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Projektowanie powïoki

W tym rozdziale omawiamy nastĊpujące
zagadnienia:
Q

moduá powáoki i jego miejsce w naszej architekturze;

Q

strukturyzacja plików i przestrzeni nazw;

Q

tworzenie i stylizacja kontenerów funkcji;

Q

Q

uĪywanie procedury obsáugi zdarzeĔ do przeáączania
kontenerów funkcji;
stosowanie wzorca interfejsu kotwicy do zarządzania
stanem aplikacji.

W tym rozdziale omówiona zostanie powïoka (ang. shell), która jest wymaganym komponentem naszej architektury. Zaprojektujemy ukïad strony, który zawiera kontenery funkcji, a nastÚpnie dostosujemy powïokÚ do ich renderowania. Potem pokaĝemy, w jaki
sposób powïoka zarzÈdza kontenerami funkcji, wykorzystujÈc jÈ do rozwijania i zwijania
suwaka czatu. NastÚpnie powïoka bÚdzie przechwytywaÊ zdarzenie klikniÚcia przez
uĝytkownika, aby otworzyÊ i zamknÈÊ suwak. Na koniec uĝyjemy kotwicy adresu URI
jako API stanu z zastosowaniem wzorca interfejsu kotwicy (ang. anchor interface).
Zapewnia to uĝytkownikom oczekiwane kontrolki przeglÈdarki, takie jak przyciski Wstecz
i Dalej, historia przeglÈdania oraz zakïadki.
W rozdziale zbudujemy fundamenty dla skalowalnej i zarzÈdzalnej aplikacji SPA.
Nie wybiegajmy jednak zbyt daleko w przyszïoĂÊ. Najpierw musimy zrozumieÊ, czym
jest powïoka.
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ROZDZIAà 3. Projektowanie powïoki

3.1. Gruntowne zrozumienie powáoki
Powïoka jest kontrolerem gïównym dla naszej aplikacji SPA i jest niezbÚdna w architekturze. RolÚ moduïu powïoki moĝemy porównaÊ do powïoki samolotu.
Powïoka samolotu (zwana teĝ nadwoziem samonoĂnym lub pïatowcem) zapewnia
ksztaït i strukturÚ pojazdu. Zespoïy takie jak siedzenia, skïadane stoliki i silniki sÈ doczepiane do niej za pomocÈ róĝnych elementów mocujÈcych. Wszystkie zespoïy sÈ zbudowane w taki sposób, aby dziaïaÊ moĝliwie niezaleĝnie, poniewaĝ nikt nie lubi, gdy
ciotka Milly rozkïadajÈc swój stolik, powoduje, ĝe samolot gwaïtownie przechyla siÚ
mocno na prawÈ stronÚ.
Moduï powïoki (ang. shell module) zapewnia ksztaït i strukturÚ naszej aplikacji.
Moduïy funkcji takie jak czat, logowanie oraz nawigacja sÈ „doczepiane” do powïoki za
pomocÈ interfejsów API. Wszystkie moduïy funkcji sÈ zbudowane w taki sposób, aby
dziaïaïy moĝliwie niezaleĝnie, poniewaĝ nikt nie lubi, gdy ciotka Milly wpisujÈc w polu
wiadomoĂci suwaka czatu "ROTFLMAO!!! PWNED, mam Ciú!", powoduje, ĝe aplikacja
natychmiast zamyka okno przeglÈdarki.
Powïoka jest tylko jednym z elementów architektury, które udoskonalaliĂmy w trakcie
pracy nad wieloma projektami komercyjnymi. Ta architektura i umiejscowienie w niej
powïoki zostaïy przedstawione na rysunku 3.1. Lubimy pisaÊ powïokÚ na poczÈtku,
poniewaĝ jest centralna dla architektury. Koordynuje moduïy funkcji (ang. feature
modules) z logikÈ biznesowÈ i uniwersalnymi interfejsami przeglÈdarek, takimi jak
URI lub ciasteczka (cookie). Gdy uĝytkownik klika przycisk Wstecz, loguje siÚ lub wykonuje dowolnÈ innÈ czynnoĂÊ, która zmienia moĝliwy do zapisania w zakïadkach stan
aplikacji, powïoka koordynuje te zmiany.

Rysunek 3.1. Powáoka w naszej architekturze aplikacji SPA
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3.2. Konfigurowanie plików i przestrzeni nazw

Czytelnicy zaznajomieni z architekturÈ Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller — MVC) mogÈ potraktowaÊ powïokÚ jak gïówny kontroler, poniewaĝ koordynuje ona kontrolery wszystkich podlegïych moduïów funkcji.
Powïoka jest odpowiedzialna za nastÚpujÈce kwestie:
Q
Q
Q

renderowanie kontenerów funkcji i zarzÈdzanie nimi;
zarzÈdzanie stanem aplikacji;
koordynowanie moduïów funkcji.

Koordynacja moduïów funkcji zostanie omówiona szczegóïowo w nastÚpnym rozdziale.
W tym rozdziale opisano renderowanie kontenerów funkcji i zarzÈdzanie stanem aplikacji. Najpierw przygotujmy nasze pliki i przestrzenie nazw.

3.2. Konfigurowanie plików i przestrzeni nazw
Skonfigurujemy nasze pliki i przestrzenie nazw zgodnie ze standardami kodowania
opisanymi w dodatku A. W szczególnoĂci bÚdziemy mieÊ jeden plik JavaScript dla
kaĝdej przestrzeni nazw JavaScript i bÚdziemy uĝywaÊ samowykonujÈcych siÚ funkcji
anonimowych, aby nie dopuĂciÊ do zanieczyszczenia globalnej przestrzeni nazw.
BÚdziemy takĝe konfigurowaÊ pliki CSS w strukturze równolegïej. Taka konwencja
przyspiesza projektowanie, poprawia jakoĂÊ i uïatwia konserwacjÚ. Jej wartoĂÊ wzrasta
wraz z dodawaniem do projektu kolejnych moduïów i kolejnych programistów.
3.2.1. Tworzenie struktury plików

WybraliĂmy spa dla gïównej przestrzeni nazw aplikacji. Synchronizujemy nazwy plików
JavaScript i CSS, przestrzeñ nazw JavaScript oraz nazwy selektorów CSS. Uïatwia to
Ăledzenie, który plik JavaScript odpowiada któremu plikowi CSS.
PLANOWANIE KATALOGÓW I PLIKÓW

ProgramiĂci aplikacji internetowych czÚsto umieszczajÈ swój plik HTML w pewnym
katalogu, a nastÚpnie pliki CSS i JavaScript umieszczajÈ w podkatalogach. Nie ma
powodu, aby ïamaÊ tÚ konwencjÚ. Utwórzmy katalogi i pliki wedïug schematu przedstawionego w listingu 3.1.
Listing 3.1. Pliki i katalogi — pierwsze przejĞcie

spa
To jest katalog,
który zawiera pliki
jQuery, w tym
wtyczki.
Plik spa.shell.js
zapewnia przestrzeĔ
nazw powáoki, spa.shell.
Ma odpowiadający mu
arkusz stylów
w lokalizacji
css/spa.shell.css.

Kup książkę

spa jest katalogiem gáównym
i gáówną przestrzenią nazw.

+-- css
To jest katalog, który zawiera
| +-- spa.css
wszystkie pliki arkuszy stylów.
| `-- spa.shell.css
Ten katalog zawiera wszystkie pliki JavaScript.
+--js
| +-- jq
Plik spa.js zapewnia gáówną przestrzeĔ
| +-- spa.js
nazw JavaScript, spa. Ma odpowiadający
mu arkusz stylów w lokalizacji css/spa.css.
| `-- spa.shell.js
+-- layout.html
`-- spa.html
Ten plik jest odczytywany
przez przeglądarkĊ w celu
uruchomienia aplikacji SPA.
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Mamy juĝ podstawy, wiÚc zainstalujmy bibliotekÚ jQuery.
INSTALACJA BIBLIOTEKI JQUERY ORAZ WTYCZEK

Biblioteka jQuery i jej wtyczki sÈ czÚsto oferowane w postaci plików regularnych lub zminifikowanych. Prawie zawsze zainstalujemy pliki regularne, poniewaĝ pomaga to w debugowaniu, a minifikacjÚ i tak przeprowadzamy w ramach systemu budowania. Nie przejmuj
siÚ na razie funkcjÈ tych plików — dojdziemy do tego w dalszej czÚĂci rozdziaïu.
Biblioteka jQuery dostarcza uĝytecznÈ wieloplatformowÈ manipulacjÚ DOM oraz
inne narzÚdzia. Skorzystamy z wersji 1.9.1, która jest dostÚpna na stronie: http://docs.
jquery.com/Downloading_jQuery. UmieĂÊmy jÈ w naszym katalogu jQuery.
...
+-- js
| +-- jq
| | +-- jquery-1.9.1.js
...

Wtyczka uriAnchor biblioteki jQuery zapewnia narzÚdzia do zarzÈdzania komponentem
kotwicy identyfikatora URI. Moĝna jÈ pobraÊ ze strony: https://github.com/mmikowski/
urianchor. UmieĂÊmy wtyczkÚ w tym samym katalogu jQuery.
...
+-- js
| +-- jq
| | +-- jquery.uriAnchor-1.1.3.js
...

Pliki i katalogi powinny wyglÈdaÊ tak, jak przedstawiono w listingu 3.2.
Listing 3.2. Pliki i katalogi po dodaniu biblioteki jQuery i wtyczki

spa
+-- css
| +-- spa.css
| `-- spa.shell.css
+-- js
| +-- jq
| | +-- jquery-1.9.1.js
| | `-- jquery.uriAnchor-1.1.3.js
| +-- spa.js
| `-- spa.shell.js
+-- layout.html
`-- spa.html

Mamy juĝ przygotowane wszystkie pliki, wiÚc moĝemy zaczÈÊ pisaÊ kody HTML, CSS
i JavaScript.
3.2.2. Pisanie kodu HTML aplikacji

Kiedy otwieramy nasz dokument przeglÈdarkowy (spa/spa.html), moĝemy rozkoszowaÊ siÚ wszystkimi dobrodziejstwami SPA, które dotÈd osiÈgnÚliĂmy. OczywiĂcie jest
to pusty plik, wiÚc dobrodziejstwa ograniczajÈ siÚ do wolnej od bïÚdów, bardzo bezpiecznej pustej strony, która nie robi absolutnie nic. Zróbmy coĂ z tÈ „pustÈ stronÈ”.
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Dokument przeglÈdarkowy (spa/spa.html) zawsze pozostanie niewielki. Jego jedynym zadaniem jest zaïadowanie bibliotek i arkuszy stylów, a nastÚpnie uruchomienie
aplikacji. Odpalmy ulubiony edytor tekstu i dodajmy caïy kod, przez który musimy
przejĂÊ w tym rozdziale, tak jak zostaïo to przedstawione w listingu 3.3.
Listing 3.3. Kod HTML aplikacji — spa/spa.html

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Starter SPA</title>

Najpierw áadujemy arkusze stylów. To optymalizuje
wydajnoĞü. JeĞli dodamy zewnĊtrzne arkusze stylów,
naleĪy zaáadowaü je w pierwszej kolejnoĞci.

<!-- Arkusze stylów. -->
<link rel="stylesheet" href="css/spa.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/spa.shell.css" type="text/css"/>
<!-- ZewnÚtrzny kod JavaScript. -->
<script src="js/jq/jquery-1.9.1.js" ></script>
<script src="js/jq/jquery.uriAnchor-1.1.3.js"></script>

NastĊpnie áadujemy zewnĊtrzny
kod JavaScript. Obecnie jedynymi
zewnĊtrznymi skryptami, które
áadujemy, są biblioteka jQuery
i wtyczka do manipulacji kotwicą.

