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Tworzenie aplikacji
wielopokojowego czatu

W tym rozdziale:
Q
Q

Q

Pierwsze spojrzenie na róĪne komponenty Node.
Przykáad aplikacji Node dziaáającej w czasie
rzeczywistym.
Wspóápraca miĊdzy klientem i serwerem.

W rozdziale 1. dowiedziaïeĂ siÚ, jak programowanie asynchroniczne z uĝyciem Node
róĝni siÚ od konwencjonalnego programowania synchronicznego. W tym rozdziale wykorzystamy platformÚ Node w praktyce do utworzenia maïej, opartej na zdarzeniach aplikacji czatu. Nie przejmuj siÚ, jeĂli nie zrozumiesz caïego materiaïu przedstawionego
w rozdziale. Naszym celem jest objaĂnienie sposobu programowania z uĝyciem Node
i jedynie zaprezentowanie moĝliwoĂci, jakie bÚdziesz mieÊ po zakoñczeniu lektury
niniejszej ksiÈĝki.
W rozdziale przyjÚto zaïoĝenie, ĝe masz doĂwiadczenie w programowaniu aplikacji
sieciowych, a takĝe podstawowÈ wiedzÚ z zakresu HTTP i biblioteki jQuery. W trakcie
lektury materiaïu przedstawionego w tym rozdziale:
Q
Q

Q

poznasz tworzonÈ aplikacjÚ i zobaczysz, jak dziaïa;
poznasz technologie wymagane do jej utworzenia i przeprowadzisz poczÈtkowÈ
konfiguracjÚ aplikacji;
przygotujesz dla aplikacji kod HTML, CSS i JavaScript dziaïajÈcy po stronie
klienta;
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Q
Q

zajmiesz siÚ obsïugÈ wiadomoĂci czatu za pomocÈ biblioteki Socket.IO;
za pomocÈ kodu JavaScript dziaïajÈcego po stronie klienta przygotujesz
interfejs uĝytkownika aplikacji.

Zaczynamy od ogólnego omówienia aplikacji — dowiesz siÚ, jak aplikacja bÚdzie wyglÈdaÊ i dziaïaÊ, gdy zakoñczymy proces jej tworzenia.

2.1. Ogólny opis aplikacji
Aplikacja tworzona w tym rozdziale pozwala uĝytkownikom na prowadzenie miÚdzy
sobÈ internetowego czatu przez wprowadzanie wiadomoĂci w prostym formularzu, jak
pokazano na rysunku 2.1. Wprowadzona w formularzu wiadomoĂÊ zostaje wysïana
wszystkim uczestnikom czatu znajdujÈcym siÚ w tym samym pokoju.

Rysunek 2.1. Wprowadzenie wiadomoĞci w aplikacji czatu

Po uruchomieniu aplikacji uĝytkownikowi automatycznie bÚdzie przypisana nazwa
goĂcia, którÈ moĝe zmieniÊ przez wydanie polecenia, jak pokazano na rysunku 2.2.
Polecenia czatu sÈ poprzedzane ukoĂnikiem (/).

Rysunek 2.2. Zmiana nazwy uĪytkownika czatu
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Podobnie uĝytkownik moĝe wydaÊ polecenie utworzenia nowego pokoju czatu (lub doïÈczenia do istniejÈcego), co pokazano na rysunku 2.3. Podczas tworzenia pokoju czatu
nazwa nowego pokoju bÚdzie wyĂwietlana na poziomym pasku znajdujÈcym siÚ na górze
aplikacji czatu. Sam pokój zostanie równieĝ umieszczony na liĂcie dostÚpnych pokoi
wyĂwietlanej po prawej stronie obszaru wiadomoĂci.

Rysunek 2.3. Zmiana pokoju
czatu

Po przejĂciu uĝytkownika do nowego pokoju system potwierdzi tÚ zmianÚ, jak pokazano na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Wynik przejĞcia
do nowego pokoju czatu
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Wprawdzie funkcjonalnoĂÊ omawianej tutaj aplikacji bez wÈtpienia jest bardzo ograniczona, ale jednoczeĂnie prezentuje ona waĝne i podstawowe koncepcje wymagane do
utworzenia aplikacji sieciowej dziaïajÈcej w czasie rzeczywistym. Omawiania aplikacji
pokazuje, jak Node moĝe oferowaÊ dane HTTP (na przykïad pliki statyczne) i jednoczeĂnie obsïugiwaÊ dane w czasie rzeczywistym (wiadomoĂci czatu). Ponadto dziÚki omawianej aplikacji moĝesz siÚ przekonaÊ, jak zorganizowane sÈ aplikacje Node i jak wyglÈda
zarzÈdzanie zaleĝnoĂciami.
Teraz przejdziemy do technologii wymaganych do implementacji aplikacji czatu.

2.2. Wymagania aplikacji i konfiguracja początkowa
Tworzona w rozdziale aplikacja musi oferowaÊ:
Q

Q
Q

UdostÚpnianie plików statycznych (takich jak HTML, CSS i skrypty JavaScript
dziaïajÈce po stronie klienta).
ObsïugÚ przez serwer wiadomoĂci czatu.
ObsïugÚ wiadomoĂci czatu w przeglÈdarce internetowej uĝytkownika.

Aby udostÚpniaÊ pliki statyczne, wykorzystamy moduï http wbudowany w Node. Jednak
podczas udostÚpniania plików za pomocÈ protokoïu HTTP zwykle nie wystarczy jedynie
wysïaÊ zawartoĂÊ pliku. Konieczne jest równieĝ wskazanie rodzaju wysyïanego pliku.
Odbywa siÚ to przez ustawienie nagïówka Content-Type protokoïu HTTP i podanie
wïaĂciwego typu MIME dla pliku. W celu wyszukania wspomnianych typów MIME
trzeba bÚdzie uĝyÊ moduïu o nazwie mime opracowanego przez firmÚ trzeciÈ.
TYPY MIME. Dokïadne omówienie typów MIME znajdziesz w artykule Wiki-

pedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions.
Do obsïugi wiadomoĂci zwiÈzanych z czatem moĝna wykorzystaÊ technologiÚ Ajax.
Jednak aby zachowaÊ jak najwiÚkszy stopieñ reakcji aplikacji na dziaïania uĝytkownika,
konieczne jest unikniÚcie tradycyjnego rozwiÈzania Ajax stosowanego do wysyïania wiadomoĂci. Ajax uĝywa protokoïu HTTP jako mechanizmu transportowego, a wspomniany HTTP nie zostaï opracowany do prowadzenia komunikacji w czasie rzeczywistym.
Kiedy wiadomoĂÊ jest wysyïana za pomocÈ HTTP, konieczne jest uĝycie nowego poïÈczenia TCP/IP. Otwieranie i zamykanie poïÈczeñ zabiera cenny czas, a iloĂÊ przekazywanych danych roĂnie, poniewaĝ kaĝde ĝÈdanie zawiera nagïówki HTTP. Zamiast
implementowaÊ rozwiÈzanie oparte na HTTP, w omawianej aplikacji wykorzystamy
technologiÚ WebSocket (http://pl.wikipedia.org/wiki/WebSocket). Zostaïa ona zaprojektowana do prowadzenia dwukierunkowej, lekkiej komunikacji w czasie rzeczywistym za
pomocÈ jednego gniazda TCP.
Poniewaĝ w wiÚkszoĂci przypadków jedynie przeglÈdarki zgodne z HTML5 obsïugujÈ WebSocket, w aplikacji uĝyjemy popularnej biblioteki Socket.IO (http://socket.io/).
Ta biblioteka oferuje wiele rozwiÈzañ awaryjnych, miÚdzy innymi uĝycie technologii
Flash, gdy zastosowanie WebSocket okaĝe siÚ niemoĝliwe. Wspomniane rozwiÈzania
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awaryjne sÈ automatycznie obsïugiwane przez bibliotekÚ Socket.IO i nie wymagajÈ
dodatkowego kodu lub konfiguracji. Dokïadniejsze omówienie biblioteki Socket.IO
znajdziesz w rozdziale 13.
Zanim faktycznie zajmiemy siÚ pracÈ i przystÈpimy do poczÈtkowej konfiguracji
struktury plików i zaleĝnoĂci aplikacji, warto dowiedzieÊ siÚ, jak Node pozwala na jednoczesnÈ obsïugÚ HTTP i WebSocket. To jeden z powodów, dla których platforma Node
jest doskonaïym wyborem w przypadku aplikacji dziaïajÈcych w czasie rzeczywistym.
2.2.1. Obsáuga HTTP i WebSocket

