections/<nazwa>?apiKey=<klucz> ʊ udostÚpnia dwa typy ĝÈdañ:
Q GET ʊ pobiera wszystkie obiekty dostÚpne w kolekcji o podanej nazwie.
Q POST ʊ dodaje nowy obiekt do kolekcji o podanej nazwie. MongoLab uĝywa
wïaĂciwoĂci _id w celu unikalnej identyfikacji dokumentów (obiektów). JeĂli
przesïane dane nie bÚdÈ zawieraÊ tej wïaĂciwoĂci, to zostanie ona wygenerowana
automatycznie.
Q <bazadanych>/collections/<nazwa>/<id>?apiKey=<klucz> ʊ udostÚpnia trzy typy ĝÈdañ:
Q GET ʊ pobiera z kolekcji o podanej nazwie konkretny dokument (element
kolekcji) okreĂlony za pomocÈ identyfikatora (id, który bÚdzie dopasowywany
do wïaĂciwoĂci _id).
Q PUT ʊ aktualizuje okreĂlony element (id) kolekcji o podanej nazwie.
Q DELETE ʊ usuwa z kolekcji o podanej nazwie element o okreĂlonym
identyfikatorze (id).
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Szczegóïowe informacje na temat interfejsu REST API moĝna znaleěÊ w dokumentacji serwisu MongoLab,
na stronie http://docs.mongolab.com/data-api/.

Teraz nic juĝ nie stoi na przeszkodzie, byĂmy zajÚli siÚ implementacjÈ stron z listami Êwiczeñ
i treningów.
Zanim zaczniemy, naleĝy skopiowaÊ z przykïadów doïÈczonych do ksiÈĝki dziaïajÈcÈ wersjÚ aplikacji Mój
trening, dostÚpnÈ w katalogu rozdzial04\punkt_kontrolny_7. Jest to peïna wersja aplikacji zawierajÈca
takĝe dziaïajÈcy formularz do tworzenia i edycji Êwiczeñ, który mieliĂmy zaimplementowaÊ samodzielnie,
w ramach Êwiczenia.

Wczytywanie list Êwiczeñ i treningów z serwera
Aby pobraÊ listy Êwiczeñ i treningów z bazy danych w serwisie MongoLab, musimy zmodyfikowaÊ
dwie metody usïugi WorkoutService — getExercises i getWorkouts.
Poniĝej przedstawiam zmiany, które naleĝy wprowadziÊ 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 powyĝszym kodzie fragmenty <nazwa> i <klucz> naleĝy zastÈpiÊ odpowiednio nazwÈ bazy
danych w serwisie MongoLab i kluczem API.
Ponadto koniecznie naleĝy pamiÚtaÊ o dodaniu do deklaracji usïugi WorkoutService zaleĝnoĂci
od usïugi $http.
Powyĝsza, zmodyfikowana wersja funkcji tworzy adres URL odwoïujÈcy siÚ do serwisu MongoLab,
a nastÚpnie wywoïuje funkcjÚ $http.get, by pobraÊ listÚ Êwiczeñ. Pierwszym argumentem jej
wywoïania jest adres URL, na jaki naleĝy wysïaÊ ĝÈdanie, a drugim obiekt konfiguracyjny
(config).
WïaĂciwoĂÊ params obiektu konfiguracyjnego zapewnia moĝliwoĂÊ dodawania do adresu URL
parametrów ïañcucha zapytania. W naszym przypadku parametrem tym bÚdzie klucz API
(?apiKey=98dkdd) zapewniajÈcy dostÚp do API MongoLab.
Ta nowa wersja funkcji getExercises zwraca obietnicÚ, a zatem musimy zmodyfikowaÊ kod,
który jej uĝywa.
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W tym celu musimy otworzyÊ plik exercise.js znajdujÈcy siÚ w katalogu WorkoutBuilder i zmodyfikowaÊ kontroler ExerciseListController, a konkretnie zastÈpiÊ istniejÈcÈ implementacjÚ
funkcji init (kod umieszczony wewnÈtrz niej) poniĝszÈ instrukcjÈ:
WorkoutService.getExercises().success(function (data) {
$scope.exercises = data;
});

ZastosowaliĂmy w niej funkcjÚ zwrotnÈ success obietnicy, by dowiÈzaÊ listÚ Êwiczeñ do kontrolera. Powyĝszy kod wyraěnie pokazuje asynchroniczne dziaïanie usïugi $http i obietnic,
gdyĝ dane Êwiczeñ sÈ zapisywane we wïaĂciwoĂci exercises w funkcji zwrotnej wywoïywanej
dopiero po odebraniu odpowiedzi z serwera.
Spróbujmy teraz wyĂwietliÊ stronÚ z listÈ Êwiczeñ w przeglÈdarce (#/builder/exercises)
i upewniÊ siÚ, ĝe zostanie ona wczytana z serwera. Lista ĝÈdañ sieciowych wykonanych przez
przeglÈdarkÚ powinna zawieraÊ pozycje takie jak na rysunku 5.3.

Rysunek 5.3. ¿Èdania pobierajÈce dane z serwera MongoLab

Jak widaÊ, Êwiczenia sÈ wczytywane prawidïowo. A co z treningami? Wczytywanie listy treningów
moĝna poprawiÊ w podobny sposób.
Zmodyfikujmy zatem funkcjÚ getWorkouts w usïudze WorkoutService tak, by wyczytywaïa dane
z serwera. Implementacja tej funkcji bÚdzie bardzo podobna do implementacji funkcji get
´Exercises, z tÈ róĝnicÈ, ĝe adres URL bÚdzie siÚ odwoïywaï do kolekcji o nazwie workouts.
NastÚpnie musimy takĝe zmodyfikowaÊ funkcjÚ init kontrolera WorkoutListController,
analogicznie jak wczeĂniej zmodyfikowaliĂmy funkcjÚ init usïugi ExerciseListController.
To byïo ïatwe! Tak samo moĝemy poprawiÊ wszystkie pozostaïe fragmenty aplikacji pobierajÈce
dane treningów i Êwiczeñ. Niemniej zanim to zrobimy, warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe wciÈĝ moĝna
poprawiÊ implementacjÚ aplikacji.
Pierwszym problemem zwiÈzanym z aktualnÈ implementacjÈ funkcji getExercises i getWorkouts
jest to, ĝe nazwa bazy danych i klucz API sÈ podane na staïe w kodzie, co w przyszïoĂci moĝe
utrudniÊ jego utrzymanie. Optymalnym rozwiÈzaniem bÚdzie wstrzykniÚcie tych wartoĂci do
usïugi WorkoutService.
BazujÈc na zdobytej wczeĂniej wiedzy i znajomoĂci AngularJS, wiemy, ĝe gdyby WorkoutService
byïa usïugÈ typu provider, to moglibyĂmy przekazaÊ do niej dane konfiguracyjne niezbÚdne do
odpowiedniego przygotowania usïugi na etapie ïadowania aplikacji. To rozwiÈzanie pozwoliïoby
nam skonfigurowaÊ usïugÚ przed jej uĝyciem. Nadszedï zatem czas, by zastosowaÊ tÚ teoriÚ
w praktyce!

238

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 5. • Dodawanie warstwy trwaáoĞci danych

Implementacja dostawcy usïugi WorkoutService
Implementacja usïugi WorkoutService w formie dostawcy pozwoli nam okreĂliÊ uĝywane przez
niÈ informacje — nazwÚ bazy danych i klucz API — na etapie konfiguracji.
Skopiujmy zatem definicjÚ usïugi WorkoutService z pliku services.js dostÚpnego w przykïadach
doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_1\app\js\shared, i wklejmy go
do analogicznego pliku w tworzonej aplikacji. W ten sposób zamienimy wczeĂniejszÈ usïugÚ
na usïugÚ typu provider.
Nowa wersja usïugi definiuje metodÚ configure, odpowiadajÈcÈ za okreĂlenie nazwy bazy danych
i klucza API oraz przygotowanie adresu URL poïÈczenia. Oto jej kod:
this.configure = function (dbName, key) {
database = database;
apiKey = key;
collectionsUrl = apiUrl + dbName + "/collections";
}

UsunÚliĂmy takĝe funkcje setupInitialExercises, setupInitialWorkouts oraz init, gdyĝ dane
bÚdÈ teraz pobierane z serwera MongoLab.
ZmieniliĂmy równieĝ implementacje funkcji getExercises i getWorkouts tak, by korzystaïy
z przygotowanych wczeĂniej parametrów:
service.getExercises = function () {
return $http.get(collectionsUrl + "/exercises", { params: { apiKey: apiKey }
});
};

I w koñcu utworzenie obiektu service zostaïo przeniesione do funkcji $get dostawcy. $get
jest funkcjÈ wytwórczÈ odpowiedzialnÈ za utworzenie wïaĂciwej usïugi.
KolejnÈ czynnoĂciÈ bÚdzie zmodyfikowanie funkcji config moduïu app i wstrzykniÚcie konfiguracji serwera MongoLab do nowej implementacji usïugi WorkoutService (za pomocÈ Workout
´ServiceProvider).
Otwórzmy zatem plik app.js i w definicji funkcji config dodajmy do juĝ istniejÈcej listy dostawców zaleĝnoĂÊ od dostawcy WorkoutServiceProvider. Ponadto w kodzie tej funkcji musimy dodaÊ wywoïanie metody configure tego dostawcy, okreĂlajÈce nazwÚ uĝywanej bazy danych i klucz API:
WorkoutServiceProvider.configure("<mojaBaza>", "<mójKluczAPI>");

Ta nowa implementacja usïugi WorkoutService jest znaczenie lepsza od poprzedniej, poniewaĝ
zapewnia moĝliwoĂÊ konfiguracji usïugi przez jej uĝyciem.
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Zastosowanie usïugi typu provider moĝe siÚ wydawaÊ nadmiernie skomplikowanym rozwiÈzaniem, gdyĝ podobny efekt moĝna by uzyskaÊ, tworzÈc usïugÚ typu constant, takÈ jak poniĝej:
angular.module('app').constant('dbConfig', {
database: "<mojaBaza>",
apiKey: "<mójKluczAPI>"
});

A nastÚpnie wstrzykujÈc jÈ do istniejÈcej implementacji usïugi WorkoutService.
Zastosowanie usïugi typu provider ma jednak tÚ zaletÚ, ĝe dane konfiguracyjne nie sÈ dostÚpne globalnie. W przypadku uĝycia usïugi typu constant, takiej jak dbConfig, kaĝda inna usïuga
lub kontroler mogïyby uzyskaÊ dostÚp do nazwy bazy danych lub klucza API — wystarczyïoby
wstrzyknÈÊ usïugÚ dbConfig — a to byïoby raczej niepoĝÈdane.
Przedstawione do tej pory modyfikacje wciÈĝ nie sÈ jeszcze kompletne, o czym moĝna siÚ
przekonaÊ, odĂwieĝajÈc stronÚ z listÈ treningów. W konsoli przeglÈdarki zostanie wyĂwietlony
komunikat unknown provider WorkoutServiceProvider1.
Mamy tu do czynienia z bïÚdem AngularJS zwiÈzanym z tym, ĝe funkcja config moduïu zostaïa wywoïana przed zarejestrowaniem dostawcy. PrzyczynÈ tego bïÚdu jest kolejnoĂÊ odwoïañ do skryptów w pliku index.html, a konkretnie to, ĝe odwoïanie do skryptu app.js jest
umieszczone przed odwoïaniem do skryptu service.js.
Powyĝszy bïÈd zostaï zgïoszony (https://github.com/angular/angular.js/issues/7139) i opracowano metodÚ jego ominiÚcia — polega ona na wywoïaniu funkcji config na samym koñcu, juĝ po
zarejestrowaniu wszystkich dostawców i usïug. Wymaga to jednak przeniesienia kodu funkcji
config do nowego pliku.
Powyĝszy bïÈd faktycznie wystÚpowaï w czasie, kiedy pisaïem ten rozdziaï, ale w nowszych wersjach
AngularJS 1.3 problem ten zostaï rozwiÈzany. Pomimo to wciÈĝ bÚdziemy korzystaÊ z przedstawionego
poniĝej rozwiÈzania, gdyĝ zapewnia ono prawidïowe dziaïanie kodu niezaleĝnie od uĝywanej wersji
AngularJS.

Aby rozwiÈzaÊ opisany wczeĂniej problem, musimy skopiowaÊ do roboczej wersji aplikacji
pliki app.js i config.js dostÚpne w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu rozdzial05\
punkt_kontrolny_1. NastÚpnie trzeba zaktualizowaÊ wywoïanie funkcji configure usïugi Workout
´ServiceProvider w pliku config.js, podajÈc w nim nazwÚ bazy danych i klucz API. Nie moĝemy
takĝe zapomnieÊ o dodaniu odwoïania do pliku config.js na samym koñcu listy odwoïañ w pliku
index.html.
JeĂli teraz odĂwieĝymy stronÚ z listÈ Êwiczeñ lub treningów, przekonamy siÚ, ĝe dane sÈ prawidïowo pobierane z serwera bazy danych.
1

Nieznany dostawca WorkoutServiceProvider — przyp. tïum.
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JeĂli masz problemy z tworzonÈ implementacjÈ aplikacji, to jej dziaïajÈcÈ wersjÚ znajdziesz w przykïadach
doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_1.
Przed próbÈ uruchomienia tego kodu naleĝy takĝe pamiÚtaÊ, by zmieniÊ nazwÚ bazy danych i klucz API.

Wszystko wyglÈda dobrze i lista jest wyĂwietlana prawidïowo. No, prawie! Jest pewien drobny problem z listÈ treningów. JeĂli dokïadnie przyjrzymy siÚ elementom tej listy (a wïaĂciwie
jedynemu jej elementowi, przedstawionemu na rysunku 5.4), to zauwaĝymy go bez trudu:

Rysunek 5.4. Drobny bïÈd na liĂcie treningów

Okazuje siÚ, ĝe po wprowadzeniu zmian przestaïo dziaïaÊ wyliczanie czasu trwania treningu!
Ale dlaczego tak siÚ staïo? Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, musimy przeanalizowaÊ, w jaki
sposób zostaïy zaimplementowane te obliczenia. Usïuga WorkoutService (w pliku model.js) definiuje funkcjÚ totalWorkoutDuration, która sïuĝy do wyliczania czasu trwania treningu.
Róĝnica polega na zawartoĂci tablicy treningów dowiÈzanej do widoku. W poprzednich rozdziaïach tworzyliĂmy tablicÚ z obiektami modelu, tworzonymi przy uĝyciu usïugi WorkoutPlan.
Teraz natomiast dane sÈ pobierane z serwera, do widoku dowiÈzywana jest zwyczajna tablica
obiektów JavaScriptu, które z oczywistych powodów nie dysponujÈ ĝadnÈ logikÈ do wykonywania
obliczeñ.
Problem ten moĝemy jednak rozwiÈzaÊ — wystarczy odwzorowaÊ odpowiedě przesïanÈ z serwera na obiekty klasy modelu i zwróciÊ tablicÚ tych obiektów.

Odwzorowywanie danych z serwera na modele aplikacji
Odwzorowywanie danych z serwera na model aplikacji i na odwrót nie jest konieczne, jeĂli
definicje modelu i postaÊ danych przechowywanych na serwerze odpowiadajÈ sobie. JeĂli
spojrzymy na klasÚ modelu Exercise i na dane Êwiczeñ, które zapisaliĂmy w bazie MongoLab,
okaĝe siÚ, ĝe sÈ identyczne, wiÚc ĝadne odwzorowywanie nie jest konieczne.
Odwzorowywanie odpowiedzi nadesïanej z serwera na dane modelu nabiera znaczenia gdy:
Q model definiuje jakiekolwiek funkcje;
Q dane modelu zapisane w bazie majÈ innÈ strukturÚ niĝ ich reprezentacja uĝywana

w kodzie;
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Q ta sama klasa modelu jest uĝywana do reprezentacji danych pochodzÈcych z róĝnych

ěródeï (co moĝe siÚ zdarzyÊ w aplikacjach typu mashup, ïÈczÈcych dane pochodzÈce
z róĝnych ěródeï).
Usïuga WorkoutPlan jest doskonaïym przykïadem znaczenia róĝnic miÚdzy reprezentacjÈ modelu i jego trwale przechowywanymi danymi. Aby zauwaĝyÊ te róĝnice, wystarczy przyjrzeÊ
siÚ danym przedstawionym na rysunku 5.5.

Rysunek 5.5. PostaÊ danych modelu i danych przechowywanych na serwerze

Oto dwie podstawowe róĝnice miÚdzy danymi modelu i danymi przechowywanymi na serwerze:
Q Model definiuje funkcjÚ totalWorkoutDuration.
Q Inna jest reprezentacja tablicy exercises. W przypadku modelu tablica exercises
zawiera obiekty Exercise (zapisane we wïaĂciwoĂci details), natomiast w danych

przechowywanych na serwerze znajduje siÚ wyïÈcznie identyfikator lub nazwa
Êwiczenia.
To wyraěnie pokazuje, ĝe wyczytywanie i zapisywanie treningów wymaga odwzorowywania
modelu. Dla zachowania spójnoĂci mamy zamiar zaimplementowaÊ odwzorowywanie danych,
i to zarówno danych Êwiczeñ, jak i treningów.
W pierwszej kolejnoĂci musimy zmieniÊ implementacjÚ funkcji getExercises usïugi 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 poniewaĝ obecnie wynikiem zwracanym przez funkcjÚ getExercises nie jest obiekt obietnicy
zwracany przez usïugÚ $http (wiÚcej o niej w dalszej czÚĂci tego podpunktu), lecz standardowy
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obiekt obietnicy, to wszÚdzie tam, gdzie wywoïujemy funkcjÚ getExercises, zamiast funkcji
success musimy uĝyÊ funkcji then.
Zmieñmy wiÚc w poniĝszy sposób implementacjÚ 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 wyróĝniony pogrubieniem. Dzieje siÚ
w nim kilka interesujÈcych rzeczy, które naleĝy zrozumieÊ:
Q Po pierwsze, w funkcji zwrotnej przekazywanej w wywoïaniu funkcji then (jako jej
pierwszy parametr) wywoïujemy funkcjÚ Array.map, która odwzorowuje tablicÚ
Êwiczeñ zwróconÈ z serwera na tablicÚ obiektów Exercise. Ogólnie rzecz biorÈc,
funkcja Array.map jest zazwyczaj uĝywana do odwzorowywania jednej tablicy na innÈ.
WiÚcej informacji dotyczÈcych dziaïania tej funkcji moĝna znaleěÊ w dokumentacji
Mozilla Developer Network (MDN), na stronie https://developer.mozilla.org/en-US/
docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/map.
Q Po drugie, ten kod stanowi doskonaïy przykïad zastosowania ïañcuchów obietnic.
Pierwsza obietnica jest zwracana przez wywoïanie $http.get. Do niej doïÈczamy
funkcjÚ zwrotnÈ then, która takĝe zwraca obietnicÚ, i to wïaĂnie ten obiekt zostanie
zwrócony do kodu wywoïujÈcego jako wynik. Caïy ten proces moĝna zilustrowaÊ
za pomocÈ diagramu przedstawionego na rysunku 5.6.