àadujemy biblioteki JavaScript. Powinny byü

<!-- Nasz kod JavaScript. -->
uporządkowane wedáug zagáĊbienia przestrzeni nazw.
Jest to waĪne, poniewaĪ obiekt przestrzeni nazw (spa)
<script src="js/spa.js" ></script>
<script src="js/spa.shell.js"></script> musi zostaü zadeklarowany, zanim bĊdziemy mogli
zadeklarowaü jego obiekty potomne, np. spa.shell.
<script>
$(function () { spa.initModule( $('#spa') ); });
Inicjowanie aplikacji, kiedy
</script>
gotowy jest model DOM. Czytelnicy
</head>
<body>
<div id="spa"></div>
</body>
</html>

zaznajomieni z biblioteką jQuery
zauwaĪą, Īe w naszym kodzie
uĪyliĞmy skrótu, poniewaĪ
fragment $(function (… mógá
zostaü zapisany jako
$(document).ready(function (…

Projektanci Ăwiadomi wydajnoĂci mogÈ zapytaÊ: „Dlaczego nie umieszczamy skryptów
na koñcu kontenera body, jak w tradycyjnych stronach WWW?”. To dobre pytanie, bo
zazwyczaj umoĝliwia to szybsze renderowanie stron, poniewaĝ statyczna zawartoĂÊ
HTML i CSS moĝe byÊ wyĂwietlana, zanim zakoñczy siÚ ïadowanie kodu JavaScript.
Aplikacje SPA nie dziaïajÈ jednak w ten sposób. GenerujÈ kod HTML z JavaScript
i dlatego umieszczanie skryptów poza nagïówkiem nie powoduje szybszego renderowania. Zamiast tego moĝemy zachowaÊ wszystkie zewnÚtrzne skrypty w sekcji head,
aby poprawiÊ organizacjÚ i czytelnoĂÊ.
3.2.3. Tworzenie gáównej przestrzeni nazw CSS

NaszÈ gïównÈ przestrzeniÈ nazw jest spa i wedïug konwencji z dodatku A gïówny arkusz
stylów naleĝy nazwaÊ spa/css/spa.css. UtworzyliĂmy ten plik wczeĂniej, ale nadszedï czas,
by go wypeïniÊ. Poniewaĝ jest to gïówny arkusz stylów, bÚdzie posiadaï kilka sekcji
wiÚcej niĝ inne pliki CSS. Uĝyjmy ponownie ulubionego edytora tekstu, aby dodaÊ
reguïy, których potrzebujemy, tak jak zostaïo to przedstawione w listingu 3.4.
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Listing 3.4. Gáówna przestrzeĔ nazw CSS — spa/css/spa.css

/*
* spa.css.
Resetowanie wiĊkszoĞci selektorów. Nie ufamy domyĞlnym
* Style gïównej przestrzeni nazw.
ustawieniom przeglądarki. Autorzy kodów CSS rozpoznają
*/
to jako powszechną praktykĊ, choü nie bez kontrowersji.
/** RozpoczÚcie resetu. */
* {
margin : 0;
padding : 0;
-webkit-box-sizing : border-box;
-moz-box-sizing : border-box;
Dostosowanie standardowych selektorów.
box-sizing : border-box;
Ponownie nie ufamy domyĞlnym ustawieniom
}
h1,h2,h3,h4,h5,h6,p { margin-bottom : 10px; } przeglądarki, a takĪe chcemy zapewniü
wspólny wygląd w caáej aplikacji dla
ol,ul,dl { list-style-position : inside;}
okreĞlonego typu elementów. MoĪna je
/** Zakoñczenie resetu. */
dostosowaü (i tak zrobimy) przez bardziej
okreĞlone selektory w innych plikach.
/** RozpoczÚcie standardowych selektorów. */
body {
font : 13px 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
color : #444;
background-color : #888;
}
a { text-decoration : none; }
a:link, a:visited { color : inherit; }
: hover {text-decoration: underline; }
strong {
font-weight : 800;
color : #000;
Definiowanie selektorów przestrzeni nazw.
}
Zasadniczo jest to selektor dla elementu
uĪywającego gáównej przestrzeni nazw,
/** Zakoñczenie standardowych selektorów. */
np. #spa.
/** RozpoczÚcie selektorów przestrzeni nazw spa. */
#spa {
position : absolute;
top : 8px;
left : 8px;
bottom : 8px;
right : 8px;
min-height : 500px;
min-width : 500px;
overflow : hidden;
background-color : #fff;
border-radius : 0 8px 0 8px;

}
/** Zakoñczenie selektorów przestrzeni nazw spa. */
/** RozpoczÚcie selektorów narzÚdziowych. */
.spa-x-select {}
.spa-x-clearfloat {
height : 0 !important;
float : none !important;
visibility : hidden !important;
clear : both !important;
}

Zapewnienie selektorów narzĊdziowych
do stosowania we wszystkich innych moduáach.
Są one poprzedzone prefiksem spa-x-.

/** Zakoñczenie selektorów narzÚdziowych. */
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Zgodnie z naszymi standardami kodowania wszystkie identyfikatory CSS i nazwy klas
w tym pliku zostaïy poprzedzone prefiksem spa-. Skoro utworzyliĂmy juĝ gïówny plik
CSS aplikacji, moĝemy utworzyÊ odpowiadajÈcÈ mu przestrzeñ nazw JavaScript.
3.2.4. Tworzenie gáównej przestrzeni nazw JavaScript

NaszÈ gïównÈ przestrzeniÈ nazw jest spa, wiÚc zgodnie z konwencjÈ przedstawionÈ
w dodatku A gïówny plik JavaScript powinniĂmy nazwaÊ spa/js/spa.js. Minimalny
wymagany kod JavaScript to var spa = {};. Chcemy jednak dodaÊ metodÚ inicjowania
aplikacji i upewniÊ siÚ, ĝe nasz kod przejdzie walidacjÚ JSLint. Moĝemy uĝyÊ szablonu
z dodatku A i nieco go okroiÊ, poniewaĝ nie potrzebujemy wszystkich sekcji. Otwórzmy
plik za pomocÈ drugiego z ulubionych edytorów tekstu i wypeïnijmy go, tak jak zostaïo
to przedstawione w listingu 3.5.
Listing 3.5. Gáówna przestrzeĔ nazw JavaScript — spa/js/spa.js

/*
* spa.js.
* Moduï gïównej przestrzeni nazw.
*/
Ustawianie przeáączników JSLint zgodnie
z szablonem moduáu z dodatku A.
/*jslint browser : true, continue : true,
devel : true, indent : 2, maxerr : 50,
newcap : true, nomen : true, plusplus : true,
regexp : true, sloppy : true, vars : false,
white : true
Informacja dla narzĊdzia JSLint, Īe ma oczekiwaü zmiennych
*/
globalnych spa oraz $. JeĞli okaĪe siĊ, Īe dodajemy do tej listy wáasne
zmienne po spa, prawdopodobnie robimy coĞ Ĩle.
/*global $, spa */

var spa = (function () {
var initModule = function ( $container ) {
$container.html(
'<h1 style="display:inline-block; margin:25px;">'
+ 'witaj, ħwiecie!'
+ '</h1>'
);
};

UĪycie wzorca moduáu z rozdziaáu 2.
do utworzenia przestrzeni nazw spa.
Moduá ten eksportuje jedną metodĊ
initModule, która, jak wskazuje nazwa,
jest funkcją inicjującą aplikacjĊ.

return { initModule: initModule };
}());

Chcemy siÚ upewniÊ, ĝe nasz kod nie bÚdzie miaï ĝadnych typowych bïÚdów oraz zïych
praktyk. W dodatku A napisano, jak zainstalowaÊ i uruchomiÊ cenne narzÚdzie JSLint,
które wïaĂnie do tego sïuĝy. Opisano w nim, co oznaczajÈ wszystkie przeïÈczniki
/*jslint... */ umieszczane na poczÈtku naszych plików. NarzÚdzie JSLint zostanie
równieĝ omówione szczegóïowo w rozdziale 5.
Sprawděmy kod, wpisujÈc w wierszu poleceñ jslint spa/js/spa.js. Nie powinniĂmy
zobaczyÊ ĝadnych ostrzeĝeñ ani bïÚdów. Moĝemy teraz otworzyÊ dokument przeglÈdarkowy (spa/spa.html) i zobaczyÊ obowiÈzkowy komunikat witaj, Ăwiecie!, tak jak zostaïo to
przedstawione na rysunku 3.2.
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Rysunek 3.2. Obowiązkowy zrzut ekranu „witaj, Ğwiecie!”

PowitaliĂmy juĝ Ăwiat i jesteĂmy oĂmieleni smakiem sukcesu, przejděmy wiÚc do bardziej ambitnego zadania. W kolejnym podrozdziale rozpoczniemy budowÚ pierwszej
„prawdziwej” aplikacji SPA.

3.3. Tworzenie kontenerów funkcji
Powïoka tworzy kontenery wykorzystywane przez moduïy funkcji i zarzÈdza nimi.
Kontener naszego suwaka czatu bÚdzie dostosowany do popularnej konwencji i zostanie
zakotwiczony w prawym dolnym rogu okna przeglÈdarki. Powïoka jest odpowiedzialna
za kontener suwaka, ale nie bÚdzie zarzÈdzaÊ zachowaniem wewnÈtrz tego kontenera —
jest to zarezerwowane dla moduïu funkcji czatu, który zostanie omówiony w rozdziale 6.
UmieĂÊmy suwak czatu w ukïadzie, który jest stosunkowo kompletny. Na rysunku 3.3
przedstawiony zostaï schemat kontenerów, jaki chcielibyĂmy otrzymaÊ.
OczywiĂcie jest to tylko schemat. Musimy przeksztaïciÊ go w kody HTML i CSS.
Zobaczmy, jak moĝemy to zrobiÊ.
3.3.1. Wybór strategii

BÚdziemy rozwijaÊ kody HTML i CSS dla kontenerów funkcji w pliku dokumentu
o pojedynczym ukïadzie spa/layout.html. Dopiero po dostosowaniu kontenerów do
naszych potrzeb przeniesiemy kod do plików CSS i JavaScript powïoki. To podejĂcie
jest zwykle najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem projektowania wstÚpnego ukïadu, poniewaĝ nie musimy siÚ przejmowaÊ interakcjami z wiÚkszoĂciÈ pozostaïego kodu.
Najpierw napiszemy kod HTML, a póěniej dodamy style.
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Rysunek 3.3. Schemat kontenerów aplikacji

3.3.2. Pisanie kodu HTML powáoki

DuĝÈ zaletÈ HTML5 i CSS3 jest to, ĝe naprawdÚ moĝna oddzieliÊ stylizacjÚ od zawartoĂci. Schemat pokazuje wymagane kontenery i sposób ich zagnieĝdĝenia. To wszystko,
czego potrzebujemy, aby bez obaw napisaÊ kod HTML dla kontenerów. Otwórzmy
dokument ukïadu (spa/layout.html) i wpiszmy kod HTML przedstawiony w listingu 3.6.
Listing 3.6. Tworzenie kodu HTML dla kontenerów — spa/layout.html

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Ukđad HTML</title>
<link rel="stylesheet" href="css/spa.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
ZagnieĪdĪenie logo, ustawienia konta (acct)
oraz pola wyszukiwania (search) wewnątrz
<div id="spa">
kontenera nagáówka.
<div class="spa-shell-head">
<div class="spa-shell-head-logo"></div>
<div class="spa-shell-head-acct"></div>
<div class="spa-shell-head-search"></div>
Umieszczenie kontenerów nawigacji (nav)
i zawartoĞci (content) wewnątrz gáównego
</div>
kontenera.
<div class="spa-shell-main">
<div class="spa-shell-main-nav"></div>
<div class="spa-shell-main-content"></div>
</div>
Utworzenie kontenera stopki.
<div class="spa-shell-foot"></div>
<div class="spa-shell-chat"></div>
Zakotwiczenie kontenera czatu (chat) na dole
po prawej stronie kontenera zewnĊtrznego.
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<div class="spa-shell-modal"></div>
</div>
</body>
</html>

Tworzenie kontenera modal,
który unosi siĊ nad inną zawartoĞcią.

Naleĝy sprawdziÊ poprawnoĂÊ kodu HTML, aby siÚ upewniÊ, ĝe nie ma bïÚdów. W tym
celu lubimy wykorzystywaÊ wiekowe narzÚdzie Tidy, które pozwala znaleěÊ brakujÈce
znaczniki i inne powszechne bïÚdy HTML. NarzÚdzie Tidy jest dostÚpne online na stronie: http://infohound.net/tidy/ lub w postaci kodu ěródïowego na stronie: http://tidy.
sourceforge.net/. JeĂli uĝywasz dystrybucji Linuksa, takich jak Ubuntu czy Fedora,
narzÚdzie Tidy bÚdzie prawdopodobnie dostÚpne w standardowych repozytoriach.
Nadajmy tym kontenerom nieco stylu.
3.3.3. Pisanie kodu CSS powáoki

Napiszemy kod CSS w celu dostarczenia pïynnego szablonu (ang. liquid layout), w którym szerokoĂÊ i wysokoĂÊ zawartoĂci bÚdÈ siÚ dostosowywaÊ, aby wypeïniÊ okno przeglÈdarki najwiÚkszymi moĝliwymi rozmiarami. Nadamy kontenerom funkcji kolory
tïa, dziÚki czemu bÚdÈ dobrze widoczne. Ponadto nie zastosujemy ĝadnych obramowañ,
poniewaĝ mogÈ one zmieniÊ rozmiar pól CSS. Wprowadziïoby to niepotrzebnÈ nudÚ
do szybkiego procesu prototypowego. Gdy bÚdziemy zadowoleni z prezentacji kontenerów, moĝemy do nich wróciÊ i w razie potrzeby dodaÊ obramowania.
Páynne szablony
Gdy ukáad staje siĊ coraz bardziej skomplikowany, moĪe zajĞü potrzeba uĪycia JavaScript,
aby zapewniü jego páynnoĞü. CzĊsto procedura obsáugi zdarzeĔ zmiany rozmiaru okna jest
stosowana do okreĞlenia rozmiaru okna przeglądarki, a nastĊpnie przeliczenia i zastosowania nowych wymiarów CSS. Ta technika zostanie zilustrowana w rozdziale 4.