Wprawdzie w omawianej aplikacji unikamy uĝycia technologii Ajax do wysyïania
i otrzymywania wiadomoĂci czatu, ale nadal korzystamy z HTTP do dostarczania plików
HTML, CSS i kodu JavaScript dziaïajÈcego po stronie klienta, które powodujÈ przygotowanie aplikacji w przeglÈdarce internetowej uĝytkownika.
Jak pokazano na rysunku 2.5, Node moĝe bardzo ïatwo jednoczeĂnie obsïugiwaÊ
HTTP i WebSocket za pomocÈ pojedynczego portu TCP/IP. Standardowo zawiera
moduï zapewniajÈcy obsïugÚ funkcjonalnoĂci HTTP. Dla Node firmy trzecie opracowaïy równieĝ wiele innych moduïów, na przykïad Express, które zostaïy zbudowane
w oparciu o standardowe funkcje oferowane przez Node i pozwalajÈ na jeszcze ïatwiejsze
udostÚpnianie treĂci. WiÚcej informacji dotyczÈcych uĝycia moduïu Express podczas
tworzenia aplikacji sieciowych znajdziesz w rozdziale 8. W aplikacji tworzonej w tym
rozdziale wykorzystamy standardowe moĝliwoĂci Node.

Rysunek 2.5. Obsáuga HTTP i WebSocket w jednej aplikacji

Skoro dowiedziaïeĂ siÚ juĝ, jakie podstawowe technologie bÚdÈ wykorzystane w budowanej aplikacji, moĝemy przystÈpiÊ do pracy.
Czy musisz zainstalowaü Node?
JeĪeli jeszcze nie zainstalowaáeĞ Node, dokáadne omówienie instalacji znajdziesz w dodatku A.

2.2.2. Tworzenie struktury plików aplikacji

Pierwszym krokiem podczas budowy omawianej aplikacji jest utworzenie katalogu
dla projektu. Gïówny plik aplikacji bÚdzie umieszczony we wspomnianym katalogu.
Konieczne jest równieĝ dodanie podkatalogu lib, w którym znajdzie siÚ logika dziaïajÈca
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po stronie serwera. Ponadto trzeba utworzyÊ podkatalog public przeznaczony dla
plików uĝywanych po stronie klienta.
NastÚpnie w podkatalogu public utwórz dwa
kolejne: javascripts i stylesheets.
Struktura katalogów powinna wyglÈdaÊ
tak, jak pokazano na rysunku 2.6. Warto
w tym miejscu dodaÊ, ĝe choÊ zdecydowaliĂmy siÚ na organizacjÚ plików w przedstawiony sposób, to jednak Node nie wymaga Rysunek 2.6. Struktura katalogu projektu
stosowania ĝadnej struktury plików. Pliki dla aplikacji czatu
skïadajÈce siÚ na aplikacjÚ moĝesz umieĂciÊ
w najbardziej odpowiadajÈcy Ci sposób.
Po przygotowaniu struktury katalogów moĝemy przystÈpiÊ do zdefiniowania zaleĝnoĂci aplikacji.
W omawianym kontekĂcie zaleĝnoĂÊ aplikacji oznacza moduïy konieczne do zainstalowania, aby dostarczyÊ funkcje wymagane przez aplikacjÚ. Na przykïad przyjmujemy
zaïoĝenie o tworzeniu aplikacji wymagajÈcej dostÚpu do danych przechowywanych
w bazie danych MySQL. Node nie jest standardowo wyposaĝone w moduï pozwalajÈcy
na uzyskanie dostÚpu do MySQL. Konieczna jest wiÚc instalacja moduïu opracowanego przez firmÚ trzeciÈ i wspomniany moduï jest wówczas zaleĝnoĂciÈ.
2.2.3. Wskazanie zaleĪnoĞci

Wprawdzie istnieje moĝliwoĂÊ utworzenia aplikacji Node bez wskazywania zaleĝnoĂci,
ale dobrym nawykiem jest poĂwiÚcenie chwili czasu na ich zdefiniowanie. W ten sposób
konfiguracja aplikacji bÚdzie nieco ïatwiejsza, jeĂli inny uĝytkownik bÚdzie chciaï uĝywaÊ
tej aplikacji lub jeĂli planujesz jej uruchamianie w wiÚcej niĝ tylko jednym miejscu.
ZaleĝnoĂci aplikacji sÈ definiowane w pliku o nazwie package.json. Wymieniony
plik zawsze powinien znajdowaÊ siÚ w katalogu gïównym aplikacji. ZawartoĂÊ pliku
package.json to wyraĝenie JSON w standardzie opisu pakietu CommonJS (http://wiki.
commonjs.org/wiki/Packages/1.0) opisujÈce aplikacjÚ. W pliku package.json moĝna podaÊ
wiele informacji, ale najwaĝniejsze to nazwa aplikacji, wersja, opis jej dziaïania oraz
zaleĝnoĂci aplikacji.
W listingu 2.1 przedstawiono plik opisujÈcy funkcjonalnoĂÊ i zaleĝnoĂci aplikacji
tworzonej w tym rozdziale. Plik zapisz pod nazwÈ package.json w katalogu gïównym
aplikacji.
Listing 2.1. Plik opisujący aplikacjĊ

{
"name": "chatrooms",
"version": "0.0.1",
"description": "Minimalistyczny serwer wielopokojowego czatu",
"dependencies": {
"socket.io": "~0.9.6",
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"mime": "~1.2.7"
}

}

Jeĝeli zawartoĂÊ pliku wydaje Ci siÚ nieco dziwna, nie przejmuj siÚ tym teraz. WiÚcej
informacji dotyczÈcych pliku package.json znajdziesz w nastÚpnym rozdziale, a jego
dokïadne omówienie w rozdziale 14.
2.2.4. Instalacja zaleĪnoĞci

Po zdefiniowaniu pliku package.json instalacja zaleĝnoĂci aplikacji staje siÚ niezwykle
ïatwym zadaniem. Menedĝer pakietów Node (https://github.com/npm/npm) jest dostarczany standardowo wraz z Node. Oferuje doskonaïe funkcje, miÚdzy innymi moĝliwoĂÊ
ïatwej instalacji moduïów Node opracowanych przez firmy trzecie oraz globalnego udostÚpniania moduïów opracowanych przez Ciebie. Ponadto za pomocÈ pojedynczego polecenia potrafi odczytaÊ zaleĝnoĂci z pliku package.json, a nastÚpnie je zainstalowaÊ.
Z poziomu katalogu gïównego tworzonej aplikacji wydaj poniĝsze polecenie:
npm install

Jeĝeli teraz zajrzysz do katalogu aplikacji,
przekonasz siÚ, ĝe jest w nim nowy podkatalog o nazwie node_modules, jak pokazano
na rysunku 2.7. Wymieniony podkatalog
zawiera zaleĝnoĂci aplikacji.
MajÈc przygotowanÈ strukturÚ katalogu
aplikacji i zainstalowane zaleĝnoĂci, moĝna
juĝ przystÈpiÊ do tworzenia logiki aplikacji.

