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11
Programowanie
obiektowe
W 1995 roku tak zwany Gang Czworga (ang. Gang of Four, w skrócie GoF) opublikowaï ksiÈĝkÚ
pt. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software1. Autorzy tej ksiÈĝki —
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson oraz John Vlissides — opisali w niej szereg klasycznych programowych wzorców projektowych, stanowiÈcych proste i eleganckie rozwiÈzania powszechnie wystÚpujÈcych problemów programistycznych. JeĂli nigdy nie sïyszaïeĂ o wzorcach
projektowych, takich jak Fabryka (ang. Factory), Kompozyt (ang. Composite), Obserwator (ang.
Observer) czy teĝ Singleton, gorÈco zachÚcam do przeczytania tej ksiÈĝki.
Wzorce projektowe zaprezentowane przez Gang Czworga zostaïy zaimplementowane w wielu
róĝnych jÚzykach programowania, takĝe w Javie i C#. Vilic Vane napisaï ksiÈĝkÚ pt. TypeScript
Design Patterns, w której kaĝdy z wzorców przedstawionych przez Gang Czworga zostaï zaimplementowany i opisany z perspektywy jÚzyka TypeScript. W trzecim rozdziale tej ksiÈĝki, „Interfejsy,
klasy i dziedziczenie”, poĂwiÚciïem nieco czasu na zaimplementowanie klasycznego wzorca
projektowego Fabryka, bÚdÈcego jednym z bardziej popularnych wzorców opisanych w ksiÈĝce
autorstwa Gangu Czworga. TypeScript, wraz ze swoimi konstrukcjami zgodnymi ze standardami
ES6 i ES7, jest doskonaïym przykïadem obiektowego jÚzyka programowania. Ze swoimi moĝliwoĂciami tworzenia klas, klas abstrakcyjnych, interfejsów, z dziedziczeniem oraz typami ogólnymi
aplikacje pisane w jÚzyku TypeScript mogÈ juĝ w peïni korzystaÊ ze wzorców projektowych
opisanych w ksiÈĝce Gangu Czworga.
Przedstawienie implementacji kaĝdego z wzorców projektowych opisanych przez Gang Czworga
napisanej w jÚzyku TypeScript jest zagadnieniem daleko wykraczajÈcym poza ramy jednego
1

Polskie tïumaczenie tej ksiÈĝki zostaïo wydane nakïadem wydawnictwa Helion, pt. Wzorce projektowe.
Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego uĝytku — przyp. tïum.
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rozdziaïu, poza tym byïoby to niesprawiedliwe wzglÚdem wspaniaïej prezentacji tych wzorców
napisanej przez Vilica Vane’a. Dlatego teĝ w tym rozdziale skoncentrujemy siÚ na procesie pisania
kodu obiektowego, przedstawionym na przykïadzie dwóch wzorców projektowych, które doskonale wspóïpracujÈ i uïatwiajÈ obsïugÚ zïoĝonych interfejsów uĝytkownika. Wzorcami tymi sÈ
Stan (ang. State) oraz Mediator (ang. Mediator), które koncentrujÈ siÚ na stanie aplikacji oraz
sposobach wzajemnej interakcji pomiÚdzy obiektami. W tym rozdziale utworzymy aplikacjÚ
Angular 2 dysponujÈcÈ raczej zïoĝonym interfejsem uĝytkownika i korzystajÈcÈ z wyszukanych
efektów przejĂÊ CSS. NastÚpnie rozpoczniemy proces przepisywania tej poczÈtkowej wersji
aplikacji tak, by korzystaïa z zasad programowania obiektowego, a przy okazji poznamy wzajemne
interakcje pomiÚdzy tworzÈcymi jÈ obiektami. W koñcu, zaimplementujemy wzorce projektowe
Stan i Mediator, aby hermetyzowaÊ logikÚ odpowiedzialnÈ za okreĂlanie, które elementy interfejsu
uĝytkownika majÈ byÊ w danej chwili widoczne, a które nie.
W tym rozdziale zostanÈ opisane nastÚpujÈce zagadnienia.
Q Zasady programowania obiektowego.
Q Stosowanie interfejsów.
Q Zasady SOLID.
Q Projektowanie interfejsów uĝytkownika.
Q Wzorzec Stan.
Q Wzorzec Mediator.
Q Kod modularny.

Zasady programowania obiektowego
KaĝdÈ pisanÈ aplikacjÚ naleĝy oceniaÊ pod kÈtem najlepszych praktyk programowania obiektowego. Robert Martin opublikowaï tak zwane zasady projektowe SOLID, przy czym nazwa ta
jest akronimem piÚciu praktyk programowania obiektowego. PostÚpujÈc zgodnie z tymi zasadami,
ïatwiej sprawimy, ĝe nasz kod bÚdzie: prosty do utrzymania, ïatwy do zrozumienia i rozszerzania, jak równieĝ odporny na zmiany. W naszym bïyskawicznie rozwijajÈcym siÚ Ăwiecie zazwyczaj
nie moĝemy pozwoliÊ sobie na luksus poĂwiÚcania duĝych iloĂci czasu na modyfikowanie
aplikacji i zaspokajanie nieustannie zmieniajÈcych siÚ wymagañ. Im szybciej bÚdziemy w stanie
dostarczaÊ aktualizacje speïniajÈce wymagania biznesowe, tym wiÚksza szansa, ĝe uda siÚ wyprzedziÊ konkurencjÚ. PostÚpowanie zgodnie z zasadami SOLID bÚdzie stanowiÊ doskonaïÈ podstawÚ,
która zapewni moĝliwoĂÊ ïatwego wprowadzania zmian w istniejÈcym kodzie, niezbÚdnÈ do zaspokojenia bïyskawicznie zmieniajÈcych siÚ wymagañ stawianych przed naszym kodem.

Programowanie w oparciu o interfejsy
Jednym z podstawowych zaïoĝeñ wykorzystywanych przez Gang Czworga jest to, ĝe programiĂci
powinni programowaÊ w oparciu o interfejsy, a nie implementacje. Oznacza to, ĝe programy
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powinny byÊ tworzone w taki sposób, by wszystkie interakcje pomiÚdzy obiektami byïy realizowane przy wykorzystaniu interfejsów. DziÚki temu obiekty peïniÈce rolÚ klientów nie muszÈ nic
wiedzieÊ o wewnÚtrznej logice dziaïania obiektów, od których sÈ zaleĝne, gdyĝ wtedy stajÈ siÚ
znacznie bardziej odporne na zmiany. DefiniujÈc interfejs, zaczynamy tworzyÊ API opisujÈce
moĝliwoĂci funkcjonalne udostÚpniane przez dany obiekt, sposoby korzystania z danego obiektu
oraz to, jak majÈ wyglÈdaÊ interakcje pomiÚdzy obiektami.

Zasady SOLID
Rozszerzeniem zasady programowania w oparciu o interfejsy sÈ tak zwane zasady projektowe
SOLID, bazujÈce na pomysïach Roberta Martina. SOLID to akronim nazw piÚciu róĝnych
zasad projektowych, o którym warto wspominaÊ w kaĝdej dyskusji poĂwiÚconej zasadom programowania obiektowego.

Zasada jednej odpowiedzialnoĂci
Idea leĝÈca u podstaw wzorca jednej odpowiedzialnoĂci gïosi, ĝe obiekt powinien mieÊ tylko
jednÈ odpowiedzialnoĂÊ. Ma robiÊ tylko jednÈ rzecz i robiÊ to naprawdÚ dobrze. Przykïady
wykorzystania tej zasady mogliĂmy zobaczyÊ w wielu frameworkach TypeScript, których uĝywaliĂmy w tej ksiÈĝce. Przykïadowo klasa Model jest uĝywana do reprezentowania jednego modelu.
Z kolei klasa Collection sïuĝy do reprezentacji kolekcji takich modeli, a klasa View pozwala na
wyĂwietlanie modeli i ich kolekcji.
JeĂli zauwaĝymy, ĝe któraĂ z klas zaczyna stawaÊ siÚ superklasÈ, czyli zaczyna wykonywaÊ
operacje róĝnych typów, stanowi to sygnaï, ĝe narusza ona zasadÚ jednej odpowiedzialnoĂci.
Oto prosty przykïad: jeĂli plik ěródïowy jakiejĂ klasy zaczyna byÊ bardzo dïugi, najprawdopodobniej klasa ta wykonuje zbyt wiele czynnoĂci. W takim przypadku naleĝy zastanowiÊ siÚ, jaka
jest jej podstawowa odpowiedzialnoĂÊ, a nastÚpnie podzieliÊ moĝliwoĂci funkcjonalne takiej klasy
na mniejsze fragmenty i umieĂciÊ je w nowych klasach.

Zasada otwarte-zamkniÚte
Zasada otwarte-zamkniÚte gïosi, ĝe obiekt powinien byÊ otwarty na rozszerzenia i zamkniÚty
na modyfikacje. Innymi sïowy, po zaprojektowaniu interfejsu klasy jego zmiany pojawiajÈce siÚ
stopniowo wraz z upïywem czasu powinny byÊ wprowadzane przy wykorzystaniu zasad dziedziczenia, a nie poprzez bezpoĂredniÈ modyfikacjÚ samego interfejsu.
Koniecznie naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe podczas pisania bibliotek, które za poĂrednictwem udostÚpnianego API sÈ uĝywane przez innych programistów, zasada ta nabiera kluczowego znaczenia.
Zmiany takiego publicznego API powinny byÊ wprowadzane wyïÈcznie poprzez udostÚpnianie
jego nowej wersji opatrzonej nowym numerem i w celu zapewnienia zgodnoĂci wstecznej nigdy
nie powinny powodowaÊ problemów w dziaïaniu istniejÈcych, wczeĂniejszych wersji API lub
interfejsu.

359

Kup książkę

Poleć książkę

JĊzyk TypeScript. Tajniki kodu

Zasada podstawienia Liskova
Zasada podstawienia Liskova (ang. Liskov Substitution Principle, w skrócie LSP) gïosi, ĝe jeĂli
jeden obiekt dziedziczy po innym obiekcie, obu tych obiektów moĝna uĝywaÊ zamiennie bez
wywoïywania problemów z funkcjonowaniem kodu. ChoÊ moĝna by sÈdziÊ, ĝe zaimplementowanie tej zasady jest stosunkowo ïatwe, jednak okazuje siÚ, ĝe moĝe ono byÊ zïoĝonym problemem, zwïaszcza w kontekĂcie reguï dziedziczenia zwiÈzanych z bardziej zïoĝonymi typami,
takimi jak listy obiektów lub operacje na obiektach, które sÈ powszechnie stosowane w kodzie korzystajÈcym z typów ogólnych. W takich przypadkach wprowadza siÚ pojÚcie wariancji, a obiekty
mogÈ byÊ kowariantne, kontrawariantne bÈdě teĝ inwariantne. W tej ksiÈĝce nie bÚdziemy zagïÚbiaÊ siÚ w tajniki wariancji, trzeba jednak pamiÚtaÊ o tej zasadzie w razie pisania bibliotek lub
kodu korzystajÈcego z typów ogólnych.

Zasada segregacji interfejsów
IdeÈ tej zasady jest zaïoĝenie, ĝe utworzenie wielu interfejsów jest lepszym rozwiÈzaniem niĝ
utworzenie jednego duĝego interfejsu ogólnego przeznaczenia. JeĂli poïÈczymy tÚ zasadÚ z zasadÈ
jednej odpowiedzialnoĂci, zaczniemy postrzegaÊ nasze interfejsy jako wspóïpracujÈce ze sobÈ
niewielkie elementy jednej duĝej ukïadanki, a nie jako duĝe interfejsy obejmujÈce znaczne obszary moĝliwoĂci funkcjonalnych tworzonego rozwiÈzania.

Zasada wstrzykiwania zaleĝnoĂci
Chodzi w niej o to, ĝe tworzone rozwiÈzania powinny zaleĝeÊ od abstrakcji (czy teĝ od interfejsów), a nie od instancji konkretnych obiektów. Jest ona zbliĝona do zasady programowania w oparciu o interfejsy, a nie implementacje.