Dodajmy kod CSS do sekcji <head> dokumentu ukïadu (spa/layout.html). Moĝemy umieĂciÊ go tuĝ po linku arkusza stylów spa.css, tak jak zostaïo to przedstawione w listingu 3.7.
Wszystkie zmiany zostaïy zaznaczone pogrubionÈ czcionkÈ.
Listing 3.7. Tworzenie kodu CSS dla kontenerów — spa/layout.html

...
<head>
<title>Ukđad HTML</title>
<link rel="stylesheet" href="css/spa.css" type="text/css"/>
<style>
.spa-shell-head, .spa-shell-head-logo, .spa-shell-head-acct,
.spa-shell-head-search, .spa-shell-main, .spa-shell-main-nav,
.spa-shell-main-content, .spa-shell-foot, .spa-shell-chat,
.spa-shell-modal {
position : absolute;
}
.spa-shell-head {
top : 0;
left : 0;
right : 0;
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height : 40px;
}
.spa-shell-head-logo {
top : 4px;
left : 4px;
height : 32px;
width : 128px;
background : orange;
}
.spa-shell-head-acct {
top : 4px;
right : 0;
width : 64px;
height : 32px;
background : green;
}
.spa-shell-head-search {
top : 4px;
right : 64px;
width : 248px;
height : 32px;
background : blue;
}
.spa-shell-main {
top : 40px;
left : 0;
bottom : 40px;
right : 0;
}
.spa-shell-main-content,
.spa-shell-main-nav {
top : 0;
bottom : 0;
}
.spa-shell-main-nav {
width : 250px;
background : #eee;
}
.spa-x-closed .spa-shell-main-nav {
width : 0;
}
.spa-shell-main-content {
left : 250px;
right : 0;
background : #ddd;
}
.spa-x-closed .spa-shell-main-content {
left : 0;
}
.spa-shell-foot {
bottom : 0;
left : 0;
right : 0;
height : 40px;
}
.spa-shell-chat {
bottom : 0;
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right : 0;
width : 300px;
height : 15px;
background : red;
z-index : 1;

}
.spa-shell-modal {
margin-top : -200px;
margin-left : -200px;
top : 50%;
left : 50%;
width : 400px;
height : 400px;
background : #fff;
border-radius : 3px;
z-index : 2;
}
</style>
</head>
...

Po otworzeniu dokumentu przeglÈdarkowego (spa/layout.html) powinniĂmy zobaczyÊ
stronÚ, która wyglÈda bardzo podobnie do naszego schematu, tak jak przedstawiono na
rysunku 3.4. Kiedy zmienimy rozmiar okna przeglÈdarki, zobaczymy, ĝe równieĝ kontenery funkcji zmieniÈ swoje rozmiary w razie potrzeby. Nasz pïynny szablon ma jednak
pewne ograniczenia. JeĂli szerokoĂÊ lub wysokoĂÊ bÚdÈ mniejsze niĝ 500 pikseli, pojawiÈ siÚ paski przewijania. Dodajemy je, poniewaĝ nie jesteĂmy w stanie ĂcisnÈÊ naszej
zawartoĂci poniĝej tego wymiaru.

Rysunek 3.4.
Kody HTML i CSS
dla kontenerów
— spa/layout.html

Moĝemy uĝyÊ narzÚdzi dla programistów przeglÈdarki Google Chrome, aby wypróbowaÊ kilka nowo zdefiniowanych stylów, które nie sÈ wykorzystywane w ekranie poczÈtkowym. Dodajmy np. klasÚ spa-x-closed do kontenera spa-shell-main. Spowoduje to
zamkniÚcie paska nawigacji znajdujÈcego siÚ po lewej stronie. UsuniÚcie tej klasy przywróci pasek nawigacji (rysunek 3.5).
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Rysunek 3.5. W oknie narzĊdzi dla programistów kliknij dwukrotnie kod HTML, aby dodaü klasĊ

3.4. Renderowanie kontenerów funkcji
Przygotowany dokument ukïadu (spa/layout.html) jest ïadnym fundamentem. Teraz
uĝyjemy go w naszej aplikacji SPA. Najpierw musimy sprawiÊ, aby powïoka renderowaïa kontenery zamiast uĝywaÊ statycznych zawartoĂci HTML i CSS.
3.4.1. Konwersja HTML na JavaScript

Nasz kod JavaScript musi zarzÈdzaÊ wszystkimi zmianami dokumentów. W zwiÈzku
z tym musimy przeksztaïciÊ opracowany wczeĂniej kod HTML na ïañcuch znaków JavaScript. Zachowamy wciÚcia kodu HTML, aby zwiÚkszyÊ czytelnoĂÊ i uïatwiÊ utrzymywanie, tak jak zostaïo to przedstawione w listingu 3.8.
Listing 3.8. Konkatenowanie szablonu HTML

var main_html = String()
+ '<div class="spa-shell-head">'
+ '<div class="spa-shell-head-logo"></div>'
+ '<div class="spa-shell-head-acct"></div>'
+ '<div class="spa-shell-head-search"></div>'
+ '</div>'
+ '<div class="spa-shell-main">'
+ '<div class="spa-shell-main-nav"></div>'
+ '<div class="spa-shell-main-content"></div>'
+ '</div>'
+ '<div class="spa-shell-foot"></div>'
+ '<div class="spa-shell-chat"></div>'
+ '<div class="spa-shell-modal"></div>';

Nie przejmujemy siÚ ĝadnym wpïywem konkatenowanych ïañcuchów znaków na wydajnoĂÊ. Kiedy przejdziemy do etapu produkcji, minifikator JavaScript sam poïÈczy ïañcuchy znaków.
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Skonfiguruj swój edytor!
Profesjonalny deweloper powinien uĪywaü profesjonalnego edytora tekstu lub Ğrodowiska IDE. WiĊkszoĞü z nich posiada obsáugĊ wyraĪeĔ regularnych i makr. PowinniĞmy byü
w stanie zautomatyzowaü konwersjĊ kodu HTML na áaĔcuch znaków JavaScript. Wiekowy
edytor vim moĪna np. skonfigurowaü w taki sposób, Īe wciĞniĊcie kombinacji dwóch przycisków na klawiaturze bĊdzie formatowaü HTML na konkatenowany áaĔcuch JavaScript.
W tym celu do pliku ~/.vimrc moĪna dodaü poniĪszy fragment kodu:
vmap <silent> ;h :s?^\(\s*\)+ '\([^']\+\)',*\s*$?\1\2?g<CR>
vmap <silent> ;q :s?^\(\s*\)\(.*\)\s*$? \1 + '\2'?<CR>
Kiedy ponownie uruchomimy edytor vim, moĪemy wizualnie zaznaczyü fragment kodu
HTML do zmiany. NaciĞniĊcie przycisków ;q spowoduje sformatowanie zaznaczonego fragmentu. Kombinacja przycisków ;h spowoduje cofniĊcie formatowania.

3.4.2. Dodawanie szablonu HTML do JavaScript

Nadszedï czas, aby zrobiÊ Ămiaïy krok i utworzyÊ powïokÚ. Kiedy zainicjujemy powïokÚ,
chcemy, aby wypeïniïa wybrany przez nas element strony kontenerami funkcji. Skoro
juĝ jesteĂmy przy tym, chcemy zbuforowaÊ obiekty kolekcji jQuery. Moĝemy uĝyÊ szablonu moduïu z dodatku A wraz z ïañcuchem znaków JavaScript, który w tym celu stworzyliĂmy. Uruchommy edytor tekstu i utwórzmy plik przedstawiony w listingu 3.9.
ZwróÊ szczególnÈ uwagÚ na adnotacje, poniewaĝ dostarczajÈ one uĝytecznych informacji.
Listing 3.9. RozpoczĊcie pliku powáoki — spa/js/spa.shell.js

/*
* spa.shell.js.
* Moduï powïoki dla aplikacji SPA.
*/
/*jslint
devel
newcap
regexp
white
*/
/*global

:
:
:
:

browser
true, indent
true, nomen
true, sloppy
true

$, spa */

:
:
:
:

true,
2,
true,
true,

continue
maxerr
plusplus
vars

:
:
:
:

true,
50,
true,
false,

Deklarujemy wszystkie
zmienne, które są dostĊpne
w caáej przestrzeni nazw
(w tym przypadku
spa.shell) w sekcji zakresu
moduáu. Peáne omówienie
wszystkich sekcji tego
szablonu znajdziesz
w dodatku A.

spa.shell = (function () {
//---------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU -------------Umieszczamy statyczne wartoĞci konfiguracyjne
var
w obiekcie configMap.
configMap = {
main_html : String()
àaĔcuch HTML z zachowaniem wciĊü
+ '<div class="spa-shell-head">'
kodu. Uáatwia to zrozumienie
i utrzymywanie kodu.
+ '<div class="spa-shell-head-logo"></div>'
+ '<div class="spa-shell-head-acct"></div>'
+ '<div class="spa-shell-head-search"></div>'
+ '</div>'
+ '<div class="spa-shell-main">'
+ '<div class="spa-shell-main-nav"></div>'
+ '<div class="spa-shell-main-content"></div>'
+ '</div>'
+ '<div class="spa-shell-foot"></div>'
+ '<div class="spa-shell-chat"></div>'
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+ '<div class="spa-shell-modal"></div>'
Umieszczamy dynamiczne informacje udostĊpniane
},
w caáym module w obiekcie stateMap.
stateMap = { $container : null },
jqueryMap = {},
Buforowanie kolekcji jQuery w jqueryMap.
Umieszczamy
wszystkie
funkcje
do tworzenia
i modyfikowania
elementów
strony
w sekcji
metod DOM.

UĪyjemy
setJqueryMap
do
buforowania
kolekcji
jQuery.
Ta funkcja
powinna
siĊ znaleĨü
w prawie
kaĪdym
module
powáoki
i module
funkcji, jakie
napiszemy.
Stosowanie
bufora
jqueryMap
moĪe
znacznie
zmniejszyü
liczbĊ linii
poprzecznych
dokumentu
jQuery
i zwiĊkszyü
wydajnoĞü.

setJqueryMap, initModule;

Deklarujemy wszystkie zmienne zakresu moduáu
w tej sekcji. Wiele z nich zostanie przypisanych póĨniej.

//----------------- ZAKOCZENIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU --------------- Rezerwujemy
//-------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD NARZ}DZIOWYCH ----------------//--------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD NARZ}DZIOWYCH -----------------//--------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD DOM -------------------// RozpoczÚcie metody DOM /setJqueryMap/.
setJqueryMap = function () {
var $container = stateMap.$container;
jqueryMap = { $container : $container };
};
// Zakoñczenie metody DOM /setJqueryMap/.
//--------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD DOM ----------------------

sekcjĊ metod
narzĊdziowych
dla funkcji,
które nie
oddziaáują
z elementami
strony.

Rezerwujemy sekcjĊ
procedur obsáugi zdarzeĔ
dla funkcji procedur
obsáugi zdarzeĔ jQuery.

//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ----------------//-------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ----------------//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH ------------------Umieszczamy publicznie
// RozpoczÚcie metody publicznej /initModule/.
dostĊpne metody w sekcji
initModule = function ( $container ) {
Tworzymy metodĊ
metod publicznych.
stateMap.$container = $container;
publiczną initModule,
$container.html( configMap.main_html ); która bĊdzie uĪywana
do inicjowania
setJqueryMap();
moduáu.
};
Eksportujemy publiczne metody bezpoĞrednio
// Zakoñczenie metod y publicznej /initModule/.
przez zwracanie ich w mapie. Obecnie dostĊpna
jest tylko metoda initModule.

return { initModule : initModule };
//------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH --------------------}());

Mamy teraz moduï, który renderuje kontenery funkcji, ale nadal musimy zapeïniÊ plik
CSS i poinstruowaÊ moduï gïównej przestrzeni nazw (spa/js/spa.js), aby korzystaï
z moduïu powïoki (spa//js/spa.shell.js) zamiast prezentowaÊ tradycyjny komunikat witaj,
Ăwiecie! Zabierzmy siÚ za to.
3.4.3. Pisanie arkusza stylów powáoki

JeĂli zajrzymy do pomocnych konwencji przestrzeni nazw przedstawionych w dodatku A,
dowiemy siÚ, ĝe selektory spa-shell-* naleĝy umieĂciÊ w pliku o nazwie spa/css/spa.
shell.css. Moĝemy skopiowaÊ kod CSS opracowany w pliku spa/layout.html bezpoĂrednio
do tego pliku, tak jak zostaïo to przedstawione w listingu 3.10.
Listing 3.10. Kod CSS powáoki, pierwsze podejĞcie — spa/css/spa/shell.css

/*
* spa.shell.css.
* Style powïoki.
*/
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.spa-shell-head, .spa-shell-head-logo, .spa-shell-head-acct,
.spa-shell-head-search, .spa-shell-main, .spa-shell-main-nav,
.spa-shell-main-content, .spa-shell-foot, .spa-shell-chat,
.spa-shell-modal {
position : absolute;
}
.spa-shell-head {
top : 0;
left : 0;
right : 0;
height : 40px;
}
.spa-shell-head-logo {
top : 4px;
left : 4px;
height : 32px;
width : 128px;
background : orange;
}
.spa-shell-head-acct {
top : 4px;
right : 0;
width : 64px;
height : 32px;
background : green;
}
.spa-shell-head-search {
top : 4px;
right : 64px;
width : 248px;
height : 32px;
background : blue;
}
.spa-shell-main {
top : 40px;
left : 0;
bottom : 40px;
right : 0;
}
Zdefiniowanie udostĊpnionych reguá CSS.
.spa-shell-main-content,
.spa-shell-main-nav {
top : 0;
bottom : 0;
}
.spa-shell-main-nav {
width : 250px;
UĪyj klas nadrzĊdnych, aby wpáywaü na elementy
background : #eee;
potomne. Byü moĪe jest to jedna z najbardziej
zaawansowanych moĪliwoĞci CSS, która nie jest
}
uĪywana doĞü czĊsto.
.spa-x-closed .spa-shell-main-nav {
width : 0;
}
.spa-shell-main-content {
left : 250px;
right : 0;
background : #ddd;
}
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.spa-x-closed .spa-shell-main-content {
left : 0;
}
.spa-shell-foot {
bottom : 0;
left : 0;
right : 0;
height : 40px;
}
.spa-shell-chat {
bottom : 0;
right : 0;
width : 300px;
height : 15px;
background : red;
z-index : 1;
}
.spa-shell-modal {
margin-top : -200px;
margin-left : -200px;
top : 50%;
left : 50%;
width : 400px;
height : 400px;
background : #fff;
border-radius : 3px;
z-index : 2;
}

Zrób wciĊcie dla selektorów pochodnych
i umieĞü je bezpoĞrednio pod selektorem
nadrzĊdnym. Selektory pochodne są wyraĨnie
zaleĪne od selektora nadrzĊdnego
pod wzglĊdem znaczenia.