Rysunek 2.7. Po uĪyciu menedĪera npm
do instalacji zaleĪnoĞci zostanie utworzony
podkatalog o nazwie node_modules

2.3. UdostĊpnianie plików HTML, CSS i kodu JavaScript
dziaáającego po stronie klienta
Jak wczeĂniej wspomniano, budowana tutaj aplikacja czatu powinna oferowaÊ wymienione poniĝej moĝliwoĂci:
Q
Q
Q

UdostÚpnianie plików statycznych przeglÈdarce internetowej uĝytkownika.
ObsïugÚ przez serwer wiadomoĂci zwiÈzanych z czatem.
ObsïugÚ wiadomoĂci czatu w przeglÈdarce internetowej uĝytkownika.

Logika aplikacji bÚdzie obsïugiwana przez wiele plików, czÚĂÊ wykorzystywanych po
stronie serwera, inne po stronie klienta, jak pokazano na rysunku 2.8. Pliki kodu JavaScript dziaïajÈcego po stronie klienta muszÈ byÊ udostÚpniane w postaci zasobów statycznych, a nie przetwarzane przez Node.
W tym podrozdziale zajmiemy siÚ speïnieniem pierwszego wymagania stawianego
aplikacji: zdefiniujemy logikÚ niezbÚdnÈ do udostÚpniania plików statycznych. NastÚpnie dodamy pliki statyczne z kodem HTML i CSS.
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Rysunek 2.8.
W budowanej aplikacji
czatu po stronie zarówno
serwera, jak i klienta
istnieje logika JavaScript

2.3.1. Tworzenie podstawowego serwera plików statycznych

Aby utworzyÊ serwer plików statycznych, konieczne jest wykorzystanie pewnych wbudowanych funkcji Node, a takĝe opracowanego przez firmÚ trzeciÈ moduïu mime w celu
ustalenia typu MIME danego pliku.
Rozpoczynamy od gïównego pliku aplikacji. W katalogu gïównym projektu utwórz
plik o nazwie server.js i umieĂÊ w nim deklaracje zmiennych przedstawione w listingu 2.2. Wspomniane deklaracje pozwalajÈ na uzyskanie dostÚpu do funkcji HTTP
w Node, a takĝe na pracÚ z systemem plików, uĝycie funkcji zwiÈzanych ze Ăcieĝkami
dostÚpu do plików oraz moĝliwoĂÊ ustalenia typu MIME danego pliku. ZmiennÈ cache
wykorzystamy do buforowania danych pliku.
Listing 2.2. Deklaracje zmiennych

var http

= require('http');

var fs

= require('fs');

var path

= require('path');

var mime

= require('mime');

var cache = {};
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Kolejnym krokiem jest utworzenie trzech funkcji pomocniczych uĝywanych do udostÚpniania statycznych plików HTTP. Pierwsza powoduje wygenerowanie bïÚdu o kodzie
404, jeĂli ĝÈdany plik nie istnieje. W pliku server.js umieĂÊ wiÚc poniĝszy kod funkcji
pomocniczej:
function send404(response) {
response.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/plain'});
response.write('Bđæd 404: plik nie zostađ znaleziony.');
response.end();
}

Druga funkcja pomocnicza dostarcza dane pliku. Najpierw przygotowuje odpowiednie
nagïówki HTTP, a nastÚpnie wysyïa zawartoĂÊ pliku. W pliku server.js umieĂÊ wiÚc
poniĝszy kod:
function sendFile(response, filePath, fileContents) {
response.writeHead(
200,
{"content-type": mime.lookup(path.basename(filePath))}
);
response.end(fileContents);
}

Uzyskanie dostÚpu do pamiÚci operacyjnej (RAM) jest szybsze niĝ do systemu plików.
Dlatego teĝ aplikacje Node buforujÈ w pamiÚci czÚsto uĝywane dane. Budowana tutaj
aplikacja czatu bÚdzie buforowaïa w pamiÚci pliki statyczne i odczyta je z dysku tylko
podczas pierwszego ich ĝÈdania. Trzecia funkcja pomocnicza sprawdza wiÚc, czy plik
jest buforowany, a nastÚpnie go udostÚpnia. Jeĝeli plik nie jest jeszcze buforowany,
wtedy zostanie odczytany z dysku i udostÚpniony. Jeĝeli plik nie istnieje, odpowiedziÈ
bÚdzie kod bïÚdu HTTP 404. W pliku server.js umieĂÊ wiÚc kod funkcji pomocniczej
przedstawionej w listingu 2.3.
Listing 2.3. Funkcja pomocnicza udostĊpniająca pliki statyczne

function serveStatic(response, cache, absPath) {
if (cache[absPath]) {
sendFile(response, absPath, cache[absPath]);
} else {
fs.exists(absPath, function(exists) {
if (exists) {
fs.readFile(absPath, function(err, data) {
if (err) {
send404(response);
} else {
cache[absPath] = data;
sendFile(response, absPath, data);
}
});
} else {
send404(response);
}
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});
}

}

TWORZENIE SERWERA HTTP

W przypadku serwera HTTP funkcja anonimowa dostarczana jako argument funkcji
createServer() dziaïa w charakterze wywoïania definiujÈcego sposób obsïugi poszczególnych ĝÈdañ HTTP. Funkcja wywoïania zwrotnego akceptuje dwa argumenty: request
i response. Podczas jej wywoïania serwer HTTP wypeïni wspomniane argumenty obiektami, które pozwolÈ na odpowiednio odczyt szczegóïów ĝÈdania oraz przygotowanie
odpowiedzi. WiÚcej informacji o module http Node znajdziesz w rozdziale 4.
W pliku server.js umieĂÊ kod przedstawiony w listingu 2.4, odpowiedzialny za utworzenie serwera HTTP.
Listing 2.4. Logika tworząca serwer HTTP

var server = http.createServer(function(request, response) {
var filePath = false;
if (request.url == '/') {
filePath = 'public/index.html';
} else {
filePath = 'public' + request.url;
}

Wskazanie pliku HTML,
który ma byü domyĞlnie
udostĊpniany.

var absPath = './' + filePath;
serveStatic(response, cache, absPath);
});

Utworzenie serwera HTTP
za pomocą funkcji anonimowej
definiującej zachowanie
w poszczególnych Īądaniach.

Zamiana adresu URL na wzglĊdną
ĞcieĪkĊ dostĊpu do pliku.

UdostĊpnienie pliku statycznego.

