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ROZDZIAĤ 4.

Prototyp aplikacji
Rock’n’Roll Call: szablony

W rozdziale 3. poznaliĈmy nowoczesne narzödzia wspomagajñce pracö przy
przygotowywaniu szkieletu zäoĔonej aplikacji internetowej. Gdy mamy juĔ
dobrze opanowane podstawy, nadszedä czas, by zaczñè pisaè kod.
W tym rozdziale skupimy siö na systemie do obsäugi szablonów — Handlebars.js — który domyĈlnie jest doäñczany do aplikacji z frameworkiem
Ember. Zwykle nieäatwo jest ustaliè, od czego powinno siö zaczynaè omawianie tego typu systemu, z wieloma zaleĔnymi od siebie „kurami” i „jajkami”. My zdecydowaliĈmy siö rozpoczñè od szablonów, poniewaĔ naszym
zdaniem od tego powinieneĈ zaczynaè tworzenie ambitnego projektu. Po
tym, gdy przewrócisz ostatniñ stronö tego rozdziaäu, bödziesz wiedziaä,
jak wprowadziè „Ĕywe” (powiñzane dwustronnie) zmienne do szablonu
HTML, jak automatycznie generowaè (i aktualizowaè) listy HTML (znaczniki UL i OL) z referencji do tablic, a nawet jak wykorzystywaè w swoich
szablonach konstrukcje logiczne (if/then/else).

Rock’n’Roll
Gdy pojawia siö potrzeba napisania aplikacji demonstrujñcej nowy framework
lub nowy sposób pisania aplikacji, okazuje siö, Ĕe jedynym chyba rozwiñzaniem jest napisanie aplikacji do zarzñdzania listñ zadaþ. ZastanawialiĈmy siö, czy ma na to wpäyw atmosfera w Dolinie Krzemowej. Mieszkamy
w Austin w Teksasie, w okolicy czasem nazywanej Krzemowymi Wzgórzami — okreĈlenie to jest pochodnñ duĔej iloĈci firm technologicznych,
które czöĈciowo lub w caäoĈci przeniosäy tu swoje biura z Kalifornii. Firmy
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te umiejscowiäy siö tutaj z wielu powodów, miödzy innymi dla duĔo taþszej ziemi i siäy roboczej, ale nie moĔemy siö oprzeè wraĔeniu, Ĕe znaczenie
miaäo równieĔ tempo Ĕycia. Aby zademonstrowaè swoje nastawienie, postanowiliĈmy, Ĕe nasza przykäadowa aplikacja nie bödzie dotyczyäa produktywnoĈci. Zbudujemy coĈ w stylu The Internet Movie Database (imdb.com), ale
w celu indeksowania zespoäów i muzyków, a nie filmów, reĔyserów i aktorów. Aplikacjö tö nazwiemy Rock’n’Roll Call. A niezaleĔnie od niej istnieje
juĔ wspaniaäa aplikacja demonstracyjna Ember, obsäugujñca listö rzeczy do
zrobienia na portalu TodoMVC, którñ moĔna zobaczyè pod adresem
http://todomvc.com/examples/emberjs.
Aby tego typu aplikacja byäa uĔyteczna, musi obsäugiwaè co najmniej poniĔsze opcje:
UĔytkownik musi mieè moĔliwoĈè wyszukiwania artystów (utworów)
po nazwie (tytule).
W idealnym przypadku nie powinno byè konieczne okreĈlanie, czy
szuka siö artysty, czy utworu; uĔytkownik powinien mieè moĔliwoĈè
wpisania szukanego terminu i klikniöcia Szukaj.
Wyniki wyszukiwania powinny byè wyĈwietlane z oznaczeniami,
jakiego typu element (artysta czy utwór) zostaä odnaleziony.
Nie chcemy käopotaè uĔytkowników koniecznoĈciñ zaznaczania, czy
chcñ szukaè artysty, czy utworu, ale przy wyĈwietlaniu rezultatów powinny prawdopodobnie byè udostöpnione filtry pozwalajñce uĔytkownikowi na tym etapie ograniczyè zakres wyĈwietlanych informacji do
odnalezionych artystów lub utworów.
Wyniki wyszukiwania powinny prowadziè do strony z wiökszñ iloĈciñ
informacji na temat znalezionego elementu.
Byäoby wspaniale, gdyby ta strona zawieraäa krótki opis znalezionego
wyniku — biografiö artysty lub historiö utworu, a takĔe linki do bardziej
szczegóäowych informacji lub nawet utworów dostöpnych online.
Dla zabawy dajmy uĔytkownikom moĔliwoĈè Ĉledzenia popularnoĈci
muzyki i artystów, których szukajñ, dziöki czemu uĔytkownicy bödñ
mogli oceniè, jak powszechne sñ ich zainteresowania.
Bödziemy musieli gdzieĈ zapisywaè te dane, a w idealnym przypadku
bödziemy potrzebowali jakiegoĈ ciekawego sposobu wizualizowania
takich danych.
OczywiĈcie do uruchomienia aplikacji bödziemy potrzebowali duĔej iloĈci
danych na temat muzyki. Prawdopodobnie najwiökszñ korzyĈciñ z tego,
Ĕe postanowiliĈmy przygotowaè takñ aplikacjö demonstracyjnñ zamiast
aplikacji do zarzñdzania zadaniami, jest fakt, iĔ praktycznie nie jest moĔliwe
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samodzielne zbudowanie kompletnej aplikacji tego typu. Aplikacje do zarzñdzania zadaniami to wyspy — nie potrzebujñ Ĕadnych danych, które
nie zostaäy wygenerowane przez uĔytkownika. Nasza aplikacja, tak jak
wiökszoĈè aplikacji, które bödziesz budowaè w realnym Ĉwiecie, bödzie
korzystaè z komunikacji z usäugami sieciowymi — zewnötrznymi serwerami
dostarczajñcymi danych. W tym przypadku przygotowaliĈmy aplikacjö
komunikujñcñ siö z The Echo Nest (http://the.echonest.com), wspaniaäñ usäugñ
music intelligence z bogatym zestawem opcji, olbrzymiñ i ciñgle rosnñcñ bazñ danych, wspaniaäñ dokumentacjñ oraz API dla JavaScript.
Uwaga, spoiler! Oto w jaki sposób zamierzamy to wszystko zrobiè:

1. Utworzymy szablon, który bödzie miaä pole TextField frameworka Ember

poäñczone ze zmiennñ o nazwie searchTerms, przekazujñcej dane do
metody action zdefiniowanej w klasie ApplicationController, która przekierowuje do ĈcieĔki SearchResultsRoute. Zdefiniowany dla tej ĈcieĔki
SearchResultsController odpyta Echo Nest API o dane znajdujñce siö
w zmiennej searchTerms.
SearchResultsController odpyta Echo Nest API dwukrotnie, raz zakäa-

dajñc, Ĕe uĔytkownik szuka nazwy artysty, i drugi raz szukajñc nazwy
utworu.