Rysunek 5.6. Schematyczna postaÊ ïañcucha obietnic

W przyszïoĂci, po wyznaczeniu pierwszej obietnicy ($http.get), zostanie wywoïana
funkcja zwrotna then, do której zostanie przekazana lista Êwiczeñ pobrana z serwera.
Funkcja zwrotna then przetworzy odpowiedě i zwróci nowÈ tablicÚ obiektów
Exercise. Ta tablica zostanie nastÚpnie uĝyta podczas wyznaczania kolejnej obietnicy
i przekazana do funkcji zwrotnej zdefiniowanej w kontrolerze ExerciseListController.
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Obietnica zwrócona przez funkcjÚ then jest wyznaczana przez wartoĂÊ wynikowÈ zwróconÈ przez jej funkcjÚ zwrotnÈ success lub error.

Dopiero funkcja zwrotna then zdefiniowana w kontrolerze ExerciseListController
zapisuje przekazanÈ tablicÚ obiektów Exercise w zmiennej exercises. Na diagramie
przedstawionym na rysunku 5.6 dane przekazywane w procesie wyznaczania
poszczególnych obietnic zostaïy przedstawione nad przerywanymi strzaïkami.
añcuch obietnic dziaïa jak potok do przetwarzania odpowiedzi; stanowi on
wzorzec zapewniajÈcy ogromne moĝliwoĂci i, jak pokazaï powyĝszy przykïad,
moĝna go uĝywaÊ do wykonywania naprawdÚ interesujÈcych rzeczy.
Q Po trzecie, ze wzglÚdu na subtelnÈ róĝnicÚ miÚdzy wynikiem zwracanym przez
funkcje success i then, zamiast funkcji zwrotnej success obietnicy zwracanej przez
wywoïanie $http.get uĝywamy funkcji then. Funkcja success zwraca poczÈtkowÈ
obietnicÚ (w naszym przypadku obietnica ta jest tworzona przez wywoïanie $http.get),
natomiast funkcja then zwraca nowÈ obietnicÚ, wyznaczanÈ przez wartoĂÊ wynikowÈ
zwróconÈ przez funkcjÚ success lub error, do których zostaïa doïÈczona funkcja then.
Poniewaĝ zamiast funkcji success uĝywamy funkcji then, do funkcji zwrotnej jest przekazywany jeden
obiekt zawierajÈcy wszystkie cztery wïaĂciwoĂci: config, data, header oraz status.

Zanim zajmiemy siÚ kolejnymi zagadnieniami, omówiÚ dokïadniej ïañcuchy obietnic, analizujÈc
kilka prostych przykïadów. To bardzo uĝyteczne rozwiÈzanie, zapewniajÈce ogromne moĝliwoĂci.

WyjaĂnienie ïañcuchów obietnic
Tworzenie ïañcuchów obietnic polega na przekazaniu wyniku wyznaczenia jednej obietnicy
do innej obietnicy. Poniewaĝ obietnica stanowi opakowanie dla operacji asynchronicznych,
tworzenie ïañcuchów obietnic pozwala nam zarzÈdzaÊ kodem asynchronicznym poprzez zdefiniowanie sekwencji operacji, a nie w formie zagnieĝdĝonych wywoïañ zwrotnych. We wczeĂniejszej czÚĂci rozdziaïu spotkaïeĂ siÚ juĝ z przykïadem takiego ïañcucha obietnic — posïuĝyï
nam on do pobrania Êwiczeñ z serwera (pierwsza operacja asynchroniczna), przeksztaïcenia
ich (druga operacja asynchroniczna) oraz dowiÈzania do widoku (trzecia operacja asynchroniczna). Proces ten zostaï takĝe przedstawiony na diagramie z rysunku 5.6.
Technika ta umoĝliwia tworzenie ïañcuchów o dowolnej dïugoĂci, o ile tylko wszystkie kolejne metody w ïañcuchu bÚdÈ zwracaÊ obietnice. W naszym przypadku obie metody, $http.get
i then, zwracajÈ obietnice.
Przeanalizujmy teraz znacznie prostszy przykïad ïañcuchów obietnic. Kod tego przykïadu zostaï przedstawiony poniĝej:
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("WartoĂÊ i wynosi:" + i);});
Przykïad demonstrujÈcy tworzenie ïañcucha obietnic jest dostÚpny w serwisie jsFiddle, na stronie
http://jsfiddle.net/cmyworld/9ak1gahe/.

Powyĝszy kod tworzy ïañcuch obietnic, przy czym kaĝda z funkcji w ïañcuchu inkrementuje
przekazanÈ do niej wartoĂÊ i przekazuje jÈ dalej, do kolejnej obietnicy. Ostateczna wartoĂÊ i,
przekazana do ostatniego wywoïania funkcji then, bÚdzie wynosiïa 4.
Funkcja $q.when(1) zwraca obietnicÚ, której wyznaczenie zwróci wartoĂÊ 1.

Zgodnie z podanymi wczeĂniej informacjami tworzenie ïañcuchów obietnic jest moĝliwe dlatego,
ĝe funkcja then zwraca obietnicÚ. W efekcie wyznaczania obietnicy zwracana jest wartoĂÊ
funkcji zwrotnej success lub error. JeĂli przyjrzymy siÚ poprzedniemu przykïadowi, to zauwaĝymy, ĝe w kaĝdej funkcji zwrotnej (z wyjÈtkiem ostatniej), wykonywanej w przypadku
prawidïowego wyznaczenia obietnicy, zostaïa uĝyta instrukcja return.
Nieco zaskakujÈce moĝe byÊ natomiast dziaïanie ïañcucha obietnic w przypadku, gdy ich wyznaczenie zakoñczy siÚ niepowodzeniem. Najlepiej bÚdzie zilustrowaÊ go na przykïadzie:
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);
});

Wywoïanie $q.reject tworzy obietnicÚ, która zostanie odrzucona i zwróci przy tym wartoĂÊ
error. A zatem takĝe wyznaczenie obietnicy resultError zwróci wartoĂÊ error.
Teraz jednak powstaje pytanie: jaki komunikat wyĂwietli funkcja zwrotna resultError.then?
Okazuje siÚ, ĝe komunikatem tym bÚdzie: W funkcji zwrotnej success, dane: niepowodzenie,
gdyĝ zostanie wywoïana funkcja zwrotna success, a nie error. A to z kolei wynika z faktu, ĝe
w obu funkcjach zwrotnych — success i error — przekazanych w wywoïaniu errorPromise.then
(lub resultError) uĝyliĂmy zwyczajnej instrukcji return.
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GdybyĂmy chcieli, by wyznaczanie wszystkich obietnic w ïañcuchu zakoñczyïo siÚ niepowodzeniem, to w kaĝdej funkcji zwrotnej error musielibyĂmy odrzuciÊ obietnicÚ. Zmieñmy zatem
obietnicÚ resultError w nastÚpujÈcy sposób:
var resultError = errorPromise.then(function (data) {
return "powodzenie";
}, function (e) {
return $q.reject(e);
});

W tym przypadku w nastÚpnym wywoïaniu then w ïañcuchu zostanie wywoïana prawidïowa
funkcja zwrotna, a w oknie konsoli pojawi siÚ komunikat: W funkcji zwrotnej error, dane:
niepowodzenie.
Zwrócenie w funkcji zwrotnej error wyniku wywoïania $q.reject(e) sprawi, ĝe wyznaczonÈ
wartoĂciÈ obietnicy resultError bÚdzie odrzucona obietnica (wywoïanie $q.reject zwraca
obietnicÚ, która zawsze bÚdzie odrzucona).
Tworzenie ïañcuchów obietnic jest rozwiÈzaniem zapewniajÈcym ogromne moĝliwoĂci, a jego
dobre opanowanie pozwoli Ci tworzyÊ bardziej zwiÚzïy i lepiej zorganizowany kod. W tym
rozdziale bÚdziemy go uĝywali bardzo intensywnie, do obsïugi odpowiedzi przesyïanych z serwera oraz przetwarzania i wczytywania danych.
A teraz wróÊmy do prac nad rozwojem aplikacji, do miejsca, w którym je wczeĂniej przerwaliĂmy,
czyli do wczytywania z serwera danych Êwiczeñ i treningów.

Wczytywanie danych Êwiczeñ i treningów z serwera
Skoro poprawiliĂmy juĝ implementacjÚ funkcji getExercise usïugi WorkoutService, moĝemy
zaimplementowaÊ takĝe inne operacje zwiÈzane z pobieraniem danych Êwiczeñ i treningów.
W tym celu naleĝy skopiowaÊ implementacje funkcji getExercise, getWorkouts oraz getWorkout
usïugi WorkoutService z pliku services.js umieszczonego w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_2\
app\js\shared.
Funkcje getWorkout i getExercise pobierajÈ odpowiednie dane na podstawie nazwy treningu lub
Êwiczenia. Kaĝdy element baz danych MongoLab ma wïaĂciwoĂÊ _id, która w unikalny sposób go identyfikuje. W przypadku obiektów Exercise i WorkoutPlan tym unikalnym identyfikatorem jest nazwa Êwiczenia
bÈdě treningu, dlatego nazwa i wïaĂciwoĂÊ _id zawsze bÚdÈ identyczne.

Naleĝy zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ na implementacje funkcji getWorkouts i getWorkout, gdyĝ
w obu jest wykonywane przeksztaïcenie danych zwiÈzane z róĝnicami miÚdzy modelem aplikacji i formatem danych przechowywanych na serwerze.
Funkcja getWorkouts przypomina funkcjÚ getExercises, z tym ĝe tworzy obiekt WorkoutPlan,
a tablica exercises nie jest odwzorowywana na tablicÚ obiektów klasy Exercises — funkcja pozostawia strukturÚ danych zwróconych z serwera, o postaci {name:'nazwa', duration:wartosc}.
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Implementacja funkcji getWorkout wymaga wykonania caïkiem rozbudowanych operacji odwzorowywania danych. Poniĝej 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 siÚ caïkiem sporo, a Ty musisz dobrze zrozumieÊ sposób jej dziaïania.
Operacje wykonywane przez funkcjÚ getWorkout rozpoczynajÈ siÚ od wywoïania funkcji $q.all.
Sïuĝy ona do oczekiwania na zakoñczenie wywoïañ wiÚkszej liczby obietnic. Jej argumentem
jest tablica obietnic, a sama funkcja takĝe zwraca obietnicÚ. Ta zagregowana obietnica jest
wyznaczana lub odrzucana (sygnalizuje bïÈd), gdy wszystkie obietnice w tablicy zostanÈ wyznaczone lub odrzucone. W powyĝszej funkcji, w wywoïaniu $q.all, przekazaliĂmy tablicÚ
zawierajÈcÈ dwie obietnice: pierwszÈ z nich jest obietnica zwrócona przez funkcjÚ service.get
´Exercises, a drugÈ wynik zwrócony przez wywoïanie $http.get (które pobiera trening o okreĂlonym identyfikatorze).
Parametr response przekazywany do funkcji zwrotnej obietnicy $q.all takĝe jest tablicÈ. Zawiera
ona wartoĂci zwrócone przez funkcje zwrotne kaĝdej z obietnic zapisanych w tablicy przekazanej
w wywoïaniu $q.all. W naszym przypadku response[0] zawiera listÚ Êwiczeñ, a response[1]
— odebrane z serwera dane na temat treningu (response[1].data zawiera sekcjÚ danych odpowiedzi HTTP).
Kiedy juĝ uzyskamy informacje dotyczÈce treningu i peïnÈ listÚ Êwiczeñ, kolejna operacja
aktualizuje tablicÚ exercises treningu, zapisujÈc w niej tablicÚ prawidïowych obiektów klasy
Exercise. W tym celu w tablicy allExercises wyszukiwane sÈ nazwy Êwiczeñ zapisane w elementach tablicy workout.exercises zwróconej z serwera. W efekcie zyskujemy kompletny obiekt
WorkoutPlan zawierajÈcy prawidïowo przygotowanÈ tablicÚ Êwiczeñ — exercises.
Te zmiany funkcji usïugi WorkoutService zmuszajÈ nas takĝe do odpowiedniego zmodyfikowania kodu, który ich uĝywa. Juĝ wczeĂniej poprawiliĂmy implementacje kontrolerów Exercises
´NavController i ExerciseListController. Teraz w podobny sposób musimy zmodyfikowaÊ
kontroler WorkoutListController. Funkcje getWorkout i getExercise nie sÈ uĝywane bezpoĂrednio w kodzie kontrolera, ale korzystajÈ z nich usïugi uĝywane do tworzenia treningów.
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Dlatego teraz zajmiemy siÚ poprawieniem implementacji tej usïugi i stron prezentujÈcych
szczegóïowe informacje o treningach i Êwiczeniach.

Poprawianie stron ze szczegóïowymi informacjami o treningach i Êwiczeniach
W tym podpunkcie poprawimy stronÚ ze szczegóïowymi informacjami o treningu, natomiast
wprowadzenie niezbÚdnych zmian w kodzie strony z informacjami o Êwiczeniu pozostanie jako
zadanie do samodzielnego wykonania, gdyĝ jest niemal identyczne.
Kontroler ExercisesNavController, uĝywany do wyĂwietlania systemu nawigacyjnego strony
treningu, zostaï juĝ poprawiony, moĝemy siÚ zatem zajÈÊ poprawianiem kontrolera Workout
´DetailController.
Kontroler WorkoutDetailController nie wczytuje danych treningu bezpoĂrednio, lecz uĝywa
do tego celu funkcji okreĂlonej w parametrze resolve definicji trasy (patrz: kod konfiguracyjny
tras umieszczony w pliku config.js); gdy zmienia siÚ trasa, funkcja ta wstrzykuje do kontrolera
aktualnie wybrany trening (zapisujÈc go we wïaĂciwoĂci selectedWorkout). Z kolei sama funkcja
okreĂlajÈca wïaĂciwoĂÊ selectedWorkout jest zaleĝna od usïugi WorkoutBuilderService, której
uĝywa do wczytywania nowego bÈdě juĝ istniejÈcego treningu. Dlatego w pierwszej kolejnoĂci
musimy zmodyfikowaÊ usïugÚ WorkoutBuilderService.
Za pobranie szczegóïowych informacji o treningu odpowiada funkcja startBuilding. Poniĝszy
przykïad pokazuje, jak powinien wyglÈdaÊ 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 powyĝszej implementacji zastosowaliĂmy usïugÚ $q, wchodzÈcÈ w skïad API obietnic, aby za
jej pomocÈ utworzyÊ i wyznaczyÊ obietnicÚ. Zastosowane rozwiÈzanie wymaga od nas utworzenia wïasnej obietnicy, gdyĝ tworzenie i zwracanie nowego treningu jest procesem synchronicznym, natomiast wczytywanie istniejÈcego — nie jest. A zatem dla zachowania spójnoĂci
dziaïania funkcji w kaĝdym z przypadków bÚdzie ona zwracaÊ obietnicÚ — czy to w razie tworzenia nowego treningu, czy teĝ edycji treningu, który juĝ istnieje.
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Aby przetestowaÊ implementacjÚ, wystarczy wyĂwietliÊ stronÚ ze szczegóïowymi informacjami
o dowolnym istniejÈcym treningu, na przykïad 7minWorkout, podajÈc jego nazwÚ na koñcu adresu
#/builder/workouts/. Dane treningu powinny zostaÊ wyĂwietlone na stronie z niewielkim
opóěnieniem.
W powyĝszej funkcji po raz pierwszy utworzyliĂmy wïasnÈ obietnicÚ, dlatego to doskonaïy moment, by nieco dokïadniej poznaÊ to zagadnienie.

Tworzenie i wyznaczanie wïasnych obietnic
Tworzenie i wyznaczanie standardowych obietnic wymaga wykonania kilku kroków:
1. Utworzenia nowego obiektu obietnicy, defer, poprzez wywoïanie funkcji $q.defer().
Pod wzglÚdem pojÚciowym obiekt defer moĝna by porównaÊ do czynnoĂci, która
kiedyĂ, w przyszïoĂci, zostanie zakoñczona.
2. Zwrócenia obiektu obietnicy na koñcu kodu funkcji poprzez wywoïanie funkcji
defer.promise.
3. W dowolnym momencie w przyszïoĂci naleĝy wywoïaÊ funkcjÚ defer.resolve(data),
aby wyznaczyÊ obietnicÚ z uĝyciem przekazanych danych (data), bÈdě teĝ funkcjÚ
defer.reject(error), by jÈ odrzuciÊ z konkretnÈ informacjÈ o bïÚdzie (error).
Wywoïanie funkcji resolve oznacza, ĝe zadanie zostaïo zakoñczone pomyĂlnie,
natomiast wywoïanie funkcji reject ʊ ĝe podczas jego realizacji wystÈpiï bïÈd.
Implementacja funkcji startBuilding przedstawiona w poprzednim podrozdziale dziaïa dokïadnie wedïug tego schematu.
InteresujÈcym aspektem przedstawionej implementacji funkcji startBuilding jest to, ĝe w przypadku wykonywania kodu z klauzuli else obietnica jest wyznaczana natychmiast (wywoïujemy
metodÚ defer.resolve, przekazujÈc do niej nowÈ instancjÚ obiektu treningu), i to jeszcze zanim zostanie ona zwrócona do kodu wywoïujÈcego. W efekcie w przypadku tworzenia nowego
treningu obietnica jest wyznaczana od razu, w momencie zakoñczenia wykonywania funkcji
startBuilding.
W moĝliwoĂci tworzenia i wyznaczania wïasnych obietnic tkwi ogromny potencjaï. Jest ona bardzo
uĝyteczna w sytuacjach wymagajÈcych wywoïania i koordynacji wiÚkszej liczby wywoïañ asynchronicznych, nim bÚdzie moĝna zwróciÊ ostateczny wynik. Przeanalizujmy hipotetyczny przykïad funkcji pewnej usïugi, 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 wykonywaÊ asynchroniczne odwoïania do kilku usïug
zajmujÈcych siÚ handlem elektronicznym, scaliÊ uzyskane dane i zwróciÊ uzyskane wyniki. Takimi skoordynowanymi operacjami asynchronicznymi moĝna zarzÈdzaÊ przy uĝyciu API obietnic
(obiektów defer). W powyĝszym przykïadzie zastosowaliĂmy wywoïanie $q.all, które umoĝliwia
odïoĝenie wykonania operacji do momentu wyznaczenia wiÚkszej liczby obietnic. Po zakoñczeniu wszystkich zdalnych wywoïañ zostaje wywoïana funkcja zwrotna, przekazana w wywoïaniu funkcji then. Hipotetyczna funkcja buildModel zostaje uĝyta do utworzenia wspólnego
modelu Quote, poniewaĝ moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe wyniki zwracane przez poszczególne zdalne usïugi
bÚdÈ siÚ od siebie róĝniÊ. I w koñcu ostatnie wywoïanie, defer.promise, scala dane nowego modelu i zwraca je w postaci tablicy. To doskonale skoordynowane poczynania!
Istnieje kilka reguï, czy teĝ wskazówek, które warto stosowaÊ podczas korzystania z API obietnic
(obiektów defer). Przedstawiam je na poniĝszej liĂcie:
Q Raz wyznaczonej obietnicy nie moĝna juĝ zmieniÊ. ObietnicÚ moĝna porównaÊ
z instrukcjÈ return, która zostanie wykonana kiedyĂ w przyszïoĂci. Kiedy jednak
obietnica zostanie wyznaczona, jej wartoĂci nie moĝna juĝ zmieniÊ.
Q FunkcjÚ then istniejÈcego obiektu obietnicy moĝna wywoïywaÊ dowolnie wiele
razy, niezaleĝnie od tego, czy obietnica zostaïa wyznaczona, czy nie.
Q Wywoïanie funkcji then obiektu obietnicy, która juĝ zostaïa wyznaczona lub
odrzucona, sprawi, ĝe odpowiednia funkcja zwrotna zostanie wywoïana natychmiast.
Zachowanie odpowiadajÈce utworzeniu wïasnego obiektu obietnicy i wyznaczeniu jej moĝna
jednak uzyskaÊ takĝe w inny sposób — korzystajÈc z funkcji $q.when API obietnic.