URUCHOMIENIE SERWERA HTTP

W kodzie utworzyliĂmy serwer HTTP, ale nie dodaliĂmy jeszcze logiki niezbÚdnej do
jego uruchomienia. Poniĝszy fragment kodu powoduje uruchomienie serwera i nasïuchiwanie TCP/IP na porcie 3000. Port 3000 zostaï wybrany dowolnie, moĝna skorzystaÊ z kaĝdego nieuĝywanego portu o numerze wiÚkszym niĝ 1024 (port 1024 równieĝ
moĝe dziaïaÊ, jeĂli korzystasz z systemu Windows, natomiast w systemach Linux i OS X
konieczne jest wówczas uruchomienie aplikacji przez uĝytkownika uprzywilejowanego,
na przykïad root).
server.listen(3000, function() {
console.log("Serwer nasđuchuje na porcie 3000.");
});

Jeĝeli chcesz siÚ przekonaÊ, jak aplikacja dziaïa na tym etapie, to moĝesz uruchomiÊ
serwer przez wydanie poniĝszego polecenia w wierszu poleceñ:
node server.js

Po uruchomieniu serwera przejĂcie pod adres http://127.0.0.1:3000 w przeglÈdarce internetowej spowoduje wywoïanie funkcji pomocniczej generujÈcej kod bïÚdu 404, a wiÚc
wyĂwietlenie komunikatu Bđæd 404: plik nie zostađ znaleziony. Wprawdzie aplikacja
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zawiera logikÚ odpowiedzialnÈ za obsïugÚ plików statycznych, ale jeszcze nie dodaliĂmy
ĝadnego tego rodzaju pliku. Warto w tym miejscu wspomnieÊ, ĝe dziaïanie serwera
moĝna zatrzymaÊ przez naciĂniÚcie klawiszy Ctrl+C w powïoce.
Przechodzimy teraz do dodania plików statycznych zapewniajÈcych nieco wiÚkszÈ
funkcjonalnoĂÊ aplikacji czatu.
2.3.2. Dodanie plików HTML i CSS

Pierwszy dodawany plik statyczny zawiera kod HTML. W katalogu public utwórz plik
o nazwie index.html, a nastÚpnie umieĂÊ w nim kod HTML przedstawiony w listingu 2.5.
Wspomniany kod HTML powoduje doïÈczenie pliku arkusza stylów (CSS), zdefiniowanie pewnych elementów HTML <div> przeznaczonych do wyĂwietlania treĂci aplikacji,
a takĝe do wczytania kilku plików zawierajÈcych kod JavaScript dziaïajÈcy po stronie
klienta. Pliki JavaScript zapewniajÈ dostÚp do funkcji biblioteki Socket.IO, biblioteki
jQuery (w celu ïatwiejszej pracy z modelem DOM), a takĝe oferujÈ przygotowane
specjalnie dla budowanej aplikacji funkcje obsïugi czatu.
Listing 2.5. Kod HTML aplikacji czatu

<!doctype html>
<html lang='en'>
<head>
<title>Czat</title>
<link rel='stylesheet' href='/stylesheets/style.css'></link>
</head>
<body>
Element <div>, w którym bĊdzie
wyĞwietlona nazwa aktualnego
<div id='content'>
pokoju czatu.
<div id='room'></div>
<div id='room-list'></div>
<div id='messages'></div>
Element <div>, w którym

Element <div>, w którym bĊdzie
wyĞwietlona lista dostĊpnych
pokoi czatu.

bĊdą wyĞwietlone

wiadomoĞci czatu.
<form id='send-form'>
<input id='send-message' />
<input id='send-button' type='submit' value='Wyħlij'/>

Element <input> formularza,
w którym uĪytkownik bĊdzie
wydawaá polecenia i wpisywaá
wiadomoĞci.

<div id='help'>
Polecenia czatu:
<ul>
<li>Zmiana nazwy uľytkownika: <code>/nick [nazwa uľytkownika]</code></li>
<li>Przejħcie do lub utworzenie pokoju: <code>/join [nazwa pokoju]</code></li>
</ul>
</div>
</form>
</div>
<script
<script
<script
<script
</body>
</html>

src='/socket.io/socket.io.js' type='text/javascript'></script>
src='http://code.jquery.com/jquery-1.8.0.min.js' type='text/javascript'></script>
src='/javascripts/chat.js' type='text/javascript'></script>
src='/javascripts/chat_ui.js' type='text/javascript'></script>
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Kolejny plik, który trzeba dodaÊ, zawiera style CSS uĝywane w aplikacji. W katalogu
public/stylesheets utwórz plik o nazwie style.css, a nastÚpnie umieĂÊ w nim kod CSS
przedstawiony w listingu 2.6.
Listing 2.6. Kod CSS uĪywany przez aplikacjĊ

body {
padding: 50px;
font: 14px "Lucida Grande", Helvetica, Arial, sans-serif;
}
a {
color: #00B7FF;
}
#content {
width: 800px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
#room {
background-color: #ddd;
margin-bottom: 1em;
}
#messages {
width: 690px;
height: 300px;
overflow: auto;
background-color: #eee;
margin-bottom: 1em;
margin-right: 10px;
}

Aplikacja bĊdzie miaáa szerokoĞü 800 pikseli i zostanie
wyĞrodkowana poziomo.

Reguáa CSS dla elementu, w którym wyĞwietlana jest nazwa
aktualnego pokoju czatu.

Element wiadomoĞci ma szerokoĞü 690 pikseli i wysokoĞü 300 pikseli.

Element <div> wyĞwietlający wiadomoĞci czatu bĊdzie mógá byü
przewijany, gdy wiadomoĞci caákowicie go wypeánią.

Po dodaniu plików HTML i CSS moĝesz uruchomiÊ aplikacjÚ w przeglÈdarce internetowej. Na obecnym etapie prac powinna wyglÈdaÊ jak na rysunku 2.9.
Aplikacja oczywiĂcie nie oferuje jeszcze peïnej funkcjonalnoĂci, ale pliki statyczne sÈ
udostÚpniane, a podstawowy ukïad graficzny prawidïowo generowany. Przechodzimy
wiÚc teraz do przygotowania kodu dziaïajÈcego po stronie serwera i odpowiedzialnego
za obsïugÚ wiadomoĂci.

2.4. Obsáuga wiadomoĞci czatu
za pomocą biblioteki Socket.IO
Z trzech wymagañ stawianych budowanym aplikacjom omówiliĂmy dotÈd pierwsze, czyli
udostÚpnianie plików statycznych. Przechodzimy teraz do drugiego — obsïugi komunikacji miÚdzy przeglÈdarkÈ internetowÈ i serwerem. Nowoczesne przeglÈdarki internetowe majÈ moĝliwoĂÊ uĝycia technologii WebSocket do obsïugi komunikacji miÚdzy
przeglÈdarkÈ i serwerem. (Dokïadne informacje dotyczÈce obsïugi WebSocket w przeglÈdarkach internetowych znajdziesz na stronie http://socket.io/#browser-support).
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Rysunek 2.9. Aplikacja czatu na obecnym etapie prac

WebSocket zapewnia warstwÚ abstrakcji dla siebie oraz dla innych mechanizmów
transportu, zarówno dla Node, jak i kodu JavaScript dziaïajÈcego po stronie klienta.
Biblioteka Socket.IO automatycznie zapewnia rozwiÈzania awaryjne, jeĂli obsïuga WebSocket nie zostaïa zaimplementowana w przeglÈdarce internetowej. We wszystkich
przypadkach uĝywane jest to samo API. W tym podrozdziale:
Q

Q
Q

pokrótce poznasz bibliotekÚ Socket.IO oraz zdefiniujesz funkcje Socket.IO
niezbÚdne po stronie serwera;
dodasz kod odpowiedzialny za konfiguracjÚ serwera Socket.IO;
dodasz kod odpowiedzialny za obsïugÚ róĝnych zdarzeñ czatu.

