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ROZDZIAŁ 1.

Poznajemy Reacta

Co powoduje, że bibliotekę JavaScriptu można uznać za dobrą? Czy to jest liczba gwiazdek otrzyma-
nych w serwisie GitHub? Czy liczba pobrań biblioteki za pomocą menedżera pakietów npm?
A może to będzie liczba komunikatów w serwisie Twitter dotyczących biblioteki? Jak wybrać naj-
doskonalsze narzędzie do opracowania najlepszego produktu? Skąd wiadomo, że nie marnujemy
czasu? Na jakiej podstawie można określić, że coś jest dobre?

Gdy biblioteka React ujrzała światło dzienne, można było spotkać się z wieloma bardzo pochleb-
nymi opiniami na jej temat, choć pojawiało się również sporo sceptycznych. To była nowa biblioteka,
a nowości bywają irytujące.

W odpowiedzi na głosy krytyczne Pete Hunt z zespołu odpowiedzialnego za tworzenia Reacta
opublikował artykuł zatytułowany Why React?, w którym zaproponował, aby poświęcić tej bibliotece
5 minut. W ten sposób chciał zachęcić programistów do wypróbowania jej, zanim uznają, że two-
rzący ją zespół posunął się za daleko.

To prawda, że React to mała biblioteka i że nie jest dostarczana ze wszystkim, co może być potrzebne do
zbudowania aplikacji. Dlatego warto poświęcić jej owe 5 minut.

To prawda, że podczas pracy z Reactem tworzony jest kod przypominający HTML umieszczony
bezpośrednio w kodzie JavaScriptu. Prawdą jest również, że te znaczniki wymagają etapu prepro-
cesora, zanim zostaną wykonane w przeglądarce WWW. Prawdopodobnie będziesz potrzebować
narzędzia kompilacji, takiego jak webpack. Dlatego poświęć tej bibliotece 5 minut.

Skoro React ma już niemalże dekadę, wiele zespołów uznało, że ta technologia jest całkiem dobra, po-
nieważ programiści tych zespołów poświęcili jej 5 minut. Mamy tutaj na myśli Ubera, Twittera
i Airbnb, czyli ogromne firmy, które wypróbowały bibliotekę React oraz uznały, że może ona po-
móc w szybszym utworzeniu lepszych produktów. Czyż nie taki był cel opracowania tej biblioteki?
Nie wysyłanie komunikatów w serwisie Twitter. Nie zdobywanie gwiazdek. Nie pobieranie. Celem jest
tworzenie świetnych rozwiązań, które będą lubiane przez użytkowników. Priorytetem programistów
jest dostarczanie oprogramowania i bycie z niego dumnym. Jeżeli zajmujesz się takimi rzeczami,
prawdopodobnie polubisz pracę z Reactem.
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14  Rozdział 1. Poznajemy Reacta

Solidne podstawy
Niezależnie od tego, czy dopiero poznajesz Reacta, czy też sięgnąłeś po tę książkę, by poznać  najnow-
sze funkcje tej biblioteki, chcemy, aby zapewniła Ci solidne fundamenty dla wszystkich przyszłych
projektów, które będziesz budować z jej użyciem. Celem, jaki nam przyświecał podczas pisania książki,
było uniknięcie zamieszania w trakcie procesu nauki, czemu ma służyć uporządkowanie zagadnień
w odpowiedniej kolejności i tym samym przygotowanie tzw. mapy drogowej nauki.

Zanim zagłębisz się w tajniki biblioteki React, najpierw musisz poznać JavaScript. Nie mamy tutaj
na myśli całego JavaScriptu i każdego stosowanego w nim wzorca, ale powinieneś potrafić komfortowo
pracować z tablicami, obiektami i funkcjami, aby materiał przedstawiony w tej książce był dla
Ciebie użyteczny.

W następnym rozdziale poznasz nowszą składnię JavaScriptu, dzięki której będziesz mieć dostęp
do najnowszych funkcji tego języka, zwłaszcza tych najczęściej wykorzystywanych podczas pracy
z biblioteką React. Następnie przejdziemy do funkcyjnego JavaScriptu, aby w ten sposób umożliwić
Ci poznanie paradygmatu, który doprowadził do powstania Reacta. Miłym skutkiem ubocznym
pracy z Reactem jest to, że możesz stać się jeszcze lepszym programistą JavaScriptu poprzez promowa-
nie wzorców, które są czytelne, nadają się do wielokrotnego użycia, a także umożliwiają przete-
stowanie kodu. To coś jakby lekkie i pożyteczne pranie mózgu.