Funkcja when usïugi $q
Spróbujemy teraz pójĂÊ na caïoĂÊ i pozbyÊ siÚ kilku wierszy kodu z implementacji funkcji
startBuilding. W tym celu skorzystamy z funkcji $q.when. Stosowanie wïasnych obiektów
obietnic tylko po to, by zapewniÊ spójnoĂÊ wyników zwracanych przez funkcjÚ startBuilding,
moĝna uznaÊ za pewnÈ przesadÚ. FunkcjÚ $q.when opracowano z myĂlÈ o takich wïaĂnie sytuacjach.
Funkcja when pobiera przekazany argument i zwraca obietnicÚ:
when(value);

Argument value moĝe byÊ zwyczajnym obiektem jÚzyka JavaScript bÈdě obiektem obietnicy.
JeĂli wartoĂciÈ przekazanÈ w wywoïaniu funkcji when jest zwyczajny obiekt, to zwrócona przez
niÈ obietnica zostanie wyznaczona z uĝyciem tej wartoĂci. JeĂli jednak przekazanÈ wartoĂciÈ byïa
obietnica, to jej wyznaczona wartoĂÊ zostanie uĝyta podczas wyznaczania obietnicy zwróconej
przez funkcjÚ $q.when. Zobaczmy teraz, jak moĝemy zastosowaÊ tÚ funkcjÚ w naszej funkcji
startBuilding.
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IstniejÈcÈ implementacjÚ funkcji startBuilding naleĝy zastÈpiÊ nastÚpujÈcym 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 powyĝszym fragmencie zmodyfikowane wiersze kodu zostaïy wyróĝnione pogrubieniem.
Wywoïanie funkcji $q.when zostaïo umieszczone w kodzie klauzuli else i sïuĝy do zwrócenia
nowego obiektu WorkoutPlan przy uĝyciu obietnicy.
W ten sposób udaïo siÚ nam pozbyÊ kilku wierszy z kodu funkcji startBuilding, a jednoczeĂnie
zachowaÊ jej wczeĂniejszy sposób dziaïania. Co wiÚcej, teraz rozumiesz takĝe, jak dziaïa funkcja
$q.when i kiedy moĝna jej uĝywaÊ. Moĝemy zatem zabraÊ siÚ za dokoñczenie strony prezentujÈcej szczegóïowe informacje o treningu.

CiÈg dalszy poprawiania stron ze szczegóïowymi informacjami
o treningach i Êwiczeniach
Poprawienie funkcji startBuilding wystarcza, by zapewniÊ, ĝe strona z informacjami o treningu bÚdzie wczytywaïa dane. atwo moĝemy siÚ o tym przekonaÊ i upewniÊ, ĝe zarówno
nowe treningi, jak i juĝ istniejÈce bÚdÈ wczytywane prawidïowo.
W kontrolerze WorkoutDetailController nie musimy implementowaÊ ĝadnych funkcji zwrotnych.
A dlaczego? Otóĝ dlatego, ĝe zadba o to wïaĂciwoĂÊ konfiguracyjna resolve podana w definicji
trasy. Przedstawiïem jÈ juĝ w poprzednim rozdziale, gdzie zostaïa zastosowana do wstrzykniÚcia
do kontrolera WorkoutDetailController obiektu selectedWorkout. Zobaczmy teraz, w jaki sposób
modyfikacje zwiÈzane z wywoïaniami asynchronicznymi i obietnicami wpïywajÈ na funkcjÚ
resolve.

Wyznaczanie tras a obietnice
Kiedy spojrzymy na konfiguracjÚ trasy dla strony Konstruktora treningów podanÈ w wywoïaniu
funkcji $routeProvider.when, przekonamy siÚ, ĝe funkcja selectedWorkout zdefiniowana we wïaĂciwoĂci resolve skïada siÚ obecnie tylko z jednego wiersza kodu:
return WorkoutBuilderService.startBuilding($route.current.params.id);
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Zgodnie z tym, czego dowiedziaïeĂ siÚ z poprzedniego rozdziaïu, wïaĂciwoĂÊ konfiguracyjna
resolve sïuĝy do wstrzykiwania zaleĝnoĂci do kontrolera przed utworzeniem jego obiektu. W powyĝszym przypadku wartoĂciÈ zwracanÈ przez funkcjÚ selectedWorkout jest obiekt obietnicy,
a nie gotowy obiekt WorkoutPlan.
Kiedy wartoĂciÈ zwróconÈ przez funkcjÚ podanÈ we wïaĂciwoĂci resolve jest obietnica, to
mechanizm wyznaczania tras AngularJS poczeka na jej wyznaczenie i dopiero, gdy to nastÈpi,
wczyta odpowiedniÈ trasÚ. Po wyznaczeniu obietnicy uzyskane dane zostajÈ wstrzykniÚte do
kontrolera, dokïadnie tak samo, jak to ma miejsce w przypadku zwrócenia normalnej wartoĂci.
Takĝe w naszej implementacji, po wyznaczeniu obietnicy, dane wybranego treningu zostajÈ
automatycznie wstrzykniÚte do kontrolera WorkoutDetailController. Moĝemy siÚ o tym przekonaÊ, dwukrotnie klikajÈc kafelek z tytuïem treningu wyĂwietlony na liĂcie treningów —
strona Konstruktora treningów zostanie wyĂwietlona z zauwaĝalnym opóěnieniem.
OczywistÈ zaletÈ korzystania z wïaĂciwoĂci konfiguracyjnej resolve w definicjach tras jest to,
ĝe pozwala nam ona uniknÈÊ umieszczania w kodzie kontrolera asynchronicznych (then)
funkcji zwrotnych, takich jak te, których uĝyliĂmy do wczytania listy treningów w kontrolerze
WokroutListController.
Modyfikacje musimy wprowadziÊ takĝe na stronie prezentujÈcej szczegóïowe informacje
o Êwiczeniu. W tym przypadku jednak w definicji tras nie uĝywamy wïaĂciwoĂci resolve, co
oznacza, ĝe do wczytania danych Êwiczenia bÚdziemy musieli skorzystaÊ z obietnic i funkcji
zwrotnych, które umieĂcimy w funkcji init kontrolera. Zmodyfikowany kod usïugi Exercise
´BuilderService i kontrolera ExerciseDetailController moĝna znaleěÊ w katalogu rozdzial05\
punkt_kontrolny_2 w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki. Aby zapewniÊ prawidïowe dziaïanie
wczytywania danych Êwiczeñ, wystarczy go skopiowaÊ do tworzonej wersji aplikacji. Moĝemy
takĝe spróbowaÊ zaimplementowaÊ modyfikacje samodzielnie, a nastÚpnie je porównaÊ.
Kod aplikacji na obecnym etapie jej rozwoju moĝna znaleěÊ w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki,
w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_2.

Teraz zajmiemy siÚ poprawieniem moĝliwoĂci tworzenia i aktualizacji Êwiczeñ i treningów.

Wykonywanie podstawowych operacji
na Êwiczeniach i treningach
JeĂli chodzi o podstawowe operacje na danych, czyli ich tworzenie, odczyt, aktualizacjÚ oraz
usuwanie2, to wszystkie zwiÈzane z nimi funkcje musimy zmodyfikowaÊ w taki sposób, by korzystaïy z obietnic.
2

Te cztery podstawowe operacje sÈ takĝe czÚsto nazywane „operacjami CRUD” od angielskich sïów
create, read, update i delete, oznaczajÈcych odpowiednio: tworzenie, odczyt, aktualizacjÚ i usuwanie
— przyp. tïum.
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We wczeĂniejszej czÚĂci rozdziaïu przedstawiony zostaï wzorzec adresów URL serwisu MongoLab, umoĝliwiajÈcy wykonywanie wszystkich tych operacji. Warto teraz ponownie zajrzeÊ
do tego podpunktu rozdziaïu i przypomnieÊ sobie postaÊ tych adresów i sposób wykonywania
poszczególnych operacji, bÚdziemy ich bowiem potrzebowaÊ podczas tworzenia i aktualizowania treningów.
Zanim przystÈpimy do implementacji, koniecznie musisz zrozumieÊ, w jaki sposób MongoLab identyfikuje elementy kolekcji i z jakiej strategii generowania identyfikatorów bÚdziemy
korzystaÊ. Kaĝdy element kolekcji przechowywanych w serwisie MongoLab jest w unikalny
sposób identyfikowany (w ramach tej kolekcji) przez wïaĂciwoĂÊ _id. Podczas tworzenia nowego elementu kolekcji bÈdě to samodzielnie podajemy identyfikator, bÈdě teĝ zostaje on wygenerowany przez serwer. Po okreĂleniu wartoĂci wïaĂciwoĂci _id nie moĝna jej juĝ zmieniaÊ.
W przypadku naszego modelu rolÚ unikalnych identyfikatorów Êwiczeñ i treningów bÚdÈ
peïniÊ ich wïaĂciwoĂci name — wartoĂci tej wïaĂciwoĂci bÚdziemy takĝe zapisywaÊ we wïaĂciwoĂci _id (dziÚki czemu nie bÚdÈ one automatycznie generowane przez serwer). Trzeba takĝe
pamiÚtaÊ, ĝe uĝywane w aplikacji klasy modelu nie zawierajÈ wïaĂciwoĂci _id, co oznacza, ĝe trzeba
jÈ utworzyÊ przed zapisaniem w bazie nowego rekordu.
W pierwszej kolejnoĂci zajmiemy siÚ poprawieniem moĝliwoĂci tworzenia nowych treningów.

Poprawianie i tworzenie nowych treningów
Skorzystamy teraz z metody wstÚpujÈcej tworzenia kodu i zaczniemy od poprawienia kodu usïugi
WorkoutService. Poniĝej przedstawiam nowÈ postaÊ 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 odwzorowaÊ dane zapisane w modelu uĝywanym na serwerze
na model uĝywany w aplikacji; w powyĝszej funkcji musimy zrobiÊ coĂ odwrotnego. Poniewaĝ
nie chcemy modyfikowaÊ modelu dowiÈzanego do widoku, zatem pierwszÈ operacjÈ wykonywanÈ
przez funkcjÚ jest skopiowanie danych treningu.
NastÚpnie odwzorowujemy tablicÚ Êwiczeñ (workoutToSave.exercises) do bardziej zwartego
formatu, nadajÈcego siÚ zapisania w bazie danych. W tablicy exercises, która zostanie zapisana
na serwerze, chcemy umieĂciÊ wyïÈcznie nazwy Êwiczeñ i czasy ich wykonywania.
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NastÚpnie we wïaĂciwoĂci _id zapisujemy nazwÚ treningu, co pozwoli nam w unikalny sposób zidentyfikowaÊ go w kolekcji Workouts w bazie danych.
Sïowo ostrzeĝenia
Bardzo uproszczone rozwiÈzanie, jakim jest uĝywanie nazwy treningu bÈdě Êwiczenia jako identyfikatora
rekordu (_id) w bazie MongoDB, nie sprawdzi siÚ w ĝadnej wiÚkszej aplikacji. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe
tworzymy tu aplikacjÚ internetowÈ, która moĝe byÊ jednoczeĂnie uĝywana przez wielu uĝytkowników.
Poniewaĝ zawsze istnieje prawdopodobieñstwo podania identycznych nazw treningu lub Êwiczenia
przez dwóch róĝnych uĝytkowników, potrzebujemy jakiegoĂ mocniejszego mechanizmu, który pozwoliïby zagwarantowaÊ unikalnoĂÊ tych nazw.
API typu REST uĝywane przez serwis MongoLab przysparza jeszcze jednego problemu. Otóĝ jeĂli zostanie przesïane powtórzone ĝÈdanie POST zawierajÈce pole id o tej samej wartoĂci, to pierwsze ĝÈdanie
utworzy nowy dokument, a drugie go zaktualizuje zamiast zakoñczyÊ siÚ niepowodzeniem. Oznacza to,
ĝe ĝadne testy sprawdzajÈce powtórzenia wartoĂci pola id wykonywane po stronie klienta nie sÈ nas w stanie zabezpieczyÊ przed utratÈ danych. W takich sytuacjach preferowanym rozwiÈzaniem jest skorzystanie
z automatycznego generowania wartoĂci identyfikatorów.

Na samym koñcu funkcji addWorkout wywoïujemy funkcjÚ $http.post, do której przekazujemy
adres URL, na jaki naleĝy wysïaÊ ĝÈdanie, dane, które naleĝy wysïaÊ, oraz dodatkowy parametr
ïañcucha zapytania (apiKey). Ta ostatnia instrukcja return moĝe wyglÈdaÊ znajomo, gdyĝ ponownie korzystamy tu z ïañcucha obietnic, aby proces wyznaczania obietnicy zwróciï obiekt treningu.
W standardowych rozwiÈzaniach zwiÈzanych z tworzeniem nowych danych generowanie unikalnych identyfikatorów jest wykonywane na serwerze (w przewaĝajÈcej wiÚkszoĂci przypadków odpowiada za nie baza danych). A zatem odpowiedě na takie ĝÈdanie bÚdzie zawieraïa wygenerowany identyfikator. W takich
przypadkach przed zwróceniem obiektu do kodu wywoïujÈcego trzeba go bÚdzie zmodyfikowaÊ.

No to moĝe spróbujemy zaimplementowaÊ operacjÚ aktualizacji? FunkcjÚ updateWorkout moĝna
zaktualizowaÊ w podobny sposób, a jedynÈ róĝnicÈ bÚdzie koniecznoĂÊ zastosowania funkcji
$http.put:
return $http.put(collectionsUrl + "/workouts/" + workout.name,
workoutToSave, { params: { apiKey: apiKey } });

Adres URL zastosowany w powyĝszym kodzie zawiera dodatkowy fragment (workout.name); to
identyfikator elementu kolekcji, który naleĝy zmodyfikowaÊ.
W serwisie MongoLab ĝÈdanie PUT tworzy dokument przekazany w treĂci ĝÈdania, o ile nie uda siÚ go
odnaleěÊ w kolekcji. A wiÚc wykonujÈc ĝÈdania PUT, naleĝy siÚ upewniÊ, ĝe poczÈtkowy element kolekcji
istnieje. W tym celu wystarczy wczeĂniej wykonaÊ ĝÈdanie GET dotyczÈce tego samego dokumentu i upewniÊ siÚ, ĝe zostaï on pobrany.
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OstatniÈ operacjÈ, którÈ musimy poprawiÊ, jest usuwanie treningów. Poniĝej przedstawiam bardzo prostÈ implementacjÚ tej operacji, sprowadzajÈcÈ siÚ do wywoïania 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 moĝemy juĝ siÚ zajÈÊ poprawieniem usïugi WorkoutBuilderService
i kontrolera WorkoutDetailController. Poniĝej przedstawiam nowÈ wersjÚ kodu funkcji save
usïugi WorkoutBuilderService:
service.save = function () {
var promise = newWorkout ?
WorkoutService.addWorkout(buildingWorkout) :
WorkoutService.updateWorkout(buildingWorkout);
promise.then(function (workout) {
newWorkout = false;
});
return promise;
};

WiÚkszoĂÊ jej kodu wyglÈda tak samo jak wczeĂniej, a jedynymi róĝnicami sÈ przeniesienie
instrukcji okreĂlajÈcej wartoĂÊ wïaĂciwoĂci newWorkout do funkcji zwrotnej przekazywanej
w wywoïaniu funkcji then i zwrócenie obietnicy jako wyniku wykonania funkcji.
Ostatnia modyfikacja dotyczy kodu kontrolera WorkoutDetailController. W jego metodach save
i delete musimy zastosowaÊ znane juĝ rozwiÈzanie wykorzystujÈce funkcjÚ zwrotnÈ:
$scope.save = function () {
$scope.submitted = true; // wymuszenie sprawdzenia poprawnoĞci
if ($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 moĪna usuwaü
return WorkoutService.deleteWorkout(buildingWorkout.name);
}

I to juĝ wszystko. Teraz moĝemy juĝ tworzyÊ nowe treningi, aktualizowaÊ treningi istniejÈce
oraz je usuwaÊ. I wcale nie byïo to aĝ tak trudne!
Wypróbujmy zatem efekty naszych zmian. W tym celu wystarczy wyĂwietliÊ stronÚ Konstruktora treningów, utworzyÊ nowy trening i go zapisaÊ. Warto takĝe spróbowaÊ wprowadziÊ
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zmiany w którymĂ z juĝ istniejÈcych treningów. W obu przypadkach wszystko powinno dziaïaÊ
bez ĝadnych problemów.
W razie jakichkolwiek problemów z aplikacjÈ jej dziaïajÈca wersja obejmujÈca zmiany wprowadzone na tym
etapie prac jest dostÚpna w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_3.