2. Nasz szablon search-results przetworzy oddzielnie wyniki wyszuki-

waþ, tworzñc nazwy klas, które pozwolñ nam zwizualizowaè wyniki
wyszukiwania artystów i utworów w inny sposób.
Nasz szablon search-results bödzie zawieraä kilka znaczników checkbox
frameworka Ember oraz miejsce do wyĈwietlenia naszej listy z wynikiem wyszukiwania artystów i utworów z warunkowym wyĈwietlaniem
zaleĔnym od wybranych wartoĈci tych kontrolek.

3. Wyniki wyszukiwania Echo Nest zawierajñ unikatowy identyfikator elementów speäniajñcych wyniki wyszukiwania. Nasz szablon search-results
powinien zawieraè pola link-to, które bödñ odnoĈnikami do ĈcieĔek
stworzonych specjalnie w celu wyĈwietlenia szczegóäowych danych na
temat artysty (ArtistRoute) oraz utworu (SongRoute). Te ĈcieĔki bödñ
generowaè dodatkowe zapytanie do Echo Nest API, pozwalajñce pobraè informacje na temat wybranego elementu i przekazujñce unikatowy identyfikator zwiñzany z odnoĈnikiem, jaki uĔytkownik kliknñä
w wynikach wyszukiwania.
Uzbrojony w model wygenerowany z odpowiedzi Echo Nest widok
ArtistView lub SongView powinien wyĈwietliè, pobraè obrazki, filmy
oraz tekstowy opis elementu z odpowiedzi Echo Nest, a nastöpnie
wypeäniè nimi szablon artist lub song.
Rock’n’Roll
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4. Gdy uĔytkownik klika wynik wyszukiwania, SearchResultController powinien zapisaè rekord w lokalnym magazynie wraz ze znacznikiem czasu
i unikatowym identyfikatorem, wyĈwietlanñ nazwñ, typem i ocenñ hotttnesss — stosowanñ wewnötrznie przez Echo Nest miarñ popularnoĈci
elementu. PóĒniej zajmiemy siö zapisywaniem tych danych zdalnie.

OdnoĈnik w gäównym panelu nawigacyjnym powinien prowadziè
uĔytkownika do ActivityRoute oraz szablonu activity, który powinien
zawieraè komponent wykorzystujñcy D3 do wizualizacji aktywnoĈci
uĔytkownika — wszystkich danych pobranych podczas korzystania
przez niego z aplikacji. PoniewaĔ bödziemy wizualizowaè parametr o nazwie hotttnesss (z ang. „gorñco”), to naszym zdaniem mapa termiczna
bödzie wäaĈciwym rozwiñzaniem.

Zaczynamy od HTML
JeĈli interesowaäeĈ siö choè trochö tematem nowoczesnych metodologii tworzenia stron internetowych, musiaäeĈ säyszeè rozmowy o tym, Ĕe tradycyjne
sposoby pracy i podejĈcia tracñ na znaczeniu. „Kaskadowe” staje siö coraz
bardziej zawstydzajñcym säowem. UĔytecznoĈè wszystkich wykorzystywanych narzödzi i elementów tworzonych podczas prac nad aplikacjñ jest
podawana w wñtpliwoĈè. Na przykäad szkicowanie projektu dynamicznej
aplikacji internetowej w Photoshopie, tworzenie wyglñdu Twojego serwisu
dla róĔnych szerokoĈci i wysokoĈci, jakie przeglñdarka moĔe wybraè (lub
ograniczyè), to niekoþczñca siö historia. Projektowanie dla idealnych urzñdzeþ
— wielkich monitorów stacjonarnych i potöĔnych procesorów — po prostu
juĔ nie wystarcza.
JeĈli to moĔliwe, najlepszym rozwiñzaniem jest projektowanie w przeglñdarce. JeĈli jesteĈ projektantem, który potrafi napisaè wystarczajñcñ iloĈè
kodu HTML i CSS, by zrobiè makietö, to wspaniale. JeĈli jesteĈ deweloperem
i musisz wspóäpracowaè z projektantem, który nie czuje siö tak pewnie
w HTML i CSS, w Twoim najlepszym interesie leĔy jak najwczeĈniejsze
przygotowanie i jak najczöstsze aktualizowanie takiej makiety. I to jest
jedna ze wspaniaäych rzeczy przy typowym zastosowaniu Ember: Twoje
szablony sñ pisane w HTML-u.
W przypadku tej aplikacji zamiast rozpoczynaè od szkicowania lub rysowania
projektów, przygotowaliĈmy makietö, wykorzystujñc HTML i CSS. Mimo
Ĕe pracujemy w tej branĔy od wielu lat, byäo to dla nas nowe doĈwiadczenie.
Przez wiökszoĈè czasu nasza praca przypominaäa pracö podwykonawcy
na budowie biegajñcego z planem, mäotkiem i masñ dodatków. Tym razem
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jednak czuliĈmy siö bardziej jak rzeĒbiarze — poniewaĔ HTML byä tak
plastyczny, Ĕe mogliĈmy wszystko dostrajaè, dopóki nie zaczöäo wyglñdaè
tak, jak chcieliĈmy.