Kolejnym krokiem będzie przedstawienie podstawowych koncepcji, jakie kryją się za biblioteką
React, dzięki którym nauczysz się tworzyć interfejs użytkownika za pomocą komponentów. Następnie
przejdziemy do tematu przygotowywania tych komponentów oraz dodawania logiki z właściwościami
i informacjami o stanie. Omówimy zaczepy Reacta umożliwiające wielokrotne ponowne użycie logiki
w różnych komponentach.

Po zaprezentowaniu podstaw przejdziemy do budowy aplikacji pozwalającej użytkownikom dodawać,
edytować i usuwać kolory. Dowiesz się, jak zaczepy i komponent Suspense pomagają w pobieraniu
danych. Podczas tworzenia tej aplikacji przedstawimy wiele różnych narzędzi stosowanych w ekosys-
temie biblioteki React do obsługi zadań takich jak routing, testowanie i generowanie po stronie
serwera.

Mamy nadzieję, że dzięki temu będziesz mógł szybciej rozpocząć pracę w ekosystemie biblioteki
React — nie tylko przejrzeć podstawy, ale faktycznie poznać narzędzia i zdobyć umiejętności nie-
zbędne do tworzenia rzeczywistych aplikacji React.

Przeszłość i przyszłość biblioteki React
Bibliotekę React utworzył Jordan Walke, czyli inżynier oprogramowania z firmy Facebook. Po raz
pierwszy biblioteka ta została wykorzystana w 2011 roku, w kanale wiadomości Facebooka, a następ-
nie, w 2012 roku, w serwisie Instagram, po jego przejęciu przez Facebooka. Na konferencji JSConf
w 2013 roku ogłoszono, że React to biblioteka typu open source, i w ten sposób dołączyła ona do
zatłoczonej kategorii bibliotek interfejsu użytkownika, takich jak m.in. jQuery, Angular, Dojo,
Meteor. W tamtym czasie React była uznawany za element widoku (ang. view) w architekturze
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MVC. Innymi słowy w aplikacjach JavaScriptu komponenty Reacta działały na warstwie widoku
lub interfejsu użytkownika.

Od tamtego momentu React zaczął stopniowo się rozpowszechniać. W styczniu 2015 roku firma
Netflix ogłosiła, że używa Reacta do tworzenia interfejsu użytkownika. W tym samym miesiącu
została wydana biblioteka React Native, przeznaczona do tworzenia aplikacji mobilnych. Facebook
wydał również ReactVR, czyli narzędzie umożliwiające wykorzystanie Reacta w znacznie większej
liczbie narzędzi generujących treść. W latach 2015 i 2016 pojawiła się ogromna liczba popularnych
narzędzi, np. React Router, Redux i Mobx, przeznaczonych do obsługi zadań takich jak routing i zarzą-
dzanie informacjami o stanie. W końcu React był przedstawiany jako biblioteka zawierająca imple-
mentację określonego zestawu funkcjonalności, a nie jako narzędzie do niemalże każdego zadania.

Kolejnym ogromnym wydarzeniem na osi czasu biblioteki React było wydanie React Fiber
w 2017 roku. Fiber to utworzony zupełnie od początku algorytm generowania, którego działanie
można uznać za niemalże magiczne. Zmodyfikowano praktycznie wszystkie wewnętrzne kompo-
nenty Reacta, a skutkiem była zmiana wszystkiego poza publicznie dostępnym API. Dzięki tej
zmianie biblioteka stała się znacznie nowocześniejsza i bardziej wydajna w działaniu, same modyfikacje
zaś nie miały niekorzystnych implikacji dla użytkowników.

Z kolei w 2019 roku byliśmy świadkami pojawienia się zaczepów Hooks, które zapewniają nowy
sposób dodawania i współdzielenia między komponentami logiki odpowiedzialnej za obsługę
informacji o stanie. Pojawił się również komponent Suspense, który zapewnił optymalizację
asynchronicznego generowania treści przez Reacta.

W przyszłości na pewno zostaną wprowadzone kolejne zmiany. Jednym z powodów tak ogromnego
sukcesu, jaki osiągnęła biblioteka React, jest jednak silny zespół od lat pracujący nad jej rozwojem.
Ten zespół jest jednocześnie ambitny i ostrożny, nieustannie wprowadza optymalizacje, a przy
tym analizuje, jaki wpływ w społeczności mają poszczególne zmiany w bibliotece.