Projektowanie interfejsu uĝytkownika
W ramach przykïadu wykorzystania zasad projektowania SOLID napiszemy teraz aplikacjÚ
posiadajÈcÈ stosunkowo zïoĝony interfejs uĝytkownika i przekonamy siÚ, jak moĝna wykorzystaÊ
te zasady, by podzieliÊ jej kod na mniejsze moduïy, które bÚdÈ uĝywane przy wykorzystaniu
interfejsów i które znacznie uïatwiÈ zarzÈdzanie bazÈ kodu aplikacji.
W tym podrozdziale napiszemy aplikacjÚ Angular 2, której ukïad bÚdzie podzielony na panele
przesuwane w poziomie. Do okreĂlania wyglÈdu tej aplikacji wykorzystamy framework Bootstrap,
który uzupeïnimy o efekty przejĂÊ CSS, dajÈce moĝliwoĂÊ przesuwania paneli w prawo i lewo.
W ten sposób postaramy siÚ zapewniÊ uĝytkownikom nieco inne doznania niĝ te, jakie daje
wiÚkszoĂÊ witryn, których zawartoĂÊ jest przewijana w pionie.
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Projekt koncepcyjny
Zobaczmy, jaka jest koncepcja dziaïania naszej witryny wraz z jej przesuwanymi panelami.
Zostaïa ona zilustrowana na rysunku 11.1.

Rysunek 11.1. Projekt koncepcyjny interfejsu uĝytkownika aplikacji z przesuwanymi panelami

GïównÈ stronÚ naszej aplikacji bÚdzie stanowiï panel przeglÈdania wraz z panelem nagïówka
oraz przyciskiem kontrolujÈcym wyĂwietlanie i ukrywanie bocznego panelu nawigacyjnego
umieszczonego z lewej strony. W momencie otwierania lewego panelu bÚdzie on wyĂwietlany
z wykorzystaniem animacji CSS, które utworzÈ efekt przypominajÈcy wsuwanie panelu do widocznego obszaru strony. Analogicznie taki sam efekt bÚdzie uĝywany podczas zamykania tego
panelu — bÚdzie on wysuwany na lewo. I podobnie, po klikniÚciu przycisku w celu wyĂwietlenia
drugiego panelu (Panel 2) bÚdzie on wsuwany z prawej strony i zajmie obszar panelu przeglÈdania; takĝe w tym przypadku efekt wizualny zostanie uzyskany dziÚki zastosowaniu animacji CSS.
Rysunek 11.2 przedstawia panel przeglÈdania wraz z panelem nagïówka oraz panelem nawigacyjnym.
Na rysunku wyraěnie widaÊ panel nawigacyjny umieszczony u góry strony, panel nawigacyjny
umieszczony z lewej strony oraz dwa przyciski. Pierwszy z przycisków jest widoczny po lewej
stronie tekstu Wybierz opcjÚ: i widzimy na nim jedynie znak mniejszoĂci (<) informujÈcy, ĝe
klikniÚcie przycisku ukryje panel. KlikniÚcie tego przycisku uruchomi animacjÚ CSS, która
wysunie panel w lewo, tak ĝe przestanie byÊ widoczny. PostaÊ strony w trakcie tej animacji zostaïa
przedstawiona na rysunku 11.3.
Na tym rysunku animacja zostaïa zatrzymana, tak by byïo widaÊ, ĝe lewy panel jest w trakcie
ukrywania, a panel gïówny poszerza siÚ, by zajÈÊ caïy obszar strony panelu przeglÈdania. Przy tej
okazji warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe postaÊ przycisku do obsïugi panelu nawigacyjnego zostaïa zmieniona z < na >. Ta drobna zmiana informuje, ĝe panel boczny moĝna ponownie wyĂwietliÊ, klikajÈc przycisk >.
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Rysunek 11.2. Gïówny panel przeglÈdania wraz z widocznym lewym panelem nawigacyjnym

Rysunek 11.3. Animacja ukrywajÈca lewy panel nawigacyjny

Z kolei klikniÚcie przycisku Szczegóïy spowoduje, ĝe zarówno lewy panel nawigacyjny, jak i panel
gïówny zostanÈ wysuniÚte w lewo, dziÚki czemu pojawi siÚ drugi panel — panel szczegóïów.
Takĝe i ta operacja bÚdzie wykonywana przy wykorzystaniu animacji CSS, której postaÊ zostaïa
przedstawiona na rysunku 11.4.
Na tym rysunku widaÊ, jak panel szczegóïów jest wysuwany z prawej ku lewej, natomiast oba
panele widoczne wczeĂniej — nawigacyjny oraz gïówny — sÈ wysuwane w lewo.
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Rysunek 11.4. Animacja wyĂwietlajÈca panel szczegóïów

Konfiguracja aplikacji Angular 2
Skoro juĝ wiemy, jaka jest koncepcja wyglÈdu naszej aplikacji, moĝemy zajÈÊ siÚ implementacjÈ
tego ukïadu, zaczynajÈc od utworzenia i skonfigurowania aplikacji Angular 2. Jak mogliĂmy
siÚ przekonaÊ podczas prac nad poprzednimi projektami korzystajÈcymi z tego frameworka,
nowÈ aplikacjÚ moĝna utworzyÊ, wykonujÈc z poziomu wiersza poleceñ komendÚ ng new. Ten proces spowoduje zainstalowanie wszelkich niezbÚdnych zaleĝnoĂci wymaganych przez framework
oraz utworzy poczÈtkowe pliki aplikacji, w tym app.component.ts oraz app.component.html.
Plik app/app.component.ts nie moĝe chyba byÊ prostszy:
import { Component } from '@angular/core';
@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html',
styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
title = 'Wybierz opcjÚ:';
}

Na poczÈtku pliku importujemy moduï Component, tak jak robiliĂmy juĝ wczeĂniej, a nastÚpnie
definiujemy trzy wïaĂciwoĂci, które przekazujemy do dekoratora @Component. Naleĝy zwróciÊ
uwagÚ, ĝe zamiast okreĂlaÊ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci template, która normalnie zawiera kod HTML,
okreĂliliĂmy wartoĂÊ wïaĂciwoĂci templateUrl. Informuje ona framework o tym, ze powinien
wczytaÊ z dysku plik o podanej nazwie, a nastÚpnie uĝyÊ jego zawartoĂci jako szablonu. I analogicznie, uĝywajÈc wïaĂciwoĂci styleUrls, podaliĂmy adres arkusza stylów CSS, który ma byÊ
uĝywany przez nasz komponent. Umieszczona poniĝej definicja klasy AppComponent zawiera
juĝ tylko jednÈ wïaĂciwoĂÊ o nazwie title.
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Zastosowanie wïaĂciwoĂci templateUrl do wczytania oddzielnego pliku zawierajÈcego kod HTML
szablonu jest przykïadem zastosowania zasady wstrzykiwania zaleĝnoĂci. Nasza klasa AppComponent
jest zaleĝna od szablonu HTML, który jest niezbÚdny do wyĂwietlenia komponentu w przeglÈdarce. W przypadku stosowania wïaĂciwoĂci template pojawia siÚ silne powiÈzanie pomiÚdzy
szablonem HTML i klasÈ. Pojawienie siÚ takiego Ăcisïego powiÈzania oznacza, ĝe wszelkie zmiany
wprowadzane w kodzie szablonu bÚdÈ wymuszaÊ ponownÈ kompilacjÚ moduïu. Po przeniesieniu
kodu szablonu do osobnego pliku moĝemy wyeliminowaÊ to Ăcisïe powiÈzanie, a klasa moduïu
bÚdzie mogïa byÊ modyfikowana zupeïnie niezaleĝnie od kodu HTML szablonu.
Na obecnym etapie prac nad aplikacjÈ plik app.component.html takĝe jest bardzo prosty; jego
kod zostaï przedstawiony poniĝej:
<div>
{{title}}
</div>
<div>
<button>szczegóïy</button>
</div>

Jak widaÊ, caïÈ zawartoĂÊ tego pliku stanowiÈ dwa elementy <div>. Pierwszy z nich zawiera
tytuï, a drugi — pojedynczy przycisk.

Stosowanie frameworka Bootstrap
Skoro przygotowaliĂmy juĝ podstawowÈ strukturÚ naszej aplikacji, moĝemy zajÈÊ siÚ uatrakcyjnieniem jej wyglÈdu. Do tego celu uĝyjemy frameworka o nazwie Bootstrap. Jest to framework
HTML i CSS sïuĝÈcy do tworzenia komponentów stron WWW, zapewniajÈcy przewaĝajÈcÈ
wiÚkszoĂÊ moĝliwoĂci funkcjonalnych oraz stylów potrzebnych do tworzenia nowoczesnych
witryn i aplikacji internetowych. ZaczynajÈc od przycisków i ikon, poprzez karty, róĝnego rodzaju
komunikaty i niemal wszystkie inne powszechnie uĝywane elementy stron, Bootstrap udostÚpnia
prostÈ skïadniÚ pozwalajÈcÈ na ïatwe dodawanie do naszych stron profesjonalnie wyglÈdajÈcych elementów interfejsu uĝytkownika. Bootstrap powstaï jako framework responsywny, co
oznacza, ĝe automatycznie dostosowuje siÚ i dobiera optymalny sposób prezentacji dla urzÈdzeñ
mobilnych, tabletów i komputerów biurkowych. Aby zastosowaÊ Bootstrap w naszym projekcie,
trzeba go najpierw zainstalowaÊ przy uĝyciu narzÚdzia npm:
npm install bootstrap --save

Aby doïÈczyÊ do generowanych stron plik CSS Bootstrapa, wystarczy otworzyÊ w edytorze
plik angular.cli.json zapisany w gïównym katalogu projektu i dodaÊ do niego wïaĂciwoĂÊ styles,
tak jak pokazano na poniĝszym przykïadzie:
"styles": [
"styles.css",
"../node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
],
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Teraz moĝemy juĝ przystÈpiÊ do upiÚkszania naszej strony app.component.html; zaczniemy od
dodania paska nawigacyjnego, który bÚdzie umieszczony u góry. Oto jego kod HTML:
<nav class="navbar navbar-inverse bg-inverse navbar-toggleable-sm">
<a class="navbar-brand">&nbsp;</a>
<div class="nav navbar-nav">
<a class="nav-item nav-link active">Strona gïówna</a>
<a class="nav-item nav-link">Produkty</a>
<a class="nav-item nav-link">O nas</a>
</div>
</nav>

Powyĝszy fragment kodu odpowiada za wyĂwietlenie paska nawigacyjnego. Skïada siÚ on ze
znacznika <nav> uĝywajÈcego kilku klas CSS frameworka Bootstrap, dziÚki którym zostanie
wyĂwietlony jako pasek zajmujÈcy górny fragment strony. WewnÈtrz znacznika <nav> jest umieszczony pusty znacznik <a>, a nastÚpnie zagnieĝdĝony element <div> zawierajÈcy trzy kolejne
zagnieĝdĝone znaczniki <a>. Te trzy odnoĂniki majÈ —odpowiednio — tytuïy: Strona gïówna,
Produkty oraz O nas i bÚdÈ prezentowane jako elementy nawigacyjne.
Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe w tym rozdziale uĝywamy frameworka Bootstrap w wersji 4.0.0-alpha.4,
który pod wieloma wzglÚdami róĝni siÚ od wczeĂniejszych wersji. JeĂli powyĝszy pasek nawigacyjny nie bÚdzie wyĂwietlany prawidïowo, naleĝy sprawdziÊ plik package.json i upewniÊ siÚ, ĝe
jest zainstalowana odpowiednia wersja frameworka Bootstrap:
"dependencies": {
... inne biblioteki npm ...
"bootstrap": "^4.0.0-alpha.4",
... inne biblioteki npm ...
}

Tworzenie panelu bocznego
Teraz zajmiemy siÚ przygotowaniem lewego panelu strony. Doskonaïym miejscem do poznawania
elementów HTML, stylów CSS oraz animacji jest witryna http://w3schools.com. Jej dziaï dokumentacji zawiera bardzo wiele przykïadów prezentujÈcych, jak tworzyÊ pokazy slajdów, modalne
okna dialogowe, paski postÚpów, responsywne tabele i wiele innych elementów stron. W naszej
aplikacji wykorzystamy przykïad bocznej sekcji nawigacyjnej o nazwie Sidenav Push Content.
Pokazuje on, jak utworzyÊ boczny ekran nawigacyjny, który podczas otwierania wypycha na bok
gïównÈ czÚĂÊ strony, a nie przesïania jej. Zaczniemy od dodania do pliku app.component.html
poniĝszego fragmentu kodu HTML:
<div id="mySidenav" class="sidenav">
<a href="#">Informacje</a>
<a href="#">Usïugi</a>
<a href="#">Klienci</a>
<a href="#">Kontakt</a>
</div>