Biblioteka Socket.IO standardowo oferuje wirtualne kanaïy, wiÚc zamiast rozgïaszaÊ
kaĝdÈ wiadomoĂÊ do wszystkich poïÈczonych uĝytkowników, moĝna jÈ przekazaÊ jedynie
do tych, którzy sÈ subskrybentami danego kanaïu. DziÚki tej funkcji implementacja
pokoi czatu w budowanej tutaj aplikacji staje siÚ naprawdÚ ïatwym zadaniem, o czym
siÚ wkrótce przekonasz.
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Biblioteka Socket.IO to równieĝ doskonaïy przykïad uĝytecznoĂci emiterów zdarzeñ.
Wspomniany emiter zdarzeñ to w zasadzie uĝyteczny wzorzec organizacji logiki asynchronicznej. W tym rozdziale poznasz kod pewnych emiterów zdarzeñ, ale tym tematem dokïadnie zajmiemy siÚ w nastÚpnym rozdziale.
Emiter zdarzeĔ
Pod wzglĊdem koncepcji emiter zdarzeĔ jest powiązany z pewnego rodzaju zasobem, moĪe
wysyáaü i otrzymywaü wiadomoĞci do oraz z zasobu. Wspomnianym zasobem moĪe byü
poáączenie ze zdalnym serwerem lub coĞ znacznie bardziej abstrakcyjnego, na przykáad
postaü w grze. Projekt Johnny-Five (https://github.com/rwaldron/johnny-five) wykorzystuje Node w aplikacjach robotów i uĪywa emiterów zdarzeĔ do kontrolowania mikrokontrolerów Arduino.

W pierwszej kolejnoĂci trzeba uruchomiÊ serwer i przygotowaÊ logikÚ odpowiedzialnÈ
za nawiÈzywanie poïÈczenia. NastÚpnie przystÈpimy do zdefiniowania funkcji wymaganych po stronie serwera.
2.4.1. Konfiguracja serwera Socket.IO

Na poczÈtku w pliku server.js naleĝy umieĂciÊ dwa podane poniĝej wiersze kodu. Pierwszy powoduje wczytanie funkcji ze wskazanego moduïu Node dostarczajÈcego logikÚ
potrzebnÈ do obsïugi po stronie serwera funkcji czatu zwiÈzanych z bibliotekÈ Socket.IO. Wskazany moduï zdefiniujemy za chwilÚ. Natomiast drugi wiersz uruchamia
serwer i dostarcza funkcje Socket.IO przy zaïoĝeniu, ĝe mamy juĝ zdefiniowany serwer
HTTP, co pozwala na wspóïdzielenie tego samego portu TCP/IP:
var chatServer = require('./lib/chat_server');
chatServer.listen(server);

Teraz trzeba utworzyÊ plik chat_server.js w podkatalogu lib. Na poczÈtku w wymienionym pliku umieĂÊ poniĝsze deklaracje zmiennych. Te deklaracje pozwolÈ na uĝycie
biblioteki Socket.IO, a takĝe inicjalizujÈ kilka zmiennych przeznaczonych do definiowania stanu czatu:
var
var
var
var
var
var

socketio = require('socket.io');
io;
guestNumber = 1;
nickNames = {};
namesUsed = [];
currentRoom = {};

UTWORZENIE LOGIKI POàĄCZENIA

Kolejnym krokiem jest dodanie przedstawionej w listingu 2.7 logiki odpowiedzialnej za
zdefiniowanie funkcji listen serwera czatu. Wymieniona funkcja jest wywoïywana
w pliku server.js. Powoduje uruchomienie serwera Socket.IO, ogranicza iloĂÊ danych
wyĂwietlanych w konsoli przez bibliotekÚ Socket.IO, a takĝe definiuje sposób obsïugi
wszystkich poïÈczeñ przychodzÈcych.
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Listing 2.7. Logika odpowiedzialna za uruchomienie serwera Socket.IO

exports.listen = function(server) {

Uruchomienie serwera Socket.IO i umoĪliwienie
mu wspóápracy z istniejącym serwerem HTTP.

io = socketio.listen(server);
io.set('log level', 1);

Zdefiniowanie sposobu obsáugi poáączenia
uĪytkownika.

io.sockets.on('connection', function (socket) {

guestNumber = assignGuestName(socket, guestNumber,
´nickNames, namesUsed);
joinRoom(socket, 'Lobby');

Przypisanie uĪytkownikowi nazwy
goĞcia podczas nawiązywania
poáączenia.

Umieszczenie uĪytkownika w pokoju Lobby, gdy próbuje on
nawiązaü poáączenie.

handleMessageBroadcasting(socket, nickNames);
handleNameChangeAttempts(socket, nickNames, namesUsed);
handleRoomJoining(socket);
socket.on('rooms', function() {

Obsáuga wiadomoĞci
uĪytkownika, prób zmiany nazwy
uĪytkownika, a takĪe tworzenia
lub zmiany pokoju czatu.

WyĞwietlenie uĪytkownika wraz z listą pokoi,
w których prowadzi czat.

socket.emit('rooms', io.sockets.manager.rooms);
});
handleClientDisconnection(socket, nickNames, namesUsed);

Zdefiniowanie logiki
wykonywanej podczas
rozáączania uĪytkownika.

});
};

Jak moĝesz zauwaĝyÊ, logika obsïugi poïÈczenia wywoïuje wiele funkcji pomocniczych,
które teraz trzeba bÚdzie zdefiniowaÊ w pliku chat_server.js.
Po przygotowaniu logiki odpowiedzialnej za nawiÈzywanie poïÈczenia trzeba zdefiniowaÊ kilka funkcji pomocniczych, które obsïugujÈ inne funkcjonalnoĂci oferowane
przez aplikacjÚ.
2.4.2. Obsáuga zdarzeĔ oraz scenariuszy w aplikacji

Aplikacja czatu musi zapewniÊ obsïugÚ wymienionych poniĝej zdarzeñ i rodzajów
scenariuszy:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

przypisanie nazwy goĂcia,
ĝÈdanie zmiany pokoju,
ĝÈdanie zmiany nazwy uĝytkownika,
wysyïanie wiadomoĂci czatu,
tworzenie pokoju,
rozïÈczanie uĝytkownika.

Do obsïugi wymienionych funkcji konieczne jest przygotowanie kilku dodatkowych
funkcji pomocniczych.
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PRZYPISANIE NAZWY GOĝCIA

Pierwsza funkcja pomocnicza, którÈ trzeba dodaÊ, nosi nazwÚ assignGuestName() i jest
odpowiedzialna za obsïugÚ nadawania nazwy nowemu uĝytkownikowi. Kiedy uĝytkownik po raz pierwszy nawiÈzuje poïÈczenie z serwerem czatu, zostaje umieszczony
w pokoju Lobby. JednoczeĂnie nastÚpuje wywoïanie funkcji assignGuestName() i przypisanie mu nazwy odróĝniajÈcej nowego uĝytkownika od pozostaïych.
Nazwa kaĝdego goĂcia to w zasadzie sïowo Goħè, po którym znajduje siÚ liczba
o wartoĂci zwiÚkszanej po nawiÈzaniu poïÈczenia przez kaĝdego kolejnego uĝytkownika.
Nazwa goĂcia jest przechowywana w zmiennej nickNames powiÈzanej z wewnÚtrznym
identyfikatorem gniazda. Ponadto nazwa zostaje dodana do namesUsed, czyli zmiennej
zawierajÈcej uĝyte dotÈd nazwy uĝytkowników. Implementacja funkcji assignGuestName()
zostaïa przedstawiona w listingu 2.8, dodaj jÈ do pliku lib/chat_server.js.
Listing 2.8. Przypisanie nazwy goĞcia

function assignGuestName(socket, guestNumber, nickNames, namesUsed) {
var name = 'Goħè' + guestNumber;
Wygenerowanie nowej nazwy goĞcia.
nickNames[socket.id] = name;
Powiązanie nazwy goĞcia z identyfikatorem poáączenia klienta.
socket.emit('nameResult', {
Podanie uĪytkownikowi wygenerowanej dla niego nazwy.
success: true,
name: name
});
namesUsed.push(name);
Zwróü uwagĊ na uĪycie nazwy goĞcia.
return guestNumber + 1;
Inkrementacja licznika uĪywanego podczas generowania nazw goĞci.
}