Podstawy Handlebars.js
MoĔesz rozpoczñè swój projekt, po prostu tworzñc najprostszy statyczny
HTML. PóĒniej wrócisz i wstawisz w odpowiednie miejsca znaczniki, warunki
i zmienne Handlebars. Zacznijmy od stworzenia gäównej zawartoĈci naszej
aplikacji: nagäówka, dostöpnej globalnie czöĈci treĈci strony oraz stopki.
MoĔemy po prostu dodaè kod taki jak poniĔej — wykorzystujñcy Twitter
Bootstrap — bezpoĈrednio do naszego pliku app/templates/application.hbs:
<div class="wrapper">
<div class="navbar navbar-inverse" role="navigation">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-ex1-collapse">
<span class="sr-only">PrzeïÈcz nawigacjÚ</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a href="#" class="navbar-brand">Rock'n'Roll Call</a>
</div>
<div id="navbar-collapse-1" class="collapse navbar-collapse">
<ul class="nav navbar-nav search-lockup">
<li class="search-group">
<input class="search-input" placeholder="Nazwa artysty lub utworu">
<button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon
glyphicon-play"></i></button>
</li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right" >
<li><a href="#">AktywnoĂÊ</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="container-fluid" >
<div class="row-fluid" >
<!-- tutaj zawartoĞü strony -->
</div>
</div>
</div>
<footer>
<p>

Podstawy Handlebars.js

Kup książkę

_

Poleć książkę

69
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</p>
</footer>

A poniewaĔ nie jest to ksiñĔka na temat CSS, pójdziemy na skróty i dodamy od razu caäy znajdujñcy siö w pliku app/styles/style.scss arkusz stylów
dla tej strony, a takĔe plik graficzny app/images/stage.jpg. Pliki te moĔna
znaleĒè w materiaäach doäñczonych do ksiñĔki, umieszczonych pod adresem
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/emberw.zip.
Twitter Bootstrap
MoĔe zastanawiasz siö, w jaki sposób Twitter Bootstrap znalazä siö
w Twojej aplikacji. Zostaä on dodany przez Yeoman w rozdziale 3.,
po tym, gdy po pytaniu:
Would you like to include Twitter Bootstrap for Sass?
(Y/n)

wybraäeĈ Y.

Rysunek 4.1 pokazuje, jak w tym momencie wyglñda strona.

Czy powinienem korzystaë ze znaczników <script>,
czy z plików .hts?
W rozdziale 2. wbudowaliĈmy szablony Handlebars w strony HTML
wewnñtrz znaczników <script> wyglñdajñcych tak:
<script type="text/x-handlebars" data-template-name="application" >
<!-- tutaj kod szablonu -->
</script>

Byäo to moĔliwe, poniewaĔ korzystaliĈmy z peänej kompilacji Handlebars,
która doäñcza logikö w taki sposób, Ĕe w czasie dziaäania wyszukuje znaczniki <script> i konwertuje je na obiekty JavaScript — w rzeczywistoĈci
fabryki — w pamiöci (w Em.TEMPLATES, jeĈli Ciö to ciekawi), gdzie czekajñ
gotowe do przetworzenia na kod HTML w zaleĔnoĈci od potrzeb.
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Rysunek 4.1. Szkielet naszej strony po dodaniu CSS
Jak moĔna sobie wyobraziè, taka konwersja ze znaczników <script> na fabryki moĔe obciñĔaè komputer, szczególnie gdy Twoja aplikacja, a wraz
z niñ liczba szablonów, bödzie rosnñè. To dlatego Handlebars pozwala
wstöpnie kompilowaè Twoje szablony i doäñczaè tylko okrojony plik
handlebars.runtime.js, w którym nie ma logiki odpowiedzialnej za konwersjö, co pozwala zaoszczödziè czas potrzebny do wyszukiwania szablonów oraz ograniczyè iloĈè danych pobieranych przez Twojñ aplikacjö.
Dziöki pracy wäoĔonej w przygotowanie Yeoman w rozdziale 2. moĔemy
wykorzystaè rajdowñ wersjö Handlebars. Yo wygeneruje nam szablony
Handlebars w oddzielnych plikach z rozszerzeniem .hbs podczas generowania widoków, a Grunt bödzie dla nas pilnowaä tych szablonów,
kompilujñc je do postaci klas JavaScript i äñczñc je z resztñ kodu JavaScript za
kaĔdym razem, gdy bödziemy zapisywaè zmiany.
Musisz jedynie powiadomiè Grunt, Ĕe chcesz, by pilnowaä Twoich szablonów Ember, oraz wskazaè mu miejsce, w którym siö one znajdujñ, w taki
sposób:
grunt.initConfig({
yeoman: yeomanConfig,
watch: {

Podstawy Handlebars.js
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emberTemplates: {
files: ' <%= yeoman.app %>/templates/**/*.hbs',
tasks: ['emberTemplates', 'connect:livereload']
}
}
})

Odpowiadajñc na pytanie, moĔna powiedzieè, Ĕe naleĔy korzystaè z plików .hbs, gdy tylko jest to moĔliwe przy zastosowaniach produkcyjnych.
Znaczniki <script> sprawdzajñ siö przy tworzeniu szkiców lub bardzo
maäych zadaþ.

Zmienne
Majñc juĔ stronö, która wykonuje to, czego potrzebujemy, i wyglñda tak,
jak chcemy, moĔemy zaczñè zamieniaè statyczne elementy na elementy
programowe, wykorzystujñc Handlebars. Zacznijmy od nazwy naszej aplikacji.
Powiedzmy, Ĕe chcesz modyfikowaè nazwö naszej aplikacji tak, by na
przykäad szwedzkim uĔytkownikom wyĈwietlaè Rock Upprop. Aby to wykonaè, bödziemy potrzebowali przynajmniej dwóch rzeczy:

1. Musimy uĔyè Handlebars, by wyĈwietliè zmiennñ w miejscu naszej
statycznej treĈci HTML.

2. Musimy gdzieĈ zdefiniowaè tö zmiennñ.
W praktyce definiowanie takiej zmiennej moĔe okazaè siö doĈè skomplikowane. Na razie umieĈèmy po prostu zmiennñ w naszym obiekcie Rocknroll
´callYeoman. Przy okazji przyjrzyjmy siö kodowi JavaScript utworzonemu
przez Yeoman w naszym pliku app/scripts/app.js:
var RocknrollcallYeoman = window.RocknrollcallYeoman =
´Ember.Application.create();
/* Order and include as you please. (Przestawiaj i dodawaj w razie potrzeby.) */
require('scripts/controllers/*' );
require('scripts/store' );
require('scripts/models/*' );
require('scripts/routes/*' );
require('scripts/views/*' );
require('scripts/router' );