Ten fragment kodu przedstawia element <div> o identyfikatorze mySidenav, do którego dodaliĂmy
klasÚ CSS sidenav. WewnÈtrz niego umieszczone zostaïy cztery odnoĂniki. Aby przeksztaïciÊ
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ten fragment kodu HTML w atrakcyjny pasek nawigacyjny, musimy otworzyÊ w edytorze plik
app.component.css i dodaÊ do niego poniĝszÈ definicjÚ stylu:
/* Boczne menu nawigacyjne */

.sidenav {
height: 100%; /* 100% peána wysokoĞü */
width: 250px; /* lub 0 - zmieniane przy uĪyciu JavaScriptu */
position: fixed; /* pozostaje na miejscu */
z-index: 1; /* pozostaje nad innymi elementami */
top: 50px;
left: 0;
background-color: #111; /* czarne táo */
overflow-x: hidden; /* bez poziomego paska przewijania */
padding-top: 60px; /* treĞü przesuniĊta w dóá o 60px */
transition: 0.3s;
}
/* odnoĞniki nawigacyjne */

.sidenav a {
padding: 8px 8px 8px 32px;
text-decoration: none;
font-size: 25px;
color: #818181;
display: block;
transition: 0.3s
}
/* zmiana koloru po wskazaniu odnoĞnika myszą */

.sidenav a:hover, .offcanvas a:focus{
color: #f1f1f1;
}

DziÚki tym paru stylom CSS nasz boczny panel nawigacyjny zaczyna wyglÈdaÊ ciekawiej, co
widaÊ na poniĝszym rysunku 11.5.

Rysunek 11.5. Prosty boczny panel nawigacyjny po zastosowaniu stylów CSS
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Jak widaÊ, po zastosowaniu stylów uzyskaliĂmy atrakcyjny boczny panel nawigacyjny. Niestety
gïówna zawartoĂÊ strony zostaïa pod nim ukryta, a to z kolei oznacza, ĝe bÚdziemy musieli przesunÈÊ gïówny panel treĂci w prawo, wykorzystujÈc do tego celu zewnÚtrzny element <div> i odpowiednie style CSS. Poniĝej przedstawiona zostaïa zmodyfikowana wersja kodu HTML panelu
gïównego:
<div id="main" class="main-content-panel">
<div class="row">
<div class="col-sm-1">
<button class="btn button-no-borders"
(click)="showHideSideClicked()" >
<span id="show-hide-side-button" class="fa "><</span>
</button>
</div>
<div class="col-sm-11 ">
<div class="row-content-header">{{title}}</div>
</div>
</div>
<div class="main-content">
<button class="btn btn-primary"
(click)="buttonClickedDetail()">szczegóïy</button>
</div>
</div>

Jak widaÊ, gïównÈ treĂÊ strony umieĂciliĂmy wewnÈtrz elementu <div> o identyfikatorze "main",
do którego dodaliĂmy takĝe klasÚ "main-content-panel". Obszar tego elementu podzieliliĂmy
nastÚpnie na dwie kolumny, których szerokoĂci wynoszÈ — odpowiednio — 1 i 11. Ten wiersz
zawiera przycisk do ukrywania i wyĂwietlania panelu bocznego oraz element {{title}}. Poniĝej
tego wiersza nagïówka znajduje siÚ gïówna zawartoĂÊ strony, która obecnie skïada siÚ z jednego
przycisku z napisem szczegóïy. Poniĝej przedstawione zostaïy style CSS okreĂlajÈce postaÊ tej
czÚĂci strony:
#main {
margin-left: 250px;
transition: .3s;
}
#main-body {
transition: .3s;
}
.main-content {
padding: 20px;
}
.row-content-header {
padding: 5px;
font-size: 20px;
}
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Powyĝszy arkusz zawiera dwie kluczowe reguïy, które majÈ wpïyw na postaÊ treĂci prezentowanych na stronie. PierwszÈ z nich jest reguïa margin-left: 250px stylu #main. Uĝycie wïaĂciwoĂÊ
margin-left CSS spowoduje przesuniÚcie gïównej treĂci strony w prawo, kiedy bÚdzie widoczny
lewy panel nawigacyjny. Odpowiada ona szerokoĂci bocznego panelu nawigacyjnego, okreĂlonej
przez styl .sidenav { width: 250px; }. Innymi sïowy, panel boczny ma szerokoĂÊ 250px i takÈ
samÈ szerokoĂÊ ma lewy margines gïównego panelu strony. PoïÈczone zastosowanie tych dwóch
stylów pozwala wyĂwietliÊ boczny panel nawigacyjny i jednoczeĂnie przesuwa w prawo panel
gïówny. Póěniej bÚdziemy zmieniaÊ te wartoĂci z 250px na 0px i na odwrót, by ukrywaÊ i ponownie
wyĂwietlaÊ panel boczny.
Drugim kluczowym stylem jest styl zawierajÈcy reguïÚ CSS transition: .3s;. OkreĂla ona,
ile ma trwaÊ animacja, która bÚdzie ukrywaÊ lub wyĂwietlaÊ panel boczny, jak równieĝ odpowiednio przesuwaÊ gïówny panel strony. Po dodaniu tych stylów do arkusza moĝemy dopisaÊ do
strony prosty kod JavaScript, który bÚdzie uruchamiaï efekt przejĂcia. W tym celu w kodzie
HTML strony musimy zarejestrowaÊ funkcjÚ obsïugujÈcÈ zdarzenia klikniÚcia, a nastÚpnie zdefiniowaÊ tÚ funkcjÚ w pliku app.component.ts. Zacznijmy od przedstawienia kodu definiujÈcego
obsïugÚ zdarzeñ klikniÚcia, umieszczonego w pliku app.component.html:
<button class="btn button-no-borders"
(click)="showHideSideClicked()" >
<span id="show-hide-side-button" class="fa "><</span>
</button>

Kolejny fragment kodu przedstawia funkcjÚ showHideSideClicked, która bÚdzie wywoïywana
po kaĝdym klikniÚciu przycisku do ukrywania i wyĂwietlania bocznego panelu nawigacyjnego.
Oto zmiany, jakie naleĝy wprowadziÊ w kodzie pliku app.component.ts:
export class AppComponent {
title = 'Wybierz opcjÚ:';
isSideNavVisible = true;
showHideSideClicked() {
if (this.isSideNavVisible) {
document.getElementById('main').style.marginLeft
document.getElementById('mySidenav').style.width
this.isSideNavVisible = false;
} else {
document.getElementById('main').style.marginLeft
document.getElementById('mySidenav').style.width
this.isSideNavVisible = true;
}
}
}

= "0px";
= "0px";
= "250px";
= "250px";

Jak widaÊ, w powyĝszym fragmencie kodu dodaliĂmy do klasy AppComponent nowÈ wïaĂciwoĂÊ
o nazwie isSideNavVisible, której poczÈtkowo przypisujemy wartoĂÊ true. WïaĂciwoĂÊ ta bÚdzie
przechowywaÊ informacjÚ o tym, czy boczny panel nawigacyjny jest widoczny, czy nie. Poniĝej
umieszczona zostaïa implementacja funkcji showHideSideClicked. JeĂli panel boczny jest widoczny,
wïaĂciwoĂci marginLeft panelu gïównego przypisujemy wartoĂÊ 0px, podobnie jak wïaĂciwoĂci
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with elementu mySideNav. Operacje te odpowiadajÈ zwiniÚciu panelu bocznego i przesuniÚciu
panelu gïównego w lewo, tak by zajÈï caïÈ szerokoĂÊ strony. JeĂli natomiast boczny panel nawigacyjny jest zwiniÚty, postÚpujemy odwrotnie, czyli wïaĂciwoĂciom marginLeft oraz width odpowiednich elementów przypisujemy wartoĂÊ 250px, a dodatkowo wïaĂciwoĂci isSideNavVisible
przypisujemy wartoĂÊ true. Po uruchomieniu aplikacji na obecnym etapie prac moĝemy juĝ ukrywaÊ i wyĂwietlaÊ panel nawigacyjny, który dziÚki zastosowaniu wïaĂciwoĂci CSS transition: .3s
jest animowany w atrakcyjny sposób.

Tworzenie nakïadki
Teraz moĝemy skoncentrowaÊ siÚ na drugiej stronie, która po klikniÚciu przycisku szczegóïy
bÚdzie wsuwaÊ siÚ na stronÚ od prawej krawÚdzi okna do lewej. TÚ drugÈ stronÚ definiuje poniĝszy fragment kodu HTML:
<div id="mySidenav" class="sidenav">
... kod panelu bocznego ...
</div>
<div id="myRightScreen" class="overlay">
<button class="btn button-no-borders" (click)="closeClicked()">
<span class="fa fa-chevron-left"></span>
</button>
<div class="overlay-content">
<h1>strona 2.</h1>
</div>
</div>
... istniejÈcy panel gïówny ...
<div id="main" class="main-content-panel">

Jak widaÊ, do kodu pliku app.component.html wstawiliĂmy element <div> o identyfikatorze
myRightScreen i dodaliĂmy do niego klasÚ CSS overlay. Ten prosty element <div> zawiera
umieszczony u góry przycisk, w którym zdefiniowaliĂmy funkcjÚ obsïugujÈcÈ zdarzenia click
(closeClikck) oraz element <h1> wyĂwietlajÈcy nagïówek strona 2. Podobnie jak w przypadku
poprzednich elementów strony, takĝe teraz do okreĂlenia postaci tego fragmentu strony bÚdziemy
potrzebowali arkusza stylów. Arkusz ten bÚdzie musiaï speïniaÊ dwa podstawowe cele.
Przede wszystkim ta druga strona musi byÊ poczÈtkowo przesuniÚta w prawo, a my musimy
dysponowaÊ sposobem, by przesunÈÊ jÈ w lewo po klikniÚciu przycisku szczegóïy. Poniĝej
przedstawiony zostaï kod CSS okreĂlajÈcy postaÊ tego elementu:
/* nakáadka - strona 2. (táo) */

.overlay {
height: 100%;
width: 100%;
position: fixed; /* ma pozostawaü w miejscu */
z-index: 1; /* ma byü widoczna nad innymi elementami */
left: 0;
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top: 54px;
overflow-x: hidden; /* wyáączamy poziomy pasek przewijania */
transition: 0.3s;
transform: translateX(100%);
border-left: 1px solid;
}

Takĝe w tym arkuszu uĝywane sÈ dwie reguïy stylów kontrolujÈce sposób wyĂwietlania tej
strony. PierwszÈ z nich jest transform: translateX(100%), a drugÈ transition: 0.3s. Pierwsza
w tym przypadku zmienia poczÈtkowÈ wspóïrzÚdnÈ X elementu <div> na 100%. DomyĂlnie
oznacza to, ĝe przesuniÚcie elementu na osi X ma wynosiÊ 100% szerokoĂci strony, czyli ĝe
element bÚdzie caïkowicie wysuniÚty poza niÈ. Z kolei druga reguïa — transition: 0.3s —
okreĂla jedynie animacjÚ pokazywania i ukrywania elementu.
Aby pokazaÊ dziaïanie tych efektów, zaimplementujemy obsïugÚ klikniÚÊ na stronie. Najpierw
zajmiemy siÚ przyciskiem szczegóïy; oto kod uĝywanej przez niego funkcji obsïugi zdarzeñ click:
buttonClickedDetail() {
document.getElementById('myRightScreen')
.style.transform = "translateX(0%)";
document.getElementById('main')
.style.transform = "translateX(-100%)";
}

Powyĝsza funkcja wykonuje dwie operacje. PierwszÈ jest przypisanie wïaĂciwoĂci transform drugiej
strony wartoĂci translateX(0%). Jej efekt jest przeciwieñstwem uĝycia wartoĂci translateX(100%):
przypisuje poczÈtkowej wartoĂci wspóïrzÚdnej X elementu <div> wartoĂÊ 0%. DziÚki zastosowaniu wïaĂciwoĂci translate uzyskujemy interesujÈcy nas efekt przesuwania elementu od prawej do lewej.
Natomiast drugÈ wykonywanÈ operacjÈ jest przypisanie wïaĂciwoĂci transform elementu
<div> strony gïównej wartoĂci translate(-100%). Zapewni to efekt wysuniÚcia panelu gïównego
w lewo. Zanim przetestujemy dziaïanie tych efektów przejĂÊ, zaimplementujemy jeszcze
funkcjÚ closeClicked, która bÚdzie zamykaÊ prawy panel strony. Jej kod zostaï przedstawiony
poniĝej:
closeClicked() {
document.getElementById('myRightScreen')
.style.transform = "translateX(100%)";
document.getElementById('main')
.style.transform = "translateX(0%)";
}

Ta funkcja dziaïa odwrotnie niĝ przedstawiona wczeĂniej funkcja buttonClickedDetail, a jej
przeznaczeniem jest wysuniÚcie panelu szczegóïów na prawo, tak by gïówny panel strony ponownie staï siÚ widoczny. Obie te funkcje wspóïpracujÈ, przypisujÈc odpowiednie wartoĂci transformX
wïaĂciwoĂciom transform obu elementów <div>, czyli gïównemu panelowi strony oraz elementowi o identyfikatorze myRightScreen.
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JeĂli teraz wyĂwietlimy stronÚ w przeglÈdarce, bÚdziemy juĝ mogli kliknÈÊ przycisk szczegóïy,
aby zobaczyÊ, jak drugi panel wysuwa siÚ zza prawej krawÚdzi okna przeglÈdarki.