DOàĄCZANIE DO POKOJU

Druga funkcja pomocnicza, którÈ trzeba dodaÊ do pliku chat_server.js, nosi nazwÚ
joinRoom(). Kod wymienionej funkcji przedstawiono w listingu 2.9. Jest ona odpowiedzialna za obsïugÚ logiki zwiÈzanej z doïÈczaniem uĝytkownika do pokoju czatu.
Listing 2.9. Logika obsáugująca doáączanie do pokoju
Doáączenie uczestnika
function joinRoom(socket, room) {
do pokoju.
ZauwaĪ, Īe uĪytkownik
socket.join(room);
znajduje siĊ w pokoju.
currentRoom[socket.id] = room;
Poinformowanie uczestnika, Īe znajduje
socket.emit('joinResult', {room: room});
siĊ we wskazanym pokoju.
socket.broadcast.to(room).emit('message', {
Poinformowanie
text: nickNames[socket.id] + ' dođæczyđ do pokoju ' + room + '.' pozostaáych uczestników
w pokoju o doáączeniu
});
Ustalenie, czy jeszcze inni uczestnicy
znajdują siĊ w danym pokoju.

nowego.

var usersInRoom = io.sockets.clients(room);
JeĪeli w pokoju są inni uczestnicy, aplikacja wyĞwietla ich liczbĊ.
if (usersInRoom.length > 1) {
var usersInRoomSummary = 'Lista uľytkowników w pokoju ' + room + ': ';
for (var index in usersInRoom) {
var userSocketId = usersInRoom[index].id;
if (userSocketId != socket.id) {
if (index > 0) {
usersInRoomSummary += ', ';
}
usersInRoomSummary += nickNames[userSocketId];
}
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}

}
usersInRoomSummary += '.';
socket.emit('message', {text: usersInRoomSummary});

Przekazanie nowemu uczestnikowi
podsumowania o innych
uczestnikach znajdujących siĊ
w pokoju.

}

DziÚki bibliotece Socket.IO doïÈczenie uczestnika do pokoju czatu jest prostÈ operacjÈ
i wymaga jedynie wywoïania metody join obiektu socket. NastÚpnie aplikacja podaje
informacje szczegóïowe uczestnikowi oraz pozostaïym uczestnikom znajdujÈcym siÚ
w tym samym pokoju. Aplikacja podaje liczbÚ osób znajdujÈcych siÚ w pokoju czatu,
a takĝe informuje pozostaïych uczestników w pokoju o doïÈczeniu nowego.
OBSàUGA ĩĄDAē ZMIANY NAZWY UĩYTKOWNIKA

Jeĝeli kaĝdy uczestnik zachowa przydzielonÈ mu nazwÚ goĂcia, wtedy trudno bÚdzie
poïapaÊ siÚ, kto jest kim. Dlatego teĝ aplikacja czatu pozwala uĝytkownikowi na zmianÚ
jego nazwy. Jak pokazano na rysunku 2.10, zmiana nazwy powoduje wykonanie przez
przeglÈdarkÚ internetowÈ uĝytkownika ĝÈdania za pomocÈ Socket.IO, a nastÚpnie otrzymanie odpowiedzi wskazujÈcej na sukces lub niepowodzenie operacji.

Rysunek 2.10. ĩądanie zmiany nazwy uĪytkownika i odpowiedĨ negatywna

W pliku lib/chat_server.js umieĂÊ kod przedstawiony w listingu 2.10 zawierajÈcy definicjÚ funkcji odpowiedzialnej za obsïugÚ ĝÈdañ zmiany nazwy uĝytkownika. Z perspektywy aplikacji uĝytkownik nie moĝe zmieniÊ nazwy na rozpoczynajÈcÈ siÚ od sïowa
Goħè lub bÚdÈcej juĝ w uĝyciu.
Listing 2.10. Logika odpowiedzialna za obsáugĊ zmiany nazwy uĪytkownika

function handleNameChangeAttempts(socket, nickNames, namesUsed) {
socket.on('nameAttempt', function(name) {
Dodanie funkcji nasáuchującej zdarzeĔ nameAttempt.
if (name.indexOf('Goħè') == 0) {
Niedozwolone jest uĪycie nazwy rozpoczynającej
socket.emit('nameResult', {
siĊ od sáowa GoĞü.
success: false,
message: 'Nazwa uľytkownika nie moľe rozpoczynaè siú od sđowa "Goħè".'
});
JeĪeli nazwa nie jest jeszcze
zarejestrowana, wtedy naleĪy
} else {
ją zarejestrowaü.
if (namesUsed.indexOf(name) == -1) {
var previousName = nickNames[socket.id];
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var previousNameIndex = namesUsed.indexOf(previousName);
namesUsed.push(name);
UsuniĊcie poprzedniej nazwy
uĪytkownika i tym samym
nickNames[socket.id] = name;
udostĊpnienie jej innym klientom.
delete namesUsed[previousNameIndex];
socket.emit('nameResult', {
success: true,
name: name
});
socket.broadcast.to(currentRoom[socket.id]).emit('message', {
text: previousName + ' zmieniđ nazwú na ' + name + '.'
});
Wygenerowanie báĊdu, jeĞli wybrana nazwa
} else {
jest juĪ uĪywana przez innego uĪytkownika.
socket.emit('nameResult', {
success: false,
message: 'Ta nazwa jest uľywana przez innego uľytkownika.'
});
}
}
});

}

WYSYàANIE WIADOMOĝCI CZATU

Kiedy zadbaliĂmy juĝ o nazwy uĝytkowników, przechodzimy do dodania kolejnej funkcji.
Odpowiada ona za obsïugÚ sposobu wysyïania wiadomoĂci czatu. Na rysunku 2.11 pokazano podstawÚ dziaïania tego procesu: uĝytkownik emituje zdarzenie wskazujÈce pokój,
do którego ma zostaÊ wysïana wiadomoĂÊ, oraz jej tekst. NastÚpnie serwer przekazuje
wiadomoĂÊ do wszystkich uczestników czatu znajdujÈcych siÚ w danym pokoju.

Rysunek 2.11. Wysyáanie wiadomoĞci czatu

Poniĝszy kod umieĂÊ w pliku lib/chat_server.js. Do przekazywania wiadomoĂci jest
uĝywana funkcja broadcast() biblioteki Socket.IO:
function handleMessageBroadcasting(socket) {
socket.on('message', function (message) {
socket.broadcast.to(message.room).emit('message', {
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text: nickNames[socket.id] + ': ' + message.text
});
});

TWORZENIE POKOJU

Kolejnym krokiem jest dodanie funkcji pozwalajÈcej uĝytkownikowi na doïÈczenie do
istniejÈcego pokoju czatu lub utworzenie nowego. Na rysunku 2.12 pokazano interakcje
zachodzÈce wówczas miÚdzy uĝytkownikiem i serwerem.