Wszystkie selektory majÈ prefiks spa-shell-. Ma to wiele korzyĂci:
Q
Q

Q

wskazuje, ĝe te klasy sÈ kontrolowane przez moduï powïoki (spa/js/spa.shell.js);
zapobiega kolidowaniu przestrzeni nazw z zewnÚtrznymi skryptami i innymi
moduïami;
w trakcie debugowania i sprawdzania dokumentu HTML moĝemy od razu zobaczyÊ, które elementy sÈ generowane i kontrolowane przez moduï powïoki.

DziÚki tym korzyĂciom nie spadniemy w ogniste czeluĂcie piekïa gulaszu nazw selektorów CSS. Kaĝdy, kto kiedykolwiek zarzÈdzaï arkuszami stylów, nawet w umiarkowanej
skali, powinien dokïadnie wiedzieÊ, o czym mówimy.
3.4.4. Nakazanie aplikacji, aby korzystaáa z powáoki

Zmodyfikujmy teraz moduï gïównej przestrzeni nazw (spa/js/spa.js), aby uĝywaï powïoki
zamiast niewolniczo kopiowaÊ komunikat witaj, Ăwiecie! do modelu DOM. Poniĝsza
poprawka zaznaczona pogrubionÈ czcionkÈ powinna zaïatwiÊ sprawÚ.
/*
* spa.js.
* Moduï gïównej przestrzeni nazw.
*/
...
/*global $, spa */
var spa = (function () {
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var initModule = function ( $container ) {
spa.shell.initModule( $container );
};
return { initModule: initModule };
}());

Po otworzeniu dokumentu przeglÈdarkowego (spa/spa.html) powinniĂmy teraz zobaczyÊ ekran, taki jak przedstawiono na rysunku 3.6. Moĝemy uĝyÊ narzÚdzi dla programistów Google Chrome, aby potwierdziÊ, ĝe dokument wygenerowany przez aplikacjÚ
SPA (spa/spa.html) odpowiada dokumentowi ukïadu (spa/layout.html).

Rysunek 3.6.
To jak déjà vu
— spa/spa.html

Z takim fundamentem zaczniemy pracÚ nad tym, aby powïoka zarzÈdzaïa kontenerami
funkcji. Moĝe to byÊ równieĝ dobry czas, aby zrobiÊ sobie przerwÚ, poniewaĝ nastÚpny
podrozdziaï jest doĂÊ wymagajÈcy.

3.5. Zarządzanie kontenerami funkcji
Powïoka renderuje i kontroluje kontenery funkcji. SÈ to kontenery „najwyĝszego
poziomu” (zazwyczaj DIV), które przechowujÈ zawartoĂÊ funkcyjnÈ. Powïoka inicjuje
i koordynuje wszystkie moduïy funkcji w aplikacji. Ponadto wskazuje moduïom funkcji,
aby tworzyïy caïÈ zawartoĂÊ wewnÈtrz kontenerów funkcji i zarzÈdzaïy niÈ. Moduïy funkcji zostanÈ omówione szczegóïowo w rozdziale 4.
W tym podrozdziale najpierw napiszemy metodÚ rozwijania i zwijania kontenera
funkcji suwaka czatu. NastÚpnie zbudujemy procedurÚ obsïugi zdarzeñ klikniÚcia, aby
suwak mógï byÊ otwierany lub zamykany zgodnie z ĝyczeniem uĝytkownika. Na koniec
sprawdzimy nasze dokonania i omówimy kolejnÈ waĝnÈ rzecz — zarzÈdzanie stanem
strony za pomocÈ identyfikatora fragmentu adresu URI.
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3.5.1. Pisanie metody rozwijania i zwijania suwaka czatu

BÚdziemy umiarkowanie ambitni w kwestii funkcji suwaka czatu. Musimy doprowadziÊ
jÈ do jakoĂci produkcyjnej, ale nie musi byÊ ekstrawagancka. Oto wymagania, którym
powinniĂmy sprostaÊ:
1) umoĝliwienie programistom konfigurowania szybkoĂci i wysokoĂci ruchów suwaka;
2) utworzenie pojedynczej metody do rozwijania i zwijania suwaka czatu;
3) unikniÚcie sytuacji wyĂcigu, w której suwak moĝe byÊ rozwijany i zwijany w tym
samym czasie;
4) umoĝliwienie programistom przekazania opcjonalnego wywoïania zwrotnego, które
ma byÊ wywoïywane na zakoñczenie ruchu suwaka;
5) tworzenie kodu testowego w celu zapewnienia prawidïowego dziaïania suwaka.
Dostosujmy powïokÚ do tych wymagañ, tak jak przedstawiono w listingu 3.111. Wszystkie zmiany zostaïy zaznaczone pogrubionÈ czcionkÈ. Zapoznaj siÚ z adnotacjami, które
szczegóïowo opisujÈ, w jaki sposób zmiany odnoszÈ siÚ do wymagañ.
Listing 3.11. Modyfikacja powáoki w celu zaimplementowania funkcji rozwijania
i zwijania suwaka czatu — spa/js/spa.shell.js

...
spa.shell = (function () {
//---------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU -------------var
configMap = {
Przechowujemy czasy i wysokoĞci rozwijania i zwijania
main_html : String()
suwaka czatu w mapie konfiguracji moduáu. Speánienie
wymagania 1.: „umoĪliwienie programistom
...
konfigurowania szybkoĞci i wysokoĞci ruchów suwaka”.
chat_extend_time
: 1000,
chat_retract_time
: 300,
chat_extend_height : 450,
chat_retract_height : 15
},
stateMap = { $container : null },
jqueryMap = {},
Dodajemy metodĊ toggleChat do listy
zmiennych zakresu moduáu.
setJqueryMap, toggleChat, initModule;
//----------------- ZAKOCZENIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU ---------------

//-------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD NARZ}DZIOWYCH ----------------//--------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD NARZ}DZIOWYCH -----------------//--------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD DOM -------------------// RozpoczÚcie metody DOM /setJqueryMap/.
setJqueryMap = function () {
var $container = stateMap.$container;
Buforowanie kolekcji jQuery suwaka czatu w mapie jqueryMap.
jqueryMap = {
$container : $container,
$chat : $container.find( '.spa-shell-chat' )

1

To dobry moment, aby podziÚkowaÊ ulubionym ciaïom niebieskich za bibliotekÚ jQuery, poniewaĝ
bez niej byïoby to o wiele trudniejsze.
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};
};
// Zakoñczenie metody DOM /setJqueryMap/.

Dodanie metody toggleChat. Speánienie
wymagania 2.: „utworzenie pojedynczej metody
do rozwijania i zwijania suwaka czatu”.

// RozpoczÚcie metody DOM /toggleChat/.
// Cel: wysuwanie i chowanie suwaka czatu.
// Argumenty:
// * do_extend — jeĂli prawda (true), wysuwa suwak, jeĂli faïsz (false), chowa;
// * callback (wywoïanie zwrotne) — opcjonalna funkcja do wykonywania na zakoñczenie animacji.
// Ustawienia:
// * chat_extend_time, chat_retract_time,
// * chat_extend_height, chat_retract_height.
// Zwraca wartoĂÊ logicznÈ (boolean):
// * true — animacja suwaka aktywowana;
// * false — animacja suwaka nieaktywowana.
//
toggleChat = function ( do_extend, callback ) {
var
px_chat_ht = jqueryMap.$chat.height(),
is_open = px_chat_ht === configMap.chat_extend_height,
is_closed = px_chat_ht === configMap.chat_retract_height,
is_sliding = !is_open && !is_closed;
// Unikanie sytuacji wyĂcigu.
if ( is_sliding ){ return false; }

Zapobieganie powstawaniu sytuacji wyĞcigu
poprzez odmowĊ podjĊcia dziaáaĔ, jeĞli suwak
jest juĪ w ruchu. Speánienie wymagania 3.:
„unikniĊcie sytuacji wyĞcigu, w której suwak moĪe
byü rozwijany i zwijany w tym samym czasie”.

// RozpoczÚcie rozwijania suwaka czatu.
if ( do_extend ) {
jqueryMap.$chat.animate(
{ height : configMap.chat_extend_height },
configMap.chat_extend_time,
function () {
if ( callback ){ callback( jqueryMap.$chat ); }
}
);
return true;
}
// Zakoñczenie rozwijania suwaka czatu.

Wykonanie wywoáania zwrotnego
po zakoĔczeniu animacji.
Speánienie wymagania 4.:
„umoĪliwienie programistom
przekazania opcjonalnego
wywoáania zwrotnego,
które ma byü wywoáywane
na zakoĔczenie ruchu suwaka”.

// RozpoczÚcie zwijania suwaka czatu.
jqueryMap.$chat.animate(
RozwiniĊcie suwaka
{ height : configMap.chat_retract_height },
po 3 sekundach od
configMap.chat_retract_time,
momentu zaáadowania
function () {
strony i schowanie go
po 8 sekundach. Speánienie
if ( callback ){ callback( jqueryMap.$chat ); }
wymagania 5.: „tworzenie
}
kodu testowego w celu
);
zapewnienia prawidáowego
return true;
dziaáania suwaka”.
// Zakoñczenie zwijania suwaka czatu.
};
// Zakoñczenie metody DOM /toggleChat/.
//--------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD DOM ---------------------//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ------------------//-------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE -------------------//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH -------------------
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// RozpoczÚcie metody publicznej /initModule/.
initModule = function ( $container ){
// adowanie HTML i mapowanie kolekcji jQuery.
stateMap.$container = $container;
$container.html( configMap.main_html );
setJqueryMap();
// Testowanie przeïÈczania.
setTimeout( function () {toggleChat( true ); }, 3000 );
setTimeout( function () {toggleChat( false );}, 8000 );
};
// Zakoñczenie metody publicznej /initModule/.
return { initModule : initModule };
//------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH --------------------}());

JeĂli bawisz siÚ razem z nami w domu, sprawděmy najpierw kod za pomocÈ narzÚdzia
JSLint, wpisujÈc w wierszu poleceñ jslint spa/js/spa.shell.js — nie powinniĂmy
zobaczyÊ ĝadnych ostrzeĝeñ ani bïÚdów. NastÚpnie przeïadujmy dokument przeglÈdarkowy (spa/spa.html) i sprawděmy, czy suwak czatu rozwija siÚ po trzech sekundach
i chowa po oĂmiu. Mamy juĝ przesuwajÈcy siÚ suwak, wiÚc moĝemy wdroĝyÊ klikniÚcie
myszkÈ przez uĝytkownika w celu przeïÈczania pozycji suwaka.
3.5.2. Dodanie procedury obsáugi zdarzeĔ klikniĊcia suwaka czatu

WiÚkszoĂÊ uĝytkowników oczekuje, ĝe klikniÚcie suwaka czatu spowoduje jego rozwiniÚcie lub zwiniÚcie, i jest to powszechna konwencja. Oto wymagania, które chcemy
speïniÊ:
1) ustawienie tekstu podpowiedzi dla uĝytkownika, np. Kliknij, aby ukryÊ;
2) dodanie procedury obsïugi zdarzeñ klikniÚcia, aby wywoïywaÊ funkcjÚ toggleChat;
3) powiÈzanie procedury obsïugi zdarzeñ klikniÚcia ze zdarzeniem jQuery.
Dostosujmy powïokÚ do tych wymagañ, tak jak przedstawiono w listingu 3.12. Wszystkie
zmiany ponownie zostaïy zaznaczone pogrubionÈ czcionkÈ, a adnotacje szczegóïowo
opisujÈ, w jaki sposób zmiany odnoszÈ siÚ do wymagañ.
Listing 3.12. Modyfikacja powáoki w celu zaimplementowania obsáugi zdarzeĔ
klikniĊcia suwaka czatu —spa/js/spa.shell.js

...
spa.shell = (function () {
//---------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU -------------var
configMap = {
Dodanie tekstu podpowiedzi
...
dla operacji zwijania i rozwijania
chat_retract_height : 15,
suwaka do mapy configMap.
chat_extended_title : 'Kliknij, aby ukryè',
Speánienie wymagania 1.:
chat_retracted_title : 'Kliknij, aby pokazaè'
„ustawienie tekstu podpowiedzi
},
dla uĪytkownika…”.
stateMap = {
$container : null,
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is_chat_retracted : true
},
jqueryMap = {},

