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Czym jest AngularJS i po co go używać?
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AngularJS – platforma (biblioteka JavaScript), która ułatwia zmianę,
manipulację i zarządzanie dokumentem HTML.



Różne wersje AngularJS – trochę historii
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Pracę nad AngularJS rozpoczął Misko Hevery (pracownik Google) w
2009 roku.

AngularJS udostępniono po raz pierwszy 20 Października 2010.

Wesja 1.0 została pokazaniu światu w 2012 roku (aktualnie wer. 1.6.1).

W 2014 ogłoszono prace nad kompletnym przepisaniem
dotychczasowego kodu. Finalna wersja 2.0 została opublikowana 14
września 2016.

Aktualnie trwają prace nad wersja czwartą (pominięto numer 3 by
uniknąć konfliktu nazewniczego z menedżerem pakietów).



Gdzie AngularJS jest wykorzystywane?



Komponenty AngularJS
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Usługi (ang. services):

 Komponenty do ponownego wykorzystania.

 Możliwe jest tworzenie własnych bądź 

wykorzystanie istniejących (jak $http).

Kontrolery (ang. controllers):

 Implementują warstwę logiki prezentacji.

 Zajmują się np. wczytywaniem danych bądź 

reakcją na zdarzenia.

Widoki + Dyrektywy 

(ang. views + directives):

 Odpowiadają za  wyświetlanie GUI



Aplikacja typu „Witaj Świecie”
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Założenia:
 Formularz do wprowadzenia imienia użytkownika.
 Powitanie użytkownika po wprowadzeniu imienia.
 Przesyłanie imienia asynchronicznie do usługi na innym serwerze.

<form>

<p>

Enter your name:

<input type="text" id="name" required>

<button type="button" 

disabled="disabled”>Submit</button>

</p>

<p id="greet" style="display: none">

Hello,

<span id="name-repeat"></span>

</p>

</form>

var name = $('#name'),

nameRepeat = $('#name-repeat'),

greet = $("#greet"),

submit = $("button");

name.bind('keyup', function() {

var disabled, value;

value = name.val();

if (value.length === 0) {

submit.attr('disabled', 'disabled');

greet.css('display', 'none');

} else {

submit.removeAttr('disabled');

greet.css('display', 'block');

}

nameRepeat.innerHTML = value;

});

submit.bind('click', function() {

$.ajax('/service?name=' + name.val());

});

Implementacja HTML Implementacja jQuery



Aplikacja typu „Witaj Świecie”
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Założenia:
 Formularz do wprowadzenia imienia użytkownika.
 Powitanie użytkownika po wprowadzeniu imienia.
 Przesyłanie imienia asynchronicznie do usługi na innym serwerze.

Implementacja HTML (AngularJS) Implementacja AngularJS

<form>

<p>

Enter your name:

<input type="text" ng-model="name" 

required>

<button type="button" 

ng-click="submit()"

ng-disabled="!name">Submit</button>

</p>

<p ng-show="name">

Hello, {{name}}

</p>

</form>

$scope.submit = function() {

$http.get('/service?name=' + 

$scope.name);

};



Data Binding
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Data Binding – automatyczna synchronizacja danych między modelem a
widokiem wykorzystywana w aplikacjach AngularJS.

Przykład wykorzystania tego mechanizmu zaznaczono na pomarańczowo.

<form>

<p>

Enter your name:

<input type="text" ng-model="name" required>

<button type="button" ng-click="submit()"

ng-disabled="!name">Submit</button>

</p>

<p ng-show="name">

Hello, {{name}}

</p>

</form>



Wykorzystanie wyrażeń
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Wyrażenie w kontekście języka JavaScript rozumiane jest najczęściej jako
kod, który zostaje poddany interpretacji i zwraca jakiś wynik.

Przykładowe wyrażenia:

Wyrażenia w ramach AngularJS nie stanowią bezpośredniego odnośnika tego
pojęcia z języka JavaScript. W AngularJS wyrażenia bardzo często opatrzone
są nawiasami klamrowymi.

var zmienna = 5;

3 + x;

funkcja("a", "b");

<form>

<p>

Enter your name:

<input type="text" ng-model="name" required>

<button type="button" ng-click="submit()" ng-

disabled="!name">Submit</button>

</p>

<p ng-show="name">

Hello, {{name}}

</p>

</form>



Dyrektywy
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Dyrektywa oznaczenie przypisane do elementu HTML (w formie atrybutu,
nazwy elementu, klasy CSS itp.), którą AngularJS rozpoznaje i wykorzystuje
by stworzyć określony zestaw funkcji bądź widok użytkownika.