Koordynacja efektów przejĂÊ
Dotychczas udaïo siÚ utworzyÊ prostÈ aplikacjÚ internetowÈ skïadajÈcÈ siÚ z panelu gïównego,
lewego panelu nawigacyjnego oraz dodatkowego panelu szczegóïów; elementy te upiÚkszyliĂmy
przy uĝyciu stylów wzbogaconych o efekty przejĂÊ, które pozwoliïy uzyskaÊ atrakcyjnÈ wizualnie strukturÚ strony. Niestety w bieĝÈcej implementacji naszej aplikacji wystÚpujÈ pewne
problemy. Kiedy jednoczeĂnie bÚdzie widoczna strona gïówna oraz lewy panel nawigacyjny,
klikniÚcie przycisku szczegóïy nie spowoduje zamkniÚcia panelu nawigacyjnego przed wsuniÚciem panelu szczegóïów. W efekcie ta strona szczegóïów zostanie nasuniÚta na panel i bÚdzie
go czÚĂciowo przesïaniaÊ, tak jak pokazano na rysunku 11.6.

Rysunek 11.6. Prawy panel szczegóïów nakïadajÈcy siÚ na panel nawigacyjny

Problem ten moglibyĂmy rozwiÈzaÊ, wywoïujÈc zaimplementowanÈ juĝ funkcjÚ showHideSide
´Clicked, która pozwoliïaby ukryÊ panel nawigacyjny. ChoÊ w taki sposób moglibyĂmy wyeliminowaÊ problem z nakïadaniem siÚ prawego i lewego panelu, jednak takie rozwiÈzanie przyczyniïoby siÚ do wystÈpienia innego bïÚdu: gdybyĂmy przy poczÈtkowo widocznym panelu nawigacyjnym wyĂwietlili, a nastÚpnie ukryli panel szczegóïów, panel nawigacyjny pozostaïby niewidoczny.
I choÊ moglibyĂmy próbowaÊ poradziÊ sobie z tym problemem, ponownie wywoïujÈc funkcjÚ
showHideSideClicked, takĝe i to rozwiÈzanie przyczyniïoby siÚ do wystÚpowania nowych, dziwacznych bïÚdów.
Chociaĝ moglibyĂmy dopracowaÊ logikÚ aplikacji tak, by wyeliminowaÊ wszystkie te bïÚdy,
jednak szybko wpadlibyĂmy we frustrujÈcy krÈg, w którym próby poprawienia jednego bïÚdy
prowadziïyby do wystÚpowania kolejnych problemów. W naszej aplikacji przydaïby siÚ jakiĂ
mechanizm pozwalajÈcy na Ăledzenie wszystkich elementów wizualnych oraz kontrolowanie
reakcji aplikacji na interakcje z uĝytkownikiem. I to wïaĂnie w takich przypadkach bardzo przydajÈ siÚ wzorce projektowe Stan oraz Mediator.
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Wzorzec Stan
Jednymi z wielu wzorców projektowych opisanych w ksiÈĝce Gangu Czworga sÈ wzorce Stan
(ang. State) oraz Mediator (ang. Mediator). Pierwszy z nich do opisania konkretnego stanu uĝywa
grupy konkretnych klas majÈcych wspólnÈ klasÚ bazowÈ. W ramach przykïadu wyobraěmy
sobie typ wyliczeniowy opisujÈcy stany, w jakich mogÈ znajdowaÊ siÚ drzwi. W pierwszym
odruchu zapewne uznamy, ĝe drzwi mogÈ byÊ Otwarte lub ZamkniÚte.
Zastanówmy siÚ jednak, co siÚ stanie z naszym przepïywem sterowania oraz logikÈ dziaïania
aplikacji, jeĂli bÚdziemy takĝe potrzebowali stanów ZamkniÚteNaKlucz oraz Otworzone bÈdě teĝ
jeĂli bÚdziemy chcieli opisaÊ stany drzwi przesuwnych, takie jak LekkoUchylone, PóïOtwarte,
PrawieOtwarte oraz CaïkowicieOtwarte. Wzorzec projektowy Stan pozwala na bardzo proste definiowanie wszystkich tych stanów oraz dostosowywanie logiki na podstawie bieĝÈcego stanu obiektu.
JeĂli zastanowimy siÚ nad naszÈ aplikacjÈ, dojdziemy do wniosku, ĝe jej ekran w kaĝdej chwili
bÚdzie siÚ znajdowaï w konkretnym stanie. Moĝe w niej byÊ widoczny bÈdě to panel gïówny,
bÈdě teĝ panel szczegóïów. Takĝe lewy panel nawigacyjny moĝe byÊ widoczny lub ukryty.
Potencjalne kombinacje pozwalajÈ wskazaÊ trzy stany aplikacji:
Q widoczny tylko panel gïówny,
Q widoczne panele gïówny i nawigacyjny,
Q widoczny panel szczegóïów.

Interfejs stanu
Wzorzec projektowy Stan uïatwia definiowanie takich stanów w kodzie programu. PodstawowÈ
zasadÈ, na jakiej opiera siÚ ten wzorzec projektowy, jest utworzenie interfejsu lub abstrakcyjnej
klasy bazowej oraz konkretnych klas dla kaĝdej z moĝliwych specjalizacji. W naszej aplikacji
Stan musi zapewniaÊ odpowiedzi na dwa pytania.
Q Czy boczny panel nawigacyjny jest widoczny?
Q Czy jest widoczny panel gïówny, czy panel szczegóïów?
JeĂli dodatkowo aktualnie jest widoczny panel gïówny, musimy wiedzieÊ, czy w jego lewym,
górnym rogu naleĝy wyĂwietlaÊ przycisk ze strzaïkÈ <, czy teĝ ze strzaïkÈ >. Nasz interfejs
stanu bÚdzie zatem miaï nastÚpujÈcÈ postaÊ:
export enum StateType {
MainPanelOnly,
MainPanelWithSideNav,
DetailPanel
}
export enum PanelType {
Primary,
Detail
}
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export interface IState {
getPanelType() : PanelType;
getStateType() : StateType;
isSideNavVisible() : boolean;
getPanelButtonClass() : string;
}

Powyĝszy fragment kodu zaczyna siÚ od definicji typu wyliczeniowego StateType, który bÚdzie
przekazywaï informacjÚ o tym, w którym z trzech stanów aplikacja siÚ aktualnie znajduje. NastÚpnie zdefiniowaliĂmy typ wyliczeniowy PanelType, który bÚdzie sïuĝyï do okreĂlania, czy aktualnie
jest widoczny panel gïówny (Primary), czy teĝ panel szczegóïów (Detail). Nasz interfejs stanu
IState okreĂla cztery funkcje. Pierwsza z nich, getPanelType, zwraca wartoĂÊ typu PanelType;
a druga, getStatePanel, wartoĂÊ typu StateType. Kolejna funkcja, isSideNavVisible, zwraca wartoĂÊ logicznÈ okreĂlajÈcÈ, czy boczny panel nawigacyjny jest widoczny, czy nie. I w koñcu ostatnia
z funkcji, getPanelButtonClass, bÚdzie zwracaÊ nazwÚ klasy CSS pozwalajÈcÈ na zmianÚ przycisku < na >, zaleĝnie od stanu bocznego panelu nawigacyjnego.
TworzÈc ten interfejs, zdefiniowaliĂmy jednoczeĂnie pytania, które moĝemy zadawaÊ kaĝdej
z konkretnych klas reprezentujÈcych stany naszej aplikacji. Odpowiedzi na te pytania bÚdÈ nieco
inne w zaleĝnoĂci od tego, czy widoczny bÚdzie panel gïówny, czy panel szczegóïów. Tak wyglÈdajÈ podstawowe zaïoĝenia wzorca projektowego Stan. Naleĝy zdefiniowaÊ interfejs zwracajÈcy
odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczÈce stanu, a nastÚpnie uĝywaÊ go w kodzie aplikacji.
Takie rozwiÈzanie pozwala odseparowaÊ implementowanÈ logikÚ korzystajÈcÈ ze stanów od samej
definicji tych stanów. Innymi sïowy, dodawanie nowych czy teĝ usuwanie istniejÈcych stanów
nie bÚdzie miaïo ĝadnego wpïywu na kod korzystajÈcy z interfejsu IState.

Konkretne stany
A teraz przyjrzyjmy siÚ trzem konkretnym klasom, reprezentujÈcym stany, w jakich moĝe siÚ
znajdowaÊ aplikacja. Oto pierwsza z nich:
export class MainPanelOnly
implements IState {
getPanelType() : PanelType { return PanelType.Primary; }
getStateType() : StateType { return StateType.MainPanelOnly; }
getPanelButtonClass() : string { return 'fa-chevron-right';}
isSideNavVisible() : boolean { return false; }
}

Powyĝszy fragment kodu przedstawia definicjÚ klasy MainPageOnly opisujÈcej stan w sytuacji,
gdy boczny panel nawigacyjny nie jest widoczny, a wyĂwietlony jest panel gïówny. To naprawdÚ
bardzo prosta klasa implementujÈca interfejs IState, a dziaïanie kaĝdej z czterech funkcji interfejsu sprowadza siÚ jedynie do zwracania odpowiednich wartoĂci. Na podstawie tych wartoĂci widaÊ,
ĝe wyĂwietlony jest panel gïówny (PanelType.Primary), funkcja IsSideNavVisible zwraca false,
a do wyĂwietlenia przycisku sterujÈcego widocznoĂciÈ panelu nawigacyjnego uĝywana bÚdzie
klasa 'fa-chevron-right'. Jak pokazuje poniĝszy fragment kodu, pozostaïe dwie konkretne
klasy sÈ bardzo podobne:
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export class MainPanelWithSideNav
implements IState {
getPanelType() : PanelType { return PanelType.Primary; }
getStateType() : StateType { return StateType.MainPanelWithSideNav; }
getPanelButtonClass() : string { return 'fa-chevron-left';}
isSideNavVisible() : boolean { return true; }
}
export class DetailPanel
implements IState {
getPanelType() : PanelType { return PanelType.Detail; }
getStateType() : StateType { return StateType.DetailPanel; }
getPanelButtonClass() : string { return '';}
isSideNavVisible() : boolean { return false; }
}

Jak widaÊ, klasa MainPanelWithSideNav jest niemal taka sama jak klasa MainPanel, z tÈ róĝnicÈ,
ĝe jej funkcja isSideNavVisible zwraca wartoĂÊ true, a funkcja getPanelButtonClass zwraca
ïañcuch znaków 'fa-chevron-left'. Z kolei funkcje klasy DetailPanel zwracajÈ nastÚpujÈce wartoĂci: funkcja getPanelType wartoĂÊ PanelType.Detail, funkcja isSideNavVisible wartoĂÊ false,
a funkcja getPanelButtonClass pusty ïañcuch znaków.
Wszystkie te trzy klasy sÈ bardzo proste i opisujÈ stan, w jakim ma byÊ interfejs uĝytkownika
aplikacji zaleĝnie od stanu aplikacji. Klasy te pozwolÈ nam hermetyzowaÊ logikÚ niezbÚdnÈ
do zarzÈdzania róĝnymi elementami widocznymi na ekranie.