CoĂ ciekawego dzieje siÚ z ĝÈdaniami sieciowymi, kiedy wykonujemy ĝÈdania POST i PUT w celu
zapisania danych. Aby siÚ o tym przekonaÊ, naleĝy otworzyÊ listÚ operacji sieciowych wykonywanych przez przeglÈdarkÚ (F12) i przyjrzeÊ siÚ wykonanym ĝÈdaniom. Ich rejestr powinien
wyglÈdaÊ jak na rysunku 5.5.

Rysunek 5.7. Rejestr operacji sieciowych wykonywanych podczas zapisu nowego treningu

Okazuje siÚ, ĝe przed wykonaniem wïaĂciwego ĝÈdania POST na ten sam adres zostaïo wysïane
ĝÈdanie OPTIONS. To, z czym mamy tu do czynienia, jest nazywane ĝÈdaniem sprawdzajÈcym
(ang. preflight request). A jest ono wykonywane dlatego, ĝe odwoïujemy siÚ do innej domeny —
api.mongolab.com.
Zagadnienia zwiÈzane z wykonywaniem ĝÈdañ HTTP kierowanych do innych domen sÈ bardzo
waĝne i koniecznie naleĝy je dobrze zrozumieÊ i dowiedzieÊ siÚ, jakie konstrukcje pozwalajÈce
na wykonywanie takich ĝÈdañ udostÚpnia AngularJS.

Odwoïania do innych domen a AngularJS
Odwoïania do innych domen (ang. cross-domain requests) sÈ ĝÈdaniami kierowanymi do zasobów udostÚpnianych na innych domenach. W przypadku, gdy takie ĝÈdania sÈ generowane
przez aplikacje JavaScriptu, podlegajÈ pewnym ograniczeniom narzucanym przez przeglÈdarki, wynikajÈcym ze stosowania zasad tego samego pochodzenia (ang. same-origin policy).
Ograniczenia te uniemoĝliwiajÈ wykonywanie ĝÈdañ AJAX do domen innych niĝ ta, z której
skrypt zostaï pobrany. Kontrola ěródïa jest przeprowadzana w sposób Ăcisïy, na podstawie protokoïu, nazwy hosta oraz numeru portu.
W przypadku naszej aplikacji wszystkie odwoïania kierowane na adresy rozpoczynajÈce siÚ od
https://api.mongolab.com sÈ wïaĂnie odwoïaniami do innej domeny, gdyĝ kod ěródïowy aplikacji jest pobierany z innej domeny (najprawdopodobniej z https://localhost/...).
IstniejÈ pewne sposoby omijania tego ograniczenia, jak równieĝ pewne standardy, które pozwalajÈ je nieco zïagodziÊ. W dalszej czÚĂci rozdziaïu przedstawiam dwie najczÚĂciej stosowane spoĂród tych technik, a mianowicie:
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Q JSONP — JSON with Padding;
Q CORS — wspóïdzielenie zasobów o innym pochodzeniu (ang. crosss-origin

resource sharing).
JednÈ z najczÚĂciej stosowanych technik omijania ograniczeñ narzucanych przez zasadÚ tego
samego pochodzenia jest JSONP.

Stosowanie JSONP do wykonywania ĝÈdañ do innych domen
Mechanizm JSONP sïuĝÈcy do wykonywania zdalnych wywoïañ bazuje na fakcie, ĝe przeglÈdarki mogÈ wykonywaÊ skrypty pochodzÈce z dowolnych ěródeï, jeĂli zostanÈ one podane w znaczniku <script>. W rzeczywistoĂci kilka plików frameworku AngularJS uĝywanych w naszej aplikacji jest pobieranych z serwerów CDN (ajax.googleapis.com), a nasza aplikacja odwoïuje siÚ
do nich przy uĝyciu znaczników script.
W przypadku techniki JSONP, zamiast generowaÊ zwyczajne ĝÈdanie na serwer, dynamicznie
generowany jest znacznik script, którego atrybut src zawiera adres dokïadnie tego samego
punktu koñcowego na serwerze, do którego chcemy siÚ odwoïaÊ. Dodanie tego elementu script
do drzewa DOM dokumentu spowoduje wykonanie ĝÈdania skierowanego do docelowego
serwera.
Serwer musi odpowiedzieÊ na to ĝÈdanie, przesyïajÈc odpowiedě zapisanÈ w odpowiednim
formacie, której zawartoĂÊ jest umieszczona wewnÈtrz wywoïania funkcji (nazwa tej techniki,
JSONP, pochodzi wïaĂnie od tej dodatkowej warstwy „opakowujÈcej” wïaĂciwÈ zawartoĂÊ odpowiedzi).
Funkcja AngularJS $http.jsonp ukrywa wszelkie zïoĝonoĂci stosowania tej techniki i udostÚpnia bardzo proste API sïuĝÈce do generowania ĝÈdañ JSONP. Sposób generowania ĝÈdañ
JSONP moĝna przeanalizowaÊ na przykïadzie opublikowanym w serwisie jsFiddle, na stronie
http://jsfiddle.net/cmyworld/v9y4uby2/. Przykïad ten uĝywa Yahoo Stock API, by pobieraÊ notowania dowolnych spóïek.
Zastosowana w tym przykïadzie funkcja getQuote wyglÈda nastÚpujÈco:
$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 wykonaÊ ĝÈdanie JSONP w aplikacji AngularJS, funkcja jsonp wymaga dodania do poczÈtkowego adresu URL dodatkowego parametru ïañcucha zapytania: callback=JSON_CALLBACK.
W niewidoczny dla nas sposób funkcja ta generuje znacznik script oraz funkcjÚ. NastÚpnie
zastÚpuje ïañcuch JSON_CALLBACK nazwÈ wygenerowanej funkcji i wykonuje ĝÈdanie.
Spróbujmy teraz otworzyÊ podany wczeĂniej przykïad w serwisie jsFiddle i wpisaÊ w nim takie
symbole jak GOOG, MSFT lub YHOO, by siÚ przekonaÊ, ĝe faktycznie pobiera on notowania gieïdowe wybranej spóïki. W rejestrze operacji sieciowych przeglÈdarki pojawiÈ siÚ takie wpisy:
https://query.yahooapis.com/... &callback=angular.callbacks._1

W powyĝszym przykïadzie automatycznie wygenerowana funkcja ma nazwÚ angular.callback._1.
Natomiast odpowiedě ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
angular.callback._1({"query": ...});

Jak widaÊ, odpowiedě jest zapisana wewnÈtrz funkcji zwrotnej. AngularJS analizuje i wykonuje
tÚ odpowiedě, co w efekcie prowadzi do wywoïania funkcji zwrotnej angular.callbacks._1. Z kolei
ta funkcja przekazuje dane do zdefiniowanej w naszym kodzie funkcji zwrotnej success.
Mam nadziejÚ, ĝe informacje te pozwolÈ Ci zrozumieÊ dziaïanie techniki JSONP i mechanizmu sïuĝÈcego do wykonywania ĝÈdañ JSONP. Technika ta ma jednak pewne ograniczenia:
Q Przede wszystkim pozwala ona wyïÈcznie na wykonywanie ĝÈdañ GET (co jest
oczywiste, poniewaĝ ĝÈdania te powstajÈ przez wygenerowanie znaczników script).
Q Dodatkowo takĝe serwer musi obsïugiwaÊ pewne elementy tego rozwiÈzania,
a mianowicie musi zapisywaÊ zwracane wyniki wewnÈtrz funkcji zwrotnej.
Q Oprócz tego z technikÈ tÈ zawsze jest zwiÈzane pewne zagroĝenie, gdyĝ bazuje
ona na dynamicznym generowaniu i wstrzykiwaniu znaczników script.
Q I w koñcu takĝe obsïuga potencjalnych bïÚdów nie jest zbytnio godna zaufania,
poniewaĝ nie jest ïatwo okreĂliÊ, z jakiego powodu nie udaïo siÚ wczytaÊ skryptu.
W pierwszej kolejnoĂci musimy jednak zdaÊ sobie sprawÚ z faktu, ĝe JSONP jest bardziej
sposobem ominiÚcia problemu niĝ jego rozwiÈzaniem. W czasie, gdy rozwój internetu kierowaï
nas w stronÚ Sieci 2.0, w której aplikacje typu mushup stawaïy siÚ coraz bardziej popularne,
a coraz wiÚcej usïug udostÚpniaïo swoje internetowe API, opracowano znacznie lepsze rozwiÈzanie: CORS.

CORS — Cross-Origin Resource Sharing
CORS to mechanizm, dziÚki któremu serwery mogÈ zarzÈdzaÊ dostÚpem z innych domen,
zapewniajÈc tym samym przeglÈdarkom moĝliwoĂÊ wykonywania z poziomu skryptów ĝÈdañ
skierowanych do innych domen. DziÚki temu standardowi aplikacje konsumenckie (takie jak
nasza aplikacja Mój trening) sÈ w stanie wykonywaÊ okreĂlone — podstawowe — typy ĝÈdañ,
bez ĝadnych specjalnych wymagañ i przygotowañ. Do tych podstawowych ĝÈdañ zaliczajÈ siÚ
ĝÈdania GET, POST (w razie korzystania z okreĂlonych typów MIME) oraz HEAD. Wszystkie inny
typy ĝÈdañ HTTP sÈ uznawane za ĝÈdania zïoĝone.
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W przypadku ĝÈdañ zïoĝonych mechanizm CORS wymaga, by byïy one poprzedzone ĝÈdaniem
HTTP OPTIONS (nazywanym takĝe ĝÈdaniem sprawdzajÈcym), które sprawdza, jakie ĝÈdania
mogÈ byÊ przesyïane na dany serwer z innych domen. Dopiero po pomyĂlnym wykonaniu takiego
sprawdzenia moĝna przesïaÊ wïaĂciwe ĝÈdanie.
WiÚcej informacji na temat CORS moĝna znaleěÊ w dokumentacji MDN, dostÚpnej na stronie https://
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS.

NajlepszÈ cechÈ mechanizmu CORS jest to, ĝe klient nie musi wprowadzaÊ ĝadnych zmian,
jak byïo w przypadku techniki JSONP. Caïy ten mechanizm wymiany komunikatów jest caïkowicie niewidoczny dla kodu, który z niego korzysta, a wywoïania AJAX wykonywane przy
uĝyciu standardowych usïug AngularJS sÈ realizowane bez ĝadnych problemów.
Stosowanie mechanizmu CORS wymaga zastosowania odpowiedniej konfiguracji po stronie
serwera, a serwery MongoLab zostaïy tak przygotowane i zapewniajÈ moĝliwoĂÊ obsïugi ĝÈdañ
nadsyïanych z innych domen. Przedstawione wczeĂniej ĝÈdanie POST skierowane do serwisu
MongoLab byïo poprzedzone sprawdzajÈcym ĝÈdaniem OPTIONS.
W ten sposób poznaliĂmy podstawowe zagadnienia zwiÈzane z usïugÈ $http i wykonywaniem
ĝÈdañ do innych domen. Kolejnym zagadnieniem, któremu musimy siÚ przyjrzeÊ, jest usïuga
$resource.

Usïuga $resource
PrezentacjÚ usïugi $resource powinniĂmy zaczÈÊ od wyjaĂnienia, dlaczego jest nam ona potrzebna. Wydaje siÚ bowiem, ĝe usïuga $http jest w stanie wykonywaÊ wszelkie potrzebne
interakcje ze zdalnymi serwerami. Dlaczego jest nam zatem potrzebna kolejna abstrakcja i z jakiego rodzaju systemów pozwala ona korzystaÊ?
Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, musimy omówiÊ nowy rodzaj usïug (przy czym chodzi tu o usïugi
dziaïajÈce na serwerze, a nie usïugi AngularJS): usïugi typu RESTful.

Usïugi typu RESTful i ich API
„Istnieje juĝ do tego odpowiednie API!”.
To nie jest hasïo reklamowe Apple’a, choÊ doskonale odpowiada ono obecnym realiom. IstniejÈ
juĝ API umoĝliwiajÈce wykonywanie chyba wszystkich moĝliwych operacji. Niemal wszystkie
usïugi, zarówno te dostÚpne publicznie, jak i prywatne (takie jak Google, Facebook, Twitter
i inne), udostÚpniajÈ swoje API. A jeĂli z danego API moĝna korzystaÊ za pomocÈ protokoïu
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HTTP, to istnieje caïkiem spore prawdopodobieñstwo, ĝe bÚdzie to API typu RESTful. Nie
musimy zresztÈ szukaÊ zbyt daleko, wszak takĝe serwis MonogLab udostÚpnia API typu RESTful,
a co wiÚcej, nawet juĝ z niego korzystaliĂmy!
REST (ang. Representational State Transfer) jest stylem architektury, który definiuje komponenty
systemu w formie zasobów. Akcje sÈ definiowane na poziomie zasobów, a serwer kontroluje
przepïyw procesów dynamicznie, korzystajÈc przy tym z pojÚcia hipermediów.
W tym rozdziale nie bÚdziemy zajmowaÊ siÚ szczegóïowo zagadnieniem samych usïug typu RESTful, lecz
skoncentrujemy siÚ na tym, w jaki sposób AngularJS uïatwia korzystanie z usïug tego typu. JeĂli CiÚ interesujÈ zagadnienia zwiÈzane z dziaïaniem usïug typu RESTful, to zajrzyj do doskonaïego artykuïu w witrynie
InfoQ — http://www.infoq.com/articles/webber-rest-workflow. To naprawdÚ fascynujÈca lektura!

WiÚkszoĂÊ interfejsów API, przygotowanych jako API typu RESTful, moĝe nie byÊ prawdziwymi
usïugami tego typu, a jedynie speïniaÊ kilka spoĂród wszystkich narzucanych im wymagañ.
Usïugi typu RESTful uĝywane za poĂrednictwem protokoïu HTTP majÈ przynajmniej nastÚpujÈce cechy wspólne:
Q Zasoby sÈ zdefiniowane przy uĝyciu adresów URL. Oto dwa przykïady takich zasobów:
Q

Zasoby kolekcji — sÈ one pobierane przy uĝyciu adresów URL o postaci
http://myserver.com/resources.

Zasoby elementów kolekcji — sÈ one pobierane przy uĝyciu adresów URL
o postaci http://myserver.com/resources/id, gdzie id identyfikuje konkretny
zasób w kolekcji.
Q Czasownik HTTP GET sïuĝy do pobierania danych z kolekcji, czy teĝ do pobierania
zasobów elementu kolekcji.
Q ¿Èdania HTTP POST sïuĝÈ do tworzenia nowych zasobów.
Q

Q ¿Èdania HTTP PUT sïuĝÈ do aktualizacji istniejÈcych zasobów.
Q ¿Èdania HTTP DELETE sïuĝÈ do usuwania zasobów.

A teraz wróÊmy na poczÈtek tego rozdziaïu, do podpunktu pt. „Wczytywanie danych Êwiczeñ
i treningów”, i przyjrzyjmy siÚ wzorcom adresów URL punktów kontrolnych serwisu MongoLab;
sÈ one zgodne z podanymi wczeĂniej zaïoĝeniami.
AngularJS ma usïugÚ $resource przeznaczonÈ wïaĂnie do obsïugi serwerów udostÚpniajÈcych
usïugi typu RESTful, do których moĝna odwoïywaÊ siÚ za pomocÈ protokoïu HTTP. W kilku
kolejnych czÚĂciach rozdziaïu wyjaĂniÚ, jak dziaïa usïuga $resource, i wykorzystamy jÈ w wybranych fragmentach aplikacji Mój trening.
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Podstawowe informacje o usïudze $resource
Usïuga $resource jest abstrakcjÈ utworzonÈ w oparciu o usïugÚ $http, która ma nam uïatwiaÊ
korzystanie z usïug typu RESTful (dziaïajÈcych na serwerach). W AngularJS zasób jest definiowany w nastÚpujÈcy sposób:
$resource(url, [paramDefaults], [actions]);

A oto parametry wywoïania tej usïugi:
Q url ʊ okreĂla adres URL punktu koñcowego. W tym adresie moĝna umieszczaÊ
sparametryzowane argumenty, poprzedzajÈc je znakiem dwukropka (:). Poniĝej
przedstawiam dwa przykïady takich adresów URL:
Q /collection/:identifier ʊ w tym adresie URL zostaï sparametryzowany
fragment identyfikatora;
Q /:collection/:identifier ʊ natomiast w tym adresie zostaïy sparametryzowane
oba fragmenty, zarówno kolekcji, jak i identyfikatora.
JeĂli wartoĂÊ parametru nie jest dostÚpna w momencie wywoïania, to dany
parametr zostanie usuniÚty z adresu URL. Sposób dziaïania tych parametrów
wyjaĂniam na przykïadach zamieszczonych poniĝej.
Q paramDefaults ʊ ma podwójne znaczenie. W przypadku sparametryzowanych
adresów URL parametr paramDefaults okreĂla domyĂlne wartoĂci zamienników,
natomiast wszystkie dodatkowe wartoĂci zostanÈ doïÈczone do ïañcucha zapytania
umieszczonego na koñcu adresu URL.
Przeanalizujmy adres URL o postaci /users/:name. Tabela 5.1 przedstawia finalnÈ
postaÊ adresu URL w zaleĝnoĂci od przekazanego parametru paramDefaults.
Tabela 5.1. Wpïyw parametrów na postaÊ adresu URL
WartoĂÊ parametru paramDefaults

Wynikowy adres URL

{}

/users

{name:'dawid'}

/users/dawid

{search:'dawid'}

/users?search=szukane

{name:'dawid', search:'szukane'}

/users/dawid?search=szukane

Jak siÚ niebawem dowiesz, te parametry moĝna takĝe przesïaniaÊ podczas
wywoïywania konkretnej akcji.
Q actions ʊ jest jedynie zwyczajnÈ funkcjÈ JavaScriptu doïÈczonÈ do obiektu
$resource w celu wykonania okreĂlonej czynnoĂci. Obiekt $resource udostÚpnia
standardowy zestaw operacji, które przewaĝnie moĝna wykonywaÊ na wszystkich
zasobach, takich jak get, query, save oraz delete. Parametr actions pozwala
rozszerzyÊ domyĂlnÈ listÚ akcji o wïasne operacje bÈdě zmodyfikowaÊ dziaïanie
którejĂ z predefiniowanych akcji.
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Parametr actions jest obiektem, którego kluczami sÈ nazwy akcji, a wartoĂciami
obiekty config, przy czym sÈ to te same obiekty config, które sÈ uĝywane w usïudze
$http (przekazywane jako drugi argument jej wywoïania).
Utworzenie zasobu za pomocÈ przedstawionej wczeĂniej instrukcji deklaracji zasobu zwraca
klasÚ Resource. Klasa ta hermetyzuje konfiguracjÚ, którÈ podaliĂmy podczas jej tworzenia. Aby
wygenerowaÊ ĝÈdanie przy uĝyciu tej klasy, naleĝy wywoïaÊ jednÈ z udostÚpnianych przez niÈ
metod akcji (w tym takĝe akcji, które sami zdefiniowaliĂmy).
Przyjrzyjmy siÚ teraz kilku praktycznym przykïadom wywoïywania akcji zasobów i spróbujmy
nieco lepiej zrozumieÊ przeznaczenie trzeciego parametru usïugi $resource — actions.