Dyrektywa często rozpoczyna się od przedrostka ng- i może być zapisywana
na wiele sposobów:
• Jako element: <ng-form />

• Jako atrybut: <div ng-form />

• Jako klasa CSS: <div class=”ng-form”>

<form>

<p>

Enter your name:

<input type="text" ng-model="name" required>

<button type="button" ng-click="submit()"

ng-disabled="!name">Submit</button>

</p>

<p ng-show="name">

Hello, {{name}}

</p>

</form>



Zakres widoczności (ang. scope)
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Zakres widoczności oznacza kontekst, w którym dane wyrażenie
poddawane jest interpretacji.
Na powyższym przykładzie znajdują się 3 zakresy, z czego jeden dziedziczy
zmienną z kontekstu rodzica.

function foo() {

var name = "John";

function hello() {

var name = "Jack";

return "Hello, " + name;

}

function goodbye() {

return "Good bye, " + name;

}

hello();   //returns "Hello, Jack"

goodbye(); //returns "Good bye, John";

}



Wstrzykiwanie zależności (ang. dependency injection)
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Wstrzykiwanie zależności – wzorzec projektowy, którego celem jest
usunięcie bezpośrednich zależności między komponentami.
Jego najprostsza implementacja to np. wykorzystanie parametrów funkcji.

Wstrzykiwanie zależności wymaga podania prawidłowych wartości
parametrów. Tego typu wywołanie nie zadziała prawidłowo:

var a = 4, b = 2;

function divide() {

return a / b;

}

function divide(a, b) {

return a / b;

}

Zmienne globalne Wstrzykiwanie zależności 

function divide(a, b) {

return a / b;

}

divide('hello', { x: 2 });



Moduły
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Moduł pozwala na semantyczne podzielenie kodu programu na grupy.

Dobrą praktyką programistyczną jest podział programu na wiele różnych
modułów w zależności od ich przeznaczenia i wykonywanych funkcji.

 Tworzenie modułu:

 Tworzenie modułu z zależnościami do innego modułu/ów:

 Pobieranie istniejącego modułu:

 Definicja głównego modułu:

var module = angular.module('myModule', []);

var module = angular.module('myModule', ['otherModule']);

var module = angular.module('myModule');

<div ng-app='myApp'>

...

</div>

angular.module('myApp', []);

HTML JavaScript



Tworzenie kontrolerów
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Kontrolery łączą model i widok wykorzystując globalny obiekt $scope.
W ramach jednej aplikacji często występuje wiele kontrolerów, które są
zagnieżdżane.

Implementacja HTML Implementacja jQuery

<div ng-app='myApp' 

ng-controller="myController">

<p>Hello, {{name}}!</p>

<p>{{greet()}}</p>

</div>

var module = 

angular.module('myApp', []);

module.controller('myController', 

[

'$scope', function($scope) {

$scope.name = 'John Smith';

$scope.greet = function() {

return 'Hello, ' + 

$scope.name + '!';

};

}]);



Kontroler oraz obiekt $scope
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Kontroler:

• Zawiera logikę prezentacyjną (np. metody do wczytania danych).

• Jest odpowiedzialny za tworzenie obiektu $scope.

Obiekt $scope:

• Umożliwia komunikację między kontrolerem i widokiem.

• Zawiera dane, które będą wyświetlane na widoku.

• Umożliwia połączenie jedno- bądź dwukierunkowe między kontrolerem i

widokiem (ang. data-binding).

• Obiekt $scope reprezentuje warstwę modelu.



Tworzenie kontrolerów
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Kontroler:

Widok:

var myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller('myController',

function myController($scope, /* usługi */) {

$scope.name = “Tom";

});

<div ng-app="myApp">

<div ng-controller="myController">

<h1>Hello, {{name}}!</h1>

</div>

</div>

Nazwa modułu

Moduł do użycia

Nazwa kontrolera

Wykorzystywany kontroler

$scope jest wstrzykiwany przez Angular

Wszystko w $scope jest dostępne 
przez dyrektywy

Hello, Tom!



Wykorzystanie filtrów
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Filtry umożliwiają formatowanie wartości wyrażenia, by wyświetlić ją w
sposób oczekiwany przez użytkownika.
Filtry można dodawać po stronie HTML lub po stronie skryptowej
korzystając z usługi $filter.