Wzorzec Mediator
Skoro udaïo siÚ juĝ opisaÊ róĝne stany, w jakich moĝe siÚ znajdowaÊ interfejs uĝytkownika naszej
aplikacji, moĝemy zaczÈÊ implementowaÊ logikÚ wymaganÈ do przechodzenia pomiÚdzy tymi
stanami. Wzorzec Mediator sïuĝy do definiowania wzajemnych interakcji w zbiorze obiektów.
Wzorzec ten wstrzykuje obiekt Mediator pomiÚdzy obiekty, które wzajemnie na siebie wpïywajÈ,
dziÚki czemu obiekty nie przestajÈ komunikowaÊ siÚ ze sobÈ bezpoĂrednio. Takie rozwiÈzanie
uïatwia wprowadzanie luěnych powiÈzañ pomiÚdzy obiektami, które majÈ wspóïpracowaÊ.
Wzorzec Mediator skïada siÚ z dwóch gïównych czÚĂci. PierwszÈ z nich jest interfejs, którego
Mediator moĝe uĝywaÊ w celu wprowadzania niezbÚdnych zmian. W naszej aplikacji Mediator
bÚdzie musiaï dysponowaÊ moĝliwoĂciÈ sygnalizowania interfejsowi uĝytkownika, ĝe naleĝy wyĂwietliÊ lub ukryÊ panel gïówny bÈdě teĝ wyĂwietliÊ lub ukryÊ panel szczegóïów. Oprócz tego
Mediator bÚdzie potrzebowaï moĝliwoĂci zmieniania postaci przycisku — z < na > i na odwrót
— w zaleĝnoĂci od bieĝÈcego stanu aplikacji. Mediator musi takĝe dysponowaÊ rejestrem wszystkich dopuszczalnych stanów, a w odpowiedzi na zmianÚ stanu aplikacji bÚdzie wywoïywaÊ
funkcje interfejsu uĝytkownika.
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DefiniujÈc interfejs dla tych interakcji, postÚpujemy zgodnie z najlepszymi praktykami programowania obiektowego i oddzielamy kod wzorca Mediator od faktycznej implementacji logiki
odpowiedzialnej za zmiany w interfejsie uĝytkownika. DziÚki temu bÚdziemy takĝe mogli przetestowaÊ logikÚ dziaïania Mediatora bez koniecznoĂci wykorzystania w tym celu faktycznego interfejsu uĝytkownika.
Nasz interfejs Mediatora bÚdzie mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
export interface IMediatorImpl {
showNavPanel();
hideNavPanel();
showDetailPanel();
hideDetailPanel();
changeShowHideSideButton(fromClass: string, toClass: string);
}

W piÚciu powyĝszych funkcjach zawarliĂmy wszelkie zmiany interfejsu uĝytkownika, jakich
moĝe wymagaÊ nasza aplikacja. Moĝemy zatem wyĂwietliÊ lub ukryÊ panel nawigacyjny, wyĂwietliÊ lub ukryÊ panel szczegóïów oraz zmieniÊ klasÚ okreĂlajÈcÈ postaÊ przycisku.
AnalizujÈ wprowadzone modyfikacje, moĝna zauwaĝyÊ, ĝe pod dwoma wzglÚdami udaïo siÚ
uproĂciÊ logikÚ biznesowÈ naszej aplikacji. Przede wszystkim zdefiniowaliĂmy stany, w jakich
moĝe siÚ znajdowaÊ jej interfejs uĝytkownika, a po drugie, zdefiniowaliĂmy funkcje niezbÚdne
do wprowadzania zmian w jej wyglÈdzie. W ten sposób dotarliĂmy juĝ caïkiem daleko na drodze
do utworzenia modularnej, obiektowej i ïatwej do zrozumienia aplikacji, której kodem bÚdzie
moĝna wygodnie zarzÈdzaÊ.

Modularny kod
Na obecnym etapie prac nasza aplikacja dysponuje juĝ caïym kodem HTML i CSS oraz fragmentem logiki biznesowej zaimplementowanej w klasie AppComponent. ChoÊ rozdzieliliĂmy juĝ tÚ
klasÚ na pliki app.component.html i app.component.css, to i tak zawierajÈ one kilka odrÚbnych
komponentów. Skorzystajmy zatem z okazji, by nieco poprawiÊ modularnoĂÊ naszego kodu.
W tym celu wprowadzimy trzy nowe klasy.
Q NavbarComponent: ta klasa bÚdzie wyĂwietlaÊ i obsïugiwaÊ pasek nawigacyjny
umieszczony na samej górze strony.
Q SideNavComponent: ta klasa bÚdzie wyĂwietlaÊ lewy panel nawigacyjny.
Q RightScreenComponent: z kolei ta klasa bÚdzie obsïugiwaÊ panel szczegóïów

wsuwany i wysuwany z prawej strony.
Wprowadzenie tych trzech nowych komponentów oznacza, ĝe klasa AppComponent stanie siÚ
centralnÈ klasÈ aplikacji i bÚdzie odpowiadaÊ za koordynacjÚ funkcjonowania wszystkich
trzech pozostaïych komponentów.
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Komponent Navbar
Najpierw zajmiemy siÚ klasÈ NavbarComponent, której jedynym zadaniem bÚdzie wyĂwietlanie
paska nawigacyjnego umieszczonego na samej górze strony. W tym celu utworzymy w katalogu
app dwa nowe pliki — navbar.component.ts oraz navbar.component.html.
ZawartoĂÊ pliku HTML wystarczy skopiowaÊ z istniejÈcego juĝ pliku app.component.html:
<nav class="navbar navbar-inverse bg-inverse navbar-toggleable-sm">
<a class="navbar-brand">&nbsp;</a>
<div class="nav navbar-nav">
<a class="nav-item nav-link active">Strona gïówna</a>
<a class="nav-item nav-link">Produkty</a>
<a class="nav-item nav-link">O nas</a>
</div>
</nav>

Kolejny listing przedstawia kod klasy NavbarComponent:
import { Component } from '@angular/core';
@Component( {
selector: 'navbar-component',
templateUrl: './app/navbar.component.html'
})
export class NavbarComponent {
}

To bardzo prosta klasa Angular 2, która w dekoratorze @Component odwoïuje siÚ do okreĂlonego
pliku HTML i okreĂla wïaĂciwoĂÊ selector. Aby uĝyÊ tej nowej klasy w aplikacji, musimy jÈ
zarejestrowaÊ we frameworku Angular, a nastÚpnie umieĂciÊ znacznik <navbar-component> w pliku
app.component.html. Rejestracja komponentu sprowadza siÚ do zaimportowania go do pliku
app.module.ts, tak jak pokazano na poniĝszym przykïadzie:
import { AppComponent } from './app.component';
// Doáączamy, aby moĪna byáo odszukaü dany moduá.

import { NavbarComponent } from './navbar.component';
@NgModule({
declarations: [
AppComponent,
NavbarComponent
],
imports: [
BrowserModule,
FormsModule,
HttpModule
],
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providers: [],
bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Jak widaÊ, w tym pliku dodaliĂmy instrukcjÚ import odwoïujÈcÈ siÚ do naszego nowego moduïu
navbar.component, a nastÚpnie zaktualizowaliĂmy zawartoĂÊ tablicy declarations dekoratora
@NgModule. To wïaĂnie dodanie wpisu do tablicy declarations powoduje zarejestrowanie znacznika
<navbar-component> i umoĝliwia stosowanie go w kodzie HTML szablonów. OstatniÈ zmianÈ,
jakÈ musimy wprowadziÊ, jest oddanie znacznika <navbar-component> do pliku app.component.html.
Po wprowadzeniu tych zmian nasza aplikacja bÚdzie juĝ uĝywaÊ moduïu navbar.component
podczas wyĂwietlania strony.

Komponent SideNav
Teraz w bardzo podobny sposób zaimplementujemy komponent SideNavComponent, który bÚdzie
odpowiadaï za wyĂwietlanie i obsïugÚ lewego panelu nawigacyjnego. W tym przypadku bÚdziemy
musieli utworzyÊ trzy nowe pliki: sidenav.component.ts, sidenav.component.html oraz sidenav.
´component.css. Podobnie jak we wczeĂniejszym komponencie, takĝe i w tym plik HTML
bÚdzie zawieraï kopiÚ fragmentu kodu HTML z istniejÈcego pliku app.component.html:
<div id="mySidenav" class="sidenav">
<a href="#">Informacje</a>
<a href="#">Usïugi</a>
<a href="#">Klienci</a>
<a href="#">Kontakt</a>
</div>

Poniĝej przedstawiony zostaï kod klasy SideNavComponent:
import { Component } from '@angular/core';
@Component( {
selector: 'sidenav-component',
templateUrl: './sidenav.component.html',
styleUrls: ['./sidenav.component.css']
})
export class SideNavComponent {
closeNav() {
document.getElementById('mySidenav').style.width = "0px";
}
showNav() {
document.getElementById('mySidenav').style.width = "250px";
}
}
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Takĝe w tym przypadku mamy do czynienia ze stosunkowo prostÈ klasÈ Angular 2, która w dekoratorze @Component rejestruje wïaĂciwoĂÊ selector i okreĂla uĝywane pliki HTML i CSS. Naleĝy
jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe klasa ta definiuje dwie funkcje — closeNav oraz showNav. Funkcje te
ustawiajÈ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci CSS style.width na — odpowiednio — 0px oraz 250px. W ten
sposób udaïo siÚ nam w praktyce hermetyzowaÊ w jednej klasie wszystkie moĝliwoĂci funkcjonalne zwiÈzane z bocznym panelem nawigacyjnym. WïaĂnie na tym polega zasada jednej odpowiedzialnoĂci — klasa powinna robiÊ tylko jednÈ rzecz.
Teraz moĝemy juĝ zarejestrowaÊ ten nowy komponent w pliku app.module.ts, tak samo jak zrobiliĂmy to poprzednio, a nastÚpnie dodaÊ znacznik <sidebar-component> do pliku app.component.html.