Czasami zmiany wprowadzane w bibliotece React lub powiązanych z nią narzędziach okazują się
niezgodne ze zmianami występującymi w poprzednich wersjach. Tak naprawdę niektóre zmiany
wprowadzone w przyszłych wersjach biblioteki mogą spowodować, że przykładowe fragmenty kodu
zamieszczone w tej książce nie będą działać. Dokładne informacje o wersjach zostały zamieszczone
w pliku package.json, więc dzięki temu możesz zainstalować pakiety w odpowiednich wersjach.

Informacje dotyczące nowych zmian wprowadzonych w bibliotece znajdziesz również w oficjal-
nym blogu biblioteki React na stronie https://reactjs.org/blog/. Po wydaniu nowej wersji biblioteki
członkowie tworzącego ją zespołu przygotowują nowy wpis, w którym są prezentowane wprowadzone
zmiany. Ten blog jest tłumaczony na coraz więcej języków. Dlatego jeśli angielski nie jest Twoim języ-
kiem ojczystym, przetłumaczone wersje dokumentacji znajdziesz na stronie https://reactjs.org/languages/.

Zmiany w wydaniu drugim książki
Właśnie czytasz drugie wydanie tej książki. Odnieśliśmy wrażenie, że konieczna jest jej aktualizacja,
ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami dość intensywnego rozwoju biblioteki
React. Naszym celem jest skoncentrowanie się na wszystkich obecnie dostępnych najlepszych
praktykach, których stosowanie zaleca zespół tworzący Reacta. Ponadto podzielimy się wiedzą
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16  Rozdział 1. Poznajemy Reacta

o funkcjonalnościach, które są już uznawane za przestarzałe. Istnieje ogromna ilość kodu utwo-
rzonego wiele lat temu w starym stylu Reacta. Ten kod nadal działa doskonale i musi być konserwo-
wany. We wszystkich takich przypadkach będziemy wspominać na pasku bocznym o przestarzałych
funkcjach na wypadek, gdybyś musiał pracować ze starymi aplikacjami napisanymi z użyciem Reacta.

Praca z plikami
Z tego podrozdziału dowiesz się, jak przebiega praca z plikami w książce, a także jak zainstalować
użyteczne narzędzia Reacta.

Repozytorium pliku
W repozytorium GitHub zawierającym materiały przygotowane dla książki (ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/reaop2.zip) wszystkie pliki kodu źródłowego zostały umieszczone w oddzielnych podkatalo-
gach dla poszczególnych rozdziałów.

React Developer Tools
Gorąco zalecamy zainstalowanie wtyczki React Developer Tools, która ułatwia pracę z projektami
Reacta. Jest to wtyczka dla przeglądarek WWW Chrome i Firefox, a także w postaci oddzielnej
aplikacji przeznaczonej do użycia z Safari, IE i React Native. Po zainstalowaniu narzędzi progra-
mistycznych możesz analizować komponenty Reacta, właściwości widoku, szczegółowe informa-
cje o stanie, a nawet widoki witryn internetowych wykorzystujących w produkcji bibliotekę React.
Narzędzia te okazują się naprawdę użyteczne podczas debugowania i poznawania sposobów zastoso-
wania Reacta w innych projektach.

Aby zainstalować te narzędzia, przejdź do repozytorium w serwisie GitHub na stronie https:// github.
com/facebook/react-devtools. Znajdziesz tam łącza prowadzące do wtyczek dla przeglądarek WWW
Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/react-developer-tools/fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi)
i Firefox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/react-devtools/).

Po zainstalowaniu wtyczki będziesz w stanie zobaczyć, czy witryna internetowa została zbudowana
z użyciem technologii React. Zawsze gdy ikona Reacta jest podświetlona na pasku narzędzi prze-
glądarki WWW (zobacz rysunek 1.1, dana witryna internetowa korzysta z biblioteki React.

Rysunek 1.1. Wyświetlenie w przeglądarce WWW Chrome okna dialogowego, które zostało wygenerowane
przez rozszerzenie React Developer Tools
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Następnie po przejściu do narzędzi dla programistów zobaczysz nową kartę, o nazwie React (zobacz
rysunek 1.2). Jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie wszystkich komponentów tworzących aktualną
stronę w przeglądarce WWW.

Rysunek 1.2. Analiza modelu DOM za pomocą React Developer Tools

Instalacja Node.js
Node.js to środowisko uruchomieniowe JavaScriptu używane do tworzenia aplikacji pełnego
stosu. Jest to oprogramowanie typu open source, które można zainstalować na wielu różnych
platformach, m.in. Windows, macOS i Linux. Skorzystamy z niego w rozdziale 12., podczas
tworzenia serwera Express.