Dodanie is_chat_retracted do mapy stateMap. Dobrą praktyką
jest utworzenie listy wszystkich kluczy stosowanych
w stateMap, aby moĪna byáo je áatwo znaleĨü i sprawdziü.
Ten jest uĪywany przez metodĊ toggleChat.
Dodanie metody onClickChat do listy
nazw funkcji zakresu moduáu.
onClickChat, initModule;

setJqueryMap, toggleChat,
//----------------- ZAKOCZENIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU --------------...
//--------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD DOM -------------------// RozpoczÚcie metody DOM /setJqueryMap/.
...
// Zakoñczenie metody DOM /setJqueryMap/.
// RozpoczÚcie metody DOM /toggleChat/.
// Cel: wysuwanie i chowanie suwaka czatu.
...
Aktualizacja dokumentów API toggleChat, aby wskazaü,
// Stan: konfiguruje stateMap.is_chat_retracted: w jaki sposób wáaĞciwoĞü stateMap.is _chat_retracted
jest ustawiana przez tĊ metodĊ.
// * true — suwak jest zwiniÚty;
// * false — suwak jest rozwiniÚty.
//
toggleChat = function ( do_extend, callback) {
var
px_chat_ht = jqueryMap.$chat.height(),
is_open = px_chat_ht === configMap.chat_extend_height,
is_closed = px_chat_ht === configMap.chat_retract_height,
is_sliding = ! is_open && ! is_closed;
// Unikanie sytuacji wyĂcigu.
if ( is_sliding ) { return false; }
// RozpoczÚcie rozwijania suwaka czatu.
if ( do_extend ) {
jqueryMap.$chat.animate(
{ height : configMap.chat_extend_height },
configMap.chat_extend_time,
function () {
jqueryMap.$chat.attr(
'tytuđ', configMap.chat_extended_title
);
stateMap.is_chat_retracted = false;
if ( callback ) { callback( jqueryMap.$chat ); }
}
);
return true;
}
// Zakoñczenie rozwijania suwaka czatu.
// RozpoczÚcie zwijania suwaka czatu.
jqueryMap.$chat.animate(
{ height : configMap.chat_retract_height },
configMap.chat_retract_time,
function () {
jqueryMap.$chat.attr(
'tytuđ', configMap.chat_retracted_title
);
stateMap.is_chat_retracted = true;
if ( callback ) { callback( jqueryMap.$chat ); }
}
);
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return true;
// Zakoñczenie zwijania suwaka czatu.
};
// Zakoñczenie metody DOM /toggleChat/.
//--------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD DOM ----------------------

//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ------------------onClickChat = function ( event ) {
Dodanie procedury obsáugi zdarzeĔ onClickChat.
toggleChat( stateMap.is_chat_retracted );
Speánienie wymagania 2.: „dodanie procedury
obsáugi zdarzeĔ klikniĊcia, aby wywoáywaü
return false;
funkcjĊ toggleChat”.
};
//-------------------- ZAKOCZENIE PROCEDURY OBSUGI ZDARZE -------------------//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH ------------------// RozpoczÚcie metody publicznej /initModule/.
initModule = function ( $container ) {
Zainicjowanie obsáugi zdarzeĔ
// adowanie HTML i mapowanie kolekcji jQuery.
przez ustawienie wartoĞci
stateMap.$container = $container;
stateMap.is_chat_retracted
$container.html( configMap.main_html );
i tekstu w dymku. NastĊpnie
powiązanie procedury obsáugi
setJqueryMap();
// Inicjowanie suwaka czatu i wiÈzanie procedury obsïugi klikniÚcia.
stateMap.is_chat_retracted = true;
jqueryMap.$chat
.attr( 'tytuđ', configMap.chat_retracted_title )
.click( onClickChat );
};
// Zakoñczenie metody publicznej /initModule/.

ze zdarzeniem klikniĊcia.
Speánienie wymagania 3.:
„powiązanie procedury obsáugi
zdarzeĔ klikniĊcia ze zdarzeniem
jQuery”.

return { initModule : initModule };
//------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH --------------------}());

JeĂli bawisz siÚ razem z nami w domu, sprawděmy ponownie kod, wpisujÈc w wierszu
poleceñ jslint spa/js/spa.shell.js. Tym razem równieĝ nie powinniĂmy zobaczyÊ ĝadnych ostrzeĝeñ ani bïÚdów.
Naleĝy pamiÚtaÊ o pewnym aspekcie procedur obsïugi zdarzeñ jQuery, który naszym
zdaniem jest bardzo waĝny: wartoĂÊ zwracana jest interpretowana przez jQuery, aby
okreĂliÊ dalszÈ obsïugÚ zdarzenia. Zwykle zwracamy false z procedury obsïugi zdarzeñ
jQuery. Ma to nastÚpujÈce skutki:
Q

Q

Q

Wskazanie bibliotece jQuery, aby nie wywoïywaÊ domyĂlnej akcji, np. otwarcia
odnoĂnika lub zaznaczenia tekstu. Ten sam efekt moĝna uzyskaÊ poprzez wywoïanie metody event.preventDefault() w procedurze obsïugi zdarzeñ.
Wskazanie bibliotece jQuery, aby powstrzymaÊ uruchomienie przez dane zdarzenie tego samego zdarzenia w elemencie nadrzÚdnym DOM (to zachowanie
jest czÚsto nazywane bÈbelkowaniem). Ten sam efekt moĝna uzyskaÊ poprzez
wywoïanie metody event.stopPropagation() w procedurze obsïugi zdarzeñ.
Zakoñczenie wykonywania procedury obsïugi. JeĂli klikniÚty element ma powiÈzane inne procedury obsïugi po tej procedurze, wykonywana jest nastÚpna
w kolejce. (JeĂli nie chcemy wykonywaÊ kolejnych procedur obsïugi, moĝemy
wywoïaÊ metodÚ event.preventImmediatePropagation()).
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Zazwyczaj chcemy, aby procedury obsïugi zdarzeñ wykonywaïy te trzy akcje. Niedïugo
napiszemy procedury obsïugi zdarzeñ, w których nie chcemy wykonywaÊ tych akcji.
Takie procedury obsïugi zdarzeñ bÚdÈ zwracaïy wartoĂÊ true.
Powïoka nie musi koniecznie obsïugiwaÊ klikniÚcia. Moĝe zamiast tego zapewniÊ moĝliwoĂÊ manipulowania suwakiem w postaci wywoïania zwrotnego do moduïu
czatu — i zachÚcamy do tego. Poniewaĝ jednak nie napisaliĂmy jeszcze tego moduïu, na
razie obsïugujemy zdarzenie klikniÚcia w powïoce.
Dodajmy teraz nieco polotu w arkuszu stylów powïoki. Zmiany zostaïy przedstawione
w listingu 3.13.
Listing 3.13. Dodanie szlifów powáoce — spa/css/spa.shell.css

...
.spa-shell-foot {
...
}
.spa-shell-chat {
bottom
: 0;
right
: 0;
width
: 300px;
height
: 15px;
cursor
: pointer;
background
: red;
border-radius : 5px 0 0 0;
z-index
: 1;
}
.spa-shell-chat:hover {
background : #a00;
}
.spa-shell-modal { ... }
...

Zmiana kursora
na wskaĨnik w momencie
przesuniĊcia go nad obszar
suwaka. Jest to informacja
dla uĪytkownika, Īe coĞ
siĊ stanie, jeĞli kliknie.
Zaokrąglenie naroĪnika, aby suwak wyglądaá áadniej.

Zmiana koloru suwaka, gdy kursor zostanie przesuniĊty nad
obszar suwaka. Jest to wzmocnienie komunikatu do uĪytkownika,
Īe po klikniĊciu wykonana zostanie jakaĞ akcja.

Kiedy przeïadujemy dokument przeglÈdarkowy (spa/spa.html), moĝemy kliknÈÊ suwak
i zobaczyÊ, jak siÚ rozwija (rysunek 3.7).

Rysunek 3.7. Rozwijanie suwaka czatu
— spa/spa.html

Suwak rozwija siÚ znacznie wolniej niĝ chowa. Moĝemy zmieniÊ prÚdkoĂÊ suwaka,
zmieniajÈc konfiguracjÚ w powïoce (spa/js/spa.shell.js), np.:
...
configMap = {
main_html : String()
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...
chat_extend_time : 250,
chat_retract_time : 300,
...
},
...

W nastÚpnym podrozdziale dostosujemy aplikacjÚ w taki sposób, aby lepiej zarzÈdzaÊ jej
stanem. Gdy skoñczymy, wszystkie funkcje historii przeglÈdarki (zakïadki, przyciski Dalej
i Wstecz) bÚdÈ dziaïaÊ w przypadku suwaka czatu tak, jak oczekuje tego uĝytkownik.

3.6. Zarządzanie stanem aplikacji
W informatyce stan (ang. state) jest unikatowÈ konfiguracjÈ informacji w aplikacji. Aplikacje desktopowe i internetowe zasadniczo starajÈ siÚ utrzymaÊ pewien stan miÚdzy
sesjami. Gdy zapisujemy np. dokument edytora tekstu, a nastÚpnie otwieramy go ponownie w póěniejszym terminie, dokument zostaje przywrócony. Aplikacja moĝe równieĝ
przywróciÊ rozmiar okna, preferencje uĝytkownika oraz lokalizacjÚ kursora i strony.
Nasza aplikacja SPA takĝe musi zarzÈdzaÊ stanem, poniewaĝ osoby korzystajÈce z przeglÈdarek oczekujÈ pewnych zachowañ.
3.6.1. Zachowania przeglądarki oczekiwane przez uĪytkowników

Aplikacje desktopowe i internetowe róĝniÈ siÚ znacznie pod wzglÚdem aspektu stanu,
który utrzymujÈ. Aplikacja desktopowa moĝe pominÈÊ przycisk Poprzedni, jeĂli nie oferuje moĝliwoĂci „powrotu”. W aplikacji internetowej mamy jednak przycisk Wstecz
(jedna z najczÚĂciej uĝywanych kontrolek przeglÈdarki), który rzuca siÚ w oczy uĝytkownika, proszÈc siÚ o klikniÚcie — i nie moĝemy go usunÈÊ.
To samo dotyczy przycisków Dalej, Zakïadki oraz Historia. Uĝytkownicy oczekujÈ,
ĝe kontrolki historii bÚdÈ dziaïaÊ. JeĂli nie, nasi uĝytkownicy bÚdÈ marudziÊ, a nasza
aplikacja nigdy nie wygra Webby Award. W tabeli 3.1 przedstawiono przybliĝone odpowiedniki tych kontrolek historii w aplikacji desktopowej.
Tabela 3.1. Porównanie kontrolek przeglądarki i aplikacji desktopowej
Kontrolki
przeglądarki

Kontrolki aplikacji
desktopowej

Wstecz

Cofnij

CofniĊcie do poprzedniego stanu

Dalej

Powtórz

Przywrócenie stanu sprzed ostatniego cofniĊcia

Zakáadki

Zapisz jako

Zachowanie stanu aplikacji do póĨniejszego
wykorzystania lub odwoáania siĊ

Historia

Cofnij historiĊ

Przeglądanie kroków z sekwencji Wstecz/Dalej

Komentarz

Poniewaĝ mamy ambicjÚ wygraÊ nagrodÚ Webby, musimy siÚ upewniÊ, ĝe te kontrolki
historii bÚdÈ dziaïaÊ tak, jak nasi uĝytkownicy oczekujÈ. Omówmy strategie zapewnienia zachowañ oczekiwanych przez uĝytkowników.
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3.6.2. Wybór strategii zarządzania kontrolkami historii

Optymalna strategia zapewnienia kontrolek historii powinna speïniaÊ nastÚpujÈce
wymagania:
1. Kontrolki historii powinny dziaïaÊ wedïug oczekiwañ uĝytkownika (zob. tabela 3.1).
2. Projektowanie z uwzglÚdnieniem obsïugi kontrolek historii powinno generowaÊ
rozsÈdne koszty. Nie powinno wymagaÊ znacznie wiÚcej czasu i wiÚkszej zïoĝonoĂci w porównaniu z projektowaniem bez uwzglÚdniania kontrolek historii.
3. Aplikacja powinna dziaïaÊ z odpowiedniÈ wydajnoĂciÈ. Czas reakcji na akcje
uĝytkownika nie powinien byÊ dïuĝszy, a interfejs uĝytkownika nie powinien byÊ
bardziej skomplikowany.
Rozwaĝmy kilka strategii, wykorzystujÈc jako przykïad suwak czatu i nastÚpujÈce dziaïania uĝytkownika:
1. Zuzia odwiedza aplikacjÚ SPA i klika suwak czatu, aby go otworzyÊ.
2. Dodaje aplikacjÚ SPA do zakïadek, a nastÚpnie przechodzi do przeglÈdania innych
stron.
3. Póěniej decyduje siÚ powróciÊ do naszej aplikacji i klika jej zakïadkÚ.
Weěmy pod uwagÚ trzy strategie zapewniajÈce oczekiwane dziaïanie zakïadki Zuzi. Nie
staraj siÚ ich zapamiÚtaÊ. Chcemy tylko zilustrowaÊ ich wzglÚdne zalety2:
Strategia 1. Po klikniÚciu procedura obsïugi zdarzeñ bezpoĂrednio wywoïuje procedurÚ toggleChat i ignoruje URI. Gdy Zuzia wraca do swojej zakïadki, suwak zostaje
wyĂwietlony w pozycji domyĂlnej, czyli zamkniÚty. Zuzia nie jest zadowolona, poniewaĝ
zakïadka nie dziaïa tak, jak tego oczekiwaïa. Programista Kuba teĝ nie jest zadowolony,
poniewaĝ jego menedĝer produktu uznaï uĝytecznoĂÊ aplikacji za nieakceptowalnÈ
i wierci mu dziurÚ w brzuchu w tej kwestii.
Strategia 2. Po klikniÚciu procedura obsïugi zdarzeñ bezpoĂrednio wywoïuje procedurÚ toggleChat, a nastÚpnie modyfikuje URI, aby zapisaÊ ten stan. Gdy Zuzia wraca
do swojej zakïadki, aplikacja musi rozpoznawaÊ parametr w identyfikatorze URI i podjÈÊ
odpowiedniÈ akcjÚ. Zuzia jest zadowolona. Programista Kuba nie jest zadowolony,
poniewaĝ musi teraz obsïugiwaÊ dwa warunki otwierajÈce suwak: zdarzenie klikniÚcia
w czasie wykonywania oraz parametr URI podczas ïadowania. Menedĝer produktu Kuby
teĝ nie jest zbyt szczÚĂliwy, poniewaĝ obsïuga tego dualnego podejĂcia jest wolniejsza
oraz podatna na bïÚdy i nieĂcisïoĂci.
Strategia 3. Po klikniÚciu procedura obsïugi zdarzeñ zmienia URI, a nastÚpnie
szybko zwraca wartoĂÊ. Procedura obsïugi zdarzeñ hashchange powïoki pobiera zmianÚ
i wysyïa do procedury toggleChat. Gdy Zuzia wraca do swojej zakïadki, identyfikator
URI jest parsowany przez tÚ samÈ procedurÚ i przywrócony zostaje otwarty suwak.
Zuzia jest zadowolona, poniewaĝ zakïadka dziaïa zgodnie z jej oczekiwaniami. Programista Kuba teĝ jest zadowolony, poniewaĝ moĝe uĝyÊ jednej Ăcieĝki kodu do zaim-