Komponent RightScreen
Zajmijmy siÚ zatem ostatnim komponentem naszej aplikacji, który bÚdzie odpowiadaï za wyĂwietlanie i obsïugÚ panelu szczegóïów. Nadamy mu nazwÚ RightScreenComponent. Takĝe dla niego
utworzymy plik rightscreen.component.ts oraz odpowiednie pliki HTML i CSS. Plików HTML
i CSS tego komponentu nie bÚdziemy tu przedstawiaÊ, gdyĝ zawierajÈ one jedynie skopiowane
i wklejone fragmenty kodu z wczeĂniejszych plików app.component.html i app.component.css.
Przyjrzymy siÚ natomiast kodowi klasy tego komponentu:
import { Component, EventEmitter, Output } from '@angular/core';
@Component( {
selector: 'rightscreen-component',
templateUrl: './rightscreen.component.html',
styleUrls: ['./rightscreen.component.css']
})
export class RightScreenComponent
{
@Output() notify: EventEmitter<string>
= new EventEmitter<string>();
closeClicked() {
this.notify.emit('Click from nested component');
}
closeRightWindow() {
document.getElementById('myRightScreen')
.style.transform = "translateX(100%)";
}
openRightWindow() {
document.getElementById('myRightScreen')
.style.transform = "translateX(0%)";
}
}
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Ta klasa jest bardzo podobna do poprzednich, gdyĝ takĝe ona okreĂla w dekoratorze @Component
uĝywany znacznik (we wïaĂciwoĂci selector), plik szablonu (we wïaĂciwoĂci templateUrl)
oraz plik CSS. Dalsza czÚĂÊ powyĝszego kodu to klasa komponentu RightScreenComponent,
która definiuje trzy funkcje: closeClicked, closeRightWindow oraz openRightWindow. Funkcje
closeRightWindow oraz openRightWindow ustawiajÈ wartoĂci wïaĂciwoĂci CSS style.transform,
tak samo jak robiliĂmy to w pierwotnej wersji aplikacji opisanej w poprzednim podrozdziale.
Znacznie bardziej interesujÈca jest natomiast funkcja closeClicked oraz zastosowanie czegoĂ
nowego, co ma nazwÚ EventEmitter. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe zarówno EventEmitter, jak i dekorator Output zaimportowaliĂmy na samym poczÈtku pliku w instrukcji import. Angular 2 uĝywa
dekoratora wïaĂciwoĂci @Output oraz klasy ogólnej EventEmitter, by zapewniÊ komponentom
moĝliwoĂÊ informowania innych komponentów o zdarzeniach.
PamiÚtamy zapewne, ĝe panel szczegóïów ma w lewym, górnym rogu przycisk, który pozwala
na jego zamkniÚcie i wyĂwietlenie panelu gïównego. Oto fragment kodu HTML generujÈcy
ten przycisk:
<button class="btn button-no-borders" (click)="closeClicked()">
<span class="fa fa-chevron-left"></span>
</button>

Jak wiemy, skïadnia uĝywana we frameworku Angular 2 do obsïugi zdarzeñ click DOM ma
nastÚpujÈcÈ postaÊ: (click)="<funkcjaObsïugi>". W przedstawionym kodzie HTML taka funkcja
obsïugi ma nazwÚ closeClicked, dlatego teĝ funkcjÚ o takiej nazwie musimy zdefiniowaÊ w naszym komponencie.
Niemniej jednak klasa RightScreenComponent kontroluje jedynie obszar swojego kodu HTML
i z tego wzglÚdu nie moĝe implementowaÊ moĝliwoĂci funkcjonalnych zwiÈzanych z innymi
obszarami interfejsu uĝytkownika aplikacji. Oznacza to, ĝe jedynÈ operacjÈ, jakÈ moĝemy w tym
komponencie wykonaÊ, jest zgïoszenie zdarzenia informujÈcego o klikniÚciu przycisku — inne
fragmenty aplikacji bÚdÈ musiaïy na to zdarzenie jakoĂ zareagowaÊ. Takĝe to rozwiÈzanie doskonale pasuje do zasady projektowej jednej odpowiedzialnoĂci.
Przyjrzyjmy siÚ nieco dokïadniej skïadni zastosowania klasy EventEmitter:
@Output() notify: EventEmitter<string>
= new EventEmitter<string>();
closeClicked() {
this.notify.emit('KlikniÚto w komponencie zagnieĝdĝonym.');
}

Emiter zdarzeñ przygotowujemy, dodajÈc dekorator @Output do wïaĂciwoĂci notify. NastÚpnie
okreĂlamy, ĝe typem tej wïaĂciwoĂci bÚdzie EventEmitter<string> i od razu tworzymy nowÈ
instancjÚ klasy EventEmitter. Klasa EventEmitter jest klasÈ ogólnÈ, a to oznacza, ĝe podczas
tworzenia jej instancji moglibyĂmy uĝyÊ parametru typu <number> czy <boolean>, a nawet zamiast
typu prostego skorzystaÊ z jakiejĂ klasy zïoĝonej.
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Poniewaĝ wïaĂciwoĂÊ notify jest instancjÈ EventEmitter typu string, zatem w kodzie funkcji
closeClicked moĝemy uĝyÊ wywoïania this.notify.emit i przekazaÊ w nim ïañcuch znaków.
To jedno wywoïanie spowoduje wyemitowanie zdarzenia, kiedy uĝytkownik kliknie przycisk
prezentowany przez nasz komponent.
Teraz musimy zdefiniowaÊ funkcjÚ, która bÚdzie te zdarzenia obsïugiwaÊ. Poniewaĝ za tworzenie
oraz kontrolowanie komponentu RightScreenComponent odpowiada klasa AppComponent, w pliku
app.component.html musimy zarejestrowaÊ funkcjÚ obsïugujÈcÈ te zdarzenia. W tym przypadku
znacznik wyĂwietlajÈcy nasz komponent bÚdzie mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
<rightscreen-component (notify)='onNotifyRightWindow($event)'>
</rightscreen-component>

Jak widaÊ, do znacznika <rightscreen-component> dodaliĂmy atrybut pozwalajÈcy zarejestrowaÊ
zdarzenie (notify), a nastÚpnie wywoïaliĂmy funkcjÚ onNotifyRightWindow. Funkcja ta zostanie
zdefiniowana w klasie AppComponent. Na razie funkcja ta moĝe jedynie wyĂwietlaÊ komunikat
informujÈcy o obsïuĝeniu zdarzenia — w ten sposób zyskamy pewnoĂÊ, ĝe zdarzenie jest zgïaszane i obsïugiwane.
onNotifyRightWindow(message:string):void {
alert('klikniÚto przycisk');
}

Niebawem podïÈczymy tÚ funkcjÚ obsïugi zdarzeñ do klasy naszego Mediatora — w ten sposób
wymusimy przejĂcie aplikacji do innego stanu.

Komponenty podrzÚdne
Teraz klasa AppComponent jest wïaĂcicielem caïej aplikacji. WyĂwietla kod HTML caïej strony,
w tym takĝe komponentów navbar, sidenav, rightscreen oraz panelu gïównego. Jako taka jest
takĝe elementem nadrzÚdnym dla tych podkomponentów. Innymi sïowy, wszystkie utworzone
wczeĂniej komponenty sÈ komponentami podrzÚdnymi klasy AppComponent. Czasami sÈ one takĝe
nazywane komponentami potomnymi. Obecnie potrzebujemy jeszcze jakiegoĂ sposobu, który
pozwoliïby na odwoïywanie siÚ w kodzie klasy AppComponent do komponentów SideNavComponent
oraz RightScreenComponent. Chodzi tu o powiÈzanie instancji klas utworzonych przy uĝyciu znaczników HTML <sidenav-component> oraz <rightscreen-component>.
Angular udostÚpnia dekorator wïaĂciwoĂci o nazwie @ViewChild, który sïuĝy wïaĂnie do tego celu.
Aby go zastosowaÊ w naszej aplikacji, musimy wprowadziÊ w kodzie klasy AppComponent zmiany
przedstawione na poniĝszym przykïadzie:
import { Component, ViewChild } from '@angular/core';
import { SideNavComponent } from './sidenav.component';
import { RightScreenComponent } from './rightscreen.component'
... @Component ...
export class AppComponent
{
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@ViewChild(SideNavComponent)
private sideNav : SideNavComponent;
@ViewChild(RightScreenComponent)
private rightScreen: RightScreenComponent;
... dalszy kod klasy ...

Jak widaÊ, w kodzie klasy wprowadziliĂmy caïkiem sporo zmian. Przede wszystkim zaimportowaliĂmy dekorator ViewChild z moduïu @angular/core, a nastÚpnie moduïy SideNavComponent
oraz RightScreenComponent. Oprócz tego zdefiniowaliĂmy dwie prywatne wïaĂciwoĂci o nazwach
sideNav oraz rightScreen, które bÚdÈ przechowywaÊ instancje komponentów podrzÚdnych.
NastÚpnie zastosowaliĂmy dekorator @ViewChild, przekazujÈc do niego nazwÚ klasy, do której
chcemy siÚ odwoïywaÊ. Oznacza to, ĝe dekorator @ViewChild(SideNavComponent) powiÈĝe prywatnÈ
wïaĂciwoĂÊ sideNav z odpowiedniÈ instancjÈ klasy SideNavComponent.
Analogicznie sprawimy, ĝe framework powiÈĝe instancjÚ klasy RightScreenComponent uĝytÈ w kodzie
HTML aplikacji z prywatnÈ wïaĂciwoĂciÈ rightScreen. W ten sposób nasza klasa AppComponent
dysponuje juĝ programowym dostÚpem do obu klas, które zostaïy uĝyte w kodzie HTML.

Implementacja interfejsu mediatora
Skoro klasa AppComponent dysponuje juĝ dostÚpem do swoich komponentów podrzÚdnych,
moĝemy przystÈpiÊ do implementacji interfejsu IMediatorImpl. Kod tej implementacji zostaï
przedstawiony poniĝej:
showNavPanel() {
this.sideNav.showNav();
document.getElementById('main').style.marginLeft = "250px";
}
hideNavPanel() {
this.sideNav.closeNav();
document.getElementById('main').style.marginLeft = "0px";
}
showDetailPanel() {
this.rightScreen.openRightWindow();
document.getElementById('main').style.transform = "translateX(-100%)";
}
hideDetailPanel() {
this.rightScreen.closeRightWindow();
document.getElementById('main').style.transform = "translateX(0%)";
}
changeShowHideSideButton(fromClass: string, toClass: string) {
if (fromClass.length > 0 && toClass.length > 0) {
document.getElementById('show-hide-side-button')
.classList.remove(fromClass);
document.getElementById('show-hide-side-button')
.classList.add(toClass);
}
}
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PierwszÈ z funkcji zdefiniowanych w powyĝszym fragmencie kodu jest showNavPanel. Funkcja ta
wywoïuje implementacjÚ funkcji showNav komponentów podrzÚdnego sideNav, a nastÚpnie
modyfikuje styl marginLeft elementu DOM o identyfikatorze 'main'. Funkcja hideNavPanel jest
bardzo podobna, lecz ma odwrotne dziaïanie. Kolejna ze zdefiniowanych funkcji showDetailPanel
wywoïuje implementacjÚ funkcji openRightWindow komponentu podrzÚdnego rightScreen,
a nastÚpnie ustawia wartoĂÊ wïaĂciwoĂci transform elementu DOM o identyfikatorze 'main'.
Po dodaniu do kodu implementacji tych funkcji moĝemy skoncentrowaÊ siÚ na samej klasie
Mediator.

Klasa Mediator
Klasa Mediator odpowiada za koordynacjÚ ogólnego stanu aplikacji oraz za interakcje pomiÚdzy
poszczególnymi klasami jej interfejsu uĝytkownika. Oznacza to, ĝe musi zawieraÊ trzy kluczowe
skïadniki. Przede wszystkim musi dysponowaÊ konkretnÈ implementacjÈ interfejsu IMediatorImpl,
tak by mogïa wywoïywaÊ odpowiednie funkcje, kiedy pojawi siÚ koniecznoĂÊ aktualizacji interfejsu uĝytkownika aplikacji. Przed chwilÈ zaimplementowaliĂmy ten interfejs w klasie AppComponent,
a zatem bÚdziemy musieli przekazaÊ do klasy Mediator referencjÚ do instancji klasy AppComponent.
Poza tym klasa Mediator bÚdzie potrzebowaÊ konkretnych instancji kaĝdej z klas stanu, tak by
mogïa odtworzyÊ zarówno bieĝÈcy stan aplikacji, jak i nastÚpny stan, w jakim ma siÚ na znaleěÊ.
DziÚki temu klasa bÚdzie mogïa porównaÊ bieĝÈcy stan z nastÚpnym i na tej podstawie okreĂliÊ
zmiany, jakie naleĝy wprowadziÊ, by przejĂÊ do tego nastÚpnego stanu.
I w koñcu klasa Mediator bÚdzie musiaïa przechowywaÊ bieĝÈcy stan aplikacji. Poniewaĝ odpowiada ona za przechodzenie od jednego stanu do drugiego, zatem caïkiem sensowne jest potraktowanie jej jako jedynego i w peïni wiarygodnego ěródïa wszelkich informacji dotyczÈcych
stanu aplikacji. Oprócz tego wszÚdzie tam, gdzie moĝliwoĂci funkcjonalne interfejsu uĝytkownika
sÈ zaleĝne od bieĝÈcego stanu aplikacji, moĝemy przekazywaÊ do klasy Mediator wszelkie zapytania dotyczÈce tego, co naleĝy zrobiÊ, by to ona podjÚïa za nas odpowiednie decyzje.
PamiÚtajÈc o tych wszystkich zaïoĝeniach, przeanalizujmy teraz wïaĂciwoĂci oraz funkcjÚ konstruktora naszej klasy Mediator:
export class Mediator {
private _mainPanelState = new MainPanelOnly();
private _detailPanelState = new DetailPanel();
private _sideNavState = new MainPanelWithSideNav();
private _currentState: IState;
private _currentMainPanelState: IState;
private _mediatorImpl: IMediatorImpl;
constructor(mediatorImpl: IMediatorImpl) {
this._mediatorImpl = mediatorImpl;
this._currentState = this._currentMainPanelState = this._sideNavState;
}
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Na samym poczÈtku tej klasy umieĂciliĂmy definicje trzech wïaĂciwoĂci, w których zapisane zostanÈ instancje konkretnych klas stanu, majÈ one nazwy: _mainPanelState, _detailPanelState
oraz _sideNavState. Kolejne dwie wïaĂciwoĂci to _currentState oraz _currentMainPanelState
i obie sÈ typu IState. BÚdÈ one uĝywane do przechowywania bieĝÈcego stanu samej aplikacji
i stanu panelu gïównego. Musimy pamiÚtaÊ, ĝe jeĂli przeïÈczymy siÚ z panelu gïównego na panel
szczegóïów i z powrotem na panel gïówny, to lewy panel nawigacyjny powinien pojawiÊ siÚ
w takim samym stanie, w jakim byï na poczÈtku tej sekwencji czynnoĂci. WïaĂnie do tego celu
bÚdzie sïuĝyÊ wïaĂciwoĂÊ _currentMainPanel.
KolejnÈ funkcjÈ klasy Mediator, którÈ siÚ zajmiemy, bÚdzie prosta funkcja wytwórcza o nazwie
getStateImpl, zwracajÈca konkretne instancje obiektów typu IState, wybierane na podstawie
parametru typu StateType. Kod tej funkcji zostaï przedstawiony na poniĝszym przykïadzie:
getStateImpl(stateType: StateType) : IState {
var stateImpl : IState;
switch(stateType) {
case StateType.DetailPanel:
stateImpl = this._detailPanelState;
break;
case StateType.MainPanelOnly:
stateImpl = this._mainPanelState;
break;
case StateType.MainPanelWithSideNav:
stateImpl = this._sideNavState;
break;
}
return stateImpl;
}