Rysunek 2.12. PrzejĞcie do innego pokoju czatu

Poniĝszy kod umieĂÊ w pliku lib/chat_server.js, umoĝliwiajÈc tym samym zmianÚ pokoju
czatu. ZwróÊ uwagÚ na uĝycie metody leave() biblioteki Socket.IO:
function handleRoomJoining(socket) {
socket.on('join', function(room) {
socket.leave(currentRoom[socket.id]);
joinRoom(socket, room.newRoom);
});
}

OBSàUGA ROZàĄCZENIA UĩYTKOWNIKA

Do pliku lib/chat_server.js konieczne jest dodanie poniĝszego fragmentu kodu odpowiedzialnego za usuniÚcie nazwy uĝytkownika ze zmiennych nickNames i namesUsed, gdy
uĝytkownik koñczy pracÚ z aplikacjÈ czatu:
function handleClientDisconnection(socket) {
socket.on('disconnect', function() {
var nameIndex = namesUsed.indexOf(nickNames[socket.id]);
delete namesUsed[nameIndex];
delete nickNames[socket.id];
});
}

W ten sposób zakoñczyliĂmy tworzenie komponentów dziaïajÈcych po stronie serwera.
Teraz moĝemy powróciÊ do kontynuowania prac nad logikÈ dziaïajÈcÈ po stronie
klienta.
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2.5. UĪycie kodu JavaScript dziaáającego po stronie klienta
do utworzenia interfejsu uĪytkownika aplikacji
Po dodaniu dziaïajÈcej po stronie serwera logiki Socket.IO do obsïugi wiadomoĂci czatu
pora dodaÊ kod JavaScript dziaïajÈcy po stronie klienta i potrzebny do prowadzenia
komunikacji z serwerem. Wspomniany kod musi zapewniÊ nastÚpujÈce moĝliwoĂci:
Q

Q

wysyïanie do serwera wiadomoĂci oraz ĝÈdañ zmiany pokoju lub nazwy
uĝytkownika;
wyĂwietlanie wiadomoĂci pochodzÈcych od innych uczestników czatu oraz
listy dostÚpnych pokoi.

Rozpoczniemy do implementacji pierwszej z wymienionych powyĝej funkcji.
2.5.1. Przekazywanie do serwera wiadomoĞci
oraz ĪądaĔ zmiany pokoju lub nazwy uĪytkownika

Pierwszym fragmentem kodu JavaScript dziaïajÈcego po stronie klienta jest prototyp
obiektu JavaScript, który bÚdzie przetwarzaï polecenia czatu, wysyïaï wiadomoĂci oraz
ĝÈdania zmiany pokoju lub nazwy uĝytkownika.
W katalogu public/javascripts utwórz plik o nazwie chat.js i umieĂÊ w nim poniĝszy
fragment kodu. W jÚzyku JavaScript sïuĝy on do zdefiniowania „klasy” pobierajÈcej podczas tworzenia pojedynczy argument w postaci gniazda Socket.IO:
var Chat = function(socket) {
this.socket = socket;
};

NastÚpnie dodaj poniĝszÈ funkcjÚ odpowiedzialnÈ za wysyïanie wiadomoĂci:
Chat.prototype.sendMessage = function(room, text) {
var message = {
room: room,
text: text
};
this.socket.emit('message', message);
};

A teraz dodaj funkcjÚ przeznaczonÈ do obsïugi zmiany pokoju:
Chat.prototype.changeRoom = function(room) {
this.socket.emit('join', {
newRoom: room
});
};

Na koñcu dodaj funkcjÚ przedstawionÈ w listingu 2.11 i przeznaczonÈ do przetwarzania
poleceñ czatu. Rozpoznawane sÈ dwa polecenia: join pozwalajÈce na doïÈczenie siÚ do
pokoju lub utworzenie nowego oraz nick pozwalajÈce na zmianÚ nazwy uĝytkownika.
Listing 2.11. Funkcja przetwarzająca polecenia czatu

Chat.prototype.processCommand = function(command) {
var words = command.split(' ');
var command = words[0]
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.substring(1, words[0].length)
.toLowerCase();
var message = false;

Przetworzenie polecenia z listy sáów.

switch(command) {
case 'join':
words.shift();
var room = words.join(' ');
this.changeRoom(room);
Obsáuga operacji zmiany pokoju lub utworzenia nowego.
break;
case 'nick':
words.shift();
var name = words.join(' ');
this.socket.emit('nameAttempt', name);
Obsáuga operacji zmiany nazwy uĪytkownika.
break;
default:
message = 'Nieznane polecenie.';
JeĪeli polecenie nie zostanie rozpoznane,
break;
wtedy nastąpi wygenerowanie báĊdu.
};
return message;
};

2.5.2. WyĞwietlenie w interfejsie uĪytkownika wiadomoĞci
i listy dostĊpnych pokoi

W tym punkcie zajmiemy siÚ dodaniem logiki odpowiedzialnej za bezpoĂredniÈ wspóïpracÚ z opartym na przeglÈdarce interfejsem uĝytkownika za pomocÈ biblioteki jQuery.
Pierwsza funkcja, nad którÈ bÚdziemy pracowaÊ, sïuĝy do wyĂwietlania danych tekstowych.
Z perspektywy zapewnienia bezpieczeñstwa w aplikacji sieciowej rozróĝniamy dwa
rodzaje danych tekstowych. Pierwszy to zaufane dane tekstowe, na które skïadajÈ siÚ
dane pochodzÈce z aplikacji. Drugi to niezaufane dane tekstowe, które pochodzÈ od
uĝytkownika lub powstaïy na podstawie danych podanych przez uĝytkownika. Dane
tekstowe pochodzÈce od uĝytkownika sÈ uznawane za niezaufane, poniewaĝ zïoĂliwy
uĝytkownik moĝe celowo umieĂciÊ w nich znaczniki <script> zawierajÈce logikÚ w jÚzyku
JavaScript. Jeĝeli tak przygotowane dane bÚdÈ w niezmodyfikowanej postaci wyĂwietlone
innym uĝytkownikom, mogÈ doprowadziÊ do wystÈpienia niechcianych zdarzeñ, na
przykïad przekierowaÊ uĝytkownika na innÈ stronÚ internetowÈ. Taka metoda przechwycenia aplikacji sieciowej nosi nazwÚ ataku XSS (Cross-Site Scripting).
Budowana przez nas aplikacja czatu uĝywa dwóch funkcji pomocniczych do wyĂwietlania danych tekstowych. Pierwsza funkcja jest przeznaczona do wyĂwietlania niezaufanych danych tekstowych, natomiast druga do wyĂwietlania zaufanych danych tekstowych.
Funkcja divEscapedContentElement() wyĂwietla niezaufane dane tekstowe. Przeprowadza operacjÚ sprawdzenia tekstu i zmienia znaki specjalne na odpowiadajÈce im encje
HTML, jak pokazano na rysunku 2.13. W ten sposób przeglÈdarka internetowa „wie”,
jak wyĂwietliÊ dany znak, i nie próbuje zinterpretowaÊ go jako czÚĂci znacznika HTML.
Z kolei funkcja divSystemContentElement() jest przeznaczona do wyĂwietlania zaufanej
treĂci wygenerowanej przez system, a nie przez innych uĝytkowników.
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Rysunek 2.13.
Unieszkodliwienie
niebezpiecznych
znaków

W katalogu public/javascripts utwórz plik o nazwie chat_ui.js i umieĂÊ w nim poniĝszy
fragment kodu zawierajÈcy obie wymienione wczeĂniej funkcje pomocnicze:
function divEscapedContentElement(message) {
return $('<div></div>').text(message);
}
function divSystemContentElement(message) {
return $('<div></div>').html('<i>' + message + '</i>');
}