2

IstniejÈ teĝ inne strategie, takie jak wykorzystanie trwaïych ciasteczek lub ramki IFrame, ale sÈ zbyt
ograniczone i zawiïe, aby zasïugiwaÊ na uwagÚ.
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plementowania wszystkich zapisywalnych w zakïadkach stanów. Menedĝer produktu
Kuby równieĝ jest zadowolony, poniewaĝ rozwój aplikacji jest szybki i stosunkowo
wolny od bïÚdów.
Naszym preferowanym rozwiÈzaniem jest strategia 3., poniewaĝ obsïuguje wszystkie kontrolki historii (wymaganie 1.), uwzglÚdnia i minimalizuje obawy dotyczÈce projektowania (wymaganie 2.) oraz zapewnia wydajnoĂÊ aplikacji poprzez dostosowywanie
tylko tych czÚĂci strony, które trzeba zmieniÊ, gdy uĝywana jest kontrolka historii (wymaganie 3.). To rozwiÈzanie, w którym URI zawsze steruje stanem strony, nazywamy wzorcem interfejsu kotwicy (rysunek 3.8).

Rysunek 3.8. Wzorzec interfejsu kotwicy

Wrócimy do tego wzorca w rozdziale 4. Skoro wybraliĂmy juĝ strategiÚ, teraz jÈ zaimplementujmy.
3.6.3. Zmiana kotwicy przy wystąpieniu zdarzenia historii

Komponent kotwicy adresu URI wskazuje przeglÈdarce, którÈ czÚĂÊ strony wyĂwietliÊ.
Inne popularne nazwy kotwicy to komponent zakïadki (ang. bookmark component) lub
identyfikator fragmentu (ang. hash fragment). Kotwica zawsze zaczyna siÚ od znaku #
i w poniĝszym kodzie zostaïa zaznaczona pogrubionÈ czcionkÈ.
http://localhost/spa.html#!chat=open

Tradycyjnie programiĂci wykorzystujÈ mechanizm kotwicy, aby umoĝliwiÊ uĝytkownikom ïatwe „przeskakiwanie” pomiÚdzy sekcjami dïugiego dokumentu. Strona internetowa, która np. na poczÈtku posiada spis treĂci, moĝe linkowaÊ wszystkie tytuïy punktów
do odpowiadajÈcych im sekcji w dokumencie. Ponadto kaĝda z sekcji moĝe mieÊ na koñcu
link „powrót do poczÈtku”. Blogi i fora nadal szeroko wykorzystujÈ ten mechanizm.
JednÈ z wyjÈtkowych cech komponentu kotwicy jest to, ĝe przeglÈdarka nie przeïadowuje strony, gdy zostaje on zmieniony. Komponent kotwicy jest kontrolkÈ tylko
po stronie klienta, co czyni go idealnym miejscem do przechowywania stanu aplikacji.
Ta technika jest wykorzystywana przez wiele aplikacji SPA.
Odnosimy siÚ do zmiany stanu aplikacji, który chcemy zachowaÊ w historii przeglÈdarki jako zdarzenie historii. Poniewaĝ zdecydowaliĂmy, ĝe otwarcie lub zamkniÚcie
czatu jest zdarzeniem historii (przegapiïeĂ zebranie), nasza procedura obsïugi zdarzeñ
klikniÚcia moĝe zmieniaÊ kotwicÚ, aby wyraziÊ stan suwaka czatu. Moĝemy uĝyÊ wtyczki
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uriAnchor jQuery do odwalenia najciÚĝszej roboty. Zmodyfikujmy powïokÚ, aby klikniÚ-

cie uĝytkownika zmieniaïo URI tak, jak przedstawiono w listingu 3.14. Wszystkie zmiany zostaïy zaznaczone pogrubionÈ czcionkÈ.
Listing 3.14. Zastosowanie wtyczki uriAnchor jQuery — spa/js/spa.shell.js

...
//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ------------------onClickChat = function ( event ) {
if ( toggleChat( stateMap.is_chat_retracted ) ) {
$.uriAnchor.setAnchor({
chat : ( stateMap.is_chat_retracted ? 'open' : 'closed' )
});
}
return false;
};
//-------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ------------------...

Gdy teraz klikniemy suwak, zobaczymy, ĝe zmieni siÚ kotwica w adresie URI, ale tylko
wtedy, gdy wykonanie funkcji toggleChat powiedzie siÚ i zwróci wartoĂÊ true. Kiedy
np. klikniemy, aby otworzyÊ, a nastÚpnie zamknÈÊ suwak czatu, zobaczymy adres:
http://localhost/spa.html#!chat=closed
Na temat wykrzyknika
Wykrzyknik po symbolu kratki (#!) w naszym przykáadowym adresie URI sáuĪy do poinformowania Google oraz innych wyszukiwarek, Īe ten adres URI moĪe byü indeksowany
dla operacji wyszukiwania. WiĊcej informacji na temat optymalizacji wyszukiwarek znajdziesz w rozdziale 9.

Musimy siÚ upewniÊ, ĝe po zmianie kotwicy zmieniona zostanie tylko ta czÚĂÊ aplikacji,
która wymaga dostosowania. Przyspiesza to znacznie aplikacjÚ i pozwala uniknÈÊ niepokojÈcego „migotania”, które wystÚpuje, gdy czÚĂci strony sÈ niepotrzebnie czyszczone
i ponownie renderowane. Zaïóĝmy np., ĝe Zuzia przeglÈda listÚ profili tysiÚcy uĝytkowników, kiedy otwiera suwak czatu. JeĂli kliknie przycisk Wstecz, aplikacja powinna po
prostu zamknÈÊ suwak — profile nie powinny byÊ ponownie renderowane.
Zadajmy sobie trzy pytania, które pomogÈ okreĂliÊ, czy zmiana pochodzÈca ze zdarzenia jest warta obsïuĝenia w historii:
Q
Q
Q

Jak bardzo uĝytkownik moĝe chcieÊ dodania do zakïadek zmiany, która nastÈpiïa?
Jak bardzo uĝytkownik moĝe chcieÊ przywrócenia stanu strony sprzed zmiany?
Jak bardzo kosztowne to bÚdzie?

Chociaĝ przyrostowe koszty zwiÈzane z utrzymywaniem stanu sÈ zwykle niewielkie przy
zastosowaniu wzorca interfejsu kotwicy, istniejÈ pewne sytuacje, w których moĝe to
byÊ kosztowne lub niemoĝliwe. Dokonany zakup online byïby np. bardzo trudny do
odwrócenia, gdy uĝytkownik kliknie przycisk Wstecz. W takich sytuacjach naleĝy caïkowicie unikaÊ wpisów w historii. Na szczÚĂcie obsïuguje to wtyczka uriAnchor.
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3.6.4. UĪycie kotwicy do sterowania stanem aplikacji

Chcemy, aby komponent kotwicy zawsze sterowaï moĝliwym do zapisania w zakïadkach stanem aplikacji. DziÚki temu funkcje historii zawsze bÚdÈ dziaïaÊ zgodnie z oczekiwaniami. Poniĝszy pseudokod ilustruje, w jaki sposób chcemy obsïugiwaÊ zdarzenie
historii:
Q

Q

Gdy wystÈpi zdarzenie historii, zmieñ komponent kotwicy URI, aby odzwierciedliÊ zmianÚ stanu:
Q
procedura obsïugi, która odebraïa zdarzenie, wywoïuje narzÚdzie powïoki,
aby zmieniÊ kotwicÚ;
Q
nastÚpnie procedura obsïugi zdarzeñ koñczy dziaïanie.
Procedura obsïugi zdarzeñ powïoki hashchange zauwaĝy zmianÚ URI i dziaïa
zgodnie z niÈ:
Q
porównuje bieĝÈcy stan ze stanem proponowanym przez nowÈ kotwicÚ;
Q
próbuje zmieniÊ te sekcje aplikacji, które wymagajÈ dostosowania na podstawie wykonanego porównania;
Q
jeĂli nie moĝe dokonaÊ ĝÈdanych zmian, utrzymuje bieĝÈcy stan i przywraca
pasujÈcÈ do niego kotwicÚ.

NaszkicowaliĂmy juĝ nasz pseudokod, wiÚc przejděmy do pracy nad przeksztaïceniem go
w prawdziwy.
MODYFIKACJA POWàOKI W CELU WYKORZYSTANIA KOMPONENTU KOTWICY

Zmodyfikujmy powïokÚ, aby uĝywaÊ komponentu kotwicy do sterowania stanem aplikacji, tak jak przedstawiono w listingu 3.15. Jest tu caïkiem sporo nowego kodu, ale
nie zniechÚcaj siÚ — wszystko zostanie wyjaĂnione w odpowiednim czasie.
Listing 3.15. Wykorzystanie kotwicy do sterowania stanem aplikacji
— spa/js/spa.shell.js

...
spa.shell = (function () {
//---------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU -------------var
Definiowanie mapy uĪywanej przez uriAnchor
configMap = {
dla celów walidacji.
anchor_schema_map : {
chat : { open : true, closed : true }
},
main_html : String()
...
},
stateMap = {
Zapisanie bieĪącej wartoĞci kotwicy w mapie
$container : null,
w stanie moduáu stateMap.anchor_map.
anchor_map : {},
is_chat_retracted : true
},
jqueryMap = {},
Deklarowanie trzech dodatkowych metod:
copyAnchorMap, setJqueryMap, toggleChat,
changeAnchorPart, onHashchange,
onClickChat, initModule;
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//----------------- ZAKOCZENIE SEKCJI ZMIENNYCH ZAKRESU MODUU --------------//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD NARZ}DZIOWYCH -----------------// Zwraca kopiÚ przechowywanej mapy kotwicy; minimalizuje narzut.
copyAnchorMap = function () {
return $.extend( true, {}, stateMap.anchor_map );
};

//-------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD NARZ}DZIOWYCH ------------------//--------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD DOM -------------------...
// RozpoczÚcie metody DOM /changeAnchorPart/.
// Cel: zmiana czÚĂci komponentu kotwicy URI.
// Argumenty:
// * arg_map — mapa opisujÈca, którÈ czÚĂÊ kotwicy URI chcemy zmieniÊ.
// Zwraca: wartoĂÊ logicznÈ (boolean):
// * true — czÚĂÊ kotwicy adresu URI zostaïa zaktualizowana;
// * false — czÚĂÊ kotwicy adresu URI nie mogïa zostaÊ zaktualizowana.
// Akcja:
// bieĝÈca reprezentacja kotwicy przechowana w stateMap.anchor_map;
// sposób kodowania przez wtyczkÚ uriAnchor zostaï omówiony w kolejnym podpunkcie.
// Ta metoda:
// * tworzy kopiÚ tej mapy za pomocÈ metody copyAnchorMap();
// * modyfikuje wartoĂci kluczy za pomocÈ arg_map;
// * zarzÈdza rozróĝnianiem pomiÚdzy niezaleĝnymi
// i zaleĝnymi wartoĂciami w kodowaniu;
// * próbuje zmieniÊ adres URI za pomocÈ uriAnchor;
// * zwraca true w przypadku powodzenia oraz false, jeĂli operacja siÚ nie powiedzie.
//
changeAnchorPart = function ( arg_map ) {
var
anchor_map_revise = copyAnchorMap(),
bool_return = true,
key_name, key_name_dep;

UĪyj narzĊdzia extend()
jQuery, aby skopiowaü
obiekt. Jest to
wymagane, poniewaĪ
wszystkie obiekty
JavaScript
są przekazywane przez
referencjĊ, a poprawne
skopiowanie takiego
obiektu nie jest áatwe.

Dodanie narzĊdzia
changeAnchor-Part,
aby aktualizowaü
kotwicĊ w sposób
niepodzielny. NarzĊdzie
wykorzystuje mapĊ
tego, co chcemy
zmieniü (np. {chat:
'open'}), i aktualizuje
tylko okreĞloną parĊ
klucz-wartoĞü w
komponencie kotwicy.