Implementacja HTML Implementacja jQuery

<div ng-app='myApp' ng-

controller="myController">

<p>{{name | uppercase}}</p>

<p>{{uppercaseName()}}</p>

</div>

var module = 

angular.module('myApp', []);

module.controller('myController', 

[ '$scope', '$filter', 

function($scope, $filter) {

$scope.name = 'John Smith';

$scope.uppercaseName = function() 

{

return 

$filter('uppercase')($scope.name);

};

}]);



Wykorzystanie filtrów
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AngularJS posiada wiele filtrów wbudowanych:
currency

date

filter

json

limitTo

lowercase

number

orderby

uppercase

{{ '2015-03-19T19:00:00.000Z' | date : 'MMMM yyyy' }}

$filter('date')(new Date(), 'MMMM yyyy');

{{ ['pear', 'apple', 'orange'] | filter : 'r' }}

$filter('filter')(['pear', 'apple', 'orange'], 'r');

{{ { first: 'John', last: 'Smith } | json }}

$filter('json')({ first: 'John', last: 'Smith'});



Tworzenie własnych filtrów
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Tworzenie własnego filtra jest dość proste:

Użycie:

angular.module('reverseFilter', [])

.filter('reverse', [function() {

return function(input, uppercase) {

var i, out = "";

input = input || '';

for (i = 0; i < input.length; i++) {

out = input.charAt(i) + out;

}

// conditional based on optional argument

if (uppercase) {

out = out.toUpperCase();

}

return out;

};

}]);

{{ 'Hello, World!' | reverse : true }}

$filter('reverse')('Hello, World!', true);



Przydatne elementy - Value
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Element Value służy do zapamiętywania wartości, którą można dołączyć do
innej części aplikacji (np. kontrolera czy filtra).

Przechowywane są dane dowolnego typu: ciąg znaków, liczba, funkcja, obiekt
itp.

//define a module

var myModule = angular.module('myModule', []);

//define a value

myModule.value('clientId', 'a12345654321x');

//define a controller that injects the value

myModule.controller('myController', ['$scope', 'clientId', 

function ($scope, clientId) {

$scope.clientId = clientId;

}]);



Przydatne elementy - Constant
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Element Constant jest podobny do Value, ale może być używany również
podczas konfiguracji modułu.

myModule.constant('author', 'John Smith');

myModule.config(['author', function(author) {

console.log('This app was made by: ' + author); // "John 

Smith"

}]);

myModule.controller('myController', ["author", function (author) 

{

this.author = author; // "John Smith"

}]);



Elementy Constant i Values - często spotykana definicja
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Values:

Constants:

myApp.value('visitors', {

count: 4,

names: ['Tomek', 'Piotr', 'Ala', 'Romek']

});

myApp.constant(‘HOME_SITE', {

'url': 'http://tomaszx.pl',

'port': 8888

})



Przydatne elementy - Factory
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Element Factory jest podobnym do Value, wzbogacając go o dwie cechy:
 Możliwość wykorzystania mechanizmu wstrzykiwania zależności.
 Możliwość wykorzystania mechanizmu późnego wiązania.

Element Factory (jak i Value) może zwrócić daną dowolnego typu.

//define a factory

myModule.factory('toUpperCase', ['$filter', function($filter) {

return function(value) {

return $filter('uppercase')(value);

}

}]);

//inject the toUpperCase factory

myModule.controller('myController', ['toUpperCase', 

function(toUpperCase) {

this.uppercase = toUpperCase('john');

}]);



Przydatne elementy - Service
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Element Service stanowi praktyczną implementację wzorca projektowego o
nazwie singleton.

//define a service

myModule.service('person', [function() {

this.first = 'John';

this.last = 'Jones';

this.name = function() {

return this.first + ' ' + this.last;

};

}]);

//inject the person service

myModule.controller('myController', ['$scope', 'person', 

function($scope, person) {

$scope.name = person.name();

}]);



Przydatne elementy - Provider
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//define a provider

myModule.provider('prefix', [function() {

var prefix = '';

//setPrefix can be called during the module's config phase

this.setPrefix = function(value) {

prefix = value;

};

//this special property is required and returns a factory

this.$get = [function() {

return function(value) {

return prefix + value;

}

}];

}]);

//inject the provider in the config phase

myModule.config(['prefixProvider', function(prefixProvider) {

prefixProvider.setPrefix('John ');

}]);

//inject the provider's factory

myModule.controller('myController', ['prefix', function(prefix) {

this.value = prefix('Smith');  //value is set to "John Smith"

}]);



Elementy składowe AngularJS - podsumowanie
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Data Binding: Automatyczna synchronizacja 

danych między model i widokiem.