Kolejna funkcja umieszczana w pliku chat_ui.js sïuĝy do przetwarzania danych wejĂciowych uĝytkownika, informacje o niej przedstawiono w listingu 2.12. Jeĝeli dane wejĂciowe
uĝytkownika rozpoczynajÈ siÚ od ukoĂnika (/), bÚdÈ potraktowane jako polecenie czatu.
W przeciwnym razie zostanÈ wysïane do serwera jako wiadomoĂÊ czatu, a nastÚpnie
przekazane innym uĝytkownikom i dodane do tekstu czatu pokoju, w którym aktualnie
znajduje siÚ uĝytkownik.
Listing 2.12. Funkcja przetwarzająca niezmodyfikowane dane wejĞciowe uĪytkownika

function processUserInput(chatApp, socket) {
var message = $('#send-message').val();
var systemMessage;

JeĪeli dane wejĞciowe uczestnika czatu
rozpoczynają siĊ od ukoĞnika, naleĪy
potraktowaü je jako polecenie czatu.

if (message.charAt(0) == '/') {
systemMessage = chatApp.processCommand(message);
if (systemMessage) {
$('#messages').append(divSystemContentElement(systemMessage));
}
Dane wejĞciowe inne niĪ polecenia
czatu naleĪy przekazaü innym
} else {
uczestnikom czatu.
chatApp.sendMessage($('#room').text(), message);
$('#messages').append(divEscapedContentElement(message));
$('#messages').scrollTop($('#messages').prop('scrollHeight'));
}
}

$('#send-message').val('');

Po przygotowaniu funkcji pomocniczych moĝna przystÈpiÊ do dodania logiki przedstawionej w listingu 2.13. Ma ona zastosowanie, gdy strona internetowa zostanie w peïni
wczytana w przeglÈdarce internetowej uĝytkownika. Kod listingu 2.13 jest odpowiedzialny za inicjalizacjÚ obsïugi zdarzeñ Socket.IO.
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Listing 2.13. Dziaáająca po stronie klienta logika inicjalizacji aplikacji

var socket = io.connect();
$(document).ready(function() {
var chatApp = new Chat(socket);
WyĞwietlenie wyniku operacji zmiany
nazwy uĪytkownika.

socket.on('nameResult', function(result) {
var message;

if (result.success) {
message = 'Twoja nazwa uľytkownika to ' + result.name + '.';
} else {
message = result.message;
}
$('#messages').append(divSystemContentElement(message));
});
WyĞwietlenie wyniku operacji zmiany pokoju.
socket.on('joinResult', function(result) {
$('#room').text(result.room);
$('#messages').append(divSystemContentElement('Pokój zostađ zmieniony.'));
});

socket.on('message', function (message) {
WyĞwietlenie otrzymanych wiadomoĞci.
var newElement = $('<div></div>').text(message.text);
$('#messages').append(newElement);
});
socket.on('rooms', function(rooms) {
$('#room-list').empty();

WyĞwietlenie listy dostĊpnych pokoi.

for(var room in rooms) {
room = room.substring(1, room.length);
if (room != '') {
$('#room-list').append(divEscapedContentElement(room));
}
}
$('#room-list div').click(function() {
chatApp.processCommand('/join ' + $(this).text());
$('#send-message').focus();
});
});
setInterval(function() {
socket.emit('rooms');
}, 1000);

KlikniĊcie nazwy pokoju powoduje
przejĞcie do niego.

ĩądanie pobrania od czasu do czasu listy dostĊpnych pokoi.

$('#send-message').focus();
$('#send-form').submit(function() {
processUserInput(chatApp, socket);
return false;
});
});
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W celu zakoñczenia prac nad aplikacjÈ naleĝy w pliku public/stylesheets/style.css umieĂciÊ jeszcze style CSS przedstawione w listingu 2.14.
Listing 2.14. Ostatnie style, które trzeba dodaü do pliku style.css

#room-list {
float: right;
width: 100px;
height: 300px;
overflow: auto;
}
#room-list div {
border-bottom: 1px solid #eee;
}
#room-list div:hover {
background-color: #ddd;
}
#send-message {
width: 700px;
margin-bottom: 1em;
margin-right: 1em;
}
#help {
font: 10px "Lucida Grande", Helvetica, Arial, sans-serif;
}

Po dodaniu ostatnich fragmentów kodu spróbuj uruchomiÊ aplikacjÚ (przez wydanie
polecenia node server.js). PowinieneĂ otrzymaÊ wynik pokazany na rysunku 2.14.

2.6. Podsumowanie
W ten sposób za pomocÈ Node.js utworzyïeĂ maïÈ aplikacjÚ sieciowÈ dziaïajÈcÈ w czasie
rzeczywistym!
Na tym etapie powinieneĂ juĝ wiedzieÊ, jak konstruowane sÈ aplikacje Node i jak
wyglÈda ich kod ěródïowy. Jeĝeli jakiekolwiek aspekty omówionej tutaj aplikacji nadal
pozostajÈ dla Ciebie niezrozumiaïe, nie przejmuj siÚ tym. W kolejnych rozdziaïach
jeszcze dokïadniej zajmiemy siÚ omówieniem technik i technologii zastosowanych
w zbudowanej tutaj aplikacji czatu.
Jednak zanim przejdziemy dalej do programowania z uĝyciem Node, powinieneĂ
dowiedzieÊ siÚ, jak rozwiÈzywaÊ problemy charakterystyczne dla programowania asynchronicznego. W kolejnym rozdziale przedstawiono wiÚc podstawowe techniki i sztuczki,
dziÚki którym zaoszczÚdzisz sobie duĝej iloĂci czasu i frustracji.
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Podsumowanie

Rysunek 2.14. UkoĔczona aplikacja czatu
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moduïu Node, 64–68
narzÚdzi powïoki, 384–391
podstawowego serwera plików statycznych,
42–45
procesów zewnÚtrznych, 379–384
serwera HTTP, 44, 99–102
serwera TCP, 365–369
szablonów EJS, 315, 316
usïugi sieciowej RESTful, 102–108
wïasnych filtrów EJS, 319
typ danych Buffer, 363–365
typ MIME, 38, 42
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udostÚpnianie
plików statycznych, 108–114
plików za pomocÈ protokoïu http w Node, 38,
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Upstart, 349–351
usïuga sieciowa RESTful, 102–108
uwierzytelnianie
podstawowe, 161, 271
uĝytkowników w applikacji Express, 242–259
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Virtual Host, 194, 195
VirtualBox, 342
Vows, 298
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wdraĝanie aplikacji Node
w Ărodowisku produkcyjnym, 341–354
z repozytorium Git, 346, 347
WebSocket, 38, 39, 47, 356
widoki aplikacji Express, 223–232
wïaĂciwoĂÊ
req.method, 103
res.statusCode, 102
WritableStream, 111
wspóïbieĝnoĂÊ, 127
wyciek zmiennej globalnej, 293
wywoïanie zwrotne, 70
do obsïugi zdarzeñ jednorazowych, 71–74
wzorzec REST, 102
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zabezpieczanie aplikacji
dziÚki uĝyciu protokoïu HTTPS, 122, 123
zadania
równolegïe, 84
szeregowe, 84
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zaleĝnoĂÊ aplikacji, 40, 41
zaufane dane tekstowe, 55
zbiór Redis, 144
zdarzenia specjalne emitowane przez obiekt
proces, 373
zdarzenie progress, 122
zmienna
__dirname, 224
magiczna, 109
NODE_ENV, 171, 221
NODE_PATH, 68
root, 109
zmienne Ărodowiskowe, 372
ustawienie, 221
znacznik <div>, 328
znaczniki
Jade, 328, 329
Mustache, 323, 324, 325
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DELETE, 103
usuniÚcie zasobu, 107, 108
GET, 103
pobieranie zasobów, 105, 106
HTTP obsïugiwane przez serwer HTTP
w Node, 99, 100
POST, 103
tworzenie zasobów, 103–105
przekazania zmian, 403
PUT, 103
REST, 270
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