// RozpoczÚcie wprowadzania zmian w mapie kotwicy.
KEYVAL:
for ( key_name in arg_map ) {
if ( arg_map.hasOwnProperty( key_name ) ) {
// Przeskakiwanie zaleĝnych kluczy podczas iteracji.
if ( key_name.indexOf( '_' ) === 0 ) { continue KEYVAL; }
// Aktualizacja niezaleĝnej wartoĂci klucza.
anchor_map_revise[key_name] = arg_map[key_name];
// Aktualizacja odpowiadajÈcego klucza zaleĝnego.
key_name_dep = '_' + key_name;
if ( arg_map[key_name_dep] ) {
anchor_map_revise[key_name_dep] = arg_map[key_name_dep];
}
else {
delete anchor_map_revise[key_name_dep];
delete anchor_map_revise['_s' + key_name_dep];
}

Kup książkę

Poleć książkę

113

3.6. ZarzÈdzanie stanem aplikacji
}
}
// Zakoñczenie wprowadzania zmian w mapie kotwicy.
// RozpoczÚcie próby aktualizacji URI;
// przywrócenie poprzedniego w przypadku niepowodzenia.
try {
Nie ustawiaj kotwicy, jeĞli nie
$.uriAnchor.setAnchor( anchor_map_revise );
bĊdzie zgodna ze schematem
}
(wtyczka uriAnchor wygeneruje
catch ( error ) {
wyjątek). JeĞli tak siĊ stanie,
przywróü komponent kotwicy
// ZastÈpienie adresu URI stanem obecnym.
$.uriAnchor.setAnchor( stateMap.anchor_map,null,true ); do poprzedniego stanu.
bool_return = false;
}
// Zakoñczenie próby aktualizacji adresu URI…
return bool_return;
};
// Zakoñczenie metody DOM /changeAnchorPart/.
//--------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD DOM ----------------------

//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE ------------------// RozpoczÚcie procedury obsïugi zdarzeñ /onHashchange/.
Dodanie procedury obsáugi zdarzeĔ
// Cel: obsïuga zdarzenia hashchange.
onHashchange do obsáugi zmian
kotwicy adresu URI. UĪyj wtyczki
// Argumenty:
uriAnchor, aby przekonwertowaü
// * event — obiekt zdarzeñ jQuery.
kotwicĊ na mapĊ i porównaü
// Ustawienia: brak.
z poprzednim stanem w celu
// Zwraca: false.
okreĞlenia akcji. JeĞli proponowana
zmiana kotwicy jest nieprawidáowa,
// Akcja:
kotwica jest resetowana
// * parsuje komponent kotwicy adresu URI;
do poprzedniej wartoĞci.
// * porównuje zaproponowany stan aplikacji ze stanem bieĝÈcym;
// * dostosowuje aplikacjÚ tylko wtedy, kiedy proponowany stan
// róĝni siÚ od istniejÈcego.
//
onHashchange = function ( event ) {
var
anchor_map_previous = copyAnchorMap(),
anchor_map_proposed,
_s_chat_previous, _s_chat_proposed,
s_chat_proposed;
// Próba parsowania kotwicy.
try { anchor_map_proposed = $.uriAnchor.makeAnchorMap(); }
catch ( error ) {
$.uriAnchor.setAnchor( anchor_map_previous, null, true );
return false;
}
stateMap.anchor_map = anchor_map_proposed;
// Zmienne zïoĝone.
_s_chat_previous = anchor_map_previous._s_chat;
_s_chat_proposed = anchor_map_proposed._s_chat;
// RozpoczÚcie dostosowywania komponentu czatu, jeĂli zostaï zmieniony.
if ( ! anchor_map_previous
|| _s_chat_previous !== _s_chat_proposed
) {
s_chat_proposed = anchor_map_proposed.chat;
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switch ( s_chat_proposed ) {
case 'open' :
toggleChat( true );
break;
case 'closed' :
toggleChat( false );
break;
default :
toggleChat( false );
delete anchor_map_proposed.chat;
$.uriAnchor.setAnchor( anchor_map_proposed, null, true );
}
}
// Zakoñczenie dostosowywania komponentu czatu, jeĂli zostaï zmieniony.
return false;
};
// Zakoñczenie procedury obsïugi zdarzeñ /onHashchange/.

Zmodyfikowanie procedury obsáugi
zdarzeĔ onClickChat, aby zmieniaáa
tylko parametr chat kotwicy.

// RozpoczÚcie procedury obsïugi zdarzeñ /onClickChat/.
onClickChat = function ( event ) {
changeAnchorPart({
chat: ( stateMap.is_chat_retracted ? 'open' : 'closed' )
});
return false;
};
// Zakoñczenie procedury obsïugi zdarzeñ /onClickChat/.
//-------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI PROCEDUR OBSUGI ZDARZE -------------------//------------------- ROZPOCZ}CIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH ------------------// RozpoczÚcie metody publicznej /initModule/.
initModule = function ( $container ) {
...
// Skonfigurowanie wtyczki uriAnchor do stosowania schematu.
Skonfigurowanie wtyczki
$.uriAnchor.configModule({
uriAnchor, aby przeprowadzaáa
test wzglĊdem schematu.
schema_map : configMap.anchor_schema_map
});

// Obsïuga zdarzeñ zmiany kotwicy URI.
// Robi siÚ to po tym, jak wszystkie moduïy funkcji zostanÈ skonfigurowane
// i zainicjowane. W przeciwnym razie nie bÚdÈ one gotowe do obsïugi
// zdarzenia wyzwalajÈcego, które jest stosowane, aby siÚ upewniÊ, ĝe kotwica
// jest uznana za zaïadowanÈ.
//
$(window)
Wiązanie procedury obsáugi zdarzeĔ hashchange
.bind( 'hashchange', onHashchange )
i natychmiastowe wywoáanie jej, aby moduá wziąá
pod uwagĊ zakáadkĊ przy początkowym áadowaniu.
.trigger( 'hashchange' );
};
// Zakoñczenie metody publicznej /initModule/.
return { initModule : initModule };
//------------------- ZAKOCZENIE SEKCJI METOD PUBLICZNYCH --------------------}());

DostosowaliĂmy kod, wiÚc wszystkie kontrolki historii (przyciski Wstecz i Dalej, zakïadki
oraz przeglÈdanie historii) powinny dziaïaÊ zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto kotwica
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powinna „naprawiaÊ siÚ”, jeĂli rÚcznie zmienimy jÈ, wpisujÈc nieobsïugiwane wartoĂci
lub parametry — spróbuj np. zmieniÊ kotwicÚ w pasku adresu przeglÈdarki, wpisujÈc
#!chat=barney i wciskajÈc Enter.
DziaïajÈ juĝ kontrolki historii, omówmy wiÚc sposób uĝywania kotwicy do sterowania stanem aplikacji. Najpierw pokaĝemy, w jaki sposób korzystaÊ z wtyczki uriAnchor
do kodowania i dekodowania kotwicy.
SPOSÓB KODOWANIA I DEKODOWANIA KOTWICY
PRZEZ WTYCZKĉ URIANCHOR

Uĝywamy zdarzenia hashchange jQuery do rozpoznawania zmian w komponencie kotwicy.
Stan aplikacji jest kodowany z wykorzystaniem koncepcji niezaleĝnych i zaleĝnych par
klucz-wartoĂÊ. Za przykïad moĝe posïuĝyÊ nam poniĝsza kotwica zaznaczona pogrubionÈ czcionkÈ:
http://localhost/spa.html#!chat=profile:on:uid,suzie|status,green

W tym przykïadzie niezaleĝnym kluczem jest profile, a jego wartoĂÊ to on. Kluczami,
które dalej definiujÈ stan profile, sÈ klucze zaleĝne umieszczane po separatorze w postaci
dwukropka (:). NaleĝÈ do nich klucze uid o wartoĂci suzie oraz status o wartoĂci green.
Wtyczka uriAnchor (js/jq/jquery.uriAnchor-1.1.3.js) zajmuje siÚ kodowaniem i dekodowaniem wartoĂci zaleĝnych i niezaleĝnych. Moĝemy uĝyÊ metody $.uriAnchor.
´setAnchor() do zmiany adresu URI przeglÈdarki w taki sposób, aby pasowaï do wczeĂniejszego przykïadu:
var anchorMap = {
profile : 'on',
_profile : {
uid : 'suzie',
status : 'green'
}
};
$.uriAnchor.setAnchor( anchorMap );

Metoda makeAnchorMap moĝe byÊ uĝywana do odczytywania kotwicy i parsowania jej do
postaci mapy:
var anchorMap = $.uriAnchor.makeAnchorMap();
console.log( anchorMap );
// JeĂli komponentem kotwicy adresu URI w przeglÈdarce jest
// http://localhost/spa.html#!chat=profile:on:uid,suzie|status,green,
//
// to metoda console.log( anchorMap ) powinna wyĂwietliÊ:
//
// { profile : 'on',
// _profile : {
// uid : 'suzie',
// status : 'green'
// }
// };
//
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Mamy nadziejÚ, ĝe juĝ lepiej rozumiesz, w jaki sposób wtyczka uriAnchor moĝe byÊ uĝywana do kodowania i dekodowania stanu aplikacji wyraĝonego w komponencie kotwicy
adresu URI. Zobaczmy teraz, w jaki sposób uĝyÊ komponentu kotwicy adresu URI do
sterowania stanem aplikacji.
STEROWANIE STANEM APLIKACJI ZA POMOCĄ ZMIAN KOTWICY

Nasza strategia kontroli historii polega na tym, ĝe kaĝde zdarzenie zmieniajÈce moĝliwy do zapisania w zakïadkach stan powinno wykonywaÊ dwie czynnoĂci:
1) zmieniÊ kotwicÚ;
2) niezwïocznie powróciÊ.
DodaliĂmy do powïoki metodÚ changeAnchorPart, która pozwoliïa nam aktualizowaÊ tylko
czÚĂÊ kotwicy, gwarantujÈc jednoczeĂnie, ĝe niezaleĝne i zaleĝne klucze i wartoĂci sÈ
obsïugiwane prawidïowo. Ujednoliciïo to logikÚ zarzÈdzania kotwicÈ i jest jedynym sposobem modyfikowania kotwicy przez aplikacjÚ.
Kiedy mówimy „niezwïocznie powróciÊ”, mamy na myĂli, ĝe po zmienieniu kotwicy
praca procedury obsïugi zdarzeñ jest zakoñczona. Nie zmienia ona elementów strony
i nie aktualizuje zmiennych lub flag. Po prostu wraca bezpoĂrednio do zdarzenia wywoïujÈcego. Zostaïo to zilustrowane w naszej procedurze obsïugi zdarzeñ onClickChat:
onClickChat = function ( event ) {
changeAnchorPart({
chat: ( stateMap.is_chat_retracted ? 'open' : 'closed' )
});
return false;
};

Ta procedura obsïugi zdarzeñ korzysta z metody changeAnchorPart, aby zmieniÊ parametr chat kotwicy, a nastÚpnie szybko powraca. Poniewaĝ komponent kotwicy zostaï
zmieniony, inicjowane jest zdarzenie przeglÈdarki hashchange. Powïoka nasïuchuje zdarzeñ hashchange i podejmuje dziaïania na podstawie zawartoĂci kotwicy. JeĂli powïoka
zauwaĝy np., ĝe wartoĂÊ parametru chat zmieniïa siÚ z open na closed, zamyka suwak
czatu.
Moĝesz potraktowaÊ kotwicÚ (modyfikowanÈ przez metodÚ changeAnchorPart) jako
interfejs API dla stanów moĝliwych do zapisania w zakïadkach. PiÚkno tego podejĂcia
polega na tym, ĝe nie ma znaczenia, dlaczego kotwica zostaïa zmieniona — zmodyfikowaïa jÈ aplikacja, uĝytkownik kliknÈï zakïadkÚ, uĝyï przycisków Wstecz lub Dalej albo
bezpoĂrednio wpisaï adres w pasku adresu przeglÈdarki. W kaĝdym przypadku wszystko
dziaïa poprawnie i wykorzystywana jest tylko pojedyncza Ăcieĝka wykonywania.

3.7. Podsumowanie
ZakoñczyliĂmy implementacjÚ dwóch podstawowych odpowiedzialnoĂci powïoki. UtworzyliĂmy dwa kontenery funkcji i przeprowadziliĂmy ich stylizacjÚ. UtworzyliĂmy takĝe
framework do sterowania stanem aplikacji za pomocÈ kotwicy adresu URI. Aby lepiej
zilustrowaÊ te koncepcje, zaktualizowaliĂmy suwak czatu.
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Nasza praca nad powïokÈ jeszcze siÚ nie skoñczyïa, poniewaĝ musimy zajÈÊ siÚ jej
trzeciÈ podstawowÈ odpowiedzialnoĂciÈ: koordynowaniem moduïów funkcji. W kolejnym
rozdziale omówimy, jak budowaÊ moduïy funkcji, konfigurowaÊ i inicjowaÊ je za pomocÈ
powïoki oraz jak je wywoïywaÊ. Izolowanie funkcji w osobnych moduïach znacznie
poprawia niezawodnoĂÊ, utrzymywalnoĂÊ, skalowalnoĂÊ oraz przepïyw pracy. ZachÚca
takĝe do wykorzystania i projektowania moduïów zewnÚtrznych. Zostañ z nami — to
jest chwila prawdy.
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poĂredniczÈca, 266, 267, 288
przypisanie wartoĂci, 402
setInterval, 357, 408
setTimeout, 357, 408
walidacji, 321
wynoszenie, 51
wywoïanie zwrotne, 134
wywoïywanie, 54, 402

G
garbage collectors, Patrz: pamiÚÊ mechanizm
odzyskiwania
Google Analytics, 354, 356
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Google Chrome, Patrz: Chrome
Google Web Toolkit, Patrz: GWT
Googlebot, 350, 352, 353
GWT, 27, 28

H
halting problem, Patrz: problem stopu
Handlebars, 237
hash fragment, Patrz: identyfikator fragmentu
HTML
konwersja na JavaScri, 95
walidator, Patrz: walidator HTML
HTTP buforowanie, Patrz: buforowanie HTTP