Dodajmy takñ liniö zaraz po wywoäaniu Ember.Application.create():
RocknrollcallYeoman.applicationName = "Rock'n'Roll Call";
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PóĒniej moĔemy dodaè trochö wiöcej kodu wstawiajñcego do zmiennej
tekst w obsäugiwanych jözykach. Wprowadzona tutaj zmiana sprawia, Ĕe dopóki bödziemy korzystaè z kontrolek Handlebars we wszystkich miejscach,
gdzie wyĈwietlamy nazwö naszej aplikacji, dopóty zmiana nazwy naszej
aplikacji bödzie wymagaäa wprowadzenia modyfikacji w jednym miejscu.
Wróèmy wiöc do naszego szablonu. Teraz moĔemy po prostu zmodyfikowaè liniö:
<a href="#" class="navbar-brand">Rock'n'Roll Call</a>

do takiej postaci:
<a href="#" class="navbar-brand">{{RocknrollcallYeoman.applicationName}}</a>

Jak juĔ wczeĈniej widzieliĈmy, nie ogranicza siö to do wstawienia zmiennej
podczas äadowania strony. JeĈli zawartoĈè zmiennej RocknrollcallYeoman.appli
´cationName zmieni siö podczas korzystania z aplikacji — na przykäad jeĈli
uĔytkownik zmieni w opcjach wybrany jözyk — zawartoĈè wyĈwietlana
w tym polu zostanie zaktualizowana automatycznie bez koniecznoĈci pisania dodatkowego kodu ponad to, co juĔ zostaäo napisane.

Tworzenie odnoļników za pomocé {{link-to}}
Zacznijmy od najprostszego przypadku. Prawdopodobnie zechcemy, by
po klikniöciu logo moĔna byäo wróciè do domyĈlnego stanu aplikacji, takiego jaki otrzymujemy po wpisaniu w przeglñdarce podstawowego adresu.
Nie utworzyliĈmy jeszcze Ĕadnych ĈcieĔek ani kontrolerów, ale nie oznacza to, Ĕe nie zrobiä tego Ember. Strona, którñ oglñdamy w przeglñdarce,
to... zgadniesz? Jest to domyĈlna ĈcieĔka IndexRoute znajdujñca siö w domyĈlnej ApplicationRoute. Tutaj nasz uĔytkownik powinien wpisaè tekst do
wyszukania i wcisnñè Enter lub kliknñè odpowiedni przycisk, co powinno
doprowadziè go do ĈcieĔki z wynikami wyszukiwania. MoĔe on teĔ kliknñè
odnoĈnik, by zobaczyè wizualizacjö swojej aktywnoĈci w wyszukiwarce, co
powinno skierowaè go do ActivityRoute. Dlatego jeĈli zechce on wróciè do
strony, na którñ w tej chwili patrzymy, powinien wróciè do IndexRoute.
Dobrze, to doĈè proste. Zamieþ znacznik <a> na znacznik link-to Handlebars
w poniĔszy sposób.
Statyczny HTML:
<a href="#" class="navbar-brand" >{{RocknrollcallYeoman.applicationName}}</a>

naleĔy zmieniè na szablon Handlebars:
{{#link-to "index" class="navbarbrand"}}{{RocknrollcallYeoman.applicationName}}{{/link-to}}

Tworzenie odnoļników za pomocé {{link-to}}
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Prawdopodobnie rozumiesz tö skäadniö. Nawiasy {{ i }} po prostu zastöpujñ < i > z HTML-a. Tak samo jak w HTML-u link-to skäada siö ze znacznika
otwierajñcego {{#link-to ...}} oraz znacznika zamykajñcego {{/link-to}}.
Wewnñtrz znacznika otwierajñcego tak jak w HTML-u moĔna zadeklarowaè atrybuty znacznika a, który zostanie umieszczony na stronie, i w tym
przykäadzie zadeklarowaliĈmy nazwö klasy navbar-brand. CzöĈè, która moĔe Ciö zastanawiaè, to ciñg znaków przed tñ deklaracjñ nazwy klasy: index.
Podczas gdy w znaczniku HTML deklarujesz cel atrybutem href, w znaczniku Handlebars link-to przekazujesz nazwö ĈcieĔki jako pierwszy parametr. Konwencja nazewnictwa jest prosta, gdy tylko siö jñ zrozumie. Bierzesz nazwö ĈcieĔki (w tym przypadku IndexRoute), zamieniasz pierwszñ
literö na maäñ, usuwasz ciñg Route, wstawiasz minus przed kaĔdñ wielkñ
literñ oprócz pierwszej, rozdzielasz säowa, jeĈli jest wiöcej niĔ jedno, i zamieniasz wszystkie litery na maäe. Opis moĔe wydawaè siö skomplikowany,
ale ma to sens. Zobaczmy na przykäadach:
x ćcieĔka IndexRoute powinna byè przekazana do link-to jako index.
x ćcieĔka SearchResultsRoute powinna byè przekazana do link-to jako

search-results.

Wszystkie informacje na temat konwencji nazewnictwa moĔna znaleĒè w rozdziale „Naming Conventions” przewodnika „Ember Guides” pod adresem
http://emberjs.com/guides/concepts/naming-conventions/.