WyjaĂnienie akcji usïugi $resource
Aby zrozumieÊ, w jaki sposób naleĝy wywoïywaÊ akcje zasobów i rolÚ parametru actions
w definiowaniu zasobów, przeanalizujmy poniĝszy przykïad. Zaïóĝmy, ĝe zasób jest uĝywany
w nastÚpujÈcy sposób:
var Exercises = $resource('https://api.mongolab.com/
api/1/databases/angularjsbyexample/collections/
exercises/:param,{},{update:{action:PUT'}});

Powyĝsza instrukcja tworzy klasÚ Exercises, udostÚpniajÈcÈ w sumie szeĂÊ akcji: get, save,
update, query, remove oraz delete. PiÚÊ z nich to standardowe akcje definiowane dla kaĝdego
zasobu, natomiast szósta, update, zostaïa dodana do tej klasy zasobów poprzez przekazanie funkcji
w parametrze actions (trzecim argumencie wywoïania usïugi $resource). Deklaracja parametru
actions ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
actions:{akcja1 : config, akcja2 : config, akcja3 : config}

Ten kod definiuje trzy akcje wraz z ich konfiguracjÈ. Uĝywany tu obiekt config jest tym samym
obiektem, który jest stosowany w wywoïaniu usïugi $http.
W powyĝszym przykïadzie obiekt config przekazany w celu skonfigurowania akcji update zawiera tylko jednÈ wïaĂciwoĂÊ, action (nie naleĝy go myliÊ z parametrem action usïugi $resource),
okreĂlajÈcÈ czasownik protokoïu HTTP, który naleĝy zastosowaÊ w momencie wywoïania metody
akcji update.
W przypadku piÚciu domyĂlnych akcji usïugi $resource stosowane obiekty config majÈ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
{

'get':
'save':
'query':
'remove':
'delete':

{method:'GET'},
{method:'POST'},
{method:'GET', isArray:true},
{method:'DELETE'},
{method:'DELETE'}

};
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Czasowniki protokoïu HTTP stosowane w tych akcjach majÈ sens i sÈ zgodne z wzorcem adresów URL usïug typu RESTful. Nieco zaskakujÈce jest pominiÚcie akcji update lub akcji wykonujÈcej ĝÈdania HTTP PUT. Z tego wzglÚdu w przypadku definiowania punktu koñcowego usïugi
typu RESTful moĝe siÚ pojawiÊ koniecznoĂÊ uzupeïnienia standardowej listy akcji o akcjÚ
update wykonujÈcÈ ĝÈdania PUT. WïaĂnie to zrobiliĂmy w pierwszym przykïadzie przedstawionym
w tym punkcie rozdziaïu.
W powyĝszej konfiguracji interesujÈcy wydaje siÚ atrybut isArray zastosowany w akcji query.
Aby zrozumieÊ jego dziaïanie, musisz zobaczyÊ, w jaki sposób sÈ wywoïywane akcje zasobów.

Wywoïywanie akcji zasobów
Wywoïanie usïugi $resource zamieszczone na poczÈtku poprzedniego punktu rozdziaïu tworzy
jedynie klasÚ zasobu o nazwie Exercises. Aby wykonaÊ operacjÚ odwoïujÈcÈ siÚ do serwera, musimy wywoïaÊ jednÈ z szeĂciu metod akcji zdefiniowanych w klasie Exercises. Poniĝej przedstawiam trzy proste przykïady takich wywoïañ:
Exercises.query();
// pobiera wszystkie treningi
Exercises.get({id:'test'});
// pobiera üwiczenie o identyfikatorze 'test'
Exercises.save({},workout);
// zapisuje trening

W przypadku metod akcji korzystajÈcych z ĝÈdañ GET ogólna skïadnia ich wywoïañ ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
Exercises.actionName([parameters],[successcallback],[errorcallback]);

Z kolei w przypadku metod akcji korzystajÈcych z ĝÈdañ POST ogólna skïadania ich wywoïañ
wyglÈda nastÚpujÈco:
Exercises.actionName([parameters],[postData],[successcallback],[errorcallback]);

Jak widaÊ, akcje korzystajÈce z ĝÈdañ POST wymagajÈ przekazania dodatkowego parametru,
postData, zawierajÈcego faktyczne dane, które zostanÈ wysïane na serwer.
Ostatnie dwa parametry, successcallback i errorcallback, to funkcje zwrotne, które zostanÈ wywoïane po odebraniu odpowiedzi, przy czym to, która z nich zostanie wykonana, bÚdzie zaleĝeÊ
od statusu odpowiedzi.
Wywoïanie akcji zasobu powoduje zwrócenie jednego z dwóch moĝliwych wyników:
Q obiektu klas Resource (czyli obiektu zasobu) ʊ jest on zwracany, jeĂli parametr
konfiguracyjny isArray danej akcji przyjmie wartoĂÊ false, jak dzieje siÚ, na przykïad,
w przypadku akcji get;
Q pustej tablicy ʊ jest ona zwracana, jeĂli parametr konfiguracyjny isArray przyjmie
wartoĂÊ true, jak siÚ dzieje, na przykïad, w przypadku akcji query.
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Jak widaÊ, dziaïanie usïugi $resource caïkowicie róĝni siÚ pod tym wzglÚdem od dziaïania
usïugi $http, która zawsze zwraca obietnice.
JeĂli zachowamy zwróconÈ wartoĂÊ, to AngularJS zapisze w zwróconym obiekcie lub tablicy
odpowiedě, która w przyszïoĂci zostanie odebrana z serwera. Ten sposób dziaïanie usïugi
$resource pozwala na tworzenie kodu, w którym nie trzeba implementowaÊ funkcji zwrotnych.
Na przykïad w kontrolerze ExerciseListController moglibyĂmy wczytaÊ wszystkie Êwiczenia,
uĝywajÈc poniĝszego wywoïania:
$scope.exercises = Exercises.query();

Powyĝsze wywoïanie akcji query powoduje natychmiastowe zwrócenie pustej tablicy. W przyszïoĂci, kiedy serwer przeĂle odpowiedě, jej zawartoĂÊ zostanie zapisana w tablicy. A co ciekawsze, dziÚki fantastycznej infrastrukturze dowiÈzywania danych, jakÈ ma AngularJS, wszelkie
dowiÈzania tablicy exercises do widoku zostanÈ automatycznie zaktualizowane.
Kolejnym interesujÈcym aspektem parametru konfiguracyjnego isArray akcji jest to, ĝe w razie
nieprawidïowego okreĂlenia jego wartoĂci moĝe on doprowadziÊ do nieprawidïowego przetworzenia odpowiedzi. Parametr ten pomaga AngularJS okreĂliÊ, czy odpowiedě naleĝy zdeserializowaÊ jako tablicÚ czy jako obiekt. W razie zastosowania nieprawidïowej wartoĂci tego parametru AngularJS zgïasza wyjÈtek o nastÚpujÈcej treĂci:
"Error in resource configuration. Expected response to contain an object but got
3
´an array"

W przeciwnym razie zgïaszany jest wyjÈtek o treĂci:
"Error in resource configuration. Expected response to contain an array but got
´an object"4

Bardzo ïatwo moĝna doprowadziÊ do zgïoszenia tych wyjÈtków. Spróbujmy wykonaÊ nastÚpujÈce
wywoïania:
Exercises.get(); // zwraca tablicĊ
Exercises.query({params:'plank'}); // zwraca obiekt üwiczenia

Wykonanie pierwszego wywoïanie z powyĝszego przykïadu spowoduje zgïoszenie pierwszego
z przedstawionych wczeĂniej bïÚdów, natomiast kolejne wywoïanie spowoduje zgïoszenie drugiego bïÚdu. Wystarczy spojrzeÊ na konfiguracjÚ obu metod akcji — get i query — by siÚ przekonaÊ, dlaczego te bïÚdy zostaïy zgïoszone.
Zanim przejdziemy do kolejnego zagadnienia, koniecznie naleĝy jeszcze raz o czymĂ przypomnieÊ. Chodzi o róĝnice w wartoĂciach wynikowych zwracanych przez usïugi $resource i $http.
3

BïÈd w konfiguracji zasobu. Oczekiwano odpowiedzi zawierajÈcej obiekt, a otrzymana odpowiedě zawieraïa tablicÚ — przyp. tïum.

4

BïÈd w konfiguracji zasobu. Oczekiwano odpowiedzi zawierajÈcej tablicÚ, a otrzymana odpowiedě zawieraïa obiekt — przyp. tïum.
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Usïuga $http zawsze zwraca obietnicÚ, natomiast w przypadku usïugi $resource moĝe to byÊ
obiekt klasy Resource bÈdě tablica. Z tego wzglÚdu istnieje moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego dowiÈzania wyników zwracanych przez usïugÚ $resource do widoku, bez koniecznoĂci stosowania
funkcji zwrotnych.
Obiekt i kolekcja zasobów zwracane przez wywoïanie akcji zawierajÈ kilka przydatnych wïaĂciwoĂci:
Q $promise ʊ zawiera obietnicÚ uĝywanÈ do obsïugi ĝÈdania. W razie potrzeby moĝna
jej uĝyÊ do oczekiwania na odebranie odpowiedzi, podobnie jak w przypadku
korzystania z usïugi $http. Ewentualnie moĝna takĝe skorzystaÊ z funkcji zwrotnych
successcallback i errorcallback rejestrowanych podczas wywoïywania usïugi
$resource.
Q $resolved ʊ przyjmuje wartoĂÊ true, jeĂli powyĝsza obietnica zostaïa wyznaczona,
bÈdě wartoĂÊ false w przeciwnym razie.
Spróbujmy teraz wykorzystaÊ zdobytÈ wiedzÚ w praktyce i zmieniÊ fragment aplikacji Mój
trening w taki sposób, by odwoïywaïa siÚ do serwera, uĝywajÈc usïugi $resource.

DostÚp do danych Êwiczeñ
przy uĝyciu usïugi $resource
Do tej pory uĝywaliĂmy usïugi $http do zarzÈdzania danymi treningów i Êwiczeñ. Aby jednak
dokïadniej poznaÊ dziaïanie usïugi $resource, zmienimy teraz implementacjÚ naszej aplikacji
w taki sposób, by korzystaïa z tej usïugi do wczytywania i zapisywania danych Êwiczeñ.
Zaczniemy od zmodyfikowania pliku services.js, w którym wewnÈtrz usïugi WorkoutService,
bezpoĂrednio przed funkcjÈ service.getExercises, dodamy poniĝszy fragment kodu:
service.Exercises = $resource(collectionsUrl + "/exercises/:id",
{ apiKey: apiKey}, { update: { method: 'PUT' } });

Ta instrukcja tworzy klasÚ Resource skonfigurowanÈ w taki sposób, by uĝywaïa podanego adresu
URL i klucza API. Klucz API jest przekazywany za pomocÈ kolekcji domyĂlnych parametrów.
NastÚpnie musimy usunÈÊ z usïugi WorkoutService wszystkie funkcje zwiÈzane z obsïugÈ Êwiczeñ.
Dotyczy to funkcji service.getExercises, service.getExercise, service.updateExercise,
service.addExercise oraz service.deleteExercise. Obecnie wszystkie operacje zwiÈzane z Êwiczeniami bÚdÈ wykonywane z uĝyciem zasobów.
Funkcja $resource naleĝy do moduïu ngResource, dlatego do pliku index.html musimy dodaÊ
odpowiednie odwoïanie; naleĝy je umieĂciÊ poniĝej odwoïañ do innych moduïów AngularJS:
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/
1.3.3/angular-resource.js"></script>
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NastÚpnie do pliku app.js musimy dodaÊ zaleĝnoĂÊ od moduïu ngResource:
angular.module('app', [...,'ngResource']);

Na koniec musimy takĝe dodaÊ usïugÚ $resource jako zaleĝnoĂÊ do naszej usïugi WorkoutService.
Trzeba przy tym pamiÚtaÊ, ĝe zaleĝnoĂÊ tÚ naleĝy dodaÊ do funkcji this.$get.
Powyĝsze zmiany majÈ równieĝ wpïyw na funkcjÚ service.getWorkout, gdyĝ jej implementacja
jest zaleĝna od funkcji getExercises. Z tego wzglÚdu wywoïanie service.getExercises() umieszczone wewnÈtrz wywoïania $q.all naleĝy zastÈpiÊ fragmentem:
service.Exercises.query().$promise

Akcja query zwraca pustÈ tablicÚ, która dysponuje predefiniowanÈ wïaĂciwoĂciÈ $promise, na
którÈ moĝe oczekiwaÊ wywoïanie $q.all.
A teraz, poniewaĝ usunÚliĂmy z usïugi kilka funkcji, musimy poprawiÊ pozostaïe fragmenty
aplikacji, które jej uĝywaïy.
Zacznijmy od zmodyfikowania implementacji listy Êwiczeñ, gdyĝ to bÚdzie najproĂciej zrobiÊ.
W pierwszej kolejnoĂci poprawimy metodÚ init kontrolera ExercisesNavController zdefiniowanÈ
w pliku exercise.js w katalogu WorkoutBuilder. Jej dotychczasowÈ zawartoĂÊ naleĝy zastÈpiÊ poniĝszÈ instrukcjÈ:
$scope.exercises = WorkoutService.Exercises.query();

Dokïadnie w taki sam sposób trzeba zmodyfikowaÊ implementacjÚ funkcji init kontrolera
ExerciseListController.
Pusta tablica zwracana przez wywoïanie funkcji query zostanie wypeïniona danymi w przyszïoĂci, po odebraniu odpowiedzi. Po zaktualizowaniu modelu exercises takĝe widok, do którego jest on dowiÈzany, zostanie automatycznie zaktualizowany. I nie wymaga to stosowania
ĝadnych funkcji zwrotnych!
A teraz zajmiemy siÚ poprawieniem strony do dodawania Êwiczeñ (#/builder/exercises/new),
kontrolera ExerciseDetailController oraz usïug, które sÈ przez nie uĝywane. W ich przypadku
wszystkie odwoïania do usïugi $http naleĝy zastÈpiÊ odwoïaniami do usïugi $resource. Zaczniemy od zmodyfikowania funkcji startBuilding usïugi ExerciseBuilderService zdefiniowanej
w pliku services.js w katalogu WorkoutBuilder. Poniĝej przedstawiam jej nowÈ implementacjÚ:
service.startBuilding = function (name) {
if (name) {
buildingExercise = WorkoutService.Exercises.get({ id: name }, function (data) {
newExercise = false;
});
}
else {
buildingExercise = new Exercise({});
newExercise = true;

266

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 5. • Dodawanie warstwy trwaáoĞci danych

}
return buildingExercise;
};

ZastosowaliĂmy tu metodÚ akcji get zasobu Exercise, aby na podstawie podanej nazwy
({id:name}) pobraÊ dane konkretnego Êwiczenia. Trzeba przy tym pamiÚtaÊ, ĝe nazwa Êwiczenia
jest uĝywana jako jego identyfikator.
Zanim przypiszemy fladze newExercise wartoĂÊ false, musimy zaczekaÊ na otrzymanie odpowiedzi. Uĝywamy w tym celu funkcji zwrotnej wywoïywanej w przypadku pomyĂlnego wykonania
operacji. Warto zauwaĝyÊ, ĝe parametr data tej funkcji zwrotnej i zmienna buildingExercise
odwoïujÈ siÚ do tego samego obiektu zasobu.
Poniewaĝ nie korzystamy juĝ z obietnic, kod klauzuli else zostaï przywrócony do wczeĂniejszej
postaci, uĝywanej przed zastosowaniem usïugi $http.
Aby poprawiÊ implementacjÚ kontrolera ExerciseDetailController, musimy przywróciÊ wczeĂniejszÈ wersjÚ jego metody init, w której nie byïy uĝywane funkcje zwrotne:
$scope.exercise =
ExerciseBuilderService.startBuilding($routeParams.id);

W ten sposób udaïo siÚ nam poprawiÊ wszystkie fragmenty aplikacji zwiÈzane z pobieraniem
danych Êwiczeñ. Jak moĝna siÚ przekonaÊ, zastosowanie zasobów faktycznie umoĝliwiïo
uproszczenie kodu — wyeliminowaliĂmy przewaĝajÈcÈ wiÚkszoĂÊ funkcji zwrotnych uĝywanych
przez usïugÚ $http. Asynchroniczny charakter odwoïañ do zasobu zostaï w znacznej mierze
ukryty, co ma zarówno swoje dobre, jak i zïe strony. Z jednej strony to dobrze, gdyĝ pozwala
uproĂciÊ kod, z drugiej ěle, bo ukrywa jego asynchroniczny charakter, a to z kolei czÚsto prowadzi
do problemów ze zrozumieniem dziaïania kodu i przyczyn wystÚpujÈcych w nim bïÚdów.

Ukryty koszt ukrywania asynchronicznego charakteru kodu
Gïównym celem usïugi $resource jest uproszczenie korzystania z usïug typu RESTful. Przy
okazji moĝna wyeliminowaÊ liczbÚ funkcji zwrotnych, które trzeba by zaimplementowaÊ, gdyby
usïuga $resource nie byïa uĝywana. Stosowanie tej abstrakcji ma jednak swojÈ cenÚ. W ramach
przykïadu przeanalizujmy nastÚpujÈcy fragment kodu:
$scope.exercises = WorkoutService.Exercises.query();
console.log($scope.exercises.length);

Moĝna by sÈdziÊ, ĝe wywoïanie console.log spowoduje wyĂwietlenie dïugoĂci tablicy exercises,
ale takie przypuszczenie byïoby caïkowicie bïÚdne. W rzeczywistoĂci wïaĂciwoĂÊ $scope.exercises
zawiera pustÈ tablicÚ, a zatem wywoïanie funkcji log wyĂwietli wartoĂÊ 0. Tablica ta zostanie
wypeïniona danymi w przyszïoĂci, gdy zostanÈ one przesïane przez serwer. Silnik jÚzyka
JavaScript nie bÚdzie czekaï na otrzymanie tych danych w pierwszej instrukcji powyĝszego
fragmentu. Sprawia on wraĝenie, ĝe wszystkie operacje sÈ wykonywane sekwencyjnie, choÊ
w rzeczywistoĂci jest inaczej.
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Poniewaĝ cykle przeglÈdu sÈ wykonywane po odebraniu przez usïugÚ $resource odpowiedzi z serwera,
dowiÈzywanie danych do interfejsu uĝytkownika wciÈĝ dziaïa prawidïowo.
W ramach tych cykli przeglÈdu wykonywane jest sprawdzanie zmian pozwalajÈce okreĂliÊ, czy w modelu
aplikacji wprowadzono jakieĂ modyfikacje. Wszystkie te zmiany modelu wywoïujÈ aktywacjÚ czujek,
które z kolei wymuszajÈ aktualizacjÚ dowiÈzañ modelu od interfejsu uĝytkownika i wstawek. Zagadnienia
zwiÈzane z cyklami przeglÈdu zostaïy opisane w rozdziale 3., pt. „Stosowanie kolejnych dobrodziejstw
AngularJS”.