I
identyfikator fragmentu, 109, Patrz teĝ: kotwica
IE, 31
inferencja typów, 392
instrukcja
continue, 405
do, 404, 405
etykieta, 404
if, 406
let, 48
return, 406
switch, 404, 406
try, 407
var, 407
with, 407
interfejs
API, 120, 122, 124, 132, 134, 135, 136, 178, 181
implementacja, 139, 144
kanaï, Patrz: kanaï
specyfikacja, 209
testowanie, 195
kotwicy, 83, 133
uĝytkownika, 163, 205, 241
testowanie, 167
Internet Explorer, 31
inĝynieria wsteczna, 260

J
jasmine-jquery, 420, 421
Java, 25
JavaScript, 24, 25, 33, 45, 46, 300
akapit, 380
generator kodu, 27
implementacja, 26
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kod
generowany, 27
K&R, 383
skïadnia, 46, 404
standard kodowania, 377, 378
walidator, 33
wiersz
dïugoĂÊ, 379
ïamanie, 382
znak niedrukowalny, 385
jednostka
px, Patrz: piksel
wzglÚdna, 140
jÚzyk
dynamiczny, 46
JavaScript, Patrz: JavaScript
luěno typowany, 46
Pearl, 263
Python, 263
Ruby, 263
szablonów, 237
XML, 317
jQuery, 26, 29, 30, 33, 37, 86, 179, 403, 421
instalacja, 86
JSLint, 33, 37, 89, 103, 323, 408, 410
instalacja, 408
konfiguracja, 409
JSON, 26, 29
JSON schema, Patrz: schemat JSON
JSONovich, 312
JSONView, 312
JSV, 318

K
kanaï
asynchroniczny, 207, 208
synchroniczny, 207, 208
klasa, 59, 60, 62
klient aplikacji, 81
klucz, 115
klucz-wartoĂÊ, 115, 300, 365
komentarz, 37, 390
dokumentujÈcy, 386, 388
objaĂniajÈcy, 386
TODO, 388
komponent zakïadki, Patrz: kotwica
komunikat, 189, 222, 224
disconnect, 343
emulowanie, 220
leavechat, 343
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komunikat
listchange, 224
updateavatar, 224, 225, 345
updatechat, 342
konferencja, 224
konstruktor, 60, 401
Function, 408
kontekst wykonywania, 53, 74, 78
kontener procesów aplikacji, 261
kotwica, 109, 111, 116
adresu URI, 83, 109, 120, 133
interfejs, Patrz: interfejs kotwicy

L
link checker, 167
liquid layout, Patrz: szablon pïynny
literaï obiektu, Patrz: obiekt literaï
LiveFyre, 121, 124
logika
aplikacji, 301
biznesowa, 163, 164, 165, 166, 237, 259
routingu, 274
long-polling, Patrz: odpytywanie dïugie


ïañcuch
prototypów, 56, 59, 62
zakresów, 56
znaków, 385, 393
konwersja, 408

M
mapa, 395, 398
maper
obiektowo-dokumentowy, Patrz: ODM
obiektowo-relacyjny, Patrz: ORM
mapowanie, 427
Memcached, 300, 359, 365, 366
menedĝer paczek, Patrz: Node Package
Manager
metoda
_trackEvent, 355
_trackPageView, 354
app.all, 280
app.configure, 271
app.get, 270, 280
app.post, 276, 280
asynchroniczna, 208
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bind, 293
chat.connect, 337
checkType, 329
configModule, 134
get, 270, 277, 280
handleResize, 156, 158
http.createServer, 264, 265
initModule, 134, 137
io.connect, 292
listen, 264
makeMongoId, 329
object.call, 407
Object.create, 60, 61, 62
on, 293
post, 280, 324
removeSlider, 156, 157, 158
response.end, 264
setSliderPosition, 134
synchroniczna, 208
test.done, 426
testowanie, 215
try/catch, 357
wywoïania zwrotnego, 341
MicroMVC, 123
middleware, Patrz: framework poĂredniczÈcy
mocha, 420, 421
module pattern, Patrz: wzorzec moduïu
moduï, 411
analityczny, 121
CRUD, 325, 327, 329
czatu, 334
danych, 163, 164
express, 270
funkcji, 84, 85, 119, 132, 164
projektowanie, 122
http, 264, 270
komentowania na blogach, 121, 124
powïoki, 84
Socket.IO, 290, 292
szablon, 96
udostÚpniania, 121
usïug spoïecznoĂciowych, 121
zewnÚtrzny, 121, 122
MongoDB, 300, 302, 366, 372
polecenie, 305
powïoka, 304
sterownik, 305, 307
struktura dokumentów, 303
uruchamianie, 304
wady, 304
zalety, 302, 303
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Mustache, 237
MVC, 85, 123
fraktalowy, Patrz: FMVC
Kontroler, 123
Model, 128, 163, 164, 166, 167, 189
konfigurowanie, 168
Modelem, 205
Widok, 123
MySQL, 300

N
namiastka, 126
narzÚdzie
curl, 277
wget, 277, 324
Neo4J, 300
New Relic, 354, 357
Node Package Manager, 263
Node.js, 27, 29, 58, 167, 259, 261, 262, 311, 366,
420, 421, 422
nodeunit, 420, 421, 424, 426, 428
konfiguracja, 421

O
obiekt, 176
anonimowy, 185
deferred, 426
global, 58
instancja, 60
kontekstu wykonywania, 52, 53, 72, 76, 77
kopiowanie, 398
literaï, 46, 47
nazwa, 395, 397
oparty na prototypach, 59, 60, 66
szablon, 60
tworzenie, 182, 185, 206, 210
walidacja, 317, 318
window, 58
obietnica, 341
Object Document Mapper, Patrz: ODM
Object Relational Mapper, Patrz: ORM
ODM, 307
odpytywanie dïugie, 289, 338
Openfire, 293
operacja CRUD, 274, 275, 279, 281, 308, 309,
311, 313, 315, 325
operator
!=, 408
!==, 408
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==, 408
===, 408
new, 60
przecinkowy, 407
ORM, 307
Overture, 121

P
pamiÚÊ
mechanizm odzyskiwania, 73, 74, 78
podrÚczna, 356, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 366
pomijanie, 363, 366
ustawianie, 367
usuwanie klucza, 367, 371
system automatycznego zwalniania, 73
parsera, 408
patr, 420, 421
pÚtla
for, 404, 405, 407
licznik, 48
while, 404, 407
piksel, 140
plik, 126
app.js, 269
cookie, Patrz: ciasteczka
manifestu, 268
nazwa, 403
package.json, 268, 290, 307
regularny, 86
routes.js, 325
spa.html, 30, 35, 137
statyczny, 273, 358, 403
zminifikowany, 86
powïoka, 83, 84, 85, 138, 149, 164
moduï, Patrz: moduï powïoki
MongoDB, Patrz: MongoDB powïoka
tworzenie, 96
problem stopu, 441
procedura
hashchange, 111
obsïugi zdarzeñ
window.onerror, 357
projektowanie
sterowane testami, 227
promises, Patrz: obietnica
protokóï
Jabber, 293
XMPP, 293
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prototyp, 59, 62
mutacja, 66
prototype chain, Patrz: ïañcuch prototypów
prototype object, Patrz: obiekt prototypowy
przeglÈdarka internetowa, 26, 171
kontrolka, 107
dotykowa, 173
historii, 108, 109
przestrzeñ nazw, 166, 402
CSS, 87, 139
gïówna, 137
JavaScript, 89
spa.js, 137

R
Rackspace, 359
Redis, 359, 365, 366
renderowanie, 42
responsywnoĂÊ, 42
REST, 275
Rhino, 167
robot internetowy, 349, 350
ĝÈdanie, 351, 352
routing, 270, 274, 275, 278, 280, 281, 325
przeniesienie do moduïu, 285
w osobnym module Node.js, 284
routowanie komunikatów, 293
rozdzielczoĂÊ, 140
Ruby on Rails, 123

S
Safari, 31
schemat JSON, 318, 319
scope chain, Patrz: ïañcuch zakresów
script kiddie, Patrz: skryptowy dzieciak
Search Engine Optimization, Patrz: SEO
sekcja head, 87, 92
selektor natywny, 26
self-executing anonymous function, Patrz: funkcja
anonimowa samowykonujÈca siÚ
SEO, 350, 351
serwer, 260, 261, 262
Apache, 293, 358
bazy danych, 300
buforowanie, Patrz: buforowanie serwera
HTTP, 261
http.Server, 337
mod_perl, 261
mongodb, 304
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Node.js, 270
Tornado, 261
Twisted, 261
wymiany komunikatów, 293
ShareThis, 121
shell, Patrz: powïoka
shell module, Patrz: moduï powïoki
silnik Google V8 JavaScript, 29
Sinatra, 268
single page web application, Patrz: SPA
skrypt, 87
skryptowy dzieciak, 316
sïowo kluczowe, 385
new, 401
this, 75
var, 46, 48, 399
Socket.IO, 29
SPA, 22, 23, 24, 28, 42, 86
historia, 24
natywna, 27, 45
przeszukiwanie, 350
tworzenie, 30
Spring MVC, 123
stub, Patrz: namiastka
suwak czatu, 31, 83, 90, 101, 108, 119, 154, 205
rozwiniÚcie, 103
system
CDN, Patrz: CDN
kontroli wersji, 388
szablon, 230, 404, 411
pïynny, 92
system, 237
szyfrowanie, 289

¥
Ărodowisko
development, 272, 273
production, 272, 273, 363
przeïÈczanie, 272
staging, 272
testing, 272

T
tablica, 398
asocjacyjna, 395
kopiowanie, 398
nazwa, 394
TaffyDB, 29, 185
TDD, Patrz: projektowanie sterowane testami
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test
automatyczny, 227
awatarów, 437
dla transakcji wiadomoĂci, 433
integracyjny, 416
jednostkowy, 167
kontrolny, 430
mapowanie, Patrz: mapowanie testów
nodeunit, 425
regresyjny, 167
stanu wylogowania, 437
ustawienia, 441
walidacyjny, 430
test setting, Patrz: ustawienia testowe
test-driven development, Patrz: projektowanie
sterowane testami
testowanie, 427
interfejsu uĝytkownika
przy uĝyciu atrapy danych, 416
Modelu bez przeglÈdarki
przy uĝyciu atrapy danych, 416, 420
z wykorzystaniem prawdziwych danych, 416
Modelu oraz interfejsu uĝytkownika
z wykorzystaniem prawdziwych danych, 416
tryb, 416
zestaw testowy, 422
Tidy, 92
trasa, Patrz: routing
typ
logiczny, 393
numeryczny, 394

U
usïuga zewnÚtrzna, 356
ustawienia testowe, 441
uwierzytelnianie, 260, 289
po stronie klienta, 260
podstawowe, 288, 289
za pomocÈ usïugi zewnÚtrznej, 260, 289
uĝytkownik, 177, 337
bieĝÈcy, 165, 177
hasïo, 288
identyfikator, 277
logowanie, 178, 193, 195, 197, 202, 210,
227, 341
projektowanie wraĝeñ, 198, 202
uprawnienia, 165
wylogowanie, 343
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V
ValueClick, 121
vim, 96
vows, 420, 421

W
walidacja, 37, 260, 261, 317, 318, 321, 322,
408, 410
po stronie klienta, 261
po stronie serwera, 261
walidator HTML, 167
warstwa prezentacji, 237
Web Storage, 359, 360
WebKit, 420
WebSocket, 289, 325
gniazdo, 290
opóěnienie, 338
zalety, 338
wiadomoĂÊ, 216, 241
w czasie rzeczywistym, 289
wymiana na czacie, 341
wiÈzanie danych, 250, 252
wïaĂciwoĂÊ, 62, 63
wtyczka, 25, 69, 86
uriAnchor, 110, 115
wyraĝenie regularne, 96, 394
wyszukiwarka internetowa, 350
optymalizacja, Patrz: SEO
wywoïanie
DELETE, 275
GET, 275
PATCH, 275
POST, 275
PUT, 275
zwrotne, 341, 386
wzorzec
moduïu, 69, 71
REST, Patrz: REST

Z
zasoby, 25
zdarzenie, 208
globalne, 209
niestandardowe, 179
Google, 354
handleResize, 159
hashchange, 115, 133, 155
historii, 109, 111
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zdarzenie
jQuery, 179
kolejka, 262
mapowanie, Patrz: mapowanie zdarzeñ
onHashchange, 149, 155
procedura obsïugi, 230, 231
rozgïaszanie, 179
Socket.IO, 293
subskrybowanie, 179
window.onerror, 357, 358
window.onload, 37
window.resize, 160
zmienna
deklarowanie, 46, 398, 399
globalna, 47, 48, 56, 58, 402
nadpisanie, 70
Node.js, 422
lokalna, 47, 56
nazwa, 387, 389, 390, 391, 392, 395, 397
przechowywanie, 52
przypisanie wartoĂci, 399
statyczna, 66
typ, 392, 393
nieznany, 397
wyciekanie, 69
wynoszenie, 49, 51
zakres, 47, 49, 56, 57, 69, 71, 399
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znacznik
head, 87, 92
script, 264, 294
znak
!=, 408
!==, 408
#, 109
#!, 110, 351
//, 388
[], 398
{}, 398
+, 408
++, 408
==, 408
===, 408
cudzysïów
podwójny, 385
pojedynczy, 385
ïañcuch, Patrz: ïañcuch znaków
niedrukowalny, 385
przecinka, 407
zombie, 420

¿
ĝÈdanie
GET, 270
HTTP, 264
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