Wprowadzanie danych z {{input}}
Jak moĔesz sobie wyobraziè, zawartoĈè pola input z tekstem do wyszukiwania
bödzie doĈè waĔna. W przypadku samego pola input moĔliwe jest uzyskanie
dostöpu do jego zawartoĈci, a nawet przechwycenie jego przesäania z poziomu samego jözyka JavaScript, ale duĔo äatwiej jest pozwoliè zajñè siö tym
Handlebars i Ember. Zastñpmy nasz znacznik input znacznikiem Handlebars:
Statyczny HTML:
<input class="search-input" placeholder="Nazwa artysty lub utworu" >

naleĔy zamieniè na szablon Handlebars:
{{input type="text" class="search-input" placeholder="Nazwa artysty lub utworu"}}

W tym miejscu pole input nie bödzie jeszcze zbyt wiele robiè. ãñczeniem
jego wartoĈci oraz zdarzeniem submit zajmiemy siö w nastöpnym rozdziale.
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Zwróèmy teraz uwagö na wyniki wyszukiwania. Zaczynamy od makiety
wykonanej w statycznym HTML-u:
<div class="container-fluid" >
<div class="row-fluid" >
<div class="search-results-wrapper clearfix" >
<div class="search-facets col-md-2" >
<h3>Pokazuj: </h3>
<ul class="facets" >
<li>
<label>Artystów</label>
<input type="checkbox" checked="checked" >
</li>
<li>
<label>Utwory</label>
<input type="checkbox" checked="checked" >
</li>
</ul>
</div>
<div class="results col-md-10" >
<h3>ArtyĂci</h3>
<ul class="search-results artists" >
<li><a href="#" >Tom Waits</a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits & Keith Richards</a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits & Keith Richards</a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits [Vocalist] & Orchestra [Orchestra]
& Michael Riesman [Conductor] & Bryars, Gavin
[Composer] </a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits [Vocals] & Gavin Bryars Ensemble
[Ensemble] </a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits [Vocalist]; Orchestra [Orchestra];
Michael Riesman [Conductor] </a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits [Vocals] & Gavin Bryars Ensemble
[Ensemble] & Bryars, Gavin [Composer] </a></li>
<li><a href="#" >Tom Waits [Vocalist], Orchestra [Orchestra] &
Michael Riesman [Conductor] </a></li>
</ul>
<h3>Utwory</h3>
<ul class="search-results songs"
<li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" ´Jokerfan</a></li>
<li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" <li><a href="#" >"Tom Waits" </ul>
</div>

>
Panic Strikes a Chord</a></li>
Doug Kuony</a></li>
The Moonband</a></li>
The Moonband</a></li>
Spaghetti Western</a></li>
The Passionate & Objective
Mike Macharyas</a></li>
Junkyard Poets</a></li>
The Fall of Troy</a></li>
Anouk</a></li>

Wprowadzanie danych z {{input}}
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</div>
</div>
</div>

Na razie dodamy te wyniki do pliku app/templates/index.hbs. Nastöpnie
w pliku app/templates/application.hbs zmienimy liniö z komentarzem:
<!-- tutaj zawartoĞü strony -->

na znacznik handlebars:
{{outlet}}

aby wskazaè frameworkowi Ember, w którym miejscu naleĔy wyĈwietliè
szablon zwiñzany z bieĔñcñ ĈcieĔkñ (index).
Rysunek 4.2 pokazuje wyglñd strony w tej chwili.

Rysunek 4.2. WyĈwietlony szablon z wynikami wyszukiwania
Ale czym sñ {{outlet}}, IndexRoute i index.hbs?
Nie wyjaĈniliĈmy jeszcze, jak moĔna przechodziè miödzy róĔnymi
szablonami. Na razie jednak wystarczy wiedza, Ĕe wyĈwietlamy
treĈci zwiñzane z IndexRoute oraz szablonem index.hbs w miejsce
{{outlet}} w szablonie application.hbs. W kolejnym rozdziale omówimy tworzenie nowych szablonów, ĈcieĔek i äñczenie wszystkiego
ze sobñ.
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Listy z {{each}}
MoĔliwe, Ĕe listy nienumerowane bödñ pierwszym elementem, w którym
korzyĈè z uĔywania szablonów bödzie dla Ciebie oczywista. Handlebars
obsäuguje je w bardzo przyjazny sposób. Najpierw zredukujmy kaĔdñ
z takich list do jednego elementu, a nastöpnie zobaczymy, jak zwielokrotniè
ten szablon dla kaĔdego elementu otrzymanego w wynikach wyszukiwania.
Lista artystów w wersji HTML wyglñda tak:
<ul class="search-results artists">
<li><a href="#">Tom Waits</a></li>
</ul>

Istotne jest to, Ĕe bödziemy chcieli wykorzystaè jeden znacznik ul, taki jak
tutaj, ale zechcemy umieĈciè wiökszñ iloĈè znaczników li wewnñtrz niego.
Handlebars obsäuguje znacznik each, który przechodzñc przez kolejne
elementy tablicy, tworzy coĈ w rodzaju wewnötrznego szablonu dla kaĔdego elementu tablicy. Zacznijmy od stworzenia prostej tablicy, którñ bödziemy mogli wyĈwietliè. Do pliku app.js dodaj poniĔsze linie po deklaracji
applicationName:
RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists = [
{
id: 1,
name: 'Tom Waits',
nickname: 'Tommy',
type: 'artist',
enid: 'ARERLPG1187FB3BB39'
},
{
id: 2,
name: 'Thomas Alan Waits',
type: 'artist',
enid: 'ARERLPG1187FB3BB39'
},
{
id: 3,
name: 'Tom Waits & Keith Richards',
type: 'artist',
enid: 'ARMPVNN13CA39CF8FC'
}
];

Teraz moĔemy wykorzystaè tö tablicö w naszym szablonie. Zastñp znacznik li z kodu HTML znacznikiem each Handlebars w taki sposób:
<ul class="search-results artists">
{{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}}
<li><a href="#">{{name}}</a></li>
{{/each}}
</ul>