JeĂli którekolwiek z wykonywanych operacji zaleĝÈ od czasu, w jakim dane zostanÈ odebrane,
to konieczne bÚdzie zastosowanie obietnic i funkcji zwrotnych. WïaĂnie w taki sposób dziaïa
funkcja startBuilding, która czeka na odebranie danych Êwiczenia, a dopiero potem ustawia
flagÚ newExercise.
Nie sugerujÚ bynajmniej, aby nie uĝywaÊ usïugi $resource. W rzeczywistoĂci jest to fantastyczna usïuga,
która umoĝliwia wyeliminowanie sporej iloĂci kodu, który byïby niezbÚdny w przypadku stosowania usïugi
$http. Niemniej jednak, stosujÈc usïugÚ $resource, naleĝy pamiÚtaÊ o jej osobliwoĂciach i ich konsekwencjach.

A teraz zajmiemy siÚ poprawieniem podstawowych operacji (CRUD) na Êwiczeniach.

Podstawowe operacje
z uĝyciem usïugi $resource
Zasób Exercise zdefiniowany w usïudze WorkoutService dysponuje juĝ akcjami save i update
(to akcje niestandardowe, które zostaïy dodane przez nas). Reszta sprowadza siÚ do wywoïywania odpowiednich akcji wewnÈtrz funkcji usïugi WorkoutBuilderService.
FunkcjÈ usïugi ExerciseBuilderService, którÈ poprawimy w pierwszej kolejnoĂci, bÚdzie save.
Poniĝej przedstawiam jej nowÈ implementacjÚ:
service.save = function () {
if (!buildingExercise._id) buildingExercise._id = buildingExercise.name;
var promise = newExercise ?
WorkoutService.Exercises.save({}, buildingExercise).$promise
: buildingExercise.$update({ id: buildingExercise.name });
return promise.then(function (data) {
newExercise = false;
return buildingExercise;
});
};
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W powyĝszej implementacji wywoïujemy odpowiedniÈ akcjÚ zasobu, zaleĝnie od stanu wïaĂciwoĂci newExercise. NastÚpnie pobieramy uĝywanÈ obietnicÚ i korzystamy z niej do utworzenia
(przy uĝyciu funkcji then) ïañcucha obietnic, który w przyszïoĂci zwróci to samo Êwiczenie.
Operacja save nie tylko uĝywa klasy Resource (Exercise), lecz takĝe obiektu Resource (building
´Exercise). Powyĝszy kod prezentuje istotnÈ róĝnicÚ miÚdzy klasÈ Resource i obiektem zasobu.
Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe buildingExercise jest obiektem zasobu ustawianym przez funkcjÚ start
´Building wywoïywanÈ w kontrolerze ExerciseDetailController.
Obiekt zasobu jest zazwyczaj tworzony w ramach wywoïania operacji get odpowiadajÈcej mu
klasy Resource, na przykïad:
buildingExercise = WorkoutService.Exercises.get({ id: name });

Powyĝsze wywoïanie tworzy obiekt zasobu Êwiczenia. Z kolei nastÚpne wywoïanie tworzy tablicÚ:
$scope.exercises = WorkoutService.Exercises.query();

Po odebraniu odpowiedzi z serwera tablica ta zostanie wypeïniona obiektami zasobów Êwiczeñ.
Akcje dostÚpne w obiekcie zasobu odpowiadajÈ akcjom klasy Resource, a jedyna róĝnica polega
na tym, ĝe ich nazwy zaczynajÈ siÚ od znaku $. Co wiÚcej, akcje obiektu zasobu mogÈ operowaÊ
na danych przechowywanych w tym obiekcie. Na przykïad zastosowane we wczeĂniejszym
przykïadzie wywoïanie buildingObject.$update nie wymaga przekazywania danych w formie
argumentu, natomiast jest to konieczne w przypadku wywoïania Exercise.save (gdzie dane
Êwiczenia sÈ przekazywane jako drugi argument wywoïania).
Zamieszczona poniĝej tabela 5.2 zawiera zestawienie róĝnic w sposobie korzystania z klasy
Resource i obiektów zasobów.
Tabela 5.2. Róĝnice miÚdzy stosowaniem klasy Resource i obiektu zasobu

Tworzenie

Klasa Resource

Obiekt zasobu

Jest tworzona przy uĝyciu wywoïania

Jest tworzony w ramach wykonania
akcji. Oto przykïad:

$resource(url, param, actions)

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

Exercises.get({id:name});

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

Exercise.query();

exercise.$query();

Akcje (operacje CRUD)

Exercise.save({}, data);

exercise.$save({});

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

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

Exercise.delete({id:name});

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

Zwraca obiekt zasobu lub tablicÚ obiektów
zasobu zawierajÈcÈ dodatkowe wïaĂciwoĂci
$promise i $resolved.

Zwraca obiekt obietnicy.

WartoĂÊ wynikowa
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Obiektu zasobu naleĝy uĝywaÊ w przypadkach, gdy operacja jest wykonywana w kontekĂcie jednego
elementu. Przykïadami takich operacji sÈ update i delete. W pozostaïych sytuacjach preferowane jest
stosowanie usïugi $resource.

Operacja usuwania jest bardzo prosta — sprowadza siÚ do wywoïania akcji $delete obiektu
zasobu, która zwraca obiekt obietnicy:
service.delete = function () {
return buildingExercise.$delete({ id: buildingExercise.name });
};

W przypadku tej operacji nie musimy modyfikowaÊ kodu kontrolera WorkoutDetailController,
gdyĝ podobnie jak wczeĂniej takĝe teraz funkcje save i delete usïugi WorkoutBuilderService
zwracajÈ obietnice.
W ten sposób poprawki w funkcji $resource sÈ juĝ gotowe i moĝemy przetestowaÊ implementacjÚ. Spróbujmy zatem wczytaÊ róĝne Êwiczenia i je edytowaÊ, by siÚ upewniÊ, czy wszystko
dziaïa prawidïowo.
W razie problemów dziaïajÈcy kod aplikacji po tym etapie prac moĝna znaleěÊ w przykïadach doïÈczonych
do ksiÈĝki, w katalogu rodzial05\punkt_kontrolny_4.

Funkcja $resource jest bardzo uĝytecznÈ usïugÈ AngularJS, uïatwiajÈcÈ korzystanie z punktów
koñcowych usïug typu RESTful obsïugiwanych przy uĝyciu protokoïu HTTP. A co z innymi
punktami koñcowymi, które nie sÈ zgodne z architekturÈ REST? No cóĝ, w ich przypadku
zawsze moĝna korzystaÊ z usïugi $http. JeĂli jednak takĝe podczas korzystania z takich punktów
koñcowych chcielibyĂmy posïugiwaÊ siÚ usïugÈ $resource, to musimy pamiÚtaÊ o kilku róĝnicach
w sposobie dostÚpu do zasobów.

Stosowanie usïugi $resource
do obsïugi innych rodzajów punktów koñcowych
O ile punkt koñcowy uĝywa protokoïu HTTP oraz zwraca i pobiera dane w formacie JSON
(bÈdě w innym formacie, który moĝna skonwertowaÊ do formatu JSON), to moĝna z niego
korzystaÊ przy uĝyciu usïugi $resource. W takich sytuacjach moĝe byÊ konieczne utworzenie
odrÚbnych klas Resource sïuĝÈcych do przeglÈdania danych i do wykonywania pozostaïych operacji CRUD. Na przykïad przeanalizujmy poniĝsze deklaracje:
$resource('/users/active');
// do przeglądania i pobierania
$resource('/users/createnew'); // do tworzenia
$resource('/users/update/:id'); // do aktualizacji
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W takich przypadkach wiÚkszoĂÊ wywoïañ akcji jest wykonywana przy uĝyciu klasy Resource,
a akcje obiektów zasobów mogÈ nie funkcjonowaÊ prawidïowo.
Moĝe siÚ nawet zdarzyÊ, ĝe takie punkty koñcowe nie sÈ zgodne ze standardowymi sposobami korzystania z akcji protokoïu HTTP. Na przykïad ĝÈdania POST mogÈ byÊ uĝywane zarówno
do zapisu, jak i do aktualizacji danych, a ĝÈdania DELETE mogÈ w ogóle nie byÊ obsïugiwane.
MogÈ wystÚpowaÊ takĝe inne, podobne rozbieĝnoĂci.
W ten sposób dotarliĂmy do koñca prezentacji usïugi $resource. Zakoñczmy jÈ podsumowaniem
wszystkiego, czego siÚ o niej dowiedziaïeĂ:
Q Usïuga $resource jest bardzo uĝyteczna do obsïugi interakcji z usïugami typu
RESTful. Moĝna jej takĝe uĝywaÊ do obsïugi innych rodzajów punktów koñcowych.
Q O ile punkt koñcowy jest zgodny ze wzorcem dziaïania charakterystycznego dla
usïug typu RESTful, to usïuga $resource pozwala nam uniknÈÊ tworzenia wiÚkszoĂci
powtarzalnego kodu wymaganego do prowadzenia interakcji.
Q Wywoïania akcji usïugi $resource zwracajÈ obiekt zasobu (lub ich tablicÚ), który
w przyszïoĂci zostanie wypeïniony danymi. Odróĝnia to jÈ od usïugi $http, która
zawsze zwraca obiekt obietnicy.
Q DziÚki temu, ĝe akcje usïugi $resource zwracajÈ obiekty zasobów, niektóre
scenariusze korzystania z tych zasobów moĝemy implementowaÊ bez stosowania
funkcji zwrotnych. Nie oznacza to jednak wcale, ĝe operacje wykonywane przy
uĝyciu usïugi $resource i obiektów zasobów sÈ operacjami synchronicznymi.
W ten sposób poznaïeĂ moĝliwoĂci i sposoby korzystania z usïug $http i $resource. Usïugi te
zapewniajÈ ogromne moĝliwoĂci i sÈ w stanie zaspokoiÊ wszystkie nasze potrzeby zwiÈzane z interakcjÈ z serwerami. W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu opiszÚ kilka ogólnych scenariuszy obsïugi
i pewne bardziej zaawansowane zagadnienia zwiÈzane ze stosowaniem usïug $http i $resource.
W pierwszej kolejnoĂci zajmiemy siÚ funkcjami przechwytujÈcymi ĝÈdania i odpowiedzi.

Funkcje przechwytujÈce ĝÈdania
i odpowiedzi
Jak moĝna siÚ domyĂlaÊ, funkcje przechwytujÈce ĝÈdania i odpowiedzi (ang. interceptors, nazywane takĝe czasami interceptorami ĝÈdañ i odpowiedzi) umoĝliwiajÈ przechwytywanie ĝÈdañ
i odpowiedzi oraz ich wzbogacanie lub modyfikowanie. Typowe przypadki zastosowania tych
funkcji obejmujÈ uwierzytelnianie, globalnÈ obsïugÚ bïÚdów, operacje na nagïówkach HTTP,
modyfikowanie adresów URL punktów koñcowych, globalnÈ logikÚ powtarzania operacji oraz
kilka innych rozwiÈzañ.
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Funkcje przechwytujÈce sÈ implementowane w formie potoku i wywoïywane jedna za drugÈ, dokïadnie tak samo jak w przypadku potoków analizy i formatowania kontrolera NgModelController
(opisanych w poprzednim rozdziale).
Funkcje przechwytujÈce mogÈ dziaïaÊ w czterech miejscach, dlatego istniejÈ aĝ cztery potoki
tych funkcji. SÈ one wykonywane:
Q przed wysïaniem ĝÈdania;
Q po wystÈpieniu bïÚdu ĝÈdania (bïÈd ĝÈdania moĝe siÚ wydawaÊ czymĂ dziwnym,
niemniej jednak kiedy ĝÈdanie jest przekazywane w potoku od jednej funkcji
do drugiej i jeĂli jedna z nich dorzuci ĝÈdanie, na przykïad ze wzglÚdu na bïÈd
walidacji danych, to takie ĝÈdanie trafia do potoku bïÚdów wraz z informacjÈ
o przyczynie problemów);
Q po odebraniu odpowiedzi z serwera;
Q po odebraniu bïÚdu z serwera bÈdě w przypadku, gdy z powodu jakichĂ uchybieñ
komponent potoku odpowiedzi odrzuci prawidïowÈ odpowiedě.
Funkcje przechwytujÈce w AngularJS sÈ zazwyczaj implementowane jako usïugi typu factory.
NastÚpnie, podczas etapu konfiguracji moduïu, sÈ one dodawane do kolekcji funkcji przechwytujÈcych usïugi $httpProvider.
Typowy schemat tworzenia usïugi tego typu przedstawia poniĝszy przykïad:
myModule.factory('myHttpInterceptor', function ($q, dependency1, dependency2) {
return {
'request': function (config) {},
'requestError': function (rejection) {},
'response': function (response) {},
'responseError': function (rejection) {}
};});

Poniĝsza instrukcja pokazuje, w jaki sposób usïuga ta jest rejestrowana na etapie konfiguracji
moduïu:
$httpProvider.interceptors.push('myHttpInterceptor');

Funkcje przechwytujÈce request i requestError sÈ wywoïywane przed wysïaniem ĝÈdania,
natomiast funkcje response i responseError ʊ po odebraniu odpowiedzi. Implementowanie
wszystkich czterech funkcji przechwytujÈcych nie jest wymagane. Wystarczy zaimplementowaÊ
tylko jednÈ z nich — tÚ, która speïnia nasze potrzeby.
Szkielet zastosowania funkcji przechwytujÈcych moĝna znaleěÊ 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 uĝyliĂmy po raz pierwszy. Podobnie jak inni
dostawcy pozwala nam ona skonfigurowaÊ dziaïanie usïugi $http na etapie konfigurowania moduïu.
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Aby siÚ przekonaÊ, jak dziaïajÈ funkcje przechwytujÈce, spróbujmy takÈ funkcjÚ zaimplementowaÊ!

Zastosowanie funkcji przechwytujÈcej
do przekazania klucza API
Nasza obecna implementacja usïugi WorkoutService jest zaĂmiecona odwoïaniami do klucza
API umieszczonymi we wszystkich wywoïaniach lub deklaracjach zwiÈzanych z usïugami
$http i $resource. Chodzi o fragmenty kodu takie jak ten poniĝej:
$http.get(collectionsUrl + "/workouts", { params: { apiKey: apiKey} });

Kaĝde odwoïanie do API MongoLab wymaga dodania do ïañcucha zapytania klucza API. Jest
caïkowicie jasne, ĝe jeĂli zaimplementujemy funkcjÚ przechwytujÈcÈ dodajÈcÈ klucz API do
kaĝdego ĝÈdania kierowanego do MongoLab, to bÚdziemy mogli pozbyÊ siÚ z wywoïañ API
MongoLab okreĂlania wartoĂci wïaĂciwoĂci params.
A zatem czas skorzystaÊ z funkcji przechwytujÈcej! Otwórzmy plik services.js umieszczony
w katalogu shared i na jego koñcu dodajmy poniĝszy 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);
}
}
}];
});

Powyĝszy kod tworzy dostawcÚ (usïugÚ typu provider, a nie usïugÚ typu factory). Funkcja
setApiKey tego dostawcy pozwala na ustawienie klucza API, jeszcze zanim bÚdzie mogïa zostaÊ
uĝyta funkcja przechwytujÈca.
JeĂli chodzi o funkcjÚ wytwórczÈ zwracanÈ przez $get, to implementujemy w niej wyïÈcznie
funkcjÚ przechwytujÈcÈ request. Funkcja ta ma tylko jeden parametr, config, i zwraca obiekt
config bÈdě obietnicÚ, której wyznaczenie zwróci ten obiekt. Jest to dokïadnie ten sam obiekt
config, który jest uĝywany przez usïugÚ $http.
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W naszej implementacji funkcji przechwytujÈcej upewniamy siÚ, ĝe wartoĂÊ wïaĂciwoĂci apiKey
zostaïa podana, a ĝÈdanie jest przesyïane na adres api.mongolab.com. JeĂli oba te warunki zostanÈ speïnione, to aktualizujemy obiekt params, dodajÈc do niego wïaĂciwoĂÊ apiKey, dziÚki
czemu klucz API bÚdzie dodawany do ïañcucha zapytania.
Nasza funkcja przechwytujÈca jest juĝ gotowa, ale sposób jej implementacji wymaga wprowadzenia pewnych zmian.
Obecnie usïuga WorkoutService nie potrzebuje juĝ klucza API, wiÚc moĝemy poprawiÊ jej
funkcjÚ configure. Zmodyfikujmy zatem kod pliku config.js, dodajÈc do funkcji moduïu config
zaleĝnoĂÊ od dostawcy ApiKeyAppenderInterceptorProvider.
WewnÈtrz funkcji config, na samym jej poczÈtku, musimy dodaÊ dwa wiersze kodu:
ApiKeyAppenderInterceptorProvider.setApiKey("<mój_klucz>");
$httpProvider.interceptors.push('ApiKeyAppenderInterceptor');

MetodÚ configure dostawcy WorkoutServiceProvider musimy zmodyfikowaÊ w nastÚpujÈcy
sposób:
WorkoutServiceProvider.configure("<nazwa_bazy_danych>");

Sama deklaracja funkcji configure dostawcy WorkoutServiceProvider takĝe wymaga modyfikacji.
Poniĝej zostaï przedstawiony jej kod, którym naleĝy zastÈpiÊ dotychczasowÈ implementacjÚ
tej funkcji umieszczonÈ w pliku services.js, w katalogu shared:
this.configure = function (dbName) {
database = database;
collectionsUrl = apiUrl + dbName + "/collections";
}

Ostatnim zadaniem jest usuniÚcie odwoïañ do klucza API ze wszystkich wywoïañ funkcji
usïug $http i $resource. Obecnie deklaracja zasobu powinna wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
$resource(collectionsUrl + "/exercises/:id", {}, { update: { method: 'PUT' } });

Natomiast w przypadku wywoïañ funkcji usïugi $http naleĝy z nich usunÈÊ obiekt params.
Teraz juĝ moĝemy przetestowaÊ naszÈ implementacjÚ. W tym celu w przeglÈdarce wyĂwietlmy
dowolnÈ listÚ lub stronÚ ze szczegóïowymi informacjami o Êwiczeniach lub treningach i sprawděmy, czy sÈ one wyĂwietlane prawidïowo. Warto takĝe spróbowaÊ dodaÊ punkt wstrzymania w kodzie funkcji przechwytujÈcej i przekonaÊ siÚ, kiedy jest ona wywoïywana.
Zaktualizowany kod aplikacji jest dostÚpny w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu rozdzial05\
punkt_kontrolny_5.
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Przechwytywanie ĝÈdañ i odpowiedzi zapewnia ogromne moĝliwoĂci, pozwalajÈce na zaimplementowanie dowolnych, nowoczesnych rozwiÈzañ zwiÈzanych ze zdalnymi wywoïaniami
wykonywanymi przy uĝyciu protokoïu HTTP. Ich wïaĂciwe wykorzystanie umoĝliwia uproszczenie implementacji i zredukowanie iloĂci powtarzajÈcego siÚ kodu.
Funkcje przechwytujÈce operujÈ na poziomie, na którym mogÈ manipulowaÊ peïnymi ĝÈdaniami
i odpowiedziami. Dotyczy to nagïówków, punktów koñcowych oraz samych komunikatów!
Istnieje jednak jeszcze jeden mechanizm AngularJS, podobny do funkcji przechwytujÈcych,
ale zwiÈzany wyïÈcznie z przeksztaïceniami zawartoĂci ĝÈdañ i odpowiedzi. SÈ to tak zwane
funkcje przeksztaïcajÈce (ang. transformers).