Jak widaÊ, jest to prosta funkcja pomocnicza, zwracajÈca odpowiedniÈ implementacjÚ obiektu
stanu w zaleĝnoĂci od przekazanej wartoĂci typu wyliczeniowego StateType.
W koñcu moĝemy przejĂÊ do kluczowego elementu klasy Mediator — funkcji zarzÈdzajÈcej
zmianami interfejsu uĝytkownika podczas przechodzenia aplikacji z jednego stanu do drugiego.
Kod tej funkcji zostaï przedstawiony na poniĝszym przykïadzie:
moveToState(stateType: StateType) {
var previousState = this._currentState;
var nextState = this.getStateImpl(stateType);
if (previousState.getPanelType() == PanelType.Primary &&
nextState.getPanelType() == PanelType.Detail ) {
this._mediatorImpl.showDetailPanel();
}
if (previousState.getPanelType() == PanelType.Detail &&
nextState.getPanelType() == PanelType.Primary) {
this._mediatorImpl.hideDetailPanel();
}
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if (nextState.isSideNavVisible())
this._mediatorImpl.showNavPanel();
else
this._mediatorImpl.hideNavPanel();
this._mediatorImpl.changeShowHideSideButton(
previousState.getPanelButtonClass(),
nextState.getPanelButtonClass() );
this._currentState = nextState;
if (this._currentState.getPanelType() == PanelType.Primary ) {
this._currentMainPanelState = this._currentState;
}
}

Powyĝsza funkcja moveToState implementuje caïÈ logikÚ koniecznÈ do obsïugi trzech stanów
aplikacji. Jej kod rozpoczyna siÚ od zadeklarowania dwóch zmiennych — previousState oraz
nextState. Pierwsza z nich, czyli previousState, okreĂla stan, w którym aplikacja znajduje
siÚ obecnie; z kolei zmienna nextState zawiera stan nastÚpny, okreĂlony na podstawie parametru
stateType. Po przygotowaniu tych dwóch obiektów moĝemy juĝ zaczÈÊ porównywaÊ ich wïaĂciwoĂci oraz odpowiednio wywoïywaÊ funkcje interfejsu IMediatorImpl.
Przeanalizujmy pierwszÈ instrukcjÚ warunkowÈ if. Jej logika stwierdza, co nastÚpuje.
Q Jeĝeli jest wyĂwietlony panel gïówny, a my chcemy przejĂÊ do panelu szczegóïów,

musimy poinstruowaÊ interfejs uĝytkownika aplikacji, ĝe naleĝy wyĂwietliÊ panel
szczegóïów.
A to stwierdza druga instrukcja if.
Q Jeĝeli jesteĂmy na stronie szczegóïów i chcemy wyĂwietliÊ panel gïówny, musimy

poinstruowaÊ interfejs uĝytkownika aplikacji, ĝe naleĝy zamknÈÊ panel szczegóïów.
Oto, co twierdzi trzecia z instrukcji if.
Q JeĂli stan aplikacji informuje, ĝe lewy panel nawigacyjny powinien byÊ widoczny,

naleĝy go wyĂwietliÊ; w przeciwnym razie trzeba ten panel ukryÊ.
NastÚpnie wywoïujemy funkcjÚ, która odpowiednio zmieni ikonÚ wyĂwietlanÈ na przycisku do
ukrywania i wyĂwietlania bocznego panelu nawigacyjnego. Spowoduje to zmianÚ znaku wyĂwietlanego na tym przycisku z < na > lub na odwrót, w zaleĝnoĂci od wïaĂciwoĂci bieĝÈcego
i nastÚpnego stanu.
Po zakoñczeniu wprowadzania zmian w interfejsie uĝytkownika musimy jeszcze zapisaÊ nowy
stan aplikacji.
I w koñcu ostatnia instrukcja if tej funkcji stwierdza, ĝe jeĂli aktualnie jest widoczny panel
gïówny, naleĝy odpowiednio zaktualizowaÊ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci _currentMainPanelState. Musimy
zapisaÊ tÚ wartoĂÊ, abyĂmy po wyĂwietleniu panelu szczegóïów i powrocie do panelu gïównego
mogli prawidïowo odtworzyÊ stan lewego panelu nawigacyjnego.
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Funkcja ta zawiera wszystkie operacje niezbÚdne do zmieniania stanu aplikacji, wyraĝone w formie prostych i zrozumiaïych instrukcji. NiezbÚdnÈ logikÚ udaïo siÚ sprowadziÊ do zadawania
kilku prostych pytañ i wykonywania równie prostych czynnoĂci w zaleĝnoĂci od uzyskanych
odpowiedzi.

Stosowanie klasy Mediator
Ostatnim etapem implementacji wzorców projektowych Stan oraz Mediator jest wywoïanie
zmiany stanu. OperacjÚ tÚ moĝe wywoïaÊ jawne ĝÈdanie przejĂcia do konkretnego stanu umieszczone w kodzie bÈdě teĝ moĝe stanowiÊ ona reakcjÚ na jakieĂ zdarzenia zachodzÈce w interfejsie
uĝytkownika. Przede wszystkim musimy utworzyÊ nowÈ instancjÚ klasy Mediator i zarejestrowaÊ
klasÚ AppComponent jako implementacjÚ interfejsu IMediatorImpl. Oto zmiany, jakie musimy w tym
celu wprowadziÊ:
export class AppComponent implements IMediatorImpl
{
... istniejÈcy kod klasy ...
mediator: Mediator = new Mediator(this);

W powyĝszym fragmencie kodu zaznaczyliĂmy, ĝe klasa AppComponent implementuje interfejs
IMediatorImpl, a nastÚpnie zdefiniowaliĂmy zmiennÈ lokalnÈ o nazwie mediator. W tej zmiennej
zapisujemy nowÈ instancjÚ klasy Mediator, do której przekazaliĂmy referencjÚ this (czyli instancjÚ
klasy AppComponent). W praktyce oznacza to, ĝe rejestrujemy klasÚ AppComponent jako implementacjÚ interfejsu IMediatorImpl, której nasz Mediator bÚdzie uĝywaÊ do modyfikowania interfejsu
uĝytkownika aplikacji.
Po zarejestrowaniu klasy AppComponent w Mediatorze, moĝemy go juĝ uĝyÊ do wywoïania zmiany
stanu aplikacji. W ramach przykïadu zagwarantujemy, ĝe bezpoĂrednio po uruchomieniu aplikacji bÚdzie widoczny jedynie jej panel gïówny; innymi sïowy, przejdziemy do stanu StateType
´.MainPanelOnly. W tym celu musimy odwoïaÊ siÚ do cyklu wyĂwietlania komponentów frameworka Angular i zaimplementowaÊ funkcjÚ o nazwie ngAfterViewInit. NiezbÚdne modyfikacje
zostaïy przedstawione na poniĝszym listingu:
export class AppComponent implements IMediatorImpl, AfterViewInit
{
... istniejÈcy kod klasy ...
ngAfterViewInit() {
this.mediator.moveToState(StateType.MainPanelOnly);
}

W powyĝszym fragmencie kodu zaznaczyliĂmy, ĝe klasa AppComponent implementuje interfejs
AfterViewInit. Interfejs ten definiuje jednÈ funkcjÚ ngAfterViewInit i to wïaĂnie jej uĝyjemy,
by przejĂÊ do stanu MainPanelOnly. Funkcja ta jest automatycznie wywoïywana przez framework
Angular po zainicjalizowaniu poczÈtkowego widoku komponentu. Oznacza to, ĝe Angular juĝ
przeanalizowaï kod HTML komponentu, utworzyï wszelkie widoki podrzÚdne i przesïaï caïy kod
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HTML do przeglÈdarki. Dopiero w tym momencie dysponujemy referencjami do komponentów
podrzÚdnych SideNavComponent oraz RightScreenComponent, niezbÚdnymi do dziaïania klasy
Mediator.
Teraz po wczytaniu nasza aplikacja bÚdzie wyĂwietlana w odpowiednim stanie.

Reagowanie na zdarzenia DOM
Juĝ niemal udaïo siÚ nam dotrzeÊ do koñca implementacji wzorców projektowych Stan i Mediator. Ostatnim elementem ukïadanki jest nasïuchiwanie zdarzeñ click DOM i wykorzystanie
ich do zmiany stanu aplikacji. Zaczniemy od zmodyfikowania funkcji buttonClickedDetail,
której nowy kod zostaï przedstawiony poniĝej:
buttonClickedDetail() {
this.mediator.moveToState(StateType.DetailPanel);
}

Funkcja ta jest wywoïywana, kiedy uĝytkownik kliknie przycisk szczegóïy umieszczony na panelu
gïównym. Obecnie jedynÈ operacjÈ, jakÈ ta funkcja musi wykonaÊ, jest wywoïanie funkcji
moveToState obiektu Mediator, aby zmieniÊ stan aplikacji na DetailPanel. NaprawdÚ trudno sobie
wyobraziÊ coĂ prostszego.
Dodatkowo musimy takĝe zmodyfikowaÊ funkcjÚ obsïugujÈcÈ klikniÚcia przycisku umieszczonego na panelu szczegóïów. Musimy pamiÚtaÊ, ĝe skojarzyliĂmy zdarzenia generowane przy
uĝyciu klasy EventEmitter w komponencie RightScreenComponent z funkcjÈ obsïugi zdarzeñ
onNotifyRightWindow w klasie AppComponent. Teraz moĝemy zmodyfikowaÊ tÚ funkcjÚ obsïugi
zdarzeñ w nastÚpujÈcy sposób:
onNotifyRightWindow(message:string):void {
this.mediator.moveToState(this.mediator.getCurrentMainPanelState());
}