Musisz mieć zainstalowane środowisko Node.js, przy czym nie musisz być ekspertem od Node.js,
aby móc korzystać z biblioteki React. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz zainstalowane Node.js
w systemie, przejdź do okna powłoki, a następnie wydaj polecenie:

$ node -v

Po wydaniu tego polecenia wygenerowane dane wyjściowe powinny zawierać numer wersji Node.js,
najlepiej gdyby to była wersja 8.6.2 lub nowsza. Natomiast jeśli otrzymasz komunikat informują-
cy o nieznanym poleceniu, oznacza to, że Node.js nie zostało zainstalowane w systemie. Ten pro-
blem można łatwo rozwiązać przez zainstalowanie Node.js z witryny internetowej projektu
(https://nodejs.org/en/). Wystarczy wykonać kolejne kroki zautomatyzowanego programu instalacyj-
nego, a następnie po ponownym wydaniu polecenia node -v powinieneś zobaczyć numer wersji.

npm

Po zainstalowaniu Node.js otrzymasz również menedżer pakietów npm (ang. node package
manager). W społeczności programistów JavaScriptu inżynierowie dzielą się kodem projek-
tów typu open source, aby w ten sposób uniknąć konieczności ponownego tworzenia frameworków,
bibliotek lub funkcji pomocniczych. React to również przykład użytecznej biblioteki dostępnej za po-
mocą menedżera pakietów npm, z którego będziemy korzystać do zainstalowania wielu pakietów
podczas lektury książki.
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Większość obecnie spotykanych projektów JavaScriptu zawiera kolekcje plików z plikiem o nazwie
package.json. Zawiera on opis projektu i listę jego wszystkich zależności. Jeżeli w katalogu zawierającym
plik package.json wydasz polecenie npm install, menedżer npm zainstaluje wszystkie pakiety
wymienione w pliku package.json.

Jeśli zupełnie od początku rozpoczynasz pracę nad projektem i chcesz zawrzeć w nim niezbędne
zależności, wydaj następujące polecenie:

$ npm init -y

To spowoduje inicjalizację projektu i utworzenie w nim pliku package.json. Następnie możesz
przystąpić do samodzielnej instalacji niezbędnych zależności za pomocą menedżera pakietów
npm. Aby zainstalować pakiet za pomocą npm, trzeba wydać następujące polecenie:

$ npm install nazwa-pakietu

Natomiast usunięcie pakietu nastąpi po wydaniu polecenia:

$ npm remove nazwa-pakietu

Yarn

Alternatywą dla npm jest Yarn. Narzędzie to wydał w 2016 roku Facebook we współpracy z fir-
mami Exponent, Google i Tilde. Projekt pomaga Facebookowi, a także innym firmom w nieza-
wodnym zarządzaniu zależnościami. Znając sposób działania menedżera pakietów npm, możesz
bardzo łatwo rozpocząć pracę z Yarnem. Przede wszystkim musisz zainstalować to narzędzie globalnie,
używając do tego npm:

$ npm install -g yarn

Dzięki temu możesz instalować pakiety. Podczas instalowania zależności wymienionych w pliku
package.json zamiast npm install wydaj polecenie yarn.

Oto polecenie umożliwiające zainstalowanie konkretnego pakietu za pomocą Yarn:

$ yarn add nazwa-pakietu

Jeżeli chcesz usunąć zależność, wydaj następujące polecenie:

$ yarn remove nazwa-pakietu

Yarn jest używany w środowisku produkcyjnym przez firmę Facebook, a także znalazł zastosowanie
w wielu projektach, takich jak np. React, React Native i Create React App. Jeżeli kiedykolwiek
natrafiłeś na projekt zawierający plik o nazwie yarn.lock, teraz już wiesz, że użyto w nim narzędzia
Yarn. Podobnie jak w przypadku polecenia npm install, zależności projektu można zainstalować
przez wydanie polecenia yarn.

W ten sposób przygotowałeś środowisko do pracy z projektami tworzonymi z użyciem Reacta i możesz
przystąpić do poznawania tej biblioteki. W rozdziale 2. zamieściliśmy krótkie wprowadzenie do
najnowszej składni stosowanej w języku JavaScript, która jest najczęściej stosowana także w kodzie pi-
sanym z użyciem Reacta.
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