Funkcje przeksztaïcajÈce ĝÈdania
i odpowiedzi
Zadaniem funkcji przeksztaïcajÈcych jest zmiana postaci danych wejĂciowych z jednego formatu
na inny. Funkcje te sÈ doïÈczane do potoku przetwarzania ĝÈdañ i odpowiedzi stosowanego
w AngularJS i pozwalajÈ na przeksztaïcanie zawartoĂci wysyïanych ĝÈdañ i odbieranych odpowiedzi. Doskonaïym przykïadem takiej funkcji przeksztaïcajÈcej jest globalna funkcja stosowana w AngularJS, która przeksztaïca odpowiedzi tekstowe zapisane w formacie JSON na odpowiedni obiekt JavaScriptu (i na odwrót).
Takie przeksztaïcenie danych moĝna wykonywaÊ zarówno podczas wywoïania ĝÈdania, jak i podczas przetwarzania odpowiedzi, dlatego dostÚpne sÈ dwa potoki funkcji przeksztaïcajÈcych —
jeden do przeksztaïcania ĝÈdañ, a drugi do przeksztaïcania odpowiedzi.
Funkcje przeksztaïcajÈce mogÈ byÊ rejestrowane na dwa sposoby:
Q Globalnie, dla wszystkich ĝÈdañ lub odpowiedzi. Na tym globalnym poziomie jest
rejestrowana standardowa funkcja przeksztaïcajÈca ïañcuchy JSON na obiekty i na odwrót.
Aby zarejestrowaÊ globalnÈ funkcjÚ przeksztaïcajÈcÈ, trzeba jÈ dodaÊ na poczÈtku
lub koñcu jednej z dwóch tablic: $httpProvider.defaults.transformRequest
lub $httpProvider.defaults.transformResponse.
Usïuga $http takĝe udostÚpnia wïaĂciwoĂÊ defaults, stanowiÈcÈ odpowiednik wïaĂciwoĂci $http
´Provider.defaults. DziÚki temu moĝna zmieniaÊ te ustawienia konfiguracyjne w dowolnym momencie
dziaïania aplikacji.
Q Lokalnie, w konkretnym wywoïaniu akcji usïugi $http lub $resource. Obiekt config
udostÚpnia dwie wïaĂciwoĂci: transformRequest i transformResponse. Moĝna ich

uĝywaÊ do rejestrowania dowolnych funkcji przeksztaïcajÈcych. Tak okreĂlone
funkcje przeksztaïcajÈce przesïaniajÈ funkcje zarejestrowane dla danej akcji na
poziomie globalnym.
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Obiekty $httpProvider.defaults i $http.defults zawierajÈ takĝe ustawienia zwiÈzane z domyĂlnymi nagïówkami HTTP, wysyïanymi we wszystkich ĝÈdaniach.
W niektórych przypadkach mogÈ siÚ one okazaÊ bardzo przydatne. Na przykïad, jeĂli aplikacja serwerowa
wymaga przesyïania jakiegoĂ nagïówka w kaĝdym ĝÈdaniu, to moĝna go dodaÊ do kolekcji $http.
´defaults.headers.common, a w efekcie bÚdzie on automatycznie dodawany do wszystkich ĝÈdañ:
$http.defaults.headers.common.Authorization = 'Basic YmVlcDpib29w';

WróÊmy jednak do funkcji przeksztaïcajÈcych. Z punktu widzenia implementacji funkcja
przeksztaïcajÈca ma tylko jeden argument, data, i musi zwracaÊ wynik, którym sÈ przeksztaïcone dane.
Poniĝej przedstawiam implementacjÚ jednej z funkcji przeksztaïcajÈcych uĝywanych przez
AngularJS do zmiany obiektów JavaScriptu na ïañcuchy znaków w formacie JSON. Funkcja ta
naleĝy do kodu frameworku AngularJS:
function(d) {
return isObject(d) && !isFile(d) ? toJson(d) : d;
}

Funkcja ta pobiera parametr d i przeksztaïca go na ïañcuch znaków, wywoïujÈc wewnÚtrznÈ
funkcjÚ frameworku o nazwie toJson. Funkcja ta jest rejestrowana przez framework w globalnym
potoku funkcji przeksztaïcajÈcej ĝÈdania.
Lokalne funkcje przeksztaïcajÈce sÈ przydatne w przypadkach, kiedy wolimy uniknÈÊ stosowania globalnego potoku funkcji przeksztaïcajÈcych, a jednoczeĂnie chcemy zrobiÊ coĂ niestandardowego. Poniĝszy przykïad pokazuje, w jaki sposób moĝna zarejestrowaÊ funkcjÚ przeksztaïcajÈcÈ na poziomie ĝÈdania HTTP:
service.Exercises = $resource(collectionsUrl + "/exercises/:id", {}, {
update: { method: 'PUT' },
get: {
transformResponse: function (data) {
return JSON.parse(data); }
}
});

W powyĝszej deklaracji klasy Resource rejestrujemy funkcjÚ przeksztaïcajÈcÈ odpowiedzi,
która bÚdzie uĝywana przez akcjÚ get. Funkcja ta konwertuje wejĂciowy ïañcuch znaków (data)
na obiekt, czyli dziaïa analogicznie do globalnej funkcji przeksztaïcajÈcej odpowiedzi.
Sïowo ostrzeĝenia
Stosowanie lokalnych funkcji przeksztaïcajÈcych w konkretnych akcjach usïug $http lub $resource
przesïania funkcje przeksztaïcajÈce okreĂlone globalnie.
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W powyĝszym przykïadzie zmienna data bÚdzie zawieraïa odpowiedě otrzymanÈ z serwera
zapisanÈ w formie ïañcucha znaków, a nie zdeserializowanego obiektu. ZapisujÈc naszÈ niestandardowÈ funkcjÚ przeksztaïcajÈcÈ podpowiedzi we wïaĂciwoĂci transformResponse, przesïoniliĂmy domyĂlnÈ funkcjÚ przeksztaïcajÈcÈ, która odpowiada za deserializacjÚ odpowiedzi zapisanej
w formacie JSON.
JeĂli siÚ okaĝe, ĝe konieczne jest wykonanie takĝe domyĂlnej funkcji przeksztaïcajÈcej, niezbÚdne bÚdzie utworzenie tablicy i zapisanie w niej zarówno standardowej, jak i niestandardowej funkcji przeksztaïcajÈcej, a nastÚpnie zapisanie tej tablicy we wïaĂciwoĂci transform
´Request lub transformResponse. Poniĝej przedstawiam przykïad takiego rozwiÈzania:
service.Exercises = $resource(collectionsUrl + "/exercises/:id", {}, {
update: { method: 'PUT' },
get: {
transformResponse: $http.defaults.transformResponse.concat(function (value) {
return doTransform(value); })
}
});

NastÚpnym zagadnieniem, którym siÚ zajmiemy, bÚdzie wyznaczanie tras w przypadku odrzucenia obietnicy.

Obsïuga bïÚdów wyznaczania tras
w przypadku odrzucenia obietnicy
Strona Konstruktor treningów wchodzÈca w skïad aplikacji Mój trening zaleĝy od funkcji
w parametrze konfiguracyjnym resolve, której zadaniem jest wstrzykniÚcie do kontrolera
WorkoutDetailController wybranego treningu.
WïaĂciwoĂÊ konfiguracyjna resolve ma jeszcze jednÈ zaletÚ, która uwidacznia siÚ w przypadkach, gdy którakolwiek ze zdefiniowanych w niej funkcji zwraca obietnicÚ, tak jak przedstawiona
poniĝej funkcja selectedWorkout:
return WorkoutBuilderService.startBuilding(
$route.current.params.id);

JeĂli obietnicÚ uda siÚ wyznaczyÊ prawidïowo, to dana zostanie wstrzykniÚta do kontrolera. A co
siÚ stanie w razie odrzucenia obietnicy albo jeĂli podczas jej wyznaczania pojawiÈ siÚ bïÚdy?
W przypadku powyĝszej obietnicy bïÚdy mogÈ siÚ pojawiÊ, jeĝeli w adresie URL podamy nazwÚ nieistniejÈcego treningu, na przykïad /builder/workouts/dummy, a nastÚpnie spróbujemy wyĂwietliÊ stronÚ z informacjami o tym treningu. Podobne efekty pojawiÈ siÚ w przypadku wystÈpienia bïÚdów serwera. JeĂli obietnicy nie uda siÚ wyznaczyÊ, mogÈ siÚ zdarzyÊ dwie rzeczy:
Q Po pierwsze, trasa w aplikacji nie zostanie zmieniona. JeĂli odĂwieĝymy stronÚ
w przeglÈdarce, jej zawartoĂÊ zostanie wyczyszczona.
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Q Po drugie, w gïównym zasiÚgu aplikacji, $rootScope, zostanie rozgïoszone zdarzenie
$routeChangeError (pamiÚtasz zapewne, ĝe zdarzenia AngularJS mogÈ byÊ
emitowane za pomocÈ funkcji $emit i rozgïaszane przy uĝyciu funkcji $broadcast).

Tego zdarzenia moĝemy uĝyÊ, aby w jakiĂ wizualny sposób poinformowaÊ uĝytkownika o problemach z odnalezieniem Ăcieĝki. Spróbujmy usprawniÊ stronÚ Konstruktora treningów, stosujÈc
w niej takie rozwiÈzanie.

Obsïuga nieodnalezionych treningów
BïÈd na stronie treningu moĝna wywoïaÊ, próbujÈc wywoïaÊ nieistniejÈcy trening. Taki bïÈd
musi zostaÊ pokazany na poziomie pojemnika, poza dyrektywÈ ng-view.
Zaktualizujmy zatem plik index.html i dodajmy do niego nastÚpujÈcy wiersz, umieszczajÈc go
przed deklaracjÈ ng-view:
<label ng-if="routeHasError" class="alert alert-danger">{{routeError}}</label>

KolejnÈ zmianÚ musimy wprowadziÊ w pliku root.js — w jego kodzie trzeba zmodyfikowaÊ
procedurÚ obsïugi zdarzeñ $routeChangeSuccess, dodajÈc do niej wyróĝniony wiersz kodu:
$scope.$on('$routeChangeSuccess', function (event, current,previous) {
$scope.currentRoute = current;
$scope.routeHasError = false;
});

Ponadto do tego samego pliku naleĝy takĝe dodaÊ poniĝszÈ procedurÚ obsïugi zdarzeñ $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 koñcu ostatniÈ zmianÚ musimy wprowadziÊ w pliku config.js — tutaj do konfiguracji trasy
dla strony z formularzem edycji treningów naleĝy dodaÊ wïaĂciwoĂÊ routeErrorMessage:
$routeProvider.when('/builder/workouts/:id', {
// ... istniejący kod konfiguracyjny ...
topNav: 'partials/workoutbuilder/top-nav.html',
routeErrorMessage:"Nie udaïo siÚ wczytaÊ wybranego treningu!",
// ... istniejący kod konfiguracyjny ...
});
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A teraz przetestujmy te zmiany i spróbujmy wczytaÊ w przeglÈdarce stronÚ /builder/workouts/
´nie_ma_takiego_treningu. Na stronie powinien zostaÊ wyĂwietlony komunikat, taki jak ten
przedstawiony na rysunku 5.8.

Rysunek 5.8. Komunikat informujÈcy o problemach z wczytaniem danych treningu

Jak widaÊ, implementacja obsïugi bïÚdów tego typu byïa caïkiem prosta. ZadeklarowaliĂmy
jedynie dwie wïaĂciwoĂci modelu, routeError i routeHasError, z których pierwsza jest uĝywana do przechowywania komunikatu o bïÚdzie, a druga informuje, czy w aktualnie wybranej
trasie wystÈpiï bïÈd, czy nie.
W procedurach obsïugi zdarzeñ $routeChangeSuccess i $routeChangeError okreĂlamy wartoĂci
tych wïaĂciwoĂci, aby uzyskaÊ zamierzone efekty. W implementacji procedury obsïugi zdarzeñ $routeChangeError wykonujemy dodatkowy test, aby siÚ upewniÊ, ĝe komunikat o bïÚdzie zostanie wyĂwietlony tylko w przypadku, gdy nie uda siÚ odnaleěÊ treningu. Warto takĝe
zwróciÊ uwagÚ na wïaĂciwoĂÊ routeErrorMessage, którÈ dodaliĂmy do danych konfiguracyjnych
trasy. Podobna modyfikacja danych konfiguracyjnych tras zostaïa wprowadzona w poprzednim
rozdziale, w celu okreĂlania elementów nawigacyjnych aktualnie wyĂwietlonego widoku.
W ten sposób zadbaliĂmy o obsïugÚ bïÚdów zwiÈzanych z wyĂwietlaniem nieistniejÈcych treningów na stronie Konstruktora treningów, ale analogiczne zmiany naleĝy teĝ wprowadziÊ na
stronie do edycji Êwiczeñ. Zadanie to potraktujemy jako Êwiczenie do samodzielnego wykonania, a kod aplikacji po jego zaimplementowaniu moĝna znaleěÊ w przykïadach doïÈczonych
do ksiÈĝki.
Kod aplikacji na obecnym etapie jej rozwoju moĝna znaleěÊ w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu
rozdzial05\punkt_kontrolny_6.

KolejnÈ waĝnÈ zmianÈ, którÈ musimy zaimplementowaÊ, jest poprawienie aplikacji 7-minutowy
trening, gdyĝ 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 teĝ Treningomat) jest w stanie prezentowaÊ tylko jeden, ĂciĂle okreĂlony trening. Musimy jÈ zatem poprawiÊ w taki sposób, by zapewniaïa moĝliwoĂÊ wykonywania dowolnego planu treningowego zbudowanego przy uĝyciu
aplikacji Mój trening. Oczywistym jest, ĝe te dwa programy trzeba ze sobÈ zintegrowaÊ. Podstawy do zapewnienia tej integracji zostaïy juĝ zrobione. Dysponujemy juĝ wspólnymi usïugami zapewniajÈcymi dostÚp do modeli aplikacji oraz usïugÈ WorkoutService przeznaczonÈ do
wczytywania danych — to nam w zupeïnoĂci wystarczy do rozpoczÚcia prac.
Zmodyfikowanie aplikacji 7-minutowy trening i przeksztaïcenie jej w aplikacjÚ Treningomat
wymaga czterech, opisanych poniĝej kroków:
1. UsuniÚcie z kontrolera aplikacji 7-minutowy trening zakodowanych w nim na staïe
Êwiczeñ i treningu.
2. Poprawienie strony poczÈtkowej w taki sposób, by pokazywaïa listÚ dostÚpnych
treningów, i zapewnienie uĝytkownikowi moĝliwoĂci wybrania jednego z nich,
który chce wykonaÊ.
3. Poprawienie konfiguracji trasy dla strony treningu w taki sposób, aby w formie
parametru byïa w niej przekazywana nazwa wybranego treningu.
4. Wczytanie wybranego treningu przy uĝyciu usïugi WorkoutService i rozpoczÚcie
jego wykonywania.
Dodatkowo naleĝy takĝe zmieniÊ nazwÚ aplikacji, gdyĝ dotychczasowa — 7-minutowy trening
— jest juĝ nieaktualna. Chyba najbardziej odpowiednia bÚdzie teraz nazwa Mój trening. A zatem,
przy okazji, powinniĂmy usunÈÊ ze wszystkich widoków wczeĂniejszÈ nazwÚ — 7-minutowy
trening.
Wprowadzenie tych zmian bÚdzie doskonaïym Êwiczeniem do samodzielnego wykonania! I wïaĂnie dlatego nie opiszÚ tu sposobu jego implementacji. Spróbuj sam wprowadziÊ wszystkie
zmiany, a nastÚpnie porównaj je z naszÈ implementacjÈ, którÈ znajdziesz w przykïadach doïÈczonych do ksiÈĝki, w katalogu rozdzial05\punkt_kontrolny_7.
Tak oto dotarliĂmy do koñca rozdziaïu, warto by zatem podsumowaÊ wszystko, czego siÚ z niego
dowiedziaïeĂ.