Jak widaÊ, dziaïanie tej funkcji sprowadza siÚ do przejĂcia do poprzedniego zapamiÚtanego stanu
panelu gïównego. Równieĝ w tym przypadku trudno sobie wyobraziÊ jakieĂ prostsze rozwiÈzanie.
OstatniÈ interakcjÈ, którÈ musimy obsïuĝyÊ, sÈ klikniÚcia przycisku pokazujÈcego i ukrywajÈcego
lewy panel nawigacyjny. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe rezultat klikniÚcia tego przycisku bÚdzie nieco
inny w zaleĝnoĂci od tego, czy pasek nawigacyjny bÚdzie w danym momencie widoczny, czy nie.
A zatem to nie klasa AppComponent powinna podejmowaÊ decyzjÚ, co zrobiÊ po klikniÚciu tego
przycisku, gdyĝ decyzja ta zaleĝy od bieĝÈcego stanu aplikacji.
A zatem sensownym rozwiÈzaniem bÚdzie przechwytywanie zdarzeñ klikniÚcia tego przycisku
w klasie AppComponent, a nastÚpnie przekazanie podjÚcia decyzji, jak je obsïuĝyÊ, klasie Mediator,
gdyĝ to wïaĂnie ona przechowuje wszystkie informacje o bieĝÈcym stanie aplikacji.
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Kod funkcji obsïugujÈcej klikniÚcia tego przycisku umieszczony w klasie AppComponent ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
showHideSideClicked() {
this.mediator.showHideSideNavClicked();
}

Jak widaÊ, caïe dziaïanie tej funkcji sprowadza siÚ do wywoïania funkcji showHideSideNavClicked
klasy Mediator, która z kolei jest zaimplementowana w nastÚpujÈcy sposób:
showHideSideNavClicked() {
switch (this._currentState.getStateType()) {
case StateType.MainPanelWithSideNav:
this.moveToState(StateType.MainPanelOnly);
break;
case StateType.MainPanelOnly:
this.moveToState(StateType.MainPanelWithSideNav);
break;
}
}

Funkcja ta sprawdza stan aplikacji, odwoïujÈc siÚ do obiektu _currentState, i na podstawie uzyskanych informacji powoduje przejĂcie aplikacji do stanu MainPanelOnly lub MainPanelWithSideNav.
Teraz nasza implementacja wzorców Stan i Mediator jest juĝ kompletna.

Podsumowanie
W tym rozdziale dokïadnie przyjrzeliĂmy siÚ tworzeniu aplikacji Angular 2. Przy okazji poeksperymentowaliĂmy trochÚ z ukïadem strony wykorzystujÈcym dwa panele przesuwane w poziomie
i przekonaliĂmy siÚ, jak moĝna korzystaÊ ze stylów i efektów przejĂÊ CSS do tworzenia atrakcyjnych wizualnie stron WWW. Niestety nasze poczÈtkowe próby napisania aplikacji zakoñczyïy
siÚ sporym zamieszaniem i problemami ze zmiennymi lokalnymi, których uĝywaliĂmy do kontrolowania stanu poszczególnych elementów interfejsu uĝytkownika.
Aby rozwiÈzaÊ ten problem, cofnÚliĂmy siÚ nieco i poznaliĂmy wzorce projektowe Stan i Mediator;
dowiedzieliĂmy siÚ takĝe, w jaki sposób mogÈ one pomóc w zarzÈdzaniu zmianami stanu aplikacji.
NastÚpnie poddaliĂmy naszÈ aplikacjÚ gruntownej refaktoryzacji, w ramach której podzieliliĂmy
jej kod na sensowne komponenty. NastÚpnie zastosowaliĂmy wzorce projektowe Stan i Mediator
do zarzÈdzania stanem aplikacji oraz zïoĝonymi przejĂciami wystÚpujÈcymi podczas zmian tego
stanu.
W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy siÚ z kolei pojÚciu wstrzykiwania zaleĝnoĂci oraz moĝliwoĂciom wykorzystania nowych cech jÚzyka TypeScript w celu implementacji tego uĝytecznego,
a jednoczeĂnie prostego paradygmatu programowania obiektowego.
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pakiet nodemailer, 390
pakiety, 191
instalowanie, 192
poszukiwanie, 192, 193
panel
boczny, 365
logowania, 417, 452, 468,
492
parametr reszty, 80
parametry
dekoratorów klas, 133
domyĂlne, 80
konstruktora, 405
opcjonalne, 78
pÚtla
for...in, 68
for...of, 68
plik
launch.json, 51
package.json, 447
SpecRunner, 255
tasks.json, 50
tsconfig.json, 37
pliki
definicji, 30
instalowanie, 194
pobieranie, 188
ponowna instalacja, 195
deklaracji, 167
instalowanie, 191
skïadnia, 180
wïasne, 173
DLL, 190
pobieranie plików definicji, 188
poczta elektroniczna, 390
ustawienia konfiguracyjne,
393
polecenie npm, 196
poszukiwanie pakietów, 193

program
NuGet, 190
Bower, 196
programowanie, 250
asynchroniczne, 153
obiektowe, 357
w oparciu
o interfejsy, 358
o testy, 250
projektowanie interfejsu
uĝytkownika, 360
Protractor, 273
przeciÈĝanie
funkcji, 86, 116
konstruktora klas, 182
przeglÈdarka Chrome, 47
przekierowywanie ĝÈdañ
HTTP, 353
przesïanianie funkcji, 181
przestrzenie nazw, 112
klas, 182
zagnieĝdĝone, 181
przesyïanie danych, 430, 442
JSON, 456
punkt koñcowy REST, 451

R
raportowanie testów
integracyjnych, 278
React, 238
komponenty, 448
konfiguracja, 238
testowanie, 308
testy
jednostkowe, 312
modelu, 313
widoków, 313
zdarzeñ, 315
udostÚpnianie aplikacji, 445
wczytywanie aplikacji, 243
wiÈzanie danych, 454
widoki, 240
zdarzenia, 245
repozytorium DefinitelyTyped,
32
Require
bïÚdy konfiguracji, 333
konfiguracja, 326
wczytywanie, 331

REST, 451
reszta obiektu, 93
rozproszenie, 93
rozszerzenie
.d.ts, 30
Emmet, 415
rzutowanie typów, 70, 210

S
scalanie funkcji i moduïów, 180,
185
schemat
aplikacji, 281
modeli, 281
Selenium, 273
serwer
Apache Cordova, 25
Jenkins, 277
SMTP, 395
Team Foundation Server,
277
TeamCity, 277
skïadnia
dekoratorów, 131
funkcji zwrotnych, 158
obietnic, 155, 158
okreĂlania typów, 62
plików deklaracji, 180
typów ogólnych, 144
skïadowe chronione, 117
sïowo kluczowe
async, 160
await, 160, 162, 163
interface, 399
let, 75
module, 175
super, 115
staïe, 74
Stan, 372
stan panelu logowania, 468
standard EcmaScript, 27
stosowanie
atrapy moduïu Http, 481
bloków kodu, 170
ciÈgïej integracji, 275
definicji klasy, 404
dekoratorów metod, 138
dziedziczenia, 199
edytora Brackets, 413
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filtra, 489
frameworka
Angular 2, 234
Aurelia, 228
Backbone, 220
Bootstrap, 364
React, 238
funkcji done(), 265
Handlebars, 347
interfejsów, 201
jÚzyka ECMAScript 5, 202
klasy Mediator, 385
komunikatów, 431
konsoli menedĝera
pakietów, 191
menedĝera pakietów, 190
metadanych dekoratorów,
142
narzÚdzia Typings, 192
npm i @types, 196
NuGet, 190
obietnic, 156
programu Bower, 196
rozszerzenia Emmet, 415
rzutowania typów, 210
Selenium, 273
skïadni typów ogólnych, 201
szablonów w Express, 346
szpiegów, 261
szpiegów jako imitacji, 263
typu T, 146
wielu dekoratorów, 132
wstrzykiwania zaleĝnoĂci,
408
wzorca MVC, 218
straĝniki typów, 88
struktura danych JSON, 474
sygnatury funkcji, 84, 184
syntaktyczne usprawnienia
jÚzyka, 30
SystemJS, 334
instalacja, 335
konfiguracja, 335
wyczytywanie moduïów, 334
zaleĝnoĂci moduïów, 337
szablony, 346
projektów TypeScript, 39
szpiegowanie funkcji
zwrotnych, 262

pliku tsconfig.json, 37
projektu
Visual Studio, 39
WebStorm, 45

¥
Ăcisïa kontrola typów, 29
Ărodowisko Node, 340

T
tablice, 67
TDD, Test Driven
Development, 250
test Jasmine, 254
Testem, 269
testowanie, 278
frameworka, 277
Angular 2, 303
Aurelia, 291
Backbone, 280
React, 308
implementacji wzorców
projektowych, 464
modeli, 285, 305, 313
modeli zïoĝonych, 287
wyĂwietlania, 288, 297, 306
zdarzeñ, 315
DOM, 289, 307
interfejsu uĝytkownika,
484
testy
akceptacyjne, 253
asynchroniczne, 264
bazujÈce na danych, 259
integracyjne, 252
jednostkowe, 252, 296, 312,
463
jednostkowe ĝÈdañ HTTP,
477
przekrojowe, 299
raportowanie, 278
tworzenie
aplikacji, 411
aplikacji webowej, 40
instancji klas ogólnych, 145
nakïadki, 369
obiektów w klasach
ogólnych, 151
panelu
bocznego, 365
logowania, 417

typ

any, 69
T, 146, 148
Typings, 192
typy
kacze typowanie, 65
nazwy zastÚpcze, 90
ogólne, 143, 144
okreĂlanie, 61
podstawowe, 60
skïadnia, 62
straĝniki, 88
unii, 88, 179
ustalone, 73
wnioskowanie, 64
wyliczeniowe, 71, 400
zaawansowane, 87

U
unie, 179
ustawienia konfiguracyjne
poczty, 393

V
Visual Studio
debugowanie, 43
dodawanie pliku, 41
domyĂlne ustawienia
projektu, 41
edytor kodu, 43
pasek narzÚdzi
Standardowy, 44
szablony projektów, 39
tworzenie
aplikacji webowej, 40
projektu, 39
Visual Studio 2017, 38
Visual Studio Code, 48
debugowanie, 52
instalacja, 50
VSCode, 50
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W
wartoĂÊ
null, 91
undefined, 91
wczytywanie
aplikacji React, 243
frameworka Require, 331
Jasmine, 340
WebStorm, 44
mechanizm IntelliSense, 47
pliki domyĂlne, 45
tworzenie
aplikacji, 46
projektu, 45
wyĂwietlanie strony w
Chrome, 47
wiÈzanie danych, 412, 454
widok, 215
CollectionView, 225
ItemView, 224
szczegóïów, 487
widoki
Angular 2, 235
Aurelia, 231
React, 240
witryna
Angular 2, 434
Express i React, 443
wïasne pliki deklaracji, 173
wïaĂciwoĂci
klas, 99, 183
opcjonalne, 97, 184

statyczne, 111
tylko do odczytu, 109
wnioskowanie typów, inferred
typing, 64
wstrzykiwanie
rekurencyjne, 409
wïaĂciwoĂci, 407
zaleĝnoĂci, 203, 389, 396,
399
implementacja, 399
przy uĝyciu dekoratora,
403
przy uĝyciu konstruktora,
402
wybór frameworka JavaScript,
197
wyczytywanie moduïów, 334
wydajnoĂÊ frameworka
Angular 2, 237
Aurelia, 230
wysyïanie poczty
elektronicznej, 390
wyĂwietlanie listy, 483
wyznaczanie
interfejsów, 399
nazwy klasy, 401
wzorzec
Lokalizacja usïugi, 396
Mediator, 374
MVC, 214
MVVM, 249
projektowy Fabryka, 123
Stan, 372

Z
zaawansowane typy, 87
zagnieĝdĝone przestrzenie
nazw, 181
zalety jÚzyka, 28
zarzÈdzanie moduïami, 340
zasada
jednej odpowiedzialnoĂci,
359
otwarte-zamkniÚte, 359
podstawienia Liskova, 360
segregacji interfejsów, 360
wstrzykiwania zaleĝnoĂci,
360
zasady SOLID, 359
zdarzenia
DOM, 268, 283, 386
frameworka
Angular 2, 237
Aurelia, 233
React, 245
interfejsu uĝytkownika, 484
POST, 350
zintegrowane Ărodowisko
programistyczne, Patrz IDE
zmienna $scope, 205
zmienne globalne, 168

¿
ĝÈdania HTTP, 477
ĝÈdanie POST, 456
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