Listy z {{each}}
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Magia, prawda? Nie jest nawet najwaĔniejsze, Ĕe mechanizm ten przetwarza naszñ zmiennñ globalnñ. Czösto w Ember i Handlebars naprawdö magiczne rzeczy dziejñ siö, gdy wartoĈè zapisana w przekazanej zmiennej —
w naszym przypadku globalnej zmiennej dummySearchResultsArtists — ulega
zmianie, a Twoja lista automatycznie siö aktualizuje.
ZauwaĔ, Ĕe kontekst — lub zakres zmiennej — zmienia siö wewnñtrz
znacznika each. Do wözäa text w naszym znaczniku a odwoäujemy siö, po
prostu piszñc {{name}}, a nie App.dummySearchResultsArtists[index].name czy
coĈ w tym rodzaju. Wewnñtrz pötli each kontekst wskazuje na bieĔñcy obiekt
z tablicy i moĔesz uzyskaè dostöp do jego wäaĈciwoĈci, odwoäujñc siö do nich
za pomocñ nazwy.
Co by byäo, gdybyĈmy w kaĔdym z naszych obiektów dummySearchResults
´Artists mieli wäaĈciwoĈè nicknames, która byäaby tablicñ pseudonimów
uĔywanych przez artystö? PrzypuĈèmy, Ĕe chcielibyĈmy wyĈwietliè wszystkie
te pseudonimy w postaci oddzielnych wyników wyszukiwania w taki
sposób, Ĕe „TAFKAP” — „The Artist Formely Known as Prince” — byäby
oddzielnym elementem w wynikach wyszukiwania. Aby uniknñè nieporozumieþ, dopiszemy alias [prawdziwe nazwisko lub oryginalna nazwa]. W koþcu
ktoĈ moĔe szukaè artysty, wpisujñc jego pseudonim i nie wiedzñc nawet
o tym, Ĕe jest to pseudonim.
MogäeĈ pomyĈleè, Ĕe takie przeäñczanie kontekstu moĔe w takim wypadku
nie byè zbyt wygodnym rozwiñzaniem. Zobaczmy dlaczego. Oto pierwszy
element naszego teoretycznego szablonu (bardzo byĈmy tego chcieli, ale The
Echo Nest nie podaje pseudonimów):
<ul class="search-results artists" >
{{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}}
{{#each ...

No dobra! Jak mamy odwoäywaè siö do naszego lokalnego obiektu? Choè
nie bödziesz tego zbyt czösto uĔywaä, moĔe nawet nie uĔyjesz nigdy, okazuje siö, Ĕe moĔesz to zrobiè w ten sposób:
<ul class="search-results artists">
{{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}}
<li><a href="#">{{this.name}}, alias "{{this.nickname}}"</a></li>
{{/each}}
</ul>

Ale uĔycie this tutaj nie wyglñda zbyt dobrze, dlatego mamy szczöĈcie, Ĕe
Handlebars umoĔliwia skorzystanie z innej skäadni znacznika each, co pozwoli nam nazwaè zmiennñ w taki sposób:
<ul class="search-results artists">
{{#each artist in RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}}
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<li><a href="#">{{artist.nickname}}, alias "{{artist.name}}"</a></li>
{{/each}}
</ul>

A jeĈli zechcesz jeszcze bardziej skróciè i uproĈciè, nawet nie musisz uĔywaè this ani nazwy zmiennej. Handlebars domyĈlnie zakäada, Ĕe bieĔñcy
obiekt modelu z przetwarzanej tablicy jest bieĔñcym kontekstem:
<ul class="search-results artists">
{{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}}
<li><a href="#">{{nickname}}, alias "{{name}}"</a></li>
{{/each}}
</ul>

Teraz jednak trafiliĈmy na inny problem. Nasi artyĈci z pseudonimami äadnie
siö wyĈwietlajñ, ale artyĈci bez pseudonimów nie pojawiajñ siö wcale. Gdy
zajrzymy do kodu, okazuje siö, Ĕe ma to sens. JeĈli nie masz tablicy o nazwie
nicknames, omijasz równieĔ czöĈè kodu. Potrzebujemy czegoĈ w rodzaju
klauzuli if. Prawdopodobnie nie zaskoczy Ciö to, Ĕe Handlebars obsäuguje
takñ klauzulö.

Warunki ze znacznikami {{if}} oraz {{else}}
Spróbujmy najpierw sprawdzaè, czy wybrany artysta ma jakieĈ pseudonimy, i na tej podstawie zadecydujmy, czy wyĈwietliè je w pötli, czy skorzystaè z prostszego szablonu. MoĔe to wyglñdaè tak:
<ul class="search-results artists">
{{#each RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists}}
{{#if nickname}}
<li><a href="#">{{nickname}} alias {{name}}</a></li>
{{else}}
<li><a href="#">{{name}}</a></li>
{{/if}}
{{/each}}
</ul>

Zamieþ znacznik <ul> w pliku index.hbs na powyĔszy kod. Rysunek 4.3 pokazuje, jak wyglñda strona po takiej modyfikacji.
MoĔesz zastanawiaè siö, w jakiej sytuacji zawartoĈè atrybutu nicknames jest
uznawana za faäsz. Wszyscy oczekujemy takiego wyniku, gdy do tego atrybutu przypisana jest wartoĈè podobnego typu: faäsz, null, niezdefiniowana.
Co jednak w sytuacji, gdy mamy pustñ tablicö: []? Spokojnie, Handlebars
uzna kaĔdñ z tych wartoĈci za faäsz.

Warunki ze znacznikami {{if}} oraz {{else}}
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Rysunek 4.3. Nasz szablon wyĈwietlania wyników z przykäadowymi danymi i kodem
zawierajñcym instrukcje warunkowe

MoĔesz juĔ usunñè kod zwiñzany z obsäugñ pseudonimów, poniewaĔ byä
on doäñczony jedynie dla demonstracji. W naszej aplikacji nie bödziemy go
uĔywaè, poniewaĔ korzystamy z API istniejñcej usäugi Echo Nest.

Obsĥuga dziaĥaħ uŜytkownika
za pomocé {{action}}
Znacznik {{action}} säuĔy do obsäugi zdarzeþ generowanych przez uĔytkownika korzystajñcego z aplikacji. Akcja zostanie przekazana do kontrolera powiñzanego z bieĔñcñ ĈcieĔkñ. Gdy juĔ skoþczymy omawiaè ĈcieĔki,
nabierze to wiöcej sensu, ale z wprowadzenia w rozdziale 2. powinieneĈ
znaè przynajmniej podstawy.
Najczöstszym przypadkiem jest wykorzystanie akcji do przejmowania zdarzeþ dotyczñcych klikniöcia odnoĈnika zwiñzanego ze znacznikiem a lub
przycisku:
<button {{action 'robCos'}}>KLIKNIJ MNIE!</button>
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Aby obsäuĔyè takñ akcjö, potrzebujemy odpowiedniego miejsca. Utwórzmy
wiöc IndexController w pliku app/scripts/controllers/index_controller.js:
RocknrollcallYeoman.IndexController = Ember.Controller.extend({});