Podsumowanie
Obecnie dysponujemy juĝ aplikacjÈ o caïkiem sporych moĝliwoĂciach. Moĝemy wykonywaÊ
treningi, wczytywaÊ je i aktualizowaÊ, moĝemy takĝe ĂledziÊ historiÚ wykonywanych treningów.
A jeĂli siÚ nieco cofniemy i przyjrzymy wprowadzonym modyfikacjom, to dojdziemy do wniosku,
ĝe udaïo siÚ nam to osiÈgnÈÊ, wprowadzajÈc minimalne zmiany w kodzie. MogÚ siÚ zaïoĝyÊ, ĝe
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próba wprowadzania analogicznych zmian w aplikacji pisanej z uĝyciem biblioteki jQuery lub
innego frameworka JavaScriptu wymagaïoby wprowadzenia znacznie wiÚkszych i powaĝniejszych zmian.
Niniejszy rozdziaï zaczÚliĂmy od utworzenia bazy danych MongoDB na serwerach serwisu MongoLab. Poniewaĝ MongoLab zapewnia dostÚp do baz danych przy uĝyciu API typu RESTful, zaoszczÚdziliĂmy trochÚ czasu, rezygnujÈc z konfiguracji wïasnej infrastruktury serwera MongoDB.
PierwszÈ konstrukcjÈ AngularJS przedstawionÈ w tym rozdziale byïa usïuga $http. Stanowi
ona podstawowy mechanizm zapewniajÈcy komunikacjÚ z serwerami przy uĝyciu protokoïu
HTTP.
PoznaïeĂ takĝe obiekt konfiguracyjny (config) usïugi $http i zobaczyïeĂ, jak siÚ go uĝywa do
konfigurowania ĝÈdañ HTTP. Oprócz tego dowiedziaïeĂ siÚ, w jaki sposób standardowa konfiguracja usïugi $http pozwala na bardzo proste korzystanie z udostÚpnianych na serwerach
punktów koñcowych, które pobierajÈ i zwracajÈ dane w formacie JSON.
Oprócz tego przekonaïeĂ siÚ, ĝe caïa infrastruktura usïugi $http bazuje na obietnicach i wywoïaniach funkcji zwrotnych i ma caïkowicie asynchroniczny charakter.
W tym rozdziale po raz pierwszy utworzyïeĂ wïasnÈ obietnicÚ, dowiedziaïeĂ siÚ, jak moĝna je
tworzyÊ i wyznaczaÊ.
W ramach prezentowania tych zagadnieñ poprawiliĂmy takĝe aplikacjÚ Mój trening w taki
sposób, by korzystaïa z usïugi $http do wczytywania i zapisywania danych Êwiczeñ i treningów.
Przy tej okazji poznaïeĂ problemy zwiÈzane z korzystaniem ze zdalnych zasobów dostÚpnych
na innych domenach. DowiedziaïeĂ siÚ równieĝ, czym jest JSONP (sposób umoĝliwiajÈcy obejĂcie stosowanej przez przeglÈdarki zasady tego samego pochodzenia) i jak moĝna wykonywaÊ
ĝÈdania JSONP w aplikacjach AngularJS. Wspomniaïem teĝ o CORS, nowym standardzie komunikacji pomiÚdzy róĝnymi domenami.
Kolejnym zagadnieniem opisanym w tym rozdziale byïa usïuga $resource. Jej podstawowym
przeznaczeniem jest uïatwienie korzystania z usïug typu RESTful. W ramach jej poznawania
zmodyfikowaliĂmy kod wczytujÈcy i zapisujÈcy dane Êwiczeñ na serwerze, zastÚpujÈc uĝywanÈ
w nim wczeĂniej usïugÚ $http usïugÈ $resource. Wprowadzenie tych zmian pozwoliïo skróciÊ
kod i ograniczyÊ liczbÚ uĝywanych w nim funkcji zwrotnych.
NastÚpnie skoncentrowaliĂmy siÚ na kilku czÚsto stosowanych rozwiÈzaniach zwiÈzanych
z odwoïaniami do zdalnych serwerów. DowiedziaïeĂ siÚ, czym sÈ funkcje przechwytujÈce, uĝywane przez AngularJS do manipulowania ĝÈdaniami i odpowiedziami HTTP na poziomie globalnym. StworzyliĂmy takĝe wïasnÈ funkcjÚ przechwytujÈcÈ, której zadaniem byïo dodawanie
klucza API do kaĝdego ĝÈdania kierowanego do serwisu MongoLab.
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Kolejnym opisanym zagadnieniem byïy funkcje przeksztaïcajÈce, które pozwalajÈ przechwytywaÊ zawartoĂÊ ĝÈdañ i odpowiedzi i wykonywaÊ na nich operacje. PrzekonaliĂmy siÚ takĝe,
w jaki sposób AngularJS uĝywa tych funkcji przeksztaïcajÈcych do obsïugi danych w formacie
JSON, które sÈ przez framework automatycznie serializowane i deserializowane.
Ostatnim z zagadnieñ przedstawionych w tym rozdziale byïa obsïuga bïÚdów zwiÈzanych
z wyznaczaniem tras, które mogÈ siÚ pojawiaÊ, gdy funkcja uĝywana w parametrze konfiguracyjnym resolve trasy zwraca obietnicÚ.
W ten sposób poznaïeĂ wiÚkszoĂÊ elementów konstrukcyjnych uĝywanych do tworzenia aplikacji AngularJS, oprócz jednego, i to niezwykle waĝnego: dyrektyw. UĝywaliĂmy ich wszÚdzie, lecz sami jeszcze ĝadnej nie napisaliĂmy. Dlatego kolejny rozdziaï zostanie w caïoĂci
poĂwiÚcony zagadnieniu dyrektyw. Zaimplementujemy w nim kilka niewielkich dyrektyw, takich
jak zdalny walidator, przycisk AJAX oraz dyrektywa wyĂwietlajÈca podpowiedzi dotyczÈce walidacji danych, z której skorzystamy w aplikacji Konstruktor treningów. Ponadto dowiesz siÚ, jak
moĝna zintegrowaÊ wtyczkÚ jQuery jako dyrektywÚ AngularJS.
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informacje
o Êwiczeniach, 82
o dyrektywach, 283
o obietnicach, 69
o sesji, 399
o treningach, 248, 251
o usïudze $http, 233
o usïudze $resource, 261
o usïugach, 141
o wstrzykiwaniu zaleĝnoĂci, 56
inicjalizacja
aplikacji, 39
moduïu, 77
instrukcje wykonywania Êwiczenia, 101
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integracja
AngularJS i jQuery, 325
z serwerem, 236
interakcje z serwerem, 230
interceptor ĝÈdañ i odpowiedzi, 271
interfejs
API, 70, 212
uĝytkownika, 21
izolowany zasiÚg dyrektyw, 317

J
jQuery, 325
JSONP, 257

K
Karma, 342
katalogi, 50
klasa Resource, 269
klasy, 288
CSS, 200
koñcowe, 136
poczÈtkowe, 136
klip, 111
audio, 105
wideo, 133
klucz API, 273
kod
HTML, 315, 317
JavaScriptu, 370
kontrolera, 222, 223
komentarze, 288
kompilacja, 314
komunikacja miÚdzy dyrektywami, 283, 310, 411
komunikat
o bïÚdach walidacji, 214
o bïÚdzie, 205, 216, 296
o zapisie formularza, 214
konfiguracja, config, 77
narzÚdzia Protractor, 376
Ărodowiska Karma, 342
zaleĝnoĂci kontrolera, 348
konsolidacja, 306
konstrukcje
formularzy, 187
podstawowe aplikacji, 49
kontekst, 31
uwierzytelniania uĝytkownika, 406

kontrola
aktualizacji modelu, 191
jakoĂci, 339
kontroler, controller, 20, 24, 35
aplikacji, 54
dyrektywy, 311
FormController, 212
NgModelController, 194
WorkoutAudioController, 108
WorkoutController, 118, 329, 352, 355
WorkoutDetailController, 181, 185, 208
kontrolery list Êwiczeñ, 176
konwertowanie
liczb rzeczywistych, 196
sekund, 90

L
leniwe wczytywanie, 420
moduïów, 422
licznik, 94
lista treningów, 174, 381
literaïy ïañcuchowe
dynamiczne, 395
staïe, 395
lokalizacja zdalna, 86
lokalizowanie, 392


ïañcuch
obietnic, 71, 243, 244
znaków, 122
ïÈczenie widoku z obiektem zasiÚgu, 40

M
magazyn
danych, 231
przeglÈdarki, 157
menedĝer zaleĝnoĂci Bower, 344
metoda
$broadcast, 154
$emit, 153
$modal.open, 128
broadcast, 153
otherwise, 78
uniqueUserName, 294
metody nasïuchujÈce, 115
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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 usïuga, 169
moduï, module, 26
angular-dynamic-locale, 394
aplikacji, 39
http-server, 22
ngMock, 347
ui.bootstrap, 128
moduïy aplikacji, 53, 423
modyfikacje kodu HTML, 316
MongoDB, 231
MVC, Model View Controller, 19

N
narzÚdzia
diagnostyczne, 28
do testowania, 340
Yeoman, 390
narzÚdzie
Batarang, 41
Bower, 344
jsFiddle, 41
Karma, 342
Konsola przeglÈdarki, 41
Plunker, 41
Protractor, 374
nawias klamrowy, 28
nazwa klucza bïÚdu, 298
nazwy usïug, 143
niepoĝÈdane aktualizacje, 217
Node Package Manager, 342
Node.js, 22
normalizacja, 287
notacja obiektowa, 168

O
obiekt, 122
$error, 214
$rootScope, 40
$scope, 28, 35, 61
filter, 160

konfiguracyjny dyrektywy, 285
resolve, 183
obiekty
stron, 382
zasiÚgu, 221, 409
zasobu, 269
obietnica, promise, 69, 295
obsïuga
audio, 99, 104, 106
autoryzacji, 398, 405
bïÚdów, 277
duĝych zbiorów danych, 417
formularzy, 186
nieodnalezionych treningów, 278
scenariuszy, 387
tïumaczenia tekstów, 394
uwierzytelniania, 398
zdarzeñ, 152, 154
odtwarzanie
děwiÚku, 107
wideo, 127
odwoïania do domen, 256
odwzorowywanie danych, 241
ograniczenia wyraĝeñ, 31
okno dialogowe, 127
okreĂlanie definicji serwera, 360
operacje na
Êwiczeniach, 252
stylach CSS, 122
optymalizacja czujek, 415
organizacja kodu, 48–51

P
panel
opisu, 82
wideo, 82, 100, 125
parametr
$modalInstance, 132
attr, 297
comparator, 160
controller, 129
ctrls, 297
element, 297
expression, 161
resolve, 130
scope, 129, 297
size, 130
templateUrl, 129
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parametry funkcji $watch, 66
pasek
nawigacyjny, 171, 178
postÚpu, 74
pÚtla
$evalAsync, 113, 114
listy $watch, 114
pierwsza aplikacja, 45
plik
config.spec.js, 371, 372
directives.js, 295, 299, 308
exercises.js, 176
karma.config.js, 369
services.spec.js, 362
workout.js, 176, 215
workout-tile.html, 286
pobieranie moduïu, 55
poprawianie
aplikacji, 280
komunikatów, 214
poprawnoĂÊ
danych, 198
formularzy, 211
potok
analizy, 194
formatowania, 194
predykat, 160
preprocesor, 369
prezentacja $watch, 66
priorytet, 306
proces sprawdzania poprawnoĂci danych, 205
programowanie w oparciu o testy, 339
projektowanie
modelu aplikacji, 23
widoku, 46
projekty startowe, 388
protokóï OAuth 2.0, 401
przebieg uwierzytelniania, 399
przechowywanie danych, 157, 229
w pamiÚci, 424
zdalnych, 423
przechwytywanie ĝÈdañ, 271
przeglÈdanie historii, 100
przejĂcie, 135
przekazywanie
danych, 409
zdarzeñ, 153
przycisk, 320
do wstrzymywania, 121

pseudoselektor, 134
punkt koñcowy, 270

R
refaktoryzacja
kontrolera, 126
panelu wideo, 126
repozytorium danych treningów, 175
rodzaje testów, 339
role, 407
rozbudowa panelu wideo, 125
rozmiar strony, 415
rozszerzenia IDE, 41
rozszerzenie Batarang, 37, 425

S
scenariusze, 387
obsïugi formularzy, 166
selektor, 326
Selenium WebDriver, 374
serwer
Selenium, 374
WWW, 21
serwis
GitHub, 27
jsFiddle, 67, 393
singleton, 141
skrypty osadzone, 86
sortowanie, 159
sprawdzanie
poprawnoĂci danych, 166, 198, 202–205
poprawnoĂci formularzy, 211
zaleĝnoĂci, 355
zawartoĂci obiektów zasiÚgu, 37
zawartoĂci tablicy, 112
zmian, 113, 114
stan
formularza, 166, 218
modelu, 199
pola, 166
sterowanie przepïywem, 31
stosowanie
adresów URL, 409
animacji, 135
dyrektywy, 283

ng-include, 85
ng-model, 188
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ng-repeat, 87
ng-show, 73
ng-style, 74
JSONP, 257
obiektów stron, 382
obiektów zasiÚgu, 409
szpiegów Jasmine, 355
transkluzji, 316
usïug, 411

$location, 81
$resource, 270
zasiÚgu $rootScope, 411
zdarzeñ, 412
strona
koñcowa, 75
poczÈtkowa, 75
strony pomocnicze, 166
struktura
katalogów, 48
kodu HTML, 317
modelu, 168
style CSS, 121
symbole wstawki, 28
synchronizacja
elementu widoku, 302
klipów audio, 111, 116
system nawigacyjny aplikacji, 171
szablon
widoku, 109
dyrektywy, 315
szpieg Jasmine, 355

¥
Ăcieĝka do obrazka, 73
Ăcisïe zezwalanie kontekstowe, 101
Ăledzenie historii, 155
Ărodowisko
Karma, 342
Protractor, 375

T
tablica, 122
TDD, test-driven development, 339
testowanie, 338
aplikacji, 337
aplikacji Treningomat, 382
implementacji $interval, 357

jednoczesne dyrektyw, 366
usïugi WorkoutService, 361
wspóïdziaïania dyrektyw, 368
wznawiania treningu, 358
zatrzymywania treningu, 358
testy
dyrektywy remote-validator, 364
E2E, 338, 373–376, 381
jednostkowe, 339, 338, 341

dyrektyw, 363
komponentów, 345
kontrolera WorkoutController, 352, 355
kontrolerów, 348
tras, 371
usáug, 359
z uĪyciem moduáu ngMock, 347
tïumaczenie tekstów, 394
transkluzja, 315
trasowanie, 426
trasy, 76, 79
aplikacji Mój trening, 171
trening, 53, 117, 177
trwaïoĂÊ danych, 229
tunelowanie zdarzeñ, 332
tworzenie
aplikacji, 22, 165, 388

jednostronicowej, 46
wielojĊzycznych, 392
atrapy serwera, 379
bezpïatnej bazy danych, 232
dyrektyw, 283, 292, 334
filtra, 90
formularzy, 166
ïañcucha obietnic, 71, 245
moduïu, 55
obietnic, 230, 249
paska nawigacyjnego, 178
testów

jednostkowych, 341
typu E2E, 373
treningów, 177, 185, 253
usïug, 142–144
widoków, 76

U
ukïad aplikacji Mój trening, 170
ukrywanie treĂci, 416
uruchamianie, run, 78
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usïuga, 49, 141, 146, 411
$compile, 308
$http, 229, 233, 424
$interval, 62, 420
$location, 80, 81
$modal, 141
$parse, 291, 298
$q, 250
$resource, 230, 259–270
$route, 76
$routeParams, 219
$templateCache, 86, 368
$timeout, 420
$translate, 396
factory, 144
jsFiddle, 88
MongoLab, 231
scope.$evalAsync, 333
sessionContext, 406
WorkoutBuilderService, 179
WorkoutHistoryTracker, 146, 148
WorkoutService, 239, 361
usïugi
typu constant, 142, 143
typu provider, 144
typu RESTful, 259
typu service, 143
typu value, 142
usprawnienie panelu wideo, 100
ustawienia regionalne, 394
uwierzytelnianie, 388, 398
w oparciu o cookies, 399
w oparciu o ĝetony, 401, 405
uĝycie
API obietnic, 69
dyrektywy

ng-bind-html, 103
ng-form, 220
ng-if, 94
ng-model-options, 191
ng-repeat, 159
filtrów, 90
klawiatury, 124
magazynu przeglÈdarki, 157
obietnic, 230
usïugi $resource, 265
wielu dyrektyw, 306
zdarzeñ, 155

W
walidacja, 205, 214, 313
nazwy treningu, 292
walidator niestandardowy, 207
warstwy z przyciskami, 120
warunkowe wyĂwietlanie treĂci, 407, 416
wczytywanie danych, 236
weryfikacja
formularza, 201
implementacji, 63
widok, view, 20, 326
aplikacji, 25, 72
do tworzenia treningów, 185
widoki
czÈstkowe, 46, 79
list Êwiczeñ, 176
wïaĂciwoĂci dyrektywy ng-repeat, 162
wïaĂciwoĂÊ
$asyncValidators, 299
$error, 213
$parent, 226
animation, 135
busy, 308
close, 131
dismiss, 131
onClick, 320
opened, 132
priority, 302, 307
replace, 322
require, 296, 311
resolve, 371
result, 131
scope, 308
submitting, 320, 324
templateUrl, 368
wskaěnik zdalnej walidacji, 307
wspóïdzielenie
danych, 408
zasobów pomiÚdzy domenami, 401
wspóïuĝytkowanie modelu treningu, 168
wstawki, 28
wstrzykiwanie
kodu HTML, 314
przez wïaĂciwoĂci, 56
zaleĝnoĂci, DI, 39, 45, 55, 57, 337
usïugi, 148
wstrzymywanie treningu, 117, 120, 124
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wtyczka
Batarang, 89
Owl Carousel, 328
wtyczki biblioteki jQuery, 327
wydajnoĂÊ, 388, 413, 414
wykrywanie zmian, 112
wymagania aplikacji, 165, 167
wyraĝenia, 28, 30
wyĂwietlanie instrukcji, 103
wytyczne dotyczÈce wydajnoĂci, 414
wywoïywanie akcji, 263
wyznaczanie tras, 182, 251, 277
nieodnalezionych, 184
wznawianie treningu, 120, 124, 358
wzorce
architektoniczne, 19
komunikacji, 388, 408
wspóïdzielenia danych, 408
wzorzec MVC, 20

X

zastosowanie funkcji
analizujÈcej, 197
formatujÈcej, 197
zatrzymywanie
klipów, 123
treningu, 358
zdalna walidacja danych, 302
zdarzenia, 152, 412
myszy, 120, 419
zdarzenie
afterAction, 333
blur, 300, 301
zintegrowane Ărodowisko programistyczne, IDE, 41
zmiany w modelu, 66
znacznik
<body>, 25
<br/>, 101
<div>, 29
<img>, 73
input, 301
znaczniki dyrektywy, 287
znak kropki, 104

XSS, cross-site scripting, 102

Z
zapis historii treningów, 141, 146, 210
zarzÈdzanie
pakietami, 342
testami E2E, 382
zaleĝnoĂciami, 344
zasiÚg, 30, 36, 89, 146, 313
$rootScope, 411
gïówny, 38
izolowany, 130, 317, 319, 322
nadrzÚdny, 37, 319
pokrewny, 317
potomny, 37

¿
ĝÈdania, 360
ĝÈdanie AJAX, 311
ĝeton, 401
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