Scopes: Obiekt/y, które odwołują się do 

modelu.

Kontrolery: Metody JavaScript powiązane z 

danym kontekstem (ang. scope).

Serwisy: Obiekty, które posiadają tylko 

jedną instancję w całej aplikacji i posiadają 

funkcje do realizacji często wykonywanych 

zadań np. zapytań HTTP.

Filtry: Wybierają podzbiór elementów 

tablicy, zwracając nowa tablicę po 

wykonaniu żądanych operacji.

Dyrektywy: Znaczniki na elementach DOM 

(wzbogacające ich funkcję) bądź do 

tworzenia nowych komponentów.



Przykładowa aplikacja
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Celem aplikacji jest wyświetlenie nazwy tygodnia w różnych językach, w
zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika.



Przykładowa aplikacja – moduł week.js
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var module = angular.module('week', []);

//define the daysOfWeek provider

module.provider('daysOfWeek', [function() {

var languages, defaultLanguage;

//define default languages

languages = {

English: [ 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday' ],

French: [ 'dimanche', 'lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi' ],

German: [ 'Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag' ],

Spanish: [ 'domingo', 'lunes', 'martes', 'miercoles', 'jueves', 'viernes', 'sabado' ]

};

defaultLanguage = 'English';

//define the days of a week for a language

this.define = function(language, sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat) {

languages[language] = [ mon, tue, wed, thu, fri, sat ];

};

//get or set the default language

this.defaultLanguage = function(language) {

defaultLanguage = language;

return defaultLanguage;

};



Przykładowa aplikacja – moduł week.js
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//the factory

this.$get = [function() {

var factory;

factory = {

//get an array of the days of the week for the language specified

days: function(language) {

if (arguments.length === 0) language = factory.defaultLanguage;

if (!(language in languages)) throw new Error('Unknown language 

specified');

return languages[language];

},

//the default language

defaultLanguage: defaultLanguage,

//get available languages

languages: function() {

return Object.keys(languages);

}

};

return factory;

};

}]);



Przykładowa aplikacja – moduł week.js
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//create a days of week directive to print out the days of the week in a 

specified language

module.directive('daysOfWeek', ['daysOfWeek', function(daysOfWeek) {

return {

restrict: 'A',

scope: {

language: '=daysOfWeek'

},

template: '<span ng-repeat="day in days()">{{day}}<br></span>',

link: function(scope, el, attrs) {

scope.days = function() {

return daysOfWeek.days(scope.language);

};

}

}

}]);



Przykładowa aplikacja – kontroler app.js
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//define our application and require the "week" module

var app = angular.module('app', ['week']);

//define a new language for the days of the week service

app.config(['daysOfWeekProvider', function(daysOfWeekProvider) {

//define the days of the week in Danish

daysOfWeekProvider.define('Danish', 'sondag', 'mandag', 

'tirsdag', 'onsdag', 'torsdag', 'fredag', 'lordag');

}]);

app.controller('appController', ['$scope', 'daysOfWeek', 

function($scope, daysOfWeek) {

//set the selected language

$scope.language = daysOfWeek.defaultLanguage;

//get the list of languages

$scope.languages = daysOfWeek.languages();

}]);



Przykładowa aplikacja – widok index.html
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<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<title>App Title</title>

</head>

<body>

<div ng-app="app" ng-controller="appController">

<p>

<label for="Languages">Select a Language</label><br>

<select id="Languages" ng-options="label for label in 

languages" ng-model="language"></select>

</p>

<p>

<strong>Language: </strong> {{language}}<br>

<span days-of-week="language"></span>

</p>

</div>

<script src="js/angular.js"></script>

<script src="js/app.js"></script>

<script src="js/week.js"></script>

</body>

</html>



Szablon do tworzenia aplikacji
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<!doctype html>

<html lang="en" ng-app="app">

<head>

<title>App Title</title>

<link rel="stylesheet" 

href="css/styles.css">

</head>

<body>

<script 

src="js/angular.js"></script>

<script src="js/app.js"></script>

<script 

src="js/moduleA.js"></script>

</body>

</html>

var module = angular.module('app', ['moduleA']);

Index.html

App.js