Tworzñc kontroler, w rzeczywistoĈci przesäaniamy istniejñcy IndexController,
który Ember wygenerowaä dla nas automatycznie. Wiöcej informacji na
temat automatycznego generowania znajduje siö w nastöpnym rozdziale.
MoĔemy teraz obsäuĔyè akcjö w bieĔñcym kontrolerze, którym jest wäaĈnie
utworzony IndexController, poniewaĔ korzystamy z adresu startowego
(http://localhost:9000/). JeĈli nie wszystko rozumiesz  cierpliwoĈci; wiöcej
na temat routingu dowiesz siö w rozdziale 5.
RocknrollcallYeoman.IndexController = Ember.Controller.extend({
actions: {
viewedArtist: function(artist) {
console.log('zaczekaj, przeglÈdam: ' + artist.name)
}
}
});

MoĔemy teraz korzystaè ze znacznika a i specjalnie przygotowanych akcji,
by przejñè obsäugö klikniöè naszych uĔytkowników w pliku index.hbs w taki
sposób:
<li><a {{action 'viewedArtist' this }} href="#">{{name}}</a></li>

Wiöcej informacji na temat tego, jak obsäugujemy akcje, pojawi siö póĒniej.
W rozdziale 7. napiszemy bardziej szczegóäowo, w jaki sposób trwale zapisywaè dane z takich aktywnoĈci lokalnie i zdalnie.

Powiézane atrybuty
Korzystajñc z naszej dobrej passy, idĒmy dalej. ZaäóĔmy, Ĕe uĔytkownik
kliknñä nazwö artysty w wynikach wyszukiwania i przeszedä do strony
opisujñcej wskazany element. W nastöpnym rozdziale dowiesz siö, jak
utworzyè nowñ ĈcieĔkö opisujñcñ stan aplikacji i przejĈè do tej ĈcieĔki. Tymczasem popatrzmy na ostateczny szablon i przeanalizujmy, co tutaj widzimy. Do pliku app/templates/artist.hbs dodaj taki kod:
<div class="entity-artist page-container">
<div class="artist-bio-lockup clearfix">
{{#if model.image}}
{{#if model.license}}
{{#if model.license.url}}
<a {{bind-attr href="model.license.url"}}>
<img {{bind-attr src="model.image.url"}} class="pull-right">
</a>
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{{else}}
<img {{bind-attr src="model.image.url"}} class="pull-right">
{{/if}}
{{else}}
<img {{bind-attr src="model.image.url"}} class="pull-right">
{{/if}}
{{/if}}
<h3 class="fancy" >{{model.name}}</h3>
<h4>
{{hotttnesss-badge model.hotttnesss}}
</h4>
<p class="bio pull-left" >Biografia(from {{model.biography.site}}):
{{model.biography.text}}</p>
<a {{bind-attr href="model.biography.url"}} class="pull-left">WiÚcej
´informacji</a>
</div>
{{#if model.videos.length}}
<div class="videos" >
<h5>Filmy</h5>
{{#each video in videos}}
<a {{bind-attr href="video.url" }}><img {{bind-attr
src="video.image_url"}} class="video-thumbnail"></a>
{{/each}}
</div>
{{/if}}
</div>

Popatrz na powyĔszy fragment kodu kilka razy. I co? Widaè tutaj tylko jeden nowy element Ember. Sñ nim atrybuty bind-attr w szablonie, które sñ
otoczone nawiasami klamrowymi i znajdujñ siö wewnñtrz znaczników
HTML w miejscu, w którym zazwyczaj znajdujñ siö atrybuty. Jest tak, poniewaĔ w koþcu zostanñ one zamienione na atrybuty. Dyrektywa bind-attr
pozwala dynamicznie przypisywaè dowolny atrybut HTML z dostöpnych
zmiennych bieĔñcego kontekstu w czasie dziaäania aplikacji — najczöĈciej
w modelu, ale moĔe byè to teĔ coĈ wygenerowanego przez kontroler, widok lub ĈcieĔkö. Skäadnia jest doĈè prosta. Nie jest to znacznik, dlatego nie
ma tutaj czöĈci otwierajñcej i zamykajñcej i dlatego teĔ nie ma koniecznoĈci
uĔycia znaku # ani zamykajñcego znaku ukoĈnika. Po prostu piszemy:
<[dowolny znacznik] {{bind-attr }}>

Nastöpnie wskazujemy, jaki atrybut chcemy wstawiè — w tym przypadku
utwórzmy link roboczy:
<a {{bind-attr href=video.url}}>Zobacz na Vimeo</a>

Przyglñdajñc siö naszemu szablonowi, zobaczysz wiele przykäadów uzupeäniania atrybutów href, atrybutów src obrazków i jeden przykäad atrybutu data-. MoĔesz wykorzystywaè dowolne atrybuty w miarö potrzeb,
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w tym atrybut class. Choè atrybut class jest trochö bardziej käopotliwy,
poniewaĔ czösto masz wiöcej niĔ jeden i kaĔdy z nich bödzie musiaä byè
poäñczony z innymi danymi. Handlebars dostarcza wielu sposobów zarzñdzania mnóstwem kombinacji dynamicznych i statycznych poäñczeþ z nazwami klas, wszystkie sñ opisane w dokumentacji Ember.js, w rozdziale
„Binding Element Class Names” pod adresem http://emberjs.com/guides/
templates/binding-element-class-names/.
Zobaczmy teraz, jak moĔemy utworzyè wäasny znacznik, by poprawiè kod,
którego uĔyliĈmy wczeĈniej do wyĈwietlania oznaczenia hotttnesss.

Tworzenie wĥasnych znaczników
Jak dotñd zajmowaliĈmy siö znacznikami istniejñcymi wczeĈniej w Ember.js,
takimi jak np. znacznik Handlebars input. Znacznik input jest w rzeczywistoĈci
doäñczony do biblioteki Ember.js jako rozszerzenie Handlebars. W chwili pisania tego tekstu znajduje siö on w linii nr 31 514 w pliku Ember.js
1.4.1+pre.af87bd20:
Ember.Handlebars.registerHelper('input' , function(options) {
Ember.assert('You can only pass attributes to the `input` helper, not
´arguments' , arguments.length < 2);
var hash = options.hash,
types = options.hashTypes,
inputType = hash.type,
onEvent = hash.on;
delete hash.type;
delete hash.on;
if (inputType === 'checkbox' ) {
return Ember.Handlebars.helpers.view.call(this, Ember.Checkbox, options);
} else {
if (inputType) { hash.type = inputType; }
hash.onEvent = onEvent || 'enter' ;
return Ember.Handlebars.helpers.view.call(this, Ember.TextField, options);
}
});

Ciekawe jest to, Ĕe moĔemy tworzyè swoje wäasne znaczniki Handlebars,
korzystajñc z tego samego wzorca, jaki zostaä zastosowany do wykorzystania Handlebars jako rozszerzenie. Aby to pokazaè, utworzymy znacznik hotttnesss, który bödzie wyĈwietlaä päomienie oraz liczbö odpowiadajñcñ parametrowi hotttnesss z naszego modelu.
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GdybyĈmy mieli robiè to bez tworzenia znacznika, musielibyĈmy dodaè
wiele elementów z ikonami do app/templates/index.hbs w taki sposób:
<h4>
Hotness:
{{#if model.hotttnesss}}
<i class="hotttnesss">
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss0"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss1"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss2"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss3"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss4"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss5"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss6"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss7"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss8"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss9"></i>
</i>
<span class="hotttnesss-badge" {{bindAttr data-hotttnesss =
"model.hotttnesss"}}></span>
{{/if}}
</h4>

MusielibyĈmy teĔ utworzyè styl dla kaĔdej z tych ikon. PoniĔej pokazujemy jeden taki styl dla hotttnesss0:
h4 .hotttnesss .hotttnesss0 {
font-size: 190%;
top: -45%;
left: -45%;
position: absolute;
color: #FF0000;
direction: rtl;
unicode-bidi: bidi-override;
}

Tak wiöc zamiast doäñczaè wszystkie 10 elementów, moĔemy napisaè
znacznik, który doäñczy odpowiedni kod HTML, wykorzystujñc informacjö z modelu. Zrobimy to, zamieniajñc parametr hotttnesss zapisany jako
wartoĈè z zakresu od 0 do 1 na wartoĈè z zakresu od 1 do 10, by nastöpnie
utworzyè w pötli odpowiedni kod HTML i wyĈwietliè go. Dodaj poniĔszy
kod na koþcu pliku app.js:
Ember.Handlebars.helper('hotttnesss-badge', function(value, options) {
var h = parseFloat(value);
var hotttnesss_num = Math.round(h * 100);
var hotttnesss_css = Math.ceil(h * 10) - 1;
var html = "<h4>Hotness: ";
if (hotttnesss_num > 0) {
html += '<i class="hotttnesss">';
for (var i=0; i<hotttnesss_css; i++) {
html += '<i class="glyphicon glyphicon-fire hotttnesss'+i+'"></i>';
}
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html
html
} else
html
}
return
});

+= "</i>";
+= '<span class="hotttnesss-badge">'+hotttnesss_css+'</span></h4>';
{
+= "0</h4>";
new Handlebars.SafeString(html);

W koþcu musimy teĔ dodaè wäaĈciwoĈè hotttnesss do naszych przykäadowych danych w app/scripts/app.js:
RocknrollcallYeoman.dummySearchResultsArtists = [
{
id: 1,
name: 'Tom Waits',
type: 'artist',
enid: 'ARERLPG1187FB3BB39',
hotttnesss: '1'
},
{
id: 2,
name: 'Thomas Alan Waits',
type: 'artist',
enid: 'ARERLPG1187FB3BB39',
hotttnesss: '.89'
},
{
id: 3,
name: 'Tom Waits & Keith Richards',
type: 'artist',
enid: 'ARMPVNN13CA39CF8FC',
hotttnesss: '.79'
}
];

MoĔemy teraz dodaè znacznik do szablonu w pliku index.hbs i przekazaè
dane z modelu jako pierwszy parametr w taki sposób:
{{hotttnesss-badge hotttnesss}}

Na rysunku 4.4 moĔna zobaczyè, jak wyglñda w tej chwili strona.
I w koþcu siö udaäo. Nie tylko ograniczyliĈmy siö do potrzebnego kodu,
ale uproĈciliĈmy teĔ nasz szablon do jednej deklaracji znacznika.
Takie dane bardziej pasujñ do strony wyĈwietlajñcej szczegóäowe informacje, do której moĔemy przejĈè, gdy chcemy dowiedzieè siö wiöcej na temat
wybranego elementu z wyników wyszukiwania. W nastöpnym rozdziale
przygotujemy te widoki i wtedy przeniesiemy znacznik Hotness na strony
opisujñce utwór oraz artystö.
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Rysunek 4.4. Znacznik Hotness

Podsumowanie
Zrób sobie chwilö przerwy i pomyĈl o tym, co do tej pory zrobiliĈmy. NapisaliĈmy zdecydowanñ wiökszoĈè kodu HTML dla naszej witryny, przy
czym duĔñ czöĈè w taki sposób, Ĕe kod jest tworzony dynamicznie, wstawiane sñ dane modelu, warunkowo wyĈwietlane mogñ byè czöĈci szablonu,
a nawet w pötlach przetwarzane sñ tablice z modelu.
Zastanów siö teĔ nad tym, jakiego rodzaju pracö wykonaliĈmy. Wiökszñ
czöĈè tej pracy mógäby wykonaè dowolny czäonek zespoäu bez specjalnych
kwalifikacji. KaĔdy, kto potrafi edytowaè HTML, mógäby wykonaè wiökszoĈè
pracy, a bardzo moĔliwe, Ĕe po wäoĔeniu odrobiny wysiäku i nauczeniu
siö, jak naleĔy korzystaè ze zmiennych, poäñczonych atrybutów oraz instrukcji
warunkowych, ten sam czäowiek mógäby wykonaè caäñ opisanñ w tym
rozdziale pracö bez Ciebie. CzyĔ nie jest to potöĔne narzödzie?
Wiedzñc juĔ to wszystko, przejdĒmy do rzeczy, którymi bödziesz siö zajmowaä, gdy Twoi praktykanci bödñ przygotowywaè kod HTML. Trzeba utworzyè prawdziwe modele oraz sprawiè, by zapisane w nich dane w koþcu
pojawiaäy siö w szablonach. W rozdziale 5. przyjrzymy siö routerom i prostym modelom, by dowiedzieè siö, jak to zrobiè.
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